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βάζεη ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ

έρνπκε κπξνζηά καο, Αλάπηπμε, Καηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα
ζηελ Απηνδηνίθεζε, Αγξνηηθή Αλάπηπμε.
Έρνπκε θαιέζεη θαη είλαη καδί καο θαη η νπο επραξηζηνχκε πνπ
έθαλαλ θαη πνιιά ρηιηφκεηξα, αιιά θαη είραλ θαη ηε δηάζεζε λα καο
αθνχζνπλ θαη λα ηνπο αθνχζνπκε, ηνλ Παλαγηψηε ηνλ Κνξθνιή, ηνλ
Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ ΔΠΑ, ηνλ νπνίν επραξηζηνχκε, αιιά θαη ηελ
Δπγελία ηε Φσηνληάηα, ηελ Δηδηθή Γξακκαηέα Γηαρείξηζεο Σνκεαθψλ
Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ, θαη…
ΤΝΕΔΡΟ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ: Σακείν πλνρήο. Λνηπφλ, κηα γπλαίθα ζηελ παξέα
καο είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ, γηαηί ππάξρνπλ πνιιά πάλει πνπ
είλαη κφλν άληξεο.
Άξα ινηπφλ ζεσξψ φηη έρνπκε κηα πξαγκαηηθά ζεκαληηθή
Θεκαηηθή Δλφηεηα.
Δγψ,

φπσο

μέξεηε,

είκαη

ν

Αληηπξφεδξνο

ηεο

ΚΔΓΔ,

ν

Γεκήηξεο ν Καθαληάξεο. Μαδί κνπ είλαη ν θχξηνο Παπαζηεξγίνπ ν
Γεκήηξεο,

Γήκαξρνο

Αλάπηπμεο

ηεο

Σξηθθαίσλ

ΚΔΓΔ,

θαη

ν

θαη

Πξφεδξνο

θχξηνο

ηεο

Δπηηξνπήο

Σ δηαρξήζηαο,

Γήκαξρνο

Γνκνθνχ, ν Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο
ΚΔΓΔ. Μηαο θαη ε ΚΔΓΔ έρεη δεθαηξείο Θεκαηηθέο Δπηηξνπέο, νη
νπνίεο επεμεξγάδνληαη ζέκαηα θαη πξαγκαηηθά θάλνπλ ζνβαξή
πξνζέγγηζε θαη εηζεγήζεηο ζηα Τπνπξγεία.
Μνπ επηηξέπεηε λα πάξσ ην ιφγν.
Κνηηάμηε, ζα κηιήζσ εθηφο θεηκέλνπ γηαηί ζεσξψ φηη αλ θαη
ππάξρεη ε νκηιία γξακκέλε θαη ζα κνηξαζηεί, πηζηεχσ φηη πξέπεη λα
κηιήζνπκε ιίγν απφ θαξδηάο. Καη ζα πξέπεη λα δψζνπκε απηή ηε
δηάζηαζε, ηελ αλαπηπμηαθή δηάζηαζε, πνπ βάζεη ζπληάγκ αηνο έρεη
ε Απηνδηνίθεζε.
Καη θπζηθά επραξηζηνχκε ηνπο δχν Γξακκαηείο πνπ είλαη καδί
καο, γηαηί πξαγκαηηθά ζα αθνχζνπλ, ζα ηνπο αθνχζνπκε, ζα
ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ
«ΑΝΑΠΣΤΞΗ – ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ
ΣΗΝ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ – ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
02 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2016

1

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΓΗΜΩΝ ΔΛΛΑΓΑ
ΔΣΗΙΟ ΣΑΚΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ - ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 01-03 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2016
“ΒΔΛΛΙΓΔΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ”

ππάξμεη

δηάινγνο,

ζπλαδέιθηζζεο,

αιιά

έηζη

θαη

ψζηε

απφ

λα

ηνπο

ζπλαδέιθνπο

θαηαιήμνπκε

ηειηθά

ζε

θαη
ηη

Απηνδηνίθεζε ζέινπκε, θαη αλ ε Απηνδηνίθεζε κπνξεί πξαγκαηηθά,
πνπ

εκείο

ιέκε

φηη

κπνξεί,

λα

έρεη

απηφλ

ηνλ

ζεκαληηθφ

αλαπηπμηαθφ ξφιν.
Καηαξρήλ μέξεηε πνιχ θαιά φηη αλάπηπμε ζηε ρψξα καο
δεκηνπξγεί ε θεληξηθή δηνίθεζε θαη ε Απηνδηνίθεζε. Ζ ζηελή ζρέζε
απηψλ ησλ δχν ζεζκψλ, Γεκνηηθή Απηνδηνίθεζε, Πεξηθεξεηαθή
Απηνδηνίθεζε, θεληξηθή δηνίθεζε, είλαη απηή πνπ κπνξεί πξαγκαηηθά
λα δεκηνπξγήζεη δνπιεηέο, λα θέξεη επελδχζεηο, θαη είλαη απηή ε
νπνία πξαγκαηηθά ζα πξέπεη λα δψζεη θαη κπνξεί λα δψζεη ψζεζε
ζηε ρψξα καο.
Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, πξέπεη επηηέινπο λα εκπηζηεπηεί ε
θεληξηθή δηνίθεζε ηελ Απηνδηνίθεζε, γηαηί αλ δελ ππάξρεη κεηαμχ
καο ζρέζε εκπηζηνζχλεο, αιιά θαη δηαρσξηζηηθψλ γξακκψλ ζηηο
αξκνδηφηεηεο, δπζηπρψο πνηέ δελ ζα έξζεη απηή ε πεξηβφεηε
αλάπηπμε, ηνπηθή θαη θαη’ επέθηαζε εζληθή αλάπηπμε. Γηαηί αλ
δνχκε γχξσ καο ζηελ Δπξψπε, ζε φιεο ηηο ρψξεο ε Απηνδηνίθεζε
είλαη

απηή

ε

νπνία

δεκηνπξγεί,

πξνζειθχεη

επελδχζεηο

θαη

δεκηνπξγεί ζέζεηο εξγαζίαο θαη αλάπηπμε.
Καη

ζήκεξα,

κε

ηα

ιηγνζηά

ρξήκαηα

ηα

νπνία

δηαρεηξηδφκαζηε, πνηνη είλαη απηνί νη νπνίνη δίλνπλ δνπιεηέο; Οη
Γήκνη, κέζα απφ πξνγξάκκαηα, απφ ηα έξγα ηα νπνία πινπνηνχλ,
δηφηη δπζηπρψο ε ηδησηηθή πξσηνβνπιία έρεη ζπξξηθλσζεί πάξα
πνιχ.
Άξα ινηπφλ ζα πξέπεη απηφ ην νπνίν θάλνπκε, λα ην θάλνπκε
πην νξγαλσκέλα, κέζα απφ ζεζκνχο, δηαθξηηνχο ξφινπο, έηζη ψζηε
λα έρνπκε θαη ιφγν θαη άπνςε ζηελ αλάπηπμε.
Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, μέξεηε πνιχ θαιά φηη δηαρξνληθά ε
Απηνδηνίθεζε δηεθδηθεί έλαλ θαζαξφ Γεκνηηθφ Κψδηθα. Γηεθδηθεί
αξκνδηφηεηεο ηέηνηεο πνπ ζα ηεο δψζνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξάμεη
πνιηηηθέο,
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γηαηί

ην

θπξίαξρν

Όξγαλν

πνπ

είλαη

ην
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πκβνχιην, ζα πξέπεη λα απνθαζίδεη θαη λα δίλεη ηηο θαηεπζχλζεηο
απηέο ψζηε λα δεκηνπξγείηαη πξννπηηθή αλάπηπμεο.
Γπζηπρψο
πεξηβάιινλ

κέρξη

θαη

άιια,

ζήκεξα
ε

ζε

πνιιά

Απηνδηνίθεζε

ζέκαηα,

δελ

έρεη

ρσξνηαμία,
θαζνξηζηηθφ

απνθαζηζηηθφ ξφιν. Ή είλαη ηφζν κεγάιεο νη ρξνληθέο απνζηάζεηο
απφ ηελ απφθαζε κέρξη ηελ πινπνίεζε,

πνπ φηαλ πινπνηείηαη ην

έρεη μεπεξάζεη ν ίδηνο ν ρξφλνο.
Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, πηζηεχσ φηη ζα πξέπεη ηψξα πνπ
ζρεδηάδεηαη

ε

λέα

δηνηθεηηθή

κεηαξξχζκηζε,

πνπ

πξηλ

ιίγν

αθνχζακε ζηε δηπιαλή αίζνπζα, θαη ρζεο θαη ζήκεξα, απφ ηνπο
Τπνπξγνχο

θαη

ηνλ

Γεληθφ

Γξακκαηέα,

λα

βάινπκε

πξψηηζηα

κπξνζηά πσο ζα πξέπεη ε απηνδηνίθεζε λα είλαη πξαγκαηηθή
Απηνδηνίθεζε θαη φρη εηεξνδηνίθεζε. Γηαηί κέρξη ζήκεξα ηζρχεη ην
δεχηεξν. Γηαηί κέρξη ζήκεξα θακία θπβέξλεζε δηαρξνληθά δελ ηελ
εκπηζηεχηεθε.

Καη

θαίλεηαη

δηαρεηξίδεηαη ζηε ρψξα καο.

απφ

ηνλ

ηξφπν

πνπ

ην

ΔΠΑ

Ξέξεηε πνιχ θαιά φηη φια ηα

πξνγξάκκαηα ηα έρνπλ νη Πεξηθέξεηεο, μέ ξεηε πνιχ θαιά φηη γηα ην
κηθξφηεξν, ην πην κηθξφ έξγν, κηα πιαηεία ελφο ρσξηνχ, γηα έλα
πεδνδξφκην, πξέπεη λα ηξέρνπκε ζηελ Πεξηθέξεηα, γηαηί απηφ φηαλ
θάπνηνη ην ζρεδίαδαλ ε Απηνδηνίθεζε ήηαλ απνχζα. Γηαηί απηφ δελ
ζπκβαίλεη παληνχ ζηνλ θφζκν. Ο δεκνθξα ηηθφο πξνγξακκαηηζκφο
δελ ιεηηνπξγεί φπσο ζα έπξεπε λα ιεηηνπξγεί ζηε ρψξα ηεο
δεκνθξαηίαο.
Άξα ινηπφλ απηφ πνπ δεηάγακε, δεηάκε θαη ζα δεηάκε, είλαη
πξαγκαηηθά απηφ πνπ ιέκε θαζαξνχο ξφινπο, πνηνο θάλεη ηη, ψζηε ν
πνιίηεο λα μέξεη πνχ δεηά ηη θαη εκείο λα μέξνπκε ηη ζρεδηάδνπκε.
Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, είρακε ηελ εκπεηξία ηνπ πξνεγνχκελνπ
ΔΠΑ,

ηνπ

2007-2013,

κε

ηελ

εθρψξεζε

340

πεξίπνπ

εθαηνκκπξίσλ επξψ, αλ δελ κε απαηά ε κλήκε κνπ, ζηελ ΔΔΣΑΑ,
ζε κηα δηθηά καο Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, ζε έλα δηθφ καο θνξέα, πνπ
εθεί ε Απηνδηνίθεζε Α’ Βαζκνχ κπνξνχζε θαη αληινχζε ρξήκαηα
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κέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ νξίδεη νη λφκνο, γηα λα έρνπκε
δεκηνπξγία έξγσλ ηνπηθήο ζεκαζίαο.
Μέρξη ζήκεξα ε δέζκεπζε ηνπ ίδηνπ ηνπ Τπνπξγνχ θαη ηεο
θπβέξλεζεο γηα ηελ εθρψξεζε ησλ δχν δηο επξψ απφ ηα Σνκεαθά
θαη ηα Πεξηθεξεηαθά Πξνγξάκκαηα, ζηελ Απηνδηνίθεζε Α’ Βαζκνχ,
δελ έρεη πξνρσξήζεη. Παξακέλεη ινηπφλ ην αίηεκα θαη δσληαλφ θαη
επίθαηξν, δηφηη μέξεηε πνιχ θαιά, θχξηε Κνξθνιή, θπξία Φσηνληάηα,
φηη ζηηο θνπβέληεο νη νπνίεο έρνπλ γίλεη θ αηά θαηξνχο ην ηειεπηαίν
ρξνληθφ

δηάζηεκα,

έρεη

κπεη

κπξνζηά

ε

εθρψξεζε

ρξεκάησλ

πνζνχ, πνζνζηνχ ηνπ ΔΠΑ, γηα ηελ Πξσηνβάζκηα Απηνδηνίθεζε.
Γηαηί πξέπεη θαη εκείο λα ζρεδηάδνπκε ηα ηνπ νίθνπ καο. Γηαηί
ζεσξψ φηη έηζη πξαγκαηηθά ζα δεκηνπξγήζνπκε αλάπηπμε. Δίκαζηε
πην θνληά ζην πξφβιεκα, είκαζηε πην θνληά ζηνλ πνιίηε.
Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, θπξίεο θαη θχξηνη, ζα πξέπεη λα γίλνπκε
επηηέινπο

κηα

επξσπατθή

Απηνδηνίθεζε.

Μηα

επξσπατθή

Απηνδηνίθεζε πνπ κπνξεί λα πξνζειθχεη επελδχζεηο. Καη εδψ είλαη
επζχλε

δηθηά καο,

επζχλε ησλ Γήκσλ.

Να δεκηνπξγεζνχλ νη

ππνδνκέο θαη ην πεξηβάιινλ έηζη ψζηε λα πξνζειθχζνπκε λέεο
επελδχζεηο, πνπ ζεκαίλεη δνπιεηέο ζηηο πεξηνρέο καο. Καη εδψ γηα
απηφ

δεηάκε

ινηπφλ

απηφ

ην

δηθφ

καο

νξηδφληην

ζρέδην

ρξεκαηνδφηεζεο, γηα λα κπνξνχκε λα θά λνπκε απηά πξάμε θαη λα
θέξνπκε δνπιεηέο ζηηο πεξηνρέο καο. Γηαηί αλ ε επαξρία εξεκψζεη,
αλ ε Απηνδηνίθεζε δελ πάξεη κπξνζηά, δελ ζα πάεη κπξνζηά θαη ε
ρψξα καο.
Άξα ινηπφλ απηφ ην νπνίν φινη δεηνχκε ζπλέρεηα, λα βγνχκε
κπξνζηά, επίζεζε ζην κέιινλ, πνηέ δελ ζα γίλεη πξάμε.
Καη ζέισ λα θιείζσ απηή ηε κηθξή παξέκβαζή κνπ θαη λα
δψζσ ην ιφγν ζηνλ θχξην Γήκαξρν Σξηθθαίσλ θαη Πξφεδξν ηεο
Δπηηξνπήο Αλάπηπμεο, ηνλ θχξην Παπαζηεξγίνπ, λα πσ φηη πηζηεχσ
φηη ζήκεξα, αγαπεηνί Γεληθνί Γξακκαηείο, ζα αθνχζνπκε απηά ηα
νπνία πεξηκέλνπκε. Καη ζα αθνχζνπκε γηα ην ΔΠΑ, ην νπνίν
πξαγκαηηθά είλαη γηα εκάο ην κφλν νπζηαζηηθά ρξεκαηνδνηηθφ
4
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εξγαιείν, ην νπνίν

κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε δνπιεηέο θαη

αλάπηπμε ζηηο πεξηνρέο καο.
Έρνπκε θαζπζηεξήζεηο, είλαη γλσζηφ. Έρνπκε πιε ξνθνξίεο
φηη έρνπκε δηαθνπή πιεξσκψλ ζε θάπνηα πξνγξάκκαηα. Να καο
πείηε αλ απηφ ζπκβαίλεη. Σν ΔΠΠΔΡΑΑ βιέπνπκε λα έρεη πνιιά
πξνβιήκαηα, αιιά θαη ηα Πεξηθεξεηαθά. Έρνπκε θαζπζηεξήζεη
πάξα πνιχ γηα λα πάκε ζηελ πινπνίεζε.
Καη έλα ηειεπηαίν. Θα πξέπεη λα δ είηε πάιη ην θνκκάηη ηεο
ηερληθήο βνήζεηαο δηφηη πξαγκαηηθά νη κηθξνί, νη λεζησηηθνί, νη
νξεηλνί, αιιά θαη άιινη Γήκνη, δελ κπνξνχλ λα έρνπλ ηελ εκπεηξία
θαη ην πξνζσπηθφ γηα λα ππεξεηήζνπλ απηνχο ηνπο ζηφρνπο.
Υξεηάδεηαη ινηπφλ άκεζα ηερληθή βνήζεηα γηα λ α κπνξέζνπλ λα
πινπνηήζνπλ θαη κειέηεο θαη λα σξηκάζνπλ έξγα γηα λα έρνπλ
απνξξφθεζε.
Με απηέο ηηο ζθέςεηο πηζηεχσ φηη ζα βγνπλ ζήκεξα ρξήζηκα
ζπκπεξάζκαηα

απφ

απηή

ηε

ζπλάληεζε,

γηα

ην

θαιφ

ηεο

Απηνδηνίθεζεο, γηα ην θαιφ ηεο θνηλσλίαο.
αο επραξηζηψ.
Δ. ΠΑΠΑΣΕΡΓΘΟΤ: Καιεζπέξα, ζα είκαη ζχληνκνο. Πηζηεχσ φρη
πάλσ απφ πέληε ιεπηά, δηφηη θαη εγψ ζέισ λα αθνχζσ θαη ηελ
Δηδηθή Γξακκαηέα θαη ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα
πλαδέιθηζζεο θαη

ζπλάδειθνη,

θίιεο θαη

θίινη,

δελ ζα

κηιήζσ απφ θαξδηάο, ζα κηιήζσ κέζσ νθηαπχξ ελεο θαξδηάο, κέζσ
ηάκπιεη.
Γελ μέξσ πφζν εχθνια κπνξεί θάπνηνο ζήκεξα λα κηιήζεη γηα
αλάπηπμε θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ Διιάδα. Νηψζσ δειαδή φηη
ην πην εχθνιν ζπλαίζζεκα ζα είλαη θάπνην κεηδίακα θαη ίζσο ην
ακέζσο επφκελν κηα ελδφκπρε ζθέςε: άζε καο ξε κεγάιε, δελ
κπνξνχκε λα θηηάμνπκε κηα παηδηθή ραξά ζην Γήκν καο, ηη είλαη
απηά πνπ καο ιεο; Ση παξακχζηα είλαη απηά πνπ καο ιεο.
Καη φκσο ζεσξψ πσο απηφ ην παξακχζη κπνξεί λα έρεη αίζην
θαη επηπρέο ηέινο, αξθεί λα θάλνπκε ηα θαηάιιεια βήκαηα. Αξθεί λα
ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ
«ΑΝΑΠΣΤΞΗ – ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ
ΣΗΝ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ – ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
02 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2016

5

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΓΗΜΩΝ ΔΛΛΑΓΑ
ΔΣΗΙΟ ΣΑΚΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ - ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 01-03 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2016
“ΒΔΛΛΙΓΔΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ”

θαηαιάβνπκε φηη δνχκε ζε κηα επνρή κεηάβαζεο. Μηα κεηάβαζε απφ
ην παιηφ ζην θαηλνχξγην. Καη δνχκε αθξηβψο απηή ηε ρξνληθή ζηηγκή
πνπ πξέπεη λα πάξνπκε απνθάζεηο. Όπσο ιέεη θαη ην ζχλζεκά καο,
πξέπεη λα θηίζνπκε ηελ Διιάδα απφ ηελ αξρή, θαη θηίζηκν κε πιηθά
απφ θαηεδάθηζε δελ γίλεηαη.
Με απηφ ζέισ λα πσ φηη ζα πξέπεη πιένλ λα βαζηζηνχκε,
απηφ ην λέν νηθνδφκεκα, λα ην βαζίζνπκε ζε λέεο ηδέεο, λα ην
βαζίζνπκε ζε λέα κπαιά, λα ην βαζίζνπκε ζηελ θαηλνηνκία.
Καη δελ ζεσξψ θαηλνηνκία νπνηνδήπνηε gadget ή software
βγάδεη θάπνηνο, ην νπνίν δελ δίλεη θακία ιχζε, παξά κφλν ίζσο
δίλεη ιχζε ζην νηθνλνκηθφ πξφβιεκα πνπ έρεη ν εθεπξέηεο ηνπ ή
απηφο πνπ ην πξνσζεί.
Καηλνηνκία ζεσξψ νπνηαδήπνηε ιχζε κπνξεί λα βειηηψζεη
ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ Γήκσλ, είηε απηφ είλαη θάπνην πξφγξακκα,
είηε είλαη απιά κηα πνιηηηθή ηελ νπνία φινη καο αθνινπζνχκε.
Οη πνιίηεο έρνπλ βαξεζεί, έρνπλ ζηραζεί λα βιέπνπλ έλα
δεκφζην ην νπνίν είλαη αλαπνηειεζκαηηθφ, ην νπνίν ζέξλεηαη, θαη ην
νπνίν ηα ηειεπηαία ρξφληα αλαπαξάγεη ηνλ εαπηφ ηνπ θπξίσο σ ο
θαθέθηππν.
Ση σξαία πνπ ζα ήηαλ ινηπφλ λα βγνχκε θαη λα κηιήζνπκε
ζηνπο πνιίηεο καο γηα κηα – παξάδεηγκα δίλσ – εθαξκνγή ζην
θηλεηφ, ε νπνία αλά πάζα ζηηγκή πηζηνπνηεί πνηνο είζαη θαη δεηάο
έλα πηζηνπνηεηηθφ θαη ζνπ ην γπξλάεη ακέζσο πίζσ. Άθνπζα φηη ζ α
γίλεη, ειπίδσ λα δσ κέρξη ηφηε λα ην δσ. Ή ηη σξαία πνπ ζα ήηαλ σο
κεραληθφο αλ φηαλ μεθηλνχζα λα βγάισ κηα νπνηαδήπνηε άδεηα
ιεηηνπξγίαο, λα κελ ηξέρσ ζε δεθαπέληε επηρεηξήζεηο, ζε δεθαπέληε
θνξείο

ηνπ

δεκνζίνπ

θαη

δεθαπέληε

δεκφζηεο

ππεξεζίεο.

Να

πήγαη λα ζε κία θαη κφλε ππεξεζία, λα θαηέζεηα εθεί ην θάθειν θαη
λα κπνξψ λα παξαθνινπζψ κέζσ ηνπ ππνινγηζηή κνπ ην πνχ
βξίζθεηαη ν θάθειφο κνπ θαη ηη ίζσο απαηηείηαη αθφκε.
Όια απηά ινηπφλ, δελ ζα πξέπεη λα είλαη πνιχ καθξηά αλ
πξαγκαηηθά ζέινπκε λα κηιήζνπκε γηα αλάπηπμε ζηελ Διιάδα, γηαηί
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απηφ λαη, είλαη θαηλνηνκία. Απηφ είλαη αλάπηπμε. Καη δπζηπρψο
είκαζηε πνιχ καθξηά απφ απηφ αθφκε θαη ζήκεξα.
θεθηείηε φηη αθφκε θαη ζήκεξα δεηάκε απφ ηνπο δεκφηεο καο
ζηνπο Γήκνπο καο, ραξηηά ηα νπνία εθδίδνπκε εκείο νη ίδηνη. Σνπ
ιέκε δειαδή πήγαηλε θαη απέλαληη, πάξε εθείλν ην ραξηί θαη μαλά
έια.

Γηαηί

εκείο

βαξηφκαζηε

ή

δελ

ην

έρνπκε

ζθεθηεί

λα

ζηακαηήζνπκε λα δεηάκε ηα ραξηηά ηα δηθά καο.
Ζ αιήζεηα είλαη φηη ηελ φπνηα αιιαγή ηελ πεξηκέλσ θαηαξρήλ
απφ εκάο. Μπνξψ γηα παξάδεηγκα λα ζπκεζψ αξθεηέο έμππλεο
ηδέεο Γήκσλ. Πάεη πνιχο θαηξφο απφ ηφηε πνπ κπνξψ λα ζπκεζψ
πφηε ην ειιεληθφ δεκφζην κε εμέπιεμε επράξηζηα. Καη απηφ πξέπεη
λα καο πξνβιεκαηίζεη, δηφηη ηειηθά φζν πην θνληά ζην δεκφηε, ηφζν
πην θαιά.
πλάδειθνη, ζεσξ ψ, κε ηε βνήζεηα θαη ησλ αλζξψπσλ πνπ
έρνπκε ζήκεξα καδί καο, φηη κπνξνχκε πξαγκαηηθά λα ηαξάμνπκε
ηελ θνηλσλία ζηελ θαηλνηνκία. Να βγνχκε θαη λα κηιήζνπκε γηα
θαηλνχξγηα πξάγκαηα, γηα πξάγκαηα ηα νπνία ν πνιίηεο ηειηθά
πεξηκέλεη, θαη λα ηνλ πείζνπκε ηνλ π νιίηε πσο ηειηθά θάηη πάεη λα
αιιάμεη. Γηαηί ηειηθά αλ ηνλ πείζνπκε, θαη απηφο ζα κπεη ζηε ινγηθή
λα αιιάμεη. Γηαηί κέρξη ζήκεξα, μέξεηε, ζέινπκε λα αιιάμνπκε,
αιιά πεξηκέλνπκε ηελ αιιαγή απφ ηνπο άιινπο. Δκείο είκαζηε νη
ηειεπηαίνη πνπ πξαγκαηηθά ζέινπκε λα αιιάμνπκε.
Ζ ΚΔΓΔ ζηελ πξνζπάζεηα απηή ηξαβάεη κπξνζηά. Πηζαλψο
είδαηε ζην πεξίπηεξν ηεο ΠΔΣΑ κηα λέα πξνζπάζεηα πνπ θάλνπκε
κε

βάζε

ζηελ

θαηλνηνκία,

ην

Hackathlon.

Έλα

καξαζψλην

θαηλνηνκίαο γηα ιχζεηο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Μελ ηξνκάδεηε
κε ηε ιέμε Hackathlon, φζνη δελ είζηε (…), δελ πξφθεηηαη λα
ραθάξνπκε θακία ζειίδα ή θαλέλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ησλ
Γήκσλ.

Απιά

πξνζπαζνχκε

λα

βάινπκε

ιακπεξά

κπαιά

λα

θσηίζνπλ ην δξφκν ηεο Απηνδηνίθεζεο αχξην.
Καη απηή ε κεηάβαζε ζην αχξην πξνυπνζέηεη θαη απφ ηε κεξηά
καο επζχλε. Απηφ αθξηβψο ην νπνίν γξάθνπκε. Πξνυπνζέηεη φκσο
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θαη απηνθξηηηθή. Πξέπεη λα κάζνπκε απφ ηα ιάζε καο γηαηί θηαίμακε
ζε αξθεηά θαη εκείο νη ίδηνη νη Γήκνη. Γηα παξάδεηγκα, πφζνη δξφκνη
ζε εξεηπσκέλα ρσξηά έρνπλ γίλεη; Ή πφζα αζθαιηηθά ξ ίμακε φια ηα
πξνεγνχκελα ρξφληα ζε πεξηνρέο πνπ ίζσο δελ έπξεπε, απιά γηαηί
θάπνηνο δηθφο καο έκελε εθεί πέξα; Γηαηί απηή είλαη ε αιήζεηα.
Καη ζα πσ θάηη ην νπνίν έρσ μαλά πεη. Όηη πξνηηκψ ζηελ
πφιε

κνπ,

ζηα

Σξίθαια,

λα

έρσ

κπαισκέλα

πεδνδξφκηα

θαη

δξφκνπο κε ιαθθνχβεο θαη λα πεξπαηάλε ζε απηνχο εξγαδφκελνη
λένη, παξά λα έρσ ινπμ πεδνδξφκηα θαη δξφκνπο ζηα νπνία ζα
πεξπαηάλε νξδέο αλέξγσλ. Καη απηφ γηαηί ζα κπνξνχζακε ηα
ρξήκαηα ηα νπνία θαθψο θαη εκείο νη ίδηνη ή νη Πεξηθέξεηεο,
νδεγήζακε ζε ηέηνηα έξγα , λα ηα είρακε ξίμεη ζηελ έξεπλα θαη ζηελ
αλάπηπμε εθαξκνγψλ θαηλνηνκίαο.
Γηαηί ε αλάπηπμε ηειηθά ζα έξζεη απφ απηέο ηηο λέεο ηδέεο,
γηαηί πξέπεη λα βάινπκε ην κπαιφ καο λα δνπιέςεη θαη λα δνχκε ηα
ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ησλ πεξηνρψλ καο.
Αξθεηέο απφ ηηο θαεηλέο ηδέεο ηνπ παξειζφληνο πιεξψζεθαλ
πνιχ αθξηβά. Ηδέεο πνπ ήηαλ θεξηέο, ηδέεο πνπ καο έθεξαλ νη
γλσζηνί ηζαληάθεδεο, νη νπνίεο θαεηλέο ηδέεο ζηακάηεζαλ λα
ιάκπνπλ θαη λα εθαξκφδνληαη φηαλ ηειείσζε ε ζπλήζσο επξσπατθή
ρξεκαηνδφηεζε ησλ πξνγξακκάη σλ απηψλ.
Θα κνπ πείηε πψο ζα έξζεη ε αλάπηπμε ζηνπο Γήκνπο καο ή
ζηηο πεξηνρέο καο, κε βαιησκέλα ρσξνηαμηθά ζρέδηα θαη ζνιέο
ρξήζεηο

γεο,

κε

ηελ

απίζηεπηε

πνιπλνκία,

κε

κηα

απνλνκή

δηθαηνζχλεο ε νπνία είλαη πην αξγή θαη απφ ην replay, φπσο έιεγε
ν Αιέθαληνο.
Λνηπφλ, απηά αθξηβψο ζέινπκε λα ιχζεη ην θεληξηθφ θξάηνο
θαη λα κελ αζρνιεζεί κε πξάγκαηα ηα νπνία θαη εκείο νη ίδηνη
ζεσξνχκε σο πεξηηηά, ηζηνξίεο παξαδείγκαηνο ράξηλ κε Δηδηθνχο
Γξακκαηείο, ηζηνξίεο κε ηακεηαθά δηαζέζηκα. Ναη, εθεί ζέινπκε
βνήζεηα θαη ζέινπκε ζπλεξγαζία.
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Καη θάηη αθφκε ζέινπκε. Κάλσ ην εμήο ζελάξην εξγαζίαο.
Πείηε φηη ρζεο ν Τπνπξγφο Δζσηεξηθψλ καο εξσηεχηεθε ζθφδξα θαη
πήξε θαη έθαλε copy paste ηηο πξνηάζεηο ηεο ΚΔΓΔ. Καη πείηε θαη
πσο

ν

αγαπεκέλνο

κνπ

θαηά

ηα

άιια

Πξφεδξνο

ηνπ

Παξαθαηαζεθψλ ηξειάζεθε, ην αθεληηθφ ηξειάζεθε, αλνίγεη ηηο
θάλνπιεο θαη παίξλνπκε άπεηξα ιεθηά ζηνπο Γήκνπο καο. Απηή ζα
είλαη ε ιχζε;
Πξαγκαηηθά

ζεσξψ

πσο

κε

έλα

ηφζν

αξγφ

θαη

αλαπνηειεζκαηηθφ δεκφζην, θαη απηά ηα ιεθηά ζα πάλε ζε έλαλ
θνπβά ρσξίο πάην . Γηαηί κε πνηνλ ζα πάκε λα εθαξκφζνπκε απηέο
ηηο ιχζεηο ζηνπο Γήκνπο καο; ηνπο Γήκνπο πνπ είηε δελ έρνπλ
πξνζσπηθφ,

είηε

έρνπλ

επηκφξθσζε,

είηε

δελ

πξνζσπηθφ

έρνπλ

ην

ρσξίο

πξνζσπηθφ

αμηνιφγεζε
εθεί

πέξα

θαη
πνπ

πξαγκαηηθά ην ζέινπλ. Καη Γήκνπο ρσξίο λέν αίκα θαη ρσξίο λέα
κπαιά. Καη εθεί πέξα ινηπφλ ζα πξέπεη ην θεληξηθφ θξάηνο λα βάιεη
ην ρέξη ηνπ θαη λα δψζνπκε ιχζεηο.
ε απηή ηε ρψξα δπζηπρψο έρσ ηελ αίζζεζε, ζαλ Γήκαξρνο
ηνπιάρηζηνλ

ηα

ηειεπηαία

πεξηκέλνπκε.

