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Σ. ΛΥΚΟΥ: Σας καλωσορίζουμε στο 1ο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο
της ΤΕΔΚΝΑ , το διήμερο Συνέδριό μας που θα πραγματοποιηθεί,
όπως γνωρίζετε , σήμερα 19 Οκτωβρίου και αύριο 20 Οκτωβρίου
2007.
Κοντά μας έχουμε την τιμή και παρευρίσκονται: ο κύριος
Προκόπης

Παυλόπουλος,

Διοίκησης

και

Υπουργός

Αποκέντρωσης.

Ο

Εσωτερικών

κύριος

Νάκος

Δημόσιας
Αθανάσιος,

Υφυπουργός Εσωτερικών . Ο Βουλευτής Β΄ Αθηνών , Γιακουμάτος
Γεράσιμος. Ο Βουλευτής Αττικής, Μάκης Βορίδης . Ο Ζαγορίτης
Λευτέρης,

Γραμματέας

Κεντρικής

Επιτροπής

της

ΝΕΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ .
Πρέπει να σας πω ότι είναι με σειρά προσέλευσης, για όσους
ξενίζονται και όπως τους έχουμε καταγράψει .
Συνεχίζω .
Στέλιος,

Επίσης,

Αττικάρχης

παρευρίσκονται:

Πυροσβεστικής.

ο

Ο

κύριος

Στεφανίδης

Δήμαρχος

Αθηναίων ,

Νικήτας Κακλαμάνης . Ο Αγγελόπουλος Γεώργιος , εκπρόσωπος του
ΛΑ .Ο.Σ.

Ο

κύριος

Βεζυργιάννης

Αθανάσιος,

πρώην

Γενικός

Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών . Ο κύριος Αποστόλου
Ευάγγελος, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ.
Ο κύριος Καραθανασόπουλος Νίκος, Βουλευτής του ΚΚΕ. Ο κύριος
Σγουρός Γιάννης, Νομάρχης Αθηνών . Ο κύριος Σπύρος Σπυρίδων ,
Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας . Ο κύριος Μπάμπης Μανιάτης,
Γενικός Περιφερειάρχης της Περιφέρειας Αττικής. Ο Αστυνομικός
Διευθυντής της Περιφέρειας Αττικής. Ο Ιωάννης Γκογκοτζώτος ,
Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ. Η Υπερνομάρχης , κυρία Ντίνα
Μπέη. Η κυρία Μπόνου Γιούλη, Διευθύντρια της ΕΕΤΑΑ . Ο κύριος
Μαρκουίζος

Βασίλειος,

Αντιπρόεδρος

της

ΕΕΤΑΑ .

Ο

κύριος

Μπαλασσόπουλος Θεμιστοκλής, Πρόεδρος ΠΟΕ-ΟΤΑ . Ο κύριος
Νίκος Αθανασάκης, Γενικός Γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου
του

ΠΑ .ΣΟ.Κ. Ο Βουλευτής κύριος Αργύρης Ντινόπουλος. Οι

πρώην Δήμαρχοι, ο κύριος Ντινιακός Κυριάκος, τέως Δήμαρχος
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Χαϊδαρίου και ο κύριος Κουκουβίνος Βασίλειος, τέως Δήμαρχος
Ιλίου. Ο κύριος Βαρουτσής Σταύρος , εκπρόσωπος του ΚΚΕ .
Όποιοι άλλοι προσέλθουν θα τους εκφωνούμε με τη σειρά
προσέλευσής τους.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ (Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ): Μαζί μας παρευρίσκεται η
κόρη του αδικοχαμένου Αντιδημάρχου της Ζαχάρως, του κυρίου
Κρέσπη

Αντωνίου

και

η

οικογένεια

του

αδικοχαμένου

Ανθυποσμαναγού Φιλίππου Βασιλείου .
Διαπιστωθείσης απαρτίας, άρχεται το Ετήσιο Συνέδριο της
ΤΕΔΚΝΑ και θα καλέσω στο βήμα τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη ,
Δήμαρχο Αθηναίων και Πρόεδρο της ΚΕΔΚΕ για έναν χαιρετισμό.
Θα ήθελα βεβαίως, μόλις ανέβει ο κύριος Πρόεδρος, στο βήμα ,
να

κρατήσουμε

ενός

λεπτού

σιγή

για

τα

θύματα

από

τις

καταστροφές του καλοκαιριού.
ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Δήμαρχε, έχετε τον λόγο .
Ν.

ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ :

Κύριε

Υπουργέ ,

κύριε

Γενικέ,

κύριοι

εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων , κυρία Υπερνομάρχη , κύριε
Νομάρχη, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες .
Όχι μόνο διότι ο ρόλος μου αυτήν την στιγμή στο βήμα είναι
για χαιρετισμό, αλλά και διότι διάβασα τις εισηγήσεις που έχετε
μέσα στον φάκελο , θέλω ευθύς εξαρχής να πω δύο πράγματα .
Πρώτον

ότι

το

κείμενο

που

έχω

διανείμει

στους

δημοσιογράφους ισχύει και δεύτερον ότι σχεδόν είμαι αλληλέγγυος
με τις βασικές εισηγήσεις που βρήκα μέσα στον φάκελο της
Τοπικής

Ένωσης

Δήμων

και

Κοινοτήτων

Αττικής. Τις

βασικές

εισηγήσεις σε ότι αφορά συνενώσεις για Δήμους και Νομαρχίες,
μητροπολιτικές περιοχές και σύστημα διακυβέρνησης, Περιφέρειες
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και

περιφερειακή

ανάπτυξη,

ΕΣΠΑ

2007-2013

και

οικονομική

αυτοδυναμία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Δράττομαι λοιπόν της ευκαιρίας , επειδή είναι η πολιτική
ηγεσία

της

Τοπικής

Αυτοδιοίκησης

παρούσα.

Επειδή

είναι

εκπρόσωποι από όλα τα κόμματα της Βουλής, για να πω πλέον όχι
τις απόψεις του Δημάρχου Αθηναίων , αλλά κυρίως τις απόψεις της
Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων , αυτές τουλάχιστον που
προχθές στο Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα έγιναν δεκτές και θα
είναι και η κεντρική εισήγηση στο Συνέδριο το δικό μας στις 14, 15
και 16 στην Ηλεία , όπου γίνεται το Συνέδριο όπως καταλαβαίνετε
για

καθαρά

συμβολικούς

και

συναισθηματικούς

λόγους

και

χαιρετίζω και εγώ την παρουσία εκπροσώπων της οικογένειας του
αδικοχαμένου συναδέλφου μας, του Αντιδημάρχου .
Κύριε Υπουργέ , δυστυχώς είμαι στην δυσάρεστη θέση να
απευθυνθώ σε εσάς ως εκπρόσωπο της κυβέρνησης και όχι ως
Υπουργό Εσωτερικών και λέω όχι ως Υπουργό Εσωτερικών γιατί η
Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων τουλάχιστον, αλλά και
ομιλών με την θεσμική του θέση του Προέδρου αλλά και Δημάρχου
Αθηναίων, είναι πάρα πολλά αυτά με τα οποία συμφωνούμε μαζί
σας και πολύ λίγα αυτά που διαφωνούμε .
Επίσης, θέλω να διαβεβαιώσω τους συναδέλφους που είναι
στην αίθουσα , δεν υπάρχει μέρα και ώρα που όταν γίνομαι δέκτης
με την ιδιότητα του Προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και
Κοινοτήτων ,

μεμονωμένων

αιτημάτων

συναδέλφων

από

την

περιφέρεια, που να έχω απευθυνθεί στον Υπουργό , να έχω ζητήσει
την βοήθειά του για επίλυση και να μην έχει

στέρξει να βοηθήσει

στα περισσότερα εξ αυτών .
Σήμερα όμως εδώ είστε ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Η
Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων , αλλά και ολόκληρη η
Τοπική Αυτοδιοίκηση και νομίζω και η Τοπική Ένωση Δήμων και
Κοινοτήτων Αττικής κύριε Υπουργέ , έχει προηγηθεί όλων των
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κυβερνήσεων

σε

ότι

αφορά

την

ανάγκη

της

διοικητικής

μεταρρύθμισης της χώρας και στα δύο επίπεδα .
Έχει πάρει αποφάσεις Συνεδρίων που είναι πιο προωθημένες
από

αυτές

που

προγράμματά

οι

τους

κυβερνήσεις
και

αντί

ή

αυτό

τα
να

κόμματα
το

έχουν

εκμεταλλευτείτε

στα
οι

κυβερνήσεις, έχετε κάνει ότι μπορείτε, αντί να μας έχετε δίπλα , να
μας έχετε απέναντι, τουλάχιστον μέχρι αυτήν την στιγμή σε πολλά
θέματα .
Η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων σας λέει ότι σε ότι
αφορά τη διοικητική μεταρρύθμιση θα επαναβεβαιώσει με ελάχιστες
ίσως διαφορές, που στην ουσία θα είναι επικαιροποίηση θεμάτων ,
την τελευταία απόφαση που είχε πάρει στο Συνέδριο της Ρόδου ,
που

σας

λέει

προχωρήστε .

Προχωρήστε

σε

λιγότερες

και

ισχυρότερες Νομαρχίες, το πώς θα τις ονομάσετε δεν έχει σημασία .
Προχωρήστε σε λιγότερους και ισχυρότερους Δήμους , προχωρήστε
σε λιγότερους αλλά με αρμοδιότητες κρατικούς Περιφερειάρχες.
Κάνετε πραγματικά αποκέντρωση αρμοδιοτήτων προς την Τοπική
Αυτοδιοίκηση . Όμως αυτήν την φορά κύριε Υπουργέ , στο τέλος
αυτού

του

ψηφίσματος

θα

υπάρχουν

αστερίσκοι,

όπως

το

Συμβούλιο Κορυφής στην Ευρώπη, ότι αυτά όλα ισχύουν κάτω από
δύο βασικές προϋποθέσεις. Ότι αυτήν την φορά ζητάμε ουσιαστικά
μεταφορά αρμοδιοτήτων και όχι πλασματική , αλλά κυρίως ζητάμε
εκείνες τις προϋποθέσεις που θα μπορέσουμε να τις ασκήσουμε με
επιτυχία τόσο για τον τόπο μας ολόκληρο, όσο για τους δημότες
τους

οποίους

εκπροσωπούμε

και

αυτό

σημαίνει

υποδομή,

ανθρώπινοι πόροι και κυρίως οικονομική αυτοτέλεια.
Δυστυχώς,
μπορεί

να

μας

το

προσχέδιο

χαροποιεί,

προϋπολογισμού

αλλά

μας

βρίσκει

όχι

μόνο

δεν

κατηγορηματικά

αντίθετους. Δεν είναι δυνατόν με αυτό το προσχέδιο να προχωρήσει
το αύριο της διοικητικής μεταρρύθμισης στην χώρα σε όλα τα
επίπεδα .
πολιτικές

12

Δεν
του

είναι

δυνατόν

παρελθόντος.

να

έχουμε
Δεν

μείνει

είναι

σε

δυνατόν
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ικανοποιούνται

έστω

και

μερικώς,

διότι

δεν

είμαστε

ούτε

μαξιμαλιστές, ούτε μη ζώντες εις αυτόν τον τόπο , από υποσχέσεις
που έχουν δοθεί από όλες τις κυβερνήσεις.
Κύριε Υπουργέ, θέλω να είμαι απόλυτα σαφής. Δεν γνωρίζω
αν μπήκε, έχω την πληροφορία , εσείς θα μας το επιβεβαιώσετε ή
όχι,

κωδικός

στο

προσχέδιο

προϋπολογισμού

για

τους

παρακρατηθέντες πόρους. Αν μπήκε, αυτό είναι ένα βήμα θετικό ,
αλλά

δίπλα

πρέπει

να

μπει

και

ποσό.

Δεν

ζητάμε

να

μας

επιστρέψετε αμέσως, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση , τα δις ευρώ που
μας οφείλετε. Ζητάμε όμως να αρχίσει η ροή και μέσα σε μια 5ετία
τα χρωστούμενα να έχουν επανέλθει .
Δεν είναι δυνατόν να μας μεταφέρετε αρμοδιότητες ακόμα και
όταν δεν σας τις ζητάμε και να μην μας μεταφέρετε τους πόρους.
Δεν θα μιλήσω για τα θέματα της επικαιρότητας, δρόμοι και
φρεάτια.

Είναι

μεταφερόμενες

αρμοδιότητες

που

αφορούν

μετατροπή με το 164 και όχι μόνο . Δεν είδαμε να υπάρχουν λεφτά
μέσα στο προσχέδιο προϋπολογισμού .
Βεβαίως, γνωρίζω την άποψη του Υπουργείου Εσωτερικών .
Συνάδελφοι, πρέπει να πάμε και σε άλλες πηγές χρηματοδότησης.
Πρέπει να διεκδικήσουμε ποσοστό επί του ΦΠΑ και πρέπει να
διεκδικήσουμε ποσοστό , κατά την άποψή μου , το σύνολο , το 40%
από τα τέλη κυκλοφορίας, τα οποία τα κρατά το κράτος, την στιγμή
που

εκτός

όλων

των

άλλων ,

μας

μεταφέρει

τώρα

και

την

αρμοδιότητα των δρόμων και η δέσμευση πρέπει να είναι ότι αυτά
τα παραπάνω λεφτά θα πάνε ακριβώς εκεί.
Θέλω

λοιπόν

να

γίνετε

κοινωνός

ως

εκπρόσωπος

της

κυβέρνησης. Να τα μεταφέρετε αυτά στον Πρωθυπουργό και στον
αρμόδιο Υπουργό. Βεβαίως και τους δύο θα επιδιώξω να τους δω
την ερχόμενη εβδομάδα για να προετοιμάσω την συνάντηση που
επισήμως θα ζητήσουμε επίσης από τους δύο ως Εκτελεστική
Επιτροπή της ΚΕΔΚΕ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DIVANI APOLLON PALACE - ΚΑΒΟΥΡΙ

13

ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Εάν πράγματι ονειρευόμαστε μία Ελλάδα του αύριο , όπως το
επιτάσσουν οι ευρωπαϊκές επιταγές. Αν πράγματι θέλετε, ας το πω
για να συνεννοούμαστε καλύτερα , τα ονόματα δεν έχουν τόσο
σημασία, ο Καποδίστριας 2 να έχει σαφώς καλύτερη τύχη και
προοπτική από τον Καποδίστρια 1, οι προϋποθέσεις οι οποίες η
Τοπική Αυτοδιοίκηση βάζει και προσέξτε , ίσως είναι από τις λίγες
και σπάνιες φορές που αν δεν υπάρξει ομοφωνία, πιστέψτε με , θα
υπάρξει

συντριπτική

πλειοψηφία

στην

διεκδίκηση

αυτών

των

αιτημάτων , θα σπάσουμε τις κομματικές προελεύσεις μας και θα
λειτουργήσουμε

στην

συντριπτική

μας

πλειοψηφία

ως

αυτοδιοικητικοί, γιατί ως Δημάρχους μας ψήφισαν οι δημότες μας
και όχι ως εκπροσώπους των κομμάτων μας μέσα στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση . Κανείς δεν απεμπολεί την ιδεολογία του και πρώτος
εγώ , κανείς δεν θα του υπαγορεύσει τι θα κάνει πίσω από το
παραβάν την ώρα των Εθνικών Εκλογών , αλλά εδώ δεν είμαστε
εκπρόσωποι κομμάτων . Εδώ είμαστε εκπρόσωποι δημοτών , αυτών
που μας εμπιστεύτηκαν .
Κλείνοντας, επειδή θέλω πλέον σαν Δήμαρχος Αθήνας τώρα,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του λεκανοπεδίου , της ΤΕΔΚΝΑ, να
είμαι απόλυτα σαφής, σε δύο θέματα . Το ένα που αφορά τη
διαχείριση των απορριμμάτων . Ο Δήμος της Αθήνας στηρίζει τον
υπάρχοντα περιφερειακό και χωροταξικό σχεδιασμό. Οποιαδήποτε
αλλαγή θα μας πάει πίσω χρόνο κυρίες και κύριοι συνάδελφοι .
Ένα δεύτερο . Δεν δέχεται η Αθήνα ότι σε αυτήν την γωνιά της
Ελλάδας, την Αττική, υπάρχουν πατρίκιοι και πληβείοι . Ή όλοι μαζί
θα λύσουμε το πρόβλημα των σκουπιδιών ή όλοι μαζί θα πνιγούμε
στα σκουπίδια . Αυτή είναι η αλήθεια και η ίδια ακριβώς θέση είναι
και σε ότι αφορά τους ελεύθερους χώρους.
Είναι οι συνάδελφοι που θεωρούν τους εαυτούς τους ως
πατρικίους και όλους τους υπόλοιπους εμάς και ιδιαίτερα τους
συναδέλφους της Δυτικής Αττικής ως πληβείους. Αυτό ο Δήμος της
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Αθήνας δεν μπορεί να το δεχτεί , άσχετα αν μας αφορά άμεσα ή όχι.
Είναι θέμα αξιοπρέπειας και ισότητας μεταξύ μας.
Κύριε Πρόεδρε , σας εύχομαι καλή επιτυχία στο Συνέδριό σας
και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΚΕ περιμένει τις εισηγήσεις
σας και να είστε σίγουρος, από ότι διάβασα από τον φάκελο , ότι θα
συμπλεύσουμε στο μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΙΑΤΡΟΥ : (εκτός μικροφώνου )
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Όταν ομιλείτε, κύριε Ιατρού , θα θέλατε να σας
διακόπτουν ; Σας παρακαλώ λοιπόν . Αύριο θα μιλήσετε και θα
τοποθετηθεί στο θέμα . Αν δεν έχετε μάθει διαδικασίες λειτουργίας
του

Συνεδρίου ,

υπάρχει

κανονισμός .

Παράκληση

λοιπόν,

να

σεβαστούμε την διαδικασία .
ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου )
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Είναι απαράδεκτο, είστε σύνεδρος κύριε. Κλείστε τον
τηλεβόα. Οι απόψεις όλες είναι δεκτές . Κυρία μου , εικόνισμα
πρέπει να κάνετε στον άνδρας σας για την υπομονή του . Πρέπει να
σεβαστείτε τη διαδικασία. Όταν έρθει η σειρά σας για να μιλήσετε ,
θα σας ακούσουμε με προσοχή.
Σας παρακαλώ πολύ , για να συνεχίσουμε , όποιος δεν θέλει να
ακούσει τους ομιλούντες και να δεχτεί δημοκρατικά τις απόψεις του ,
ας εξέλθει της αιθούσης , για να συνεχίσουμε.
Παρεμβάσεις, παράκληση 10 λεπτη, με τον κύριο Λευτέρη
Ζαγορίτη, Γενικό Γραμματέα της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.
Λ. ΖΑΓΟΡΙΤΗΣ: Θερμά συγχαρητήρια , για να ξεκινήσω από αυτό,
για την πρωτοβουλία σας να τιμήσετε αυτούς τους ανθρώπους.
Σας τιμά αυτή η πρωτοβουλία και νομίζω ότι μπροστά σας θα
βρείτε αυτές τις κινήσεις .
Κύριοι

Υπουργοί ,

κύριε

Γραμματέα

του

ΠΑΣΟΚ ,

κύριοι

εκπρόσωποι των κομμάτων , κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι
Δήμαρχοι του Λεκανοπεδίου, εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης που
μας φιλοξενείτε εδώ . Είναι τιμή και χαρά για

εμάς να είμαστε
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σήμερα ανάμεσά σας. Είναι τιμή και χαρά και για εμένα να
χαιρετίζω εκ μέρους της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ το Συνέδριό σας και
να μεταφέρω τους χαιρετισμούς και τις ευχές του Προέδρου της
ΝΕΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

και

Πρωθυπουργού ,

κυρίου

Κώστα

Καραμανλή.
Μετά την ανανέωση της εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι
στον Κώστα Καραμανλή και τη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ , αισθανόμαστε
ακόμα πιο αυξημένη την ευθύνη για την πραγματοποίηση των
αλλαγών και των μεταρρυθμίσεων που έχει ανάγκη ο τόπος μας για
να

πάει

μπροστά.

Θα

εργαστούμε

ακόμα

πιο

γρήγορα ,

πιο

αποφασιστικά , πιο αποτελεσματικά, για να προχωρήσουμε .
Βεβαίως, στα 3,5 χρόνια που πέρασαν , συντελέστηκε ένα
σημαντικό κυβερνητικό έργο

για την

Τοπική

Αυτοδιοίκηση , τη

θεσμική θωράκισή της και την ουσιαστική οικονομική ενίσχυσή της
και θέλω μετά και τον Νικήτα τον Κακλαμάνη και τον Πρόεδρο της
ΤΕΔΚΝΑ , να συγχαρώ την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών για
την πραγματικά προχωρημένη δουλειά της στον χώρο της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
Η κυβέρνηση Καραμανλή από την πρώτη στιγμή ενίσχυσε την
Αυτοδιοίκηση και θεσμικά με το νέο Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
και οικονομικά με τη χρηματοδότηση των Οργανισμών Α΄ και Β΄
Βαθμού με γνώμονα τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών .
Δόθηκε

έμφαση

προβλημάτων ,
δημιουργία

στο

νέων

στην

διοικητικό
υποδομών

αντιμετώπιση
και
για

οικονομικό
την

των

χρόνιων

σύστημα

καλύτερη

και

και

τη

ταχύτερη

εξυπηρέτηση του πολίτη. Δημιουργήθηκαν οι όροι και οι συνθήκες
ώστε ο θεσμός να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά και ανταποδοτικά ,
πραγματοποιώντας έργα ανάπτυξης .
Κατέστη η Αυτοδιοίκηση δυναμικός άξονας ανάπτυξης. Ο
διάλογος δε του Πρωθυπουργού με την ΚΕΔΚΕ και την ΕΝΑΕ για τη
μεταρρύθμιση στη διοικητική δομή της χώρας, βρίσκεται σε εξέλιξη .
Οι
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μητροπολιτικές

συνεργασίες,

μία

και

είμαστε
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Λεκανοπέδιο,

εντάσσονται

στις

προτεραιότητες

σύμφωνα

με

Εσωτερικών ,

Προκόπη

και

βασικές
την

εισήγηση

Παυλόπουλου,

στις

κυβερνητικές
του

Υπουργού

προγραμματικές

δηλώσεις της κυβέρνησης πριν από λίγες εβδομάδες στη Βουλή.
Βασική αρχή της διοικητικής μεταρρύθμισης σύμφωνα με το
πρόγραμμά μας, είναι η αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων και η
διαρκής ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης . Αυτήν την ανάγκη
της περαιτέρω ενίσχυσης της Αυτοδιοίκησης ώστε να λειτουργεί
ακόμα πιο αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων ,
κατέδειξαν και οι καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού και
θέλω στο σημείο αυτό να εξάρω την ετοιμότητα και την συμβολή της
Αυτοδιοίκηση

τόσο

στην

κατάσβεση,

στην

βοήθεια

για

την

κατάσβεση των πυρκαγιών, όσο και στην παροχή βοήθειας στους
πληγέντες συνανθρώπους μας και βεβαίως να εξάρω ιδιαίτερα την
Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Αττικής και τους Δημάρχους
εδώ από το λεκανοπέδιο που βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή
κοντά στους πληγέντες συνανθρώπους μας.
Βέβαια είναι κομβικός ο ρόλος
προστασία

του

περιβάλλοντος,

της Αυτοδιοίκησης στην

που

αποτελεί

ζήτημα

ζωτικής

σημασίας για την ποιότητα της ζωής μας.
Για εμάς τα προβλήματα των πολιτών, κυρίες και κύριοι, δεν
έχουν

χρώμα ,

δεν

έχουν

εμπιστευόμαστε

τους

φορείς

κομματική
και

τους

ταυτότητα.
εκπροσώπους

Εμείς
της

Αυτοδιοίκησης και συνεργαζόμαστε όσο στενότερα γίνεται μαζί τους
για να δώσουμε ουσιαστικές λύσεις στα τοπικά προβλήματα.
Εγώ ως πολίτης του Λεκανοπεδίου , γνωρίζω τα προβλήματα
που όλοι εσείς στην ΤΕΔΚΝΑ καλείστε να αντιμετωπίσετε, που όλοι
εσείς σαν κάθε Δήμος ξεχωριστά αλλά και όλοι μαζί, πρέπει να
αντιμετωπίσετε. Προβλήματα μακροχρόνια, προβλήματα της πιο
πολλές φορές σύνθετα, που η επίλυσή τους προϋποθέτει και
βούληση και εμπεριστατωμένη γνώση και στενή συνεργασία και
μεταξύ σας και με το κράτος, την Πολιτεία .
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Το Συνέδριό σας , το ετήσιο Συνέδριό σας, είναι μία πρώτης
τάξεως

ευκαιρία

για

να

διατυπωθούν

νέες

απόψεις,

για

να

διατυπωθούν νέες προτάσεις πάνω στα ζητήματα που αφορούν την
Αυτοδιοίκηση στην εποχή μας. Να ακουστούν νέες ιδέες και να
εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα.
Θα περιμένουμε με εξαιρετικό ενδιαφέρον τα πορίσματα του
Συνεδρίου σας προκειμένου να τα μελετήσουμε και να συμβάλλουμε
και εμείς στην επίλυση των προβλημάτων που θα αναδειχτούν μέσα
από αυτά και των προτάσεων .
Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες σας και καλή δύναμη και
καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους. Ελπίζω να μην θεωρηθεί
αγένεια , αλλά είμαι υποχρεωμένος να

σας αποχαιρετίσω . Δεν θα

μπορέσω να μείνω περισσότερο. Εύχομαι καλή συνέχεια . Να είστε
καλά.
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Ευχαριστούμε κύριε Ζαγορίτη. Καλώ στο βήμα τον
Βουλευτή και Γραμματέα του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑ .ΣΟ.Κ. τον
κύριο Νίκο Αθανασάκη.
Ν. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ : Κυρίες και κύριοι, εκπρόσωποι της κυβέρνησης,
κύριε Πρόεδρε , Δήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, με ιδιαίτερη χαρά
χαιρετίζω το Ετήσιο Τακτικό Συνέδριό σας μεταφέροντάς σας και
τον θερμό χαιρετισμό και τις ευχές για την επιτυχία του , του
Προέδρου του ΠΑΣΟΚ του κυρίου Παπανδρέου .
Συναντιόμαστε

σήμερα

εδώ

με

τους

εκπροσώπους

της

αυτοδιοίκησης μετά το 42% και την προκλητική επέμβαση στο
Προεδρικό Διάταγμα καθορισμού της διαδικασίας επιλογής των
εκλεκτόρων για τα όργανα της αυτοδιοίκησης που προκάλεσε τόση
ένταση στους δικούς σας χώρους. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στον
καθένα από εσάς στον χώρο του . Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στους
ανθρώπους της αυτοδιοίκησης, που με τον μεγάλο ζήλο και την
προσπάθειά

τους

συχνά

κάτω

από

πολύ

αντίξοες

συνθήκες

επιτελούν ένα πραγματικά σπουδαίο έργο για την πρόοδο των
Δήμων τους και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών ,
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χωρίς

την

πρέπουσα

και

–

το

αναγνωρίζουμε

–

θεσμική

κατοχύρωση της θέσης και του αξιώματός τους, για την οποία
πρέπει να εργαστούμε όλοι μαζί.
Η διαχρονική σχέση του ΠΑΣΟΚ με την αυτοδιοίκηση είναι
γνωστή και δεδομένη. Είναι μια φιλοσοφία , είναι μια ολόκληρη
αντίληψη που χαρακτηρίζει το ΠΑΣΟΚ από τις πρώτες στιγμές της
ίδρυσής

του

κυβερνήσεων

έως

σήμερα.

του

ΠΑΣΟΚ

Τα
για

σημαντικότερα
την

μέτρα

αποκέντρωση

των

και

την

ενδυνάμωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τα γνωρίζετε πρώτοι εσείς
που υπηρετείτε αρκετοί από εσάς για πολλά χρόνια στον χώρο αυτό .
Νομοθετικές ρυθμίσεις με τις οποίες διευρύνεται και η δημοκρατική
λειτουργία των θεσμών και αποκεντρώθηκε η πολιτική εξουσία. Η
αποκέντρωση

των

αρμοδιοτήτων

στους

Οργανισμούς

Τοπικής

Αυτοδιοίκησης και η ενίσχυση της οικονομικής τους αυτοτέλειας. Η
ανασυγκρότηση των δομών του κράτους με την δημιουργία νέων
δομών και την αποκέντρωση αρμοδιοτήτων της Δημόσιας Διοίκησης
και θέλω εδώ να σημειώσω ιδιαίτερα την ίδρυση της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης το 1994, την σύσταση

της ΕΝΑΕ το 1995, την

ίδρυση των Περιφερειών και την συγκρότηση των Περιφερειακών
Συμβουλίων , την βελτίωση της οργάνωσης των Περιφερειών και την
μεταβίβαση

νέων

αρμοδιοτήτων

σε

αυτές .

Η

συνένωση

των

πρωτοβάθμιων ΟΤΑ με το πρόγραμμα Ιωάννης Καποδίστριας το
1997, στο οποίο περιλαμβάνεται και το ειδικό πρόγραμμα Τοπικής
Αυτοδιοίκησης. Η δημιουργία θεσμών περιφερειακής και τοπικής
ανάπτυξης

με

περιφερειακά

την

παροχή

σκέλη

των

αναπτυξιακών

κινήτρων

και

με

αναπτυξιακών

προγραμμάτων

τα
που

χρηματοδοτούνται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Τέλος η
υποστήριξη

πρωτοποριακών δομών στην κοινωνική πρόνοια , την

εκπαίδευση,

την

δημιουργικής

απασχόληση ,

απασχόλησης ,

Βοήθεια

Στο

ιατροκοινωνικά

Σπίτι,

κέντρα

κέντρα ,

κέντρα

πληροφόρησης νέων , κέντρα πρόληψης της εξάρτησης, σχολές
γονέων , σχολικοί φύλακες , σχολικοί τροχονόμοι και άλλα , που
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δυστυχώς όχι μόνο δεν στερεώθηκαν , δεν επεκτάθηκαν , αλλά
βρίσκονται σήμερα σε σοβαρή κρίση χρηματοδότησης.
Παρακολουθούμε

τον

διάλογο

που

έχει

ανοίξει

για

το

Πρόγραμμα «Καποδίστριας 2» και είμαστε θετικοί σε αυτό. Ξέρετε
όλοι,

κυβέρνηση,

αντιπολίτευση ,

μιλούμε

θερμά

για

την

αυτοδιοίκηση, παίρνουμε όρκους στο όνομά της. Το τι και πώς το
εννοεί

καθένας

μας

αποδεικνύεται

κάθε

φορά

στην

πράξη .

Διαβάσαμε στον Τύπο πρόσφατα για κάποιο σχέδιο της κυβέρνησης
για δραστική συγχώνευση Δήμων , Νομαρχιών και Περιφερειών , που
ενδεχομένως να έχει ενδιαφέρον ως σενάριο. Όμως στην δική μας
αντίληψη, είναι πια ξεκάθαρο τόσο από τις αναπτυξιακές Α.Ε. που
θέλει να συγκροτήσει η κυβέρνηση σε κάθε Περιφέρεια, όσο και
από τη συγκρότηση του Δ΄ Πλαισίου Στήριξης ότι πίσω από κάθε
κίνηση της κυβέρνησης δεν είναι τελικά η αποκέντρωση αλλά ο
συγκεντρωτισμός. Η αντίληψη που έχει δείξει η κυβέρνηση της
ΝΕΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

στην

προηγούμενη

περίοδο

της

διακυβέρνησής της, ήταν μια αντίληψη ουσιαστικά ελέγχου των
πάντων . Πολύ συχνά όταν μιλά για αποκέντρωση, καταλήγει στην
πράξη να έχουμε μεθοδεύσεις συγκέντρωσης ξανά της εξουσίας
πίσω στο παλιό γνωστό γνώριμο κέντρο . Άκουσα πριν τον κύριο
Ζαγορίτη να λέει ότι τώρα η εντολή ήταν

να προχωρήσει η

κυβέρνηση πιο γρήγορα , πιο αποφασιστικά και πολύ φοβούμαι ότι
αυτό , αν ισχύει, σημαίνει ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει πιο
γρήγορα , πιο αποφασιστικά στον ίδιο λάθος δρόμο. Σε ότι αφορά
λοιπόν

το

πεδίο

της

διοικητικής

αποκέντρωσης

και

της

νέας

διοικητικής συγκέντρωσης της χώρας, οφείλω από αυτό εδώ το
βήμα να πω ότι δεν θα επιτρέψουμε στην κυβέρνηση να επιχειρήσει
ξανά την εξαπάτηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του λαού , απλά
με έναν νόμο που θα επιχειρεί αποσπασματικά την διοικητική
συνένωση

των

ΟΤΑ ,

χωρίς

ένα

συνολικό

σχέδιο

διοικητικής

μεταρρύθμισης και χωρίς τις προϋποθέσεις και τα προγράμματα
που

20

πρέπει

να

συνοδεύουν

μια

τέτοια

μεγάλη

μεταρρύθμιση .
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Χωροθέτηση μετά από διάλογο , χρηματοδότηση υποδομών και
λειτουργικών δαπανών, στελέχωση και οργάνωση των Υπηρεσιών ,
όλα αυτά πρέπει να διασφαλιστούν νομοθετικά και προγραμματικά
τουλάχιστον στο επίπεδο στο οποίο τα περιείχε το Πρόγραμμα
Καποδίστριας, πρόγραμμα που θυμίζω

καταψήφισε τότε η ΝΕΑ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, όπως είχε καταψηφίσει και όλες τις άλλες μεγάλες
τομές στον χώρο της αυτοδιοίκησης.
Δεν

συμφωνούμε

με

κρατικούς

θεσμούς

μητροπολιτικής

διακυβέρνησης έστω και αν συνοδεύονται από αντιπροσωπευτικά
όργανα του τύπου των σημερινών Περιφερειακών Συμβουλίων .
Πιστεύουμε

ότι

τον

σημαντικότερο

ρόλο

στην

άσκηση

της

μητροπολιτικής διακυβέρνησης, ας το πούμε έτσι, κυρίως σε Αθήνα
και

Θεσσαλονίκη

πρέπει

να

τον

αναλάβουν

οι

φορείς

της

δευτεροβάθμιας και της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο
πλαίσιο ενός μητροπολιτικού συστήματος υπάρχουν οι σχετικές
επεξεργασίες του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης και υπάρχουν
οι αποφάσεις των Συνεδρίων σας και της ΤΕΔΚΝΑ και της ΚΕΔΚΕ.
Θα ήθελα να επισημάνω , γνωρίζοντας και έχοντας πλήρη
επίγνωση της σημασίας που έχει η βελτίωση των οικονομικών των
Οργανισμών

Τοπικής

Αυτοδιοίκησης,

ότι

παρακολουθούμε

και

συμμετέχουμε στον προβληματισμό σας πρώτον για την βελτίωση
του Ν. 1828 που θεσπίσαμε το 1989 ώστε να διευρυνθούν οι
κεντρικοί

αυτοτελείς

πόροι .

