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(Απομαγνητοφωνημένο  αρχείο)  

 

Δ. ΜΠΙΡΜΠΑΣ:  Κυρίες και κύριοι παίρνοντας το λόγο μετά από 

ένα Περιφερειάρχη, το φίλο τον Κώστα τον Μπακογιάννη 

εκπροσωπώντας εδώ τους Δήμους της Ελλάδας , προσπαθώντας 

να τους εκπροσωπήσω στο σύνολο γιατί ακούσατε πάρα πολύ 

καλές πρακτικές που όμως αν θα δείτε εστιάζονται σε πολύ 

μεγάλους Δήμους μητροπολιτικού χαρακτήρα. Για το συγκεκριμένο 

ζήτημα πάντα μιλάω. Και όχι μόνο βέβαια για αυτό.  

Ένα πρώτο στοιχε ίο που θα ήθελα να πω είναι να δούμε 

ξανά μαζί, ειπώθηκαν πάλι ποια είναι η σημερινή κατάσταση 

ειδικά στο συγκεκριμένο τομέα. Έχουμε μια εκρηκτική ανεργία των 

νέων πάνω από 50%. Κανονικά υπολογίζουνε γύρω στο 60%. Στη 

δικιά μου περιοχή, στο Αιγάλεω είναι  μετρημένα στο 60%. Όπως  

είπε προηγουμένως ο αγαπητός φίλος ο Περιφερειάρχης, είναι 

πάνω από 300.000 νέοι υψηλών προσόντων που έχουν φύγει την 

περίοδο της κρίσης από την Ελλάδα. Από την άλλη μεριά και αυτό 

πρέπει να το τονίσουμε, έχουμε να κάνουμε και με μια  

επιχειρηματικότητα ανάγκης και όχι  επιλογής ευκαιριών. Αυτό 

είναι πάρα πολύ κρίσιμο γιατί αυτό δείχνει τη μεγάλη θνησιμότητα 

που είχαν μέχρι τώρα όλες οι προσπάθειες για να έχουμε στήριξη 

της επιχειρηματικότητας. Είμαστε μπροστά σε ένα φόβο ,  γιατί εγώ 

θα θέλω να μιλήσω και γενικότερα, μια άνεργης  ανάπτυξης στον 

καπιταλιστικό κόσμο θα πω εγώ ,  αλλά μας αφορά στο δυτικό 

κόσμο που λέμε όλοι. Και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα γιατί 

ακόμα και από τις θέσεις που δημιουργούνται στις νέες 

τεχνολογίες όλες τις νέες μετρήσεις που κάνει η Παγκόσμια 

Τράπεζα και όλοι  οι φορείς , και ο ΟΟΣΑ , δεν αντικαθιστούν 

εκείνες που θίγονται. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 

ξαναστοχεύει πάλι στη στήριξη της βιομηχανίας και της βαριάς 

βιομηχανίας. Αναφέρθηκε για τα Οινόφυτα που μεταξύ τους είναι 

κόλπο ότι είναι στη Στερεά Ελλάδα, ουσιαστικά στην Αττική 

είναι…  

Ρ. ΜΠΙΖΟΓΛΗ:  (εκτός μικροφώνου)  
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Δ. ΜΠΙΡΜΠΑΣ:  Να τα λέμε, όχι, να τα λέμε αυτά γιατί πραγματικά 

υπάρχει, θα αναφερθώ λιγάκι μετά για να δούμε τα προβλήματα 

και τις κακοδαιμονίες αυτής της χώρας.  

Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο το οποίο πρέπει να 

δούμε ότι οι θέσεις πολύ δύσκολα δημιουργούνται και πολύ 

εύκολα χάνονται.  Από την άλλη τη μεριά θα πρέπει να 

προσδιορίσουμε και θα προσπαθήσω να προσδιορίσω 

τουλάχιστον εγώ , τ ι  θεωρούμε εμείς τοπική ανάπτυξη ξεκινώντας 

πάντα από μια άποψη. Μια άποψη που λέει, έτσι έλεγε ένας 

μεγάλος Ολλανδός κοινωνιολόγος, ότι οι θέσεις εργασίας χάνονται 

και δημιουργούνται τοπικά. Και αυτό είναι πολύ κρίσιμο που το 

ξεχνάμε. Το ξεχνάμε και το ξέχασαν όχι μόνο εμείς, το ξέχασαν 

και στις μητροπόλεις. Υπάρχουν έρημες πόλεις όπως είναι το 

Detroit, υπάρχουν πόλεις οι οποίες υπήρξαν για πολύ μεγάλο 

βαθμό , και η Ευρωπαϊκή Ένωση επειδή έχει διαφορετικό πλαίσιο 

στήριξε ακόμα και στο κέντρο στο Βέλγιο, υπήρχαν στο Βέλγιο 

που ο δείκτης ανεργίας ήταν 30% το 2008.  