Πεξηκέλνπκε

δχν
εδψ

ρξφληα,
θαη

έλα

πσο
ρξφλν

φιν
ην

θαη

θάηη

λνκνζρέδην

ζθνχπα, ίζσο θαη παξαπάλσ, δελ έρεη λα θάλεη ηφζν κε ηελ
θπβέξλεζε απηή. Κάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο πεξηκέλνπκε, θάπνηνπο
λένπο

ππνπξγνχο

πεξηκέλνπκε,

ηηο

εθινγέο

ζηηο

Ζλσκέλεο

Πνιηηείεο, ηηο εθινγέο ζηε Γεξκαλία. Όιν θάηη πεξηκ έλνπκε, ζε έλα
θξάηνο ην νπνίν ζα έπξεπε λα ηξέμεη.
Σειηθά ζεσξψ πσο ην κφλν πνπ πξέπεη λα πεξηκέλνπκε είλαη
λα νξγαλσζνχκε θαη λα βγνχκε απφ ην θαβνχθη καο, γηαηί ζεσξψ
πσο ε καγηθή ιέμε ζην πξφβιεκά καο είλαη ε ιέμε εμσζηξέθεηα. Να
βγνχκε θαη λα κηιήζνπ κε γηα ηα πιενλεθηήκαηά καο, γηα ηηο ηδέεο
θαη ηα πιάλα πνπ έρνπκε. Να αλαδεηήζνπκε ζπλέξγηεο θαη πεγέο
ρξεκαηνδφηεζεο. Διπίδσ λα αθνχζνπκε αξθεηά ακέζσο κεηά. Να
ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη λα δνχκε
ηειηθά ηη ζέινπλ νη πνιίηεο καο. Δ ίλαη ν πην εχθνινο ηξφπνο λα
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έρνπκε έλαο feedback ηνπ πσο πάκε ζαλ Γεκνηηθέο Αξρέο. Να
θηηάμνπκε αλνηρηέο θαη εππξνζάξκνζηεο πφιεηο γηα φινπο. Να
ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ θαηλνηνκία γηα λα απινπνηήζνπκε ηε δσή
καο, λα βειηηψζνπκε ηα νηθνλνκηθά καο κε έξγα εμνη θνλφκεζεο
ελέξγεηαο.
Καη εδψ αλνίγσ κηα παξέλζεζε. Τπάξρνπλ 40 -50 Γήκνη πνπ
είλαη ζηα θφθθηλα. Γελ κπνξνχλ λα πάξνπλ δάλεηα ιφγσ ηνπ
Καιιηθξάηε. Άξζξν 264. Σνπιάρηζηνλ γηα ηα έξγα εμνηθνλφκεζεο
ελέξγεηαο, ηα νπνία είλαη απηνρξεκαηνδνηνχκελα, ζα πξέπεη λα
ππάξμεη κηα ιχζε, κηα εμαίξεζε, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπκε λα
ζηακαηήζνπκε

λα

ράλνπκε

ιεθηά

γηα

παξάδεηγκα

απφ

ηνλ

ελεξγνβφξν δεκνηηθφ καο θσηηζκφ.
Να ζσξαθίζνπκε ηηο πφιεηο καο κε ζχγρξνλεο κεζφδνπο
πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. Να βνεζήζνπκε ην πεξηβάιινλ κε αλ άινγα
έξγα.
Φίιεο θαη θίινη, θαη θιείλσ κε απηφ, είλαη θνηλή νκνινγία πσο
ε Απηνδηνίθεζε βηψλεη ηηο πην δχζθνιεο επνρέο ηεο. Πξνζσπηθά
δελ πεξηκέλσ πνιιά απφ ην θεληξηθφ θξάηνο, ή δελ πξέπεη λα
πεξηκέλσ πνιιά. Όρη κφλν ζήκεξα, δηαρξνληθά. Θέισ λα βξσ θαη
ςάρλσ ιχζεηο ζε ηνπηθφ επίπεδν. ε επίπεδν θνηλσληψλ. Καη απηέο
ηηο ιχζεηο εκείο ζα ηηο δψζνπκε αλ νξγαλσζνχκε, αλ ζθεθηνχκε
επηηέινπο δηαθνξεηηθά, αλ δνχκε ηνπο Γήκνπο καο κε ηα κάηηα ησλ
πνιηηψλ, λα δνχκε ηη ηνπο ελνριεί, ηη ζέινπλ, ηη ηνπο αξέζεη θαη η η
πεξηκέλνπλ, θαη ηφηε λαη, ζεσξψ πσο ζα ιχζνπκε πνιιά

απφ ηα

πξνβιήκαηα πνπ έρνπκε.
Δπραξηζηψ πάξα πνιχ.
ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ: Δπραξηζηνχκε ηνλ Γήκαξρν, πνπ πξαγκαηηθά ην
έρεη εθαξκφζεη ηελ θαηλνηνκία, ην μέξεηε απηφ, κε ηα ιεσθνξεία
ρσξίο νδεγφ, ηα e-Trikala θαη νχησ θαζεμήο, θαη πξαγκαηηθά ηη πην
θαιφ απφ έλαλ Γήκαξρν πνπ έρεη εθαξκφζεη λα εηζεγείηαη θαη απηά
ηα

ζέκαηα

πνπ

αθνξνχλ

ηε

δεκηνπ ξγία

δνπιεηψλ

πεδνδξνκίσλ, κε ηελ έλλνηα φηη πνηνο πεξπαηά ηη.
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πλερίδνπκε κε ηνλ Γήκαξρν Γνκνθνχ, θαη Πξφεδξν ηεο
Δπηηξνπήο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, ηνλ θχξην Σδηαρξήζηα, ζε έλα
πξαγκαηηθά ζεκαληηθφ ζέκα : Αγξνηηθή Αλάπηπμε θαη Οηθνλνκία,
πνπ φπσο μέξεηε εθθξεκνχλ πνιιά πξνγξάκκαηα, έρνπκε πνιιέο
δπζθνιίεο ζηελ απνξξφθεζε θαη πηζηεχσ λα ηα βάιεη φια απηά επί
ηάπεηνο.
Δπραξηζηψ.
Δ. ΣΖΘ ΑΥΡΗΣΑ: Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, θχξηνη χλεδξνη,
θαιεζπέξα ζαο.
Ζ

Θεκαηηθή

Δπηηξνπή

Αγξνηηθήο

Αλάπηπμεο

ηεο

ΚΔΓΔ,

δεκηνπξγήζεθε ηελ ηειεπηαία δεκνηηθή πεξίνδν θαη γηα απηφ ην ιφγν
πξέπεη λα επραξηζηήζσ ηνλ Πξφεδξφ καο, Γηψξγν Παηνχ ιε, θαζψο
θαη ην Πξνεδξείν ηνπ Γ.. πνπ πήξε ηελ απφθαζε απηή.
Σα ζέκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ζήκεξα ν πξσηνγελήο ηνκέαο
είλαη

πνιιά

θαη

ζεκαληηθά,

θαζψο

ηελ

πεξίνδν

απηή

πξαγκαηνπνηνχληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο.
Θα εζηηάζνπκε ηελ πξνζνρή καο πξψηα ζε ζέκαηα πν π
άπηνληαη άκεζα ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηελ
αγξνηηθή αλάπηπμε.
Σνκεαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ
ΔΠΑ 2014 -2020. εκαληηθφ θνκκάηη ηνπ πξνγξάκκαηνο, πεξίπνπ
ην 40%,

απφ ηε Γηαρεηξηζηηθή Γξακκαηεία Κνηλνηηθψλ Πφξ σλ ηνπ

Τπνπξγείνπ

Αγξνηηθήο

Αλάπηπμεο,

παξαρσξήζεθε

ζηηο

Πεξηθέξεηεο.
Καηά ηε γλψκε καο, ε κεηαθνξά ηνπ παξαπάλσ πνζνζηνχ
έπξεπε

λα

κεηαθεξζεί

ζηνπο

Γήκνπο.

Πηζηεχνπκε

φηη

νη

Πεξηθέξεηεο δελ είλαη έηνηκεο λα δηαρεηξηζηνχλ ην πξφγξακκα,
θαζψο ζηηο εληάμεη ο ησλ λέσλ έξγσλ ζα ζεκεησζνχλ κεγάιεο
θαζπζηεξήζεηο.
Όζνλ αθνξά ην παιηφ πξφγξακκα Μπαιηαηδήο θαη ηα έξγα
πνπ

είραλ

εληαρζεί

θαη

δεκνπξαηεζεί,

έγηλαλ

γέθπξα

θαη

ζπλερίδνληαη ζην λέν πξφγξακκα.
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Δλψ γηα ηα πξνγξάκκαηα LEADER θαη ζηα δεκφζηα έξγα,
παξαηεξνχληαη θαζπζηεξήζεηο.
Βνζθνηφπηα,

επαλαθνξά

ζηνπο

Γήκνπο

ην

ηέινο

ησλ

κηζζσκάησλ βνζθήο.
Βνζθνηφπηα. Έλα ζέκα πνπ δεκηνπξγήζεθε ην 2012, θαζψο ην
ηφηε

Τπνπξγείν

Αγξνηηθήο

Αλάπηπμεο,

ζε

ζπλεξγαζία

κε

ηνλ

ΟΠΔΚΔΠΔ, κείσζαλ ηνλ εζληθφ επηιέμηκν βνζθφηνπν θαηά 30%.
Απνηέιεζκα ηεο απφθαζεο απηήο ήηαλ ε γεσξγνθηελνηξφθνη
λα έρνπλ πξφβιεκα ζηηο πιεξσκέο ηεο βαζηθήο ελίζρπζεο θαη ηεο
εμηζσηηθήο.
Σν 2015, κε λφκν, ην ηέινο βνζθήο κεηαθέξζεθε απφ ηνπο
Γήκνπο ζηηο Πεξηθέξεηεο. Οη Πεξηθέξεηεο, παξ’ φιν πνπ είρα λ
δεζκεπηεί λα εθπνλήζνπλ ηα Γηαρεηξηζηηθά ρέδηα, θακία δελ έρεη
πξνρσξήζεη κέρξη ζήκεξα. Καη ην απνθνξχθσκα ήηαλ ζηηο 7
επηεκβξίνπ

ηνπ

Γήκνπο

ηε

γηα

2016,

Τπνπξγηθή

δηαδηθαζία

Απφθαζε

κίζζσζεο

αλαγθάδεη

βνζθήζηκσλ

γαηψλ

ηνπο
λα

ζπκκεηέρνλ κε έλαλ κφληκν ππάιιειν θαη έλαλ αηξεηφ, γηα λα
πινπνηήζνπλ αληηθείκελν ηεο Πεξηθέξεηαο.
Ζ απφθαζε απηή καο βξίζθεη αληίζεηνπο θαη δεηάκε ην ηέινο
βνζθήο λα επηζηξέςεη ζηνπο Γήκνπο.
Δπνπηεία ΣΟΔΒ απφ ηνπο Γήκνπο. ε δηαβνχιεπζε βξίζθεηαη
ην ζρέδην δηάηαμεο πνπ αθνξ ά Οξγαληζκνχο Δγγείσλ Βειηηψζεσλ.
Οη ζπγθεθξηκέλνη Οξγαληζκνί έρνπλ αληαπνδνηηθφ ραξαθηήξα θαη
δελ επηβαξχλνπλ ην θξάηνο. Σελ επνπηεία απφ 1/1/2011 ηελ έρνπλ
νη Γήκνη. Οη ζέζεηο καο επί ηνπ ζρεδίνπ δηάηαμεο είλαη νη εμήο :
Ζ επνπηεία ησλ ΣΟΔΒ ζα πξέπεη λα αζθείηαη απφ ηνπο
Γήκνπο. Τπνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε πεξί βηψζηκσλ ΣΟΔΒ αλά
Γήκν, ε νπνία βησζηκφηεηα ζα πξνθχπηεη κε βάζε ηεθκεξησκέλεο
νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο .
πκκεηνρή ηεο ΚΔΓΔ ζηε πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Δζληθνχ
Αγξνηηθνχ Γηθηχνπ ΔΑΓ, ζην πιαίζην η νπ πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο 2014 -2020.
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Κξίλνπκε αλαγθαία ηε ζπκκεηνρή ηνπ Α’ Βαζκνχ Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο, θαζψο ε ζπγθεθξηκέλε Δπηηξνπή παξαθνινπζεί ηνλ
ππιψλα 2, ν νπνίνο πεξηέρεη ηε κεηαπνίεζε, ηα πξνγξάκκαηα
Leader, ηα πξνγξάκκαηα λέσλ αγξνηψλ, ηα ζρέδηα βειηίσζεο, θαη
έρεη θαζνδεγεηηθφ θαη ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν ζηελ ηξνπνπνίεζε θαη
πινπνίεζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο ηνπ ΔΑΓ.
Κπξίεο θαη

θχξηνη χλεδξνη,

ζηε

ζπλέρεηα

ζα

ήζεια

λα

αλαθεξζψ ζε ζέκαηα γεληθνχ πιαηζίνπ αγξνηηθήο αλά πηπμεο.
Πξφηαζε γηα δεκηνπξγία λένπ ηξαπεδηθνχ ππιψλα, κε ππξήλα
ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ.
Τθηζηάκελν πιαίζην. Ζ θαηάξγεζε ηεο ΑΣΔ δεκηνχξγεζε
κεγάιν θελφ ζηελ άζθεζε αγξνηηθήο πίζηεο κε επαθφινπζν λα
δεκηνπξγεζνχλ ηεξάζηηα πξνβιήκαηα ρξεκαη νδφηεζεο ζε φινπο
ηνπο ηνκείο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πξσηνγελή παξαγσγή.
Ζ αλά ηφπνπο ζπλεηαηξηζηηθέο ηξάπεδεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ,
αλαπιήξσζαλ ελ κέξεη ην θελφ, αιιά πνιιέο απφ απηέο δελ
άληεμαλ εμαηηίαο ηεο θξίζεο, κε απνηέιεζκα λα θιείζνπλ.
Σν θιείζηκν ηεο ΑΣΔ ζηέξεζε απφ ηνπο αγξφηεο ηε δηθή ηνπο
ηξάπεδα.

Πξνηείλνπκε

ζθνπνχ,

κε

ζηφρν

ινηπφλ ηε

ηνλ

δεκηνπξγία

αλαπηπμηαθφ

ξφιν

ηξάπεδαο εηδηθνχ
ηεο

πξσηνγελνχο

παξαγσγήο, ε νπνία ζα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κε ηνλ ππξήλα ην
Σακείν

Παξαθαηαζεθψλ

θαη

Γαλείσλ,

είηε

σο

επηρεηξεκαηηθφο

βξαρίνλαο κηαο πθηζηάκελεο ηξάπεδαο.
Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ηδξχκαηνο πξέπεη λα είλαη ε
δεκηνπξγία πηζησηηθψλ εξγαιείσλ, βάζεη ησλ νπνίσλ νη αγξφηεο ζα
έρνπλ

ηε

δπλαηφηεηα

βξαρππξφζεζκσλ

άηνθσλ

δαλείσλ,

ε

απνπιεξσκή ησλ νπνίσλ ζ α ζπλδέεηαη κε θνηλνηηθέο εληζρχζεηο, νη
νπνίεο ζα απνηεινχλ ην θεθάιαην ηνπ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαιείσλ
ηεο ηξάπεδαο.
Θέκαηα θνξνιφγεζεο νίλνπ. Πνιιά πξνβιήκαηα αληί εζφδσλ
έθεξε ε εθαξκνγή ηεο επηβνιήο εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο ζην
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θξαζί, 0,20 ιεπηά ην ιίηξ ν ή 0,15 ιεπηά αλά θηάιε θξαζηνχ, κε
ηαπηφρξνλε θαηάξγεζε ηνπ κεδεληθνχ ζπληειεζηή.
Απφ ηελ πξψηε εβδνκάδα θηφιαο ηεο εθαξκνγήο ηνπ, κεηά
ηελ επηβνιή ηνπ εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο ζην θξαζί, πάλσ απφ
70%

ππνινγίδεηαη

λα

είλαη

ε

πηψζε

ηνπ

ηδίξνπ

ζηα

ζεκεία

εζηίαζεο.
Αθφκε, ζα πξέπεη λα ππνγξακκίζνπκε ην γεγνλφο φηη ν θφξνο
επηβάιιεηαη ζηελ παξαγφκελε πνζφηεηα, πξάγκα πνπ απηφκαηα ην
κεηαηξέπεη ζε θφξν παξαγσγήο.
Πξνηείλνπκε ηε δηελέξγεηα φισλ ησλ απαξαίηεησλ θηλήζεσλ
θα πηέζεσλ πξνο ηνπο αξκφδηνπο ψζηε λα θαηαξγεζεί ν εηδηθφο
θφξνο

θαηαλάισζεο

ζην

θξαζί.

Δίλαη

ζρεδφλ

παξάινγν

λα

θνξνινγείηαη έλαο θιάδνο ηαρέσο αλαπηπζζφκελνο κε απηφλ ηνλ
ηξφπν.
Σαπηφρξνλα

φκσο,

απαξαίηεηε

είλαη

θαη

ε

θαζηέξσζε

ηαθηηθψλ ειέγρσλ πνηφηεηαο θαη πηζηνπνίεζεο πξντφληνο απφ
εμεηδηθεπκέλνπο θνξείο, ε θαηαγξαθή ησλ νηλνπαξαγσγψλ, ησλ
ακπεινθαιιηεξγεηψλ, νη δηαξθείο νηθνλνκηθνί έιεγρνη πξνθεηκέλνπ
λα εθιείςεη ην θαηλφκελν ηεο καχξεο αγνξάο, θαη άκεζε επηβνιή
θαη

είζπξαμε

πξνζηίκσλ

φπνπ

δελ

ηεξνχληαη

νη

απαξαίηεηεο

πξνυπνζέζεηο ηε ο ζχλλνκεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο.
Έιιεηςε πξννπηηθήο ζηηο ηεπηινθαιιηέξγεηεο θαη πξνβιήκαηα
ζηελ

απνπιεξσκή

αληηκεησπίδνπλ

θαη

ησλ
νη

θαιιηεξγεηψλ.
θαιιηεξγεηέο

νβαξά

πξνβιήκαηα

δαραξφηεπηισλ,

κε

ηελ

απνπιεξσκή ηεο παξαγσγήο ηνπο. Όπσο είλαη επξέσο γλ σζηφ, ε
Βηνκεραλία Εάραξεο, πνπ ήηαλ ζπγαηξηθή ηεο ΑΣΔ, φηαλ απηή
πνπιήζεθε

ζηνλ

Όκηιν

Πεηξαηψο,

παξέκεηλε

ζην

θξάηνο

σο

δελ

έρεη

δεκηνγφλν θνκκάηη.
Ζ

παξαγσγηθή

νινθιεξσζεί

σο

πξνο

δηαδηθαζία
ηελ

ηεο

πιεξσκή

ζεδφλ
ηεο,

κε

2015

απνηέιεζκα

λα

ππάξρνπλ νθεηιέο πξνο ηνπο παξαγσγνχο, νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε
απφγλσζε θαη βέβαηα δελ κηιάκε γηα ην 2016. Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ
14

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ
«ΑΝΑΠΣΤΞΗ – ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ
ΣΗΝ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ – ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
02 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2016

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΓΗΜΩΝ ΔΛΛΑΓΑ
ΔΣΗΙΟ ΣΑΚΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ - ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 01-03 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2016
“ΒΔΛΛΙΓΔΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ”

πξντφληνο είλαη αβέβαηε. Γηα απηφ πξέπεη λα πξνρσξήζνπκε ζηα
εμήο βήκαηα.
Να δεηεζνχλ δηεπθξηλίζεηο απφ ηνπο αξκφδηνπο ζρεηηθά κε ην
πιάλν ηεο δηνίθεζεο ηεο Διιεληθήο Βηνκεραλίαο Εάραξεο, θαη ην
Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, γηα ηελ εμαζθάιηζε
ησλ

απαξαίηεησλ

πηζηψζεσλ

πξνο

εμφθιεζε

ησλ

ηεπηινπαξαγσγψλ.
Να

πξνζδηνξηζηεί

ην

ρξνλνδηάγξακκα

εμπγίαλζεο θαη

ηα

κειινληηθά ζρέδηα ηεο θπβέξλεζεο γηα ην κέιινλ ηεο Διιεληθήο
Βηνκεραλίαο Εάραξεο.
Να

απαηηήζνπκε

ηε

δηαζθάιηζε

ησλ

ρξεκάησλ

ησλ

παξαγσγψλ ζηε λέα ζχκβαζε, ψζηε νη θαιιηεξγεηέο λα ζπέξλνπλ
θαη

λα

θαιιηεξγνχλ

ηεχηια

ρσξίο

ηελ

αλαζθάιεηα

ηεο

απνπιεξσκήο.
Καηάξγεζε

θαη

έληαμε

ην π

ΟΓΑ

ζηνλ

Δληαίν

Φνξέα

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ΔΦΚΑ. Μηα ζεκαληηθή απφθαζε πνπ έρεη
ιεθζεί θαη αθνξά ηνλ ΟΓΑ θαη νη αγξφηεο δελ ηελ έρνπλ αληηιεθζεί
αθφκε, είλαη ε θαηάξγεζή ηνπ θαη ε έληαμή ηνπ ζηνλ Δληαίν Φνξέα
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. Οη αγξφηεο καο ράλνπλ ηα πιενλεθηήκαηα
πνπ παξείρε ν ΟΓΑ, θαζψο απφ 1/12017 ζα πάςεη λα πθίζηαηαη.
Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπκε θάπνηεο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ
έξζεη ζηε δεκνζηφηεηα θαη θάλνπλ ιφγν γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο
ηνπ ΟΓΑ, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ

θαίλεηαη λα αγγίδεη ηηο 650. 000

ζήκεξα, θαη ησλ νπνίσλ ε εηζθνξά ζα ζπλδεζεί κε ην εηζφδεκα,
κεζνιαβψληαο φκσο κηα πεξίνδνο κεηαβαηηθήο ηξηψλ εηψλ.
Σνλ πξψην ρξφλν νη αζθαιηζκέλνη ζα πιεξψλνπλ ην 14% ηνπ
εηζνδήκαηνο, ην δεχηεξν ρξφλν ζα πιεξψλνπλ ην 17% θαη ηνλ ηξίην
ρξφλν ην 20%. Ο λένο λφκνο πξνβιέπεη ηελ επηβνιή δηπινχ
ραξαηζηνχ γηα ηνπο αγξφηεο αζθαιηζκέλνπο, ηφζν ζηελ θχξηα
ζχληαμε, φζν θαη ζηνλ ΔΟΠΤΤ.
Θα ήζεια λα ζαο ελεκεξψζσ φηη ζηηο 30 επηεκβξίνπ ηνπ ’16
ππνγξάθηεθε επηζηξνθή εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο πεηξειαίνπ
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γηα ηνπο αγξφηεο, γηα ηα έηε 2013 β’ δφζε, θαη ’14, ζπλνιηθνχ
χςνπο 150 εθαηνκκχξηα επξψ. Οη επηζηξνθέο αγξνηηθνχ πεηξειαίνπ
πεξλνχλ ήδε απφ δηπιφ θίιηξν ζπκςεθηζκψλ γηα ρξέε πξνο ΟΓΑ
θαη Δθνξία.
Παξάιιεια, ζεκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο παξαηεξνχληαη ζηηο
άδεηεο αξδεπηηθψλ γεσηξήζεσλ απφ ηε Γηεχζπλζε Τδάησλ ηεο
Απνθεληξσκέλεο. Οη πξψηεο αηηήζεηο θαηαηέζεθαλ ην 2011 θαη
κέρξη ζήκεξα έρεη αλαλεσζεί κφλν ην 10%.
Θα αλαθεξζψ ηψξα ζε δχν ζέκαηα πνπ αθνξνχλ θαη εκάο
ηνπο πεξηθεξεηαθνχο Γήκνπο. Σελ θηλεηηθφηεηα. Θέισ λα πσ φηη
φζνη Γήκνη είλαη θνληά ζε κεγάιεο πφιεηο, φπσο είλαη παξάδεηγκα ν
δηθφο κνπ, φινη νη ππάιιεινη πνπ ήδε κέλνπλ εθεί, ζα κεηαθηλεζνχλ
κε κεγάιε επθνιία ζπγθεθξηκέλα ζε εκάο πξνο ηε Λακία, νπφηε ζα
απνδπλακσζνχκε ζεκαληηθά.
Καη βέβαηα ηα παξαθξαηεζέληα, πνπ έρεη αλαθεξζεί θαη ζηελ
θχξηα (…), πνπ κηιήζακε πξνεγνπκέλσο κέζα, είλαη… δελ ζα
κπνξνχκε λα θιείζνπκε ηνπο πξνυπνινγηζκνχο.
Θεσξψ απηά ηα ζέκαηα πνιχ ζεκαληηθά.
Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, θχξηνη χλεδξνη, θιείλνληαο ζα
ήζεια λα ζαο δηαβεβαηψζσ φηη σο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο ΚΔΓΔ, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηεο,
είκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα πξνηάζεηο θαη παξαηεξήζεηο ζε
ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνλ αγξνηηθφ θφζκν θαη άπηνληαη ησλ
αξκνδηνηήησλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.
Δπίζεο, ζα ήηαλ παξάιεηςή κνπ αλ δελ επραξηζηήζσ ηα κέιε
ηεο Δπηηξνπήο, ηνλ Αληηπξφεδξν, θχξην Καληαξά Αλαζηάζην, θαη ηα
ζηειέρε ηεο Δπηηξνπήο, Μαληέ σηήξε θαη Βηνιέηα Σζηκίθνπ.
αο επραξηζηψ πνιχ γηα ηελ πξνζνρή ζαο.
ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ:

Δπραξηζηνχκε

ηνλ

θχξην

Σδηαρξήζηα,

γηαηί

πξαγκαηηθά απαζρνιεί θαη έλα θνκκάηη, ην κεγαιχηεξν θνκκάηη ηεο
Απηνδηνίθεζεο,

16

εηδηθά

ησλ

επαξρηαθψλ

Γήκσλ,

ε
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νηθνλνκία, ηα έξγα πνπ είλαη κέζσ ηνπ ΔΠΑ, ην Leader, ην
ΟΠΑΑΥ, θαη ηα άιια ηα νπνία ζρεδηάδνληαη.
Άξα ινηπφλ ζα είλαη ρξήζηκν λ α αθνχζνπκε θαη απφςεηο απφ
ηελ πνιηηηθή εγεζία θαη θαιψ ζην βήκα ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα, ηνλ
Παλαγηψηε ηνλ Κνξθνιή θαη ηνλ επραξηζηψ γηα κηα αθφκα θνξά γηα
ηελ παξνπζία ηνπ ζήκεξα εδψ.
Π. ΚΟΡΚΟΛΗ: Δπραξηζηψ, θχξηε Πξφεδξε. Πξνηηκψ λα κηιήζσ
απφ εδψ, απφ η ν πάλει, φινη καδί, δίπια -δίπια. Καη εγψ δελ
ζπλεζίδσ λα κηιάσ απφ θεηκέλνπ. Δπνκέλσο ζα πξνζπαζήζσ λα
είκαη ζχληνκνο γηα λα έρνπκε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ρξφλν
λα θνπβεληηάζνπκε, λα ζπδεηήζνπκε, λα ζαο αθνχζνπκε.
Θα ήζεια λα μεθηλήζσ απφ δχν -ηξία ζεκεία πνπ είπαλ νη
πξνεγνχκελνη νκηιεηέο, γηα λα δψζσ θάπνηεο δηεπθξηλίζεηο γηαηί
είλαη ρξήζηκν λα δνζνχλ.
Μίιεζε ν θχξηνο Αληηπξφεδξνο γηα ην δήηεκα πνπ έρεη ζέζεη
εδψ θαη θαηξφ ε ΚΔΓΔ γηα ηελ εθρψξεζε δχν δηο ζηνπο Γήκνπο, γηα
ηελ απεπζείαο δηαρείξηζε δε ιαδή ησλ θνλδπιίσλ ηνπ ΔΠΑ .
Δδψ πξέπεη λα δηεπθξηλίζνπκε φηη θαιψο ή θαθψο ν ηξφπνο
κε ηνλ νπνίν ζρεδηάζηεθε θαη ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηνπ ΔΠΑ
νπζηαζηηθά

έθιεηζε

πξηλ απφ

ην

Γεθέκβξε

ηνπ

’14

απφ

ηελ

πξνεγνχκελε θπβέξλεζε, ζε ζπκθσλία κε ηηο Βξπμέιεο, φ πσο είλαη
ππνρξεσηηθφ, θαη ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο κε ην ζρήκα θεληξηθφ
θξάηνο 65% πεξίπνπ δηαρείξηζε ησλ θνλδπιίσλ ηνπ ΔΠΑ θαη 35%
πεξίπνπ ζηηο Πεξηθέξεηεο, είλαη νπζηαζηηθά απηφ πνπ θιείδσζε γηα
φιε ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν.
Δπνκέλσο, δελ είλαη ζέκα νπν ηαζδήπνηε θπβέξλεζεο γηα λα
αλαδηαηάμεη απηφ ην ζχζηεκα. Απηφ δελ αιιάδεη δπζηπρψο. Καη δελ
είλαη ζέκα θπβέξλεζεο ειιεληθήο, είλαη ζέκα Βξπμειιψλ, γηα απηή
ηελ πξνγξακκαηηθή

πεξίνδν

ηνπιάρηζηνλ.