Δεύτερον

για

την

απόδοση

των

παρακρατηθέντων χρημάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τρίτον
για την χρηματοδότηση των μεταφερθεισών και των μεταφερομένων
αρμοδιοτήτων όπως πρέπει να γίνει σύμφωνα με το Σύνταγμα . Η
οριστική

λύση

του

οικονομικού

προβλήματος

της

Τοπικής

Αυτοδιοίκησης είναι η φορολογική αποκέντρωση όμως, με Ταμείο
Συνοχής για την άσκηση εξισορροπητικής πολιτικής και χωρίς την
προσθήκη νέων φόρων για τους πολίτες. Μια άλλη λογική δηλαδή
στην

κατανομή

των

φόρων

που

σήμερα

πάνε

στην

Κεντρική

Διοίκηση . Μετά τις μεγάλες τομές της δημιουργίας των Περιφερειών ,
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της

Νομαρχιακής

Αυτοδιοίκησης

και

του

Καποδίστρια,

εμείς

πιστεύουμε ότι μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο μεγάλο
βήμα αποκέντρωσης της χώρας, ενίσχυσης της αυτοδιοίκησης και
ολοκλήρωσης της περιφερειακής της αναδιάρθρωσης. Μόνο έτσι
φέρνουμε τον πολίτη πιο κοντά στην εξουσία , μόνο έτσι φέρνουμε
τις αποφάσεις πιο κοντά στον πολίτη , μόνο έτσι φέρνουμε τον
έλεγχο πιο κοντά στον πολίτη . Διαμορφώνουμε για αυτό στις δικές
μας προτάσεις μια απλή , ευδιάκριτη, αποκεντρωμένη δομή σε τρία
επίπεδα με τα πιο κάτω χαρακτηριστικά : Επιτελική κυβέρνηση με
λιγότερα

Υπουργεία

παρακολούθηση
απαλλαγμένα

και

από

με
την

κύρια

αποστολή

αξιολόγηση

τοπικές

και

των

την

παραγωγή ,

δημόσιων

περιφερειακές

την

πολιτικών

λειτουργίες.

Οι

αποκλειστικές ευθύνες της κυβέρνησης διατηρούνται στα Υπουργεία
που διαχειρίζονται αμιγώς εθνικές υποθέσεις, παραδείγματος χάρη:
εθνική

άμυνα,

ασφάλεια ,

δημόσια

οικονομικά ,

πολιτιστική

κληρονομιά. Όλες οι άλλες δημόσιες λειτουργίες μεταφέρονται στα
δύο επίπεδα αυτοδιοίκησης, περιφερειακής και τοπικής . Δεύτερον
Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση με μικρότερο αριθμό Περιφερειών με
την μορφή τοπικής κυβέρνησης, με αιρετό Περιφερειακό Συμβούλιο
και

αιρετό

Περιφερειάρχη.

Η

κύρια

αποστολή

της

είναι

η

περιφερειακή ανάπτυξη σε συνδυασμό με τον σχεδιασμό και την
εφαρμογή δημόσιων πολιτικών που της ανατίθενται, Παιδεία , Υγεία ,
Πρόνοια κ.ο.κ. Οι Νομαρχίες προφανώς συνεχίζουν να λειτουργούν
με την μορφή νομαρχιακών διαμερισμάτων στην κάθε Περιφέρεια .
Τρίτον

Τοπική

Αυτοδιοίκηση

με

λιγότερους

και

ισχυρότερους

Δήμους και με κύρια αποστολή, πέρα από το κεκτημένο της τοπικής
ανάπτυξης, την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στους πολίτες .
Στην σημερινή εποχή, ότι χρειάζεται ο πολίτης, παραδείγματος
χάρη

Παιδεία ,

Πολεοδομικό

Υγεία ,

Σχεδιασμό ,

Πρόνοια ,
Αθλητισμό ,

Απασχόληση ,
πρέπει

να

Πολιτισμό ,

μπορεί

να

το

βρίσκει στον Δήμο του, στις Υπηρεσίες του Δήμου του , πρέπει να
μπορεί να σχεδιάζεται κοντά του και να έχει και ο ίδιος εμπλοκή
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στον σχεδιασμό αυτό . Όλα αυτά σημαίνουν αναγκαστικά , όλα αυτά
σημαίνουν παράλληλα την οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων με την
πρόβλεψη
συνοδεύεται

γενναίας
από

φορολογικής

ελεγκτικούς

αποκέντρωσης

μηχανισμούς,

που

θα

διοικητικούς

και

κοινωνικούς για την διαχείριση του δημοτικού χρήματος.
Να σημειωθεί ότι το μεγάλο πρόβλημα της αυτοδιοίκησης και
η αγωνία των αιρετών της ως προς τα υπεξαιρεθέντα , όπως
ονομάστηκαν και τα υπεξαιρεθέντα ξανάγιναν παρακρατηθέντα και
οι υποσχέσεις ανανεώνονται και θα μπορούσα να μιλήσω για μια
πορεία , για μια τακτική εξαπάτησης - αν δεν είχατε εσείς οι ίδιοι
δώσει τους χαρακτηρισμούς – πολύ περισσότερο θα μπορούσα και
θα είχα κάθε δικαίωμα να το πω, όταν στο φετινό προσχέδιο του
προϋπολογισμού δεν γίνεται καμιά αναφορά . Ας γίνουν πρώτα οι
αναφορές, ας μπει η γραμμή , ας μπει ο κωδικός, ας μπουν τα
ποσά – όπως είπε και ο Δήμαρχος Νικήτας Κακλαμάνης – και μετά
θα

ξανασυζητήσουμε .

Ένα

ποσό

που

ακόμη

και

κατά

τους

υπολογισμούς της ΚΕΔΚΕ υπερβαίνει, αν δεν κάνω λάθος , κάπου
τα 3 δισεκατομμύρια €. Υπάρχει συνεχής υποχρηματοδότηση με
εκτόξευση του συνολικού ελλείμματος των ΟΤΑ, με υπολειτουργία
ως και διακοπή λειτουργίας πολλών Υπηρεσιών που συνδέονται με
τις ευπαθείς ομάδες και την Κοινωνική Προστασία. Βρεφονηπιακοί
σταθμοί, αθλητικά κέντρα , προνοιακές δομές, επισκευές σχολείων ,
σχολικοί φύλακες, Δημοτική Αστυνομία , ΚΕΠ, μονιμοποιηθέντες
συμβασιούχοι και αν δεν είναι έτσι όπως τα λέω, διαμαρτυρηθείτε ή
διακόψτε με τώρα. Όμως τα πράγματα είναι έτσι και χειρότερα και ο
καθένας μέσα σε αυτή τη διαδρομή μπορεί να έχει την ευθύνη του ,
μπορεί να έχει το έργο του, όμως ταυτόχρονα εμείς έχουμε το έργο
μας στην αυτοδιοίκηση και είμαστε πραγματικά περήφανοι για αυτό.
Το 1981 όπως μπορούν να σας πούνε οι Δήμαρχοι που τιμήσατε
πριν με την μακρόχρονη παραμονή τους στα δημαρχιακά τους
αξιώματα , ξεκινούσατε όχι μόνο από έλεγχο νομιμότητας αλλά και
από έλεγχο σκοπιμότητας των αποφάσεών σας από τον τότε
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διορισμένο Νομάρχη. Δεν μπορεί να γίνει σύγκριση των εποχών
όσο και αν κάποιοι θέλουν να κοιτούν συνεχώς προς τα πίσω.
Ακούσαμε όλοι τους δασάρχες της Αττικής να υποστηρίζουν
ότι πήρανε φέτος μόνο 13.000 € για να συντηρήσουν πάνω από
250 χιλιόμετρα δασικών δρόμων και για να εκτελέσουν όλες τις
εργασίες πρόληψης. Τώρα έχουμε μπροστά τον κίνδυνο για τις
πλημμύρες.

Οι

διαμαρτύρεται

βροχές
πως

άρχισαν

ακόμη

δεν

και

ο

πήγαν

Δήμαρχος
τα

Αθηναίων

χρήματα

για

τους

καθαρισμούς των φρεατίων , που η ευθύνη της συντήρησης και του
καθαρισμού

τους

μεταφέρθηκε

στους

Δήμους .

Όπως

και

οι

συντηρήσεις της οδοποιίας χωρίς καμία διασφάλιση των πόρων με
σοβαρό τον κίνδυνο αστικών και ποινικών συνεπειών για τους
αιρετούς. Ας το ξεκαθαρίσουμε μια για πάντα σε ότι μας αφορά .
Καμιά μεταβίβαση αρμοδιότητας χωρίς μεταβίβαση και των πόρων
για την εξυπηρέτηση της αρμοδιότητας αυτής. Τόσο απλά , τόσο
καθαρά .

Για

να

μην

αναφερθώ

στην

ανάγκη

καθορισμού

αντικειμενικών κριτηρίων ώστε να μην συνεχίζεται η αδιαφανής και
επιλεκτική κατανομή των κονδυλίων .
Έχουμε και το μέγα θέμα μείωσης των ΚΑΠ από το 20% στο 19,5%
που έγινε για την καταβολή των αμοιβών των καθαριστριών των
σχολείων και έτσι άρχισε δυστυχώς το ξήλωμα του πουλόβερ , μία
πραγματικά χειρουργική επέμβαση στο Νόμο 1828/89.
Αγαπητοί

φίλοι

και

φίλες,

είστε

Δήμαρχοι,

Δημοτικοί

Σύμβουλοι στην Αττική , ζείτε τα προβλήματα , ζείτε τις δυσκολίες
στην αντιμετώπισή τους, καθώς κανένα πρόβλημα στην Αττική δεν
μπορεί να απομονωθεί και να στεγανοποιηθεί και να αντιμετωπιστεί
ιδανικά από τον καθένα σας στο δικό του χώρο , του δικού του
Δήμου και αυτό που πραγματικά μας απασχολεί είναι η σκέψη, η
πρόταση, οι δικές σας σκέψεις και προτάσεις, για μία διαφορετική
Αθήνα, μία διαφορετική Αττική.
Χρειάζονται λύσεις που θα την κάνουν βιώσιμη και ανθρώπινη.
Χρειάζονται λύσεις που θα κάνουν το περιβάλλον μας πραγματικά
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ανθρώπινο και βιώσιμο και δεν είναι γιατί έχει γίνει μόδα να
μιλούμε για το περιβάλλον . Ζήσαμε μία μεγάλη περιβαλλοντική
καταστροφή που ξεκίνησε από τον Εθνικό Δρυμό της Πάρνηθας και
έπιασε στη συνέχεια όλη την χώρα , έχοντας για πρώτη φορά
καμένα χωριά μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και θρηνώντας
δεκάδες νεκρούς.
Εδώ

στο

Συνέδριό

σας,

με

τις

εισηγήσεις

σας,

με

τις

συζητήσεις σας, είμαι βέβαιος ότι θα προχωρήσετε παραπέρα τον
προβληματισμό και με τις αποφάσεις σας για την εξεύρεση λύσεων
και εμείς είμαστε εδώ έτοιμοι με τα στελέχη μας στην Αυτοδιοίκηση
στην Αττική , από κοινού να συζητήσουμε ολοκληρωμένες προτάσεις
για το μέλλον της Αττικής. Προτάσεις που πρέπει να καθρεπτίζονται
στο νέο ρυθμιστικό σχέδιο της Αθήνας που θα τεθεί σε διαβούλευση
με όλους τους κοινωνικούς επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς.
Μόνο

έτσι

θα

περιβαλλοντικά

προλάβουμε
προβλήματα

τα

μείζονα

και

θα

πολεοδομικά

και

αντιμετωπίσουμε

τις

προκλήσεις της απασχόλησης, του χωρικού διαχωρισμού και του
κοινωνικού αποκλεισμού, τις προκλήσεις της αειφόρου ανάπτυξης ,
αλλά και της θεσμικής αναδιάρθρωσης και της διαχείρισης αυτών
καθαυτών των αλλαγών που απαιτούνται.
Είμαστε λοιπόν εδώ στο Συνέδριό σας για να συζητήσουμε με
σοβαρότητα και ευθύνη για το μέλλον της Αττικής και για την
Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Αττική , τον ρόλο της, τις εξουσίες της ,
τις αρμοδιότητές της, τους οικονομικούς πόρους που πρέπει να έχει
στη διάθεσή της.
Με αυτές τις σκέψεις εύχομαι κάθε επιτυχία στο Συνέδριό σας ,
τα συμπεράσματα του οποίου θα είναι για εμάς ιδιαίτερα χρήσιμα
γιατί

για

εμάς

αποκέντρωση,

ένα
το

είναι
μέλλον

δεδομένο .
ανήκει

Το
στην

μέλλον

ανήκει

στην

Αυτοδιοίκηση .

Όσο

περισσότερο το αντιλαμβανόμαστε όλοι, τόσο καλύτερες λύσεις θα
βρίσκουμε για το μέλλον των πόλεων , για το μέλλον της Αττικής, σε
όφελος των πολιτών αυτής της χώρας.
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Σας ευχαριστώ που με ακούσατε . Μίλησα λίγο παραπάνω από
τον συνάδελφό μου , τον Λευτέρη τον Ζαγορίτη , αλλά αυτός έχει
πίσω του τον Υπουργό ο οποίος θα συμπληρώσει για αρκετή ώρα
και εγώ θα τον ακούσω επίσης με προσοχή.
Ευχαριστώ για την προσοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Ευχαριστούμε τον κύριο Αθανασάκη. Θα ήθελα τον
κύριο Καραθανασόπουλο, Βουλευτή του ΚΚΕ , να έρθει στο βήμα .
Ν. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ : Καλησπέρα σας. Κυρίες και κύριοι, εκ
μέρους

της

Κεντρικής

Επιτροπής

του

ΚΚΕ,

θα

θέλαμε

αν

ευχαριστήσουμε το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Ένωσης
Δήμων

και

Κοινοτήτων

για

την

σημερινή

της

πρόσκληση

να

παραβρεθούμε ως ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ στο ετήσιο
Τακτικό της Συνέδριο .
Βεβαίως, η λογική του ΚΚΕ πάει κόντρα στο ρεύμα , μιας
πολιτικής μονόδρομου , η οποία αξιοποιεί τις λαϊκές ανάγκες με
στόχο την ενίσχυση της κερδοφορίας του κεφαλαίου.
Κυρίες και κύριοι, το ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΤΕΔΚΝΑ
πραγματοποιείται σε μία περίοδο κορύφωσης μίας μακροχρόνιας
αντιλαϊκής επίθεσης ενάντια στα δικαιώματα και τις κατακτήσεις των
εργαζομένων , της λαϊκής οικογένειας γενικότερα .
Η πολιτική των μεταρρυθμίσεων μειώνει δραστικά το λαϊκό
εισόδημα, φαλκιδεύει την σταθερή και πλήρη εργασία , ανατρέπει
τον

δημόσιο

χαρακτήρα

της

κοινωνικής

ασφάλισης,

εμπορευματοποιεί με γοργούς ρυθμούς τη διαδικασία ικανοποίησης
των λαϊκών αναγκών . Ιδιωτικοποιεί κρατικές επιχειρήσεις, εκχωρεί
τη λαϊκή περιουσία , τις ακτές , τους αιγιαλούς , τους ορεινούς όγκους ,
με σκοπό την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δράσης.
Η

πολιτική

όμως

αυτή

δεν

είναι

αποσπασματική ,

αλλά

εκφράζει την πολιτική ικανοποίησης των σύγχρονων αναγκών του
κεφαλαίου,

όπως

Ευρωπαϊκής

αυτές

Ένωσης,

αποτυπώνονται
εξειδικεύοντας

στην
την

στρατηγική
Στρατηγική

Λισσαβόνας.
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Άλλωστε, αγαπητέ Πρόεδρε της Τοπικής Ένωσης Δήμων και
Κοινοτήτων , τα προβλήματα έχουν να κάνουν με τις αλλαγές των
συνόρων , τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, για την κατανομή των
εδαφών , για την καταλήστευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών και
για τον έλεγχο των αγωγών .
Σε αυτό πρέπει ο λαός να αντισταθεί , να εκφράσει και η
Τοπική Αυτοδιοίκηση σύσσωμη την αντί-ιμπεριαλιστική της διάθεση
ενάντια στην αλλαγή των συνόρων στην περιοχή μας .
Αυτή

η

ταξική

πολιτική

και

η

υλοποίησή

της

απαιτεί

αντίστοιχες μεταρρυθμίσεις και στη δημόσια διοίκηση της χώρας . Η
διαδικασία

αυτή

αναγκαστικές

δεν

είναι

συνενώσεις

πρωτόγνωρη.

και

το

σχέδιο

Ξεκίνησε

Καποδίστρια,

με

τις

με

την

εκχώρηση αρμοδιοτήτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση , με τον νέο
αντιδημοκρατικό

Κώδικα

Δήμων

και

Κοινοτήτων ,

προϊόν

μιας

ευρύτερης συναίνεσης των Οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με
χαρακτηριστικά

γνωρίσματα

βιωσιμότητας

των

επιχειρηματική

Οργάνων

τους

την

αντιδραστική

της

λειτουργία ,

Τοπικής
για

λογική

της

Αυτοδιοίκησης ,

Δημάρχους

Manager

την
και

διαχειριστές και την λογική της ανταποδοτικότητας. Προβλέπει την
ανατροπή των εργασιακών σχέσεων και την παραπέρα ευελιξία της
αγοράς εργασίας και κατ’ επέκταση συμβάλλει στην ανατροπή των
ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων . Την διεύρυνση της
εμπορευματοποίησης των κοινωνικών υπηρεσιών , ιδιαίτερα μέσω
της αξιοποίησης των
ιδιωτικό

τομέα

και

συμπράξεων

βεβαίως

με

ανάμεσα

την

στον

δυνατότητα

δημόσιο

και

επιβολής

και

διαχείρισης των φόρων από την Τοπική Αυτοδιοίκηση , στο όνομα
της λεγόμενης οικονομικής ανεξαρτησίας.
Αλήθεια ,
κυκλοφορίας,
επιβαρυνθεί

το

ποσοστό

ποιος
ακόμα

θα

το

επί

του

πληρώσει;

περισσότερο,

ενώ

ΦΠΑ

ή

Η

λαϊκή

επί

των

τελών

οικογένεια

ταυτόχρονα

το

θα

μεγάλο

κεφάλαιο και ο πλούτος θα φοροαπαλλάσεται.
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Κυρίαρχο σύνθημα για την πολιτική της προώθησης των
μεταρρυθμίσεων ,

είναι

η

ανάγκη

της

αποτελεσματικότητας .

Αξιοποιεί δηλαδή την άθλια κατάσταση και την υποβάθμιση του
δημόσιου τομέα παροχής υπηρεσιών , για την οποία όμως είναι
υπεύθυνη η ίδια η πολιτική , για να προωθήσουν τις αντιλαϊκές
μεταρρυθμίσεις.
Το κεντρικό όμως ζήτημα , το βασικό ερώτημα και από το
οποίο

πρέπει

να

προκύψει

αποτελεσματικότητα
απαντά

στο

για

η

συγκεκριμένη

ποιον ;

παραπάνω

Η

κυρίαρχη

ερώτημα

ότι

απάντηση ,
πολιτική

στόχος

της

είναι

αντίληψη
είναι

η

αποτελεσματικότερη προώθηση της συγκεκριμένης πολιτικής του
μονόδρομου και η δημιουργία ενός ευνοϊκότερου περιβάλλοντος για
την δράση του κεφαλαίου . Επιδιώκουν δηλαδή με αυτόν τον τρόπο
να αντιμετωπίσουν
γραφειοκρατικού,

μία σειρά
δαπανηρού

εμπόδια , όπως του δυσκίνητου,
κρατικού

μηχανισμού

ή

της

διασποράς πόρων σε μικρής κλίμακας έργα και υποδομές, έχοντας
ως στόχο την βελτίωση της διαχειριστικής ικανότητας του κράτους.
Προωθείται
αρμοδιοτήτων
μηχανισμού.

δηλαδή

ανάμεσα
Έχουμε

μία
σε

δηλαδή

μεταφορά ,

κρίκους
να

του

κάνουμε

μία

ίδιου
με

αναδιάταξη

του

μία

κρατικού

αλληλένδετη

διαδικασία από την μία μεριά αποκέντρωσης των λειτουργιών , με
την ταυτόχρονη όμως ενίσχυση του στρατηγικού ρόλου του κράτους
με ένα αυξημένο κεντρικό , επιτελικό και ελεγκτικό ρόλο.
Με τον Καποδίστρια 2 επιχειρείται μία μεγαλύτερη συνένωση
περιφερειών , Νομών και Δήμων και το ερώτημα είναι γιατί; Τι
σκοπούς

επιδιώκουν ;

Επιδιώκουν

τη

δημιουργία

διοικητικών

μονάδων με μεγαλύτερη έκταση και πληθυσμό, για μεγέθη ικανά , τα
οποία

μπορούν

να

διασφαλίσουν

μία

αυξημένη

επιχειρησιακή

ικανότητα στη δράση των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων , για το
πέρασμα των αρμοδιοτήτων της παιδείας, της υγείας και πρόνοιας,
από το κεντρικό σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Δηλαδή , για
τον

28

κατακερματισμό

τους,

για

την

ακόμα
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εμπορευματοποίησή τους , με αποτέλεσμα την αύξηση των ταξικών
φραγμών , αλλά και των περιφερειακών και τοπικών ανισομετριών .
Για την ανασυγκρότηση των Υπηρεσιών και του προσωπικού, με τις
ανατροπές και τις αλλαγές στα εργασιακά καθεστώτα . Για τη
γενίκευση των ευέλικτων μορφών και της ανταποδοτικότητας. Για
την ικανοποίηση μέσω της περαιτέρω εμπορευματοποίησης των
λαϊκών αγορών , αξιοποιείται ακριβώς αυτή η ικανοποίηση ως
μοχλός για την επέκταση της δράσης του κεφαλαίου.
Για την προώθηση αυτών των στόχων, ο κρατικός μηχανισμός
έπρεπε να αντιμετωπίσει τον διοικητικό κατακερματισμό και την
αποσπασματικότητα

και

την

αναποτελεσματικότητα

της

παλιάς

μικρής τοπικής μονάδας και για αυτόν τον λόγο προχωρά στη
συγκέντρωση.
Διαμορφώνονται δηλαδή θεσμοί διοικητικοί οι οποίοι όχι μόνο
θα επιτρέψουν την καλύτερη διαχείριση του ΕΣΠΑ 2007-2013, αλλά
θα συμβάλλουν στην ενεργητική συμμετοχή του κεφαλαίου όχι μόνο
στην υλοποίηση των προγραμμάτων , αλλά και στην απευθείας
διαχείρισή τους.
Κλείνοντας με αυτόν τον τρόπο τη στρόφιγγα της διαχείρισης
ευρωενωσιακών

προγραμμάτων

από

τους

ΟΤΑ

και

βεβαίως

ιδιαίτερα για αυτήν την θητεία τη Δημοτική , κανένα πρόγραμμα του
ΕΣΠΑ

2007

δεν

θα

κατευθυνθεί

στους

Οργανισμούς

Τοπικής

Αυτοδιοίκησης.
Το ΚΚΕ κυρίες και κύριοι, βλέπει την άμεση συσχέτιση της
οικονομικής ανάπτυξης και των διοικητικών δομών από την σκοπιά
της ικανοποίησης των λαϊκών συμφερόντων . Αντετιθέμεθα στις
προωθούμενες

αλλαγές

όχι

γιατί

είμαστε

υπερασπιστές

του

παρελθόντος, όχι γιατί θέλουμε τη διατήρηση της υπάρχουσας
κατάστασης, αλλά γιατί πιστεύουμε ότι αυτό θα αποτελέσει το
εφαλτήριο
παράδειγμα
περίτρανα

μιας
τα
και

νέας

αντεργατικής,

αποτελέσματα
στην

δική

μου

αυτής

αντιλαϊκής
της

περιοχή.

Η

επίθεσης .

λογικής

τα

αποκέντρωση
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είδαμε
στην
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Αιγιαλεία και στην Ηλεία όχι μόνο δεν αντιμετώπισε τις πυρκαγιές,
αλλά

φάνηκε

ανίκανη

γιατί

χρειάζεται

ένας

ενιαίος

κεντρικός

σχεδιασμός και για την πρόληψη αλλά και για την αντιμετώπιση
τέτοιων γεγονότων . Άλλωστε, οι μέχρι τώρα διοικητικές αλλαγές όχι
μόνο δεν βελτίωσαν την θέση των λαϊκών στρωμάτων , αλλά όξυναν
ακόμη

περισσότερο

και

τις

κοινωνικές

ανισότητες

και

τις

χαρακτήρα

της

περιφερειακές ανισομετρίες.
Οι

προτάσεις

μας

συνδέονται

με

τον

οικονομικής ανάπτυξης , με την πρότασή μας για την λαϊκή εξουσία .
Προβάλλουμε στην κατεύθυνση αυτή ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα
στόχων και αξόνων πάλης . Δηλαδή , την απλή αναλογική και την
άμεση

εκλογή

των

Δημάρχων ,

τον

ενιαίο

δημόσιο

δωρεάν

χαρακτήρα των κοινωνικών παροχών για την παιδεία, την υγεία και
την πρόνοια , την αύξηση των κρατικών δαπανών προς όφελος των
εργαζομένων , την πλήρη και σταθερή απασχόληση με αύξηση των
αποδοχών ,

με

βελτίωση

και

νέες

κατακτήσεις

για

τους

εργαζόμενους όσον αφορά τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα . Την
ικανοποίηση της ανάγκης για οικονομική επάρκεια των ΟΤΑ όχι
μέσα από νέους φόρους, όχι μέσα από ποσοστά επί των φόρων ,
αλλά

μέσα

από

ένα

σημαντικό

ποσοστό

του

κρατικού

προϋπολογισμού. Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση σε κεντρικό και
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο υποδομών και μηχανισμών που
θα αντιμετωπίζουν τα ζητήματα της προστασίας από τις πλημμύρες,
από τις πυρκαγιές, από τους σεισμούς. Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα
ο ΟΣΚ δηλώνει ότι δεν μπορεί να προχωρήσει σε

αντισεισμικές

μελέτες γιατί δεν έχει χρηματοδότηση .
Βεβαίως, την προστασία του περιβάλλοντος , την ελεύθερη
πρόσβαση στις ακτές, στον αιγιαλό και στους ορεινούς όγκους.
Είμαστε αντίθετοι στην αξιοποίηση του περιβάλλοντος από τους
επιχειρηματίες.
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Αυτούς τους στόχους βάζει το ΚΚΕ με την πολιτική του δράση .
Θα

προβάλλει και θα

συμβάλλει στην

οργάνωση

των λαϊκών

αγώνων.
Με

τις

σκέψεις

αυτές,

χαιρετίζουμε

το

ετήσιο

Τακτικό

Συνέδριο της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων και θα
παρακολουθήσουμε με ενδιαφέρον τις εργασίες του .
Σας ευχαριστούμε .
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Καραθανασόπουλο. Θα
παρακαλούσα τον εκπρόσωπο του ΣΥ.ΡΙ .ΖΑ., τον κύριο Ευάγγελο
Αποστόλου να έρθει στο βήμα .
Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Ο ΣΥ.ΡΙΖ .Α χαιρετίζει το Συνέδριό σας και σας
ευχαριστεί για το βήμα που μας δίνετε.
Ακούστε μας, θα σας πούμε διαφορετικά πράγματα από αυτά
που έχετε ακούσει μέχρι τώρα .
Πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον το Συνέδριό σας, όχι μόνο
γιατί είναι το πρώτο της τρέχουσας δημοτικής περιόδου , αλλά γιατί
γίνεται ενόψει μιας φημολογούμενης διοικητικής μεταρρύθμισης.
Μια μεταρρύθμιση στην οποία καλούμαστε όλοι να καταθέσουμε
προτάσεις, δυστυχώς όμως, πάνω σε δημοσιεύματα και δηλώσεις.
Άλλη μια ένδειξη κοντά στις άλλες του σεβασμού της κεντρικής
εξουσίας προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Μήπως στόχος τους είναι να μεταβαπτίσουν το κουστούμι της
μόνιμης

αιχμαλωσίας

που

έχουν

φορέσει

μέχρι

σήμερα

στην

Αυτοδιοίκηση , τόσο το ΠΑ.ΣΟ .Κ., όσο και η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, σε
νέα διοικητική μεταρρύθμιση ;
Δεν

είμαστε

εναντίον

μιας

τέτοιας

σκέψης ,

αφού

η

αναγκαιότητα δομικής ανασυγκρότησης του αυτοδιοικητικού χώρου
έχει γίνει πλέον αποδεκτή από το σύνολο των εκπροσώπων του .
Όμως εμείς μιλάμε για ένα άλλο αυτοδιοικητικό τοπίο και όχι για
αυτό

που

περιγράφουν

τα

δημοσιεύματα.

Μιλάμε

για

μια

Αυτοδιοίκηση που θα υπερβαίνει τη λογική της διαχείρισης και της
λειτουργίας

της

ως

διοικητικού

μηχανισμού .

Μιλάμε
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Αυτοδιοίκηση που θα χαράσσει και θα υλοποιεί τις πολιτικές της
μαζί με τον πολίτη , με τη συμμετοχή , με τη δική του προσφορά ,
αλλά και αποφασιστική γνώση .
Για

αυτό,

κυρίες

και

κύριοι

Σύνεδροι,

θεωρούμε

ως

προτεραιότητα για τον χώρο την κατάργηση του 42%, γιατί διώκεται
κυρίως από τη λογική, όλα από το κόμμα , όλα για το κόμμα , που
όχι μόνο ανατρέπει τη θέληση των τοπικών κοινωνιών , αλλά και
περιορίζει τη δυνατότητα των εκπροσώπων της να χειριστούν
τοπικές υποθέσεις. Μόνο μία απλή αναλογική ενθαρρύνει τους
πολίτες να συμμετέχουν στα Όργανα λήψης των αποφάσεων σε
τοπικό επίπεδο, ενδυναμώνοντας έτσι και την αποτελεσματικότητα .
Δεν πρέπει να βάλουμε σε προτεραιότητα την αντιμετώπιση
της οικονομικής έριδας του χώρου, που η κυβέρνηση , όχι μόνο δεν
έχει υλοποιήσει τη δέσμευση του Πρωθυπουργού για επιστροφή
των παρακρατηθέντων πόρων της Αυτοδιοίκησης, αλλά και δεν
αποδίδει ούτε τους αναγκαίους πόρους για την άσκηση μιας σειράς
αρμοδιοτήτων που της έχουν εκχωρηθεί;
Ο

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ

ανακαταδιανομή
βρίσκεται

σε

των

πλήρη

θεωρεί

ότι

δημοσίων

πρέπει

πόρων

αντιστοιχία,

ώστε

και
να

να

υπάρξει

δαπανών
μην

που

ενεργεί

μια
να

κανείς

αυθαίρετα στη διαχείρισή τους και κανείς βεβαίως να μην επιβάλει
αυθαίρετα φορολογικά βάρη στους πολίτες.
Δεν πρέπει, κυρίες και κύριοι Σύνεδροι, να βάλουμε σε
προτεραιότητα την ουσιαστική συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης στον
σχεδιασμό και την υλοποίηση της πολιτικής προστασίας, όχι μόνο
γιατί αυτή γνωρίζει καλύτερα τις υποδομές της επικράτειάς της,
αλλά και γιατί μπορεί να ενημερώνει, κινητοποιεί και να συντονίζει
τους

εθελοντές

κατοίκους

στην

κατεύθυνση

αποτελεσματικής

αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών .
Εμείς,

κυρίες

και

κύριοι

Σύνεδροι,

θεωρούμε

ότι

η

Αυτοδιοίκηση οφείλει να πρωταγωνιστήσει και στην προστασία του
περιαστικού
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περιβάλλοντος.

Η

διαχείριση

των

πυρκαγιών
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περιαστικά

δάση

είναι

μία

δραστηριότητα

που

απαιτεί

δύο

πράγματα που μόνο η Αυτοδιοίκηση έχει τη δυνατότητα να παρέχει.
Πρώτον ,

τη

γνώση

των

προθέσεων

αλλαγής

χρήσης

που

επικρατούν σε κάθε περιοχή και δεύτερον , τις δυνάμεις εκείνες των
πολιτών που μπορούν , όχι μόνο να προλαμβάνουν , αλλά και να
επεμβαίνουν έγκαιρα όταν εκδηλώνονται πυρκαγιές . Για αυτό και
πρέπει να συμμετέχει ουσιαστικά στα τοπικά συντονιστικά Όργανα
και στον ενιαίο φορές δασοπροστασίας που αποτελεί τη μόνη
απάντηση

για

την

προστασία

του

δασικού

περιβάλλοντος

της

χώρας.
Θα σταθώ λίγο περισσότερο στα περιβαλλοντικά προβλήματα,
όχι μόνο γιατί η φετινή χρονιά ήταν η χειρότερη μεταπολεμικά στη
χώρα μας, αλλά γιατί πιστεύω ότι πολλά από αυτά που θα πω θα
κεντρίσουν το ενδιαφέρον σας.
Είπε προηγουμένως ο Πρόεδρος ότι κύριο ζητούμενο για τους
κατοίκους της Αττικής είναι η διασφάλιση μιας ελάχιστης ποιότητας
στη ζωή τους και αυτή

την ποιότητα

όντως έχει χρέος από

οποιονδήποτε φορέα να διαμορφώνει η Τοπική Αυτοδιοίκησης,
αρκεί βέβαια η ποιότητα να μην συνδεθεί με το δικαίωμα για
κατοικία, γιατί πίσω από μία τέτοια κοινωνική αντίληψη ενδέχεται
να χωρέσουν , όχι μόνο η νομιμοποίηση των αυθαιρεσιών , αλλά και
επιχειρηματικά και εργολαβικά συμφέροντα. Δυστυχώς όμως, τόσο
η πραγματικότητα των κλειστών παραλιών από τη μία μεριά , όσο
και των καμένων δασών από την άλλη , κάθε άλλο , παρά ανοικτές
συνθήκες διαβίωσης παρέχουν .
Η συσσώρευση όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων στην
Αττική, η λογική της αντιπαροχής και το υποτιθέμενο δεύτερο σπίτι
των οικοδομικών συνεταιρισμών δημιούργησαν οικοδομικές πιέσεις
που οδήγησαν στη θεοποίηση της τσιμεντοποίησης. Δεν έκλεισαν
μόνο οι παραλίες, οικοπεδοποιήθηκαν και όλα τα περιαστικά δάση .
Εμείς ως ΣΥ .ΡΙΖ .Α. και το τμήμα Αυτοδιοίκησης πιστεύουμε
ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα ανάσχεσης αυτής της πορείας,
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μιας πορείας που οδηγεί την Αττική σε τσιμεντούπολη. Αυτά μπορεί
να είναι σκληρά , αλλά αποτελούν μονόδρομο πλέον και είναι :
πρώτον, η θέσπιση διατάξεων απαγόρευσης της εκτός σχεδίου
δόμησης.
Δεύτερον , η απαγόρευση οποιασδήποτε οικιστικής επέκτασης,
πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης των δασικών χαρτών .
Τρίτον , η δάσωση όλων των εκτάσεων που κηρύχθηκαν
αναδασωτέες

τα

τελευταία

τριάντα

χρόνια

και

τέταρτο,

η

δενδροφύτευση όλων των ελεύθερων χώρων εντός σχεδίου πόλης
των Δήμων της Αττικής.
Όντως, δεν θα αμφισβητήσουμε ότι υπάρχουν προβλήματα
μέσα στον περιαστικό δασικό χώρο, προβλήματα που πρέπει να
αντιμετωπιστούν. Όμως, δεν πρέπει να δεχτούμε ότι αυτά τα
προβλήματα προέκυψαν από επιθέσει λεηλασίας, να δεχτώ και από
κακή ερμηνεία των νόμων και των αντισυνταγματικών διατάξεων .
Όμως πως μπορούμε, κυρίες και κύριοι, να μιλάμε για οικιστικές
ανάγκες, δηλαδή για οικιστική επέκταση σε βάρος των δασικών
εδαφών , όταν δεν γνωρίζουμε τα παραπάνω προβλήματα , αλλά και
αποδεχόμαστε οι ίδιοι ότι η κατάσταση με το φυσικό περιβάλλον
της Αττικής έχει περάσει τα όρια του συναγερμού ;
Δηλαδή, πρέπει να γίνει κοινή αντίληψη στον αυτοδιοικητικό
χώρο ότι πρώτα πρέπει να μας απασχολήσει η ακριβής γνώση των
προβλημάτων .