Τα λέω αυτά γιατί είμαστε σε μια μεταβατική κοινωνία, αυτή 

την κοινωνία που λέμε τη μεταβιομηχανική κοινωνία που δεν 

έχουμε ακόμα προσαρμοστεί. Οι θέσεις που περιμέναμε να 

δημιουργούν, δημιουργούνται  στις αναπτυσσόμενες χώρες και 

στον τρίτο κόσμο και είναι θέσεις πολύ πιο χαμηλής ποιότητας 

εργασίας , και αυτό λειτουργεί ως πίεση στο εργατικό δυναμικό 

στις μητροπόλεις. Δεν λέω κάποια πράγματα καινούργια. Είναι  

συμπεράσματα τα οποία έχει ο ΟΟΣΑ, η Διεθνής Τράπεζα, ακόμα 

και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με τις τελευταίες εκθέσεις του. 

Για εμάς η τοπική ανάπτυξη,  είναι πολύ κρίσιμο αυτό να το πούμε, 

δεν είναι μόνο κυρίως μεγέθυνση παραγωγικών συντελεστών και 

πολύ περισσότερο οικονομικών μέσων όρων. Επαναλαμβάνω 

πάλι από έναν, αν δεν απατώμαι ήταν και αυτός  Ολλανδός , ο 

οποίος έλεγε ότι αν βάλεις έναν άνθρωπο μισό στο φούρνο και 

μισό στην κατάψυξη , ο μέσος όρος είναι κανονικός αλλά ο 

άνθρωπος έχει πεθάνει προ πολλού.  
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Έτσι ακριβώς είναι η αντιμετώπιση των μέσων όρων και 

ειδικά σε μια χώρα όπως είναι η ελληνική. Είπαμε το παράδειγμα 

των Οινόφυτων που από κόλπο έχουν βάλει Στερεά Ελλάδα για να 

μην ανεβαίνουνε οι συντελεστές της Αττικής, είναι το εξής : 

Είμαστε μια χώρα μοναδική, όχι μονάχα στον ευρωπαϊκό χώρο  

αλλά μια χώρα μοναδική σε ανεπτυγμένες χώρες. Έχουμε σε δύο 

περιοχές μητροπολιτικές, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, το 70% του 

ανθρώπινου δυναμικού και το 75% του ΑΕΠ. Αυτό είναι 

συγκλονιστικό. Καταλαβαίνετε, για αυτό λέω θα μιλήσω εκ μέρους 

όλων των Δήμων της χώρας, γιατί οι Δήμοι έχουμε τεράστιες 

περιφερειακές ανισότητες που δεν υπάρχουνε σε καμία άλλη 

χώρα στην Ευρώπη, πέρα του ότι η χώρα έχει μια ιδιαιτερότητα 

του γεωγραφικού ανάγλυφου με πολλούς ορεινούς όγκους και 

νησιωτικό χώρο, τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στη ν Ευρώπη, 

είμαστε μεγαλύτεροι από την Αφρική αν αθροιστούν όλα , και η 

ακτογραμμή της Ελλάδας είναι μεγαλύτερη από το περίγραμμα της 

Αφρικής.  