Μπνξνχκε

φκσο

λα

πξνεηνηκάζνπκε ην βέιηηζην ηξφπν δηαρείξηζεο γηα ηελ επφκελε
πξνγξακκαηηθή πεξίνδν.
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Ζ νπζία φκσο είλαη εδψ φηη πξέπεη λα δηαζθαιίζνπκε θαη
απηφ πξνζπαζνχκε λα θάλνπκε ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, νη
πφξνη επί ηεο νπζίαο πνπ πξέπεη λα θαηεπζπλζνχλ ζηηο ηνπηθέο
θνηλσλίεο, λα θαηεπζπλζνχλ. Οη δηθαηνχρνη πνπ είλαη νη Γήκνη ζε
έλα ζχλνιν πξνγξακκάησλ, ζα πξέπεη λα επηρνξεγεζνχλ.
Άξα επί ηεο νπζίαο, δχν δηο θαη πεξηζζφηεξα ζα έρνπλ σο
δηθαηνχρνπο ηνπο Γήκνπο απφ ην ζχλνιν ηνπ ΔΠΑ ηεο επφκελεο
πεξηφδνπ θαη απηή είλαη ε νπζία. Πξέπεη φκσο λα δνχκε εδψ
βέιηηζην

ηξφπν

ψζηε

λα

πάλε

ηα

ρξήκαηα

απηά

εθεί

ην
πνπ

πξαγκαηηθά ηεξαξρηθά κε ζηξαηεγηθφ ζρέδην ηα έρνπκε πεξηζζφηεξν
αλάγθε.
Καη λα δψζσ έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα. Αθφκα θαη ηα
επηπιένλ ρξήκαηα πνπ έρνπκε δηαζθαιίζεη απηή ηε ζηηγκή απφ ηελ
Δπξσπατθή
Τπνπξγείν

Δπηη ξνπή,

ην

Οηθνλνκίαο

φηη

επηπιένλ
πξέπεη

έλα

δηο,

θαηαξρήλ

λα

ζεσξνχκε
ζηνρεχζεη

σο
ζε

δξάζεηο φπνπ δηθαηνχρνη είλαη νη Γήκνη, ζε δξάζεηο δηαρείξηζεο
πδάησλ, απνξξηκκάησλ θαη ινηπά.
Άξα ινηπφλ, απηή ζα πξέπεη λα είλαη ε πξνζπάζεηα φισλ καο,
θαη κε θαιή ζπλεξγαζία πηζηεχσ φηη ζα θαιχςνπκε ην κεγαιχηεξν
κέξνο ησλ αλαγθψλ.
ίγνπξα έρεη δίθην ν θχξηνο Αληηπξφεδξνο, ζην ζέκα ηεο
ηερληθήο βνήζεηαο ησλ Γήκσλ θαη απηφ καο απαζρνιεί πάξα πνιχ.
Δηδηθά νη λεζησηηθνί, απνκαθξπζκέλνη Γήκνη, νη νξεηλνί Γήκνη, έλαο
ηέηνηνο Γήκνο είλαη θαη ν ηφπνο θαηαγσγήο κνπ, έρνπλ πξνθαλψο
ηεξάζηηα αλάγθε γηα λα σξηκάζνπλ, λα πξνεηνηκάζνπλ έξγα θαη λα
ηα πινπνηήζνπλ, θαη εθεί εδψ θαη κήλεο ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο
έρεη βγάιεη κηα εγθχθιην πνπ δίλεη ην πεξίγξακκα ηεο βνήζεηαο
πξνο ηνπο Γήκνπο, κε ηε βνήζεηα ηεο ΜΟΓ, πνπ μέξεηε πάξα πνιχ
θαιά φιν απηφ ην δηάζηεκα πφζν έρεη βνεζήζεη θαη ζπλερίδεη λα
βνεζάεη. Έρεη μεθηλήζεη ηε βνήζεηα γηα ηηο δξάζεηο ηνπ λένπ ΔΠΑ.
Σε βνήζεηα ηεο ΔΔΣΑΑ. Θα αλαθεξζεί θαη ε Δηδηθή Γξακκαηέαο ζηε
ζπλέρεηα κε κεγαιχηεξε ιεπηνκέξεηα ζε απηά ηα δεηήκαηα. Σε
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βνήζεηα

ηνπ

Σακείνπ

Παξαθαηαζεθψλ

θαη

Γαλείσλ.

Πξνηππνπνηήζεηο, αιιά θαη ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηνπ σο ηξάπεδαο,
γηα δάλεηα. Σε βνήζεηα άιισλ επξσπατθψλ ζεζκψλ, κε ηνπο
νπνίνπο δνπιεχνπκε εληαηηθά θαη ζπλε ρψο ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο,
φπσο είλαη ε Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ, θαη ζην θνκκάηη
ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ζην θνκκάηη ηεο ηερληθήο βνήζεηαο. Θα
κπνξνχκε απφ αξρέο ηνπ ρξφλνπ λα αλαθνηλψζνπκε πεξηζζφηεξα
πξάγκαηα γηα απηφ. Δίκαη αξθεηά αηζηφδνμνο.
Έηζη θιείλνπκε έλα πιέγκα δειαδή δξαζηεξηνηήησλ, κε ηηο
νπνίεο κπνξνχκε λα βνεζήζνπκε ηνπο Γήκνπο λα θηλνχληαη ηζφηηκα
γηα ηε δηεθδίθεζε ησλ θνλδπιίσλ ηνπ ΔΠΑ.
Ζ ζεκεξηλή ζπλάληεζε φκσο δίλεη έκθαζε ζηελ θαηλνηνκία
θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. Γηα απηφ ζα κνπ ε πηηξέςεηε λα πσ δχν
ιφγηα γηα ην πεξίγξακκα ησλ θνλδπιίσλ ηνπ ΔΠΑ, γηα ην πψο
δειαδή απηά ζα δηαηεζνχλ ζε απηνχο αθξηβψο ηνπο ηνκείο.
Γηα πξψηε θνξά απηφ ην ΔΠΑ έρεη πνιχ ζεκαληηθνχο πφξνπο
ζε απηά ηα δεηήκαηα, θαηλνηνκία, εμσζηξέθεηα, επηρεηξεκαηηθφηεη α.
Έρνπκε απφ ην Σνκεαθφ Πξφγξακκα πιένλ ηνπ ελφο δηο γηα δξάζεηο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο,
θιαζηθέο

δξάζεηο,

φπνπ
ζηελ

δίλνπκε

θαηλνηνκία

έκθαζε
θαη

ζηελ

θαη

ζε

απηέο

ηηο

εμσζηξέθεηα,

κε

ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. Όζνη έρνπλ δεη ηηο δξάζεηο ηνπ ΔΠΑΝΔΚ
πνπ

έρνπλ

βγεη

επηρεηξήζεσλ πνπ

κέρξη

ζηηγκήο,

πξηκνδνηνχλ

πξνηάζεηο

έρνπλ εμσζηξεθέο ή θαηλνηφκν

ραξαθηήξα.

Δπίζεο πξηκνδνηνχλ ηηο ζπλέξγηεο.
Έρνπκε έλα δηο πεξίπνπ ζηηο δξάζεηο ηεο πεξίθεκεο RIS3,
ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ έμππλε εμεηδίθεπζε, ηεο ζχλδεζεο δειαδή
ηεο έξεπλαο κε ηηο επηρεηξήζεηο.
Καη πξνθαλψο αληίζηνηρεο δξάζεηο έρνπλ θαη ηα Πεξηθεξεηαθά
Πξνγξάκκαηα. Απηά ηα πνζά πνπ είπα είλαη κφλν απφ ην Σνκεαθφ
Πξφγξακκα.
Δθεί επηπιένλ, εηδηθά γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία,
έρνπκε ηελ κεγάιε ζπκβνιή ηνπ Σακείν π πνπ έρεη θηηαρηεί ζην
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Τπνπξγείν

Παηδείαο,

θαη

πνπ

ζηελ

νπζία

πξνζπαζεί

λα

ζπκπιεξψζεη ην θελφ πνπ δελ κπνξεί λα ζπκπιεξψζεη ην ΔΠΑ,
δειαδή

λα

ρξεκαηνδνηήζεη

δξάζεηο

έξεπλαο

γεληθήο

θαη

ησλ

αλζξσπηζηηθψλ ζπνπδψλ, φπνπ ην ΔΠΑ δελ ρξεκαηνδνηεί, κε
ζεκαληηθνχο πφξνπο απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ θαη
απφ

ηελ

Δπξσπατθή

Σξάπεδα

Δπελδχζεσλ,

χςνπο

250

εθαηνκκπξίσλ επξψ.
Άξα

έρνπκε

εληζρχζεηο

κηιάκε

έλα

πιέγκα

πάληα,

δξαζηεξηνηήησλ,

ζηηο

κε

ζηηο

επηζηξεπηέο

θιαζηθέο

εληζρχζεηο,

ζεκαληηθνχ φγθνπ, πνπ κπνξ εί λα δψζεη, κπνξεί λα θηάζεη ηε ρψξα
απφ ηελ έθηε ζέζε απφ ην ηέινο πνπ ήηαλ κέρξη ζήκεξα ζηηο
επελδχζεηο γηα έξεπλα θαη θαηλνηνκία, πνιχ παξαπάλσ.
Σαπηφρξνλα

θαη

γηα

εκέλα

είλαη

πνιχ

ζεκαληηθφ

απηφ,

ελεξγνπνηνχκε κέζα ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηερληθήο κε πφξν πο ηνπ
ΔΠΑ, ψζηε λα πνιιαπιαζηάζνπκε ηε δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο
ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο.
Απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, γηαηί φπσο μέξεηε ε αλάπηπμε,
ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο αλάπηπμεο, δελ έξρεηαη κε καγηθφ ηξφπν,
έξρεηαη κε ηξεηο θιαζηθά ηξφπνπο θαη ζηελ ειιεληθή θνηλσλία
κάιηζηα ήηαλ ηζνκνηξαζκέλνη απηνί νη ηξεηο ηξφπνη άκα ηνπο δνχκε
ηζηνξηθά, απφ ηηο δεκφζηεο επελδχζεηο, απφ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα
θαη ην ρξεκαηηζηήξην θαη απφ ηηο ηδησηηθέο επελδχζεηο.
Σα λέα ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία πνπ έρνπκε πξν ρσξήζεη,
ζπλδπάδνπκε θαη ηνπο ηξεηο απηνχο ηξφπνπο, ελεξγνπνηψληαο,
εθθηλψληαο απφ ρξήκαηα ηνπ ΔΠΑ. Κηλεηνπνηνχλ δειαδή θαη
ηδησηηθέο επελδχζεηο, θαη ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, πνπ κέρξη ηψξα
φπσο γλσξίδεηε, ιφγσ ηεο θξίζεο, νπζηαζηηθά δελ ιεηηνπξγεί ή
ππνιεηηνπξγεί.
Καη εδψ ζα κνπ επηηξέςεηε λα πσ δπν -ηξία πξάγκαηα γηα ηα
λέα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία. Έρνπκε έξζεη ζε ζπκθσλία κε ην
Δπξσπατθφ

Δπελδπηηθφ

Σακείν,

ην

EIF,

γηα

έλα

ππεξηακείν

ζπκκεηνρψλ, θεθαιαίσλ ζπκκεηνρψλ ζηηο επηρεηξήζεηο, κε 200
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εθαηνκκχξηα

επξψ

απφ

ην

ΔΠΑ,

θαη

πεξίπνπ

άιια

120

εθαηνκκχξηα επξψ απφ ην EIF θαη ηελ ΔΣΔΠ, σο παθέην Γηνχλθεξ.
Ζ

ζπκθσλία

απηή

ππνγξάθεηαη

ηηο

επφκελεο

κέξεο

θαη

ζα

αλαθνηλσζνχλ ιεπηνκέξεηέο ηεο ζε επίζθεςε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο
Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ ζηελ Διιάδα, 22 Γεθεκβξίνπ.
Έρνπκε ήδε ππνγξάςεη ηηο πξνεγνχκελεο κέξεο δχν άιια
ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία. Σν έλα είλαη ην γλσζηφ ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΧ
ΚΑΣ’ ΟΗΚΧΝ ηεο λέαο γεληάο. Μεηά ηα πξφγξακκα γέθπξα πνπ
πεξίπνπ 8.000 δηθαηνχρνπο πνπ είραλ κείλεη εθηφο απφ ην παιηφ
πξφγξακκα,

ηνπο

έρνπκε

ηθαλνπνηήζεη.

Βγαίλεη

ην

θαηλνχξγην

πξφγξακκα κε πεξίπνπ 300 εθαηνκκχξηα επξψ απφ ην ΔΠΑ.
Τπνγξάθηεθε

πξνρζέο

ε

ζπκθσλία

ρξεκαηνδφηεζεο

θαη

ελεξγνπνηείηαη αξρέο Γελάξε γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο.
Καη έρνπκε βέβαηα θαη ην λέν Σακείν Δπηρεηξεκαηηθφ ηεηαο, κε
400 εθαηνκκχξηα επξψ απφ ην ΔΠΑ θαη πεξίπνπ… θαη ππφινηπε
ρξεκαηνδφηεζε απφ ηηο ηξάπεδεο, φπνπ νπζηαζηηθά επηδνηνχκε
δαλεηαθά πξντφληα θαη πξντφληα εγγπήζεσλ, ρακειψλνληαο ην
επηηφθην θαη κεηψλνληαο ηηο εγγπήζεηο πνπ δεηηνχληαη απφ ηηο
ηξάπεδεο

ζηηο

επηρεηξήζεηο

γηα

λα

δαλείζνπλ

βηψζηκα

επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα.
πλνιηθά ηα λέα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία θηλεηνπνηνχλ απφ
έλα δηο πφξνπο ηνπ ΔΠΑ, θηάλνπλ ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία
πεξίπνπ επί δχν, δχν θαη πιένλ δηο, δηαζέζηκε ρξεκαηνδφηεζε γηα
ηηο επηρεηξήζεηο, κε έκθαζε ζηνλ ηνκέα ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο
εμσζηξέθεηαο.
Παξάιιεια,

πέξα

απφ

ην

ζηελφ

θνκκάηη

ηεο

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ζα πσ φηη δξάζεηο κε έκθαζε ζηελ θαηλνηνκία
πξνθαλψο κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ κέζσ ησλ ππφινηπσλ
δξάζεσλ, φπσο αο πνχκε ηνπ πεξηβάιινληνο, δειαδή δξάζεηο πνπ
αθνξνχλ ηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ, ησλ
πγξψλ, δξάζεηο γηα ηε ζσζηφηεξε δηαρείξηζε ησλ λεξψλ, φπνπ εθεί
κπνξνχκε κε πνιχ έμππλεο ιχζεηο θαη νη Γήκνη εδψ κπνξνχλ λα
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παίμνπλ κεγάιν ξφιν, λα βξνχκε ιχζεηο γηα ηα πξνβιήκαηα απηά
ζηνπο Γήκνπο καο, είηε είλαη λεζησηηθνί, είηε νξεηλνί, είηε ηεο
ππφινηπεο ρψξαο.
Έρνπκε ππφςε καο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ δεκνζίσλ…
γηα ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ησλ δεκνζίσλ θηηξίσλ, θαη εδψ είλαη
επίζεο έλα κεγάιν θνκκάηη, ζπλεξ γαδφκαζηε πνιχ ζηελά κε ηελ
Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ, ψζηε λα μεπεξάζνπκε θαη απηφ
πνπ δειψζαηε, θχξηε Γήκαξρε, π.ρ. ην πξφβιεκα κε ηνπο εμήληα
Γήκνπο πνπ είλαη ζην θφθθηλν θαη δελ κπνξνχλ λα δαλεηζηνχλ απφ
ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ. Άξα εθεί ζα δνχκε πψ ο ην Γεκφζην ζα
έξζεη λα ζπλδξάκεη ζε απηφ ην πξάγκα κε έλα ηέηνην ηακείν.
Έρνπκε

επίζεο

ζηείιεη

γξάκκαηα

θαη

έρνπκε

μεθηλήζεη

ζπδεηήζεηο κε ηε λ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ, γηα έλα ηακείν
ππνδνκψλ, ην δηάδνρν ηνπ παιηνχ Jessica, αιιά δηεπξπκέλν.
Γειαδή κε ηε δπλαηφηεηα λα ρξεκαηνδνηεζνχλ θαη κε ηε βνήζεηα
ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ, θαη δεκνζίσλ, ππνδνκέο ζε Γήκνπο πνπ ζα
θέξνπλ αλάπηπμε ζηελ πεξηνρή, φπσο αο πνχκε καξίλεο, θαη εδψ
κπαίλεη

θαη

ην

θνκκάηη

ηεο

εμνηθνλφκεζεο

ελέξγεηαο

ζηνπο

νδνθσηηζκνχο θαη ηα ινηπ ά, φπσο έγηλε θαη ζηελ πξνεγνχκελε
πεξίνδν.
Οινθιεξψλνληαο λα πσ, γηα λα κελ εμαληιήζσ φιεο ηηο
δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο, λα πσ φηη ήδε ην επφκελν ΔΠΑ έρεη
ελεξγνπνηεζεί πεξηζζφηεξν γξήγνξα απφ πνηέ θαηά ην κηζφ ηνπ.
Καηά δέθα δηο επξψ δειαδή. Γέθα δηο επξψ απηή ηε ζηηγκή είλαη
έηνηκα λα πέζνπλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, αξθεί νη θνξείο ηνπ
Γεκνζίνπ, θαη νη ηδησηηθνί θνξείο, λα θαηαζέζνπλ αμηφπηζηα θαη
έηνηκα ζρέδηα.
Καη εδψ ζα κνπ επηηξέςεηε λα πσ θάηη άιιν πνπ δελ ην
δηαπηζηψλνπκε κφλν εκείο. ε έλα πάλε ι πνπ ήκνπλ πξηλ δχν κέξεο
κε ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ, ν επηθεθαιήο ηεο ζηελ
Αζήλα, ν Νηθ Σδέλεη, είπε ην εμήο. Δίπε φηη νπζηαζηηθά δελ καο
πξνβιεκαηίδεη ην δεκφζην, γηαηί ην ρξήκα πνπ κπνξνχκε λα
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πξνζθέξνπκε ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία σο δήηεζε ππάξ ρεη απφ ηε
κεξηά ηνπ δεκνζίνπ θαη κε ην παξαπάλσ. Αλάγθεο ηνπ δεκνζίνπ
ππάξρνπλ πνιιέο. Καη κε ηηο φπνηεο θαζπζηεξήζεηο, απηέο νη
αλάγθεο κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ κε ρξεκαηνδφηεζε. Σν πξφβιεκα
είλαη ε δήηεζε απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, γηαηί πέξα απφ θάπνηεο
επηρεηξήζεηο δπλακηθέο πνπ πάληα είρε απηή ηε ρψξα, εμσζηξεθείο
θαη ηα ινηπά, πξέπεη λα δνχκε ηνλ κεγάιν φγθν ησλ επηρεηξήζεσλ.
Καη ζην θνκκάηη ηεο δήηεζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο ν ξφινο πνπ
κπνξεί λα παίμνπλ νη Γήκνη θαη ν Α’ Βαζκφο Απηνδηνίθεζεο. Να
παληξέςνπλ δειαδή ηελ πξνζθνξά ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, θάλνληαο
mentoring, θάλνληαο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο, βνεζψληαο ηηο
ηνπηθέο επηρεηξήζεηο λα θνπκπψζνπλ ζην θνκκάηη ηεο πξνζθνξάο.
Άξα εληζρχνληαο δειαδή θαη βνεζψληαο ηε δήηεζε. Καη απηφ
λνκίδσ φηη καδί κε ηα Δπηκε ιεηήξηα πξέπεη λα ην δνχκε ην επφκελν
δηάζηεκα, γηαηί λνκίδσ φηη νη Γήκνη πξέπεη λα παίμνπλ ζεκαληηθφ
ξφιν ζε απηφλ ηνλ ηνκέα.
Σέινο λα πσ φηη θαη εθηφο απφ απηά πνπ αλέθεξα, νη Γήκνη
έρνπλ επίζεο κηα κεγάιε πξφθιεζε ην επφκελν δηάζηεκα, πνπ είλαη
νη

Οινθιεξσκέλεο

Υσξηθέο

Δπελδχζεηο,

φπνπ

εθεί

είλαη

θαη

δηαρεηξηζηέο. Άξα ζε απηφ ην θνκκάηη, πνπ έρεη… θαη απηφ δίλεη
έκθαζε

ζηελ

θαηλνηνκία,

ηελ

εμσζηξέθεηα,

ζηνλ

αλαπηπμηαθφ

ραξαθηήξα, νη Γήκνη ζα πξέπεη κε ζσζηέο πξνηάζεηο λα θχγνπλ
απφ ηε ινγηθή ηνπ απιά θά λνπκε κηα πιαθφζηξσζε, φπσο πνιχ
ζσζηά είπε Γήκνο Σξηθθαίσλ, αιιά θάλνπκε θάηη, ρξεκαηνδνηνχκε
θάηη πνπ λα έρεη αλαπηπμηαθφ ραξ αθηήξα γηα ηελ πεξηνρή, λα είλαη
θαηλνηφκν, λα είλαη έμππλν, λα βνεζήζεη, λα δεκηνπξγήζεη δνπιεηέο,
πνπ πάλσ απφ φια ζέινπκε φινη .
Να

θιείζσ,

γηαηί

κάιινλ

καθξεγφξεζα,

παξ’

φιν

πνπ

ππνζρέζεθα ην αληίζεην, κε ην εμήο. Γηα πξψηε θνξά κεηά απφ ηελ
αξρή ηεο θξίζεο, θαη ζην καθξννηθνλνκηθφ επίπεδν, θαη αιινχ,
βιέπνπκε έλα νξαηφ θσο ζηελ άθξε ηνπ ηνχλει, φπσο ιέλε.
Δίκαζηε ινηπφλ, έρνπκε ινηπφλ κηα κηθξή αηζηνδνμία κπξνζηά καο.
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Ζ αηζηνδνμία απηή έρεη λφεκα κφλν αλ δνπιέςνπκε φινη καδί
ζθιεξά θαη ζπλεξγαζηνχκε γηα λα κπνξέζνπκε λα ηε κεηαηξέςνπκε
ζε πξαγκαηηθφηεηα. Άξα ινηπφλ ζπλεξγαζία θαη δνπιεηά θαη λνκίδσ
φηη ζα πάεη απηή ε ρψξα θαιχηε ξα.
Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θχξην Κνξθνιή γηα ηα φζα
αλέθεξε.
Απιά λα θάλσ θάπνηεο επηζεκάλζεηο. Καηαξρήλ λα πσ φηη ν
Αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο, θχξηνο Υαξίηζεο, πνπ πνιιέο θνξέο
έρνπκε ζπδεηήζεη σο ΚΔΓΔ, παξνπζία ζαο αξθεηέο θνξέο, ππάξ ρεη
ε

ινγηθή

απηή

θαη

φρη

ηεο

εθρψξεζεο,

αιιά

ησλ

δηαθξηηψλ

θαηεγνξηψλ δξάζεσλ κε δηθαηνχρνπο ηνπο Γήκνπο ζε φια ηα
Σνκεαθά θαη ηα Πεξηθεξεηαθά Πξνγξάκκαηα. Απηφο είλαη ζσζηφο
φξνο. Δθρψξεζε ππήξρε ην πξνεγνχκελν ΔΠΑ ζηελ ΔΔΣΑΑ κε
έλα

πνζφ,

πνπ

σο

Δλδηάκε ζε

Γηαρεηξηζηηθή

Αξρή

εκείο

ηε

ζηεξίδνπκε θαη απηφ ήηαλ, πνπ αλ κε ηη άιιν μεθίλεζε πξηλ
θάπνηνπο κήλεο απηή ε ζπλεξγαζία, κε απηή ηε θηινζνθία θαη ηε
ινγηθή, ρσξίο λα κπαίλνπλ θπζηθά αξηζκνί, απιά λα γελλεζεί κηα
λέα ζπλεξγαζία Τπνπξγείνπ κε ηελ ΔΔΣΑΑ, γη αηί πξαγκαηηθά ε
ΔΔΣΑΑ είλαη ην εξγαιείν ηεο Απηνδηνίθεζεο πνπ πξέπεη…
ζηεξίδνπκε

θαη

ε

θπβέξλεζε

ην

ζηεξίδεη.

Απηφ

θαη ην

ηνπιάρηζηνλ

γλσξίδνπκε θαη απηφ…
Παξάιιεια λα πσ φηη πξέπεη λα ζεζκνζεηεζεί άκεζα θαη απηφ
νθείιεη ην Τπνπξγείν ζαο λα ην εηζεγεζεί, θαη λα μεθηλήζεη ε
δηαδηθαζία
επελδχζεσλ.

ηεο

άκεζεο

Σα

θαη

αηηήκαηα

δεζκεπηηθήο

πνιιά.

Δίπαηε

πξνέγθξηζεο
θάηη

γηα

ησλ

ηδησηηθή

πξσηνβνπιία. Πνιιά πξνβιήκαηα, θαη εηδηθά ζηηο εληάμεηο ζηνλ
αλαπηπμηαθφ

λφκν

θαη

ζην

ΔΠΑ.

Πξέπεη

λα

ππάξρνπλ

πξνεγθξίζεηο δε ζκεπηηθέο ψζηε λα δηεπθνιχλνληαη νη δηαδηθαζίεο,
γηα λα κπνξνχλ λα ηξέμνπλ. Γηαηί ηα θξηηήξηα ηα νπνία κπαίλνπλ
πνιιέο θνξέο, αγαπεηέ θχξηε ζπλάδειθε, είλαη ηφζν πνιχ δχζθνια,
πνπ γηα απηφ βιέπεηε θαη ζην Leader ζε πάξα πνιιά θνκκάηηα ην
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2007-2013 ράζεθαλ πάξα πνιιά θεθάιαηα πνπ δελ ζπκκεηείραλ
ηδηψηεο, νη εγγπεηηθέο είλαη αθφκα κέζα.
Άξα ινηπφλ πξέπεη λα εληζρπζεί απηή ε πξσηνβνπιία, αλ
ζέινπκε ε ηδησηηθή πξσηνβνπιία λα πάξεη κπξνζηά κέζα απφ ηε
ζπκκεηνρή ζηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα.
Καη έλα ηειεπηαίν πνπ ζ έισ λα επηζεκάλσ, είλαη φηη εκείο δελ
δεηάκε κφλν απφ ηελ θπβέξλεζε, είη ε απφ ην ΠΓΔ, είηε απφ ην
ΔΠΑ. Κάλνπκε θαη πξνηάζεηο. Έρνπκε θάλεη θαη κηα θαζαξή
πξφηαζε ζην πλέδξην πνπ έγηλε ζηνλ Βφιν θαη κηιάκε γηα ηε
δεκηνπξγία ηνπ Γεκνηηθνχ Αλαπηπμηαθνχ Οκνι φγνπ, ελφο λένπ
κνληέινπ απηνρξεκαηνδφηεζεο γηα έξγα αλαπηπμηαθά ηα νπνία ζα
έρνπλ αληαπνδνηηθφ ραξαθηήξα, δειαδή έλα κεγάιν πάξθηλγθ, κηα
καξίλα, έξγα ηα νπνία ζα θέξλνπλ ρξήκαηα. Άξα ινηπφλ, ππάξρεη
απηφ ην κνληέιν
πξνσζήζνπκε
νινθιεξσζνχλ,

ζην εμσηεξηθφ,

κέζα
γηαηί

απφ

θάπνηεο

πξαγκαηηθά

ζα πξέπεη θαη εκείο λα η ν
ξπζκίζεηο,
ην

αλ

Γεκνηηθφ

ιείπνπλ,

λα

Αλαπηπμηαθφ

Οκφινγν είλαη έλα λέν κνληέιν απηνρξεκαηνδφηεζεο πνπ κπνξεί,
ππάξρεη ελδηαθέξνλ απφ

funds, απφ ην

ρξεκαηηζηήξην, κέζσ

ρξεκαηηζηεξίνπ, λα εληζρπζ νχλ νηθνλνκηθά νη

Γήκνη έηζη ψζηε λα

κελ είλαη πιένλ δήηνπιεο ζηα γξαθεία ησλ Πεξηθεξεηαξρψλ ή ζε
άιια γξαθεία Τπνπξγψλ. Να κπνξνχλ θαη κφλνη ηνπο, ηνπιάρηζηνλ
ζε έξγα ηα νπνία έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ αληαπφδνζε, γηαηί απηφο
νπζηαζηηθά είλαη ν ξφινο, λα ππ άξρεη έζνδν γηα λα απνπιεξσζεί
απηφ,

λα

κπνξνχλ

λα

θηλεζνχλ

ζηα

Γεκνηηθά

Αλαπηπμηαθά

Οκφινγα.
Γείηε ην. Πηζηεχσ φηη ππάξρεη θαη ε γλψζε πιένλ θαη ην έρεηε
δεη

θαη

ζην

εμσηεξηθφ.