Δηλαδή,

πόσες

είναι

οι

καταπατημένες

και

αποψιλωμένες δασικού χαρακτήρα εκτάσεις και πόσες από αυτές
μπορούν να αναστραφούν ; Σίγουρα οι Αμπελόκηποι δεν μπορεί να
ξαναγίνουν

δάσος.

Όμως

μπορεί

να

αναστραφεί

η

πορεία

τσιμεντοποίησης της Πεντέλης.
Πόσες είναι και που βρίσκονται οι εκτάσεις των οικοδομικών
συνεταιρισμών

που

αντιμετωπίζουν

προβλήματα

και

τι

είδους

οικονομικές ανάγκες μπορούν να καλύψουν . Είναι χαρακτηριστικό
ότι αυτή την ώρα στην Πεντέλη 22 οικοδομικοί συνεταιρισμοί έχουν
τις μπετονιέρες δίπλα και περιμένουν να γίνει η αναθεώρηση του
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άρθρου 24 για να προχωρήσουν την τσιμεντοποίηση . Πόσες από
αυτές τις μερίδες των οικοδομικών συνεταιρισμών ανταποκρίνονται
σε πραγματικές ανάγκες για δεύτερο σπίτι, που όντως αυτός ήταν ο
λόγος σύστασης των οικοδομικών συνεταιρισμών .
Δεν

πρέπει

να

τα

συζητήσουμε,

τότε

μόνο ,

εφόσον

καταγράψουμε όλα αυτά , να δούμε , να γίνει όντως μια ουσιαστική
συζήτηση τι εικόνα έχουμε το 1945, τι εικόνα έχουμε μέχρι το 1975,
εκεί τι μπορούμε να γιατρέψουμε να αναστραφεί , τι μπορούμε για
κοινωνικούς λόγους να το αντιμετωπίσουμε . Όμως δεν συζητάμε για
καμία νομιμοποίηση αυθαιρεσίας, μετά τις συνταγματικές ρυθμίσεις
του

Συντάγματος

του

1975.

Επιτέλους,

πρέπει

αυτά

να

τα

αντιμετωπίσουμε και να μην στρουθοκαμηλίζουμε .
Δείτε τι γίνεται με τις κηρύξεις των εκτάσεων τα τελευταία τρία
χρόνια που σας προανέφερα . Κάθε φορά έχουμε λιγότερες εκτάσεις
και κάθε φορά μετά από δασικές πυρκαγιές πάντα οι εκτάσεις
δασικού χαρακτήρα γίνονται λιγότερες.
Η Αυτοδιοίκηση επιπλέον , κυρίες και κύριοι, έχει χρέος να
προστατέψει, όχι μόνο τον δασικό χαρακτήρα αυτών των εδαφών ,
αλλά και τον δημόσιο χαρακτήρα , διότι πρόκειται για εκτάσεις στις
οποίες το τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου . Δεν υπήρχαν ποτέ,
δεν αναγνώρισε η Πολιτεία ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις στην
Αττική.

Οι

διάφορες

μεθοδεύσεις

λεηλασίας

έγιναν

από

τις

μετέπειτα κυβερνήσεις, οι οποίες δεν αντιστάθηκαν στις πιέσεις.
Δεν είναι εποχή να ξαναζωντανέψουμε καινούργιους Σούτσους και
Ηλιόπουλους με τις επιχειρούμενες αναθεωρήσεις.
Προηγουμένως είπε ο Πρόεδρος για πράσινο ταμείο . Σας
κάνουμε την εξής πρόταση : συστήστε μια Επιτροπή , η οποία θα
ασχοληθεί με το ιδιοκτησιακό αυτών των εκτάσεων. Στη διάθεσή
σας να σας βοηθήσουμε . Πραγματικά τότε θα διασφαλιστούν τόσοι
ελεύθεροι χώροι, που αυτά που λέτε εσείς για εντός οικιστικών
περιοχών είναι τίποτα μπροστά σε αυτή τη δυνατότητα που θα
υπάρξει.
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Κυρίες και κύριοι Σύνεδροι, σήμερα το έγκλημα της Πάρνηθας
είναι πολύ μεγάλο. Έχετε χρέος να διαφυλάξετε και όλους τους
ελεύθερους

χώρους

οικοδομηθεί

ούτε

της

ένα

Αττικής

στρέμμα

και
γης

να

επιδιώξετε

εκτός

σχεδίου

να

μην

και

πριν

ολοκληρωθούν οι βασικοί χάρτες εντός οικιστικών επεκτάσεων .
Δύο λόγια για την επιχειρούμενη διοικητική μεταρρύθμιση . Η
χώρα μας, παρά τα λίγα βήματα που έγιναν τα τελευταία τριάντα
χρόνια με την ενίσχυση του Α΄ Βαθμού Αυτοδιοίκησης και την
καθιέρωση

αιρετής

Νομαρχιακής

Αυτοδιοίκησης

παραμένει

το

πλέον συγκεντρωτικό κράτος.
Εμείς
ξεκινήσει

δεν

είμαστε

μια

εναντίον

συζήτηση

της

ουσιαστική

συζήτησης.
με

Πρέπει

αξιόπιστα

να

κριτήρια

γεωγραφικά, οικονομικά , αναπτυξιακά , χωρίς καταναγκασμούς και
μακριά από μικροκομματικές σκοπιμότητες , τα βιώσαμε με τον
Καποδίστρια 1, να καταστήσει την Αυτοδιοίκηση χώρο εγγυητή της
δημοκρατικής έκφρασης.
Περιμένουμε την πρόταση της κυβέρνησης. Εύχομαι καλή
επιτυχία στις εργασίες σας.
Ευχαριστώ .
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Παρακαλώ τον Βουλευτή Αττικής τον κύριο Μάκη
Βορίδη, εκπρόσωπο του ΛΑ .Ο.Σ.
Μ. ΒΟΡΙΔΗΣ : Πάρα πολύ σύντομα , σχεδόν τηλεγραφικά , να πω τα
ακόλουθα. Πρώτον να μεταφέρω τον χαιρετισμό του Προέδρου μας
του

Γιώργου

Καρατζαφέρη

στο

Συνέδριό

σας

και

την

ευχή,

πραγματικά, να ευοδωθούν οι εργασίες και να είναι ένα παραγωγικό
Συνέδριο . Δεύτερον , αυτή η ευχή να σας διαβεβαιώσω δεν είναι
μόνο τυπική, είναι μια ευχή που πηγάζει από την πάγια θέση μας
εδώ

και

χρόνια

στην

παράδοση

του

Ίωνα

Δραγούμη ,

στην

παράδοση του ελληνικού πατριωτισμού , να υπερασπιζόμαστε την
κοινότητα ,

να

υπερασπιζόμαστε

υπερασπιζόμαστε

αυτήν

αν

την

θέλετε

κοινοτική
την

παράδοση ,

παρακαταθήκη

να
την

πνευματική και ιδεολογική . Φεύγοντας από την ιδεολογική αναφορά ,
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για εμένα το σημαντικό ποιο είναι – και επιτρέψτε μου να μεταφέρω
εδώ

και ως Νομαρχιακός Σύμβουλος που είμαι αλλά και ως

βουλευτής - την αγωνία των πολιτών που νομίζω ότι νιώθουμε όλοι
μας.
Είναι

σημαντικό

κύριε

Υπουργέ ,

είναι

σημαντικό

κύριε

Πρόεδρε, να μιλήσουμε κάποια στιγμή για αυτά που νιώθουν οι
πολίτες. Οι πολίτες εκείνο που θέλουν είναι : εύκολη, εύχρηστη,
αποτελεσματική Διοίκηση σε όλα τα επίπεδα και νομίζω ότι αυτό
είναι το ζητούμενο. Αυτό που πρέπει να μας ενδιαφέρει. Μπορούμε
να

συζητήσουμε

οποιεσδήποτε

διοικητικές

αναπροσαρμογές,

μπορούμε να συζητήσουμε τον Καποδίστρια 2, ίσως τον 3, ίσως τον
4 ή τον 14, αλλά το σημαντικό είναι ποιο : Επιτέλους οι πολίτες θα
έχουν πρόσβαση σε μια Διοίκηση αποτελεσματική και εύχρηστη ;
Άρα λοιπόν, το κεντρικό θέμα εδώ είναι , σε αυτό το οποίο είναι η
μελετώμενη διοικητική μεταρρύθμιση να τοποθετηθούμε και εμείς
λέμε το εξής : Όταν μιλάμε για αυτοδιοίκηση το νούμερο 1 ζήτημα
για το οποίο πρέπει να μιλήσουμε , αφού τακτοποιήσουμε τα θέματα
των αρμοδιοτήτων , είναι η χρηματοδότησή τους. Εάν συζητάμε για
Διοίκηση χωρίς μέσα , στην πραγματικότητα ακυρώνουμε την ίδια
την πρόθεσή μας. Εδώ λέμε το αυτονόητο, αλλά επιτρέψτε μου να
σας

μεταφέρω

εμπειρία.

62

την

πίκρα

εκατομμύρια

μου , κύριε Υπουργέ , την
προϋπολογισμός

δική

της

μου

Νομαρχίας

Ανατολικής Αττικής, 25 εκατομμύρια είναι προνοιακά , δεν τα αγγίζει
καθόλου

η

Νομαρχία,

20

εκατομμύρια

τα

έχουν

γράψει

ως

διεκδικούμενα, απομένουν 18 εκατομμύρια εκ των οποίων τα 12
είναι λειτουργικά. Να κεράσουμε τον κόσμο της Ανατολικής Αττικής
μια πορτοκαλάδα και ένα σάντουιτς και να του πούμε ότι τελείωσε
το παραγόμενο προϊόν . Περί αυτού πρόκειται. Εδώ λοιπόν – και
νομίζω ότι μεταφέρω την αγωνία όλων των Δήμων, όλων των
Κοινοτήτων ,

όλων

των

Αυτοδιοικήσεων.

Μπορεί

να

παραχθεί

προϊόν χωρίς χρήματα; Θα υπάρξει μεταφορά πόρων ; Διότι αλλιώς,
το να εξαγγέλλουμε εδώ ότι θα ρυθμίσουμε το περιβάλλον , ότι θα
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αναπροάγουμε τον πολιτισμό , ότι θα καταρτίσουμε επιχειρησιακά
προγράμματα , ότι θα νοιαστούμε για την ανάπτυξη , αλλά από την
επόμενη μέρα να μην υπάρχει δραχμή στο ταμείο, νομίζω ότι
κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας . Άρα λοιπόν , αυτό είναι ξεκάθαρο . Τα
αιτήματα που ακούστηκαν εδώ από τον Πρόεδρο κύριο Κακλαμάνη
είναι σαφή στο επίπεδο το οικονομικό και μιλώντας σαν ΛΑ .Ο.Σ.
εκείνο που μπορούμε να κάνουμε θα το κάνουμε προκειμένου να
δοθούν

τα

αμέσως

απαιτούμενα

χρήματα,

προκειμένου

να

ασκηθούν οι πιέσεις στην κυβέρνηση, όσο μπορούμε για να δοθούν
τα απαιτούμενα χρήματα στους Δήμους και στις Κοινότητες να
κάνουν τη δουλειά τους.
Δεύτερο για εμένα μεγάλο ζήτημα : Πρέπει να τελειώσουμε με
την

αλληλοεπικάλυψη

αρμοδιοτήτων.

Οι

και

ίδιοι

οι

αυτό

το

Δήμαρχοι,

χάος
οι

των

ίδιοι

οι

διοικητικών
Νομάρχες

ή

Περιφερειάρχες δεν μπορούν να καταλήξουν μεταξύ τους στο τι
πρέπει να κάνει ο καθένας. Απλοποιήστε το σύστημα , ξεκαθαρίστε
τις αρμοδιότητες, τελειώστε με την αλληλοεπικάλυψη. Αυτό για
εμένα θα ήταν μια πραγματική τομή κύριε Πρόεδρε, στο επίπεδο
της θεσμικής λειτουργίας της αυτοδιοικήσεως και λιγότερο , αν
θέλετε, το αν θα είναι οι Νομαρχίες μεγαλύτερες ή μικρότερες. Να
τοποθετηθούμε

και

σε

αυτό,

πάρα

πολύ

γρήγορα .

Ναι,

να

συγκληθεί ο αριθμός των Νομαρχιών , σε ότι αφορά στους Δήμους
είμαστε σκεπτικότεροι γιατί ο Δήμος είναι μια πραγματική κοινότητα
ανθρώπων και επομένως οι όποιες συνενώσεις θα πρέπει να γίνουν
με κριτήρια γεωγραφικής, ιστορικής και πολιτιστικής συνέχειας.
Επιτρέψτε μου ένα ακόμη θέμα . Νούμερο ένα, περιβάλλον και
πέφτει βάρος στην Αυτοδιοίκηση και δυστυχώς οι συνθήκες είναι
απελπιστικές.

Δεν

ξέρω

αν

το

καταλαβαίνουμε ,

αλλά

στην

πραγματικότητα έχουμε αυτή τη στιγμή περιοχές ολόκληρες στις
οποίες

είναι

ξεσηκωμένες ,

γιατί

υπάρχουν

βάναυσες

περιβαλλοντικές παραβάσεις, όπως αυτή η συνεχιζόμενη λειτουργία
των λατομείων Μαρκοπούλου και δεν μπορεί να επέμβει ουσιαστικά
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κανένας, για να σταματήσουν τέτοιες βάναυσες παραβιάσεις. Γιατί ;
Μα γιατί το θεσμικό πλαίσιο είναι περίπλοκο , μα γιατί δεν είναι
εξοπλισμένη και θωρακισμένη επαρκώς η Τοπική Αυτοδιοίκηση, μα
γιατί οι διαδικασίες οι νομικές καταλήγουν να είναι αέναες και να
εμποδίζουν

την

αποτελεσματικότητα .

Η

ουσία

όμως

είναι

ότι

τελούνται περιβαλλοντικά αδικήματα μπροστά στα μάτια μας και δεν
μπορούμε να επέμβουμε σε κανένα επίπεδο .
Μια

τοποθέτηση

του

ΛΑ .Ο.Σ. για

τα

απορρίμματα. Γιατί

επιμένουμε σε μια λύση όπως οι ΧΥΤΑ η οποία είναι ξεπερασμένη
και αναδρομιστική για όλους μας; Γιατί επιμένουμε να τοποθετούμε
το σύνολο των απορριμμάτων της Αττικής εντός της Αττικής λες και
πρέπει στην περιοχή που είναι το 5%, εδαφικά , του συνόλου της
Ελλάδος να τοποθετηθεί η παραγωγή του 50% των απορριμμάτων
του πληθυσμού. Γιατί επιμένουμε λοιπόν σε αυτή τη λογική και γιατί
μέχρι σήμερα , επιτρέψτε μου , δεν έχουμε προχωρήσει στη λογική
της ανακύκλωσης,

στη λογική της καύσης, σε λογικές που δεν θα

μας έβαζαν στο να εξαναγκαζόμαστε να συζητάμε για ποιο ; Όπως
είναι αυτός ο χάρτης φανταστείτε τα Λιόσια σαν μια περιοχή
μολυσμένη, να την απεικονίσουμε με κόκκινο και τι θέλουμε τώρα:
Να κάνουμε άλλα τέσσερα κόκκινα σημεία στην Αττική . Δεν θέλουμε
σε τελευταία ανάλυση να σκεφτούμε άλλες υφιστάμενες λύσεις που
έχουν προταθεί από πανεπιστήμια , παρά είμαστε εγκλωβισμένοι σε
αυτού του τύπου την λογική. Επιτρέψτε μου μια κουβέντα ακόμα .
Προτεραιότητα για όλους μας πρέπει να είναι η προστασία του
περιβάλλοντος, του κοινού μας περιβάλλοντος. Δεν έχει σημασία αν
είναι ο Χολαργός, αν είναι η Αθήνα, αν είναι η Κερατέα ή αν είναι το
Γραμματικό. Το κοινό μας σπίτι, αυτό που είναι η Αττική. Μας
ενδιαφέρει όμως αυτή την προτεραιότητα μην την τραυματίζουμε.
Δεν είναι δυνατόν να μην δέχεται ο μόνος νομίμως λειτουργών
ΧΥΤΑ στην Αθήνα, σκουπίδια και να εξαναγκάζονται Δήμαρχοι να
τα εναποθέτουν φύρδην όπου βρουν . Δεν είναι δυνατόν

με την

λογική τυπικών κωλυμάτων . Άρα λοιπόν επιτρέψτε μου . Αυτό το
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ζήτημα των απορριμμάτων , το οποίο τώρα χειροκροτεί μερίδα της
αιθούσης αυτές τις τοποθετήσεις , εγώ το θέτω διαφορετικά: Πρέπει
να

αποτελέσει

ένα

αντικείμενο

συζήτησης

όλων

μας,

γιατί

υπάρχουν εφικτές λύσεις που βολεύουν όλους μας και δεν θίγουν ,
το τονίζω , άλλες περιοχές. Δεν είναι το να τα διώξουμε από την
αυλή μας και να τα πάμε κάπου αλλού . Μπορούν να βρεθούν
καθαρές λύσεις και εκεί λοιπόν , μιας και μιλάμε για αυτό , ας
βάλουμε και μια διάσταση ακόμα . Ας θέσουμε την διάσταση της
πράσινης επιχειρηματικότητας, ας δούμε την ανάπτυξη οικολογικών
τεχνολογιών, οικολογικών – αν θέλετε – χρήσεων που μπορούν να
παράγουν και χρήματα , ας επενδύσουμε και ας δουλέψουμε σε
αυτή

την

κατεύθυνση ,

προκειμένου

η

αυτοδιοίκηση

να

αντεπεξέρχεται σε αυτό που είναι το έργο της .
Εμείς λοιπόν , συνοψίζοντας, σε κάθε προσπάθεια η οποία θα
είναι αποτελεσματικότερη σε επίπεδο διοικητικό , θα την στηρίξουμε ,
μόνο που δεν τη βλέπουμε στο μόνο επίπεδο της συνένωσης, το
βλέπουμε
βλέπουμε

στο
στο

επίπεδο
επίπεδο

της

δημιουργικότητας

του

οικονομικού

και

κυρίως

εξοπλισμού,

τη
της

οικονομικής στηρίξεως αυτών των μηχανισμών , προκειμένου η
αυτοδιοίκηση να μπορεί να επιτελεί το έργο της και τον ρόλο της.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ :

Ευχαριστούμε

τον

κύριο

Βορίδη .

Αγαπητοί

συνάδελφοι, το χειροκρότημα είναι θεμιτό . Όλοι οι ομιλητές έχουν
απόψεις.
ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου )
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ :

Κύριε

συνάδελφε,

θα

πρέπει

να

μάθετε

να

συνυπάρχετε και με αντίθετες απόψεις. Αλίμονο, εμείς που είμαστε
η

μεγαλύτερη

Τοπική

Ένωση

Δήμων

και

Κοινοτήτων

να

μην

δεχτούμε όλες τις απόψεις. Δεν μπορούμε να απαγορέψουμε στον
κάθε σύνεδρο να τοποθετηθεί όπως επιθυμεί…
ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου )
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ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Εάν την έχετε την εντύπωση ότι ακούγεστε έτσι,
ελάτε αύριο που ξεκινούν οι τοποθετήσεις, τοποθετηθείτε , όπως ο
Πρόεδρος

της

Κοινότητας

Γραμματικού ,

όπως

όλοι,

όπως

ο

Δήμαρχος Κερατέας. Λέτε και αύριο δεν συνεχίζεται το Συνέδριο ,
λέτε και τα συμπεράσματα θα βγουν σήμερα. Σας παρακαλώ , κύριε
συνάδελφε, δεν είναι δυνατόν.
Ο Πρόεδρος της ΠΟΕ-ΟΤΑ, ο κύριος Θέμης Μπαλασσόπουλος
παρακαλώ να έρθει στο βήμα .
Θ. ΜΠΑΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ : Αγαπητοί φίλοι συνεργάτες , καλησπέρα
σας. Είναι το πρώτο Συνέδριο της νέας δημοτικής περιόδους και
συγχρόνως έχουμε μια νέα κυβέρνηση με μια οριακή πλειοψηφία.
Στα

προηγούμενα

τοποθετηθούμε

συνέδρια

αναλυτικά

στα

είχαμε

τη

θεωρητικά

δυνατότητα
ζητήματα

να
που

απασχολούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Νομίζω ότι θεωρητικά όλοι
συμφωνήσαμε

ποιος

πρέπει

να

είναι

ο

ρόλος

της

Τοπικής

Αυτοδιοίκησης στις νέες σύγχρονες συνθήκες που δημιουργούνται.
Είχαμε

συμφωνήσει

Αυτοδιοίκηση

πιστεύω

θέλουμε .

στην

Θέλουμε

μια

πλειοψηφία
Τοπική

τι

Τοπική

Αυτοδιοίκηση

με

οικονομική αυτοτέλεια, μια Τοπική Αυτοδιοίκηση που θα παρέχει
καλύτερες υπηρεσίες με το μικρότερο δυνατό κόστος στους δημότες
και κυρίως που θα υπερασπίζεται τον δημόσιο και κοινωνικό
χαρακτήρα των υπηρεσιών της.
Όμως το σοβαρότερο, που δυστυχώς και σήμερα και στο δικό
σας

Συνέδριο , είναι

ότι

δεν

υπάρχει καμία

αναφορά

για

την

ανάπτυξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Γιατί, χωρίς
αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό , δεν θα έχουμε και αξιόλογη Τοπική
Αυτοδιοίκηση . Πιστεύω ότι κάποιοι έχουν την άποψη ότι μπορεί να
λειτουργήσει στο μέλλον η Τοπική Αυτοδιοίκηση σε φορείς έξω από
αυτούς και οι αιρετοί να αρκούνται σε έναν ρόλο μάνατζερ .
Θέλω,

αγαπητοί

φίλοι,

να

αναφερθώ

επιγραμματικά

στα

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και νομίζω ότι
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είναι κομμάτι των προβλημάτων που αντιμετωπίζει συνολικά η
Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Το πρώτο είναι η πολιτική προσωπικού . Μετά το Π.Δ.164 του
κυρίου Υπουργού και τη μερική τακτοποίηση του προσωπικού
αυτού, όλοι πιστεύαμε ότι θα λυθεί το πρόβλημα . Τι έχουμε ;
Έχουμε μερική απασχόληση , έχουμε χιλιάδες εργαζόμενους με
συμβάσεις μίσθωσης έργου, έχουμε ουσιαστικά ελαστικοποίηση των
εργασιακών

σχέσεων

και

χειροτέρευση

των

υπηρεσιών

που

μπορούμε να προσφέρουμε . Το κυριότερο , χιλιάδες εργαζόμενους
στα

προγράμματα

των

κοινωνικών

υπηρεσιών

που

προγραμματίζονται μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ανά πάση
στιγμή βρίσκονται υπό την απειλή της απόλυσης, που όλοι λέμε ότι
είναι χρήσιμα στην κοινωνία, αλλά κανένας από εμάς δεν παίρνει
την απόφαση να τις εντάξει μέσα στους Οργανισμούς Εσωτερικής
Υπηρεσίας,

να

δημιουργήσουν

οι

Δήμοι

και

οι

Κοινότητες

σύγχρονες κοινωνικές δομές για καλύτερες υπηρεσίες .
Εμείς οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση διεκδικούμε
ενιαία μόνιμη σχέση εργασίας και κύριε Υπουργέ , πρέπει επιτέλους
να γίνει αποδεκτό το αίτημά μας, κατάργηση των συμβάσεων
μίσθωσης έργου , που καταργούν την αδιαφάνεια και την αξιοκρατία
στο Δημόσιο.
Αρμοδιότητες. Θα περιφρουρήσουμε το δημόσιο και κοινωνικό
χαρακτήρα

ή

υπηρεσιών

της

Τοπικής

κατάργηση

του

νόμου

ιδιωτικού

θα

τομέα ,

προχωρήσουμε

γιατί

σε

εμπορευματοποίηση

Αυτοδιοίκησης;
για

τις

οδηγεί

Εμείς

συμπράξεις
μαθηματικά

διεκδικούμε

του
σε

δημόσιου
νέα

των
την
και

οικονομική

επιβάρυνση στους δημότες .
Στα οικονομικά . Είναι κοινή διαπίστωση και η δική σας και η
δική

μας

ότι

οικονομική
κατάρρευση.

η

Τοπική

πολιτική

της

Συνεχώς

οι

Αυτοδιοίκηση
κυβέρνησης
εργαζόμενοι

με

την

οδηγείται
που

ακολουθούμενη
σε

οικονομική

είναι

απλήρωτοι

πολλαπλασιάζονται. Όχι όμως με την ευθύνη της κυβέρνησης.
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Πολλές φορές και με την ευθύνη των αιρετών . Γιατί δεν μπορεί
σήμερα το 2007 να αρνούνται οι αιρετοί να πληρώνουν τους
εργαζόμενους. Αν η κυβέρνηση δεν έχει υλοποιήσει τις υποσχέσεις
της, εδώ είναι οι εργαζόμενοι από κοινού να διεκδικήσουμε όχι
μόνο αυτά που έχουν παρακρατηθεί, αλλά και αυτά που οφείλει από
τις υπηρεσίες που έχει μεταφέρει στους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης. Αγωνιζόμαστε στο μέλλον καμία νέα αρμοδιότητα ,
χωρίς ανάλογους πόρους. Μόνο έτσι θα κατακτηθεί η οικονομική
αυτοτέλεια.
Διαχείριση

απορριμμάτων .

Όχι

μόνο

συμφωνούμε ,

αλλά

δηλώνουμε και από το βήμα του Συνεδρίου σας ότι θα αγωνιστούμε
με την πρόταση του Δημάρχου της Αθήνας και της ΚΕΔΚΕ και
πιστεύω και της Τοπικής Ένωσης για την αυστηρή εφαρμογή του
Εθνικού και του Περιφερειακού Σχεδιασμού , γιατί θεωρώ ότι οι
ευθύνες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης συνολικά είναι σημαντικές και
είναι

πρόκληση

να

μιλούν

κάποιοι

για

προστασία

του

περιβάλλοντος, όταν τα προηγούμενα 25 χρόνια , όπου έβρισκαν ,
έκαναν και μία ανεξέλεγκτη χωματερή, που είναι η μεγαλύτερη
πληγή για το περιβάλλον σήμερα .
ΙΑΤΡΟΥ : (εκτός μικροφώνου )
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Κύριε Ιατρού , είναι δυνατόν να διακόπτετε τον κάθε
ομιλητή επειδή έτσι σας αρέσει; Πώς θα σεβαστούν μετά εσάς;
Σεβαστείτε τους ομιλητές. Δεν μπορεί να εκφράσει ο Πρόεδρος της
ΠΟΕ-ΟΤΑ τις απόψεις του;
Θ.

ΜΠΑΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ :

Κύριε

Πρόεδρε ,

εμείς

είμαστε

συνηθισμένοι. Άλλωστε, τα δικά μας Συνέδρια είναι πιο δυναμικά ,
υπάρχουν

και

άλλες

αντιδράσεις.

Πρέπει

να

σας

πω

ότι

οποιαδήποτε συζήτηση γίνεται για νέες μεθόδους ουσιαστικά δεν θα
βοηθήσει στο να λύσουμε το πρόβλημα.
Αγαπητοί

φίλοι,

πάω

σε

ένα

δεύτερο

ζήτημα .

Είναι

η

ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας. Είμαστε οι μόνοι που είχαμε
αντιδράσει οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι μόνοι
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που στηρίζαμε την πρόταση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σήμερα η
πλειοψηφία από εσάς συμφωνείτε μαζί μας, αλλά δεν το λέτε.
Είμαστε οι μόνοι που στηρίξαμε την πρόταση της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και σήμερα πολλοί από εσάς συμφωνείτε μαζί μας
και έχουμε μια ανώνυμη εταιρεία να εισπράττει εκατομμύρια ευρώ
και οι Δήμοι να επιβαρύνονται σημαντικά . Για αυτό ποτέ δεν είναι
αργά να αγωνιστούμε μαζί για τη δημιουργία ενιαίου δημόσιου
φορέα για τη διαχείριση των υλικών συσκευασίας.
Δύο
θεσμικό

πράγματα .
πλαίσιο

προβλήματα

να

Δημοτικές

Επιχειρήσεις.

προσαρμοστεί

κοινωνικά .

Θα

έτσι,

πρέπει ,

για

κύριε

Θα
να

πρέπει
μην

το

έχουμε

Υπουργέ ,

στην

τροπολογία να βελτιωθεί, ώστε να μην έχουμε σοβαρά κοινωνικά
προβλήματα και να υπάρχει η δυνατότητα υποχρεωτικής μετάταξης
και στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού και στο υπόλοιπο δημόσιο .
Κλείνω

απευθύνοντας

μια

έκκληση

στο

Προεδρείο

της

Τοπικής Ένωσης. Πέρυσι στον Απρίλιο η ΤΕΔΚΝΑ ήταν ο πιο
σοβαρός διαμεσολαβητής στο να σταματήσουμε την απεργιακή μας
κινητοποίηση μετά από 10 ημέρες. Εμπιστευθήκαμε τις προθέσεις
του Διοικητικού σας Συμβουλίου, σταματήσαμε την απεργία, αλλά
δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες που κάνει ο κύριος Υπουργός, η
κυβέρνηση δεν έχει υλοποιήσει τη βασική της δέσμευση για τα
βαρέα και ανθυγιεινά.
Είμαστε αναγκασμένοι από τις 2 Νοεμβρίου , όχι μόνο η ΠΟΕ ΟΤΑ πλέον , συνολικά οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και
η ΠΟΕ-ΟΤΑ να προχωρήσουμε σε επαναλαμβανόμενες απεργιακές
κινητοποιήσεις. Το περιθώριο το χρονικό είναι μεγάλο . Έχει όλο το
περιθώριο η κυβέρνηση να το λύσει , ειδάλλως τα προβλήματα που
θα δημιουργηθούν στο μέλλον θα είναι πολύ σοβαρά .
Με αυτά σας εύχομαι κάθε επιτυχία στο Συνέδριο σας και
πιστεύω στο Συνέδριο της ΚΕΔΚΕ να μας δοθεί η δυνατότητα να
πούμε περισσότερα για τα προβλήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης .
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστούμε πολύ . Κύριοι συνάδελφοι, θέλω να σας
παρακαλέσω το εξής : μπορεί ο καθένας να διαμαρτυρηθεί με
διάφορους τρόπους, με πανό , με την τοποθέτησή του , και άλλους
τρόπους. Όμως αφήστε να μιλήσει ο καθένας για να κρίνουμε , να
έχουμε άποψη. Γιατί, αν σηκώνεστε και χλευάζετε τον ομιλητή, δεν
σας τιμά και δεν συνηγορεί υπέρ της άποψής σας. Κύριοι, νομίζετε
ότι θα σταματήσει το Συνέδριο να μην εκφραστούν οι υπόλοιποι;
Παράκληση, κύριοι συνάδελφοι. Εμείς κύριοι συνάδελφοι , δεν
θέλουμε να κάνουμε έλεγχο ποιοι δεν είναι μέλη της Συνέλευσης,
θέλουμε να ακουστούν όλοι. Σας παρακαλώ , καθίστε , γιατί εμείς
δεν πρόκειται να βγάλουμε από το πρόγραμμα τον κύριο Χιωτάκη.
Εσείς

κύριε

απ’

ότι

βλέπω

δεν

είστε

ούτε

σύνεδρος

ούτε

αυτοδιοικητικός. Καθίστε να ακούσετε ή βγείτε έξω .
Παρακαλώ ο κύριος Χιωτάκης στο βήμα .
Ν. ΧΙΩΤΑΚΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, της ΤΕΔΚΝΑ, αγαπητές φίλες και
αγαπητοί φίλοι του Διοικητικού μας Συμβουλίου , αξιότιμε κύριε
Υπουργέ , κύριε Δήμαρχε Αθηναίων , Πρόεδρε της ΚΕΔΚΕ , καταρχήν ,
επειδή μου δίνεται η ευκαιρία με αυτό το πανό πίσω να πω
ξεκάθαρα μια κουβέντα. Κανείς από εμάς δεν θέλει νέες χωματερές
και βεβαίως, λέμε όλοι ναι στην ανακύκλωση.
Θα ήθελα λοιπόν , αφού συμφωνούμε όλοι, να με ακούσετε .
Όποιος δεν θέλει να με ακούσει, θα πρέπει τουλάχιστον να αφήσει
τους άλλους να ακούσουν .
Κυρίες και κύριοι Σύνεδροι, φίλες και φίλοι, συνοδοιπόροι στο
δύσβατο

βλέπετε,

αλλά

γοητευτικό

δρόμο

της

Τοπικής

Αυτοδιοίκησης, πραγματικά βρισκόμαστε σήμερα στη 12 η ώρα στο
πρόβλημα

των

απορριμμάτων .

Η

εικοσάχρονη

πολιτική

της

διαχείρισης των απορριμμάτων εκ του αποτελέσματος που ζούμε
καθημερινά

στους

Δήμους

μας

κρίνεται

αποτυχημένη

και

παράλληλα συναντά την ώρα μηδέν . Δηλαδή, είμαστε στο σημείο να
παράγουμε

εμείς

για

εναπόθεση

6.500

τόνους
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ημερησίως στο μοναδικό ΧΥΤΑ και παράλληλα να μην έχουμε λύση
ούτε για όλους μας, ούτε για αύριο , στο πρόβλημα .
Παράλληλα , αγαπητοί συνάδελφοι, είμαστε και Δήμοι της
Ευρωπαϊκής

Ένωσης.