Τα λέω αυτά γιατί για εμάς είναι πολύ σημαντικό η εδαφική 

και κοινωνική συνοχή. Και μάλιστα με όρους αειφορίας σε μια 

χώρα θαυμάσια, από τις πιο όμορφες, είναι το πιο όμορφο μεγάλο 

οικόπεδο στον κόσμο. Αυτό είναι ο χαρακτηρισμός που είχε ένας 

εισηγητής του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού. Υπάρχουν 

πολύ πιο όμορφα σημεία , αλλά στο σύνολο η χώρα μας είναι μια 

πανέμορφη χώρα στην οποία πρέπει να διατηρήσουμε τις 

συνθήκες αειφορίας. Άρα εμείς μιλάμε πια για μικρή ακριβή 

ανάπτυξη την οποία θέλουμε να έχουμε. Από την άλλη τη μεριά 

είναι μια δυναμική διαδικασία, στο  οποίο  εγώ θα συμφωνήσω 

απολύτως. Θα πρέπει να ξεπεράσουμε αγκυλώσεις όλοι και να 

έχουμε σαν αναγνωρισμένο ρόλο συντονιστή που δεν έχει ,  

υπάρχει στο θεσμικό πλαίσιο, τα ανέφερε ο φίλος μου ο Πρόεδρος 

της ΠΕΔΑ το πρωί, το ανέφερε και η Περιφερειάρχης με άλλο 

τρόπο, αναφέρθηκε και προηγουμένως, είναι ο ρόλος του 

συντονιστή που σε ένα μεγάλο αριθμό ευρωπαϊκών χωρών έχει  

κατακτηθεί για την τοπική αυτοδιοίκηση και την αυτοδιοίκηση 
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γενικότερα, στην Ελλάδα είναι ένα μεγάλο ζητούμενο , και θα 

πρέπει να υπάρξουν συνέργειες και του δημόσιου και του 

ιδιωτικού και του κοινωνικού τομέα για να δημιουργήσουμε τις 

καλύτερες συνθήκες για αυτή την τοπική ανάπτυξη που 

περιγράψαμε προκειμένου να δημιουργηθούν θέσεις 

απασχόλησης που θα γίνουν θέσεις εργασίας για τις τοπικές 

κοινωνίες.  

Ποια είναι τώρα η εμπειρία της αυτοδιοίκησης στο 

συγκεκριμένο ζήτημα. Καταρχήν είναι  τα ευρωπαϊκά προγράμματα 

το δεύτερο, το τρίτο και το ΕΣΠΑ. Είναι της νεανικής 

επιχειρηματικότητας. Οι δράσεις ΤΟΠΕΚΟ, τα ΚΕΤΕ που είχαν 

δημιουργηθεί και με τη συνέργεια των Δήμων και των περιοχών, 

μια σειρά από δράσεις. Αλλά και είχαμε και μια πορεία μετάβασης 

των ελληνικών Δήμων από τους Δήμους φωτοσυλλέκτες 

προγραμμάτων, αυτό ήταν στο πρώτο και στο δεύτερο, όποιος 

ερχόταν, ένας πλασιέ , συνεχίστηκε και στο τρίτο αλλά όχι τόσο 

πολύ, ένας πλασιέ προγραμμάτων έδινε στο φωτοσυλλέ κτη, 

εκείνος τα έπαιρνε, υλοποιούσε ένα πρόγραμμα χωρίς μελέτη, 

χωρίς βάθος, στηριζότανε η τοπική αγορά, στηριζότανε η νεανική 

απασχόληση επιστημόνων ,  αλλά αυτό δεν είχε προστιθέμενη αξία 

βάθους και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα στη χώρα σε σχέση με 

τα προγράμματα αυτά. Αυτό λίγο αλλάζει στο ΕΣΠΑ αλλά πια οι 

Δήμοι έχουνε γίνει Δήμοι κυνηγοί προγραμμάτων και όχι  

φωτοσυλλέκτες , και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όμως όχι όλοι οι 

Δήμοι. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός των Δήμων λόγω της 

ιδιαιτερότητας της τοπικής αυτοδιο ίκησης ήτανε εκτός του βασικού 

πεδίου που είναι οι ευρωπαϊκοί πόροι ακόμα και στο τρίτο 

κοινοτικό πλαίσιο στήριξης. Το στοίχημα που έχουμε στο ΣΕΣ 

είναι να συμμετέχουν όλοι οι Δήμοι , γιατί αν δεν συμμετέχουν όλοι 

οι Δήμοι καταλαβαίνετε αυτό τι σημαίνει στη  χώρα, σημαίνει μια 

ερήμωση της Περιφέρειάς μας από το νεανικό πληθυσμό. 