Αλ

κπνξνχλ

θνκκάηηα -θνκκάηηα

λα

πινπνηνχληαη γηα λα δηεπθνιχλνπκε ηειηθά ηελ αλάπηπμε.
Π. ΚΟΡΚΟΛΗ: Πξνθαλψο κε ζεηηθφ ηξφπν ην βιέπνπκε απηφ θαη
φηη βνήζεηα ρξεηαζηεί απφ εκάο θαη κε ηε ζπλεξγαζία καο κε ηελ
ΔΣΔΠ ή νπνηνδήπνηε άιιν ρξεκαηνδνηηθφ θνξέα, είλαη…
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ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ: Άξα ινηπφλ λα ζπλερίζνπκε θαη κε ηελ εηζήγεζε
ηεο Δηδηθήο Γξακκαηέαο, ηεο θπξίαο Φσηνληάηα. Έρεηε ην ιφγν, λα
ζπλερίζεηε ην ζέκα πνπ αθνξά, ην θαπηφ ζέκα ηνπ ΔΠΑ, Σακείν
πλνρήο θαη γεληθφηεξα, γηαηί πξαγκαηηθά αθνχσ πνιιέο θνξέο ην
φλνκά ζαο απφ Γεκάξρνπο, πήγακε ιέεη ζηελ θπξία Φσηνληάηα,
πήγακε ζηελ θπξία Φσηνληάηα. Γηα λα δνχκε ηειηθά ηη έρεηε λα καο
πείηε.
Ε. ΦΩΣΟΝΘ ΑΣ Α: Σε ζπλέρεηα δελ κνπ είπαηε. Μείλαλε ζην πήγακε;
Χξαία, εληάμεη.
Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Θα ζπλερίζσ θαη εγψ απηή ηελ
ζχληνκε ηνπνζέηεζε απφ ην ηξαπέδη, αθξηβψο γηαηί αηζζάλνκαη
κέξνο θαη κηαο δηαδηθαζίαο δηαιφγνπ θαη έρνπκε έξζεη κε κηα ηέηνηα
πξφζεζε θαη πξνζέγγηζε ζε απηή ηελ αίζνπζα θαη ειπίδσ λα ην
θαηαθέξνπκε γηαηί έρνπκε μεθηλήζεη θαη κε κηα ψξα θαζπζηέξεζε
θαη ζα ήζεια πξαγκαηηθά λα γίλεη θαη λα κελ είλαη…
ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ: Εεηάκε ζπγλψκε γηα ηελ θαζπζηέξεζε, αιιά είρακε
νινκέιεηα δίπια…
Ε. ΦΩΣΟΝΘ ΑΣ Α: Όρη, φρη. Καη εγψ δεηψ ζπγλψκε γηαηί ζα πξέπεη
λα θχγσ θάπνηα ζηηγκή δηφηη έρσ κηα πηήζε.
Αλ θαη κε πνιινχο απφ ην αθξναηήξην έρνπκε ζπλαληεζεί ζην
γξαθείν θαη έρνπκε κηιήζεη εηδηθά θαη γεληθ ά, ληψζσ κηα αλάγθε
κέζα ζε δχν ιέμεηο λα απηνπαξνπζηαζηψ, δεδνκέλνπ φηη θαη ν
ηίηινο κπέξδεςε

ιίγν ηνλ θχξην Καθαληάξε ζηελ αξρηθή ηνπ

εηζήγεζε παξνπζίαο. Δίλαη κεγάινο θαη δελ είλαη αξθεηά εχερνο θαη
δελ θάλεη νχηε πάληα πξνθαλή ην ξφιν κνπ θαη ηελ παξνπ ζία κνπ
ζε θάπνηα πξάγκαηα.
Οπφηε λα πνχκε φηη ε Δηδηθή Γξακκαηεία ΔΣΠΑ θαη Σακείνπ
πλνρήο, είλαη κηα θαηλνχξγηα Γξακκαηεία ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ
ΔΠΑ. πζηήζεθε κε ηνλ ηειεπηαίν λφκν πνπ αθνξά ην ΔΠΑ ηεο
λέαο πεξηφδνπ 2014 -2020, θαη νπζηαζηηθά είλαη ε πνιηηηθή Αξρή
πνπ πξνΐζηαηαη ζηα Σνκεαθά Πξνγξάκκαηα εζληθήο εκβέιεηαο.
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Έρσ ηνλ ζπληνληζκφ ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ
κεγάισλ Σνκεαθψλ Πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνχλ ηηο ππνδνκέο ησλ
κεηαθνξψλ ζηε ρψξα, ηηο ππνδνκέο ηνπ πεξηβάιινληνο, φιν ην
θνκκάηη

ηεο

επηρεηξεκαηηθφηεηαο,

θαζψο

θαη

ην

θνκκάηη

ησλ

δηαζπλνξηαθψλ πξνγξακκάησλ.
ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ: Γέθα δηο.
Ε. ΦΩΣΟΝΘ ΑΣΑ: Ζ αιήζεηα είλαη φηη είλαη έλα κεγάιν ραξηνθπιάθην
θαη γηα απηφ ζα πξνζπαζήζσ ιίγν λα δψζσ έλα ζηίγκα κέζα απφ
ηελ αξρηθή εηζήγεζε, κέζα ζε φιν απηφ ην κεγάιν ραξηνθπιάθην,
αλ απηέο νη αξρηθέο ζηξαηεγηθέο πξνηεξαηφηεηεο πνπ έρεη ζέζεη ε
θπβέξλεζε γηα ην θνκκάηη ηεο δηαρείξηζεο θαη ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ
ΔΠΑ, έρνπλ γίλεη πξάμε θαη ζε ηη βαζκφ, θαη αλ απηέο έρνπλ
ζεκεία επαθήο κε ηηο αλαπηπμηαθ έο πξννπηηθέο ησλ Γήκσλ.
Ζ βαζηθή καο δηαθήξπμε είλαη φηη κέζα απφ ην ΔΠΑ ζέινπκε
λα πεηχρνπκε έξγα πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο, κε θνηλσληθφ
πξφζεκν. Καη δηαβάδνληαο θαη ηα θείκελα ηεο ΚΔΓΔ θαη απφ ηηο
ηνπνζεηήζεηο ησλ κειψλ ηνπ Πξνεδξείνπ θαη απφ ηηο ζ πδεηήζεηο
πνπ είρα πξηλ κπσ ζηελ αίζνπζα, λνκίδσ φηη είλαη κηα θνηλή αγσλία
ηελ νπνία ηε κνηξαδφκαζηε φινη.
Ζ δεχηεξε αγσλία θαη ν δεχηεξνο ζηφρνο πνπ έξρεηαη έλα
επίπεδν

πην

θάησ,

ζε

έλα

επίπεδν

δηαρεηξηζηηθφ,

είλαη

λα

απνθχγνπκε, γηαηί πιένλ δελ ππάξρν πλ θαη πεξηζψξηα, νη πφξνη
είλαη

ιίγνη,

νη

αλάγθεο

είλαη

πνιχ

κεγαιχηεξεο

απφ

φηη

ζην

παξειζφλ, κάιηζηα αλάγθεο νη νπνίεο πνιιαπιαζηάζηεθαλ ιφγσ
ηεο θξίζεο. Ζ αλάγθε ινηπφλ λα απνθχγνπκε ζηξεβιψζεηο θαη
αζηνρίεο ηνπ παξειζφληνο. ηξεβιψζεηο θαη αζηνρίεο πν π κπνξεί
λα κεηαθξάδνληαη ζε κε έγθπξε ελεκέξσζε ησλ Γήκσλ,

πνπ

παξαηεξψ φηη αθφκα παξακέλνπλ. Δίρα θάπνηεο ζπδεηήζεηο πνπ
κνπ έδσζαλ κηα πην άζρεκε εηθφλα απφ φηη είρα ζην κπαιφ κνπ ζε
επίπεδν επίηεπμεο απηνχ ηνπ ζηφρνπ. Θα ην δνχκε θαη ζα δνχκε θαη
ηη βήκαηα κπνξνχκε λα θάλνπκε ζε απηφ.
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Βήκαηα πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζην θνκκάηη ηεο ελίζρπζεο ηεο
δηαθάλεηαο θαη ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ησλ έξγσλ.
πγθξαηψ φηη ζήκεξα εξρφκαζηε εδψ λα κνηξαζηνχκε θαη λα
ζπδεηήζνπκε θαη λα δπκσζνχκε πάλσ ζε δχν βαζη θνχο άμνλεο.
ηνλ άμνλα πνπ έρεη λα θάλεη κε ηα ζέκαηα ζηξαηεγηθήο, ην νπνίν
θνπβαιάεη κέζα ηνπ φιν απηφ πνπ ιέκε αλαπηπμηαθφο ξφινο ησλ
Γήκσλ. Οπζηαζηηθά πνηα έξγα κπνξνχλ λα πινπνηήζνπλ νη Γήκνη
κέζα

απφ

ην

ΔΠΑ;

Πνηνο

ζα

είλαη

ν

ξφινο

ηνπο,

ηη

ρξεκαηνδνηήζεηο; Καη έλα δεχηεξν θνκκάηη πνπ έρεη λα θάλεη κε
δηαρεηξηζηηθά ηερληθά ζέκαηα, δηφηη πνιιέο θνξέο ή ηνπιάρηζηνλ ζην
ζεκείν πνπ είκαζηε

ζήκεξα, κπνξεί νη πξνυπνινγηζκνί ησλ

πξνγξακκάησλ ηα νπνία ελεξγνπνηνχληαη ζε απηή ηελ ρξνληθή
πεξίνδν λα απνηεινχλ έλα θίλεηξν θαη έλα αηζηφδνμν ζεκάδη, νη
δηαρεηξηζηηθέο θαη ηερληθέο, δνκηθέο αδπλακίεο ηνπ ζπζηήκαηνο
ζπλνιηθά, παξακέλνπλ θαη ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ έηζη ψζηε
λα έρνπκε ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα.
Θα πξνζπαζήζσ ιίγν πάξα πνιχ γξήγνξα λα κεηαθέξσ ηε
ζπδήηεζε θαη ηηο εηζεγήζεηο πνπ έγηλαλ απφ ην κάθξν επίπεδν ζην
κίθξν επίπεδν. Να δείμσ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζαλ έλα case
study πνιχ απιφ θαη πνιχ

γξήγνξν, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν

δνπιεχνπκε ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο,

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν

ζρεδηάδνπκε θ αη ζα αλαθεξζψ ζε δχν -ηξία ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά,
ηα νπνία δηαηξέρνπλ φιν ην ζρεδηαζκφ καο, αιιά

δηαθνξνπνηνχλ

ηελ πξνζέγγηζή καο θαη ζε ηερληθφ θαη ζε πνιηηηθφ επίπεδν. Γηαηί
ζην

ΔΠΑ

ε

ιεπηνκέξεηα,

ε

ηερληθή

ιεπηνκέξεηα,

θξχβεη

ηε

δηαθνξεηηθή πνιηηηθή πξνζέγγηζε, θαη εθεί είλαη πνπ θάπνηνπο απφ
εκάο καο θάλεη αθφκα λα πηζηεχνπκε φηη κπνξεί λα έρεη ξφιν λα
ππάξρεη

έλαο

αξηζηεξφο

ηερλνθξάηεο

θαη

δηαθνξνπνηεί

έλαλ

ηερλνθξάηε ηνπ παξειζφληνο.
Πάκε

ινηπφλ

λα

δνχκε

ζε

απηφ

πνπ

ήδε

έρνπκε

ελεξγνπνηήζεη, ν Γε ληθφο Γξακκαηέαο ην αλέθεξε κε αξηζκνχο,
φλησο δελ ζα επηκείλσ ζε απηφ ην θνκκάηη, γηαηί γηα εκέλα δελ είλαη
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απαξαίηεηα ην ΔΠΑ έλαο αγψλαο ηαρχηεηαο. πλεζίδσ λα ιέσ ή
ηνπιάρηζηνλ

δηθφο

κνπ

ζηφρνο

είλαη

λα

είλαη

έλαο

αγψλαο

πνηφηεηαο. Να αθήζνπκε έξγα κε θάηη παξαπάλσ απφ ηα έξγα πνπ
είραλ γίλεη.
Άξα

απηφ

πνπ

ρξεζηκνπνηήζεθε

θαη

ρξεζηκνπνηνχκε
απφ

φινπο

ζαλ

ηνπο

φξν,

λνκίδσ

νκηιεηέο,

είλαη

φηη
έξγα

πξνζηηζέκελεο αμίαο. Πψο ζε απηά πνπ βγάιακε πξνζπαζήζακε λα
βξνχκε

ηα

έξγα

πξνζηηζέκελεο

αμίαο;

Πψο

αληί

λα

απιψο

αλαπαξάγνπκε θαη αθήζνπκε ηελ θεθηεκέλε ηαρχηεηα ησλ έξγσλ
πνπ ήδε ήηαλ ζηα ζπξηάξηα, πθηζηάκελσλ ή παιηφηεξσλ Γεκνηηθψλ
Αξρψλ, λα έξζνπλ λα θαηαηεζνχλ ζηα πξνγξάκκαηά καο; Αθξηβψο
γηαηί κέζα απφ ηηο πξνζθιήζεηο θαη εδψ ζέισ ιίγν λα επηκείλσ,
γηαηί ζπδεηψληαο θαη ζε πξνζσπηθφ επίπεδν κε Γεκάξρνπο, δελ ην
έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη απαξαίηεηα απηφ. Έρνπκε κνξηνδνηήζεη ζε
πνιιέο

απφ

ηηο

πξνζθιήζεηο

καο,

ζε

εθείλεο

κάιινλ

ηηο

πξνζθιήζεηο νη νπνίεο δελ έρνπλ λα θάλνπλ κε ζπκκφξθσζε κε
επξσπατθά

θεθηεκέλα,

ζθνπηκφηεηαο

θαη

έ ρνπκε

έρνπκε

κνξηνδνηήζεη

ρακειψζεη

ην

θξηηήξην

ηεο

ην

θξηηήξην

ηεο

αξθεηά

σξηκφηεηαο. Δξρφκαζηε ινηπφλ θαη ζαο ιέκε ειάηε λα πείζεηε ην
πξφγξακκα,

ηελ

πξφζθιεζε,

ζπγθεθξηκέλα

θξηηήξηα

θαη

κηα

ηελ

ππεξεζία,

δηαθαλή

κε

αμηνιφγεζε,

ζαθψο
γη α

ηε

ζθνπηκφηεηα ησλ έξγσλ πνπ πξνηείλεηε.
Απηφ ζεκαίλεη ινηπφλ φηη αθφκε θαη κηα λέα Γεκνηηθή Αξρή,
ζε πξψην επίπεδν αθφκε θαη κηα αδχλακε ηερληθά Γεκνηηθή Αξρή,
ζε θάπνηεο απφ ηηο πξνζθιήζεηο πνπ είρακε βγάιεη, φπσο απηή ε
πξφζθιεζε

γηα

ηελ

αμηνπνίεζε

ηνπ

δεκφζηνπ

ηνπξηζηηθνχ

θεθαιαίνπ, πνπ απφ φηη δηαβάδσ θαη απφ ηα πξαθηηθά, γηαηί απηέο
δελ

ζηήλνληαη

ζηνλ

αέξα,

δηαβάδνληαο

ηνλ

απνινγηζκφ

ηεο

Δπηηξνπήο θαη ηα πξαθηηθά πνπ έρεηε γξάςεη ην 2015, γηαηί δελ
έρνπλ αθφκα βγεη ηνπ 2016, ην θνκκάηη ηεο αμηνπνί εζεο ηεο
πεξηνπζίαο, ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο ησλ Γήκσλ, ήηαλ απφ ηηο
πξψηεο

πξνηεξαηφηεηεο.

ε

απηή

ινηπφλ

ηελ

πξνηεξαηφηεηα,
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ζηεξίρηεθε κηα πξφζθιεζε πνπ βγήθε, ε νπνία θαινχζε ηνπο
Γήκνπο, θαη έιεγε ειάηε λα αμηνπνηήζεηε κε φπνηνλ ηξφπν θξίλεηε,
φρη απαξαίηεηα… απηή ε πξφζθιεζε καο έδσζε θαη κηα δπλαηφηεηα
πνπ δελ ζα ηελ έρνπκε πνιιέο θνξέο, φρη απαξαίηεηα κε κηα
επηρεηξεκαηηθή δηάζηαζε, αιιά κε κηα δηάζηαζε πνπ κπνξνχζε λα
έρεη

είηε

θνηλσληθφ

πξφζεκν,

είηε

πνιιαπιαζηαζηηθά

νθέιε,

ηνπξηζηηθά, πνιηηηζκηθά , ζηελ πεξηνρή ζαο, ζρέδηα γηα αμηνπνίεζή
ηεο. Γελ ρξεηάδεηαη λα είζηε ψξηκνη, δελ ρξεηάδεηαη λα έρεηε ηεχρε
δεκνπξάηεζεο, δελ ρξεηάδεηαη λα έρεηε ηνλ θαιχηεξν ζχκβνπιν
πνπ ζα ζαο ηα έρεη θηηάμεη. Ήξζαηε θαη ειάηε λα δνχκε κε βάζε ηε
ζθνπηκφηεηα.
Απηφ δελ μέξσ αλ απφιπηα έγηλε αληηιεπηφ, θαη γηα εκέλα
είλαη κηα νπζηαζηηθή δηαθνξνπνίεζε απηή.
Δπίζεο, πψο κπνξνχκε λα βγάινπκε ηα έξγα πξνζηηζέκελεο
αμίαο; Μέρξη ζηηγκήο, νη πεξηζζφηεξεο πξνζθιήζεηο νη νπνίεο
έηξεραλ, ήηαλ κε κηα άκεζε αμηνιφγεζε. Απηφ ζήκαη λε φηη κε ην πνπ
άλνηγε ε βάζε γηα λα ππνβάιιεηε, ν πξψηνο πνπ εξρφηαλ θαη
αμηνινγνχληαλ ζεηηθά, έπαηξλε ηα ρξήκαηα, ζπλέρηδε. Ο δεχηεξνο, ν
ηξίηνο.
Γεδνκέλνπ φηη παξαηεξείηαη κηα ζηξέβισζε, ην νπνίν είλαη
θπζηθφ, ζηελ πιεξνθφξεζε ησλ Γήκσλ γηα ηα έξγα, απηφ κνλίκσο
δεκηνπξγνχζε έλα ζχλνιν Γήκσλ, νη νπνίνη απφ φηη θαίλεηαη θαη
απνινγηζηηθά θαη απηφ είλαη κηα δνπιεηά πνπ ζα γίλεη απφ εκάο
θαζψο θιείλνπκε ην πξφγξακκα ηνπ 2007 -2013, είλαη πάληα πξψηνη
ζε πνζνζηφ θαη αξηζκνχ έξγνπ θαη πξνυπνινγηζκψλ έξγσλ πν π
πινπνηνχλ, θαη αθήλνπλ έμσ θάπνηνπο άιινπο, νη νπνίνη είηε ιφγσ
ηερληθψλ, δνκηθψλ αδπλακηψλ, είηε νηηδήπνηε άιιν, δελ κπνξνχζαλ
λα παξαθνινπζήζνπλ απηή ηελ εμέιημε.
Δξρφκαζηε ινηπφλ εκείο θαη ιέκε θάλνπκε κηα ζπγθξηηηθή
αμηνιφγεζε. Ο ηζρπξφο, επηηξέςηε κνπ, δπλαηφο, έκπεηξνο Γήκνο,
ζα

έξζεη

θαη

ζα

ζπλαγσληζηεί

ηνλ

αδχλακν

Γήκν

κε

φξνπο

ζθνπηκφηεηαο, θαη φιν απηφ, ηα απνηειέζκαηα ζα βγνπλ αθνχ
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αμηνινγεζεί ην ζχλνιν ησλ πξνηάζεσλ. Φαληάδνκαη φηη απηφ είλαη
θάηη πνπ ζέινπλ νη

Γήκνη θαη είλαη κηα δηαδηθαζί α ηελ νπνία ηε

ζηεξίδνπλ.
Ση ζεκαίλεη φκσο; Γηαηί ηα πάληα, νηηδήπνηε επηιέγνπκε, έρεη
έλα trade off, θεξδίδνπκε θαη ράλνπκε ζε απηή ηε δηαδηθαζία. Ναη
κελ δεκηνπξγεί θαηά ηε γλψκε κνπ ζην βαζκφ πνπ κπνξνχκε
ηερληθά, γηαηί δελ κπνξνχλ ηα πάληα λα ιπζνχλ κε ηερληθνχο φξνπο,
ηζφηηκνπο φξνπο γηα ηε δηεθδίθεζε έξγσλ, αιιά απηφ ζεκαίλεη θαη
θαζπζηέξεζε ζηηο εληάμεηο θαη ζηα απνηειέζκαηα.
Όηαλ ινηπφλ εξρφκαζηε θαη ζπδεηάκε θαη ζρεδηάδνπκε, θαιφ
είλαη πάληα λα έρνπκε ζην κπαιφ καο φηη αλ ζέινπκε λα πεηχρνπκε
ην matching φισλ απηψλ πνπ αθνχζηεθαλ εδψ, θαη έξγα θαηλνχξγηα
θαη

θαηλνχξγηεο

πξνζθιήζεηο

θαη

ηερληθέο

θαηλνηνκίεο

ζηηο

πξνζθιήζεηο καο θαη ηζφηηκνπο φξνπο, απφ θάπνπ ζα ράζνπκε.
Δκείο ην έρνπκε επηιέμεη θαη ην έρνπκε επηιέμεη θαη κηα κεγάιε
θαηεγνξία έξγσλ, φπσο έρνπκε επηιέμεη θαη κηα ινγηθή θαη κηα
πξνζέγγηζε, ε νπνία έρεη επηθέξεη αξθεηέο αληηδξάζεηο θαη δέρηεθα
πάξα πνιιά πηέζεηο. Έλαλ εμνξζνι νγηζκφ ηνπ θφζηνπο ησλ έξγσλ.
Καη επεηδή ν εμνξζνινγηζκφο δπζηπρψο ή επηπρψο δελ ππάξρνπλ
ζεζκηθά εξγαιεία γηα λα καο βνεζήζνπλ, γίλεηαη κέζα απφ κηα
ηερληθή δνπιεηά πνπ θάλνπκε εκείο θαη ηελ απνηππψλνπκε ζηηο
πξνζθιήζεηο καο.
Απηφ ζεκαίλεη φηη αλψηαηα φξηα, ηα νπνία δελ κπαίλνπλ
ηπραία, κπαίλνπλ κέζα απφ ηερληθέο δνπιεηέο πνπ έρνπλ δεη απφ
κνλαδηαία θφζηε έξγσλ πνπ έηξεμαλ φιε ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν
θαη κπνξνχλ λα έξζνπλ θαη λα δηθαηνινγήζνπλ ην γηαηί κπαίλεη
ελάκηζη εθαηνκκχξην ζηηο δηαξξνέο θαη δελ κπαίλεη θάηη άιιν.
Όιν ινηπφλ απηφ ην πιέγκα, ζεσξνχκε φηη δεκηνπξγεί ζε έλα
πξψην επίπεδν πγηείο ζπλζήθεο γηα λα κπνξέζνπκε λα ζπλερίζνπκε
λα ζρεδηάδνπκε έξγα ζην βαζκφ πνπ ζέινπκε.
Λεθηά απφ φηη θαίλεηαη, θαη πξνυπνινγηζκνί θαη έξγα θαη
πξνγξάκκαηα,

θαίλεηαη

λα

κπαίλνπλ

ζε

κηα

δηαδηθαζία
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ελεξγνπνίεζεο. Ση έξρεηαη ηψξα φιν απηφ λα κελ ην βνεζάεη θαη λα
ην εκπνδίδεη κάιινλ απφ ην λα απνγεησζεί θαη λα ηξέμεη κε φξνπο
ηαρχηεηαο ή πνηφηεηαο ηηο νπνίεο ζέινπκε;
αθψο δηαρεηξηζηηθέο αδπλακίεο ηηο νπνίεο αληηκεησπίδνπλ νη
δηθαηνχρνη θαη δε νη Γήκνη, θαη ηα νπνία θαλείο δελ ζα πξέπεη λα
παξαγλσξίδεη, νχηε ζα πξέπεη λα θξχ βεη, θαη φινη ζα πξέπεη λα
πάξνπκε ην κεξίδην ησλ επζπλψλ καο θαη λα πξνηείλνπκε κέηξα γηα
απηφ ην θνκκάηη.
Ζ γεληθή θνηλή δηαθήξπμε, δψζηε ρξήκαηα ζηνπο Γήκνπο λα
ηα δηαρεηξηζηνχλ, νη Γήκνη κπνξνχλ λα ηα δηαρεηξηζηνχλ, γηα εκέλα
δελ είλαη ε ζσζηή πξνζέγγη ζε ή ην ζσζηφ αίηεκα απφ ηελ πιεπξά
ζαο.
Γπζηπρψο
απνινγηζηηθά

θαη

γηα

απηφ

ζέισ

λα

είκαη

εηιηθξηλήο,

ηα

ζηνηρεία, κε φινπο ηνπο φξνπο, θαη νηθνλνκηθήο

απνξξφθεζεο θαη δηαδηθαζηψλ θαη ειέγρσλ πνπ έρνπλ πεξάζεη απφ
ηηο αλεμάξηεηεο Αξρέο ηηο ειιεληθέο ή ηη ο επξσπατθέο, δελ δείρλνπλ
θαιά δείγκαηα. Απηφ πξέπεη λα ην ζπγθξαηήζνπκε.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, αλαγλσξίδνληαο ινηπφλ εκείο φιε απηή
ηελ αδπλακία, δελ ιέκε φηη βγάδνπκε ηνπο δήκνπο απφ ην παηρλίδη,
ίζα-ίζα ιέκε φηη εξρφκαζηε θαη εληζρχνπκε ηνπο Γήκνπο. Νν κίδσ φηη
είλαη ε πξψηε θνξά φπνπ θαη έρεη αλαθνηλσζεί έλα νινθιεξσκέλν
ζρέδην θαη έρεη ελεξγνπνηεζεί ζηελ νπζία ηνπ έλα ελεξγνπνηεκέλν
ζρέδην ππνζηήξημεο ησλ δηθαηνχρσλ, ππνζηήξημεο ησλ Γήκσλ, πνπ
μεπεξλά απηή ηελ εχθνιε, απηφ ην πελεληάξη παιηά πνπ ιέγακε ησλ
κειεηψλ, πνπ απφ φηη θάλεθε θάπνπ ράζεθε, γηαηί πνιιά απφ απηά
ηα πελεληάξηα δελ θαηέιεμαλ ζε έξγα θαη δελ θαηέιεμαλ ζε
σξίκαλζε έξγσλ θαη επηηξέςηε κνπ λα πσ επεηδή εγψ ηα ςάρλσ
ιίγν ηα πξάγκαηα, έρσ Γήκνπο νη νπνίνη έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί γηα
ηελ σξίκαλζε ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ πνπ έξρνληαη θαη ζπδεηάκε,
θαη ηα νπνία θαίλνληαη λα είλαη ηειείσο αλψξηκα.
Άξα ινηπφλ είλαη ε ρξνληθή πεξίνδνο λνκίδσ θαη είλαη ε
πξψηε θνξά πνπ έρεη αλαθνηλσζεί θαη έλα νινθιεξσκέλν ζρέδην,
32

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ
«ΑΝΑΠΣΤΞΗ – ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ
ΣΗΝ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ – ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
02 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2016

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΓΗΜΩΝ ΔΛΛΑΓΑ
ΔΣΗΙΟ ΣΑΚΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ - ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 01-03 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2016
“ΒΔΛΛΙΓΔΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ”

αιιά θαη ζε κηα ρξνληθή ζηηγκή ην νπνί ν ην θάλεη θξίζηκν. Γηαηί
ηψξα ελεξγνπνηνχληαη ηα πξνγξάκκαηα, ηψξα ρξεηάδεηαη ε βνήζεηα
θαη πξέπεη λα είκαζηε ιίγν proactive ζε φιν απηφ πνπ πξφθεηηαη λα
θάλνπκε.
Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο αλέθεξε φιεο ηηο πξνζπάζεηεο πνπ
γίλνληαη ζε επίπεδν ΜΟΓ. Θεσξψ φηη γί λεηαη κηα πνιχ αμηφινγε
δνπιεηά θαη εθεί δεηψ θαη ηε δηθή ζαο βνήζεηα, ησλ Γεκάξρσλ. Απφ
ηε ΜΟΓ έρνπλ… θαη ίζσο γίλνπλ κεηά θαη ηνπνζεηήζεηο, έρεη
παξαρζεί έλα πνιχ ζεκαληηθφ πιηθφ, έλα πιηθφ ην νπνίν κπνξεί λα
απνηειέζεη έλα εξγαιείν πνπ ζειίδα -ζειίδα, κε έλαλ ππάιιειν κηαο
Σερληθήο Τπεξεζίαο, κπνξεί λα ζαο βνεζήζεη λα θηάζεηε κέρξη ζηα
ηεχρε δεκνπξάηεζεο.
Γπζηπρψο ε εκπεηξία ε δηθή κνπ, δηφηη πξνέξρνκαη απφ απηφ
ην ρψξν, θαη πνιιέο θνξέο ε πξνεγνχκελε δνπιεηά κνπ κε θάπνηνλ
ηξφπν ήηαλ λα πεγαίλσ λα βνεζά σ ηνπο δηθαηνχρνπο, ήηαλ λα
βιέπσ