Χαράσσουμε

από

κοινού

πολιτικές

ανάπτυξης και βελτίωσης της ζωής των πολιτών μας. Η βιώσιμη
ανάπτυξη αποτελεί για εμάς τη βασική συνιστώσα της πολιτικής μας
στην

κατεύθυνση

μιας

ολοκληρωμένης

και

πολύπλευρης

αναπτυξιακής πορείας.
Αυτή

η

πολιτική

για

την

προστασία

και

διαχείριση

του

περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη συμβάλει αποτελεσματικά
στην ανάπτυξη μηχανισμών παρακολούθησης της ποιότητας του
περιβάλλοντος

και

ελέγχου

της

τήρησης

των

περιβαλλοντικών

υποχρεώσεων από τις διάφορες υποδομές και δραστηριότητες .
Συμβάλει στην προστασία της δημόσιας υγείας. Συμβάλει στη
βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας του πολίτη .
Συμβάλει στη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης.
Ένα από τα κρίσιμα σημεία της πολιτικής για την προστασία
του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη αυτή την περίοδο είναι
η ορθολογική διαχείριση των στερεών αποβλήτων με στόχο την
προστασία του περιβάλλοντος , την προστασία της δημόσιας υγείας,
καθώς επίσης και τον περιορισμό της κατανάλωσης πρώτων υλών
και φυσικών πόρων .
Σύμφωνα με τη ΚΥΑ του 2003 οι ΟΤΑ Α΄ Βαθμού είναι
αρμόδιοι μόνο για τη συλλογή, την αρχική διαλογή και τη μεταφορά
των αποβλήτων . Την ευθύνη και αρμοδιότητα για την αξιοποίηση
και διάθεση των απορριμμάτων την έχει ο φορέας διαχείρισης
στερεών αποβλήτων , που σήμερα για την Αττική είναι μόνο ο
ΕΣΔΚΝΑ . Στις περιπτώσεις δε που δεν έχει δημιουργηθεί φορέας
διαχείρισης, όπως έπρεπε να είχε γίνει, βάσει της νομοθεσίας,
μέχρι 31/12/06, παραδείγματος χάρη , στην Ανατολική Αττική.
(ταυτόχρονη διαλογική συζήτηση )
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ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι , να σεβαστείτε τον
ομιλητή. Με άναρχες κραυγές δεν λύνεται

το πρόβλημα σας. Ο

κύριος Χιωτάκης δεν νομοθετεί, δεν είναι το κράτος, δήμαρχος είναι
και πρόεδρος εκλεγμένος συνδέσμου .
Ν. ΧΙΩΤΑΚΗΣ : Πριν από πολλά έτσι αντιμετωπίζαμε στις κοινωνίες
στις μη πολιτισμένες τους σκουπιδιάρηδες. Αισθάνομαι ότι γυρίζετε
εκεί.
Στις περιπτώσεις δε που δεν έχει δημιουργηθεί φορέας, όπως
στην Ανατολική Αττική μέχρι 31/12 την ευθύνη έχει η Περιφέρεια .
Πιστεύω , κυρίες και κύριοι συνάδελφοι , ότι ήρθε η ώρα να οριστεί ο
ΕΣΔΚΝΑ ως μοναδικός φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων για
όλους τους Δήμους και τις Κοινότητες στην Περιφέρεια Αττικής.
Πρόσφατες μελέτες, έδωσα στοιχεία που αναφέρουν ότι η
μέση παραγωγή των σκουπιδιών ανά κάτοικο στην Αττική είναι ένα
κιλό και τριακόσια γραμμάρια την ημέρα και εμείς όλοι έχουμε την
υποχρέωση να τα διαχειριστούμε. Η οποιαδήποτε πολιτική για τη
διαχείριση των απορριμμάτων πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους
στόχους και τις δεσμεύσεις της χώρας που απορρέουν από την
εθνική , αλλά και από την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου )
Ν. ΧΙΩΤΑΚΗΣ : Συνάδελφε , ποτέ μου δεν έχω μιλήσει για χωματερή ,
εσείς μιλάτε . Μετά τη λήξη του λόγου μου ότι θέλετε τα λέμε και
αύριο θα έρθω να ακούσω εσάς.
Επίσης,

πρέπει

να

λαμβάνει

λοιπόν

υπόψη

της

της

ιδιομορφίας που παρουσιάζει η χώρα μας και κυρίως το μεγαλύτερο
αστικό συγκρότημά της , ο Νομός Αττικής. Πρέπει να λαμβάνει
υπόψη τη ποσοτική και ποιοτική σύσταση των απορριμμάτων , τις
μέχρι

σήμερα

υπάρχουσες

εφαρμοσμένες

τεχνολογίες

στη

διαχείριση των στερεών και το κόστος κάθε επιλογής.
Οι δεσμεύσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία είναι: η
μείωση του βιοαποκομίσιμου κλάσματος στερεών αποβλήτων που
θα οδηγούνται σε ΧΥΤΑ μέχρι το 2010 στο 75% του παραγομένου,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DIVANI APOLLON PALACE - ΚΑΒΟΥΡΙ

47

ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Το 2013 στο 50% και το 2020 στο 35% και μάλιστα , με βάση της
ποσότητας

του

ενενήντα

πέντε

και

η

ανάπτυξη

συστημάτων

ανακύκλωσης και λοιπών συσκευασιών και αξιοποίησής τους με
συγκεκριμένους χρονικούς και ποσοτικούς περιορισμούς.
Σήμερα , παρ’ όλο που η χώρα μας διαθέτει ένα επαρκές και
σύγχρονο

νομοθετικό

πλαίσιο,

παρ’

όλο

που

η

Τοπική

Αυτοδιοίκηση έχει στη διάθεσή της το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο ,
παρ’ όλο που έχουμε καταφέρει, φίλες και φίλοι , στο τέλος του
2006 να αυξηθεί το ποσοστό της ετήσιας ανακύκλωσης στο 205 της
συνολικής ποσότητας των παραγόμενων αποβλήτων , έναντι μόλις
6% στα τέλη του 2003, παρ’ όλο που το ΥΠΕΧΩΔΕ υποστηρίζει τη
δημιουργία των τριών νέων ΟΕΔΑ , παρ’ όλο που τα έργα που
χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής και εθνικούς πόρους,
παρουσιάζονται μεγάλες καθυστερήσεις στην πρακτική εφαρμογή
του πλαισίου και σοβαρές αποκλίσεις από την εθνική στρατηγική
για τη βιώσιμη ανάπτυξη , για την οποία έχει δεσμευτεί η χώρα μας
έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(ταυτόχρονη διαλογική συζήτηση )
Ν. ΧΙΩΤΑΚΗΣ : Δεν είναι η δημοκρατία που πιστεύω αυτή που
προσπαθείτε να επιβάλλεται. Δεν είναι η δημοκρατία που αξίζει
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση . Σεβαστείτε το Συνέδριο.
Οι Δήμοι και οι Κοινότητες, οι τοπικές κοινωνίες στους
οποίους ανήκει …
(ταυτόχρονη διαλογική συζήτηση )
Ν.

ΧΙΩΤΑΚΗΣ :

Τα

σκουπίδια

δεν

διαχειρίζονται

με

φωνές.

Ειδικότερα στην Αττική η σημερινή κατάσταση έχει ξεφύγει από
οποιονδήποτε σχεδιασμό που είχε καταρτιστεί σε περιφερειακό
επίπεδο. Στην περιοχή των Άνω Λιοσίων και της Φυλής, γενικότερα
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στην περιοχή της Δυτικής Αττικής έχει γίνει την τελευταία δεκαετία
μια τρομακτική συγκέντρωση ποσοτήτων απορριμμάτων , η οποία
οφείλεται στη μη υλοποίηση των δύο προβλεπόμενων ΟΕΔΑ , στην
Κερατέα και το Γραμματικό, στο

κλείσιμο

αρκετών

ανεξέλεγκτων

χωματερών , δικών σας χωματερών και στην υποδοχή πλέον αυτών
των προϊόντων στη Βουλή , στην καθυστέρηση έναρξης λειτουργίας
του εργοστασίου μηχανικής ανακύκλωσης, το οποίο μόλις το 2007
διαχειρίζεται 1.300 τόνους των απορριμμάτων την ημέρα, στην
καθυστέρηση

και

έλλειψη

προγραμμάτων

ανακύκλωσης,

στην

έλλειψη τιμολογιακής πολιτικής, ώστε να εκπληρωθεί η υποχρέωση
του παραγωγού αποβλήτων και η βασική αρχή στη σύγχρονη
κοινωνία «ο ρυπαίνων πληρώνει» .
Οι πιο πάνω λόγοι είχαν σαν αποτέλεσμα οι ΧΥΤΑ στα Άνω
Λιόσια να έχουν διάρκεια ζωής το 1/3 της προγραμματισμένης από
το ’97. Ο προγραμματισμός προέβλεπε τη λειτουργία αυτών των
εγκαταστάσεων , συνάδελφοι , για 24 χρόνια και έχουν κορεστεί σε
10 χρόνια . Είναι απαράδεκτο το γεγονός ολόκληρο το Λεκανοπέδιο
επί τόσες δεκαετίες να μείνει με έναν Χώρο Υγειονομικής Ταφής
στα Άνω Λιόσια και με μόνο μία μέθοδο διαχείρισης απορριμμάτων .
Έχετε γίνει κουραστικοί και για τους δικούς σας.
Είναι εγκληματικό και επιτρέψτε μου να πω ότι είμαστε όλοι
συνένοχοι.
Ο

ΕΣΔΚΝΑ

συνεργασία

με

το

προβλέποντας
Υπουργείο

τα

αδιέξοδα

Εσωτερικών

προώθησε

για

την

σε

Περιφέρεια

Αττικής της δημιουργία του χωροθετημένου ΧΥΤΑ στην περιοχή της
Φυλής,

με

τη

χρηματοδοτούνται

δημιουργία
από

εθνικούς

ενδιάμεσων
πόρους

κυττάρων
και

που

που
σήμερα

υποδέχονται τα απορρίμματα και περιμένουμε σε λίγες εβδομάδες
την έναρξη λειτουργίας της πρώτης φάσης του ΧΥΤΑ Φυλής, έργο
το οποίο έχει χρηματοδότηση από τον Δεκέμβριο του 2003.
Κυρίες και κύριοι σύνεδροι, θα πρέπει εδώ να τονίσω τις
υπεύθυνες και έγκαιρες προσπάθειες που καταβλήθηκαν από την
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Περιφέρεια Αττικής , ώστε να γίνει με διαφάνεια και νομιμότητα η
δημοπράτηση των τριών ΧΥΤΑ του περιφερειακού σχεδιασμού.
Αυτές

οι

άψογες ,

οι

αδιάβλητες

διαδικασίες

κρίθηκαν

επανειλημμένα από δεκάδες ελέγχους και από τα ανώτατα ελληνικά
δικαστήρια και χωρίς δυσάρεστες οσμές , επιτρέπουν στο ελληνικό
κράτος να είναι εφήμερο εντός των πλαισίων , οριακά, που έχει από
δεκαετίες

ορίσει

η

COMMISSION

για

τη

διαχείριση

των

απορριμμάτων στην Αττική.
Οφείλω εκ μέρους του ΕΣΔΚΝΑ , της προηγούμενης – είναι
εδώ και ο πρώην Δήμαρχος Ηρακλείου, ο κύριος Μαστοράκος – και
της παρούσης Εκτελεστικής, να ευχαριστήσουμε τον Υπουργό και
την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών , καθώς και τον
Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής για την πολύπλευρη
βοήθειά τους στον Σύνδεσμό μας.
Επειδή πάντα, αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να τίθενται τα
θέματα στην πραγματική τους διάσταση και να έχουν όλοι οι
υπεύθυνοι παράγοντας πλήρη εικόνα της κατάστασης, πρέπει να
υπογραμμίσω ότι, αν δεν εξαλειφθούν τα αίτια που προανέφερα,
δεν πρόκειται να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα και εντός της
προσεχούς

πενταετίας

θα

υπάρξει

πλήρες

αδιέξοδο

με

καταστροφικές συνέπειες για το περιβάλλον , για τη δημόσια υγεία ,
για το μέλλον της Αττικής.
Κύριε

Πρόεδρε ,

θα

σας

καταθέσω

εγγράφως

όλες

τις

προτάσεις για τους δύο στόχους που έχουμε, την εκπλήρωση των
εθνικών δεσμεύσεων και δυστυχώς, δεν θέλουμε να ακούσουμε τις
προτάσεις μας για το πώς θα ενισχυθούν οι Δήμοι , ώστε να
αναλάβουν ουσιαστικά τη διαχείριση απορριμμάτων .
Θα κλείσω , κάνοντας έκκληση σε όλους όσους με οιονδήποτε
τρόπο έχουν επιρροή ή αρμοδιότητα στο τεράστιο πρόβλημα της
διαχείρισης των απορριμμάτων της Αττικής, δηλαδή την κυβέρνηση ,
τα κόμματα , την Αυτοδιοίκηση , τους εργαζόμενους στους Δήμους,
τους

50

φορείς

των

πολιτών ,

την

επιστημονική

κοινότητα
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συμβάλουν άμεσα στην αντιμετώπιση του προβλήματος , χωρίς
μονομέρειες, χωρίς εγωισμούς, χωρίς υπονόμευση και αγκυλώσεις,
αλλά με αίσθημα ευθύνης στις γενιές που έρχονται στην Αττική , με
ανοικτά μυαλά και πλήρη συναίσθηση της ασφυκτικής σημερινής
κατάστασης.
Προτείνω, κύριε Πρόεδρε , εκ μέρους της Εκτελεστικής του
ΕΣΔΚΝΑ να κληθούν όλοι οι φορείς που προανέφερα , να καθίσουν
στο στρογγυλό τραπέζι με συντονιστή την ΤΕΔΚΝΑ , να συζητήσουν
κάθε άποψη, να αποφασίσουν και να ολοκληρωθεί το στρογγυλό
τραπέζι, όταν αποδεχτούμε την υλοποίηση των αποφάσεών μας.
Άλλωστε, φτάνουμε , φίλες και φίλοι, στην ώρα που επιτέλους το
Λεκανοπέδιο θα ξεφύγει από την Ομηρία του ενός και μοναδικού
ΧΥΤΑ. Φτάνουμε στην ώρα να οριοθετήσουμε το τέλος των ΧΥΤΑ .
Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Κύριοι συνάδελφοι, εξάγεται ένα συμπέρασμα ότι θα
γίνει άμεσα και υπό την εποπτεία της ΤΕΔΚΝΑ συζήτηση και με τον
ΕΣΔΚΝΑ και με εκείνους που δεν ανήκουν στον ΕΣΔΚΝΑ για το
θέμα αυτό, ώστε μετά από αίτηση και τα απορρίμματα να πηγαίνουν
στον ΧΥΤΑ και θεματικό συνέδριο να γίνει.
ΙΑΤΡΟΥ : Πέρασαν 12 χρόνια για να αντιληφθούμε το αυτονόητο , ότι
πρέπει να συζητήσουμε. Αυτό θέλουμε , 12 χρόνια μας είχατε
απέναντι, αποφασίζατε για εμάς, χωρίς εμάς. Επιτέλους διάλογος.
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Κύριε Ιατρού σήμερα είμαστε Διοίκηση της ΤΕΔΚΝΑ,
όχι εχθές. Επειδή κανείς δεν σας έχει κόψει ποτέ τον λόγο από
πουθενά, πρέπει να μάθετε κάποια στιγμή ότι έτσι δεν λύνονται τα
προβλήματα, αλλά σε μία βάση συζήτησης. Εμείς σεβόμαστε τα
πάντα, σεβόμαστε και αυτούς που φωνάζουν και αυτούς που δεν
είναι Σύνεδροι και εκφράζονται, τους σεβόμαστε όλους και πρέπει
να ακουστούν και όλοι, αλλά δημοκρατικά.
Παράκληση

λοιπόν,

αγαπητοί

φίλοι,

γιατί

αύριο

υπάρχει

ολόκληρη ημέρα που θα ακούμε απόψεις και τις δικές σας και δεν
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θα θέλουμε κανείς να θορυβεί όταν ακούγονται οι απόψεις των
συναδέλφων, θέλουμε να έχουμε μια συνοπτική άποψη.
Επειδή λοιπόν καλούμε στο βήμα τον Υπουργό Εσωτερικών,
ας κάνουμε ησυχία , γιατί μας τιμά με την παρουσία του και θα είναι
άξια

προσοχής

τα

όσα

πει.

Καλούμε

τον

κύριο

Προκόπη

Παυλόπουλο, Υπουργό Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης, να έρθει
στο βήμα και ζητάμε συγγνώμη για την καθυστέρηση. Όμως τα
συνέδρια έτσι είναι, πρέπει να ακούγονται όλα. Είμαστε ζωντανοί
οργανισμοί οι ΟΤΑ .
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ : Κύριε Πρόεδρε της ΤΕΔΚΝΑ, κυρίες και κύριοι
Σύνεδροι, κύριοι Δήμαρχοι, κύριε Πρόεδρε της ΚΕΔΚΕ , κύριοι
εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β΄ Βαθμού, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι στη Βουλή και στην κυβέρνηση , θέλω να σας πω
από καρδιάς πριν ξεκινήσω , δεν θα σας κουράσω , μόνο μία λέξη
και πιστέψτε με , την λέω από καρδιάς.
Οι πολιτικοί και ιδίως οι Υπουργοί, έρχονται και παρέρχονται.
Σημασία έχει τι προσπάθεια κάνουν , τι είναι εκείνο το οποίο θέλουν
να αφήσουν πίσω τους .
Σας διαβεβαιώνω και έτσι ξεκινάω και είναι και το απόσταγμα
αυτού που θα ήθελα να πω στο τέλος, αλλά το λέω αυτήν την ώρα
μετά

από

κατανοητή

αυτήν

την

αντίδραση.

πολλές

φορές

Βοηθείστε

αν

θέλετε

εκείνους

αυτονόητη

που

θέλουν

και
να

προχωρήσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, να την στηρίξουν , για να
μπορεί όταν διεκδικεί να είναι στο ύψος στο οποίο πρέπει να αρθεί,
για να έχει τη δύναμη της φωνής , να μπορεί να φωνάξει, να
διεκδικήσει, μέσα στο πλαίσιο των κανόνων που η δημοκρατία η
ίδια θωρακίζει.
Σας παρακαλώ πολύ και σας το λέω ξέροντας τις αγωνίες
όλων, βοηθείστε ιδίως σε τέτοια Συνέδρια, σημαδιακά Συνέδρια που
βγαίνει

η

φωνή

της

Τοπικής

Αυτοδιοίκησης,

οι

κανόνες

της

δημοκρατίας να λειτουργούν άψογα , οι φωνές όλες να ακούγονται,
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τα συμπεράσματα να είναι τέτοια που καμία κεντρική εξουσία να
μην μπορεί να αμφισβητήσει τη δύναμη της φωνής .
Μην αφήσετε να βγαίνουν από τέτοια Συνέδρια αντί για
συμπεράσματα, αντί για ήρεμους διαλόγους, να βγαίνουν απλώς και
μόνο μερικές εικόνες που εγώ το ξέρω , είναι η εξαίρεση .
Σας παρακαλώ πολύ , είναι παράκλησή μου , γιατί όπως σας
είπα, αργά ή γρήγορα εγώ δεν θα είμαι εδώ . Εσείς όμως θα πρέπει
να είστε πάντα εκεί για να μπορείτε να διεκδικείτε απέναντι σε όλες
τις μορφές εξουσίας αυτό που πραγματικά σας ανήκει.
Για να γίνει αυτό, το ξανά λέω , από τέτοια Συνέδρια σε τόσο
κρίσιμες στιγμές, πρέπει να βγαίνουν εικόνες δύναμης και ενότητας
και όχι εικόνες οι οποίες αποπροσανατολίζουν το ενδιαφέρον της
κοινής γνώμης, από αυτό που είναι, μπορεί να είναι , πρέπει να
είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Σας παρακαλώ .
Σημαδιακό αυτό το Συνέδριο της ΤΕΔΚΝΑ, το πρώτο μετά από
τις Δημοτικές και Νομαρχιακές Εκλογές . Σημαδιακό για δύο λόγους.
Πρώτα -πρώτα γιατί έρχεται μετά από ένα τραγικό καλοκαίρι. Μια
τραγωδία που στοίχισε ανθρώπους, που στοίχισε ανεπανόρθωτα σε
ότι αφορά το περιβάλλον, τον δασικό μας πλούτο.
Τούτη την ώρα πρέπει να υπάρχει η περίσκεψη και για το
πώς θα επουλώσουμε τις πληγές , αλλά και για το πώς δεν θα
επαναληφθούν τέτοια φαινόμενα στο μέλλον . Τούτη την ώρα, η
Πολιτεία

ιδίως,

το

έχω

πει

και

άλλοτε,

ανεξάρτητα

από

την

προσπάθεια που κατέβαλλε , ανεξάρτητα από το αν και κατά πόσο
έγινε ότι έπρεπε να γίνει, όταν υπάρχουν ανθρώπινες ζωές – το
έχω πει πολλές φορές – που χάθηκαν , όταν υπάρχει αυτή η
οικολογική καταστροφή , πρέπει
απέναντι

στην

Τοπική

πάντα απέναντι στους πολίτες και

Αυτοδιοίκηση

να

νιώθει

το

αυτονόητο

αίσθημα ενοχής το οποίο επιβάλλει η ίδια η δημοκρατία .
Βαρύ το κλίμα , μα μέσα από αυτό το κλίμα το οποίο το
σηματοδότησε η τιμή, η οφειλόμενη τιμή στα θύματα , πρέπει να
κοιτάξουμε

μπροστά .

Πρέπει ,

το

τονίζω ,

να

βγάλουμε
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συμπεράσματά μας και είναι ανάγκη να αποτίσουμε και τον φόρο
τιμής στην Τοπική Αυτοδιοίκηση όχι μόνο για τα θύματα που η ίδια
είχε, αλλά και για την μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλλε και εγώ
την γνωρίζω και την έζησα μαζί σας σε αυτόν τον αγώνα εναντίον
της πύρινης λαίλαπας.
Κάποιοι διερωτώνταν πού ήταν η Τοπική Αυτοδιοίκηση . Εγώ
το έζησα μαζί σας, ήταν εκεί τις ώρες που έπρεπε . Με τα πενιχρά
μέσα που δυστυχώς ακόμα και τώρα διαθέτει. Όμως ήταν εκεί και
έκανε ότι μπορούσε.
Πρέπει

να

σκεφτούμε

ότι

ακριβώς

η

αξιοποίηση

των

δυνάμεών της μπορεί να είναι ακόμα καλύτερη στο μέλλον και αυτό
σηματοδοτεί και η δημιουργία του ενιαίου Υπουργείου Εσωτερικών
στο πλαίσιο του οποίου η Τοπική Αυτοδιοίκηση συνλειτουργεί,
συναποφασίζει και βεβαίως δρα από κοινού με όλους τους φορείς
που είναι επιφορτισμένοι να αντιμετωπίζουν τις κρίσεις. Αυτό
άρχισε ήδη να φαίνεται και το ξέρετε οι περισσότεροι , ιδίως όσοι
προέρχεστε από περιοχές που έχουν πληγεί , γιατί είναι απαραίτητο
την ώρα της κρίσης όλες οι δυνάμεις του κράτους και οι φορείς της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, από κοινού, καθένας κατά τον ρόλο του και
την αποστολή

του , να

αντιμετωπίζουν τις κρίσεις αυτές γιατί

υπάρχει στο πλαίσιο της δημοκρατίας μία βασική αρχή. Όλος ο
μηχανισμός του κράτους, κεντρικού, περιφερειακού και η Τοπική
Αυτοδιοίκηση ,

είναι

στην

υπηρεσία

του

πολίτη

και

η

Τοπική

Αυτοδιοίκηση ακόμα περισσότερο, γιατί η Τοπική Αυτοδιοίκηση
είναι από τον προορισμό της εκείνη που είναι κοντύτερα στον
πολίτη.

Έχει

μεγαλύτερη

δημοκρατική

μεγαλύτερη αντίληψη των προβλημάτων

νομιμοποίηση ,

έχει

εκείνων τα οποία οφείλει

να αντιμετωπίσει και πρέπει να της αναγνωρίζουμε τον ρόλο εκείνες
τις ώρες που της ταιριάζει.
Για αυτό ξεκινήσαμε με αυτόν τον μηχανισμό του ενιαίου
Υπουργείου να συντονίζονται όλες οι δυνάμεις της υπό την ευρεία
του όρου έννοια κρατικής μηχανής με τον ίδιο τρόπο , ώστε να είναι
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κοντά

στον

πολίτη

ακόμα

και

όταν

είναι

να

αντιμετωπίσουν

καταστάσεις ανωτέρας βίας.
Θέλω να σας τονίσω με αυτήν την αρχή που έκανα , που ήταν
αρκετά εκτενής, ότι όπως ακούστηκε αλλά δεν πρέπει να μείνουμε
στα λόγια , το μέλλον σε ολόκληρο τον πλανήτη, ιδίως όμως στην
Ευρωπαϊκή

Ένωση

και

κυρίως

στην

χώρα

μας,

ανήκει

στην

αποκέντρωση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση . Αυτό το ξέρουμε και το
ζείτε εσείς, είναι όμως ακόμα και για εκείνους που αμφισβητούν τις
επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κανόνας πάνω στον οποίο
βασίζεται η όλη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί γνωρίζετε
ότι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα είναι πως η
ευρωπαϊκή

ολοκλήρωση

μόνο

μέσα

από

την

σύγκλιση

των

περιφερειών μπορεί να υπάρξει και μόνο μέσα από την ανάληψη
σημαντικής

αποστολής

της

Τοπικής

Αυτοδιοίκησης

μπορεί

να

διεκπεραιωθεί και ανεξάρτητα από τις ιδεολογικές διαφορές που
μπορεί

να

υπάρχουν,

πρέπει

και

για

αυτόν

τον

λόγο

να

συστρατευτούμε προς την κατεύθυνση αυτή .
Φαίνεται αυτό ακόμα και από την τέταρτη προγραμματική
περίοδο, από το Δ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, το οποίο από την
ίδια του την φύση και όπως άλλωστε αποφασίστηκε από την
κυβέρνηση, ανήκει κατά το μεγαλύτερο μέρος του στην περιφέρεια
και την Τοπική Αυτοδιοίκηση . Πάνω από το 80% του συνολικού Δ΄
Κοινοτικού Πλαισίου , πηγαίνει στην περιφέρεια . Δηλαδή, πάνω από
τι 80% των 36,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που είναι το σύνολο της
κοινοτικής και της εθνικής συμμετοχής.
Για να γίνει όμως αυτό πράξη , είμαστε υποχρεωμένοι να
αντιμετωπίσουμε κατάματα μία πραγματικότητα , που εδώ ιδίως, στο
Λεκανοπέδιο, τη ζουν περισσότερο , οι Δήμοι , οι Νομαρχίες, γιατί
εδώ

είναι

μία

μικρογραφία

των

μεγάλων

ανισοτήτων

που

ταλαιπώρησαν και εν μέρει ταλαιπωρούν ακόμα την χώρα .
Η αλήθεια που πρέπει να αντιμετωπίσουμε κατάματα , είναι
ετούτη: αν θέλουμε την Τοπική Αυτοδιοίκηση να πρωταγωνιστήσει,
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δεν αρκεί να την λέμε πυλώνα της δημοκρατίας, δεν αρκεί να
θεσπίζουμε νόμους, δεν αρκεί να εκχωρούμε αρμοδιότητες. Πρέπει
να έχουμε την γενναιότητα αλλά και την αίσθηση οφειλόμενου
χρέους να της δώσουμε πέρα από τις αρμοδιότητες, που εύκολα η
πολιτική και κεντρική εξουσία εκχωρούν και τους πόρους και την
υλικοτεχνική υποδομή για να λειτουργήσει , γιατί αυτή υπήρξε η
μεγάλη κακοδαιμονία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όλα αυτά τα
χρόνια .
Ποια

ήταν

η

πραγματικότητα

γύρω

από

την

Τοπική

Αυτοδιοίκηση ; Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα . Τα μεγάλα λόγια που
ήθελαν την Τοπική Αυτοδιοίκηση να την εξυμνούν οι πολιτικοί και οι
κεντρικές εξουσίες, μόνο και μόνο

όμως για να την ποδηγετούν

πολιτικά και να μπορούν να μετρούν πολιτικές νίκες μέσα από την
Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Αυτό έχει σταματήσει και θα σταματήσει για πάντα και είναι το
μεγάλο κεκτημένο της εποχής μας. Το μεγάλο λάθος που συνέβη
στα προηγούμενα χρόνια , είναι τούτο και το ξέρετε . Ότι ναι,
φτιάχναμε θεσμούς. Πώς τους θωρακίζαμε; Τι ήταν εκείνο το οποίο
μπορούσαν να αντιμετωπίσουν με βάση την αποστολή τους; Δεν θα
ξεχάσω ποτέ όταν ανέλαβα τα καθήκοντά μου , τον Μάρτη του 2004,
την ομόφωνη κραυγή , ας το πω έτσι και της ΚΕΔΚΕ και της ΕΝΑΕ,
και μόνο πολιτικά δεν μας ανήκε την εποχή εκείνη και δεν θέλω
ποτέ να το εκφράζω με αυτούς τους όρους το θέμα της ΚΕΔΚΕ και
της

ΕΝΑΕ .

Ότι

υλικοτεχνικής

οικονομικά

υποδομής

τουλάχιστον

η

Τοπική

τα

ζούμε

ακόμα .

όμως

γιατί

και

από

Αυτοδιοίκηση

πλευράς

τελούσε

υπό

κατάρρευση.
Τα

προβλήματα

δημιουργήθηκαν;

Ιδίως

Πότε

και

πώς

δημιουργήθηκαν ;

Δημιουργήθηκαν κυρίες και κύριοι Σύνεδροι, για ένα βασικό λόγο
τον οποίο συνόψισα προηγουμένως. Γιατί δεν υπήρξαν σταθερές
αντηρίδες για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις του μέλλοντος, γιατί δεν
μπορούσαν να στηρίξουν οι όποιες θεσμικές τομές είχαν γίνει το
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βάρος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αναλογεί σύμφωνα με την
αποστολή της .
Ναι, έγιναν παραδείγματος χάριν κάποια βήματα σε σχέση με
τις αναγκαστικές συνενώσεις του Καποδίστρια . Τι απέδωσαν ; Ποιο
ήταν το αποτέλεσμα; Αν ήταν τόσο καλά τα πράγματα, το μεγάλο
ερώτημα είναι πώς γίνεται και για περίπου οκτώ χρόνια το ΕΠΤΑ
έδωσε για ολόκληρη αυτήν την Αυτοδιοίκηση 1,7 δις ευρώ . Και αν
ήταν έτσι , πώς γίνεται ακόμα και τώρα, το καλοκαίρι το τραγικό που
περάσαμε, να έχεις Δήμους με τόσα Διαμερίσματα και με ακτίνα
που υπερέβαινε πολλές φορές τα 40 χιλιόμετρα και να μην διαθέτει
ολόκληρος ο Δήμος παρά μία ή δύο υδροφόρες. Το λέω για την
κατάσταση η οποία αντιμετωπίστηκε ήδη .
Η αλήθεια είναι απλή και πρέπει να τη δούμε κατάματα , το
ξανά λέω. Δεν αρκεί να κάνεις θεσμικές τομές. Ποια ήταν η
φιλοσοφία μας, ποια είναι η πρακτική μας και στην πρώτη τετραετία
και στη

δεύτερη. Για να γίνουν οι σημαντικές τομές, για να γίνουν

οι μεταρρυθμίσεις, πρώτα στηρίζεις τους θεσμούς που έχεις και
ύστερα

περνάς

αντηρίδες

και

σε
αυτές

κάτι
οι

άλλο .

Πρώτα

σταθερές

δημιουργείς

αντηρίδες

δεν

σταθερές
υπήρχαν .