Υπάρχουν ελάχιστες ευκαιρίες και ελάχιστες δυνατότητες. Άρα 

πρέπει να δημιουργήσουμε για να τονώσουμε τη νεανική 

επιχειρηματικότητα, καταρχήν πρέπει να παραμείνουν οι νέοι 
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άνθρωποι και ειδικά οι νέοι επιστήμονες,  που συμφωνώ 

απολύτως, έχουμε το υψηλότερα εξειδικευμένο κατ’ αναλογία 

πληθυσμού ποσοστό στην Ελλάδα. Έχουμε υπερδιπλάσιο από ότι 

έχει η Νορβηγία πτυχιούχων, διδακτοριούχων και μεταπτυχιακών 

με βάση τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θέλουμε αυτό το  

τεράστιο δυναμικό, αυτό το τεράστιο κοινωνικό κεφάλαιο, θα 

πρέπει όμως να μην γίνει σε μια λογική υδροκεφαλισμού που αυτό 

ήταν το μοντέλο ανάπτυξης.  

Θα αναφερθώ και πριν στο άλλο γιατί θέλω να τονίσω τους 

λόγους γιατί απέτυχαν αυτοί, οι προσπάθειες που έκαναν γιατί  

στα προηγούμενα προγράμματα που ανέφερα δημιουργήθηκαν 

επιχειρήσεις, δημιουργήθηκαν δομές υποστήριξης σε όλα τα 

επίπεδα. Και τοπικά και περιφερειακά. Γιατί; Γιατί καταρχήν από 

μια έλλειψη πόρων, αναχρηματοδότηση την είπε η αγαπητή φίλη 

Περιφερειάρχης, υπήρξε έλλειψη στρατηγικού σχεδίου της χώρας 

που ανέφεραν όλοι αλλά ιδιαίτερα το επισήμανε ο Δήμαρχος 

Αθηναίων το πρωί, Αθηναίων ο κύριος Καμίνης, από τη μη αρχή, 

με εφαρμογή της αρχής του δημοκρατικού προγραμματισμού που 

είναι νόμος του ελληνικού κράτους από το 1982. Αναφέρθηκε 

αναλυτικά ο Νίκος ο Σαράντης σε αυτό και φυσικά το 

προβληματικό θεσμικό πλαίσιο της αυτοδιοίκησης και τέλος οι  

μνημονιακοί περιορισμοί, ότι έφερε αυτή η πραγματικά η 

νεοφιλελεύθερη η λαίλαπα που ήρθε στην Ελλάδα υπό μορφή 

κανονιστικών διαδικασιών η οποία περιόρισε πάρα πολύ αυτό το 

πλαίσιο και δυστυχώς αυτό το πράγμα που έκανε και είμαστε οι 

περισσότερο οι Δήμοι, λιγότερο οι Περιφέρειες, αλλά και αυτές 

στην πρώτη γραμμή των μειώσεων που έγιναν. Αν δούμε, αντί να 

είναι η αυτοδιοίκηση αυτό που λέω στον τίτλο και επιμένω σε 

αυτό, το εργαλείο της τοπικής ανάπτυξης παντού είναι η τοπική 

αυτοδιοίκηση και ακόμα και τώρα σε αυτές τις συνθήκες ήτανε και  

το εργαλείο της κοινωνικής συνοχής και είναι μεγάλης σημα σίας οι 

συνέργειες που είχαν οι Δήμοι με τις Περιφέρειες για την 

αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στην Ελλάδα, ακόμα και 

τώρα είναι ο τομέας η αυτοδιοίκηση που θίχτηκε περισσότερο από 
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όλους σε ποσοστό γύρω στο 65% αναλογικά των πόρων η 

πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση, σε ποσοστό 43% η δευτεροβάθμια. 

Αν δεν είχε δε και τη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων θα ήτανε 

πάρα, πάρα πολύ δύσκολη η όλη κατάσταση.  

Αλλά για να μην λέμε μονάχα το τι είναι, τι  δυνατότητες 

έχουμε σήμερα. Οι δυνατότητες που έχουμε σήμερα είνα ι οι  

ευρωπαϊκοί πόροι από διαφορετικά ταμεία, αυτό αναφέρθηκε 

προηγουμένως, είναι ένα στοιχείο που αναφέρθηκε και χάρηκα 

που αναφέρθηκε εδώ από το φίλο τον Περιφερειάρχη, είναι η 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Και εδώ χρειάζεται  να υπάρχει 

για να στηριχθεί  ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα 

υποστήριξης της αυτοδιοίκησης στο νέο ΕΣΠΑ και να υπάρχει μια 

στενή συνεργασία των δύο βαθμών για να μπορέσουμε να έχουμε 

την καλύτερη δυνατή απορρόφηση και τα καλύτερα δυνατά 

αποτελέσματα. Και φυσικά είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Έρευνας 

και Ανάπτυξης η οποία θα μπορέσει να δημιουργήσει και να 

χρηματοδοτήσει πάρα πολλά ζητήματα.  