απηνχο,

θαη

ην

ιέσ

ζπρλά

θαη

δεκηνπξγψ

έηζη

κηα

δπζαξέζθεηα, αιιά είλαη κηα πξαγκαηηθφηεηα, είλαη λα βιέπσ απηά
ηα ρξήζηκα εξγαιεία ηα νπνία ήηαλ κ ειέηεο είηε θάπνπ ζε θάπνηα
ζπξηάξηα, ηα νπνία φπσο είραλ έξζεη θαλείο δελ κπήθε ζηνλ θφπν
λα ηα δηαβάζεη, απφ ην λα ζηεξίδνπλ ηνλ ππνινγηζηή, κέρξη άιιεο
πξαθηηθέο ιχζεηο πνπ εθείλε ηε ζηηγκή κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ.
Απηή ινηπφλ ηελ αδπλακία, ζηελ νπνία ζ έινπκε ηε βνήζεηά
ζαο, ζέινπκε λα κπείηε ζε κηα δηαδηθαζία λα ελεξγνπνηήζεηε ή λα
βνεζήζεηε απηφ ην πξνζσπηθφ, λα κνηξαζηνχκε ιίγν κηα θνπιηνχξα
άιισλ

εξγαιείσλ,

ιίγν

πην

ζχγρξνλσλ

πξαγκάησλ

θαη

πνιχ

ζπγθεθξηκέλσλ πνπ κπνξεί λα καο βνεζήζεη ζηε δνπιεηά , ήηαλ
απηφ πνπ δηαπηζηψζακε θαη ήηαλ κηα θνηλή δηαπίζησζε πνπ ηελ
θάλακε θαη κε ηηο ζπλαληήζεηο πνπ θάλακε κε ηελ ΔΔΣΑΑ θαη κε ηνλ
Γηεπζχλνληα χκβνπιν, φπνπ ηελ ίδηα ζηηγκή βξεζήθακε, ρσξίο λα
μέξνπκε ηη ζέιεη λα πεη ν έλαο ζηνλ άιινλ θαη ζπκθσλήζακε ζην
ίδην πξάγκα.
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ε απηή ινηπφλ ηε ινγηθή θαη πνιχ άκεζα, λνκίδσ ηνλ
Οθηψβξε
βγάιεη

ζην

ήδε

νξηδφληηνπ

Γηνηθεηηθφ

ηελ

πκβνχιην

πξφζθιεζε,

ηερληθνχ

ε

ην

αλαθνηλψζακε,

ΔΔΣΑΑ

ζπκβνχινπ,

δχν

έξρεηαη

κε

έρνπκε

έλα

εθαηνκκπξίσλ,

έξγν

κε

κηα

πξννπηηθή ηξηψλ ρξφλσλ, πν π νπζηαζηηθά ηη ζα είλαη; Θα είλαη έλα
δίθηπν ηνπηθψλ εκπεηξνγλψκσλ, δχν -ηξηψλ αλζξψπσλ αλά ΠΔΓ, νη
νπνίνη ζα αλαιάβνπλ ηελ ελεκέξσζε ησλ Γήκσλ, ζαθψο, κε φιν ην
πιέγκα ηεο δεκνζηφηεηαο, αιιά απφ φηη θαίλεηαη απηφ δελ θηάλεη
πάληα ζην κηθξφ Γήκν, ηε βνήζεη α ζην ηη δηαθνξεηηθφ έρνπλ νη
πξνζθιήζεηο, απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ θαη ζα παξαθαιέζσ πάξα
πνιχ

λα

κπαίλνπκε

ζηε

δηαδηθαζία

λα

ην

βιέπνπκε,

λα

ην

θαηαλννχκε.
Άξα λνκίδσ φηη… θαη ήδε ζα ππνβάιιεηε έλα ηερληθφ δειηίν,
άξα

νπζηαζηηθά

ζα

ελεξγνπνηεζεί

απηφ

ην

ζχζηεκα

απφ

ην

Φεβξνπάξην. Θα αλαθέξσ ζηε ζπλέρεηα ηηο λέεο πξνζθιήζεηο πνπ
ζα βγάινπκε θαη ζέισ λα πηζηεχσ φηη ζα είκαζηε, θαη απηή είλαη ε
θνηλή αγσλία πνπ ζπδεηνχζακε θαη πξηλ κε ηνλ Γηεπζχλνληα, λα
έρνπκε ελεξγφ απηφ ην δίθηπν έηζη ψζηε έλα πιέγκα κε γάισλ
πξνζθιήζεσλ

πνπ

ζα

βγεη

Φιεβάξε,

κε

έλαλ

νξίδνληα

δηαβνχιεπζεο, ζα έξζεη ην δίθηπν πξαγκαηηθά λα βνεζήζεη ηνπο
Γήκνπο.
Πάσ ινηπφλ πάιη ιίγν ζην πην ζπγθεθξηκέλν, αλαπηπμηαθφο
ξφινο ησλ Γήκσλ. Δκείο ηνλ έρνπκε αλαγλσξίζεη σο θπβέξλεζε θαη
ηνλ έρνπκε θάλεη πξάμε θαη ζα δείμσ πψο. Όρη κε εθρψξεζε δχν
δηο, πνπ φπσο θαη εζείο ν ίδηνο κε ηε δεπηεξνινγία δερηήθαηε φηη
δελ έρνπκε κηιήζεη πνηέ γηα εθρψξεζε έξγσλ δχν δηο. Έρνπκε
κηιήζεη γηα άλνηγκα…
ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Ε. ΦΩΣΟΝΘ ΑΣ Α: Αθξηβψο. Άλνηγκα κε δηθαηνχρνπο ηνπο Γήκνπο ζε
πεξηζζφηεξα έξγα απφ φηη ζην παξειζφλ. Καη εξρφκαζηε ηψξα λα
ην απνδείμνπκε.
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ηηο

εμεηδηθεχζεηο

ησλ

πξνγξακκάησλ

πνπ

έγηλαλ

ηελ

πξνεγνχκελε πεξίνδν, εμεηδίθεπζε ησλ πξνγξακκάησλ ζεκαίλεη
δέζκεπζεο δξάζεο θαη πνζνχ, ε νπνία

ζα

γίλεη πξφζθιεζε ζην

κέιινλ γηα λα κπνξέζνπλ νη δηθαηνχρνη, φπνηνη είλαη απηνί, λα
ππνβάιινπλ πξνηάζεηο. ε απηή ινηπφλ ηελ εμεηδίθεπζε, ζε δξάζεηο
πνπ

παξαδνζηαθά

νη

Γήκνη

δελ

ήηαλ

δηθαηνχρνη,

κπαίλνπλ

δηθαηνχρνη.
ην

Σνκεαθφ

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα,
άμνλεο

πνπ

Πξφγξακκα

Καηλνηνκία,

αθνξνχζαλ

φπνπ

ππνδνκέο

Αληαγσληζηηθ φηεηα,
ζην

θνκκάηη

ηνπξηζκνχ

θαη

ή

ζηνπο

ππνδνκέο

πνιηηηζκνχ, ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν βιέπεη θαλείο φηη ζρεδφλ
απνθιεηζηηθά

νη

δηθαηνχρνη

πνπ

πινπνίεζαλ

ηα

έξγα

ήηαλ

επνπηεπφκελνη θνξείο ηε ο θεληξηθήο θπβέξλεζεο, ε εμεηδίθεπζε πνπ
γίλεηαη βάδεη ζην παηρλίδη ηνπο Γήκνπο θαη γηα απηέο ηηο δξάζεηο.
Έρνπλ ήδε εμεηδηθεπηεί, έρνπλ αλαθνηλσζεί, ηέινο Γελάξε αξρέο Φιεβάξε ζα βγνπλ ζε δηαβνχιεπζε ηξεηο δξάζεηο νη νπνίεο
ζα

αθνξνχλ

ην

θνκκάηη

ησλ

πν ιηηηζηηθψλ

ππνδνκψλ

θαη

ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ. Οη πεξηζζφηεξνη Γήκαξρνη ήηαλ πνιχ
ελεκεξσκέλνη ζπδεηψληαο θάησ. Θα είλαη κηα δξάζε ε νπνία ζα
είλαη κηα ζπλέρεηα ηεο αληίζηνηρεο ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ, αιιά κε κηα
ζηφρεπζε

πξνο

δξαζηεξηφηεηεο

επηρεηξεκαηηθέο

πνπ

ζα

ζαο

βνεζήζνπλ λα αμηνπνηήζεηε ην θηηξηαθφ ζαο απφζεκα. Κηίξηα ζηα
νπνία είηε έρεηε ηελ ηδηνθηεζία, είηε ζαο έρεη παξαρσξεζεί ε
ρξήζε. Δίλαη κηα δξάζε ε νπνία έρεη πξνυπνινγηζηεί ζηα 25
εθαηνκκχξηα. Σν ελδηαθέξνλ δείρλεη λα ρξεηάδεηαη ίζσο κηα αχμεζε
πξνυπνινγηζκνχ.
Δίλαη κηα δξάζε ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ, κε έλαλ καθξνζθειή
ηίηιν,

ε

νπνία

αλαθέξεηαη

ζε

αλάπηπμε

πνιπιεηηνπξγηθψλ

παξαζαιάζζησλ, παξαιίκλησλ, παξαξεκάηησλ, αζηηθψλ κεηψπσλ.
Σα παξαδείγκαηα, είκαζηε ήδε ζε κηα πφιε φπνπ ε αλάπιαζε ηεο
παξαιίαο έδσζε άιιε πλνή ζηελ πφιε. Όπσο ππάξρνπλ θαη άιια
παξαδείγκαηα πφιεσλ, ν Βφινο, ε Καιακάηα. ε απηή ηε ινγηθή
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έξρεηαη

λα

εληζρχζεη

παξεκβάζεηο.

Καη

ην

ηξίην

ζα

είλαη

ε

αμηνπνίεζε ησλ ηακαηηθψλ πεγψλ.
Σξία κεγάια έξγα, ηξεηο κεγάιεο δξάζεηο. Όηαλ ηα ιέσ κε
ελζνπζηαζκφ ζηνπο Γεκάξρνπο, θαη πνιχ ινγηθά πξνζπαζνχλ λα κε
πξνζγεηψζνπλ

πνιινί

απφ

απηνχο

θαη

έρνπλ

δίθην,

γηαηί

ζα

αξρίζνπλ λα κνπ αλαθέξνπλ πξάγκαηα ηα νπνία αθνξνχλ ηελ
αδεηνδφηεζε, ηα ηδηνθηεζηαθά, ηα πεξηβαιινληηθά θαη λα κνπ πνπλ
φηη φζν θαιή πξφζεζε θαη λα ππάξρεη, ηειηθά απηφ πνπ ζα
πινπνηεζεί ζα αξγήζεη, ζα είλαη έλα ζηξεβιφ πξάγκα, πνπ ε αξρηθή
ζαο πξφζεζε θαη αξρηθή ζαο εμαγγειία δελ ζα νδεγήζεη ζε έλα
απνηέιεζκα.
Δξρφκαζηε ινηπφλ εθεί λα πνχκε φηη ππάξρεη ήδε ε ζθέςε θαη
αθνχ απηά απνηππσζνχλ, γηαηί ζα βγνπλ ζε κηα δηαβνχιεπζε θαη
φια απηά ζα ζπδεηεζνχλ κε ηηο αληίζηνηρεο Δπηηξνπέο ηεο ΚΔΓΔ ή
νηηδήπνηε άιιν έρεη… ζεζκηθφ φξγαλν έρεη ζπζηαζεί, φπσο ην
Γίθηπν

Πφιεσλ

Ηακαηηθνχ

Σνπξηζκνχ,

πνπ

έρνπκε

θαη

κηα

ζπλάληεζε άκεζα λα θάλνπκε. Θα απνηππψζνπκ ε ινηπφλ φιεο
εθείλεο ηηο δηνηθεηηθέο,
ζηξεβιψζεηο,

θαλνληζηηθέο,

επηηξέςηε

κνπ,

πνπ

λνκηθέο,
δελ

ζα

πεξηβαιινληηθέο,
βνεζήζνπλ

λα

πινπνηήζνπλ ηα έξγα.
Καη

ηη

ζα

θάλνπκε;

Τπάξρεη

ήδε

κηα

θνπβέληα

κε

ην

Τπνπξγείν πληνληζκνχ, λα πηνζεηήζνπκε ζε κηθξφηεξε θιίκαθα ηε
ινγηθή ηεο δηππνπξγηθήο ηνπ ζπληνληζκνχ κεγάισλ έξγσλ. Δλ
ζπληνκία, ε δηππνπξγηθή ζπληνληζκνχ ησλ κεγάισλ έξγσλ έγηλε κε
φια

ηα

αξκφδηα

Τπνπξγεία

ηα

νπνία

εκπιέθνληαλ

γηα

ηελ

θαηαζθεπή ησλ κεγάισλ νδηθψλ αμφλσλ ηεο ρψξαο. Σν Γηθαηνζχλεο
γηα ηηο απαιινηξηψζεηο, ην Πνιηηηζκνχ γηα ηηο Αξραηνινγίεο, ην
Πεξηβάιινλ γηα ηηο ΜΠΔ, ην Οηθνλνκίαο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε, θαη
είηε

κε

λνκνζεηηθέο

ξπζκίζεηο,

είηε

κε

ad

hoc

παξεκβάζεηο,

θαηάθεξε λα μεζθαιψζεη πξάγκαηα ηα νπνία ρξφληδαλ πνιχ θαηξφ
ηψξα.
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ε κηα κηθξφηεξε θιίκαθα πξφθεηηαη λα πηνζεηήζνπκε θαη απηφ
ην κνληέιν πξνθεηκέλνπ λα ην… λα κπνξέζνπκε λα μεπεξάζνπκε ηα
πξάγκαηα.
Αληηιακβάλνκαη

θαη

ζα

ζπκθσλήζσ

πάξα

πνιχ

κε

ηνλ

Γήκαξρν απφ ηα Σξίθαια, φηη αθφκα θαη δηπιάζηα ρξήκαηα λα
είρακε, κε έλα δεκφζην ην νπνίν έρεη ηφζεο αγθπιψζεηο θαη ηφζα
πξνβιήκαηα,

πνιχ

ιίγα

απφ

απηά

ζα

κπνξνχζακε

λα

ηα

απνξξνθήζνπκε ζηε ζσζηή θαηεχζπλζε. Θα ζπκθσλήζσ καδί ηνπ.
Αιιά επεηδή απφ ηε θχζε κνπ ζεσξψ φηη ηα πξάγκαηα ιχλνληαη
ζηγά-ζηγά, ζέισ λα πηζηεχσ φηη κέζα απφ ηέηνηεο δξάζεηο θαη εδψ
ην ΔΠΑ είλαη έλαο άιινο ξφινο ηνπ, αθξηβψο επεηδή ππάξρεη ην
θίλεηξν ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, άξα ππάξρεη ε πξαγκαηηθφηεηα φηη
θάηη ζα πινπνηεζεί, δελ ζπδεηάκε γεληθά θαη

αφξηζηα, λνκίδσ φηη

κπνξεί λα ελεξγνπνηήζεη, ηνπιάρηζηνλ φρη ην ζχλνιν, αιιά κέξνο
δηαδηθαζηψλ πνπ έξρνληαη θαη θνιιάλε ζε έλα είδνο έξγσλ πνπ
επηιέγνπκε, έηζη ψζηε λα βξνχκε θαη ιχζεηο θαη ζε φια ηα άιια ηα
επίπεδα.
Σειεηψλσ ιέγνληαο φηη απηφο ν αλαπηπμηαθφο ξφινο γηα εκάο
ππάξρεη θαη ζε άιιεο δξάζεηο, πνπ πάιη παξαδνζηαθά νη Γήκνη δελ
ήηαλ κέζα, φρη απαξαίηεηα γηαηί πηνζεηνχκε ηε ινγηθή φηη νη Γήκνη
κπνξνχλ λα θάλνπλ ηα πάληα, ε γλψκε κνπ είλαη φηη δελ κπνξνχλ
λα θάλνπλ ηα πάληα νη Γήκνη, δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ εμεηδηθεπκέλν
mentoring θαη ζπκβνπιεπηηθή, ππάξρνπλ άιιεο δνκέο γηα λα ην
θάλνπλ απηφ. Οη Γήκνη φκσο ηη θάλνπλ θαη απηφ είλαη ε ππνρξέσζή
ηνπο. Αθξηβψο επεηδή απνηεινχλ ην θνηλφ ζεκείν αλαθνξάο, γηα
δηάθνξνπο ιφγνπο, ιφγσ δηνηθεηηθψλ ζπλαιιαγψλ, ιφγσ νηηδήπνηε,
θέξλνπλ ζε επαθή φινπο ηνπο θνξείο κηαο ηνπηθήο θνηλσλίαο, είηε
είλαη απηφ ην παλεπηζηήκην, είηε είλαη ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, είηε
νη ίδηεο νη επηρεηξήζεηο.
Με απηφ ην ξφιν εκείο βιέπνπκε ηνπο Γήκνπο ζηα ζρήκαηα
πνπ

θηηάρλνπλ.

βγάινπκε,

ηεο

Με

απηφ

ην

ζηηο

δξάζεηο

επηρεηξεκαηηθφηεηαο,

ηεο

πνπ

πξφθεηηαη
πην
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επηρεηξεκαηηθφηεηαο, είλαη νη Γήκνη κέζα. Με απηφ ην ξφιν νη Γήκνη
ζα είλαη ζην θνξέα θηλεηνπνίεζεο ζηε λέα δξάζε πνπ πξφθεηηαη λα
βγεη ζηηο επφκελεο 15 κέξεο, πνπ αθνξά ηε δεκηνπξγία αιπζίδσλ
αμίαο

ησλ

επηρεηξήζεσλ.

Θα

δεκηνπξγείηαη

έλαο

θνξέαο

θηλεηνπνίεζεο, φπνπ ζε απηφ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη νη
Γήκνη.
Με απηή ηε ινγηθή νη Γήκνη ζα είλαη ζηνπο θνξείο αλάπηπμεο
ησλ επηρεηξεκαηηθψλ πάξθσλ πνπ βιέπνπκε, κε απηή ηε ινγηθή ζα
είλαη ζηηο ζεξκνθνηηίδεο.
Καη εδψ, επεηδή νχηε απηφ ήηαλ απηνλφεην, ην θνκκάηη ηνπ
ΔΠΑ είλαη έλα πνιχ ζηξηθλφ θαη δεζκεπηηθφ πιαίζην,

θαη πνιιά

πξάγκαηα ηα νπνία ζεσξνχκε απηνλφεηα, δελ είλαη απηνλφεην. Όιν
ην

πξνεγνχκελν

δηάζηεκα

σξηκάζακε

ηηο

δηαδηθαζίεο

γηα

λα

κπνξνχλ νη Γήκνη λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηά ηα ζρήκαηα. Γηφηη θαλείο
πξέπεη λα μέξεη φηη ζηα πξνγξάκκαηα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο
ππάξρεη ε δέζκεπζε απφ ηνλ θαλνληζκφ. Δπηιέμηκνη γηα εκάο ζην
ΔΠΑΝΔΚ ήηαλ νη επηρεηξήζεηο κέρξη 250 εξγαδνκέλνπο. Έλαο
Γήκνο, αθφκα θαη ν
εξγαδφκε λνο,

Γήκνο ηεο Γαχδνπ, πνπ κπνξεί λα έρεη δέθα

αθξηβψο

επεηδή

ζεσξείηαη

θεληξηθή

θπβέξλεζε,

κπαίλεη ζε απηή ινγηθή.
Σν σξηκάζακε. Ση θάλακε; ηείιακε επηζηνιή ζηελ Δπξσπατθή
Δπηηξνπή, δηαβν πιεπηήθακε κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη καο
έδσζε ην Ο.Κ. έηζη ψζηε λα είζηε επηιέμηκνη ζε φια απηά πνπ ιέ κε
ζήκεξα.
Απηά απφ εκέλα. Διπίδσ λα κελ θνχξαζα, θαη ζα ηα πνχκε.
Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ: Καηαξρήλ βιέπεηε φηη ππήξρε πξαγκαηηθά… ήηαλ
ελδηαθέξνληα φια απηά ηα νπνία είπαηε, θπξία Δηδηθή Γξακκαηέα
θαη φινη…
ΤΝΕΔΡΟ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ:

Μηζφ

ιεπηφ.

Απηνδηνηθεηηθνί.

Μηζφ

Πξνεγνχληαη.
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Καη πξαγκαηηθά γηα απηφ ππήξρε εζπρία ζην αθξναηήξην, γηαηί
ππήξρε

ελδηαθέξνλ.

Γηαηί

καο

θαίεη

φινπο

ην

ζέκα

ηεο

ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ΔΠΑ, ην ζέκα ησλ πξνζθιήζεσλ, ην ζέκα
ηεο ζρέζεο κε ηηο Πεξηθέξεηεο, γηα ηί μέξεηε, ζα πσ έλα παξάδεηγκα,
απιψο

πιεξνθνξία

απφ

φιε

ηελ

Διιάδα.

Γελ είλαη

φιεο νη

Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο ησλ Πεξηθεξεηψλ ίδηεο, νχηε ιεηηνπξγνχλ κε ην
ίδην ζθεπηηθφ. Άιιεο είλαη πην θηιηθέο, άιιεο δελ είλαη πην θηιηθέο.
Ξέξεηε, απηφ δεκηνπξγεί φκσο έλα ζέκα εμάξηεζεο, ην νπνίν
πηζηεχσ θαλείο δελ ζέιεη λα ην ππεξεηήζεη ή λα ην… Γηα απηφ
δεηάγακε θαη δεηάκε αιιαγή ηνπ πιαηζίνπ. Μπνξεί γηα ην επφκελν
ΔΠΑ απφ ηψξα λα ζρεδηαζηεί. Γελ είλαη δπλαηφλ ε Απηνδηνίθεζε
λα κελ έρεη ην δηθφ ηεο πξφγξακκα, δηφηη αληη ιακβάλεζηε φηη θαη
βάζεη ζπληάγκαηνο, θαη βάζεη Καιιηθξάηε, είλαη δηαθξηηνί νη ξφινη.
Γελ ππάξρνπλ επνπηεπφκελεο Αξρέο ζηνπο Γήκνπο.
Άξα ινηπφλ ζεσξψ φηη είλαη επθαηξία απηφ, θχξηε Γεληθέ, θπξία
Δηδηθή Γξακκαηέα, λα ην δεη ν Τπνπξγφο, λα ην επεμεξγαζηείη ε απφ
ηψξα θαη παξέα κε ηελ ΚΔΓΔ, γηα λα αιιάμνπκε απηή ηε ινγηθή.
Παξάιιεια, είπαηε φηη ε ηερληθή βνήζεηα δελ … έπηαζε ηφπν,
ζα ην έιεγα έηζη, πνιχ ιατθά. Θεσξψ φηη πξαγκαηηθά ζε πνιιέο
πεξηπηψζεηο βνήζεζε, είζηε απφ ηε ΜΟΓ, άξα έρεηε κηα εκπεηξία…
Ε. ΦΩΣΟΝΘ ΑΣ Α: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ: Ναη, λαη, επεηδή εκείο φκσο έρνπκε αζθήζεη θαη
έρνπκε εθαξκφζεη πνιινί Γήκνη απηή ηελ ηερληθή βνήζεηα …,

φηη

βνήζεζε πάξα πνιχ, γηαηί ππάξρνπλ πνιινί Γήκνη νη νπνίνη δελ
έρνπλ νχηε κεραληθφ κπνξψ

λα πσ. Καη έξρεηαη ηψξα ε ΔΔΣΑΑ,

πξνζέμηε, είπαηε γηα ηξεηο ΜΟΓίηεο ή ηξεηο εμεηδηθεπκέλνπο αλά
Πεξηθέξεηα, αλ θαηάιαβα θαιά.
Ε. ΦΩΣΟΝΘ ΑΣ Α: Γελ ζα είλαη ΜΟΓίηεο, ζα είλαη…
ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ: Θα είλαη πξνζσπηθφ ηεο ΜΟΓ, ην

νπνίν ζα

εληζρχεη, ζα πιεξνθνξεί, ζα…
Θεσξψ, δελ μέξσ αλ ε παξθεί, ζα ην δνχκε θαη κε ηελ ΔΔΣΑΑ,
αιιά δελ μέξσ αλ απηφ είλαη απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
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ηεο ΚΔΓΔ θαη έρεη θνπβεληηαζηεί πνηέ ή είλαη κηα θνπβέληα κεηαμχ
ΔΔΣΑΑ θαη θπβέξλεζεο, γηαηί μέξεηε πνιχ θαιά φηη απηφ πνπ εκείο
είρακε πεη πάληα θαη ιέγακ ε, είλαη φηη ππάξρεη κηα δηθηά καο
Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, ζέινπκε λα ηελ εληζρχζνπκε θαη ζέινπκε λα ηε
ζηεξίμνπκε. Άξα ινηπφλ πξέπεη θαη εζείο λα ην θάλεηε πξάμε σο
Τπνπξγείν.
Παξάιιεια, είπαηε φηη ε Απηνδηνίθεζε Α’ Βαζκνχ είρε πνιιά
πξνβιήκαηα

ζηελ

απνξξφθ εζε

ησλ

έξγσλ.

Κνηηάμηε,

πνιιέο

θνξέο, αλ ελλνείη ε ηελ εθρψξεζε ηεο ΔΔΣΑΑ ηεο πξνεγνχκελεο
πεξηφδνπ, ζεσξψ φηη πήγε αξθεηά θαιά, αλ δνχκε θαη ηα κεγέζε
ησλ πεξηθεξεηαθψλ κέηξσλ, πξνγξακκάησλ.
Άξα ινηπφλ θάπνπ ζηε κέζε είλαη φιε ε αιήζεηα. Πξέπεη λα
ζηεξίμνπκε ηελ Απηνδηνίθεζε Α’ Βαζκνχ θαη πηζηέςηε κε φηη
σξηκάδεη θαη ε Απηνδηνίθεζε, δελ είλαη πάληα ίδηεο επνρέο, φπσο
θαη νη θπβεξλήζεηο σξηκάδνπλ, θαη πάκε παξαθάησ.
Με απηέο ηηο ζθέςεηο λα θαιέζσ ζην βήκα ηνλ πξψην νκηιεηή
γηα παξέκβαζε, εθ κέξνπο ηνπ Γηνη θεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΚΔΓΔ
θαη Γήκαξρν Αγηάο, ηνλ θχξην Γθνπληάξα ηνλ Αληψλε, γηα πέληε
ιεπηά.
Α. ΓΚΟΤΝΣΑΡ Α: Δπραξηζηψ πνιχ, θχξηε Πξφεδξε.
Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, θαηαξρήλ λα πσ φηη ε θπξία Φσηνληάηα
ζρεδφλ καο πξφιαβε. Δγψ ήξζα εδψ λα κηιήζσ σο Αληηπξφ εδξνο
ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ Ηακαηηθψλ Πεγψλ
Διιάδαο. Βξίζθεηαη εδψ θαη ν Πξφεδξνο, Γήκαξρνο Λαγθαδά θαη
Αληηπξφεδξνο

ηεο

ΚΔΓΔ,

ν

θχξηνο

Καξαγηάλλεο.