Δημιουργούνται, θα δημιουργηθούν και πάνω εκεί μαζί με διάλογο
θα προχωρήσουμε πάνω στις μεγάλες τομές .
Ποιες θα είναι οι τομές αυτές και πως αυτές οι τομές θα
διασφαλιστούν από πλευράς πορείας. Σε ότι αφορά τον Α΄ Βαθμό .
Το τόνισα και πριν . Χρόνια ολόκληρα γινόταν η συζήτηση για έναν
Κώδικα. Για έναν Κώδικα που διασφάλιζε λειτουργικότητα , αλλά
ιδίως εσωτερική δημοκρατία . Θα έδινε φωνή στις τοπικές κοινωνίες.
Ο Κώδικας αυτός δεν ήρθε ποτέ . Ο Κώδικας αυτός ήρθε δύο μόλις
χρόνια από την ημέρα που η κυβέρνηση Καραμανλή ανέλαβε τα
καθήκοντά της και έγινε σε πλήρη συνεννόηση με την ΚΕΔΚΕ. Το
γνωρίζετε αυτό το πράγμα . Είναι μεγάλο κεκτημένο το οποίο δεν το
διεκδικεί αυτή η παράταξη. Σε συνεννόηση μαζί σας έγινε, αλλά θα
πρέπει να αναγνωρίζουμε την αλήθεια . Πότε στα προηγούμενα
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χρόνια

σε

τόσο

μικρό

χρονικό

διάστημα

υπήρξε

αυτή

η

αποφασιστική παρέμβαση και μία παρέμβαση μάλιστα που έχουμε
το θάρρος και το λέω αυτό το πράγμα , να την διορθώνουμε ακόμα
και στην πορεία , γιατί στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε σήμερα , με
τη συνεννόηση της ΚΕΔΚΕ, ήδη με την προηγούμενη ηγεσία της και
ήδη με την τωρινή, επειδή δεν επαρκούσε ο χρόνος για την
εξυγίανση των επιχειρήσεων , δίνεται παράταση . Διασφαλίζεται το
μέλλον των ανθρώπων που εργάζονται μέσα από την διεύρυνση
των μετατάξεων και λύνει μία σειρά προβλήματα τα οποία αφορούν
τους ίδιους τους αιρετούς.
Θα μου πείτε , τόσο γρήγορα χρειάστηκε να τροποποιήσουμε
σε αυτά τα σημεία τον Κώδικα ; Ναι , τόσο γρήγορα , γιατί πρέπει να
δούμε πέρα από το κεκτημένο του Κώδικα στο σύνολό του , ποιες
προσαρμογές πρέπει να γίνουν άμεσα για να εφαρμοστεί αυτός ο
Κώδικας και όχι να αφήνουμε πίσω μας απολιθώματα.
Ύστερα , στο οικονομικό σκέλος. Βεβαίως, ψηφίστηκε ο 1828.
Το ζήτημα είναι πως εφαρμόστηκε και αν ο 1828, που πράγματι για
την εποχή του αποτελούσε μία πρόοδο, σήμερα επαρκεί για να
αντιμετωπίσει τις ανάγκες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Εφαρμόστηκε; Δεν εφαρμόστηκε και το ξέρετε , γιατί είναι
γνωστό

ότι

από

υπολογισμούς

το

της

υπεξαιρέθηκαν

1997

ΚΕΔΚΕ

πάνω

μέχρι
υπό

από

το
την

ένα

2003,

σύμφωνα

προηγούμενη

με

τους

ηγεσία

της,

δισεκατομμύριο

διακόσια

εκατομμύρια ευρώ . Άκουσα προηγουμένως και για τρία . Εγώ δεν
ήξερα

ότι είχαν

κυβέρνηση

και

υπεξαιρεθεί
ομολογεί

ότι

τρία. Αν
ήταν

έρχεται η προηγούμενη

τρία

δισεκατομμύρια

που

υπεξαιρέθηκαν, δεν το ξέρω . Πάντως εγώ εκείνο που ξέρω είναι ότι
είναι υπολογισμός , ήταν ένα δισεκατομμύριο διακόσια και κάτι.
Όμως αυτά υπεξαιρέθηκαν, αφαιρέθηκαν, δεν εφαρμόστηκε .
Βεβαίως είναι χρέος της Πολιτείας να τα επιστρέψει και
βεβαίως θα αγωνιστούμε όλοι μαζί για να υπάρξει και κωδικός και
χρονοδιάγραμμα. Όμως εσείς δικαιούστε αυτό το πράγμα να το
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ζητάτε και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε γιατί αυτό
δεσμευτήκαμε να κάνουμε. Το να ακούς όμως κριτική από τις
πλευρές εκείνες οι οποίες κατέστησαν μέθοδο την υπεξαίρεση των
πόρων

της

απόδοσης,

Τοπικής
νομίζω

Αυτοδιοίκησης
πως

αυτό

δεν

προς

την

βοηθά

κατεύθυνση

της

αξιοπιστία

του

την

πολιτικού λόγου. Ένα συγνώμη θα ήταν καλύτερο απέναντι στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση, το οποίο δεν ακούστηκε ποτέ.
Όπως

επίσης

κυρίες

και

κύριοι,

είναι

γνωστό

ότι

οι

συνενώσεις του 1997 έγιναν με τρόπο καταναγκαστικό, χωρίς καμία
πρόταση προηγουμένως, έστω και από Όργανα συλλογικά της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το ποια είναι η κατάσταση και το ποια
εξακολουθεί να είναι σε πολλά πράγματα , το γνωρίζετε .
Δεν είναι μόνο αυτό. Για να μπορούσε να σταθεί αυτό το
εγχείρημα, που κάποιοι μας κατηγορούν γιατί δεν το ψηφίσαμε, δεν
το ψηφίσαμε και για έλλειψη δημοκρατικής ευαισθησίας από την
μεριά εκείνων που το εμπνεύστηκαν και γιατί ήταν φανερό από την
αρχή ότι δεν υπήρχε η κανονική οικονομική υποδομή που θα
έπρεπε να υπάρχει για να μπορέσει να στηριχτεί αυτό . Είχαμε
μιλήσει την εποχή εκείνη για πάνω από τρία δισεκατομμύρια ευρώ .
1,7 δις ευρώ δόθηκαν , όπως είναι γνωστό , αν δόθηκαν και όπως
δόθηκαν, χωρίς να υπάρχει η παραμικρή δυνατότητα

να κάνουμε

τότε κοινοβουλευτικό έλεγχο για το πώς δινόταν αυτό σε επιμέρους
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Τι κάναμε εμείς; Για πέντε χρόνια το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ , για
το οποίο ευχαριστώ θερμά τον Θανάση τον Νάκο για την άοκνη
προσπάθεια

που

καταβάλει ,

το

πρόγραμμα

ΘΗΣΕΑΣ,

πλήρως

διαφανές άλλωστε, όλοι το ξέρετε, μπείτε στο site του Υπουργείου
Εσωτερικών , για ν δει κανείς μέχρι το τελευταίο ευρώ που πήγαν τα
χρήματα αυτά .
Το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για πέντε χρόνια , δίνει 3,5 δις ευρώ ,
χωρίς να υπολογίζουμε τις συμπράξεις του δημόσιου και του
ιδιωτικού τομέα. Είναι πολύ; Όχι, αλλά είναι διπλάσιο από το ΕΠΤΑ
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και εν πάση περιπτώσει αυτό δείχνει μία νοοτροπία. Αναπτυξιακή
νοοτροπία ,

δείχνει

ακριβώς

την

προσπάθεια

να

ανακάμψει

οικονομικά η Τοπική Αυτοδιοίκηση και αυτό θα το καταφέρουμε και
θα το καταφέρουμε με

την κοινή συζήτηση η οποία αφορά πλέον

την ενίσχυση των πόρων με την εξεύρεση δυναμικών πόρων , τους
οποίους δεν διασφαλίζει πια ο 1828 και όταν λέω δυναμικών πόρων ,
εννοώ πόρων που ούτως ή άλλως εξασφαλίζουν το σημερινό status ,
δεν πάμε ούτε ένα ευρώ παρακάτω , αλλά θα είναι δυναμικοί με την
έννοια ότι κάθε χρόνο οι ίδιοι θα αποδίδουν περισσότερο με την
ίδια τους την φύση και δεν θα έρχεται η Τοπική Αυτοδιοίκηση κάθε
χρόνο να διεκδικεί παραπάνω , όπως το κάνει τώρα , απέναντι στην
κεντρική εξουσία , απέναντι στην κεντρική διοίκηση.
Το ίδιο πράγμα έγινε και βεβαίως η αρχή είναι με την
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση . Βεβαίως η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
έγινε το 1994. Δέκα χρόνια όμως πέρασαν και ένας Κώδικας δεν
έγινε ποτέ . Είναι έτοιμος σε έναν μήνα και θα ήταν πριν , η ΕΝΑΕ
μου ζήτησε τον

χρόνο για

να συζητήσει περισσότερο και το

κυριότερο , επειδή άκουσα την κριτική και ορθώς γίνεται η κριτική
γιατί δεν επαρκούν τα οικονομικά μέσα , είναι αλήθεια, άκουσα την
κριτική

για

το

θέμα

των

οικονομικών

της

Νομαρχιακής

Αυτοδιοίκησης. Το ξέρετε όλοι σας. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
στον προϋπολογισμό του 2004 είχε όπως είναι γνωστό και το ξανά
τονίζω ,

καθαρούς

πόρους

109

εκατομμύρια

ευρώ

και

390

εκατομμύρια ευρώ προνοιακά . Με τον 3345 πήρε πίσω όλα τα
προνοιακά το κράτος ή το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος τους. Ο
Νικήτας ο Κακλαμάνης ήταν Υπουργός Υγείας την εποχή εκείνη
όταν συζητήσαμε και έγινε αυτό και από τα 110.000.000 € με τον
3345 και μέσα από το 2% του ΦΠΑ και το 10% τελών κυκλοφορίας
που

καθορίστηκαν

οι

σταθεροί

δυναμικοί

πόροι

στον

προϋπολογισμό, του 2007 είχαμε 514.000.000 € και θα είναι αρκετά
περισσότερα στον προϋπολογισμό του 2007, γιατί ο ίδιος ο πόρος
είναι εκείνος που διαμορφώνει το ύψος το οποίο αναλογεί στη
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Νομαρχιακή

Αυτοδιοίκηση.

Είναι

πολλά ;

Όχι.

Όμως

είναι

τετραπλάσια του 2004. Πώς να το κάνουμε ; Είναι μια αλήθεια αυτό .
Προς

όλους

μηδενιστική

κριτική ,

εκείνους
χωρίς

οι
να

οποίοι

αφενός

διδάσκονται

από

μεν
τα

κάνουν

λάθη

του

παρελθόντος και ιδίως όταν μιλούν σε ανθρώπους που ένοιωσαν
στο πετσί τους τι σημαίνει εγκατάλειψη, τι σημαίνει υπεξαίρεση , τι
σημαίνει

παραχώρηση

αρμοδιοτήτων

χωρίς

την

παραμικρή

φροντίδα για το μέλλον. Γιατί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα όλης
της φροντίδας για το μέλλον , εσείς ιδίως του Α΄ Βαθμού και εδώ
ιδίως στο Λεκανοπέδιο ήταν και το θέμα του «Βοήθεια στο Σπίτι»
και η Δημοτική Αστυνομία. Βεβαίως , το «Βοήθεια στο Σπίτι» ως
πρόγραμμα

δόθηκε , μόνο

που

δόθηκε

μόνο

όσο

υπήρχαν

οι

Κοινοτικοί Πόροι. Ήρθαν και σας είπαν «πάρτε το όσο υπάρχουν οι
Κοινοτικοί Πόροι» .
Μπορεί να μου πει κανείς μια φροντίδα που υπήρχε για το
«Βοήθεια στο Σπίτι» για το τι μέλλει γενέσθαι μετά το τέλος της
Κοινοτικής

χρηματοδότησης;

Μία

ρύθμιση

υπήρχε;

Όχι.

Το

φροντίσαμε και το φροντίζουμε. Ούτε μία θέση δεν θα χαθεί και
κυρίως ούτε ένας άνθρωπος δεν θα χάσει τη φροντίδα αυτή, όσο
και αν κοστίσει στον δημόσιο κορβανά και το ξέρετε .
Όπως επίσης το ίδιο με τη Δημοτική Αστυνομία . Το διάταγμα
που υπογράφηκε την εποχή εκείνη, εδώ είναι ο Πρόεδρος της
ΚΕΔΚΕ τώρα, το ξέρει και ο προκάτοχός του , μέσα στο τότε
Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
υπογράφηκε ως εξής: βεβαίως, κάθε Δήμος μπορεί να δημιουργήσει
Δημοτική Αστυνομία, υπό έναν όρο , ότι δεν αναλαμβάνει κανένα
βάρος η κεντρική εξουσία . Να πως σημαίνει να πετάς αρμοδιότητες,
χωρίς να αναλαμβάνεις κανένα βάρος. Εμείς ερχόμαστε τώρα και
αναλαμβάνουμε ένα μεγάλο κομμάτι που είναι πάνω από το μισό.
Το να δημιουργείς θεσμούς , χωρίς να διασφαλίζεις το μέλλον
τους, είναι εύκολο. Το δύσκολο είναι οι θεσμοί αυτοί να σημαίνουν
εμπιστοσύνη στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αυτό το λέω, γιατί δεν
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είναι μόνο η φροντίδα μας για το μέλλον σχετικά με τα οικονομικά
που εκεί θα ρίξουμε το μεγαλύτερο βάρος. Δεν είναι το ότι μέσα
από τον διάλογο του Πρωθυπουργού μέσα από τον διάλογο με την
ΚΕΔΚΕ

και

την

ισχυρότερους

ΕΝΑΕ

ότι

μεταβολή

πρόκειται

και

αποτελεσματικότερους

να

γίνει

για

Οργανισμούς

Αυτοδιοίκησης, θα γίνει με τον διάλογο ο οποίος θα καταλήξει σε
συγκεκριμένα

αποτελέσματα

τα

οποία

θα

τεθούν

υπόψη

των

κομμάτων. Είναι και το γεγονός ότι συζητάμε για τους πόρους, την
ενίσχυσή τους , την αλλαγή της μορφής τους, ώστε να γίνουν
δυναμικοί, να μην έχουν τη στατικότητα που υπάρχει σήμερα .
Είναι και η φροντίδα να στηρίξουμε την Τοπική Αυτοδιοίκηση
για το μέλλον απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις που έρχονται. Οι
μεγάλες προκλήσεις ξέρετε ποιες είναι. Είναι προκλήσεις που
σημαίνουν

ότι

η

Τοπική

Αυτοδιοίκηση

θα

μπορέσει

να

προγραμματίσει τον ρόλο της με αναπτυξιακή πολιτική και όρους
κοινωνικής δικαιοσύνης. Για να γίνει όμως αυτό, δεν αρκεί να της
λες «έχεις πόρους, έλα απορρόφησέ τους». Ποια είναι η υποδομή
που της παρέχεις; Τι έχουμε κάνει ; Στο νομοσχέδιο το οποίο
ψηφίζεται από την άλλη εβδομάδα , δηλαδή στο νομοσχέδιο που
αφορά το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς, το ΕΣΠΑ , υπάρχει:
πρώτον, από τη μία πλευρά η δημιουργία σε κάθε Περιφέρεια του
Αναπτυξιακού Οργανισμού , ο οποίος επιτρέπει στην Περιφέρεια ως
αποκεντρωμένη μονάδα να δράσει όπως πρέπει , για να έχει την
απορρόφηση

που

της

αρμόζει

και

μέσα

από

δημοκρατικό

προγραμματισμό.
Όμως το κυριότερο είναι η δημιουργία των δύο ανωνύμων
εταιρειών , της ΔΗΜΟΣ Α.Ε. και της ΝΟΜΟΣ Α.Ε., οι οποίες
θεσμοθετούνται και για οποίες και τι δεν άκουσα από πλευράς
κριτικής,

ενώ

είναι

γνωστό

ότι

με

χρήματα ,

τα

οποία

δεν

αφαιρούνται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, δημιουργούνται αυτές οι
ανώνυμες με τη συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο φυσικά της
ΚΕΔΚΕ και της ΕΝΑΕ, ώστε να έχουν το ανθρώπινο δυναμικό και
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την υλικοτεχνική υποδομή Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄
και Β΄ Βαθμού, για να κάνουμε το εξής απλό : εάν βεβαίως έχουν
τεχνογνωσία, όπως οι μεγάλοι Δήμοι, παραδείγματος χάρη , Αθήνα ,
Θεσσαλονίκη, Περιστέρι, Αιγάλεω και άλλοι που μπορούν να έχουν
την

υποδομή,

αν

έχουν

την

υποδομή

και

μπορούν

να

απορροφήσουν , τότε από εκεί και πέρα να προχωρήσουν . Όμως, αν
δεν την έχουν , σε ποιον θα στραφούν ; Θα αρχίσουν να έχουν
γραφεία τεχνικά με τα οποία θα συναλλάσσονται ; Με τι οικονομικό
κόστος και με ποιες διαδικασίες; Αντί να υπάρχει αυτό λοιπόν , το
κράτους τους διασφαλίζει τη δυνατότητα να έχουν , χωρίς να τους
κοστίζει ούτε ένα ευρώ , ένα σύμβουλο αυτού τους είδους για να
τους βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση . Αυτό σημαίνει και να
δίνεις αρμοδιότητες και να δίνεις πόρους και υλικοτεχνική υποδομή ,
για να προχωρήσεις στο μέλλον και εκεί προχωρούμε με αυτό τον
τρόπο για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που πρέπει.
Αυτό ιδίως για εδώ το Λεκανοπέδιο έχει τεράστια σημασία ,
όταν

ξέρετε

πόσο

μεγάλο

μέρος

των

πόρων

αναλογεί

στους

μεγάλους Δήμους που υπάρχουν εδώ και εκεί κατατείνει – για να
κλείσω με αυτό το θέμα – και η δημιουργία θεσμικού πλαισίου των
μητροπολιτικών συνεργασιών.
Δεν μίλησα ποτέ, δεν μιλάω για μητροπολιτικούς Δήμους.
Μιλάω για μητροπολιτικές συνεργασίες, γιατί σε αυτή τη φάση που
χρόνια ολόκληρα καθυστέρησε, τόσα χρόνια το ακούμε, δεν γινόταν
τίποτα,

τώρα

θα

τελειώσει

το

θεσμικό

πλαίσιο .

Βεβαίως ,

θα

προταθεί, γιατί θα γίνει κουβέντα πάνω σε αυτό το πράγμα , δεν
πρόκειται

να

αποφασίσουμε

μονομερώς.

Τώρα

λοιπόν

αποφασίζουμε τις μητροπολιτικές συνεργασίες που τι σημαίνουν ; Σε
καμία περίπτωση απώλεια της νομικής προσωπικότητας και της
οντότητας των Δήμων που συνεργάζονται, ούτε απορρόφησή τους
από

τον

Δήμο,

ο

οποίος

στο

μητροπολιτικό

πλαίσιο

είναι

ο

μεγαλύτερος.
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Μητροπολιτικές συνεργασίες σημαίνει τη συνεργασία μέσα
από ένα συντονιστικό διοικητικό Όργανο μεταξύ τους πάνω σε
συγκεκριμένους τομείς με συγκεκριμένα οικονομικά μέσα , όπως
είναι

ιδίως

οι

τομείς,

συμπεριλαμβανόμενης
συγκοινωνίας,

τα

οι

της

οποίοι

διαχείρισης

πολιτιστικά ,

αφορούν
των

ζητήματα

το

περιβάλλον ,

απορριμμάτων ,
που

αφορούν

της
την

εκπαίδευση, ιδίως δηλαδή τον πυρήνα της κοινωνικής συνοχής, για
να μπορούν να αποφασίζουν , χωρίς να κόβεται ο δρόμος σε ένα
ορισμένο και να μπαίνει ο διαχειριστής . Χωρίς να χρειάζεται ένα
πάρκο να χωρίζεται στα δύο και να μην ξέρεις ποιος είναι δυνατόν
αυτό να το διαχειριστεί.
Για αυτό ακριβώς μιλάμε για μητροπολιτικές συνεργασίες που
εξασφαλίζουν και τη συνεργασία και την αυτοτέλεια της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
Είπα πριν κάτι και με αυτό θέλω να τελειώσω . Ούτε μηδενίζει
κανείς τις προσπάθειες που έγιναν στο παρελθόν , ούτε δικαιούται
να

θεωρεί

ότι

κατέχει

την

εξ

αποκαλύψεως

αλήθεια ,

πολύ

περισσότερο δεν διεκδικεί και δεν μπορεί να διεκδικεί το αιώνιο
στον χώρο της πολιτικής.
Ξέρουμε ότι το μεγάλο κεκτημένο στην πολιτική είναι αυτές οι
στέρεες βάσεις για να προχωρήσει κανείς στο μέλλον . Ξέρουμε ότι
οι κυβερνήσεις αλλάζουν και αυτή είναι η φύση της δημοκρατίας. Η
Τοπική Αυτοδιοίκηση σαν θεσμός , απαλλαγμένη από κομματικά
χρώματα, από κομματικές σκοπιμότητες, προσανατολισμένη στη
δημοκρατική οργάνωση των τοπικών κοινωνιών είναι και θα πρέπει
να είναι πάντοτε απέναντι από την κάθε κεντρική εξουσία, όχι με
την έννοια της αντιπαλότητας, πρέπει να είναι απέναντι με την
έννοια ότι οφείλει να διεκδικεί αυτό που της ανήκει και η κεντρική
εξουσία οφείλει να αντιλαμβάνεται ακόμα και την υπερβολή αυτής
της διεκδίκησης, γιατί μετά από τόσα χρόνια καθυστέρησης και η
υπερβολή είναι νοητή, είναι κατανοητή.
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Άλλωστε, αν κινδυνεύσαμε και εν μέρει κινδυνεύουμε ακόμα
από κάτι, είναι γιατί η Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως αφέθηκε στη
μοίρα της , έτσι όπως της δόθηκαν αρμοδιότητες, αλλά δεν είχε τα
μέσα πολλές φορές να τις ασκήσει, εκτέθηκε στα μάτια των τοπικών
κοινωνιών

και

άδικα .

Έτσι

είπαμε

«τι

είναι

αυτή

η

Τοπική

Αυτοδιοίκηση ; Τι κάνει η Τοπική Αυτοδιοίκηση ;» Πίσω από αυτή την
αμφισβήτηση υπάρχει

πραγματικά

ένας

τεράστιος

κίνδυνος να

γυρίσουμε σε μια ιδεολογία ενός ιδιαίτερα επικίνδυνου , καθότι
υποδόλιου , νεοσυγκεντρωτισμού , όπου δήθεν , ενόψει των μεγάλων
τεχνικών αναγκών , ενόψει των μεγάλων προβλημάτων , μόνο η θεία
χάρη του κεντρικού κράτους είναι δυνατόν να αντιδράσει, είναι
δυνατόν να παρέμβει .
Αυτό τον νεοσυγκεντρωτισμό που καλλιέργησε η προσπάθεια
ορισμένων να ποδηγετήσουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση έχουμε όλοι
χρέος

σήμερα

αντιπαρέλθουμε

και
τον

ιδίως

η

Τοπική

κίνδυνο

αυτό.

Αυτοδιοίκηση,
Πρέπει

να

τον

ακριβώς

να

ξαναγυρίσουμε στις ρίζες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της τοπικής
δημοκρατίας.
Ξέρω

πως

σε

πολλούς

μπορεί

αυτά

να

φαίνονται

σαν

πράγματα τα οποία ηχούν καλά , αλλά τα αποτελέσματα πότε . Αν
κοιτάξετε στο βάθος τους δύσκολους καιρούς που ζούμε, θα δείτε
ότι τα αποτελέσματα γίνονται ορατά, παρά τα προβλήματα και
κυρίως να

δείτε

ένα

αλλάζουν.

Μπαίνει

πράγμα
μπροστά

πολύ
η

σημαντικό. Οι
προσπάθεια

για

νοοτροπίες
να

μην

ξαναγυρίσουμε ποτέ πίσω και επειδή υπάρχει συνέχεια και πρέπει
να υπάρχει συνέχεια σε τέτοιες πολιτικές , το τονίζω , αυτό είναι ένα
μεγάλο και σημαντικό κεκτημένο .
Επίσης και εγώ και ο κύριος Νάκος και ο κύριος Μανιάτης,
όλοι μας στην κυβέρνηση δεν θα αντιμετωπίσουμε κανέναν από
εσάς – και το γνωρίζετε άλλωστε από τη νοοτροπία μας – με
κομματικά χρώματα ή ανάλογα με το αν μας είναι αρεστοί, επειδή
κολακεύουν τα αυτιά μας ή αν αντιδρούν σημαντικά και επομένως
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μας

δημιουργούν

έχουμε

ως

προβλήματα.

μόνο

αντίπαλο

Αντιμετωπίζουμε
τα

προβλήματα

προβλήματα ,
και

έτσι

θα

προχωρήσουμε και έτσι θα συνεχίσουμε . Επίσης , να ξέρετε ένα
πράγμα. Οι δικές σας αγωνίες είναι πολύ περισσότερο δικές μας,
γιατί κάθε πολιτικός και ιδίως κάθε κυβέρνηση , η οποία εκλέγεται
για να κάνει έργο, έναν στόχο έχει ή οφείλει να έχει και εμείς
πιστεύω ότι τον έχουμε, να μπορεί να ανταποκριθεί στις δικές σας
προσδοκίες.
Το λέω για αυτό που ακούστηκε προηγουμένως, το λέω για
όσα λέχθηκαν προηγουμένως. Σας ξαναλέω , κανένας περισσότερο
από εμάς που είμαστε αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο Εσωτερικών
και διαχειριζόμαστε αυτά τα θέματα , δεν έχει μέσα του περισσότερο
τη φιλοδοξία να μπορέσει στο Λεκανοπέδιο να λύσει δίκαια και
σύμφωνα με το περιβάλλον το τεράστιο οικολογικό πρόβλημα, το
οποίο αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων . Όχι με το να
συνεχίζουμε

με

την

παράδοση

του

παρελθόντος,

αλλά

αξιοποιώντας την τεχνολογία σύμφωνα με την καλή της όψη,
σύμφωνα με την όψη εκείνη που επιτρέπει και τα προβλήματα να
λύνουν και το περιβάλλον λιγότερο να το προσβάλλουν .
Θέλω να γνωρίζετε ότι είναι χρέος μας να το κάνουμε και
δεσμευόμαστε

να

το

κάνουμε

και

ας

μην

βγαίνουν

εύκολα

συμπεράσματα από κάποιες αμφισβητήσεις που έχουν περισσότερο
χαρακτήρα πολιτικής αντιπαράθεσης και λιγότερο είναι θέματα
ουσίας.
Με αρκετούς από εσάς πολλές φορές και θα μιλήσει πολλές
φορές και θα μιλήσω ακόμα περισσότερο. Ένα να ξέρετε , δεν
πρόκειται

να

Λεκανοπέδιο

λύσουμε
σε

το

ολόκληρη

θέμα
την

των

Ελλάδα ,

σκουπιδιών ,
ιδίως

όμως

ιδίως

στο

εδώ

στο

Λεκανοπέδιο, με όρους του παρελθόντος . Αυτό δεν πρόκειται να
γίνει. Δεν επιτρέπεται να γίνει και να ξέρετε ότι και όποιος θα ήθελε
να το κάνει προς αυτή την κατεύθυνση, θα είχε απέναντι τις
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κοινωνίες,

οι

οποίες

σε

πολλά

πράγματα

έχουν

δίκιο

να

διαμαρτύρονται έτσι .
Μόνο εγώ που σας είπα και κρατήστε αυτό το πράγμα , όσο
πιο ήρεμη είναι η δύναμή σας και όσο πιο ενιαία η φωνή την οποία
εκπέμπεται προς την κεντρική εξουσία , τόσο μεγαλύτερη είναι και
η δύναμη της επιρροής σας στη λήψη των αποφάσεων . Από τη
δική

σας

ενότητα

εξαρτάται

η

δύναμη

των

αποφάσεων

που

πρόκειται να πάρετε και να ξέρετε ότι περισσότερη σημασία θα
έχει το αποτέλεσμα των συμπερασμάτων που θα βγουν από εδώ
και ξέρω ότι θα είναι πολύ παραγωγικά , περισσότερη σημασία έχει
το πόσο ομόφωνες είναι οι αποφάσεις αυτές

και πολύ λιγότερο

και «οι πρόσκαιρες» δόξες που αποκομίζει κανείς από κάποιες
εικόνες που σε 24 ώρες να είστε βέβαιοι ότι θα έχουν ξεχαστεί.
Με αυτές τις σκέψεις και ζητώντας συγγνώμη γιατί σας
κούρασα κηρύσσω την έναρξη των εργασιών αυτού του σημαδιακού
τακτικού Συνεδρίου της ΤΕΔΚΝΑ και θέλω να πιστεύω ότι η νέα
αρχή , η οποία δεν έχει κανέναν λόγο και δεν μπορεί να έχει καμία
κομματική απόκριση θα ανταποκριθεί στην αποστολή της με τη
συνέργια

όλων ,

με

τη

σύμπραξη

όλων

και

κυρίως

με

την

προσήλωση στα μεγάλα πραγματικά προβλήματα του Λεκανοπεδίου
που είναι προβλήματα ουσιαστικά και ολόκληρης της χώρας.
Εγώ, ο κύριος Νάκος, ο κύριος Μανιάτης θα είμαστε εκεί, η
πόρτα θα είναι ανοικτή , το ξέρετε , ακόμα και καθ’ υποβολή των
δυνάμεων για να μπορέσουμε μαζί σας να φέρουμε σε πέρας μια
σημαντική αποστολή και να βάλουμε τις βάσεις για ένα καλύτερο
αύριο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Αγαπητοί συνάδελφοι, αύριο στις 10.00΄ ξεκινάει και
πάλι το Συνέδριο. Παράκληση , να είσαστε όλοι εδώ , για να πάρετε
τη σειρά , όπου θα τοποθετηθείτε για τα προβλήματα που υπάρχουν .
Σάββατο , 20 Οκτωβρίου 2007
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Πρωϊνή Συνεδρία
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

(Δ.

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ):

Κύριοι

συνάδελφοι ,

καλημέρα σας. Μπορούμε να ξεκινήσουμε.
Θα παρακαλέσω τον κύριο Ασκούνη , με την θεματική ενότητα
των οικονομικών των ΟΤΑ, να έρθει στο βήμα.
Κ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ : Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και της
Επιτροπής Οικονομικών της ΤΕΔΚΝΑ, η εισήγησή μου είναι σε
σχέση

με

τα

οικονομικά

και

τα

γενικότερα

προβλήματα

που

αντιμετωπίζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Σας

έχει

μοιραστεί

η

εισήγηση.

Θα

προσπαθήσω

να

περιγράψω την κατάσταση η οποία υπάρχει, όσο το δυνατόν πιο
περιληπτικά.
Κυρίες

και

κυβέρνηση

με

κύριοι
την

συνάδελφοι,

κατάθεση

του

για

μία

ακόμα

προσχεδίου

του

φορά

η

κρατικού

προϋπολογισμού του 2008 στην Βουλή, δεν υλοποιεί την πάγια
δέσμευση και του ίδιου του Πρωθυπουργού για επιστροφή των
παρακρατηθέντων πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Επίσης, δεν αποδίδει ούτε καν τους αναγκαίους πόρους για
την άσκηση μιας σειράς αρμοδιοτήτων που έχουν εκχωρηθεί στους
Δήμους σύμφωνα με το άρθρο 102 του Συντάγματος, που λέει ότι
κάθε μεταβίβαση αρμοδιότητας πρέπει να συνοδεύεται και από την
αντίστοιχη μεταφορά πόρων .
Ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας; Έχουμε σαν
αποτέλεσμα

να

περιορίζονται

οι

λειτουργικές,

οικονομικές

και

αναπτυξιακές δυνατότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ιδίως να
εντείνεται

η

αδυναμία

της

να

ανταποκριθεί

σε

δράσεις

και

πρωτοβουλίες που έχουν ως στόχο την εξασφάλιση της κοινωνικής
συνοχής

και

αλληλεγγύης

των

τοπικών

κοινωνιών

μέσω

της

στήριξης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.
Νομίζω αυτή είναι η ουσία του θέματος. Όταν δεν έχεις
πόρους, δεν μπορείς να ανταποκριθείς παρά στα στοιχειώδη θα
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έλεγα. Δεν μπορείς να κάνεις καμία παρέμβαση στο επίπεδο του
πολιτισμού,

στο

επίπεδο

του

αθλητισμού,

στο

επίπεδο

της

κοινωνικής πρόνοιας.
Επιπλέον, όπως το αναφέρω και παρακάτω , περιορίζεται
στην ουσία και αναιρείται ο ρόλος και η κοινωνική διάσταση του
θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Εάν πρόκειται δηλαδή μέσα
από τον περιορισμό των οικονομικών πόρων να πάμε σε μία Τοπική
Αυτοδιοίκηση που ειλικρινά θα έχει τις τυπικές αρμοδιότητες της
αποκομιδής

των

σκουπιδιών

ή

να

πληρώνει

τις

λειτουργικές

δαπάνες των Δήμων , καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μία άλλη Τοπική
Αυτοδιοίκηση από αυτή που θέλουμε .
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο , ο Πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ , ο Νικήτας
Κακλαμάνης,

απείλησε

με

παραίτηση

αν

η

κυβέρνηση

δεν

υλοποιήσει τις υποσχέσεις της για οικονομική ενίσχυση της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης. Αυτό σημαίνει ότι το σύνολο της Αυτοδιοίκησης
πρέπει

να

θέσει

σαφές

χρονοδιάγραμμα

απόδοσης

των

παρακρατηθέντων πόρων και χρηματοδότηση των μεταφερθεισών
αρμοδιοτήτων

με

την

εξαγγελία

συγκεκριμένων

μέτρων,

πρωτοβουλιών για την διεκδίκησή τους και εδώ νομίζω πως είναι το
κομβικό σημείο.
Κάποια στιγμή, αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί, σαν Τοπική
Αυτοδιοίκηση αν θέλουμε πραγματικά να ασκήσουμε τον ρόλο μας,
θα πρέπει να πάρουμε κάποιες αποφάσεις και να μην λέμε κάθε
χρόνο σε όλα τα Συνέδριά μας ομόφωνα , όπως θεωρώ θα γίνει και
στο

παρόν

Συνέδριο .

παρακρατηθέντων
χρηματοδότηση
αρμοδιοτήτων,

ή
των

αν

των

Ότι

ζητάμε

υπεξαιρεθέντων

μεταφερθεισών
εμείς

την

δεν

ή

μπορούμε

απόδοση
ή

των
να

ζητάμε

των
την

μεταφερομένων
βάλουμε

ένα

χρονοδιάγραμμα να διεκδικήσουμε αυτούς τους πόρους.
Ειλικρινά πιστεύω ότι θα έχουμε χάσει την σοβαρότητά μας
και δεν θα έχουμε καμία αξιοπιστία όσα Συνέδρια και αν κάνουμε ,
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είτε

λέγεται

της

ΤΕΔΚΝΑ,

είτε

λέγεται

της

ΚΕΔΚΕ ,

είτε

οποιουδήποτε άλλου Οργάνου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Άρα, η πρόταση είναι σαφές χρονοδιάγραμμα διεκδίκησης των
παρακρατηθέντων

και

των

μεταφερομένων

και

μεταφερθεισών

αρμοδιοτήτων.
Έτσι λοιπόν, στα πάγια αιτήματα της Αυτοδιοίκησης είναι η
απόδοση των παρακρατηθέντων . Το 2003 στο έκτακτο Συνέδριο 28
Αυγούστου στο INTERCONTINENTAL , ο σημερινός Πρωθυπουργός
κατήγγειλε ότι η τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ είχε υπεξαιρέσει 3 δις
ευρώ

από

την

Τοπική

Αυτοδιοίκηση.

Πρόπερσι,

πέρσι ,

στο

Συνέδριο της ΚΕΔΚΕ, Νοέμβριος 2006 στη Ρόδο , ο Υπουργός
Εσωτερικών καθόριζε το ύψος των 1,4 δις ευρώ και είπε ότι ο
Υπουργός

Εθνικής

Οικονομίας

θα

ανακοινώσει

πριν

από

την

ψήφιση του προϋπολογισμού του 2006 το ποσό των ομολόγων τα
οποία πρόκειται να αρχίσει να επιστρέφει και θα δώσουμε το
διάγραμμα της τελικής επιστροφής. Σήμερα , στο προσχέδιο του
προϋπολογισμού, ουδεμία αναφορά γίνεται.
Πάμε

στις

παρακρατηθέντα

μεταφερθείσες
πόρων

αρμοδιότητες,

παρελθόντων

γιατί

έχουμε

ετών , μεταφερθείσες

και

μεταφερόμενες αρμοδιότητες. Τα ποσά που αναγράφονται κάθε
χρόνο

στον

κρατικό

προϋπολογισμό

που

συνοδεύουν

τις

αρμοδιότητες που έχουν πάει στους ΟΤΑ με τον νόμο 2880/2001,
Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Αθλητικά Κέντρα , 3106, Βοήθεια στο Σπίτι ,
προγράμματα πολιτικής και κοινωνικής φροντίδας και άλλα , είναι
πολύ μικρότερα από τα αντίστοιχα ποσά που αναφέρονται στις
Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών και
Οικονομίας. Μόνο για το 2006 από τον κρατικό προϋπολογισμό
δόθηκαν
Σταθμοί,

για

τις

Αθλητικά

μεταφερθείσες
Κέντρα

και

αρμοδιότητες
επισκευές

Βρεφονηπιακοί
σχολείων ,

180

εκατομμύρια , όταν στην ΚΥΑ ενεγράφησαν 421 εκατομμύρια . Η
διαφορά του 2006, 262 εκατομμυρίων , χρηματοδοτήθηκαν από
πόρους των ΟΤΑ .
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Στον προϋπολογισμό του 2007 είχε εγγραφεί το ίδιο ποσό,
180

εκατομμυρίων .