Υπάρχει ένα νέο πλαίσιο για την κοινωνική οικονομία που 

είναι βελτιωμένο σε σχέση με το προηγούμενο και ειδικά στους 

τομείς που μπορεί  η τοπική αυτοδιοίκηση, άρα βελτιώνει ένα ήδη 

προβληματικό πλαίσιο, είναι οι θερμοκοιτίδες των startups και 

παρακαλώ ούτε η  κοινωνική οικονομική είναι πανάκεια για τη 

λύση του προβλήματος σαφέστατα και εγώ είμαι υπέρ των 

συλλογικών εγχειρημάτων αυτοαπασχόλησης γιατί αυτό είναι η 

κοινωνική οικονομία επί της ουσίας και στη δράση τη δική της 

κατά μεγάλο βαθμό αλλά από την άλλη μεριά να ξέρουμε ότι τα 

startups , οι θερμοκοιτίδες που έχουνε όπως λένε οι ειδικοί θα 

πρέπει να έχουνε ένα χρόνο, το πολύ δύο χρόνια θα έπρε πε να 

έχουν γίνει κανονικές επιχειρήσεις. Δεν μπορεί να είναι η 

πανάκεια, είναι μια πολύ ωραία μέθοδος για να κρατήσουμε, για 

να αξιοποιήσουμε ένα ανθρώπινο δυναμικό και στο οποίο θα 

πρέπει να ξαναδώσουμε τη δυνατότητα αν αποτύχει. Δεν σημαίνει 

ότι το startups είναι η λύση, το κάναμε, πέτυχε κάτι και θα μείνει. 

Όπως λένε οι ειδικοί θα πρέπει να υπάρχει επαναληψιμότητα, να 
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είναι καινοτόμα ιδέα και να παράγεται προϊόν μεγάλο και για 

μεγάλη διάρκεια και για μεγάλο κοινό. Άρα είναι ένα ζητούμενο 

στο οποίο μπορείς να επενδύσεις για την αξιοποίηση ενός 

πραγματικά υψηλού επιπέδου τοπικού κοινωνικού κεφαλαίου και  

εθνικού κοινωνικού κεφαλαίου που είναι στην Ελλάδα.   

Από την  άλλη μεριά υπάρχει ένας νόμος για την οικοτεχνία 

ο οποίος δίνει για τις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις που 

ουσιαστικά είναι αυτοαπασχολούμενες, έτσι , δίνει κάποιες 

δυνατότητες τώρα που όμως μέλλει να το δούμε γιατί είναι πάρα 

πολύ σωστό και θα πρέπει να δούμε τις συνθήκες της χώρας μας 

δηλαδή το μικρό κλήρο, τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, το 88%  της 

απασχόλησης στην Ελλάδα είναι μεταξύ με επιχειρήσεων από 

ένας, όχι πολλοί, είναι των πολύ μικρών επιχειρήσεων και από 

την άλλη τη μεριά διαμορφώνονται χρηματοδοτικά εργαλεία από 

το ΣΕΣ. Λόγω της τεράστιας κρίσης η χώρα περνάει όπως ξέρετε 

ένα δημοσιονομικό βραχνά που έχει παντού για να δοθεί το 

στοιχείο της ανάπτυξης και πιστεύουμε να γίνει, να υλοποιηθεί 

αυτές οι διαδικασίες εγγυοδοτήσεων που υπήρχαν στο τελευταίο, 

στο ΕΣΠΑ το οποίο δεν πέρασε να περάσουν στο ΣΕΣ. Αυτό που 

λένε για τις επενδυτικές τράπεζες, για τις τράπεζες, για τις πολύ 

μικρές και μικρές επιχειρήσεις είναι πάρα πολύ σημαντικό για να 

στηριχθεί η νεανική απασχόληση γιατί από εκεί περιμένουμε να 

δούμε αυτές τις νέες ευκαιρίες που λέμε σε αυτά.  

Τι σημαίνει, και τελειώνω, για να μην σας καθυστερήσω, να 

είμαι στο χρόνο μου. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις της επιτυχίας. 