Καη

πξηλ

πξνιάβνπκε λα ζρεδηάζνπκε ηη ζα πνχκε, καο πξνιάβαηε.
Παξ’ φια απηά φκσο,

είλαη ρξήζηκε ε παξέκβαζή καο, δηφηη

ζα δείηε φηη θαη δπζθνιίεο αληηκεησπίδνπκε, αιιά θπξίσο έρνπκε
έλα ζέκα κεγάιν πνπ αθνξά ηηο αδεηνδνηήζεηο.
Δίλαη γλσζηφο ν ξφινο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηνλ ηνκέα
ησλ ηακαηηθψλ πεγψλ εδψ θαη πάξα πνιιά ρξφληα. Σα ηει επηαία
ρξφληα, μεπεξλψληαο ζηξεβιψζεηο θαη δπζιεηηνπξγίεο, ηφζν δηθέο
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καο,

φζν

θαη

ηνπ

θξαηηθνχ

κεραληζκνχ,

θαηαθέξακε

λα

πξνρσξήζνπκε πνιχ ζην ζέκα ηεο αλαγλψξηζεο ησλ θπζηθψλ καο
πφξσλ σο ηακαηηθψλ θαη ησλ αδεηνδνηήζεσλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ
εθκεηάιιεπζεο ησ λ ηακαηηθψλ πεγψλ.
Σν

επφκελν

αδεηνδνηήζεηο

βήκα,

θαη

βξίζθνληαη

ζε

ελψ

νη

αλαγλσξίζεηο

εμέιημε,

είλαη

ε

θαη

νη

αλαδήηεζε

ρξεκαηνδφηεζεο πξνθεηκέλνπ λα μαλά θηηάμνπκε ηηο ππνδνκέο καο.
Οη εγθαηαζηάζεηο καο, φπσο λνκίδσ είλαη γλσζηφ, ζρεδφλ φιεο νη
εγθαηαζηάζεηο καο, είλαη παιηέο, ρξεηάδνληαη ζίγνπξα αλαβάζκηζε,
γηαηί κέζα απφ εθεί παξέρνπκε ην πξντφλ ηνπ ηακαηηθνχ ηνπξηζκνχ.
Δίλαη δε θάπνηεο νη νπνίεο ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ απφ ηελ αξρή.
ηφρνο καο ινηπφλ πξέπεη λα είλαη ε δεκηνπξγία αξθεηψλ
δεθάδσλ

πςεινχ

επηπέδνπ

ηέηνησλ

θέληξσλ,

πξντφλ ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ πγείαο λα

πξνθεηκέλνπ

ην

κνξθνπνηεζεί, λα

απνθηήζεη ραξαθηήξα θαη λα δηεθδηθήζεη επηζθέπηεο θαη απφ ην
εμσηεξηθφ.
Ο

ζρεδηαζκφο

καο

ζηεξίδεηαη

ζε

παξαδείγκαηα

άιισλ

επξσπατθψλ ρσξψλ, ζηηο νπνίεο βξί ζθνπκε απφ πνιιέο δεθάδεο,
κέρξη θαη θάπνηεο εθαηνληάδεο αληίζηνηρα θέληξα, θαη βέβαηα ζηελ
πνηθηινκνξθία ησλ ηακαηηθψλ θπζηθψλ πφξσλ, πνιιέο δηαθνξεηηθέο
ζεξαπεπηηθέο
ηακαηηθψλ

ελδείμεηο,

θπζηθψλ

πεινζεξαπεία

θαη

ζηνλ

πφξσλ,
νχησ

δηαθνξεηηθφ

ηξφπν

ινπηξνζεξαπεία,

θαζεμήο,

θαη

βέβαηα

ρξήζεο

ησλ

πν ζηνζεξαπεία,
ζην

ζε

θάζε

πεξίπησζε δηαθνξεηηθφ θπζηθφ πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν νη
ηακαηηθέο καο πεγέο βξίζθνληαη. Άιιεο είλαη θνληά ζε ιίκλεο, ζε
πνηάκηα, θνληά ζε αθηέο, πάλσ ζε βνπλά ή θαη ζηα λεζηά καο.
Θεσξνχκε φηη έρνπκε κπξνζηά καο κηα κεγάιε επθαηξία λα
μαλά θηηάμνπκε απηφ ην εηδηθφ πξντφλ γηα ηε ρψξα καο θαη απηφ ζα
γίλεη θπξίσο κέζα απφ ην ΔΠΑ.
Σνπο ηειεπηαίνπο κήλεο, απφ ηνλ χλδεζκν Γήκσλ Ηακαηηθψλ
Πεγψλ Διιάδαο πξνζπαζνχκε λα δηεξεπλήζνπκε ηη αθξηβψο έρεη
γίλεη

κέρξη

ζήκεξα

ζε

επίπεδν

αξρηθνχ

ζρεδηαζκνχ
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Οινθιεξσκέλε Υσξηθή Παξέκβαζε, πνπ θαη εζείο αλαθέξαηε. Καη
απηφ έρεη λα θάλεη βέβαηα κε ηελ θάζε Πεξηθέξεηα. Καη ζα πξέπεη,
αγαπεηνί ζπλάδειθνη, φινη εκείο, είλαη πεξίπνπ 55 Γήκνη, πνπ ηνλ
έλαλ ή άιινλ ηξφπν έρνπκε ηακαηηθέο πεγέο ζηελ πεξηνρή καο, λα
δνχκε ηη πξαγκαηηθά γίλεηαη θαη κε ην ΠΔΠ, κε ην Πεξηθεξεηαθφ καο
ρέδην, θαη αλ εθεί κέζα πξνβιέπνληαη ηέηνηνπ είδνπο δξάζεηο.
Καηαξρήλ απφ ηελ έξεπλα πξνέθπςε φηη ζρεηηθή πξφζθιεζε
κπνξεί λα βγεη

ζην Βφξεην Αηγαίν κέζα απφ ηα ΠΔΠ, γηαηί εθεί ε

Γηαρεηξηζηηθή αζρνιήζεθε πνιχ έληνλα κε ην δήηεκα θαη κπνξεί
πιένλ

λα

αληιεζεί

ρξεκαηνδφηεζε

κέζα

απφ

ηνλ

άμνλα

πξνηεξαηφηεηαο Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ησλ Πφξσλ θαη
κεηάβαζε ζε κηα νηθνλνκία θηιηθή ζην πεξηβάιινλ, κε επάξθεηα
πφξσλ γηα αλάπηπμε, απαζρφιεζε θαη αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο
αιιαγήο, θαη απφ ηνλ ηίηιν ν θαζέλαο καο θαηαιαβαίλεη φηη δελ είλαη
κφλν κηα κνλνδηάζηαηε παξέκβαζε, αιιά έρεη λα θάλεη γεληθφηεξα
θαη κε ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αλάδε ημε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο,
ην λα θάλνπκε κηα παξέκβαζε ζε ηακαηηθή πεγή, ζηε δξάζε βέβαηα
πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε ππφγεησλ θπζηθψλ
λεξψλ, δειαδή ησλ ηακαηηθψλ λεξψλ.
ε

φιεο

ηηο

άιιεο

πεξηπηψζεηο,

δειαδή

αλ

απηφ

δελ

πεξηγξάθεηαη ζην θάζε ΠΔΠ, ζα ρξεηαζηεί δηαθνξνπνίεζε ηνπ
αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ ησλ ΟΥΔ θαη εθεί αθξηβψο ρξεηαδφκαζηε ηε
ζπλεξγαζία φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ.
Δκείο σο Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζα θάλνπκε φηη
είλαη

δπλαηφλ πξνθεηκέλνπ λα ην πξνιάβνπκε. Οη ηνπηθέο καο

νηθνλνκίεο θαη ην ηνπξηζηηθφ καο πξντφλ, ρξεηάδνληαη ηηο ηακαηηθέο
πεγέο. Ζ αλαγθαηφηεηα ησλ παξεκβάζεσλ απηψλ είλαη δεδνκέλε.
Όπσο

επίζεο

απνξξνθεηηθφηεηα

δεδνκέλε
ησλ

πξέπεη

λα

ζεσξείηαη

ρξεκαηνδνηήζεσλ,

αθνχ

θαη

βέβαηα

μεπεξάζνπκε κηα ζεηξά πξνβιεκάησλ η α νπνία ήδε αλαθέξαηε.
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Κιείλνληαο, ζα ζαο παξαθαινχζα λα γίλεη κηα ζπλάληεζε
εξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ σο θνξέαο, σο χλδεζκνο, λα αλαιχζνπκε
ηηο δπζθνιίεο θαη ηνλ ηξφπν πνπ ζα ηηο μεπεξάζνπκε.
αο επραξηζηψ πάξα πνιχ.
ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ: Δπραξηζηνχκε ηνλ Αληψλε.
Ε. ΦΩΣΟΝΘ ΑΣΑ: Ζ αξρηθή καο ζπλάληεζε λνκίδσ είρε αθπξσζεί
ιφγσ Οκπάκα, έηζη; Οπφηε ην έρνπκε αθήζεη αλνηρηφ.
ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ: Ο θχξηνο ηακέινο Ζιίαο, Γήκαξρνο Καηζαξηαλήο,
γηα δχν ιεπηά παξαθαιψ κηα παξέκβαζε, θαη λα

εηνηκάδεηαη ν

Νίθνο ν Δπα γγέινπ, Γήκαξρνο Διαζζφλνο.
ΤΝΕΔΡΟΘ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Η. ΣΑΜΕΛΟ: Μηα ραξά ήηαλ. Όινο ν κεραληζκφο έιεγε γηα ηνλ
Οκπάκα θαη γηαηί βγάιακε ςήθηζκα. Καιφ είλαη απηφ, δελ θαθφ.
Δπηηξέςηε κνπ λα κηιήζσ ιίγν γηα ην ζηξαηεγηθφ θνκκάηη,
φπσο

αλαθέξζεθε.

Μηιψληαο

γηα

ην

ζηξαηε γηθφ

θνκκάηη

ηνπ

ζέκαηνο, δελ πξέπεη λα καο δηαθεχγεη απηφ πνπ εηπψζεθε θαη
ζήκεξα απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ. Όηη κε ηελ
ΚΔΓΔ

ζπκθσλνχκε

ζρεδφλ

ζε

φια.

Τπάξρνπλ

θαη

θάπνηεο

δηαθνξέο, αιιά ζπκθσλνχκε ζε φια. Καη πξάγκαηη, αθνχγνληαο θαη
ρζεο φιε ηελ εκέξα ηηο παξεκβάζεηο, έρνπκε κηα ζπκθσλία ζηε
ζηξαηεγηθή ζε φια ηα δεηήκαηα.
Όκσο ζα πεξηνξηζηψ ζηα δεηήκαηα ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ
έρνπλ ζρέζε κε ηνπο Γήκνπο θαη ην δήηεκα ηεο παξαγσγηθήο
αλαζπγθξφηεζεο.
Λέεη ζηε ζειίδα 13 ησλ δψδεθα ζεκείσλ, ιέε η αλαγθαία
πξνυπφζεζε

γηα

ηε

δηεξεχλεζε

ηνπ

ξφινπ

ησλ

Γήκσλ

ζηελ

παξαγσγηθή αλαζπγθξφηεζε ηεο ρψξαο θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο.
Γειαδή ην θχξην δήηεκα πνπ κπαίλεη ζε πνιιά ζεκεία, δελ
ζέισ… γηαηί ζηελ νιηγφιεπηε παξέκβαζε δελ κπνξείο λα η α
δηαβάζεηο, ζα ράζεηο ρξφλν, αλαθέξεηαη πψο νη Γήκνη ζα ζηεξίμνπλ
ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα.
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Δδψ αληηθεηκεληθά πξνθχπηνπλ δχν -ηξία δεηήκαηα νπζίαο.
Πξψηνλ, ε πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο κε ηα κέηξα πνπ παίξλεη,
δειαδή ρηχπεκα ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, θνξνινγηθά κέζα απφ
ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ζηεξίδνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. Οη Γήκνη κε
κηα ζεηξά κέηξα, λα ζηεξίμνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. Όινη λα
ζηεξίμνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα.
Πνηνο

θεξδίδεη

απφ

ηελ

επηρεηξεκαηηθφηεηα;

Κεξδίδεη

νη

επηρεηξήζεηο, ε θεξδνθνξία ηνπ ο, θαη ηη επειπηζηνχκε; Όηη κέζα απφ
εθεί, κέζα απφ ρηχπεκα ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, κέζα απφ φιε
απηή ηελ πνιηηηθή, ζα πεξηζζέςεη θαη θάηη γηα ηνπο εξγαδφκελνπο.
Δδψ ινηπφλ, θαη κέζα απφ ηα πξνγξάκκαηα θνηλήο δξάζεο,
αο πνχκε γηα ηα ΔΠΑ, πξνγξακκαηίδνλη αη, αο πνχκε ζηελ Αηηηθή
πξνγξακκαηίδνληαη

νξηζκέλνη

ζπκκεηέρνπλ ηδησηηθά

δξφκνη.

Πξνυπφζεζε

είλαη

λα

ζπκθέξνληα. Πξνυπφζεζε είλαη λα κπεη

αληαπνδνηηθφηεηα ζε απηά ηα νπνία ζα γίλνπλ. Καη ηη ζα εμππεξεηεί
ην έξγν; Δπίζεο ηελ επηρεηξεκαηηθή αλάπηπμε.
Μα εκείο είκαζηε Γήκαξρνη. Δκείο, ε πιεηνςεθία ηνπ ιανχ
πνπ εθπξνζσπνχκε, είλαη θφζκνο πνπ ππνθέξεη, είλαη άλεξγνη,
είλαη απνιπκέλνη, είλαη ρακεινζπληαμηνχρνη, είλαη άλζξσπνη πνπ
έρνπλ αλάγθεο. Καη έρνπλ αλάγθεο θαη απφ έξγα ηα νπνία λα
ππεξεηνχλ ηηο δηθέο ην πο αλάγθεο ηηο θαζεκεξηλέο. Γηαηί θαη νη
θεληξηθέο εθηηκήζεηο δελ ιέλε φηη απηέο νη επελδχζεηο θαη κε ηνλ
ηξφπν απηφ ζα ιχζνπλ ην πξφβιεκα ηεο αλεξγίαο θαη ηεο…
Να κελ αλαθέξσ ηα έηε γηα ηα νπνία ιέλε φηη ζα κεησζεί θαηά
έλα πνζνζηφ, θαη κάιηζηα απηνί πνπ ζα έρνπλ εξγαζία, δελ ζα
κπνξνχλ λα δήζνπλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο.
Άξα ην δήηεκα πνπ κπαίλεη γηα εκάο θαη εθεί είλαη ην
πξφβιεκα, είλαη φηη έρνπκε έλα λέν επίπεδν, έλα λέν βήκα,
ζηήξημεο κηαο πνιηηηθήο πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα πξαγκαηηθά
ζπκθέξνληα ησλ δεκνηψλ ηα νπνία εξρφκαζηε λα ππεξεηήζνπκε.
Γελ κπνξείο λα επηιέμεηο έξγα, ηα νπνία πξαγκαηηθά έρνπλ
αλάγθε,

παξαδείγκαηνο

ράξηλ,

ππάξρεη

δήηεκα

αληηζεηζκηθήο
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πξνζηαζίαο κε φιν απηφ ην ληφκηλν πνπ γίλεηαη; Πνπ ππάξρεη εδψ
γχξσ ζηελ πεξηνρή; Τπάξρεη. Π ψο ζα ππεξεηνχλ; Τπάξρεη δήηεκα
ππνδνκψλ; Γηα ηε βειηίσζε ηεο δσήο ησλ θαηνίθσλ. Γελ ιέσ γηα
απηνχο πνπ πιεκκπξίδνπλ κφλν κε ηελ πξψηε βξνρή, αιιά θαη
άιιεο ππνδνκέο. Πψο απηέο ζα ζηεξηρηνχλ; Καη κε πνην ηξφπν;
Άξα απαηηείηαη θαηά ηε γλψκε κνπ κηα άιιε πν ιηηηθή απφ
απηή πνπ ε ΚΔΓΔ καδί κε ηελ θπβέξλεζε ζηεξίδνπλ, θαη πψο ην
ιέηε; Δπεμεξγάδνληαη. ε θάζε βήκα θαη ζε θάζε παξάγξαθν.
Υξεηάδεηαη

ινηπφλ

λα

δνχκε

ηηο

αλάγθεο

ηνπ

ιανχ

ζε

πξνηεξαηφηεηα, απηέο λα ηεξαξρήζνπκε, απηή ηε ρξεκαηνδφηεζε λα
δεηήζνπκε θαη λα απαηηήζνπκε, δειαδή ρξεκαηνδφηεζε πνπ δελ ζα
ππεξεηεί

ζε

έξγα

ηα

νπνία

ζα

ππεξεηνχλ

ζπγθεθξηκέλα

επηρεηξεζηαθά ζπκθέξνληα θάζε θνξά, αιιά ζε έξγα ηα νπνία ζα
ππεξεηνχλ θαη ζα ιχλνπλ αλάγθεο ηνπ ιανχ.
Πνηνο ζα είλαη ν θνξέαο; Θα είλαη νη επηρεηξήζεηο ή νη Γήκνη;
Γειαδή νη Γήκνη ζα ζπκβάιινπλ, ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα είλαη ν
θνξέαο πινπνίεζεο απηψλ ησλ έξγσλ ή ζα είλαη… δελ κηιάσ γηα
απηφ ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ απάληεζε ε Δηδηθή Γξακκαηέαο φηη ηα
έρνπλ θιείζεη, κφλν ζην πξφγξακκα απηφ, αιιά θαη ζε απηά π νπ ζα
αλνίμνπλ. Ή ζα είλαη

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε λα ζπκκεηέρεη

ηδηψηεο θαη λα ππάξρεη θαη

αληαπφδνζε; Ση ζεκαίλεη αληαπφδνζε;

Να πιεξψλεη δειαδή ν δεκφηεο καο γηα θάζε έξγν, φηαλ κέζα απφ
ηε θνξνινγία ηε γεληθή έρεη πιεξψζεη αξθεηά, έρεη μεδνπκηζηεί θαη
ζα ηνλ μεδνπκίζνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν ην 2017, θαη απηφ θαίλεηαη
κέζα απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ.
Δκείο…
ΤΝΕΔΡΟΘ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Η.

ΣΑΜΕΛΟ:

Ση

έγηλε;

Δλνρινχκαζηε

αλ

αθνχκε

θάπνηα

δηαθνξεηηθή άπνςε; Όρη, αθνχζακε κηα ψξα κηα αληίιεςε, δειαδή
ζαο πείξαμε, ζπλάδειθνη, λα κηιήζεη έλαο…
ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ: Έρεηε ήδε πέληε ιεπηά.
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Η. ΣΑΜΕΛΟ: Έλα ιεπηφ ή γηα παξαπάλσ; Αλ είλαη απηφ, εληάμεη,
λα ζηακαηήζσ εδψ αλ ελνριεί κηα άιιε αληίιεςε. Δκείο κε εζπρία
αθνχκε ψξεο νιφθιεξεο κηα αληίιεςε κε φιεο ηηο πιεπξέο. Γελ
είπακε γηαηί κηιάλε κηα ψξα ή δεθαπέληε ιεπηά.
ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ: Ναη, αιιά έρεηε ήδε πέληε ιεπηά. Παξαθαιψ
νινθιεξψζηε.
Η. ΣΑΜΕΛΟ: Δληάμεη.
Λέκε ινηπφλ φηη πξάγκαηη ρξεηάδεηαη ζήκεξα, νη Γήκνη έρνπλ
αλάγθε θαη φηαλ ιέκε νη Γήκνη ελλννχκε νη θάηνηθνί ηνπο, ε
πιεηνςεθία, απφ έξγα, έρνπλ αλάγθε απφ ζηήξημε, γηαηί είλαη
ζσζηφ απηφ, φηη πξέπεη λα ζηεξίμνπκε φρη ηα πεδνδξφκηα, αιιά
ηνπο αλζξψπνπο. Έρνπλ αλάγθε ινηπφλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή.
ε

απηή

ηελ

θαηεχζπλζε

απαηηήζνπκε θνλδχιηα, λα

πξέπεη

λα

θηλεζνχκε.

Να

α παηηήζνπκε δειαδή ρξήκαηα ζε απηή

ηελ αλάπηπμε, ζε έλα ζρεδηαζκφ ην νπνίν νη Γήκνη πξάγκαηη εθεί
ζα έρνπλ ξφιν, αιιά ξφιν ππέξ ησλ θαηνίθσλ ηνπο.
ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ: Δπραξηζηνχκε πάξα πνιχ.
Παξαθαινχκε ηνλ Νίθν ηνλ Δπαγγέινπ, Γήκαξρν Διαζζφλνο,
γηα δχν ιεπηά θαη κεηά ν θχξηνο Σδαλαθνχιεο.
Ν. ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα.
Άθνπζα κε πξνζνρή ηνπο Γεληθνχο Γξακκαηείο, φια απηά πνπ
καο έρνπλ πεη. Θεσξψ φηη θηιφηηκα πξνζπάζεζαλ θαη ζίγνπξα
βξίζθνληαη ζε κηα θαηεχζπλζε. Σν εξψηεκα ην δηθφ κνπ είλαη θαηά
πφζν

είλαη

εθηθηφ

φιν

απηφ

ην

λα

κπνξέζεη

λα

ην

παξαθνινπζήζνπκε ζαλ Γήκνη, θαη ελλνψ πάληνηε γηα ηνπο κηθξνχο
Γήκνπο.
Ζ πξφηαζε είλαη ε εμήο. Όηη δελ κπνξνχκε φινη νη Γήκνη λα
είκαζηε ηεο ίδηαο ηαρχηεηαο. Μνηξαία. Τπάξρνπλ νη κεγάινη Γήκνη,
ππάξρνπλ νη κεζαίνη, θαη νη ππάξρνπλ νη κηθξνί.
Γελ έρνπκε φινη ηελ ίδηα ππνδνκή, δελ έρνπκε ην ίδην
εηδηθεπκέλν

πξνζσπηθφ,

δελ

έρνπκε

ηνπο

επηζηήκνλεο,

ηνπο

κεραληθνχο, ηνπο ηερληθνχο, πνπ λα κπνξέζνπλ λα θέξνπλ ζε
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πέξαο θαη λα κπνξέζνπκε λα αληαγσληζηνχκε ηνπο κεγάινπο
Γήκνπο.
Άξα ε πξνζπάζεηα ηεο ΜΟΓ, ε νπνία ζίγνπξα ζέινπλ λα
βνεζήζνπλ θαη είλαη ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε νη άλζξσπνη, είλαη
καθξηά απφ ηελ επαξρία, καθξηά απφ ηνπο νξεηλνχο Γήκνπο θαη
θαηαιαβαίλεηε φηη ε φιε ζθέςε, ε φιε ζπλεξγαζία, δελ ζα είλαη
ηφζν εθηθηή, φζν κε έλαλ Γήκν πνπ είλαη ζηελ Αζήλα.
Δίρακε αθνχζεη πξνζεθηηθά πξηλ ηηο εθινγέο πνπ είρε γίλεη
ζεκαία φηη ε Απνθεληξσκέλε Πεξηθέξεηα ζα θαηαξγεζεί. Υαξήθακε
ηδηαίηεξα

γηαηί

πξνζσπηθφ,

ζα

πηζηέςακε

φηη

απνξξνθεζεί

νη

ππάιιεινη,

απφ

ηνπο

ην

Γήκνπο

επηζηεκνληθφ
θαη

κάιηζηα

ραξήθακε φηη ζα κπνξέζνπκε λα ιεηηνπξγήζνπκε.
Μέρξη ηψξα ε αιήζεηα είλαη φηη ζε απηφ ην θνκκάηη έρεη κείλεη
ζηάζηκν θαη ιεηηνπξγεί φπσο ιεηηνπξγνχζε. Γελ μέξσ πφζν εθηθηφ
είλαη

ή

πφζν

είλαη

ζηε

ζθέςε

ζαο

λα

αιιάμεη

ή

αλ

έρεηε

αλαζεσξήζεη θάηη απφ απηφ πνπ είρε εηπσζεί πξνεθινγηθά.
Γηα εκάο φκσο, αλ κπνξνχζαλ αξθεηά άηνκα λα θχγνπλ απφ
ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε, ηα νπνία γλσξίδνπλ ην αληηθείκελν,
ζα ήηαλ πνιχ θαιχηεξν γηα λα εληζρπζνχλ νη Γήκνη καο.
Πξνρζέο

ςεθίζηεθε

ην

λνκνζρέδην

ηεο

θηλεηηθφηεηαο.

Καηαιαβαίλεηε γηα έλα Γήκν, φπσο είλαη ν Γήκνο Διαζζφλαο ή θαη
άιινη απνκαθξπζκέλνη Γήκνη, είλαη ζέκα ρξφλνπ λα κελ ππάξρνπλ
άηνκα, λα κελ έρνπκε ζπλεξγάηεο γηα λα δνπιέςνπκε.
Πήξακε έλα παξάδεηγκα ζήκεξα ζηελ Οινκέιεηα, ηε Γήκαξρν
ηεο Κάζνπ, πνπ είλαη κφλε ηεο. Αλ ην έρνπκε παξάδεηγκα πξνο
κίκεζε, ζεσξψ φηη εθεί ζα θηάζνπκε φινη νη Γήκνη θαη εθεί ζα
θαηαληήζνπκε. Καλείο ζπλεξγάηεο δελ ζα κείλεη ζε κηθξνχο Γήκνπο,
γηαηί δελ κέλνπλ ζηνπο Γήκνπο καο.
Όζνλ αθνξά γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηε ηα. Να βάινπκε ην
πιαίζην πψο ζέινπκε έλα Γήκν. Δγψ εηιηθξηλά αθφκε, ίζσο είκαη
θαη θαηλνχξγηνο Γήκαξρνο, δελ έρσ θαηαιάβεη αλ ζέινπκε ην Γήκν
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επηρεηξεκαηία. Γηα λα μέξνπκε ζε πνηα θαηεχζπλζε ζα ζηξαθνχκε
θαη πψο ζα νξγαλσζνχκε.
Πξσηνγελήο ηνκέα. Σν πηζη εχνπκε φινη φηη πξέπεη λα ηνλ
εληζρχζνπκε, λα ηνλ βνεζήζνπκε. Γελ είκαζηε αληαγσληζηηθή ζαλ
ρψξα.

Όινη

μέξνπκε

ηα

πξνβιήκαηα

πνπ

ππάξρνπλ

θαη

ζην

επηρεηξεκαηηθφ θνκκάηη. Άξα ηη κπνξεί λα πεξηκέλεη ν θφζκνο απφ
εκάο; Ση κπνξνχκε λα κεηαθέξνπκε κεηά ην πλέδ ξην ηεο ΚΔΓΔ
ζηνπο δεκφηεο καο; Πνηα ηα ζπκπεξάζκαηα απηνχ ηνπ πλεδξίνπ;
Καη πψο κπνξνχκε λα δψζνπκε κηα εηθφλα αηζηνδνμίαο γηα ην αχξην;
Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ: Δπραξηζηνχκε ηνλ Νίθν Δπαγγέινπ.
Ο θχξηνο Σδαλαθνχιεο, παξαθαιψ γηα δχν ιεπηά γηαηί ζε ιίγε
ψξα ζα απνρσξήζνπλ νη Γεληθνί θαη πξέπεη λα νινθιεξψζνπκε…
Κ. ΣΖΑΝΑΚΟΤΛΗ: Καιεζπέξα, αγαπεηνί ζπλάδειθνη.
Πξηλ μεθηλήζσ λα πσ γηα απηά, γηα ην Νίθν. Νίθν, ν Γήκνο δελ
είλαη επηρεηξεκαηίαο θαη νχηε πξέπεη λα είλαη επηρεηξεκαηίαο. Γελ
παχεη φκσο λα ε ίλαη νηθνλνκηθή κνλάδα. Έρε ην απηφ θαηά λνπ θαη
θάπνηα ζηηγκή κπνξψ λα ζνπ εμεγήζσ πεξηζζφηεξα θαη θαη’ ηδίαλ.
Καη φζνλ αθνξά ην πξνζσπηθφ. Δπεηδή ηφζα ρξφληα ην έρσ
εξεπλήζεη, λα ζαο πσ πνχ είλαη ιηκλάδνλ ηερληθφ πξνζσπηθφ θαη
δελ ηνικάεη θαλέλαο λα ην θέξεη ζηνπο Γήκνπο; ηελ Σερληθή
Δθπαίδεπζε. Πάηε λα δείηε ζηελ Σερληθή Δθπαίδεπζε εθαηνληάδεο
ηερληθνί ησλ Πνιπηερλείσλ, εθεί δελ θάλνπλ απνιχησο ηίπνηα νη
άλζξσπνη. Κηλεζείηε λα δείηε θαη απφ εθεί λα πάξεηε πξνζσπηθφ.
Σψξα, γηα ηα άιια, γηα ηελ Δηδηθή Γξακκαηέα. Υαίξνκαη
ηδηαίηεξα, θπξία Δηδηθή Γξακκαηέαο, πνπ πξνέξρεζηε απφ ηε ΜΟΓ,
εηιηθξηλά, γηαηί επηηέινπο πξέπεη λα κπαίλνπλ άλζξσπνη νη νπνίνη
έρνπλ κηα πξνυπεξεζία.
Δγψ ζα ζαο κεηαθέξσ απφ ηελ εκπεηξία κνπ, πνπ είλαη 25
ρξφλσλ, γχξσ απφ απηά ηα αλη ηθείκελα.
Καηαξράο φινη εζείο…
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ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ: Καισζνξίδνπκε θαη ηνλ Πξφεδξν ηεο ΚΔΓΔ, ηνλ
θχξην Παηνχιε.
Κ. ΣΖΑΝ ΑΚΟΤΛΗ:

Όινη

εζείο πξέπεη

λα

εκπηζηεχεζηε

ηνπο

Γήκνπο. Αλάπηπμε ζηελ Διιάδα ρσξίο ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη
ηδηαίηεξα απηή ηνπ Α’ Βαζκνχ, δελ ππ άξρεη πεξίπησζε λα γίλεη
πνηέ.
Καη λα ζαο πσ δπν παξαδείγκαηα γηα λα θαηαιάβεηε θαη
επηηξέςηε κνπ σο παιαηφηεξνη νη άιινη. Γπν. Βηνινγηθνί θαζαξηζκνί
πνπ έρνπλ γίλεη ζηελ Διιάδα θαη έρνπλ μνδεπηεί εθαηνληάδεο
εθαηνκκπξίσλ. Οη κφλνη πνπ ηνπο ιεηηνπξγνχλ ά ςνγα είλαη νη ΟΣΑ.
Σα

Αζιεηηθά

Κέληξα,

φζα

ε

Πνιηηεία

ηα

έδσζε

ζηνπο

ΟΣΑ,

ιεηηνπξγνχλ θαηά ηνλ θαιχηεξν ηξφπν. Όζα παξέκεηλαλ ζηελ ΓΓΑ,
αθήζηε, νχηε λα ηα βιέπεηε. Έρνπλ ηε δπλαηφηεηα.
αο άθνπγα ινηπφλ γηα απηά πνπ ιέγαηε απφ ηελ εκπεηξία
ζαο. Καη ηε δη θή κνπ εκπεηξία. Όζν ε Διιάδα είλαη απηή ε
γξαθεηνθξαηηθή ρψξα, ζα

ράλνληαη ρξήκαηα, αζρέησο αλ δελ

αλαθέξνληαη. Έρνπλ κείλεη εκηηειή έξγα, είπαηε γηα ηνπο Γήκνπο.
Φάμηε λα δείηε θαθέινπο πνπ μεθίλεζαλ κε φξεμε νη Γήκαξρνη, πνπ
ηα σξίκαζαλ, κέρξη πνχ; Μέρξ η πξηλ παξέκβεη ε γξαθεηνθξαηία. Καη
ηη ζεκαίλεη γξαθεηνθξαηία ζηελ Διιάδα; Γηα ηέηνηα έξγα πνπ είπαηε,
γηα

παξαιίεο

θαη

ηα

ινηπά

θαη

ηα

ινηπά;

Μελ

κπιέμεηο

κε

Γαζαξρείν, κελ κπιέμεηο κε Αξραηνινγηθή Τπεξεζία, κελ κπιέμεηο
κε ηελ πάιαη πνηέ Κηεκαηηθή Τπεξε ζία

ηνπ Γεκνζίνπ, θαη κελ

κπιέμεηο κε απαιινηξηψζεηο.
Αλ έρεη θηάζεη ζήκεξα ε Διιάδα εδψ πνπ έρεη θηάζεη απφ
νηθνλνκηθήο

πιεπξάο,

θαηά

έλα

κεγάιν

κέξνο

νθείιεηαη

ζηηο

απαιινηξηψζεηο. Όρη κηα ηεηξαεηία, κηα πεληαεηία ηψξα πνπ είλαη
γηα ηνπο Γεκάξρνπο δελ ζα θηάζεη αλ κπιέμεη κε απαιινηξηψζεηο.
Οχηε δχν, θαη ηα ιεθηά νχηε ηα δηθά ζαο, αο πσ έηζη, πνπ έξρνληαη
απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, νχηε άιια δηθά ηνπ θηάλνπλ. Αξθεί λα
ζαο πσ γηα φζνπο έρνπλ αζρνιεζεί ή θαη δελ έρνπλ αζρνιεζεί,
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απαιινηξίσζε ζεκαίλεη απφ δ έθα θνξέο επάλσ απφ ηελ εκπνξηθή
αμία έσο θαη εθαηφ θνξέο επάλσ. Καη απηά ζηέθνληαη εκπφδην.
Καη λα θιείζσ έηζη κε έλα δηθφ καο παξάδεηγκα. Ώξηκν έξγν,
ην πξνρσξήζακε, ην πεξίθεκν Μπεδεζηέλη ηεο Λάξηζαο, κπιέμακε
κε ηελ Αξραηνινγία, ην ΚΑ. Ήξζαλ ηξεηο θνξέο νη άλζξσπνη λα
δνπλ ηη; Με απνηέιεζκα ράζεθαλ ηα ιεθηά θαη ην Μπεδεζηέλη έκεηλε
φπσο ήηαλ ηνλ πξνεγνχκελν αηψλα.
Καιή ε αηζηνδνμία, θαιά ζαο άθνπζα πνπ καδεχεζηε θαη ηα
ινηπά. Απηά πξέπεη λα αιιάμνπλ άξδελ, κε λνκνζεηήκαηα άκεζα,
απηά πνπ ζρεδηάδεη ε, αιιηψο θάθεινη ζα κέλνπλ εθεί σο κειέηεο.
Καη θάηη πνπ είπαηε θαη ηειεηψλσ, θάηη αλαθέξαηε γηα ηελ
άκεζε αμηνιφγεζε . Δπεηδή είκαη θακέλνο απφ απηή. Σε ζεσξψ
εληειψο

άδηθε.