Το

συνολικό

έλλειμμα ,

προσέξτε,

για

το

διάστημα 2003 έως 2007 από την περιορισμένη απόδοση των
πόρων για την

χρηματοδότηση των μεταφερθεισών αρμοδιοτήτων ,

ξεπερνά το ένα εκατόν σαράντα.
Θέλετε να δεχτούμε και τους παρακρατηθέντες πόρους ένα
εκατομμύριο τετρακόσια που είπε στη Ρόδο πέρσι ο Υπουργός;
Βγάλτε τα συμπεράσματα .
Ούτε για αυτό το ποσό εμπεριέχονται οι αναγκαίοι οι πόροι
μέσα στο προσχέδιο του προϋπολογισμού το 2007. Επομένως,
σημαντικές

κοινωνικές

χαρακτήρα,

Σχολικοί

υπηρεσίες,

Φύλακες,

όπως

ΑΜΕΑ ,

δομές

αλλά

κοινωνικού

και

η

Δημοτική

Αστυνομία , παραμένουν χωρίς κρατική χρηματοδότηση .
Παρά

τις

δεσμεύσεις

της

κυβέρνησης

στον

κρατικό

προϋπολογισμό του 2007, έχει εγγραφεί κονδύλι του 2007, αυτό
που τρέχει, μόνο για τα ΚΕΠ, ύψους 45 εκατομμυρίων . Θα πρέπει
να σημειωθεί ότι το κονδύλι αυτό αφορά 2.600 υπαλλήλους, που ο
προϋπολογισμός της μισθοδοσίας τους είναι 52 εκατομμύρια .
Πάμε σε μία νέα γενιά μεταφερθεισών αρμοδιοτήτων . Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, επανέρχομαι σε αυτό που είπα πριν . Θα
συζητάμε για να συζητάμε ή θα πάρουμε κάποιες αποφάσεις;
Ακούστε : η ΚΕΔΚΕ και όλη η Τοπική Αυτοδιοίκηση ενώ μιλάει
για παρακρατηθέντες πόρους, μη απόδοση των μεταφερθεισών
αρμοδιοτήτων, σήμερα η κυβέρνηση μας δίνει κάποιες αρμοδιότητες
και δημιουργείται μία καινούργια γενιά ελλειμμάτων.
Συγκεκριμένα και ίσως δεν το ξέρουμε πολλοί γιατί είναι
πρόσφατο. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας
Αττικής,

ΦΕΚ

1787/6-9-2007,

τώρα

δηλαδή ,

του

Σεπτεμβρίου,

μεταφέρεται η αρμοδιότητα συντήρησης των οδών στους ΟΤΑ και
τις Νομαρχίες, με εξαίρεση ελάχιστους δρόμους που παραμένουν
στην Περιφέρεια και της Νομαρχίας της Αττικής. Ουσιαστικά , οι
πολύ-πολύ μεγάλοι εθνικοί άξονες παραμένουν στην Περιφέρεια και
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κάποιοι ελάχιστοι παραμένουν στις Νομαρχίες. Ενώ πριν είχαμε
εμείς το δημοτικό οδικό δίκτυο , αλλά τώρα μας έρχονται και πολλοί
άλλοι

δρόμοι,

αυτοί

αυτοκινητόδρομοι

ή

που

υπάγονταν

λεωφορειόδρομοι

στην
των

συντήρηση ,

Νομαρχιών

π.χ.

και

του

ΥΠΕΧΩΔΕ. Το βασικό οδικό δίκτυο .
Τα αντιπλημμυρικά έργα, καθαρισμός και συντήρηση αγωγών
και φρεατίων όμβριων υδάτων , ακούσατε τι έγινε και με το Δήμο της
Αθήνας.
Οι

μεταβιβάσεις

προβλέπεται αντίστοιχη

αυτών

των

μεταφορά

αρμοδιοτήτων

χωρίς

να

πόρων , εγκυμονεί σοβαρούς

κινδύνους όχι μόνο στην εκτέλεση αυτών των αρμοδιοτήτων που
παίρνουμε, προσέξτε το, αλλά εγκυμονεί κινδύνους και ποινικών
διώξεων σε βάρος των αιρετών. Ήδη σήμερα Δήμος έχει δικαστεί
και η Τεχνική του Υπηρεσία και ο Δήμαρχος, έξι μήνες, για την
πλημμελή αποκατάσταση λακκουβών στους δρόμους , που ειρήσθω
εν παρόδω και αυτός ο δρόμος ήταν λεωφορειακή γραμμή. Για αυτό
λέω ότι εγκυμονεί σοβαρούς ποινικούς κινδύνους.
Μία άλλη γενιά που μας δημιουργεί προβλήματα , είναι οι
συμβασιούχοι. Δεν χρειάζεται να πω, θα πω τι προτείνουμε .
Α) Το Δημόσιο να καταβάλλει από τον τακτικό προϋπολογισμό
τη δαπάνη μισθοδοσίας όλων των συμβασιούχων που καλύπτουν
υπηρεσίες

μεταφερθείσες

Αυτοδιοίκηση

από

το

Δημόσιο

στην

Τοπική

με βάση το Προεδρικό Διάταγμα 164 και έχουν

καταταγεί σε θέσεις αορίστου χρόνου.
Β) Το Δημόσιο να χρηματοδοτήσει επίσης όποιες δαπάνες
κριθούν

ότι

είναι

νόμιμες

και

πρέπει

να

καταβληθούν

στους

παραπάνω συμβασιούχους. Δώρα, επιδόματα , νυκτερινή εργασία ,
υπερωρίες.
Μην ξεχνάτε ότι με τους Σχολικούς Φύλακες δεν έχουμε
τελειώσει. Οι Σχολικοί Φύλακες ζητούν συνταξιοδοτικά δικαιώματα
των

πέντε

τελευταίων

προηγούμενων

ετών

και

είναι

εκατομμύρια .
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Σε έναν πίνακα που έχω στην σελίδα 4, λέει ποιοι είναι οι
συμβασιούχοι που μονιμοποιήθηκαν , Βοήθεια στο Σπίτι, Παιδικοί,
Βρεφονηπιακοί Σταθμοί , Σχολικοί Φύλακες, ΚΕΠ , ΑΜΕΑ και το
συνολικό ποσό είναι 266.000. Αυτά είναι από επίσημα στοιχεία και
είναι καλό να το κοιτάξουμε.
Πέμπτον, καθαρίστριες σχολείων . Με την μονιμοποίηση των
καθαριστριών, η κυβέρνηση μετέφερε το κόστος μισθοδοσίας στους
Δήμους παρακρατώντας από το 20% των Κεντρικών Αυτοτελών
Πόρων το 0,5.
Έτσι λοιπόν , για το οικονομικό έτος 2007, έγινε αυτή η
περικοπή μέχρι 31/3/2007, άρα για πρώτη φορά και εδώ είναι το
σημαντικό , ενώ είχαμε παρακρατήσεις από τους ΚΑΠ, για πρώτη
φορά με νομοθετική ρύθμιση η κυβέρνηση μειώνει 0,5 από τους
ΚΑΠ και το ποσό από 20 γίνεται 19,5.
Πάμε τώρα στο μεγάλο κομμάτι που είναι οι ΚΑΠ. Γνωρίζετε
και δεν χρειάζεται να πω σε εσάς που είστε παλιοί Δήμαρχοι, ότι οι
ΚΑΠ, δηλαδή ο 1828, είναι το 20% του Φόρου Εισοδήματος
Φυσικών και Νομικών Προσώπων , το 50% των τελών κυκλοφορίας,
το 20% του φόρου τόκων καταθέσεων και το 3% του Φόρου
Μεταβίβασης Ακινήτων .
Ενώ

οι

ανταποκρίθηκαν
Αυτοδιοίκησης

ΚΑΠ

για

στις
και

ένα

μεγάλο

οικονομικές

ήταν

ένας

χρονικό

ανάγκες

νόμος

που

της

διάστημα
Τοπικής

σταμάτησε

τη

διαμεσολάβηση ανάμεσα στο κεντρικό κράτος, τη Νομαρχία και τη
Τοπική Αυτοδιοίκηση , σήμερα με τις νέες συνθήκες που έχουν
δημιουργηθεί,

ιδιαίτερα

μετά

την

κυβερνητική

απόφαση ,

κυβερνητική πολιτική που λέει θέλω να μειώσω και ήδη έχει μειώσει
τους συντελεστές τόσο των Φυσικών Προσώπων όσο και των
Νομικών Προσώπων , από τα εισοδήματα δηλαδή Φυσικών και
Νομικών Προσώπων , καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι πόροι, οι ΚΑΠ, δεν
μπορούν να ανταποκριθούν στις πραγματικές ανάγκες.
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Δεν

θα

εξετάσω

αυτήν

την

στιγμή

αν

σωστά

ή

όχι

η

κυβέρνηση μειώνει τους συντελεστές φορολόγησης εισοδήματος
Φυσικών και Νομικών Προσώπων . Λέω το πραγματικό γεγονός, ότι
μειώνονται και πίσω υπάρχει πίνακας που το αποδεικνύει.
Άρα, το πρόβλημα γίνεται εντονότερο αφού οι συγκεκριμένοι
πόροι σε σταθερές τιμές μειώνονται , ενώ οι δαπάνες των Δήμων
συνεχώς αυξάνονται. Κάτι πρέπει να κάνουμε .
Η διεκδίκηση λοιπόν που έχει θέσει και η ΚΕΔΚΕ και θέτουμε
και

εμείς ,

είναι

να

πάρουμε

ένα

ποσοστό

από

το

Φόρο

Προστιθέμενης Αξίας, το ΦΠΑ . Με βάση το προσχέδιο του κρατικού
προϋπολογισμού του 2008 και στην σελίδα 6 όσοι έχετε μπροστά
σας

κύριοι

συνάδελφοι,

Εισοδήματος

το

2006,

θα

δείτε

πως

η

μείωση

του

Φόρου

το

2007

και

το

2008,

του

Φόρου

Εισοδήματος των Φυσικών και Νομικών Προσώπων μειώνεται, ενώ
ο ΦΠΑ αυξάνεται.
Ακούστε

σύγκριση.

Το

σύνολο

του

Φόρου

Εισοδήματος

Φυσικών και Νομικών Προσώπων το 2006 ήταν 13.713.000, το
2007 πήγε 14.834.000 και το 2008 προβλέπεται 15.820.000. Τα
αντίστοιχα νούμερα του ΦΠΑ είναι για το 2006, 15.000.000, το 2007,
17.675.000 και για το 2008 ο ΦΠΑ προβλέπεται 20.050.000.
Βλέπετε λοιπόν την μείωση του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών
και Νομικών Προσώπων που είναι 6,8 και 6,2, ενώ η αύξηση του
ΦΠΑ για το 2008 είναι 13%.
Άρα, επιβάλλεται ως Τοπική Αυτοδιοίκηση να πάρουμε το
10% του Φόρου Εισοδήματος, φορολογικών εσόδων , από το ΦΠΑ
και

θέλω

να

πω

εδώ

μια

και

είναι

ο

Πρόεδρος

παρών ,

ο

συνάδελφος κύριος Καλογερόπουλος, θα μου επιτρέψει να κάνω
μία παρατήρηση στην ομιλία του . Λέτε να μειωθεί ο Φόρος…
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : (εκτός μικροφώνου )
Κ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ : Και στο Φόρο Ακινήτων . Έτσι.
Τώρα , από τα τέλη κυκλοφορίας εμείς παίρνουμε το 50%,
10% η ΕΝΑΕ και 40% το κράτος. Αίτημά μας είναι και αυτό που
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πηγαίνει στο κράτος να περιέλθει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, από
την στιγμή που ξέρετε πολύ καλά , η μόλυνση του περιβάλλοντος , οι
χώροι

στάθμευσης ,

εξεύρεσης

γκαράζ

και

τα

λοιπά,

όλες

οι

συγκοινωνιακές ρυθμίσεις, βαρύνουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Πάμε στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού του 2008.
Στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού του 2008, τα έσοδα
του ΥΠΕΣ είναι αυξημένα κατά 8,4%. Εκ πρώτης όψεως φαίνονται
πολλά. Αν όμως διαβάσετε την αναλυτική κατά Υπουργείο εισήγηση
τι προβλέπει , θα δείτε ότι προβλέπει κάποια πράγματα για εμάς
που θα

τα

αναφέρω

αμέσως, αλλά

τα

περισσότερα κονδύλια

πηγαίνουν για το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης γιατί ενοποιήθηκαν.
Λέγεται

Υπουργείο

Εσωτερικών,

Αποκέντρωσης

και

Δημόσιας

Τάξης.
Σε εμάς στο προσχέδιο όμως, είναι σημαντικό και θέλω να το
επισημάνω και αυτό, προβλέπεται ότι οι αμοιβές για το προσωπικό
μερικής

απασχόλησης,

η

μισθοδοσία

των

ΚΕΠ,

η

κάλυψη

μισθοδοσίας του προσωπικού που μονιμοποιήθηκε με το Προεδρικό
Διάταγμα

164,

θα

χρηματοδοτηθούν

από

τον

κρατικό

προϋπολογισμό. Όσο και να έψαξα αντίστοιχο κονδύλι, δεν υπάρχει .
Υπάρχει στην εισηγητική έκθεση για το Υπουργείο.
Για το πάγιο αίτημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης λοιπόν ,
σχετικά

με

τα

παρακρατηθέντα ,

τα

υπεξαιρεθέντα,

τις

μεταφερθείσες και μεταφερόμενες αρμοδιότητες, τον καθαρισμό και
την συντήρηση φρεατίων υδάτων , την συντήρηση των οδών, που
είναι η καινούργια γενιά μεταφερθεισών αρμοδιοτήτων , υπάρχει
πρόβλημα. Ουδεμία αναφορά γίνεται στον προϋπολογισμό . Όπως
επίσης καμία αναφορά στον προϋπολογισμό ή στο προσχέδιο , για
να είμαι ακριβής, του 2008, δεν υπάρχει για την χρηματοδότηση του
ΘΗΣΕΑ. Ο ΘΗΣΕΑΣ είναι 35% η Αυτοδιοίκηση, 25% τα Υπουργεία,
αλλά επί της ουσίας στο 65% είναι το 25% του κράτους, που
σημαίνει ότι ουσιαστικά το ποσοστό του κράτους είναι λιγότερο.
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Συγνώμη , 65-35, αλλά το 35% είναι στο 65% και ουσιαστικά η
συμμετοχή του κράτους, των Υπουργείων , είναι 28.
Επομένως, ένα ερώτημα που ανακύπτει: γιατί τα Υπουργεία
δεν βάζουν στο καλάθι των πόρων για το ΘΗΣΕΑ τα δικά τους ποσά
των προηγούμενων ετών , ώστε όταν θα βρίσκονται σε πλήρη
εξέλιξη τα έργα του ΘΗΣΕΑ , να υπάρχουν αυτά τα χρήματα ;
Μέχρι στιγμή , εμείς χρηματοδοτούμε από δικούς μας πόρους
το ΘΗΣΕΑ . Εμείς ως ΤΕΔΚΝΑ είχαμε διαφωνήσει με την απόφαση
της ΚΕΔΚΕ παλιά και είχαμε πει: αν πρόκειται κάποιοι μεγάλοι
Δήμοι, όπως του Λεκανοπεδίου και της Θεσσαλονίκης και των
άλλων επαρχιακών πόλεων των μεγάλων, να δώσουμε χρήματα
δικά μας, ας κάνουμε εμείς ως ΚΕΔΚΕ ένα δικό μας αναπτυξιακό
πρόγραμμα και όχι να λέμε ότι αυτό γίνεται από τα Υπουργεία
χωρίς να βάζουν πόρους.
Έχουμε όμως αν θέλετε και αν πετύχουμε τους στόχους μας,
έχουμε

μπροστά

μας

στόχο

διεκδίκηση

των

πόρων

που

προβλέπονται από το ίδιο το νομοσχέδιο για το ΘΗΣΕΑ , των
Υπουργείων και να πάνε στο καλάθι για την χρηματοδότηση του
ΘΗΣΕΑ.
Κλείνοντας και συμπερασματικά, συνοψίζοντας τα αιτήματά
μας:
1.

Την απόδοση των παρακρατηθέντων με εγγραφή σχετικού
κωδικού στον προϋπολογισμό του 2008. Κοντός ψαλμός
αλληλούια ,

θα

κατατεθεί

τις

επόμενες

ημέρες

ο

προϋπολογισμός και θα το δούμε .
2.

Την πλήρη απόδοση των παρακρατηθέντων πόρων για τις
μεταφερθείσες – μεταφερόμενες αρμοδιότητες. Σε αυτό ,
επαναλαμβάνω , είναι και η νέα γενιά , οι αγωγοί όμβριων
υδάτων και η συντήρηση των οδών.

3.

Στον εμπλουτισμό των ΚΑΠ με ποσοστό 10% από έσοδα
του ΦΠΑ και αύξηση κατά 40% από τέλη κυκλοφορίας.
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4.

Στο άνοιγμα επισήμως του διαλόγου για την φορολογική
αποκέντρωση , με την μεταφορά πόρων από το κεντρικό
κράτος στη Τοπική Αυτοδιοίκηση με βάση την απόφαση του
Συνεδρίου της ΚΕΔΚΕ.
Δεν

κρίναμε

Οικονομικών

να

σκόπιμο

ως

ΤΕΔΚΝΑ

αναφερθούμε

αναλυτικά

και

ως

στην

Επιτροπή
φορολογική

αποκέντρωση, γιατί είναι ένα μεγάλο ζήτημα , έχει απασχολήσει το
Συνέδριό μας.
Μία κουβέντα θέλω να πω. Όταν μιλάμε για φορολογική
αποκέντρωση

και

κάποιοι

μας

κατηγορούν

ότι

να

βάζουμε

καινούργιους φόρους, δεν μιλάμε για την επιβολή καινούργιων
φόρων ,

αλλά

μιλάμε

για

εισπράττονται

από

κεντρικό

ρύθμιση,

αποκέντρωση

μία

το

αυτούς
των

τους

κράτος,

φόρους
να

που

υπάρξει

φορολογικών

σήμερα
μια

φόρων

άλλη

και

να

αναλάβουμε εμείς τις ευθύνες μας.
Επίσης εδώ να πω ότι είναι και δική μας ευθύνη για την
είσπραξη των ιδίων εσόδων. Τα οίκοθεν που λέμε. Πρέπει να
συμφωνήσουμε και εμείς ως Τοπική Αυτοδιοίκηση ότι δεν μπορεί να
υπάρχουν Δήμοι δύο ταχυτήτων . Κάποιοι οι οποίοι εισπράττουν τα
οίκοθεν και κάποιοι οι οποίοι το παίζουν αγαπητοί και φιλολαϊκοί
προς τους πολίτες δεν εισπράττουν τα οίκοθεν.
Αν θέλουμε λοιπόν να είμαστε αυστηροί προς το κεντρικό
κράτος, πρέπει να είμαστε αυστηροί και προς τον εαυτό μας.
5.

Στην κατανομή των κονδυλίων των οριζοντίων δράσεων ,
πολιτική

προστασία,

με

επανακαθορισμό

κριτηρίων

και

κατάργηση της αδιαφάνειας και πολιτικής διαμεσολάβησης.
Αν θέλουμε να είμαστε μία σύγχρονη Τοπική Αυτοδιοίκηση
του 21 ο υ αιώνα , δεν μπορεί , λέω μόνο το κονδύλι της
πολιτικής προστασίας, να γίνεται με τον τρόπο που έγινε
και τις χρονιές τις προηγούμενες , αλλά και την χρονιά που
μας πέρασε. Οι παροικούντες στην Ιερουσαλήμ γνωρίζουν
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πως έγινε η κατανομή για τον καθαρισμό των δασών και
ούτω καθεξής.
6.

Στην ενίσχυση του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ σύμφωνα με τον
νόμο από τα Υπουργεία. Είναι αυτό που είπα προηγούμενα .

7.

Στην επαναφορά των ΚΑΠ στο 20% από το 19,5% που έγινε
λόγω αμοιβών των καθαριστριών των σχολείων .

8.

Στην

υλοποίηση

της

Υπουργών

Εσωτερικών

κατάργηση

του

ΦΠΑ

προεκλογικής
και
στις

Εθνικής

δέσμευσης
Οικονομίας

προγραμματικές

των
για

συμβάσεις

Δήμων , Δημοτικών Επιχειρήσεων , στις περιπτώσεις που οι
Δήμοι υλοποιούν κοινωνικά προγράμματα . Αν πραγματικά
αποδέχεται το κράτος ότι κάνουμε μία κοινωνική πολιτική,
γιατί να υπάρχει το ΦΠΑ ;
9.

Όσον αφορά το μειωμένο ποσό πόρων που πάει στην
Αττική από ΣΑΤΑ και ΘΗΣΕΑΣ , να υπάρξει πρόβλεψη για
ενίσχυση

των

μειονεκτούν .

Δήμων
Δηλαδή

της

Αττικής

κύριοι,

χρηματοδοτούμε , η Αττική

και

ενώ

που
εμείς

φθίνουν

ή

ουσιαστικά

η Θεσσαλονίκη , με

ένα

μεγάλο ποσό το ΘΗΣΕΑΣ και τη ΣΑΤΑ , εμείς παίρνουμε το
9,8 από το συνολικό ποσό του ΘΗΣΕΑ στην Αττική. Άρα
λοιπόν, υπάρχουν και Δήμοι μέσα στο Λεκανοπέδιο , δεν
θέλω να αναφέρω για λόγους δεοντολογίας, Δήμοι στα
Δυτικά προάστια, που αντιμετωπίζουν τεράστια οικονομικά
προβλήματα . Είναι Δήμοι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση
με μία σειρά από Δήμους και πρωτεύουσες των μικρότερων
Νομών της χώρας, που έχουν και τους πεζοδρόμους τους,
που έχουν τα Αθλητικά τους Κέντρα, τα Κολυμβητήριά τους
και καλώς τα έχουν , αλλά και αυτοί οι Δήμοι μέσα στο
Λεκανοπέδιο , είναι Δήμοι οι οποίοι έχουν μία φθίνουσα
πορεία . Άρα λέμε εμείς ότι στην υπόλοιπη κατανομή του
ΘΗΣΕΑΣ να προβλεφθεί και για τους μειονεκτούντες, τους
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φτωχούς Δήμους για να το πω χοντρά , στην Αττική, να
πάρουν ένα κομμάτι περισσότερο από το ΘΗΣΕΑΣ .
10.

Τέλος,

τη

δημιουργία

απαλλοτριώσεις

του

χώρων

για

Πράσινου

Ταμείου

κοινόχρηστες

για

κοινωφελείς

χρήσεις. Ιδιαίτερα μετά την αναθεώρηση του Συντάγματος
το

2001

και

χαρακτηρισμό

την

παρέλευση

κάποιου

οκτώ

χώρου ,

ετών

μας

από

τον

πηγαίνουν

στα

δικαστήρια και αποχαρακτηρίζονται όλοι οι χώροι αν δεν
έχουμε ποσά , χρήματα για να τους απαλλοτριώσουμε.
Κλείνοντας, θα ξεκινήσω με αυτό που είπα από την αρχή .
Εμείς ως Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να σοβαρευτούμε , πρέπει να
πάρουμε μία απόφαση η οποία λέει, ναι, διεκδικούμε τους πόρους
που

μας

έχουν

παρακρατήσει

ή

τους

πόρους

που

δεν

μας

αποδίδουν από τις μεταφερόμενες και μεταφερθείσες αρμοδιότητες,
αλλά να πάρουμε μία απόφαση και να τα διεκδικήσουμε , γιατί θα
χάσουμε

την

εμπιστοσύνη

Αυτοδιοίκησης, δεν

προς

τους

αιρετούς

της

Τοπικής

θα μας πιστεύει κανείς από την κεντρική

εξουσία και την κυβέρνηση και δεν θα έχουμε πρόσωπο να βγούμε
προς τους πολίτες και να πούμε ότι μπορούμε να κάνουμε ένα έργο .
Αυτοί

οι

πόροι

οι

οποίοι

είναι

θεσμοθετημένοι,

πρέπει

να

αποδοθούν. Πρέπει να περιέλθουν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για
να κάνουμε πραγματικά έργα, αλλά και να ανταποκριθούμε στην
κοινωνική διάσταση του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ευχαριστώ .
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ :

Παρακαλώ

τον

κύριο

Γεώργιο

Βασαρδάνη ,

Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΠΕΤΑ , να εισηγηθεί για το Δ΄ ΚΠΣ ,
ΕΣΠΑ.
Γ.

ΒΑΣΑΡΔΑΝΗΣ :

Ευχαριστώ

κύριε

Πρόεδρε.

Καλημέρα

σας .

Λέγομαι Βασαρδάνης Γεώργιος, είμαι Διευθύνων Σύμβουλος της
αναπτυξιακής

εταιρείας

Επιμόρφωση

-

Τοπική

της

Αυτοδιοίκησης,

Ανάπτυξη

Α.Ε.

Πληροφόρηση

Μια

μελετητική

–
–

συμβουλευτική εταιρεία της Αυτοδιοίκησης, με κύριο μέτοχο την
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ΚΕΔΚΕ , αλλά μετόχους την ΤΕΔΚΝΑ και άλλους πενήντα φορείς της
Αυτοδιοίκησης σε όλη την Ελλάδα .
Θα είμαι σύντομος και επιγραμματικός για τα ζητήματα του
ΕΣΠΑ

2007-2013,

ούτως

ώστε

να

διευκολύνω

την

ροή

της

συζήτησης.
Κυρίες και κύριοι Σύνεδροι, από την 1 η Ιανουαρίου 2007 και
επίσημα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει

μπει στην λεγόμενη τέταρτη

προγραμματική περίοδο , δηλαδή στην περίοδο του 2007-2013,
στην οποία θα υλοποιηθεί μία καινούργια γενιά προγραμμάτων με
στόχο την συνοχή όλων των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το βασικό πρόγραμμα που αφορά την Ελλάδα , το λεγόμενο
Εθνικό

Στρατηγικό

Πλαίσιο

Αναφοράς,

ΕΣΠΑ

2007-2013,

κατατέθηκε τον Μάρτιο, έχει εγκριθεί και τώρα είναι σε διαβούλευση
τα επιμέρους Επιχειρησιακά Προγράμματα που περιλαμβάνονται
στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς, όπως είναι το ΠΕΠ
Αττικής, άλλα τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα και ο στόχος
είναι μέχρι τέλος του έτους να εγκριθούν τα επιμέρους αυτά
Επιχειρησιακά Προγράμματα για να αρχίσει η υλοποίησή τους .
Για να έχουμε μία εικόνα πρακτική , να πούμε ότι συνολικά το
ΕΣΠΑ, αυτό το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς, έχει ύψος
χρηματοδότησης κοινοτικής περίπου 25 δισεκατομμύρια ευρώ , το
ΕΣΠΑ

καθαυτό,

Ανάπτυξης 3,7

μόνο
δις

του ,

ευρώ

και

20,4,
το

το

Πρόγραμμα

Πρόγραμμα

της

Αγροτικής

Αλιείας

208

εκατομμύρια ευρώ .
Αν σε αυτά τα ποσά προστεθεί και το ελληνικό δημόσιο χρήμα ,
τότε μιλάμε πάλι για ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα σαν αυτό του Γ΄
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, για την περίοδο 2007-2013, το οποίο
υπερβαίνει τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ .
Ένα πολύ μεγάλο στοίχημα και για την ελληνική κοινωνία
συνολικά και για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τη δημόσια διοίκηση , να
αξιοποιηθούν πόροι ιδιαίτερα σημαντικοί για την προώθηση της
ανάπτυξης,

80

για

την

βελτίωση

της

θέσης

των

πολιτών ,
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εργαζομένων , των επιχειρήσεων , για την βελτίωση της θέσης της
Ελλάδας σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό.
Για

την

Αττική ,

προγραμματική

το

περίοδο

συνολικό

σύμφωνα

χρήμα
με

τις

για

την

εξαγγελίες

επόμενη
και

του

Πρωθυπουργού, κινείται στο 20% του συνολικού προγράμματος ,
επομένως

περίπου

υπολογίστε

ότι

θα

κινηθεί

γύρω

στα

4,5

δισεκατομμύρια ευρώ κοινοτικής δαπάνης . Σε αυτά πρέπει να
προστεθούν βέβαια και τα ελληνικά δημόσια χρήματα .
Αυτό που είναι σίγουρο για την Αττική σε ότι αφορά τη
χρηματοδότησή της, είναι αυτό που φαίνεται εδώ . Στην Αττική
κυρίες και κύριοι Σύνεδροι, την επόμενη προγραμματική περίοδο ,
θα τρέξουν πόροι κοινοτικοί μέσα από τις εξής πηγές: πρώτη πηγή
είναι το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Αττικής, το
λεγόμενο ΠΕΠ. ΠΕΠ υπάρχει και τώρα στο Γ΄
Στήριξης,

ΠΕΠ

περίοδο.

Το

θα

ΠΕΠ

υπάρχει
της

Κοινοτικό Πλαίσιο

και

στην

επόμενη

προγραμματική

Αττικής

στην

επόμενη

προγραμματική

περίοδο θα έχει ύψος 2,38 δις ευρώ κοινοτικού χρήματος, μαζί με
την εθνική συμμετοχή θα φτάσει τα 3,25 δις ευρώ .
Στην Αττική , όπως και στην παρούσα προγραμματική περίοδο ,
θα τρέξουν και πόροι από άλλα τομεακά προγράμματα . Εκείνα που
είναι διευκρινισμένα περιλαμβάνονται εδώ στον πίνακα. Υπάρχει
ένα καινούργιο πρόγραμμα συνολικά για όλη την Ελλάδα , το
λεγόμενο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διοικητικής
και

όχι

Βελτίωσης,

η

παλιά

διατύπωση

ήταν

Μεταρρύθμισης
Βελτίωση

της

Διοικητικής Ικανότητας . Το πρόγραμμα αυτό σε όλη την Ελλάδα
είναι περίπου 650 εκατομμύρια ευρώ , για την Αττική μεταφράζεται
σε

115

εκατομμύρια

ευρώ

κοινοτικής

δαπάνης.

Συνολικά

144

εκατομμύρια ευρώ .
Θα υπάρχει επίσης χρηματοδοτούμενο από πόρους ΕΚΤ , το
πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθηση , το οποίο για την
Αττική κατανέμει 330 εκατομμύρια ευρώ κοινοτικής δαπάνης.
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Θα υπάρχει και το Επιχειρησιακό Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, 517 εκατομμύρια ευρώ κοινοτικής δαπάνης στην Αττική .
Στην Αττική πέρα από τα προγράμματα αυτά , δηλαδή το ΠΕΠ
το οποίο θα δουλέψει κυρίως με πόρους ΕΤΠΑ , πέρα από τα άλλα
που θα δουλέψουν με πόρους Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου , θα
τρέξουν

και

προγράμματα

αειφόρο

ανάπτυξη,

την

που

αφορούν

ενίσχυση

της

το

περιβάλλον ,

την

προσπελασιμότητας

και

αθροιζόμενοι οι πόροι όλοι αυτοί, νομίζω ότι λογικά, τουλάχιστον
σύμφωνα με τις εξαγγελίες , θα καταλήξουν στα 4,5 δις ευρώ
κοινοτικής δαπάνης . Αυτό είναι το ΕΣΠΑ για την Αττική .
Ερχόμαστε τώρα σε πιο πρακτικά θέματα που έχουν ουσία.
Στις 2 Οκτωβρίου η κυβέρνηση κατέθεσε το νομοσχέδιο για την
διαχείριση

των

πόρων

περιόδου .

Από

τα

ΕΤΠΑ

της

ιδιαίτερα

επόμενης

σοβαρά

προγραμματικής

ζητήματα

και

για

την

Αυτοδιοίκηση .
Στο νομοσχέδιο αυτό για την διαχείριση των πόρων ΕΤΠΑ της
επόμενης

προγραμματικής

περιόδου ,

υπάρχουν

αναλυτικές

παρατηρήσεις στην εισήγηση που έχει μοιραστεί. Να κρατήσουμε τα
βασικά σημεία που μας αφορούν .
Το πρώτο ζήτημα, γνωρίζετε όλοι, υπάρχουν εξελίξεις εκεί
πέρα, την επόμενη προγραμματική περίοδο δεν είναι δυνατόν όλοι
οι φορείς της Αυτοδιοίκησης της Πρωτοβάθμιας, Δήμοι , Δημοτικές
Επιχειρήσεις,

Νομικά

Πρόσωπα ,

να

είναι

δικαιούχοι

έργων ,

πράξεων , δηλαδή να έχουν τη δυνατότητα ένταξης έργων στα
Επιχειρησιακά

Προγράμματα ,

όπως

συμβαίνει

στην

παρούσα

προγραμματική περίοδο . Εκεί πρέπει λοιπόν, γνωρίζουμε όλοι ότι
πρέπει να πιστοποιηθούν οι φορείς της Αυτοδιοίκησης.
Με

το

νομοσχέδιο

υπάρχει

ρητή

αναφορά

στην

ανάγκη

εξακρίβωσης της λεγόμενης επάρκειας των δικαιούχων , δηλαδή
πιστοποίηση των φορέων της Αυτοδιοίκησης.
Τίθενται ορισμένα κριτήρια πολύ-πολύ γενικά , στα οποία θα
αναφερθούμε στη συνέχεια .
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Τα κριτήρια τα οποία τίθενται τα βλέπετε εκεί που υπάρχει
αναφορά στην λεγόμενη μεταβατική περίοδο . Στην ουσία δηλαδή,
όταν πάρουμε ένα Δήμο , θέλει το νομοσχέδιο, θέλει η Ευρωπαϊκή
Ένωση,

θέλει

το

Υπουργείο

Οικονομίας

και

Οικονομικών ,

να

διαπιστωθεί ότι υπάρχουν οι εξής δυνατότητες σε ένα φορέα της
Αυτοδιοίκησης:
δυνατότητα

να

η

δυνατότητα
διαχειρίζεται

του

προγραμματισμού

συμβάσεις,

έργων ,

δυνατότητα

να

παρακολουθεί και να πιστοποιεί το φυσικό αντικείμενο ενός έργου ,
δυνατότητα να διαχειρίζεται οικονομικά ένα έργο.
Αυτά είναι τα βασικά κριτήρια με τα οποία στην ουσία θα
εξεταστούν οι φορείς της Αυτοδιοίκησης. Αυτά είναι τα κριτήρια με
τα οποία πρέπει να προσανατολιζόμαστε ως Αυτοδιοίκηση σε μέτρα
και

άλλες

υποστηρικτικές

πρωτοβουλίες,

ούτως

ώστε

να

μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στον όποιον έλεγχο γίνει.
Την αίτησή μας για να πιστοποιηθούμε την υποβάλλουμε στη
Διαχειριστική Αρχή που χειρίζεται τα προγράμματά μας, πιθανότατα
στη Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ Αττικής, πιθανόν και σε τομεακά
προγράμματα .
Μετά την μεταβατική περίοδο , υπάρχει και στο νομοσχέδιο η
διατύπωση, η πρόβλεψη ότι οι φορείς της Αυτοδιοίκησης στην
Ελλάδα θα πιστοποιούνται με βάση ένα ελληνικό πρότυπο σχετικό,
του οποίου η επεξεργασία έχει ήδη αρχίσει και με συμμετοχή καθ’
οδό της ΚΕΔΚΕ. Ήδη έχουν υπάρξει κάποιες προκηρύξεις που
σχετίζονται με την παραγωγή αυτή του ελληνικού προτύπου .
Συνοψίζοντας σε αυτά τα θέματα της επάρκειας , θα μιλήσω
και στο τέλος για αυτά, εν συντομία , μην ξεχνάμε ότι πρέπει να
αποδεικνύουμε ότι μπορούμε να δουλέψουμε τον προγραμματισμό ,
τη

διαχείριση

των

συμβάσεων ,

την

παρακολούθηση

και

πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου και την οικονομική διαχείριση
των έργων .
Ένα άλλο σημείο σημαντικό που προβλέπει το νομοσχέδιο και
μας αφορά άμεσα, είναι η δημιουργία της ΔΗΜΟΣ Α.Ε. Η ΔΗΜΟΣ
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Α.Ε. ήταν και είναι ένα από τα σημαντικά αιτήματα που έχει
προβάλλει η Αυτοδιοίκηση και το οποίο έγινε δεκτό. Πρόκειται για
μία ανώνυμη εταιρεία στην οποία οι μεν μετοχές είναι στο κράτος,
το δε Διοικητικό Συμβούλιο έχει κατά πλειοψηφία αυτοδιοικητικούς .
Μία ανώνυμη εταιρεία η οποία θα αναλάβει και να υποστηρίζει την
ωρίμανση έργων και την υλοποίηση έργων , κυρίως, η κεντρική ιδέα
είναι κυρίως για τους φορείς της Αυτοδιοίκησης οι οποίοι δεν θα
έχουν πιστοποιηθεί.
Αυτό δεν αίρει τη δυνατότητα της ΔΗΜΟΣ Α.Ε. να αναλάβει
έργα από πιστοποιημένους φορείς.
Άλλο σημαντικό ζήτημα που μας αφορά , είναι η αναγνώριση ,
αποδοχή και στο νομοσχέδιο της πρότασης της ΚΕΔΚΕ και των
άλλων

φορέων

της

Αυτοδιοίκησης,

για

την

ύπαρξη

ενός

προγράμματος υποστήριξης των φορέων της Αυτοδιοίκησης, ούτως
ώστε να προετοιμαστούν καλύτερα για την κρίση τους, εάν θα είναι
δικαιούχοι ή όχι και γενικότερα για την πορεία προς την επόμενη
προγραμματική περίοδο.
Το πρόγραμμα αυτό υποστήριξης, η ΚΕΔΚΕ έχει καταθέσει
ολοκληρωμένη και πλήρη πρόταση , κοστολογημένη , με πρόταση και
για τις πηγές χρηματοδότησής του . Ανέρχεται σε 20 εκατομμύρια
ευρώ συνολικά για όλη την Ελλάδα .
Άλλο σημαντικό θέμα που μας αφορά, είναι η δημιουργία
Αναπτυξιακού Οργανισμού Περιφέρειας στις 13 Περιφέρειες και
στην Αττική. Μπορούμε να μιλήσουμε αναλυτικότερα για αυτό.
Να μην ξεχάσουμε επίσης ότι προβλέπει, δίνει τη δυνατότητα
και εδώ είναι μία από τις ευθύνες, ένα από τα σχέδια της ΤΕΔΚΝΑ ,
να

παραχθεί

πρόγραμμα

τοπικής

ανάπτυξης,

στο

οποίο

θα

ενταχθούν έργα των φορέων της Αττικής και μέσα από το οποίο θα
δοθεί και η δυνατότητα της λεγόμενης άμεσης αξιολόγησης, όχι
συγκριτικής, δηλαδή μια δυνατότητα κάποιων ΟΤΑ που δεν θα
μπορέσουν να πιστοποιηθούν , που δεν θα αντέξουν να περάσουν
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έργα στην συγκριτική αξιολόγηση, να περάσουν ορισμένα έργα και
προς τα εκεί.
Υπάρχουν και άλλες ρυθμίσεις στο νομοσχέδιο , οι οποίες
υπάρχουν μέσα στην εισήγηση που σας έχει μοιραστεί και οι οποίες
καθ’ οδό θα γίνουν γνωστές.
Σε ότι αφορά τώρα πάλι την επόμενη προγραμματική περίοδο ,
πρέπει να είμαστε γνώστες και να συνυπολογίσουμε και πολιτικά
και στο σχεδιασμό μας, ότι θα εξελίσσεται την ώρα που τελειώνει,
που υλοποιείται, που είναι σε φάση υλοποίησης το Γ΄ Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης.
Ένα από τα κεντρικά ζητήματα για την Αυτοδιοίκηση , είναι
πως θα ολοκληρώσει την υλοποίηση του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης. Υπάρχουν έργα ήδη και στην Αττική και σε όλη την
Ελλάδα , τα οποία τώρα δημοπρατούνται, έργα τα οποία δεν έχουν
ακόμα δημοπρατηθεί. Υπάρχει μεγάλο υπόλοιπο για απορρόφηση ,
για δημοπράτηση και τα λοιπά .
Αυτό

είναι

καθήκον

από

τα

κεντρικά

πολιτικά

για

την

Αυτοδιοίκηση , διότι οι δημόσιοι πόροι είναι σπάνιοι. Για να σας
δώσω ένα μέτρο , σας λέω το εξής: εδώ φαίνεται σε αυτόν τον
πίνακ α , η Αυτοδιοίκηση της Αττικής έχει ενταγμένα έργα 1 δις ευρώ,
έχει κάνει συμβάσεις 790 εκατομμύρια ευρώ , βλέπετε εδώ ότι
υπάρχουν για

συμβασιοποίηση ένα υπόλοιπο 300 εκατομμύρια

ευρώ , δημόσιας δαπάνης . Δεν είναι και λίγο . Δεν είναι καθόλου λίγο ,
είναι

τεράστιο .