Καταρχήν είναι  η θεσμοθέτηση της αποκέντρωσης με 

αυτοδιοίκηση, δημοκρατία και καλούς πόρους. Αν δεν υπάρξει 

αυτό στη χώρα, αν η χώρα εξακολουθεί να έχει το μικρότερο 

ποσοστό δημοσίων δαπανών και ποσοστό στο ΑΕΠ σε σχέση με 

την Ευρώπη δεν μπορούμε να μιλήσουμε για μια ουσιαστική 

τροφοδότηση αυτών των δυνατοτήτων. Θα πρέπει να υπάρξει η 

περιθωριοποίηση των πολιτικών με φορολογική αποκέντρωση, 

αναφέρθηκαν και άλλοι το πρωί και ενδιάμεσα, να υπάρχει ένα 

ολοκληρωμένο τοπικό σχέδιο ανάπτυξης και επειδή αυτό δεν 
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μπορεί να γίνει σε περισσότερους από 150 με 200 Δήμους της 

χώρας εδώ είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος και των ενώσεών μας 

των περιφερειακών και της ΚΕΔΕ και ταυτόχρονα της διαβαθμική ς 

συνεργασίας με την Περιφέρεια.  

Χρειάζεται άμεσα αλλαγή θεσμικού πλαισίου. Υπάρχει  ένα 

τεράστιο πρόβλημα και κωλύματα για την τοπική αυτοδιοίκηση αν 

θέλει να κάνει άμεση ενίσχυση στις νεανικές επιχειρήσεις, στα 

Clusters και σε οποιοδήποτε άλλο τομέα.  Αυτό μπορεί να γίνει με 

ίδιους πόρους από το Δήμο Αθηναίων, δεν μπορεί να γίνει όμως 

από τους άλλους ούτε αν και έχει τρόπους θα μπορέσει να το 

κάνει ο Δήμος Αθηναίων ή να το κάνει η Περιφέρεια Στερεάς ή 

κάποια άλλη Περιφέρεια. Ένας Δήμος όμως μεσαίου μεγέθο υς, 

δεν μιλάω για τους μικρούς, έτσι έχει μια τεράστια αδυναμία να 

κάνει αυτό. Ούτε καν έχουμε τη δυνατότητα θεσμικά που υπάρχει 

σε πολλές χώρες της Ευρώπης, μίλησα για τη Μασσαλία, δεν 

θέλω να αναφερθώ για την κοινωνική οικονομία στη Μασσαλία και  

πως στη Μασσαλία χρηματοδοτούνται για την κοινωνική 

απασχόληση οι τοπικοί άνεργοι, αυτό είναι επιστημονική φαντασία 

στην Ελλάδα. Είναι το ζήτημα του ότι εμείς θα πρέπει, αν θέλουμε 

να μειώσουμε τα δημοτικά τέλη σε μια επιχείρηση για την πρώτη 

πενταετία τις περισσότερες φορές μπορούμε να βρεθούμε και 

βρισκόμαστε τακτικά σε κάποιο δικαστήριο στο εδώλιο του 

κατηγορουμένου.  

Από την άλλη μεριά πρέπει να υπάρξει μια πλήρης 

εφαρμογή των κοινωνικών συμβάσεων. Ήδη το Social 

Procurement έχει προχωρήσει, θα πρέπει να προχωρήσει και 

εδώ. Γνωρίζω ότι αυτά πέφτουνε με τις αρχές ανταγωνισμού που 

ειδικά στη δικιά μας χώρα αυτό είναι πάρα πολύ πρόβλημα.  

Τελειώνω αγαπητέ Δήμαρχε. Είναι, θα πρέπει να 

επενδύσουμε στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού των 

ΟΤΑ γιατί αν δεν έχουμε εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό δεν 

μπορεί να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες και να δώσει και τέλος, και  

τελειώνω με αυτό, είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει, δεν υπήρξε, 

δημιουργήθηκαν, πέρα από τη βιωσιμότητα των σχημάτων θα 
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πρέπει να υπάρχει  μια δικτύωση των δομών  σε περιφερειακό και 

τοπικό επίπεδο όπου σημαντικό στοιχείο αναφέρθηκε και 

προηγουμένως θα πρέπει να έχουν και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα 

και τα ερευνητικά ιδρύματα που υπάρχουν στη χώρα.  

Επειδή είμαι λίγο πολυλογάς σταματάω εδώ. Σας ευχαριστώ 

για την προσοχή σας.  

 