Καη

κπνξνχλ

λα

αθεζνχλ

ππνλννχκελα

ζηνλ

θαζέλαλ πνπ είλαη έζησ θαη ιίγν θαρχπνπη νο, φηη άκεζε αμηνιφγεζε
είλαη ςηινζηεκέλε δνπιεηά. Αθαηξέζηε ηελ απηήλ θαη πάηε ζε άιια,
κε κεηξήζηκα θαη αληηθεηκεληθά θξηηήξηα.
αο επραξηζηψ.
ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ: Δπραξηζηνχκε πάξα πνιχ.
Ο θχξηνο Παηνχιεο. Κχξηε Πξφεδξε, ζέιεηε ην ιφγν γηα έλα
ιεπηφ; Καη κεη ά ν θχξηνο Αλαζηαζφπνπινο, Γεκνηηθφο χκβνπινο
Μεζζήλεο, ν θχξηνο Σζηξνγηάλλεο θαη ν θχξηνο Γθηψλεο θαη ε θπξία
ηαπξνπνχινπ.
Γ. ΠΑΣΟΤΛΗ: Πεξηζζφηεξν ζα ήζεια λα πσ φηη απηή ε Θεκαηηθή
είλαη κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ζεκαηηθέο ζα έιεγα, γηα λα δνχκε
πέξα απφ ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξένπο, ηελ παζνγέλεηα πνπ ππάξρεη,
κε πνην ηξφπν πξαγκαηηθά κπνξνχκε λα αλαπηχμνπκε θαη λα
κηιήζνπκε γηα αλάπηπμε ζε απηή ηε ρψξα. Γειαδή δελ είλαη
δπλαηφλ ζε φιεο ηηο Απηνδηνηθήζεηο, ζε φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο,
ζε φιε ηελ Δπξψπε, λα κηιάλε κε πνην ηξφπν ζα επηρεηξήζνπλ θαη
ζα αλαπηχμνπλ ηηο θνηλσλίεο ηνπο, θαη εδψ ζήκεξα λα βξηζθφκαζηε
κφλν θαη κφλν λα κηιάκε γηα ηα απηνλφεηα.
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Δίλαη αιήζεηα φκσο φηη δίλεηαη κηα κνλαδηθή επθαηξία, κηα
επθαηξία ηνπ λα αξρίζνπκε λα ζπδεηάκε επί ηεο νπ ζίαο, θαη επεηδή
αθξηβψο, αλ δείηε ηνλ ηίηιν, Κηίδνπκε ηελ Διιάδα απφ ηελ αξρή, θαη
θάπνπ αθνχζηεθε κα θηίζακε ηνπο Γήκνπο καο; Δίδακε πψο λα
ιεηηνπξγήζνπλ νη Γήκνη καο γηα λα θηίζνπκε ηελ Διιάδα; Όρη, δελ
είλαη κεγαιντδεαηηζκφο. Δίλαη φηη αλ θηίζνπκε θαη καο αθήζνπλ λα
θηίζνπκε ζσζηά ηνπο Γήκνπο καο, ηφηε πξαγκαηηθά ζα θηίζνπκε ηελ
Διιάδα.
Πψο κπνξεί απηφ λα ζπκβεί; Σν είπακε θαη κέζα, ην ιέκε θαη
ηψξα,

ζα

ην

πνχκε

θαη

αχξην.

Δθφζνλ

ν

ηφπνο

κπνξεί

λα

Πξαγκαηηθά

κπνξεί

λα

απνθαζίδεη γηα ηνλ ηφπν ηνπ.
πδεηάκε

γηα

επηρεηξεκαηηθ φηεηα.

επηρεηξήζεη ζήκεξα ζηνλ απφιπην βαζκφ ε ηνπηθή θνηλσλία θαη λα
αλαπηχμεη ηελ πφιε ηνπ;
Θα έιεγα φηαλ επηά Τπνπξγνί πξέπεη λα ζπλππνγξάςνπλ γηα
λα γίλεη έλαο ιηκελνβξαρίνλαο ζε έλα λεζί, απφ εθεί θαη πέξα πψο
ζα αλαπηχμνπκε απηφ ην λεζί θαη πψο ζα επηρεηξήζεη λα κπνξέζεη
λα θέξεη εθείλα ηα νπνία πξεζβεχεη φηη κπνξεί λα θέξεη ε ηνπηθή
θνηλσλία;
Απηά είλαη δεηήκαηα ηα νπνία είλαη πάξα πνιχ ζνβαξά θαη
πηζηεχσ φηη επζχλε έρνπλ πνπ είκαζηε θαη εθηά ρξφληα ζηελ χθεζε.
Απηφ

βεβαίσο

έρεη

νλνκαηεπψλπκα

επζπλψλ,

αιιά

έρεη

θαη

ζπκκέηνρνπο ζε εθείλνπο νη νπνίνη αθφκα θαη ζήκεξα δελ θάλνπλ
γξήγνξα βήκαηα.
Πξέπεη λα ηειεηψλνπκε θαη γηα απηφ αθξηβψο ζεσξνχκε φηη ε
Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ Διιάδνο θαη κε απηή ηε ζεκαηηθή, ηε
ζεκαηηθή ηνπ λα κπνξνχκε η ηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο, ηελ ηερλνινγία,
ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, ηηο κεζφδνπο πνπ εθαξκφδνληαη θαη
αιινχ θαη ιέλε κα γηαηί εζείο δελ ην εθαξκφδεηε; Έρεηε θαη
θαιχηεξεο ζπλζήθεο, έρεηε θαη θαιχηεξν θιίκα, έρεηε θαη θαιχηεξεο
δπλαηφηεηεο.
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Πνηα είλαη ε απάληεζε; Γηαηί ε λνκνζεηηθή εμνπζία πάιη ζα
πξέπεη λα σξηκάζεη, φπσο αθξηβψο ζεσξψ φηη έρεη σξηκάζεη ε
Απηνδηνίθεζε. Καη ζα πξέπεη λα αθήζεη νμπγφλν αλάπηπμεο γηα λα
κπνξέζεη ε ηνπηθή θνηλσλία λα βξεζεί ζην αχξην.
Καη θιείλσ κε ην εμήο. Δπεηδή βξέζεθα αθ φκα θαη γηα ηνλ
ηαηξηθφ ηνπξηζκφ, γηα ηνλ ηακαηηθφ ηνπξηζκφ, φπνπ έρνπκε πεγέο
πνπ δελ ππάξρνπλ πνπζελά ζηνλ θφζκν, θαη φκσο ε Οπγγαξία,
παξαδείγκαηνο ράξηλ, πνπ δελ έρεη νχηε απηνχο ηνπο γηαηξνχο πνπ
έρνπκε εδψ, νχηε απηέο ηηο θαιέο ζπλζήθεο, νχηε γεσγξαθ ηθέο
δπλαηφηεηεο, νχηε ηζηνξηθέο θαηαβνιέο, είλαη πξψηε ζηε ιίζηα
παγθφζκηα ζηνλ ηαηξηθφ ηνπξηζκφ, πφιεηο ηεο Οπγγαξίαο. Καη φηαλ
θαλείο πάεη λα δεηήζεη κα ηη γίλεηαη; Βιέπεη φηη ππάξρεη επγελήο
άκηιια θαη απνθάζεηο απφ ηα Γεκνηηθά πκβνχιην θαη απφ ηηο
δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο δίλεη ν λφκνο.
Άξα ζεσξψ φηη κέζα απφ απηή ηελ πνιχ ζεκαληηθή ζπδήηεζε
ζήκεξα, θχξηε Πξνεδξεχνληα, θχξηε Αληηπξφεδξε, αγαπεηέ Πξφεδξε
ηεο Δπηηξνπήο, φηη πξέπεη λα βγεη ζίγνπξα, φπσο ζεσξψ φηη
έρνπκε πεη θαη άιιεο θνξέο, ε θεληξηθή θπβέξ λεζε λα θάλεη ηε
δνπιεηά ηεο, αιιά λα αξρίζεη λα θεχγεη απφ ηελ ηηζάζεπζε ηελ
απφιπηε πνπ ζέιεη λα έρεη ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, θαη ηφηε λα
είζηε ζίγνπξνη φηη ε Διιάδα φρη κφλν ζα αξρίζεη λα αλαπηχζζεηαη,
αιιά ζα κπεη κπξνζηά ζε πνιιέο ρψξεο ηεο ίδηαο η εο Δπξψπεο.
Καιή ζπλεδξία. αο επραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ: Δπραξηζηνχκε πάξα πνιχ. ηάζε, γηα έλα ιεπηφ
θαη κεηά νη άιινη Γήκνη γηα λα ηειεηψζνπκε, γηαηί πξαγκαηηθά
πξέπεη

λα

απνρσξήζνπλ

νη

Γεληθνί

Γξακκαηείο,

έρνπλ

πίεζε

ρξφλνπ.
Παξαθαιψ πνιχ ζχληνκα κη α κηθξή παξέκβαζε.
. ΑΝΑΣΑΟΠΟΤΛΟ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα.
Θέισ θαη εγψ λα ζπγραξψ θαη ηελ ΚΔΓΔ θαη ηε ζεκαηηθή απηή
δηνξγάλσζε, ε νπνία πξαγκαηηθά είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηνπο
Γήκνπο, αιιά θαη ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα θαη ηελ Δηδηθή Γξακκαηέα,
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πνπ εηζεγήζεθαλ ιεπηνκεξψο ην ζρεδηαζκφ ηνπο γηα ην λέν ΔΠΑ
θαη ηα λέα πξνγξάκκαηα.
Βεβαίσο

ε

εκπεηξία

καο

είλαη

φηη

δελ

ππάξρεη

απνηειεζκαηηθφηεηα. Μπνξεί λα γίλνληαη ζρεδηαζκνί, αιιά

ζηελ

πξάμε ηα πξάγκαηα πάλε πνιχ αξγά. Γελ έρνπκε απνηειέζκαηα, ηα
νπνία ηδηαίηεξα κέζα ζηελ θξίζε είλαη απαξαίηεηα ζηηο ηνπηθέο
θνηλσλίεο γηα λα κπνξέζνπλ λα αλαδσνγνλήζνπλ ηελ νηθνλνκία ηεο
θάζε πεξηνρήο.
Γχν-ηξία

ζεκεία

φζνλ

αθνξά

ηελ

πξνεηνηκαζία,

ηελ

σξίκαλζε.
Σα πελήληα ρηιηάξηθα, απηά πνπ είπαηε φηη δελ έπηαζαλ ηφπν.
Χο

Γήκαξρνο

ζηελ

πξνεγνχκελε

ζεηεία

σξίκαζα

κηα

αγνξά

αγξνηψλ, ην farmers’ market ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ην νπνί
είλαη θάηη θαηλνηφκν γηα ηελ πεξηνρή, γηαηί είλαη αγξνηηθή πεξηνρή
κε

πνιιά

αλάπηπμε.

πξντφληα,

ζπλ

Έπηαζαλ

η φπν,

θάπνηεο

ππνδνκέο

αξθεί

βέβαηα

λα

γηα

ηνπξηζηηθή

γίλεηαη

ζσζηή

δηαρείξηζε.
Σψξα, φζνλ αθνξά ηελ πξφηαζή ζαο γηα ηα δχν -ηξία ζηειέρε
αλά ΠΔΓ, γηα λα γίλνπλ ελεκεξψζεηο. σζηφ είλαη, αιιά έρσ ηελ
άπνςε φηη πξέπεη λα ππνζηεξηρζνχλ απφ άιιεο αλαπηπμηαθέο
δνκέο

ηνπηθέο,

πνπ

κπνξνχλ

λα

ελ εξγνπνηήζνπλ φινπο

ηνπο

εκπιεθφκελνπο θαη λα έρνπκε ηα θαιχηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα.
Σέινο, επεηδή ν θχξηνο Καθαληάξεο είπε έλα ιεπηφ, πηζηεχσ
λα κελ ην μεπέξαζα πνιχ, φζνλ αθνξά ηα ΓΗΣ, ζπκπξάμεηο
δεκνζίνπ-ηδησηηθνχ ηνκέα. Γελ αθνχσ ηίπνηα. Τπάξρεη κεγά ιε
αθίλεηε πεξηνπζία ζηνπο Γήκνπο. Γελ ιέσ φηη ζα γίλνπλ νη Γήκνη
επηρεηξεκαηίεο,

αιιά

κπνξεί

λα

βξεζεί

κηα

θφξκνπια,

λα

αλαπηπρζεί θαηά ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ε πεξηνπζία ηνπο,
δεδνκέλνπ φηη θαη ηα νηθνλνκηθά φιν ιηγνζηεχνπλ θαη απφ εθεί θαη
πέξα πξέπεη λα βξεζεί έλα αληίδνην θαη έλα αληίδσξν.
Να είζηε θαιά θαη θαιή ζπλέρεηα.
ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ: Δπραξηζηψ πάξα πνιχ.
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Ο θχξηνο Σζηξνγηάλλεο, Γήκαξρνο Αξηαίσλ θαη κεηά λα
εηνηκάδεηαη

ν

Γήκαξρνο

Λνπηξαθίνπ,

θαη

κεηά

ε

θπξία

ηαπξνπνχινπ.
Υ. ΣΘΡΟΓΘ ΑΝΝΗ: Δγψ ζα θάλσ θάπνηεο ζθέςεηο θαη δηαπηζηψζεηο
ζαλ λένο Γήκαξρνο, αιιά ζαλ 15 ρξφληα ζηε δεκφζηα δηνίθεζε.
Απηφ πνπ λνκίδσ φηη ζα ζπκθσλήζνπκε φινη, είλαη φηη ε
Απηνδηνίθεζε καδί κε ηελ εθάζηνηε θεληξηθή εμνπζία πξέπεη λα
θαζίζνπλ ζε έλα ηξαπέδη γηα λα κπνξέζνπκε λα ζπλεξγαζηνχκε.
Γελ ππάξρνπλ ρξψκαηα, ππάξρνπλ θνηλά πξνβιήκαηα.
Άξα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε λνκίδσ φηη εάλ θαζίζνπκε θαη
βάινπκε πξνηεξαηφηεηεο, απηέο ηηο πξνηεξαηφηεηεο κπνξνχκε λα ηηο
σξηκάζνπκε γηα λα δψζνπκε ιχζε ζε θάπνηα πξνβιήκαηα. Γηαηί ε
θαζεκεξηλφηεηά

καο

σο

Γήκαξρνη,

ζέισ

λα

πσ

φηη

ζα

ζπκθσλήζνπκε φινη, είλαη κηα ηξέια. Ξεθηλάκε απφ ην πξσί κε
πξνβιήκαηα γηα ηε ιάκπα, γηα ηε ιαθθνχβα, γηα ην αδέζπνην, θαη
θηάλνπκε λα θνηηάκε πψο ζα θηηάμνπκε επηρεηξεκαηηθφ πάξθν ζηελ
Άξηα, πνπ φια είλαη πά ξα πνιχ ζεκαληηθά. Δγψ ζπκθσλψ απφιπηα
κε ηελ θπξία Φσηνληάηα, ζην ζθεπηηθφ ηεο φηη έηζη πξέπεη λα
γίλνπλ, πξέπεη λα νξίζνπκε πξνηεξαηφηεηεο, αιιά απφ ηελ άιιε
πξέπεη λα καο θαηαιάβεηε, θπξία Φσηνληάηα, φηη βνκβαξδηδφκαζηε
απφ ην Leader πνπ ζα ηξέμεη, απφ ην Μπαιηαηδήο ηεο Πεξηθέξεηαο,
απφ ην ΠΔΠ ηεο Πεξηθέξεηαο, απφ ηα δηθά ζαο ηα πνιχ σξαία
πξνγξάκκαηα, απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα, απφ ηε ΑΣΑ πνπ πξέπεη
λα πινπνηήζνπκε θαη φια απηά κε πέληε κεραληθνχο.
Άξα γηα εκάο είλαη πάξα πνιχ δχζθνιν θαη λνκίδσ φηη ζα
πξέπεη, επεηδή ηα ρξήκαηα είλαη ιηγνζηά, ζα πξέπεη λα θαζίζνπκε
εθ ησλ πξνηέξσλ θαη λα κελ ππάξρεη φλησο ε άκεζε αμηνιφγεζε,
λα

ππάξρεη

ζπγθξηηηθή

αμηνιφγεζε

θαη

αμηνιφγεζε

αλ

ζέιεηε

βιέπνληαο ηελ Διιάδα ζπλνιηθά, έηζη ψζηε λα σξηκάζνπκε θάπνηα
έξγα πνπ έρεη αλάγθε ε Διιάδα.
Άξα, λα πσ εγψ έλα παξάδεηγκα. Γελ κπνξεί λα ζπδεηάκε λα
αλνίμεη πξφζθιεζε γηα ηα επηρεηξεκαηηθά πάξθα, θαη λα κελ είλαη
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πξνηεξαηφηεηα ν Ννκφο Άξηαο πνπ δελ έρεη. Γελ κπνξεί λα θάλνπκε
δεχηεξν θάπνπ πάξθν, φηαλ δελ έρνπλ θάπνηεο πεξην ρέο πξψην.
Άξα πξέπεη θάησ λα βάινπκε ηα πξάγκαηα, απηά ηα ρξήκαηα
πνπ ππάξρνπλ ζην ΔΠΑ, απηά πνπ ππάξρνπλ ζηε ΑΣΑ, νη Γήκνη
έρνπλ θάλεη Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ νξίζεη ηηο
πξνηεξαηφηεηέο ηνπο, λα θαζίζνπκε φινη καδί θαη λα καο πείηε πνηα
πξέπεη λα σξηκάζνπκε γηα λα ηα εληάμνπκε θαη κεηά, γηαηί απηή ηε
ζηηγκή ππάξρεη αλ ζέιεηε θαη κία ζε εηζαγσγηθά θφληξα θαη
δηαγθσληζκφο κεηαμχ ησλ Γεκάξρσλ, πνηνο ζα πξνιάβεη λα πάξεη
ηα ρξήκαηα απφ ην ΔΠΑ.
Καη φζνλ αθνξά απηφ κε ηε ΜΟΓ, απφ ηε δηθή κνπ εκ πεηξία
κε ηελ πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή, ήηαλ ρακέλα ιεθηά, γηαηί πήξε
ν Γήκνο Αξηαίσλ θάπνηα ρξήκαηα, 50.000 €, θαη δελ έθαλε ηίπνηα,
δελ σξίκαζε θακία κειέηε, απιά παξέδσζε έλα παξαδνηέν, άιια
ιφγηα λα αγαπηφκαζηε.
Άξα ζεσξψ φηη πξέπεη λα είλαη ζηνρεπκ έλα ηα ρξήκαηα γηα ηηο
κειέηεο, θαη ην παξακηθξφ έλα επξψ ηνπ Έιιελα θνξνινγνχκελνπ,
πξέπεη λα πηάλεη ηφπν θαη ζε απηφ πξέπεη λα ππάξρεη εηδηθή
ζηφρεπζε.
αο επραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ: Δπραξηζηνχκε πάξα πνιχ.
Ο θχξηνο Γήκαξρνο απφ ην Λνπηξάθη.
Γ. ΓΚΘΩΝΗ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα.
Γχν-ηξεηο εξσηήζεηο ζέισ λα θάλσ κφλν ζηε Γεληθή. Αλ ηα 25
απηά

εθαηνκκχξηα

είλαη

κφλν

γηα

ηα

ηακαηηθά

ή

γηα

φια

ηα

πξνγξάκκαηα. Καη αλ αθνξνχλ ηδηψηεο ή κφλν Γήκνπο ή Γεκνηηθέο
Δπηρεηξήζεηο. Δίλαη ζνβαξφ απηφ ην ζέκα.
Καη ζα πσ θαη ζε κεξηθνχο ζπλαδέιθνπο, πνπ ιέεη φηη ν
Γήκνο δελ είλαη επηρεηξεκαηίαο. Μαο έρνπλ θάλεη επηρεηξεκαηία.
Δκέλα ηελ αλψλπκή κνπ εηαηξεία, πνπ είκαη ν κνλαδηθφο Γήκαξρνο
πνπ έρσ δψζεη πάλσ απφ 20 εθαηνκκχξηα απφ ην ΠΑ ζην
Λνπηξάθη, κε έρεη θάλεη επη ρεηξεκαηία. Σν ’10 κε ππνρξέσζε λα
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δψζσ ηνπιάρηζηνλ κηα κεηνρή ζε ηδηψηε. Μνπ έρεη αθήζεη ηνλ
ΑΔΠ.

Μνπ

απαγνξεχεη

λα

θάλσ

ελίζρπζε

απφ

ην

δεκνηηθφ

πξνυπνινγηζκφ κνπ ζηελ αλψλπκε εηαηξεία. Μνπ έρεη βάιεη ην ΦΠΑ
24%, γηαηί ζε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε άιιε, φρη α λψλπκε εηαηξεία, δελ
κνπ έρεη, ην απαιιάζζεη απφ 24%. Άξα εκέλα κε έρεη ζθίμεη, κνπ
βάδεη ηνλ ΑΔΠ, θαη έρσ βξεη θαη επηρεηξεκαηία ν νπνίνο ζέιεη λα
ρξεκαηνδνηήζεη, λα κπεη ζπκκέηνρνο. Γελ κπαίλεη ιφγσ ΑΔΠ.
Πνην ΑΔΠ; Γηα πνην ΑΔΠ κηιάκε; Γηα έλα Λνπηξάθ η, γηα ην ΠΑ,
ην νπνίν αλ ην δείηε, εληάμεη, πηζηεχσ φηη δελ ην έρεηε δεη, αλ έξζεη
θάπνηα ζηηγκή θαη ην δείηε, λα δείηε ζε ηη επίπεδν βξηζθφκαζηε.
Βξηζθφκαζηε ζε πνιχ αλψηεξν επίπεδν απφ πνιιέο επξσπατθέο
πφιεηο, γηαηί έρνπκε επηζθεθηεί. Μηιάεη θαη ζαλ Α ληηπξφεδξνο ησλ
Ηακαηηθψλ Πεγψλ Διιάδνο πνπ είκαη, θαη ζα πσ φηη επεηδή πηζηεχσ
φηη κέρξη ηέινο ηνπ ρξφλνπ κε ηα ΦΔΚ ζα αλαγλσξηζηνχλ πάλσ απφ
45-50 ηακαηηθέο πεγέο, εχρνκαη λα αλαγλσξηζηνχλ φιεο, φιεο απηέο
ζα

ζέινπλ

έλα

πξφγξακκα

ρξεκαηνδφηεζεο.

Με

ηα

25

εθαηνκκχξηα δελ ζα θηάζεη ην απνιχησο ηίπνηα. Καη γηα

απηά
απηφ

θηφιαο ξσηάσ θαη αλ είλαη θαη γηα ηδηψηεο. Αλ είλαη θαη ηδηψηεο εθηφο
Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο θαη Γήκνπο, λνκίδσ είλαη πνιχ κηθξφ ην
πνζφ.
Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ: Δπραξηζηνχκε πάξα πνιχ.
Ζ

θπξία

ηαπξνπνχινπ

Νάληηα

θαη

θιείζακε

απφ

ηηο

παξεκβάζεηο, θαη βέβαηα ζα αθνχζνπκε ηηο απαληήζεηο ησλ δχν
Γξακκαηέσλ πνπ είλαη καδί καο.
Ν. ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟΤ: Καιεζπέξα ζαο.
Ννκίδσ δελ ππάξρεη θαιχηεξνο πξφινγνο απφ απηφλ πνπ
έθαλε λσξίηεξα ν Πξφεδξνο ηε ο ΚΔΓΔ, θχξηνο Παηνχιεο, αιιά θαη
απφ απηφλ πνπ έθαλε ε Δηδηθή Γξακκαηέαο, θπξία Φσηνληάηα.
Κχξηε Αληηπξφεδξε ηεο ΚΔΓΔ, θπξίεο θαη θχξηνη χλεδξνη,
αθνχ επραξηζηήζσ γηα ηελ πξφζθιεζε θαη επρεζψ θαιή επηηπρία ηηο
εξγαζίεο ηνπ πλεδξίνπ ζαο, ζα ήζεια λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηε
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δπλαηφηεηα πνπ κνπ δίλεηε κέζα απφ απηφ ην βήκα λα ζπκβάιισ
ίζσο, παξνπζηάδνληάο ζαο ηελ πξφηαζή κνπ, ε νπνία έρεη ηεζεί θαη
ππφςε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΚΔΓΔ, θπξίνπ Παηνχιε.
Ζ πξφηαζή κνπ είλαη κηα ζχκπηπμε φζσλ έρνπλ αθνπζηεί ρζεο
θαη ζήκεξα

ζηελ θεληξηθή αίζνπζα θαη έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο

κεηαξξπζκίζεηο, ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, ηελ αιιειέλδεηε
ζπλεξγαζία ηνπ θεληξηθνχ θξάηνπο θαη ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο
θαη ηελ πξφζβαζή ηνπο ζηα επξσπατθά κνληέια ρξεκαηνδφηεζεο,
θαη έρνληαο πάλη α ζηφρν ηε ζπκβνιή ησλ Γήκσλ ζηελ νηθνλνκηθή
αλάπηπμε θαη ζε εζληθφ θαη ζε επξσπατθφ επίπεδν. Μέζα απφ ηνλ
ηνπξηζκφ, ηνλ πνιηηηζηηθφ θαη φρη κφλν.
Γηαβάδνληαο ηελ πξφζθιεζε γηα ην παξφλ πλέδξην, είδα φηη
ηα δεηήκαηα ηα νπνία απαζρνινχλ ηνπο Γήκνπο θαη ζ ηα νπνία ζα
εζηηαζηεί ην ζπγθεθξηκέλν πλέδξην, είλαη κεηαμχ άιισλ ην κέιινλ
ηεο Απηνδηνίθεζεο ζε έλα θξάηνο πνπ απαηηνχληαη κεηαξξπζκίζεηο.
Οη πεξηνξηζκέλνη πφξνη ησλ Γήκσλ θαη ε πξφζβαζή ηνπο ζε
επξσπατθά

θαη

εζληθά

κνληέια

ρξεκαηνδφηεζεο.

Αιιά

θαη

ε

νπζηαζηηθή ζπκβνιή ηνπο σο παξάγνληεο αλάπηπμεο ζηελ ηνπηθή
θαη φρη κφλν νηθνλνκία.
Θα εζηηάζσ ζηνλ αλαπηπμηαθφ ξφιν ησλ Γήκσλ θαη ηελ
απαξαίηεηε πξφζβαζε ζηα επξσπατθά θαη εζληθά πξνγξάκκαηα
ρξεκαηνδφηεζεο.
Με ηελ ηδηφηεηα ηεο πνιηηεχηξηαο, ηέσο ππνςήθηα Βνπιεπηήο
ΝΔΑ

ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

παξάιιεια

ζηελ

δηαηειέζεη

Α’

ππεχζπλε

Θεζζαινλίθεο,
Σνκέα

θαη

έρνληαο

Πνιηηηζκνχ

ηεο

Ννκαξρηαθήο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ζηε Β’ Θεζζαινλίθεο, ζα
επηθεληξσζψ ζηνλ ηνκέα

ηνπ πνιηηηζκνχ

θαη ηνλ ηξφπν

πνπ

κπνξνχλ νη Γήκνη, αιιά θαη νη Π εξηθέξεηεο, λα ζπκβάιινπλ κέζσ
ησλ πνιηηηζηηθψλ ηνπο δξάζεσλ ζηελ επηπιένλ πξνζέιθπζε θαη
ελίζρπζε

ηνπ

ηνπξηζκνχ

καο,

ηνπ

πνιηηηζηηθνχ

θαη

φρη

κφλν

ηνπξηζκνχ, φπσο αλέθεξε λσξίηεξα θαη ν θχξηνο Παηνχιεο, θαη έηζη
λα εληζρπζεί ε νηθνλνκία ηνπ ηφπνπ, ηεο ρψξ αο, θαη εθφζνλ γίλνπλ
ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ
«ΑΝΑΠΣΤΞΗ – ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ
ΣΗΝ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ – ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
02 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2016

57

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΓΗΜΩΝ ΔΛΛΑΓΑ
ΔΣΗΙΟ ΣΑΚΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ - ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 01-03 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2016
“ΒΔΛΛΙΓΔΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ”

αληίζηνηρεο δξάζεηο θαη απφ επξσπατθέο ρψξεο, λα εληζρπζεί θαη ε
επξσπατθή καο ηαπηφηεηα.
Ζ πξφηαζή κνπ ινηπφλ έρεη λα θάλεη κε ηε δηακφξθσζε
πιαηζίνπ γηα ηε δεκηνπξγία ελφο δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ πνπ ζα
ιεηηνπξγεί
επίπεδν,

σο
κε

νδεγφο

ηελ

πνιηηηζηηθνχ

πξνηεηλφκελε

ηνπξηζκνχ

νλνκαζία,

ζαλ

ζε

επξσπατθφ

παξάδεηγκα

ην

θέξλσ, Our Cultural Europe. Σν θέξλσ ζαλ παξάδεηγκα ελδεηθηηθφ.
Με ηελ έγθξηζε, ζπκκεηνρή θαη ππφ ηελ αηγίδα ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο.