Έχει

απορροφήσει

550

εκατομμύρια

ευρώ

και

βλέπετε και με αυτόν τον τρόπο ότι και μεταξύ δαπανών και
ολοκλήρωσης

των

συμβάσεων,

υπάρχει

ήδη

ένα

ποσό

240

εκατομμυρίων ευρώ, που όλοι ξέρουμε από την πείρα μας πόσο
δύσκολο είναι να απορροφηθεί.
Επομένως, κεντρικό καθήκον το οποίο τρέχει παράλληλα και
το οποίο βοηθά με έναν τρόπο και την ανάπτυξη της δουλειάς της
Αυτοδιοίκησης

στο

Δ΄

Κοινοτικό

Πλαίσιο

Στήριξης,

είναι

η

ολοκλήρωση η επιτυχής της απορρόφησης , της υλοποίησης των
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έργων

που

συνχρηματοδοτούνται

από

τα

Επιχειρησιακά

Προγράμματα του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης , είτε ΠΕΠ είναι
αυτό , είτε τομεακά.
Σας το λέω χαρακτηριστικά , τα έργα της Κοινωνίας της
Πληροφορίας,

γιατί

είναι

πολλοί

Δήμοι

και

στην

Αττική

που

υλοποιούν έργα της Κοινωνίας της Πληροφορίας, είναι σε φάση
προκηρύξεων

και

υλοποίησης

συμβάσεων .

Από

τα

κεντρικά

ζητήματα στα οποία πρέπει να τρέξουμε .
Από το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης επίσης μπορούμε να
βγάλουμε μερικά συμπεράσματα που αφορούν την επάρκειά μας, τη
δυνατότητά

μας.

Έχει

μοιραστεί

στην

εισήγηση

ένας

πίνακας

πλήρης για τους 120 Δήμους της Αττικής, που δείχνει τις επιδόσεις
τους σε ότι αφορά την απορρόφηση των πόρων του Γ΄ Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης.
Γιατί δίνεται αυτός ; Για να έχουμε μια συνείδηση και το τι
προσδοκούμε σε ότι αφορά την τέταρτη προγραμματική περίοδο .
Εκεί θα δείτε μία αναλογία η οποία είναι λίγο καλύτερη από όλη την
Ελλάδα . Σε όλη την Ελλάδα 230 Δήμοι έχουν δεσμεύσει το 75% του
χρήματος του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Περίπου αυτό είναι
το πλήθος των φορέων της Αυτοδιοίκησης που θα καταφέρουν να
πιστοποιηθούν ως δικαιούχοι την επόμενη προγραμματική περίοδο .
Αντίστοιχη εικόνα , λίγο καλύτερη , υπάρχει στην Αττική . Δεν
θυμάμαι ακριβώς πόσο ήταν . Νομίζω 55 ΟΤΑ της Αττικής έχουν
δεσμεύσει πάνω από 60% των πόρων του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης, μέσα από ΠΕΠ ή τομεακά που εισρέουν στην Αττική .
Αυτό σημαίνει ότι και για την ΤΕΔΚΝΑ και για τους φορείς της
Αττικής τίθεται ευθέως το ερώτημα πως θα οργανώσουν τη δουλειά
τους, ούτως ώστε είτε πιστοποιηθούν , είτε και αυτοί που δεν θα
πιστοποιηθούν, πως θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν πόρους της
επόμενης προγραμματικής περιόδου .
Εκεί η ΔΗΜΟΣ Α.Ε. είναι μία δυνατότητα , η αξιοποίηση των
αναπτυξιακών και άλλες μορφές οι οποίες θα προκύπτουν σε όλη
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αυτήν την προσπάθεια διαβούλευσης και προετοιμασίας, την οποία
έχει ξεκινήσει η ΤΕΔΚΝΑ και στην οποία μετέχει και η εταιρεία την
οποία εκπροσωπώ .
Θα

κλείσω

με

το

τελευταίο ,

προτείνοντας

σε

ποια

συγκεκριμένα ζητήματα, άξονες πιο πολύ, πρέπει να επικεντρωθεί
το έργο της Αυτοδιοίκησης της Αττικής σε ότι αφορά την αξιοποίηση
των πόρων τρίτης και τέταρτης προγραμματικής περιόδου .
Πρώτον . Υποστήριξη των φορέων της Αυτοδιοίκησης της
Αττικής

για

την

προετοιμασία

προτάσεων ,

ωρίμανση

και

την

πιστοποίηση.
Εδώ να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη μια δουλειά της ΤΕΔΚΝΑ , η
οποία αφορά συνολικά την προσέγγιση της πιστοποίησης σε όλους
τους ΟΤΑ της Αττικής. Την επόμενη εβδομάδα θα έρθει σε όλους
τους ΟΤΑ της Αττικής ένα πολυσέλιδο ερωτηματολόγιο με την
υπογραφή της ΤΕΔΚΝΑ και της ΠΕΤΑ , που στην ουσία τι θέλει;
Θέλει και να διαπιστώσει ποια είναι η κατάσταση αυτήν την στιγμή
των ΟΤΑ της Αττικής σε σχέση με τα κριτήρια που μπαίνουν από το
νομοσχέδιο και από την όλη δουλειά που έχει γίνει για την
πιστοποίηση των τελικών δικαιούχων και επί της ουσίας εμμέσως
να υποδείξει δρόμους μέσα από τους οποίους η Αυτοδιοίκηση θα
προσεγγίσει τον στόχο του να καταστεί ικανή να υλοποιήσει έργα
της επόμενης προγραμματικής περιόδου .
Ανεξάρτητα αν επιτευχθεί αυτός ο στόχος ή όχι , το να
προσεγγίσουμε όλοι οι φορείς, είτε Δήμοι είναι αυτοί, είτε Δημοτικές
Επιχειρήσεις, είτε Νομικά Πρόσωπα , τους κεντρικούς στόχους, που
σημαίνει να αποκτήσουν κάποιες λειτουργίες προγραμματισμού,
παρακολούθησης

έργων ,

διαχείρισης

συμβάσεων ,

οικονομικής

διαχείρισης έργων , αυτό θα είναι 100% σε όφελός τους, ανεξάρτητα
αν πιστοποιηθούν ή όχι , σε ότι αφορά τη δυνατότητά τους να
αξιοποιήσουν

πόρους

μέσα

από

τη

ΔΗΜΟΣ

Α.Ε.,

μέσα

από

συνεργασία με αναπτυξιακές, μέσα από συνεργασία με άλλους
Δήμους, της επόμενης προγραμματικής περιόδου .
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Δεύτερο ζήτημα . Εμπλουτισμός των προτάσεων του ΠΕΠ
Αττικής 2007-2013 και διασφάλιση των μεριδίων της Αυτοδιοίκησης.
Στην παρούσα προγραμματική περίοδο, οι πόροι τους οποίους έχει ,
δικαιούται και απορροφά η Αυτοδιοίκηση της Αττικής, τόσο μέσα
από το ΠΕΠ, όσο και μέσα από τα τομεακά προγράμματα, είναι
ιδιαίτερα μεγάλοι αγαπητοί συνάδελφοι , συγκρίνοντας με όλη την
Ελλάδα .
Σας

λέω

χαρακτηριστικά

ότι

στο

ΠΕΠ

της

Αττικής

η

Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση της Αττικής έχει ένα μερίδιο 40%. Γιατί
είναι 40%; Έχουν παίξει ένα ρόλο οι σεισμοί , αλλά είναι γεγονός ότι
είναι πολύ υψηλό το μερίδιο .
Ένα αίτημα κεντρικό της Αυτοδιοίκησης, όχι μόνο της Αττικής,
συνολικά,

για

την

επόμενη

προγραμματική

περίοδο ,

είναι

να

διασφαλίσει ένα σημαντικό τέτοιο μερίδιο σε όλα τα Επιχειρησιακά
Προγράμματα. Η ΚΕΔΚΕ το έχει βάλει στο ύψος του 20%.
Για να γίνει αυτό, πέρα από την πολιτική διεκδίκηση και τη
δέσμευση της κυβέρνησης ή αντίστοιχα του Υπουργείου Οικονομίας
και

Οικονομικών ,

πρόβλημα

είναι

να

Εσωτερικών

και

παραχθούν

ούτω

προτάσεις

καθεξής,

κεντρικό

από

ίδια

την

την

Αυτοδιοίκηση . Το ΠΕΠ Αττικής μέχρι στιγμής είναι επτά άξονες. Αν
σε αυτούς τους άξονες οι ΟΤΑ

της Αττικής δεν καταθέσουν

συγκεκριμένες προτάσεις , η πιθανότητα ρεαλιστικά να κρατήσουμε
μερίδια σοβαρά είναι μικρότερη .
Πώς μας δίνεται η δυνατότητα να έχουμε δυο ευκαιρίες, να
διαμορφώσουμε
περίοδο

στους

πυρήνας

των

καλύτερες
Δήμους,

προτάσεις;

Επιχειρησιακά

Επιχειρησιακών

Παράγονται

αυτή

Προγράμματα .

Προγραμμάτων

σχεδιάζεται ή παράγεται, είναι να έχουν κεντρικό

των

την

Κορμός,

ΟΤΑ,

που

ζήτημα το θέμα

της πρότασης για την επόμενη προγραμματική περίοδο . 65 ΟΤΑ της
Αττικής

έκαναν

πρόταση

στα

ΚΠΣΑ .

Αυτές

οι

προτάσεις

είτε

εγκριθούν είτε όχι, είναι αξιοποιήσιμες 100% για τη διαμόρφωση
πρότασης την επόμενη προγραμματική περίοδο .
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Τελευταίο θέμα , προτεραιότητα . Να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν
πολύ

μεγάλα

υπόλοιπα

προς

υλοποίηση

στα

Επιχειρησιακά

Προγράμματα της τρίτης προγραμματικής περιόδου και στο ΠΕΠ
της

Αττικής

και

στα

άλλα

τομεακά ,

από

τους

φορείς

της

Αυτοδιοίκησης της Αττικής. Είναι στοίχημα μέγιστο , το οποίο θα
δώσει τη δυνατότητα σε όλους τους φορείς της Αττικής να δούμε
πολύ πιο αισιόδοξα την επόμενη προγραμματική περίοδο .
Σας ευχαριστώ .
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ :

Ευχαριστούμε

τον

κύριο

Βασαρδάνη.

Στο

βήμα

παρακαλούμε να έρθει ο κύριος Παύλος Καμάρας, για θεσμικά
θέματα .
Π.

ΚΑΜΑΡΑΣ :

Καλημέρα

αγαπητοί

συνάδελφοι .

Υπάρχει

η

εισήγηση βεβαίως μέσα στο φάκελο . Θα προσπαθήσω να είμαι όσο
μπορώ πιο συνοπτικός.
Καταρχήν , αν παρομοιάσουμε έναν Δήμο ή μία

Κοινότητα με

τον ανθρώπινο οργανισμό , αυτά τα οποία ακούστηκαν μέχρι τώρα
από τους συναδέλφους, αφορούν το οξυγόνο. Χωρίς αυτό το
οξυγόνο, για αυτό βάλαμε τα οικονομικά πρώτο θέμα , χωρίς το
οξυγόνο

δεν

μπορεί

να

υπάρξει

οργανισμός.

Δεν

μπορεί

να

αναπνέει, δεν μπορεί να ζήσει. Επομένως , πρώτα πρέπει να
εξασφαλίσουμε το οξυγόνο για να μπορέσουμε από εκεί και έπειτα
να δούμε αυτά τα οποία θα πω εγώ , που αφορούν την βελτίωση
γενικότερα της υγείας των οργανισμών αυτών , που αφορούν την
μεγαλύτερη αποδοτικότητα , την μεγαλύτερη παραγωγικότητα, τη
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα , που είναι και το ζητούμενο.
Μιλάμε όλοι και είναι πλέον αποδεκτό και οι κυβερνήσεις και
τα κόμματα , το λέει η ευρωπαϊκή εμπειρία , το λέει η παγκόσμια
εμπειρία,

ότι

θέλουμε

αποκέντρωση,

θέλουμε

καλύτερη

Αυτοδιοίκηση , διότι έτσι επιτάσσουν οι καιροί , έτσι έρχεσαι πιο
κοντά στον πολίτη , έχεις ένα έργο πολύ πιο αποτελεσματικό, πολύ
πιο δημιουργικό.
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Επομένως, τι σημαίνει αυτή η περίφημη αναδιάρθρωση του
κράτους; Μιλάμε για ισχυρότερους Δήμους , την πρώτη βαθμίδα ,
μιλάμε για την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, που θα πρέπει να είναι
η δεύτερη βαθμίδα, μιλάμε για τα ειδικά προβλήματα της Αττικής
και της Θεσσαλονίκης, που είναι τα μεγάλα μητροπολιτικά κέντρα ,
που συζητάμε για την Μητροπολιτική Αυτοδιοίκηση και βεβαίως θα
πρέπει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στα νησιώτικα συμπλέγματα , τα
οποία έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες, εφόσον είναι τουλάχιστον
το ένα πέμπτο από όλους τους Δήμους της Ελλάδας.
Να τα πάρω με την σειρά γιατί πολλά διαβάσαμε , πολλά
ακούσαμε, οι εφημερίδες προτρέχουν , δημιουργούν έναν πανικό,
μία σύγχυση , έρχονται και ρωτούν οι συνάδελφοι τι έχει αποφασίσει
η κυβέρνηση.
Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα ότι και ο Νικήτας ο Κακλαμάνης, ο
Πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ και Δήμαρχος Αθηναίων, χθες συνταυτίστηκε
πλήρως, όπως είπε, με τις προτάσεις της ΤΕΔΚΝΑ στα θεσμικά , τις
βασικές προτάσεις και από εκεί και έπειτα όπως ακούσατε , ο
Υπουργός Εσωτερικών , κύριος Παυλόπουλος, δεν μίλησε για αυτά
τα σενάρια τα οποία ακούγονται, αλλά λίγο έως πολύ είναι στο
πνεύμα ακριβώς αυτών των προτάσεων της Αυτοδιοίκησης και
βεβαίως υπάρχει και ένας διάλογος ο οποίος θα γίνει ακόμα για να
οριστικοποιηθούν αυτές οι προτάσεις και στις λεπτομέρειές τους και
στη λειτουργικότητά τους.
Να πω λοιπόν τα βασικά . Ισχυρός Δήμος. Εμείς βάζουμε σαν
προτεραιότητα άλλες προϋποθέσεις και παραμέτρους . Τις αναφέρω
επιγραμματικά στην εισήγησή μας.
Πρώτον είπαμε , οικονομική αυτοδυναμία . Αυτό συνεπάγεται
αυτά τα οποία είπαν και οι συνάδελφοι και μιλάμε αντιστοίχιση
πόρων – αρμοδιοτήτων . Έχει γίνει πλέον καραμέλα , αλλά αυτό είναι
συνταγματικά

επιβεβλημένο ,

αλλά

και

απολύτως

απαραίτητο.

Μιλάμε για την απόδοση των παρακρατημένων . Μιλάμε για την
φορολογική μεταρρύθμιση . Μιλάμε για την αξιοποίηση του ΘΗΣΕΑ,
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του ΕΣΠΑ και όλων αυτών των πόρων που δικαιούται και πρέπει να
έχει η Αυτοδιοίκηση.
Από εκεί και έπειτα , ο Δήμος δεν είναι μία αφηρημένη έννοια.
Είναι το έμψυχο υλικό, το προσωπικό , οι αιρετοί. Άρα, όταν έχεις το
10%

μόνο

των

Πρωτοβάθμια

εργαζομένων

Αυτοδιοίκηση ,

στις

Αυτοδιοικήσεις,

πανεπιστημιακού

επιπέδου ,

στην
πώς

μπορείς να έχεις οράματα και πως μπορείς να υλοποιήσεις αυτά τα
οράματα ;
Επομένως,

χρειάζεται

επιμόρφωση ,

αναβάθμιση

της

ποιότητας του προσωπικού καταρχήν και από εκεί έπειτα έχουμε
τους αιρετούς , οι οποίοι δυστυχώς είναι όλοι αυτοί οι «τρελοί» , με
την τρέλα τους να προσφέρουν , να συνεισφέρουν . Πώς όμως θα
έχεις μία προσέλκυση αξιόλογων ανθρώπων στην Αυτοδιοίκηση αν
δεν ανεβάσεις την καταστατική θέση των αιρετών ; Όταν σύρονται
και διασύρονται από ανεξέλεγκτες Αρχές και Όργανα , όπως είναι τα
Ελεγκτικά Συνέδρια, με τον τρόπο που λειτουργούν ή οι διάφορες
Αρχές, Συνήγορος του Πολίτη και λοιπά ; Πώς θα μπορέσεις να
έχεις

αξιόλογους

ανθρώπους

στην

Αυτοδιοίκηση

όταν

ένας

Δήμαρχος, έντιμος κατά τεκμήριο, πλην ελαχίστων κατακριτέων
περιπτώσεων , λήγει τη θητεία του στο άνθος της παραγωγική του
ηλικίας, λήγει τη θητεία του και βρίσκεται αποκομμένος από την
κοινωνία, αποκομμένος από την επαγγελματική του ενασχόληση και
γίνεται πραγματικά περίγελος αν θέλετε και εις βάρος και της
αξιοπρέπειάς του και της οικογενειακής του κατάστασης;
Όλα

αυτά

αντιμετωπιστούν,

είναι
πριν

θέματα
να

που

πρέπει

συζητήσουμε

πρωτίστως
για

να

συνενώσεις,

Καποδίστριες και όλα τα άλλα .
Βεβαίως υπάρχουν και άλλα θέματα , τα οποία εμείς τα
βάζουμε σε πρώτη προτεραιότητα , όπως είναι η αναβάθμιση της
Δημοτικής Διοίκησης, με υποστήριξη της ΤΕΔΚ , της ΚΕΔΚΕ, όπως
είναι η ανάπτυξη και οργάνωση των λειτουργιών των Δήμων , που
είναι η απλούστευση των διαδικασιών .
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Ένα απλό πράγμα να πω. Εγώ δεν κατάλαβα ποτέ γιατί οι
προμήθειες πρέπει να έχουν ΕΚΠΟΤΑ και μη ΕΚΠΟΤΑ. Ποιος
εγκέφαλος, πρέπει να χωρίζονται οι προμήθειες σε έτσι και αλλιώς;
Γιατί η ανάθεση των μελετών, που είναι το κρίσιμο στοιχείο η
μελέτη για να μπορέσεις να έχεις πρόσβαση στα προγράμματα, να
μην είναι μία απλή διαδικασία μέσω των Δημοτικών Συμβουλίων και
να είναι τόσο χρονοβόρα και να έχει τέτοια προβλήματα, ούτως
ώστε οι αδυναμίες των Τεχνικών Υπηρεσιών να μην μπορούν να
καλυφθούν ούτε από έξω υποστήριξη ;
Θέλω να πω λοιπόν ότι υπάρχουν πολλά άλλα σοβαρά θέματα
πριν μιλήσουμε για τις συνενώσεις και βεβαίως οι συνενώσεις είναι
μέτρα και αυτό , όπου όμως αυτό κρίνεται. Έχουμε έναν πίνακα
μέσα στην εισήγηση, αν δείτε στους φακέλους σας, γιατί εμείς στην
Ελλάδα δεν είμαστε μόνοι μας, ζούμε σε μία ευρύτερη κοινωνία που
είναι η Ευρώπη, που είναι ο παγκόσμιος χάρτης. Βλέπουμε λοιπόν
ότι υπάρχουν Δήμοι στην Ευρώπη, υπάρχουν χώρες στην Ευρώπη ,
που έχουν 135.000, έχει η Γαλλία Δήμους , με αναλογία – ακούστε
τα νούμερα – Γαλλία , 36.565 Δήμοι , με 1.600 κατοίκους ανά Δήμο.
Υπάρχει και χώρα , όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο , που έχει 434
Δήμους, με 135.000 κατοίκους ανά Δήμο. Υπάρχουν και ενδιάμεσοι
οι οποίοι είναι η Ιταλία , που έχει 8.000, με 7.100 κατοίκους ανά
Δήμο.
Εμείς μετά τον Καποδίστρια , για να έχετε κάποια συγκριτικά
στοιχεία, έχουμε 1.031 Δήμους , με 10.000 κατοίκους. Αυτό γιατί το
λέω ; Η Ευρώπη των 15 έχει αναλογία κατοίκων ανά Δήμο , 5.200.
εμείς έχουμε 10.200. Η Ευρώπη των 25, έχει 5.100.
Αυτά τα λέω για να δείξουμε ότι σε χώρες με προηγμένη
Αυτοδιοίκηση , δεν είναι το κρίσιμο στοιχείο οι συνενώσεις Δήμων .
Υπάρχουν χώρες που έχουν χιλιάδες Δήμους και λειτουργούν το
ίδιο αποδοτικά , λειτουργικά, παραγωγικά και αποτελεσματικά , με
τους Δήμους οι οποίοι έχουν 135.000 κατοίκους ανά Δήμο.
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Άρα λοιπόν , το συμπέρασμα ποιο είναι ; Πρέπει κάποιος να
κάτσει σοβαρά να δει . Έγινε ο Καποδίστριας . Κάθισε ποτέ κανένας
να εκτιμήσει τα αποτελέσματα αυτού του μέτρου , που ήταν μία τομή
αν θέλετε , του μεταρρυθμιστικού , που λένε ότι ναι, πέτυχε , ίσως και
δεν πέτυχε και σε πολλές περιπτώσεις δεν πέτυχε και τα τραγικά
αποτελέσματα με τις φωτιές το απέδειξαν .
Τι λέμε εμείς σαν ΤΕΔΚΝΑ . Πρέπει να γίνει αποτίμηση του
Καποδίστρια 1, να δούμε τι έγινε, που πάσχει αυτός ο θεσμός των
συνενώσεων, τι δεν πήγε καλά, ούτως ώστε όταν κάνεις το δεύτερο
βήμα να προσπαθήσεις να καλύψεις τις αδυναμίες και τα σφάλματα
της πρώτης φάσης.
Είναι κάτι που γίνεται μόνο
μέτρο ,

να

μην

έρθουμε

να

στην Ελλάδα . Όταν κάνουμε ένα
δούμε

τα

αποτελέσματα,

να

συνεκτιμήσουμε που πάσχει αυτό το μέτρο , για να μπορέσεις να
λάβεις τα ενδεικνυόμενα μέτρα

στην δεύτερη φάση , που είναι ένα

βήμα μπροστά .
Από εκεί και έπειτα , βεβαίως όπου χρειάζονται οι συνενώσεις
και μιλάω για την ευρύτερη Ελλάδα , για να μιλήσουμε και για τα
ιδιαίτερα προβλήματα της Αυτοδιοίκησης στα μητροπολιτικά κέντρα ,
να γίνουν οι συνενώσεις, με σαφή κριτήρια , τα οποία από όλους
συνομολογούνται,

που

θα

πρέπει

να

είναι

πληθυσμιακά ,

γεωγραφικά, αναπτυξιακά και κοινωνική συνοχή .
Αυτά όμως, θέλουν μία σοβαρή ενασχόληση και μελέτη, διότι
όταν έχεις, όπως είπα , 20% των Δήμων στην Ελλάδα , νησιώτικους ,
το 28% ορεινούς και έχεις και τα μητροπολιτικά κέντρα, δεν μπορείς
να μιλάς με ενιαία μέτρα για μία Αυτοδιοίκηση αναβαθμισμένη αν
δεν σκύψεις στο πρόβλημα του κάθε Δήμου χωριστά , της κάθε
ενότητας, γεωγραφικής ενότητας, για να μπορέσεις

να λάβεις τα

ενδεικνυόμενα μέτρα .
Άρα λοιπόν , μιλάμε τώρα γιατί είμαστε ΤΕΔΚΝΑ και μιλάμε
εδώ για την μητρόπολη της Αττικής. Όλοι ξέρουμε και γνωρίζουμε
ότι εδώ το πρόβλημά μας δεν είναι οι αποστάσεις , δεν είναι το
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αυξημένο κόστος που έχουν οι ορεινοί Δήμοι για να κάνεις ένα έργο
και να το συντηρήσεις. Εδώ τα προβλήματά μας είναι κυρίως της
αλληλοεπικάλυψης των αρμοδιοτήτων , που έχουν είτε οι δράσεις
των

Δήμων

μεταξύ

τους,

που

πλέον

είναι

ενιαία

χωρικά ,

χωροταξικά και βεβαίως όλες αυτές οι επικαλύψεις αρμοδιοτήτων
που έχει από τους ανεξέλεγκτους, από κάποιον συλλογικό φορέα ,
συντονιστικό φορέα , των διαφόρων κρατικών Υπηρεσιών ή των
διαφόρων άλλων Υπηρεσιών , ιδιωτικών ή άλλων εισηγμένων στο
Χρηματιστήριο.
Εκεί είναι το βασικό μας θέμα . Άρα, τι χρειάζεται ; Εμείς δεν
χρειαζόμαστε

και

χαίρομαι ,

σε

αυτήν

την

φάση

τουλάχιστον ,

συνενώσεις. Αν θέλετε οι συνενώσεις μπορεί να προκύψουν στη
συνέχεια, σύμφωνα με την πρόταση που καταθέτουμε και πιστεύω
ότι είναι αυτό που είπε ο Υπουργός , που λέει και ο Νικήτας ο
Κακλαμάνης.
Να ξεκινήσουμε συνεργασίες. Εκεί που υπάρχουν αδυναμίες
στους Δήμους, να ξεκινήσουν πέντε-πέντε, τρεις, επτά , ανάλογα και
ήδη

υπάρχει

και

ένα

παράδειγμα ,

είδα

εκεί

Ηράκλειο

–

Μεταμόρφωση – Ιωνία, να ξεκινούν συνεργασίες, για να μπορέσουν
ότι αδυναμίες έχουν αυτήν την στιγμή οι Υπηρεσίες τους, να τις
καλύψουν.
Πλέον το αναθεωρημένο Σύνταγμα δίνει αυτήν την δυνατότητα
στους Συνδέσμους, οι οποίοι έχουν και αρμοδιότητες και μάλιστα
φεύγει και ένα πρόβλημα πολύ μεγάλο το οποίο ήταν αν θέλετε
καθαρά διαδικαστικό, αλλά υπήρχε ένα θέμα , ότι ο επικεφαλής
αυτού του Συνδέσμου δεν είναι ανάγκη να είναι ένας από τους
Δημάρχους ή ένας από τους αιρετούς Δημοτικούς Συμβούλους.
Αρκεί να είναι αιρετός. Έτσι λέει το νέο Σύνταγμα .
Άρα λοιπόν , να ξεκινήσουν στην πράξη αυτές οι συνεργασίες,
να

δουλέψουν ,

να

εμπλουτιστούν

σιγά -σιγά

με

πόρους

και

αρμοδιότητες και αν δοκιμαστούν στον χρόνο και στην πράξη ότι
μπορούν να είναι πιο αποτελεσματικές, πιο κοντά στον πολίτη με
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την έννοια της αποτελεσματικότητας και έχουμε και οικονομία
κλίμακας, βεβαίως σε ένα μεταγενέστερο στάδιο θα μπορούσαν να
υπάρξουν και συνενώσεις. Όμως σε αυτήν την φάση μας λείπει
αυτό , η αποτελεσματικότητα , οι αδυναμίες στο Δήμο, που μπορούν
να καλυφθούν με αυτούς τους Μητροπολιτικούς Συνδέσμους ή
όπως αλλιώς ονομαστούν και βεβαίως και ο συντονισμός, τον οποίο
δεν μπορεί παρά να έχει η Δευτεροβάθμια Αυτοδιοίκηση , διότι δεν
μπορεί να υπάρχουν ενδιάμεσες βαθμίδες, το Σύνταγμά μας μιλά
πρώτη και δεύτερη βαθμίδα , που θα είναι σε επίπεδο Περιφέρειας.
Η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση που θα γίνει σε όλη την Ελλάδα
και είναι πλέον κοινά αποδεκτό, τώρα αν θα είναι διευρυμένες
Νομαρχίες, αυτό είναι ένα θέμα που μένει να συζητηθεί στην
Περιφέρεια . Εδώ στην

Αττική θα πρέπει να ταυτιστεί με την

Μητροπολιτική Αυτοδιοίκηση.
Η

Μητροπολιτική

βαθμίδα

που

θα

είναι

Αυτοδιοίκηση ,
η

εκτός

Περιφερειακή

από

την

Αυτοδιοίκηση

δεύτερη
που

θα

ταυτιστεί, εκτός από τις αρμοδιότητες της δεύτερης βαθμίδας, θα
έχει και τον συντονισμό, τον στρατηγικό σχεδιασμό όλων αυτών
των φορέων και των Δήμων σε μια σειρά δράσεων , μητροπολιτικών
δράσεων .
Στην αρχή ήδη οι μελέτες έχουν βγάλει πέντε -έξι δράσεις, τις
οποίες

όλοι

ομολογούν

Παραδείγματος

χάριν ,

ότι
οι

πρέπει

να

μεταφορές.

υπάρξει

συντονισμός.