Με

ηε

ζπκκεηνρή

φζσλ

ρσξψλ

θαη

Γήκσλ

ηεο

Δπξσπατθήο Έλσζεο ην επηζπκνχλ.
Γηα ηε ρψξα καο νη ελδηαθεξφκελνη Γήκνη θαη θνξείο ζα
ζπκκεηέρνπλ ζην Our Cultural Greece, ελδεηθηηθή νλνκαζία, ηκήκα
ηνπ ζπλνιηθνχ project Our Cultural Europe.
Γηα

λα

μερσξίδεη

θαη

λα

ππεξηεξεί

απφ

ηα

ππφινηπα

αληίζηνηρα projects, ζεσξψ φηη πξέπεη λα είλαη επίζεκν, λα ηειεί
ππφ ηελ αηγίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ησλ εθάζηνηε αξκφδησλ
Τπνπξγείσλ, Πνιηηηζκνχ, Σνπξηζκνχ, Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο…
ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ: Νάληηα, νινθιήξσζε ζε παξαθαιψ, γηαηί ν ρξφλνο
είλαη πεξηνξηζκέλνο. Θα θχ γνπλ νη δχν θαιεζκέλνη.
Ν. ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟΤ: Οινθιεξψλσ ζε έλα ιεπηφ. Δπραξηζηψ.
Με ηα νπνία ζα είλαη ζπλδεδεκέλν κε links, θαη φπνηεο
αιιαγέο γίλνληαη εθεί, ζα ελεκεξψλεηαη απηφκαηα θαη ε πιαηθφξκα.
Να κελ αλαθεξζψ ζε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα λα
θεξδίζνπκε ρξφλν.
Απφ απηά πνπ ζαο πεξηέγξαςα, ίζσο ζαο αθνχγεηαη πνιχ
κεγάιν ή πνιχπινθν έλα

ηέηνην πξφγξακκα, αιιά ζεσξψ φηη

ηίπνηα δελ είλαη πην κεγάιν θαη ζεκαληηθφ απφ ηνλ πνιηηηζηηθφ καο
πινχην θαη θαλέλα εξγαιείν πνπ έρνπκε ζηα ρέξηα καο γηα ηε
ζηήξημε ηεο νηθνλνκίαο καο δελ έρεη πην ζίγνπξν απνηέιεζκα απφ
απηφ ηνπ ηνπξηζκνχ καο, θαη πηζηεχσ φηη αλ ελψζνπκε απηέο ηηο
δχν δπλάκεηο καο θαη δψζνπκε ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε κέζα
απφ ηνλ λέν εληζρπκέλν ηεο ξφιν ηε δπλαηφηεηα λα θάλεη φζα
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κπνξεί γηα ηελ αλά πηπμε ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηνπ ηνπξηζκνχ, ζα
βνεζεζεί

ν

ηφπνο,

θαη

αλ

ε

πξφηαζε

απηή

εγθξηζεί

θαη

ζε

επξσπατθφ επίπεδν, ζα εληζρπζεί θαη ε επξσπατθή καο ηαπηφηεηα.
αο επραξηζηψ πάξα πνιχ. Διπίδσ λα ήκνπλ ζην ρξφλν.
Καιή επηηπρία ζηηο εξγαζίεο ηνπ πλεδξίνπ ζαο.
ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ: Δπραξηζηψ πάξα πνιχ γηα ηελ ζπληνκία.
Γηα έλα ιεπηφ δήηεζε ν θχξηνο Κσλζηαληάξαο, Γήκαξρνο
Θέξκνπ, γηα έλα ιεπηφ κφλν, θαη ν Γήκαξρνο Κφληηζαο, πάιη γηα
έλα ιεπηφ. Απιά επεηδή έρεη θιείζεη ν θαηάινγνο…
.

ΚΩΝΣΑΝΣΑΡ Α:

Καιεζπέξα

ζε

φινπ ο.

Όινη

έρνπκε

κηα

θφπσζε αζθαιψο.
Πάξα πνιχ ελδηαθέξνληα ηα φζα εηπψζεθαλ θαη πξάγκαηη
αλαδεηνχκε ηελ θφξκνπια νη νξεηλνί Γήκνη, νη νπνίνη ζηεξνχληαη
πξάγκαηη

επάξθεηαο

θαη

Σερληθήο

Τπεξεζίαο,

αιιά

θαη

δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο, λα κπνξνχλ λα αμηψζνπλ ρξήκ αηα θαη λα
κπνξέζνπλ λα κπνπλ ζην λέν ΔΠΑ.
Απηφ ην νπνίν ήζεια λα ηνλίζσ κφλν, είλαη ην εμήο. Δπεηδή
δελ άθνπζα ηνλ θχξην Σδηαρξήζηα λσξίηεξα, γηα ηηο ηακαηηθέο πεγέο
έρσ θαιπθζεί απφ ηνπο πξνιαιήζαληεο νκηιεηέο θαίηνη ππάξρνπλ
ηακαηηθέο πεγέο θαη ζην δηθ φ κνπ Γήκν. Απηφ ην νπνίν ήζεια λα πσ
είλαη φηη ζηνλ ηνκέα ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο θάπνηα πξφζθιεζε
έρσ

πιεξνθνξεζεί

Τπνπξγείν

Αγξνηηθήο

φηη

θπνθνξείηαη,

Αλάπηπμεο,

πνπ

θπξία

Φσηνληάηα,

αθνξά

ζην

ρξεκαηνδφηεζε

ζθαγεηνηερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ κφλν γηα ηα λεζη ά.
Θα ήζεια ινηπφλ λα ηνλίζσ θαη ζα επηζθεθηψ θαη γηα απηφ
ηελ άιιε εβδνκάδα ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, ψζηε λα
ππάξμεη θαη επέθηαζε γηα ζθαγεία, ζθαγεηνηερληθέο εγθαηαζηάζεηο,
ππάξρνληα δεκνηηθά ζθαγεία, θαη γηα ηνπο νξεηλνχο Γήκνπο κηθξήο
δπλακηθφηεηαο.
Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ: Παξαθαιψ, έια Γήκαξρε θαη θιείζακε. Γηα έλα
ιεπηφ. Παπαζπχξνπ, Γήκαξρνο Κφληηζαο.
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Α. ΠΑΠ ΑΠΤΡΟΤ: Σξηάληα δεπηεξφιεπηα. Γελ ζα επαλαιάβσ απηά
πνπ είπαλ νη ζπλάδειθνη.
Αλέβεθα κφλν θαη κφλν ζην βήκα λα πσ ην εμήο. Όηη φζα
σξαία καο είπε ε θπξία Γεληθφο θαη ν θχξηνο Γεληθφο εθεί, ππάξρνπλ
Γήκνη πνπ ηα βιέπνπλ κέζα απφ ηελ εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα. Οη
κηθξνί Γήκνη, δελ ζα αλαθεξζψ ζηα πξνβιήκαηα, ηα αλέθεξε ηφζν
δηεμνδηθά θαη σξαία ν Πρόεδρος της Επιτροπής Ορεινών Δήμω ν .
Θα πσ κφλν ηνχην. Όηη ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ ππάξρνπλ
δχν πνιχ-πνιχ θαιέο ηακαηηθέο πεγέο, θαη ίζσο κηα κνλαδηθή,
αηκίδεο, ηνπ Ακαξάληνπ. Δίλαη αλαμηνπνίεηεο. Ο ιφγνο είλαη φηη δελ
ππήξμε νχηε πιεξνθφξεζε, νχηε δπλαηφηεηα λα σξηκάζνπλ κειέηεο
παιαηφηεξα. Πηζηεχσ φηη αλ δελ γίλεη θάηη ηψξα, απηφ ζα ζπλερίζεη
λα γίλεηαη θαη ζην κέιινλ.
Άξα θξίλσ φηη ε πξφηαζε

πνπ είπε θάπνηνο ζπλάδειθνο

πξνεγνπκέλσο, φηη πξέπεη λα γίλεη νπσζδήπνηε κία ζπλάληεζε
εξγαζίαο,

φρη

παξνπζίαζεο,

λνκίδσ

φηη

είλαη

αλαγθαία

θαη

επηηαθηηθή θαη πηζηεχσ λα πινπνηεζεί.
Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ: Δπραξηζηψ πάξα πνιχ.
Ζ θπξία Φσηνληάηα λα δψζεη θάπνηεο απαληήζεηο παξαθαιψ.
Ε. ΦΩΣΟΝΘ ΑΣ Α: Έρσ ζεκεηψζσ θάπνηα πξάγκαηα. Διπίδσ λα
θαιχςσ φζν γίλεηαη ζην κεγαιχηεξν βαζκφ.
Ξεθηλάσ ιίγν απφ ην πην έηζη… ιηγφηεξν θηιηθφ ζε ζρέζε κε
ην ΔΠΑ θαη απηά, αιιά θαη ην πην ελδηαθέξνλ θαηά ηε γλψκε κνπ,
απφ ηνλ Γήκαξρν Καηζαξηαλήο.
Σν θαηά πφζν ην ΔΠΑ είλαη ή κπνξεί λα γίλεη έλα εξγαιείν
πνπ λα νδεγήζεη ζην ζνζηαιηζκφ, είλαη κηα πνιχ κεγάιε θνπβέληα.
Γελ ζα ηε ιήμνπκε ηψξα. Δγψ απηφ πνπ κπνξψ… ζα ζαο πσ, γηαηί
ζπκκεξηδφκαζηε ζε κεγάιν βαζκφ θνηλέο αγσλίεο. Δγψ απηφ πνπ
κπνξψ λα εγγπεζψ θαη γηα απηφ έθαλα θαη κηα αλαθνξά ζηελ αξρή
πεξί αξηζηεξνχ ηερλνθξάηε, απηφ πνπ κπνξψ λα εγγπεζψ είλαη φηη
ζα εμαληιήζνπκε φια απηά ηα πνιχ δεζκεπηηθά ηερληθά φξηα, έηζη
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ψζηε λα κπνξέζνπκε κέζα απφ απηφ ην πιαίζην λα θαιχςνπκε θαη
άιιεο αλάγθεο. Απηή είλαη ε αξκνδηφηεηά κνπ, απηφο είλαη ν ξφινο
κνπ, απηφ είλαη ην ραξηνθπιάθηφ κνπ θαη γηα απηφ κπνξψ λα
εγγπεζψ.
Γίλσ έλα

παξάδεηγκα,

γηαηί

κεξηθέο θνξέο ν

νξηδφληηνο

αθνξηζκφο κπνξεί λα καο αθήλεη έμσ απφ επηινγέο πνπ ίζσο λα
ήηαλ πνιχηηκεο θαη λα γίλνληαη θαη κε ηελ πξνζέγγηζε πνπ εζείο ν
ίδηνο, ν Γήκνο, ηδενινγηθά ή νηηδήπνηε, ζα κπνξνχζαηε λα ηηο
ππεξαζπηζηείηε.
ηελ πξφζθιεζε πνπ έρνπκε βγάιεη, έλα παξάδεηγκα, γηα ηελ
αμηνπνίεζε ηνπ δεκφζηνπ θηηξηαθνχ απνζέκαηνο, νη Γήκνη είραλ ηε
δπλαηφηεηα λα αμηνπνηήζνπλ έλα θηίξην ηδηνθηεζίαο ηνπο ή ζην
νπνίν

είρε

παξαρσξεζεί

ε

ρξήζε,

κε

ελίζρπζε,

κε

έληαζε

ελίζρπζεο 100%, έηζη ψζηε λα ην κεηαηξέςνπλ ζε θάηη ην νπνίν
κπνξνχζε λα θηάλεη θαη λα θαιχπηεη κέρξη θνηλσληθέο αλάγθεο.
Γπλεηηθά θαη ζα κπνξνχζαηε λα θηηάμεηε αλ ππήξρε ζηε
δηάζεζή ζαο ή αλ ν πξνυπνινγηζκφο ν δηαζέζηκνο ή άιινη πφξνη
ηνπ Γήκνπ ην επέηξεπαλ, ζα κπνξνχζαηε λα έρ εηε θηάζεη θαη λα
θάλεηε θνηλσληθέο θαηνηθίεο, λα θάλεηε εζηία, λα θάλεηε θέληξν
θηινμελίαο κεηαλαζηψλ.
Απηφ ήηαλ κηα πνιχ δηεπξπκέλε θαη εμάληιεζε ηα φξηα ελφο
πξνγξάκκαηνο θαη κηαο πξφζθιεζεο, θαη ηνικψ λα πσ θαη κε
πξνζσπηθφ
αλαδεηήζεηε

ξίζθν,

ζα

ζρφιηα

ζαο
θαη

παξαπέκςσ
άξζξα

θα η

ζα

παξαπνιηηηθά

ζαο
ζε

πσ

λα

κεγάιεο

θπθινθνξίαο εθεκεξίδεο, ηα νπνία καο νλνκαηίδνπλ θαη καο ιέλε
φηη ζέινπκε λα θάλνπκε ην ΔΠΑ γηα ηνπο κεηαλάζηεο ε Δηδηθή
Γξακκαηέαο θαη ν Τπνπξγφο εθεί.
Άξα φηη κπνξνχκε λα ην θάλνπκε, ην θάλνπκε. Όπσο επίζεο
ζα πξέπεη λα έρεηε ζην κπαιφ ζαο φηη θαλείο δελ εκπνδίδεη ηα έξγα
λα πινπνηεζνχλ κε φξνπο απηεπηζηαζίαο. Αλ έρσ απέλαληί κνπ
Γήκνπο νη νπνίνη έρνπλ Σερληθέο Τπεξεζίεο, εμνπιηζκνχο, φιν ην…
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νηηδήπνηε ρξεηάδεηαη γηα λα αλαθαηαζθεπάζνπ κε, λα θηίζνπκε,
θαλείο δελ ζε εκπνδίδεη λα ην θάλεηο απηφ.
Όπσο θαη εκείο έρνπκε πξνζπαζήζεη θαη κέζα απφ ηηο
δξάζεηο επηρεηξεκαηηθφηεηαο νη νπνίεο απεπζχλνληαη ζε δπλεηηθνχο
επηρεηξεκαηίεο, αιιά θαη κέζα απφ ηηο δξάζεηο εδψ αμηνπνίεζεο
δνκψλ, λα αλαδείμ νπκε θαη λα εληζρχζνπκε έλα λέν παξαγσγηθφ
ππνθείκελν,

ην

νπνίν

κηιάεη

γηα

θνηλσληθή

ζπλεηαηξηζηηθή

επηρείξεζε.
Όια απηά είλαη επηιέμηκα ζε εκάο. Μπνξείηε λα πάξεηε ινηπφλ
έλα θηίξηφ ζαο, λα ην αλαθαηαζθεπάζεηε, λα ηνπ δψζεηε κηα ρξήζε
θαη λα βάιεηε κηα Κ ΟΗΝΔΠ λα ην ιεηηνπξγεί.
Απηφ γηα ηα φξηα. Μπνξεί λα ηα έρνπκε εμαληιήζεη, κπνξεί λα
είλαη κφλν απηά, κπνξεί λα είλαη κηα ζηαγφλα ζηνλ σθεαλφ. Απηφ
κπνξνχκε ζε απηή ηε θάζε θαη κε απηέο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ
ππάξρνπλ.
Τπάξρεη έλα πνιχ κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηηο ηακαηηθέο πεγέο.
Δίλαη αιήζεηα. Γελ ζέισ… επεηδή βιέπσ φιε απηή ηελ αγσλία,
ζέισ λα είκαη ζαθήο. Οη πξνζθιήζεηο θαη ζε απηφ εγγπφκαζηε,
αθφκε

θαη

αλ

δερφκαζηε

ζπλδηακνξθσζνχλ.

Όηαλ

ηελ

θξηηηθή

αλαθέξνκαη

γηα
ζηνλ

θαζπζηέξεζε,

ζα

Φεβξνπάξην,

νη

πξνζθιήζεηο ζα βγνπλ γηα δηαβνχιεπζε, γηα ζρφιηα. Δίλαη

κηα

ηαθηηθή ηελ νπνία ρξεζηκνπνηήζακε ζε φιεο ηηο άιιεο πξνζθιήζεηο.
Τπελζπκίδσ, φπσο έιεγα θαη ζε κηα Γήκαξρν, φηη ε κεγάιε
πξφζθιεζε ησλ ζθνππηδηψλ, ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ, άλνημε,
βγήθε ζηε ΓΗΑΤΓΔΗΑ ηελ Π έκπηε 27 Απξηιίνπ θαη ελεκέξσλε φηη ζα
αλνίμεη γηα ππνβνιέο ζηηο 15 Ηνπιίνπ. Τπήξρε δειαδή έλα δηάζηεκα
2,5 κελψλ, πνπ θαλείο ζα κπνξνχζε λα ηελ πάξεη είδεζε ηελ
πξφθιεζε. Γηαηί ζε απηή ηελ πξφζθιεζε θαη πάιη δελ κεηξνχζε ε
σξηκφηεηα. Μπνξνχζε λα ππνβάιιεη νπνηαζδήπνηε. Γελ ρξεηαδφηαλ
λα έρεηο θαηαιήμεη ζην ΓΗΣ κε ηνλ Πεξηθεξεηαθφ ρεδηαζκφ θαη λα
είζαη ζίγνπξνο φηη είζαη έλα θνκκάηη κηαο θνηλήο πνξείαο ελφο
Πεξηθεξεηάξρε γηα λα ππνβάιιεηο.
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Ξαλά γπξλάσ ινηπφλ πίζσ ιίγν ζηα ηακαηηθά. Άξα κε απηή ηε
ινγηθή ζα βγεη θαη ε πξφζθιεζε ησλ ηακαηηθψλ θαη απφ φηη θαίλεηαη
ε δηθή κνπ αίζζεζε θαη κε βάζε φιεο απηέο ηηο αγσλίεο πνπ έρνπλ
απνηππσζεί θαη φιεο ηηο ζηξεβιψζεηο, ζα πάξεη θαη αξθεηφ ρξφλν
σξίκαλζεο αθνχ βγεη ζε δηαβνχιεπζε, πξνθεηκέλνπ απηφ πνπ ιέσ
ζηε δηαδηθαζία κε ην Τπνπξγείν πληνληζκνχ, λα πξνζπαζήζνπκε
είηε απφ λνκνζεηήκαηα, είηε ad hoc δξάζεηο, λα κπνξέζνπκε λα
μεκπινθάξνπκε θάπνηα πξάγκαηα, έηζη ψζηε πξαγκαηηθά λα ηξέμεη.
Σα 25 εθαηνκκχξηα είλαη ηα αξρηθά πξνυπνινγηζζέληα γηα ηε
δξάζε. Οη δηθαηνχρνη έηζη φπσο είλαη ζηελ εμεηδίθεπζε αλαθέξνληαη
νη ΟΣΑ. Σα ζρήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο, επεηδή εδψ πξφθεηηαη γηα
θξαηηθέο εληζρχζεηο θαη απηφ ζα πξέπεη λα ην έρνπκε ιίγν ζην
κπαιφ καο νη Γήκνη, ην θνκκάηη ησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ έξρεηαη
ιίγν πην νξηδφληηα απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, θαη εθεί δίλνπκε
αγψλεο έηζη ψζηε πνιιέο δξάζεηο λα κελ ηηο βγάινπκε θξαηηθέο
εληζρχζεηο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ην ΔΠΑ θαη ε Δπξσπατθή
Δπηηξνπή

ζε

νπνηαδήπνηε

δξαζηεξηφηεηα

δχλαηαη

λα

παξάμεη

έζνδα, αληηκεησπίδεη ηνλ δηθαηνχρν, αθφκε θαη απηφο είλαη έλαο
θησρφο δήκνο, ζαλ δπλεηηθφ επηρεηξεκαηία. Άξα δεηάεη κηα ηδία
ζπκκεηνρή. Άξα ρακειψλεη ηελ έληαζε ηεο ελίζρπζεο απφ ην 100%.
Μηα ηέηνηα δξάζε ζα είλαη νη ηακαηηθέο πεγέο. Απηφ ζεκαίλεη
έηζη φπσο αξρηθά έρεη εμεηδηθεπηεί θαη ην μαλά ι έσ, είλαη φια ππφ
δηαβνχιεπζε, ζα ιέεη ειάηε Γήκνη, πάξηε απηφ πνζφ ή απηή ηελ
έληαζε ηεο ελίζρπζεο ζε έλα ζπλνιηθφ επελδπηηθφ ζρέδην πνπ κνπ
θαηαζέηεηε, πνπ δελ είλαη ζην 100%,

θαη ην ππφινηπν ηεο ηδίαο

ζπκκεηνρήο είηε ζα ην θαιχςεηε κε δαλεηζκφ, ήδε… θα η ζα έρεη έλα
ελδηαθέξνλ απηή ε ζπλάληεζε λα γίλεηαη κε ην Παξαθαηαζεθψλ θαη
Γαλείσλ, γηαηί ππάξρεη κηα ζπδήηεζε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο
ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο πνπ ζα αθνξά ηηο ηακαηηθέο. Δίηε ινηπφλ
ειάηε θαη θαιχςηε ηελ ηδία ζπκκεηνρή πνπ αλαγθαζηηθά ζα ππάξρεη,
κε έλαλ δαλεηζκφ επλντθφ φζν κπνξνχκε λα πεηχρνπκε, κε ην
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ή ειάηε θαη θάληε ην ζε ζρήκαηα
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ΓΗΣ. Καη εδψ λα επηζεκάλσ φηη έηζη φπσο έρεη ζρεδηαζηεί ε
δξάζε, δελ είλαη ην παιηφ Jessica. Γειαδή ην ΔΠΑ δελ ζα έξζεη
λα ρξεκαηνδνηήζεη ην δάλεην πνπ ζα πάξεη ν ηδηψηεο, ζα έξζεη λα
θαιχςεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ, ηνπ δεκνζίνπ.
Απηή

ε

δξάζε

ησλ

ηακαηηθψλ,

έηζη

φπσο

αξρηθά

έρεη

ζρεδηαζηεί θαη ζπδεηήζεθε κε ηνλ θνξέα πνιηηηθήο πνπ είλαη ην
Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ, ζα ζπλνδεπηεί κε κηα αληίζηνηρε δξάζε, ζηηο
νπνίεο

δηθαηνχρνη,

σθεινχκελνη,

ζα

είλαη

νη

επηρεηξήζεηο

ηεο

πεξηνρήο. Άξα φηαλ ζα θάλνπκε κηα ππνδνκή, ζα πξέπεη λα δίλνπκε
θαη έλα θίλεηξν ζηηο γχξσ επηρεηξήζεηο λα εθζπγρξνληζηνχλ θαη λα
αλακνξθψζνπλ ηηο ππεξεζίεο σο είδνο ή σο πνηφηεηα, έηζη ψζηε λα
κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ θαη λα έξζνπλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο
αλάγθεο ηνπ λένπ ηνπξηζηηθνχ θνηλνχ πνπ ζα ηηο αμηνπνηήζεη.
πγθξηηηθή αμηνιφγεζε, ην ζπκκεξίδνκαη απφιπηα. Κάζε θνξά
είκαη… ζε θάζε δξάζε ην πξνηείλσ. Ήδε ζε απηέο ηηο δξάζ εηο, θαη
ηνπ ηνπξηζηηθνχ θεθαιαίνπ, θαη ησλ δηαξξνψλ, πνπ θαλείο δελ ην
πεξίκελε, γίλεηαη ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε. Απηφ ζεκαίλεη, αγαπεηνί
Γήκαξρνη, φηη ηα απνηειέζκαηα ζα αξγήζνπλ ιίγν πεξηζζφηεξν απφ
φηη πεξηκέλνπκε. Σν ιέσ γηαηί δέρνκαη ζπρλά ηειεθσλήκαηα γηα ην
πφηε ζα βγνπλ ηα απνηειέζκαηα. Καηαιαβαίλσ ηελ αλάγθε, αιιά
πάληα πξέπεη λα έρνπκε ζην κπαιφ καο θάηη θεξδίδνπκε, θάηη
ράλνπκε.
Μαδί κε ηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε, επηηξέςηε κνπ ζε απηφ ην
θνκκάηη ηεο ελίζρπζεο ηεο δηαθάλεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ λα πσ φηη
πιένλ

ε

ππνβνιή

Πεξηβάιινλ,
ππνβάιινπκε

είλαη

ησλ

θαθέισλ

απνθιεηζηηθά

θπζηθφ

θάθειν.

θαη

Γελ

ζην

Σνκεαθφ

κφλν

Πξφγξακκα

ειεθηξνληθά.

παίξλνπκε

έλαλ

Γελ

αξηζκφ

πξσηνθφιινπ θαη ππνβάιινπκε έλα θπζηθφ θάθειν, πνπ ιέσ ηψξα,
έλαο θαθνπξναίξεηνο ζα κπνξνχζ ε λα πεη φηη δπλεηηθά κπνξεί λα
γεκίζεη κέζα ζηηο επφκελεο κέξεο. Τπνβάιινπκε ην ζχλνιν ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ζε έλα ειεθηξνληθφ ζχζηεκα, ην νπνίν θιεηδψλεη
ζπγθεθξηκέλε
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ζηηγκή,

ην

νπνίν

δελ

κπνξεί

λα

αλνίμεη
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αληρλεχεηαη ην ίρλνο ηνπ, θαη ην νπνίν λνκί δσ φηη ζε έλα πνιχ
κεγάιν βαζκφ γηα απηφ ην θνκκάηη ησλ δηαδηθαζηψλ ζα εληζρχζεη ηε
δηαθάλεηα.
Απηά απφ εκέλα. πγλψκε γηα ηελ ηαρχηεηα, αιιά…
ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ: Δπραξηζηνχκε πάξα πνιχ.
Π. ΚΟΡΚΟΛΗ: Μηα ηειεπηαία θνπβέληα θαη απφ εκέλα, γηα λα κε
ράζνπκε ην αεξνπιάλν.
Λνηπφλ,

νξεηλνί

θαη

λεζησηηθνί

Γήκνη,

είλαη

ε

απφιπηε

πξνηεξαηφηεηά καο σο πξνο ηελ ππνζηήξημε.
Οπφηε επεηδή αθνχζηεθαλ δηάθνξεο θνπβέληεο, λα βεβαηψζσ
ην εμήο. Ζ ΜΟΓ έρεη εληνιή θαηά πξνηεξαηφηεηα ην ζχλνιν ηνπ
δπλακηθνχ ηεο, ησλ νκάδσλ ππνζηήξ ημεο ηειηθψλ δηθαηνχρσλ, λα ην
θαηεπζχλεη

εθεί.

Άξα

ππάξρνπλ

άλζξσπνη,

είθνζη -ηξηάληα

άλζξσπνη, πνπ κπνξεί λα είλαη θαη επηηφπνπ ζηνπο Γήκνπο γηα λα
θάλνπλ δνπιεηά θαη λα βνεζήζνπλ ηνπο Γήκνπο.
Δλδπλάκσζε ηνπ ξφινπ ηεο ΔΔΣΑΑ. Σν παξάδεηγκα πνπ
αλέθεξε

ε

θπξία

Φσηνληάηα

θηλείηαη

αθξηβψο

πξνο

απηή

ηελ

θαηεχζπλζε. Καη δελ ζα ζηακαηήζνπκε εδψ. Ζ ΔΔΣΑΑ κπνξεί θαη
πξέπεη

λα

παίμεη

ξφιν

ζηελ

δηαδηθαζία

ππνζηήξημεο

ησλ

δηθαηνχρσλ ησλ Γήκσλ.
Σειεηψλσ κε ην εμήο. Όινη εδψ δελ κπνξνχκε λα εζπράδνπκε
φζν έλα κεγάιν κέ ξνο ηεο θνηλσλίαο αγσλίδεηαη λα επηβηψζεη εθεί
έμσ.

Γελ

κπνξεί

επραξηζηεκέλνο.

θαλέλαο

Μπνξνχκε

λα
φκσο

ζξηακβνινγεί
κε

ζπλεξγαζία

ή

λα
Α’

είλαη

Βαζκνχ

Απηνδηνίθεζεο θαη θεληξηθήο θπβέξλεζεο λα θάλνπκε πνιιά. Θα
ήζεια ινηπφλ ηε ζπλεξγαζία φισλ γηα λα ην θά λνπκε απηφ πξάμε ην
επφκελν δηάζηεκα.
Δπραξηζηψ πάξα πνιχ.
ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ: Καηαξρήλ λα επραξηζηήζνπκε ηνπο δχν Γξακκαηείο
πνπ καο έθαλαλ ηελ ηηκή λα είλαη καδί καο. Ξέξνπκε φηη έρνπλ πίεζε
ρξφλνπ θαη ζπγλψκε γηα ηελ θαζπζηέξεζε.

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ
«ΑΝΑΠΣΤΞΗ – ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ
ΣΗΝ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ – ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
02 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2016

65

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΓΗΜΩΝ ΔΛΛΑΓΑ
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“ΒΔΛΛΙΓΔΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ”

Απιά λα ηνπο πνχκε φηη ππάξρε η ζε θάζε Δπηρεηξεζηαθφ
Πξφγξακκα

εθπξφζσπνο

ηεο

ΚΔΓΔ

πνπ

παξαθνινπζεί

θαη

ζπκκεηέρεη ζε απηά ηα πξνγξάκκαηα. Τπάξρεη αληίζηνηρε Δπηηξνπή
πνπ ζπδεηά καδί ζαο, θχξηε Γεληθέ, θαη κε ην Τπνπξγείν. Απιά λα
μέξεηε φηη ζέινπκε λα εκπηζηεπηείηε ηνπο Γήκνπο. Ζ Απη νδηνίθεζε
κπνξεί λα παξάμεη αλάπηπμε. Απηφ δεηάκε θαη βάδνπκε θαη ηνπο
φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο.
Δπραξηζηψ πάξα πνιχ.
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