Συγκοινωνίες ,

τα

κυκλοφοριακά.
Δεύτερον , η πολιτική προστασία . Μπορεί να δρα ένας Δήμος
μόνος του ; Δεν πρέπει να υπάρχει ένας συλλογικός φορέας που θα
δρα τουλάχιστον στο επίπεδο Περιφέρειας;
Τρίτον , το περιβάλλον . Είναι δυνατόν να πει κάποιος ότι θα
διαχειριστεί μόνος του τα σκουπίδια ή θα κάνει άλλες παρεμβάσεις;
Δεν θέλουν ένα συντονιστικό φορέα όλες αυτές οι δράσεις;
Τέταρτον, ο αστικός σχεδιασμός. Είναι δυνατόν να κάνει ο
καθένας τα δικά του χωροταξικά ; Δεν χρειάζεται ένας φορέας να
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συντονίζει και να παρακολουθεί την υλοποίηση όλων αυτών των
προγραμμάτων;
Άρα λοιπόν , υπάρχουν πέντε-έξι δράσεις οι οποίες από τη
διεθνή εμπειρία
χρειάζονται έναν

και αποδεκτά , είναι πλέον

αποδεδειγμένο

ότι

στρατηγικό σχεδιασμό, έναν συντονισμό των

δράσεων και μία παρακολούθηση .
Απαραίτητη προϋπόθεση λέμε εμείς σαν ΤΕΔΚΝΑ, γιατί δεν
το βλέπουμε στις μελέτες των επιστημόνων , για να πετύχει αυτή η
Μητροπολιτική Αυτοδιοίκηση όπως τη λέμε, είναι να ενταχθούν και
να υπαχθούν υπό τον έλεγχο και την εποπτεία αυτού του φορέα
όλες οι δράσεις σιγά -σιγά να περάσουν των κρατικών φορέων , διότι
δεν μπορεί να υπάρχει Οργανισμός Ρυθμιστικός της Αθήνας, να
υπάρχει ΕΥΔΑΠ , να υπάρχει ο Οργανισμός ο ένας, ο άλλος και
λοιπά και να υπάρχει ένας φορέας ο οποίος συντονίζει μόνο τους
Δήμους. Αυτή η πολυαρχία , ο κατακερματισμός της διοίκησης,
αυτός που είναι που δημιουργεί τα προβλήματα στα μητροπολιτικά
κέντρα.
Επομένως, λέμε ισχυρούς Δήμους , με τις προϋποθέσεις που
αναφέραμε, οικονομικά και όλα τα άλλα . Στις συνενώσεις στην
επαρχία

μετά

μητροπολιτικά

από
κέντρα

αποτίμηση

του

μιλάμε

μια

για

Καποδίστρια
συνεργασία

σε

και

στα

επίπεδο

Συνδέσμων και από εκεί και έπειτα μία Μητροπολιτική Αυτοδιοίκηση
η οποία θα συντονίζει και θα προγραμματίζει, ούτως ώστε να μην
είναι ανεξέλεγκτοι φορείς και Δήμοι .
Στην

ευρύτερη

πλέον

Ελλάδα ,

αναγνωρίζεται

ότι

η

Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση είναι μονόδρομος σαν δεύτερη βαθμίδα
και βεβαίως θα υπάρχει και η κρατική Περιφέρεια σε μειωμένο
αριθμό, γιατί και το Σύνταγμα στο άρθρο 101 επιτάσσει ότι το
αποκεντρωμένο κράτος πρέπει να έχει τις δικές του δομές για να
μπορέσει να έχει τον επιτελικό του χαρακτήρα. Αυτό είναι η
αποκέντρωση του κράτους, είναι οι αποκεντρωμένες Περιφέρειες .
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Λένε για πέντε-έξι. Είναι αναγκαίο να υπάρχουν , το επιτάσσει
εξάλλου και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αυτά όσον αφορά γενικότερα τη δομή την οποία πιστεύουμε .
Δύο θέματα ακόμα και το ολοκληρώνω αυτό. Άλλωστε είναι και
γραμμένα.
Θέλω να πω , για εμάς είναι κρίσιμο θέμα η λειτουργία του
Ελεγκτικού Συνεδρίου . Πλείστα όσα προβλήματα , υπάρχουν και
κάποιες εισηγήσεις συναδέλφων . Δεν μπορεί να συνδιοικεί το
Ελεγκτικό Συνέδριο με τους Δήμους. Το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει
αρμοδιότητα να κάνει έλεγχο νομιμότητας, αυτό λέει το Σύνταγμα .
Οι Δήμοι αποφασίζουν για τον σκοπό . Ο έλεγχος σκοπιμότητας
είναι αντισυνταγματικός και παράνομος. Εδώ βρισκόμαστε στο
θέατρο

του

παραλόγου,

ένας

διοικητικός

υπάλληλος,

γιατί

διοικητικοί υπάλληλοι είναι όπως είπε και χθες ο Πρόεδρος, να
κρίνει και να αποφασίζει προς τα πού θα πορευτεί η πορεία ενός
Δήμου, η αναπτυξιακή του πορεία ή αν θέλετε οι δράσεις του προς
όφελος των δημοτών.
Αυτό πρέπει να τελειώσει. Πρέπει να γίνει μία νομοθετική
ρύθμιση, να είναι σαφή τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις με τις
οποίες κρίνουν τα Ελεγκτικά Συνέδρια , γιατί φτάνουμε και στο
αντιφατικό ο ένας Πάρεδρος να κρίνει θετικά κάποιες δράσεις , ο
άλλος να κρίνει ότι είναι παράνομες και μάλιστα σε αποφάσεις οι
οποίες ήδη έχουν κριθεί από την Περιφέρεια ότι είναι νόμιμες .
Γίνεται η δαπάνη, πάει στον Πάρεδρο και εκείνος κρίνει ότι είναι μη
νόμιμη.
Αυτά
στέκομαι

πρέπει
κυρίως,

εργαζόμενους

να

τελειώσουν

διασύρουν

και

τους

τους

διότι

διασύρουν ,

αιρετούς,

ταλαιπωρούν

ακόμα

εγώ

διασύρουν
και

μετά

εκεί
τους
την

συνταξιοδότησή τους .
Ένα τελευταίο θέμα και ολοκληρώνω , είναι το θέμα της
διαβούλευσης, της υποχρεωτικής διαβούλευσης . Επειδή μερικοί
Υπουργοί και στην προηγούμενη κυβέρνηση και στην τωρινή, έχουν

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DIVANI APOLLON PALACE - ΚΑΒΟΥΡΙ

97

ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

μία διαστρεβλωμένη αντίληψη περί του ρόλου της Αυτοδιοίκησης ,
έχουν μείνει στην αντίληψη του συγκεντρωτικού κράτους, όπου
αποφασίζουμε, διατάζουμε και στέλνουμε και την τελευταία στιγμή
για μια τύποις διαβούλευση στην Αυτοδιοίκηση σημαντικών μέτρων
που αφορούν άμεσα την ζωή των δημοτών.
Λέμε λοιπόν σαν ΤΕΔΚΝΑ ότι εμείς δεν θα δεχτούμε και θα
μας βρει απέναντί του οποιοσδήποτε , οπουδήποτε ανήκει , αν δεν
για σημαντικά και κρίσιμα θέματα που αφορούν την ποιότητα ζωής,
το περιβάλλον , όπως είναι τα χωροταξικά , αποφασίζει ερήμην της
Αυτοδιοίκησης , χωρίς να διαβουλεύεται σε έναν ουσιαστικό διάλογο .
Αυτά ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και
ελπίζω η Αυτοδιοίκηση να δει μία καλύτερη μέρα με τον Υπουργό
μας, τον Προκόπη τον Παυλόπουλο .
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Ευχαριστούμε τον συνάδελφό μας, τον κύριο Παύλο
Καμάρα . Θα παρακαλέσω να έρθει στο βήμα ο Γιάννης Αναγνώστου ,
Δήμαρχος Ηλιουπόλεως και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΤΕΔΚΝΑ . Η εισήγησή του αφορά το περιβάλλον .
Ι. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι , η προστασία του
περιβάλλοντος έχει καθοριστική σημασία για την ποιότητα ζωής των
σημερινών και μελλοντικών γενεών .
Αυτό ωστόσο που αποτελεί πρόκληση, είναι ο συνδυασμός
της

προστασίας

του

περιβάλλοντος

με

τη

συνεχή

οικονομική

ανάπτυξη με βιώσιμο και μακροπρόθεσμο τρόπο.
Η

περιβαλλοντική

πολιτική

της

Ευρωπαϊκής

Ένωσης,

βασίζεται στην πεποίθηση ότι η ύπαρξη υψηλών περιβαλλοντικών
προτύπων

τονώνει

την

καινοτομία

και

τις

επιχειρηματικές

δραστηριότητες.
Η οικονομική και κοινωνική περιβαλλοντική πολιτική είναι
στενά συνυφασμένες μεταξύ τους. Ακρογωνιαίος λίθος της δράσης
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος , είναι το
πρόγραμμα δράσης Περιβάλλον 2010 - Το Μέλλον μας – Η Επιλογή
μας, που εστιάζεται στα ακόλουθα :
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Αλλαγή του κλίματος και υπερθέρμανση του πλανήτη . Φυσικά
ενδιαιτήματα και άγρια πανίδα και χλωρίδα . Θέματα σχετικά με το
περιβάλλον

και

την

υγεία ,

φυσικοί

πόροι

και

διαχείριση

των

αποβλήτων .
Τα

διατομεακά

ζητήματα

αντιμετωπίζονται

στο

πλαίσιο

θεματικών στρατηγικών , οι οποίες αφορούν την ρύπανση του αέρα ,
την πρόληψη αποβλήτων και την ανακύκλωσή τους, το θαλάσσιο
περιβάλλον, το έδαφος, τα φυτοφάρμακα , τη χρήση των πόρων και
το αστικό περιβάλλον.
Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την αντιμετώπιση της
αλλαγής του κλίματος με βάση το
Ευρωπαϊκή

Ένωση

θέσπισε

το

Πρωτόκολλο του Κιότο, η

πρώτο

παγκοσμίως

σύστημα

εμπορίας εκπομπών .
Οι

κυβερνήσεις

της

Ευρωπαϊκής

Ένωσης

καθορίζουν

ποσοστώσεις για τις επιχειρήσεις στον βιομηχανικό και ενεργειακό
τομέα,

με

σκοπό

τη

μείωση

των

επιτρεπομένων

εκπομπών

διοξειδίου του άνθρακα , που αποτελεί το κυριότερο αέριο του
θερμοκηπίου.
Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το Πρωτόκολλο του
Κιότο

ισχύουν

μέχρι

το

2012,

αλλά

έχουν

διαβουλεύσεις για την πολιτική αντιμετώπιση

ήδη

αρχίσει

οι

της αλλαγής του

κλίματος, που θα εφαρμοστεί μετά το 2012.
Η

ορθολογική

διαχείριση

στερεών

αποβλήτων

είναι

ένα

σοβαρό ζήτημα που απασχολεί όχι μόνο την ελληνική κοινωνία,
αλλά και ολόκληρο τον πλανήτη . Γεγονός είναι ότι η Ελλάδα κινείται
προς την σωστή κατεύθυνση , αλλά χρειάζονται ακόμα πολλά να
γίνουν .
Ακολουθώντας
χρειάζεται
αποβλήτων

να

τις

υπάρξει

από

τους

επαναχρησιμοποίησή

επιταγές
μείωση

της

της

καταναλωτές,

τους.

Ευρωπαϊκής

παραγωγής
σε

Ανακύκλωση

των

συνδυασμό
ή

Ένωσης,
στερεών
με

την

λιπασματοποίηση .

Ανάκτηση ενέργειας με καύση σε σύγχρονες μονάδες. Ότι έχει
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απομείνει να πάει για διάθεση σε ΧΥΤΥ , χώρους υγειονομικής
ταφής υπολειμμάτων .
Η

δημιουργία

ανταποδοτικών

τελών

σε

υφιστάμενες

επιχειρήσεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, που θα πηγαίνουν
απευθείας για την χρηματοδότηση καταλλήλων προγραμμάτων σε
συνδυασμό με την διαμόρφωση σε κάθε Δήμο ολοκληρωμένου
σχεδίου εναλλακτικής διαχείρισης των απορριμμάτων , με ιεράρχηση
στόχων , χρονοδιάγραμμα , εργαλεία εφαρμογής και συγκεκριμένους
ποσοτικούς δεσμευτικούς στόχους με βασικούς άξονες την μείωση
των σκουπιδιών , την ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή και την
κομποστοποίηση των οργανικών αποβλήτων .
Ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αστικών αποβλήτων ,
περιλαμβάνει την εφαρμογή προγραμμάτων για τον περιορισμό της
παραγωγής

των

ανακύκλωση

αποβλήτων ,

των

συστημάτων

την

διαχωρισθέντων

μεταφόρτωσης

για

του

επεξεργασίας

στόχο

την

των

υλικών

με

επαναχρησιμοποίηση
σε

την

τη

χρήση

τη

χώρους

οικονομικής
μεθόδων

αξιοποίηση
διάθεση

την

εφαρμογή

της

ενεργειακή
και

πηγή,

αύξηση

συστήματος ,

σύγχρονους

στην

υλικών ,

την

ανταποδοτικότητας

υπολείμματος

διαλογή

ή

την

του

τελικού

υγειονομικής

ταφής

υπολειμμάτων, ΧΥΤΥ .
Ακολούθως

αναλύονται

οι

σημαντικότερες

μέθοδοι

επεξεργασίας των αστικών αποβλήτων .
Σε

ότι

αφορά

διαπιστώνουμε

ότι

τη

διαχείριση

υπάρχει

η

τάση

των

στερεών

να

στέλνουμε

αποβλήτων ,
τα

στερεά

απόβλητα σε ΧΥΤΑ , όταν οι Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι
σαφείς και οδηγούν προς την κατεύθυνση των ΧΥΤΥ , των χώρων
υγειονομικής ταφής των υπολειμμάτων .
Με

το

προηγούμενο

θεσμικό

πλαίσιο ,

είχαν

εγκριθεί

12

περιφερειακοί σχεδιασμοί διαχείρισης αποβλήτων . Αυτοί έπρεπε να
αναθεωρηθούν

ώστε

να

προσαρμοστούν

στις

απαιτήσεις

της

ισχύουσας σήμερα νομοθεσίας, ΚΥΑ 5910, 2727/2003. Ήδη έχουν

10 0
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αναθεωρηθεί

και

εγκριθεί

οκτώ

Περιφερειακά

Προγράμματα

Διαχείρισης Αποβλήτων, αλλά βρίσκονται στο στάδιο της τελικής
έγκρισης άλλοι τρεις. Ακόμα δύο σχεδιασμοί βρίσκονται στο στάδιο
της εκπόνησης.
Προτάσεις

πολιτικής

αντιμετώπισης

του

προβλήματος.

Διαμόρφωση ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου για τους φορείς
της διαχείρισης. Συγκρότηση φορέων σε επίπεδο διαχειριστικής
ενότητας για μεγάλα και βιώσιμα σχήματα . Νέες τεχνολογίες από
τον

Περιφερειακό

προσδιορισμό

του

Σχεδιασμό

για

προβλήματος.

ποσοτικό
Εκπόνηση

και

ποιοτικό

Επιχειρησιακών

Σχεδίων των φορέων που θα υπηρετεί την αρχή «ο ρυπαίνων
πληρώνει». Προσδιορισμός πλαισίου χρηματοδότησης αναγκαίων
επενδύσεων . Επιστημονική στελέχωση των φορέων της διαχείρισης .
Πρόβλεψη

συστημάτων

παρακολούθησης,

αποκατάστασης,

των

ανενεργών χώρων . Τήρηση όρων περιβαλλοντικής προστασίας.
Ειδικότερα στον τομέα επιβάρυνσης των φορέων διαχείρισης
και

κατ’

επέκταση

των

πολιτών ,

προτείνονται

η

μείωση

των

παραγομένων απορριμμάτων κατά άτομο στο ελάχιστο δυνατόν με
χρήση προϊόντων που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν .
Ενθάρρυνση, ενίσχυση και διευκόλυνση για τη συμμετοχή του
πολίτη στην ανακύκλωση , με ταυτόχρονη ευαισθητοποίησή του
ακόμα και στην σχολική ηλικία.
Λύσεις οικονομικής ανταποδοτικότητας μέσα από την ορθή
διαχείριση των στερεών αποβλήτων .
Ενημέρωση των πολιτών . Αποδοχή του ευρύτερου κοινού για
τα

συστήματα .

Ευαισθητοποίηση

και

προώθηση

της

αλλαγής

συμπεριφοράς των πολιτών ως καταναλωτών . Συνεισφορά του
ιδιωτικού τομέα, καθώς η υπόθεση στερεά απόβλητα έχει σοβαρά
οικονομικά κίνητρα .
Σε

επίπεδο

Τοπικής

Αυτοδιοίκησης

μια

κατεύθυνση

σε

εναρμόνιση με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα
περιβάλλοντος, θα συνέβαλλε και στην προστασία του υδροφόρου
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ορίζοντα και στη διαφύλαξη των υδάτινων πόρων , στην αποφυγή
προστίμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη βελτίωση της
αισθητικής των πόλεων .
Με ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης και πυροπροστασίας ,
θα πρέπει επίσης να διαφυλάξουμε το φυσικό μας πλούτο. Θα
πρέπει να υποστηρίξουμε τα προγράμματα αξιόπιστης οικολογικής
σήμανσης για δασικά προϊόντα και να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη
επαγγελμάτων

που

συμβάλλουν

στην

αειφόρο

διαχείριση

των

δασών.
Η ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένων διαχειριστικών
σχεδίων των περιοχών προστασίας της βιοποικιλότητας, NATURA
2000,

εθνικοί

δρυμοί,

σε

συνδυασμό

με

την

ένταξη

των

προστατευόμενων περιοχών σε έναν ολοκληρωμένο χωροταξικό
σχεδιασμό για όλη την χώρα , είναι οι απαραίτητες ενέργειες και οι
άμεσες ενέργειες που πρέπει να γίνουν .
Χρειάζεται

όμως

συντονισμένη

διαχείριση

με

άμεση

ολοκλήρωση του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου , με συμπλήρωση
των Διοικητικών Συμβουλίων των φορέων διαχείρισης με στελέχη
καταρτισμένα, αλλά και χρηματοδοτικό καθεστώς που δεν θα οδηγεί
στην

παραμέληση

των

διαχειριστικών

και

επιστημονικών

λειτουργιών .
Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση όλων των αναγκαίων μέτρων
αποκατάστασης, με επιστημονική εγκυρότητα και με γνώμονα τη
διατήρηση των οικολογικών αξιών κάθε περιοχής, η απομάκρυνση
όλων των εγκαταλελειμμένων εγκαταστάσεων που βρίσκονται εντός
των

ορίων

του

Εθνικού

Δρυμού

της

Πάρνηθας

και

η

άμεση

κατεδάφιση όλων των αυθαιρέτων στις παρυφές του , καθώς επίσης
και ο περιορισμός των υπαρχουσών ειδικών εγκαταστάσεων , πάρκο
κεραιών, Μον Παρνές, σε αυστηρά οριοθετημένες ζώνες Ε σύμφωνα
με το υφιστάμενο ειδικό θεσμικό πλαίσιό τους και υπό το καθεστώς
αυστηρών όρων περιβαλλοντικής προστασίας, που καθορίζονται με
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την περιβαλλοντική αδειοδότηση, θα βοηθήσουν σημαντικά στην
κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος .
Τα παραπάνω θα πρέπει να συνδυαστούν με τη σταδιακή
αντικατάσταση των εναερίων καλωδίων της ΔΕΗ, με εναλλακτικούς
τρόπους που θα έχουν σημείο αναφοράς τις εναλλακτικές πηγές
ενέργειες, καθώς και με εκπόνηση μελέτης για την διαχείριση των
πυλώνων της ΔΕΗ στις περιφερειακές ζώνες λόγω πιθανότητας
πρόκλησης πυρκαγιών .
Νέες μορφές υποδομών πρέπει να ξεκινήσουν βάσει μελέτης
ευρύτερου

διαχειριστικού

σχεδίου ,

με

ανάπτυξη

δικτύου

τηλεανίχνευσης και τηλεσκόπησης πυρκαγιών.
Δεν

θα

πρέπει

να

ξεχνάμε

όμως

και

τον

ανθρώπινο

παράγοντα. Η μόνιμη στελέχωση πυροφυλακείων κατά τις πυρικές
περιόδους, καθώς επίσης

και η κατάργηση

των

παρανόμων

χωματερών στην ευρύτερη περιοχή των ορεινών όγκων , είναι πολύ
σημαντικοί παράγοντες στη διαφύλαξη του εθνικού μας πλούτου .
Εντατική παρακολούθηση χρειάζονται και οι χωματερές. Θα
πρέπει να επαναπροσδιοριστεί ο τρόπος λειτουργίας των νόμιμων
χωματερών πάντα με γνώμονα τη προστασία του φυσικού πλούτου
της περιοχής που εδρεύει.
Στην περίπτωση των παράνομων χωματερών , η λύση είναι
μονόδρομος. Δεν θα πρέπει να λειτουργήσουν ούτε μία μέρα
παραπάνω .
Εδώ θα πρέπει να αναφερθούμε και στα ρέματα της Αττικής,
τα

οποία

είναι

αποδέκτες

πολλών

μορφών

αποβλήτων .

Η

προστασία των ρεμάτων με τον καθορισμό ζωνών χρήσεων γης
στις παραρεμάτιες ζώνες και ένταξή τους στο δίκτυο των ελεύθερων
χώρων πρασίνου , πρασίνων διαδρομών , πρέπει να αποτελέσει
βασική επιδίωξη.
Ειδικότερα

για

τα

ρέματα

της

Αττικής

προτείνονται:

καθορισμός κοινών αρχών σχεδιασμού των έργων διευθέτησης των
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ρεμάτων, καθώς και των έργων στις παραρεμάτιες ζώνες μεταξύ
όλων των συναρμοδίων φορέων .
Η εκπόνηση μελετών πιλότων για την προστασία των ρεμάτων
και

των

παραρεμάτιων

προστασίας,

καθώς

και

ζωνών ,

με

τον

χρήσεων

γης,

καθορισμό

όρων

και

ζωνών

περιορισμών

δόμησης εντός αυτών.
Ο καθορισμός ζωνών προστασίας των

ρεμάτων στα πλαίσια

των μελετών ΖΟΕ .
Η ένταξη των ρεμάτων στο ενιαίο δίκτυο ελεύθερων χώρων
πρασίνου

και

πράσινων

διαδρομών ,

με

την

κατά

το

δυνατόν

ενοποίηση του αστικού και περιαστικού πρασίνου των ορεινών
όγκων και των ακτών .
Ιεράρχηση, αξιολόγηση , καθορισμός και προτεραιότητες με
κριτήρια περιβαλλοντικά , μεγέθους και ιστορικά .
Τέλος, σύνταξη κατευθύνσεων και προδιαγραφών για τον
καθορισμό των παραρεμάτιων ζωνών καθώς και των χρήσεων εντός
αυτών.
Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι η επιβάρυνση του κλίματος
της Αττικής από την μόλυνση από τα αστικά λεωφορεία παλαιάς
τεχνολογίας.
Έχουν

γίνει

αρκετά

κυκλοφοριακού.

Παρ’

τεχνολογίας

πρέπει

θα

όλα
να

βήματα
αυτά

για

όμως,

τα

αντικατασταθούν

την

επίλυση

λεωφορεία
με

του

παλιάς

οχήματα

νέας

τεχνολογίας, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η υγραεριοκίνηση ή η
ηλεκτροκίνηση, καθώς επίσης να προχωρήσει με γοργούς ρυθμούς
και η επέκταση του τραμ και του μετρό.
Η χρήση του υγραερίου ως καυσίμου στα αυτοκίνητα έχει
συμβάλλει στην μείωση των επικίνδυνων ρύπων . Το υγραέριο
αρχικά είχε θεωρηθεί ως ένα επικίνδυνο καύσιμο , αλλά με την
εξέλιξη της τεχνολογίας επιτεύχθηκε υψηλό ποσοστό ασφάλειας.
Ένα σημαντικό κεφάλαιο στην προστασία του περιβάλλοντος
και της διατήρησης του φυσικού μας πλούτου, είναι ο καθορισμός
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χρήσεων γης, διότι αποτελεί τμήμα του ευρύτερου χωροταξικού και
πολεοδομικού σχεδιασμού, καθώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με
τα σχέδια πόλης.
Η αναθεώρηση του γενικού πολεοδομικού σχεδίου αφορά
στον περιορισμό της διάχυσης της δόμησης, στην προστασία του
περιαστικού χώρου , στην εξασφάλιση κοινοχρήστων χώρων και την
προστασία του περιβάλλοντος.
Με
περιοχές

το

γενικό

ειδικής

πολεοδομικό
προστασίας,

σχέδιο
που

καθορίζονται

δεν

επίσης

προορίζονται

για

πολεοδόμηση, συνεχόμενες ή μη προς τις πολεοδομημένες ή τις
προς

πολεοδόμηση

αρχαιολογικού,

περιοχές,

αρχιτεκτονικού ,

καθώς

είναι

ιστορικού

ιδίως

ή

χώροι

λαογραφικού

ενδιαφέροντος, παραθαλάσσιες ή παραποτάμιες ζώνες και τόποι
ιδιαίτερου φυσικού κάλους , δάση και δασικές περιοχές.
Επίσης, με το γενικό πολεοδομικό σχεδιασμό καθορίζονται
περιοχές γύρω από πόλεις ή οικισμούς, για τις οποίες απαιτείται
έλεγχος και περιορισμός της οικιστικής εξάπλωσης. Η τροποποίηση
και

η

επέκταση

του

γενικού

πολεοδομικού

σχεδίου,

είναι

το

έναυσμα για μία σειρά δράσεων που θα ακολουθήσουν , όπως νέες
πολεοδομικές μελέτες και αναθεωρήσεις των υπαρχόντων μελετών
και θα ολοκληρώσουν τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό
της Αττικής γης για τις επόμενες 10 ετίες.
Από

μόνο

του

είναι

πολύ

σημαντικό

γεγονός

του

αναπτυξιακού σχεδιασμού των περιοχών μας, που θα μας προκαλεί
να αφήσουμε πίσω μας τις ιδέες και τις λογικές του παρελθόντος
και να σχεδιάσουμε το μέλλον με εργαλεία του μέλλοντος.
Ένα

επίσης

σύνθετο

ζήτημα,

είναι

η

προστασία

και

η

διαχείριση των υδάτινων πόρων της χώρας μας, που ρυθμίζονται
από

ένα

πλέγμα

εθνικής

αλλά

και

κοινοτικής

νομοθεσίας.

Η

εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας στοχεύει στην προστασία και στην
αναβάθμιση τόσο των υδάτινων οικοσυστημάτων , όσο και των
χερσαίων οικοσυστημάτων σε σχέση πάντα με τις ανάγκες του σε
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νερό, καθώς και την προώθηση μιας βιώσιμης διαχείρισης των
υδάτων, μέσα από μία προστασία των διαθεσίμων πόρων .
Το νερό είναι πλέον αγαθό εν ανεπαρκεία όχι μόνο στην
Ελλάδα ,

αλλά

σε

παγκόσμιο

επίπεδο.

Η

μη

ορθολογιστική

διαχείριση των υδάτινων πόρων της χώρας, η υπερκατανάλωση
κυρίως στη γεωργία , τα πλημμελώς συντηρούμενα δίκτυα ύδρευσης ,
η

μη

επαναχρησιμοποίηση

δευτερογενών

και

τριτογενών

επεξεργασμένων λυμάτων , έχουν ως αποτέλεσμα την έλλειψη νερού
όχι μόνο στην περιοχή αιχμής , αλλά και την καταστροφή των
υπογείων υδάτινων αποθεμάτων .
Θα

ολοκληρώσω

κάνοντας

μία

αναφορά

στον

χώρο

του

πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, που επιμένουμε ότι θα πρέπει
να διατηρηθεί ο χαρακτήρας της περιοχής ως πνεύμονας πρασίνου ,
πάντα σε συνεργασία της κεντρικής διοίκησης με την Τοπική
Αυτοδιοίκηση .
Επίσης,

στο

πλαίσιο

αυτό ,

δηλαδή

στη

λειτουργία

ενός

σύγχρονου χώρου πρωτοφανούς φυσικού κάλλους για την Αττική γη ,
πιστεύουμε
αυθαίρετες

ότι

είναι

αναγκαίο

εγκαταστάσεις

που

να

απομακρυνθούν

εμποδίζουν

την

όλες

ελεύθερη

οι
και

δωρεάν πρόσβαση όλων των κατοίκων σε όλη την παραλιακή ζώνη,
από τον Πειραιά μέχρι το Σούνιο .
Η μετά -Ολυμπιακή χρήση των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων να
γίνει με κριτήρια την ανάπτυξη του αθλητισμού σε ένα πλαίσιο που
θα διασφαλίζει την βιωσιμότητά τους. Όμως και σε άλλες περιοχές
της Αττικής, όπως για παράδειγμα το Χαϊδάρι , θα πρέπει να
απομακρυνθούν οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις και να αναπτυχθούν
μεγάλοι χώροι πρασίνου.
Θα πρέπει επιτέλους να αρχίσει η συστηματική αναδάσωση
των ορεινών όγκων , Πεντέλη , Πάρνηθα , Υμηττός, Αιγάλεω, Σούνιο
και

τα

λοιπά ,

να

προστατευθούν

οι

ελεύθεροι

χώροι

στον

Μαραθώνα, το Σχοινιά, το Λαύριο , το δάσος Παπαδημητρίου στα
Μελίσσια και να διαφυλαχθεί ο περιβαλλοντικός χαρακτήρας του
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Ελαιώνα και να αξιοποιηθεί ώστε να συμβάλλει στην ποιότητα ζωής
των κατοίκων .
Επίσης,

απλή

αναφορά

μόνο

στα

συστήματα ,

στα

φωτοβολταϊκά συστήματα , στις εναλλακτικές εν πάση περιπτώσει
πηγές ενέργειας, οι οποίες θα πρέπει να εντατικοποιηθούν .
Επίσης, θα πρέπει εκεί, προτείνεται η αδειοδότηση για τις
εναλλακτικές πηγές ενέργειες, ένα ποσοστό το οποίο θα καθοριστεί
με πρόταση που ενδεχομένως θα γίνει από την ΚΕΔΚΕ , στους
Δήμους, ώστε να ενθαρρυνθούν οι Δήμοι να προχωρήσουν σε
αυτού του είδους τις εκμεταλλεύσεις .
Ως

Αυτοδιοίκηση

διαπιστώνουμε

μια

μεγάλη

δυσκολία

συντονισμού όμως όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης. Η λύση
είναι ένα συντονιστικό Όργανο που προτείνεται, το οποίο θα είναι
δικτυωμένο με όλους τους φορείς της Αυτοδιοίκησης, ούτως ώστε
να μην γίνονται αυτοσχέδιοι σχεδιασμοί που δεν οδηγούν πουθενά .
Αυτά

τα

ζητήματα

θα

πρέπει

όλοι

μαζί,

Αυτοδιοίκηση,

Πολιτεία και πολίτες , να τα δούμε υπεύθυνα , με μακροπρόθεσμη
λογική, με επιμερισμό ευθυνών και υποχρεώσεων , με δεσμεύσεις,
χρονοδιαγράμματα, εφικτούς και συγκεκριμένους στόχους .
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ : (εκτός μικροφώνου )
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Κύριε συνάδελφε , σηκωθείτε, πάρτε τον λόγο . Έχει
συνέχεια η Επιτροπή, περιμένει προτάσεις. Για αυτό έγιναν οι
Επιτροπές.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ : (εκτός μικροφώνου )
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Κύριε συνάδελφε , δεν σας αναίρεσε κανείς ότι είστε ο
Δήμαρχος Ωρωπού .
Κύριε Δήμαρχε του Ωρωπού , πείτε μας σας παρακαλώ , ποια
όχληση κάνατε στην ΤΕΔΚΝΑ ; Εκτός του ότι είναι σημαντικό το
πρόβλημα και το ακούμε από διάφορα μέσα ενημέρωσης. Ποια
όχληση κάνατε;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ : (εκτός μικροφώνου )
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ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Εμείς δεν διαφωνούμε κύριε συνάδελφε ότι έτσι είναι ,
όμως σε μία εισήγηση που γίνεται για το περιβάλλον…
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ : (εκτός μικροφώνου )
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Το ίδιο συμβαίνει και στην Οινόη κύριε συνάδελφε .
Το ίδιο συμβαίνει και στις άλλες περιοχές . Είναι μείζον θέμα .
Έχουμε αποταθεί στο ΥΠΕΧΩΔΕ…
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ : (εκτός μικροφώνου )
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Ένα λεπτό κύριε συνάδελφε. Ξέρετε ότι το πρόστιμο
που μπαίνει για το περιβάλλον , δεν είναι για το περιβάλλον . Το
μόνο που έχει καταφύγει η κεντρική εξουσία μέχρι σήμερα , είναι
μόνο σε πρόστιμα . Τίποτα άλλο.
Επειδή λοιπόν γίνεται σημαντική παρέμβαση με το ΥΠΕΧΩΔΕ
αυτήν την στιγμή και έχουμε στείλει και έγγραφο συγκεκριμένο ,
μπορεί να μην αναφέρθηκε από τον κύριο συνάδελφο δια ζώσης,
αλλά δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον . Είναι πολύ μεγάλο
το θέμα .
Παρακαλώ τον κύριο Πατούλη να πάρει τον λόγο .
Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ : Ευχαριστώ

κύριε

Πρόεδρε . Κυρίες και κύριοι,

νομίζω ένα ουσιαστικό θέμα το οποίο αφορά το κομμάτι της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είναι η κοινωνική πολιτική που αφορά τον
άνθρωπο, που αφορά το ανθρώπινο δυναμικό και αυτό η ΤΕΔΚΝΑ
το αναδεικνύει μέσα από μία συγκεκριμένη Επιτροπή που έχω την
τιμή να είμαι Πρόεδρος.
Όλοι λοιπόν όσοι ασχολούμαστε με την Τοπική Αυτοδιοίκηση ,
γνωρίζουμε καλά ότι οι ΟΤΑ βρίσκονται πιο κοντά στον πολίτη από
οποιονδήποτε άλλο θεσμό . Είμαστε πιο κοντά στον πολίτη από ότι
η κεντρική εξουσία και αυτό μας καθιστά περισσότερο ικανούς,
περισσότερο αποτελεσματικούς στην κοινωνική πολιτική και όταν
λέμε

κοινωνική

πολιτική ,

εννοούμε

βεβαίως

στο

επίπεδο

της

καθημερινότητας, στην επίλυση προβλημάτων , προσανατολισμένες
οι πολιτικές στις ανάγκες και στα προβλήματα των πολιτών .

10 8

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DIVANI APOLLON PALACE - ΚΑΒΟΥΡΙ

ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Από την καθημερινή εμπειρία προκύπτει ότι γνωρίζουμε όλοι
μας ότι οι Δήμοι, οι Κοινότητες της ΤΕΔΚΝΑ , αποτελούν τον πρώτο
δέκτη κοινωνικών προβλημάτων λόγω της άμεσης επαφής με τον
δημότη και με τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται
μέχρι σήμερα , μπορεί κανείς να πει ότι στηρίζουμε αυτήν την
καθημερινότητα και το κάνουμε με πολλούς τρόπους.
Με τις υπηρεσίες που παρέχουμε μέσα από τους Δημοτικούς
Βρεφονηπιακούς Σταθμούς , μέσα από τα ΚΑΠΗ , με τις επιλογές
δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας για την τρίτη ηλικία , με
τα προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι, της τρίτης ηλικίας , Βοήθεια στο
Σπίτι με άτομα με αναπηρία , μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας, τα
οποία βεβαίως και θα πρέπει να συνεχιστούν με κοινοτικούς
πόρους, με εθνικούς πόρους.
Με την οικονομική ανάπτυξη που παρέχουμε σε πολίτες με
μεγάλα

οικονομικά

προβλήματα ,

αλλά

και

στον

τομέα

της

απασχόλησης σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ , αφού υλοποιούμε
προγράμματα προώθησης της απασχόλησης και της εκπαίδευσης
των ανέργων .
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να διατυπώσω μία θέση . Μία θέση
που είναι πρόταση της ΤΕΔΚΝΑ προς την κεντρική εξουσία . Είναι
δηλαδή να προχωρήσει η κυβέρνηση στην ψήφιση νομοθετικής
ρύθμισης

που

εντοπιότητας
παραμέτρων

να

στις
που

προβλέπει
προσλήψεις,

προσφέρουν

αυξημένη
πέραν
την

μοριοδότηση

βεβαίως

αξιοκρατία ,

των

αλλά

και

της

άλλων
τους

κοινωνικούς όρους, που ούτως ή άλλως πρέπει να βρίσκονται μέσα
στο κομμάτι των προσλήψεων .
Η ρύθμιση αυτή είναι επιβεβλημένη , διότι είναι σίγουρο ότι
ένας εργαζόμενος ο οποίος βρίσκεται σε έναν Δήμο , αλλά κατοικεί
κάπου αλλού , ίσως και μακριά από τον Νομό στον οποίο εργάζεται ,
από την πρώτη στιγμή δεν κοιτά την εργασία του , αλλά κοιτά με
ποιον τρόπο θα μπορέσει να πάει κοντά στο σπίτι του .
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Ασφαλώς αυτή η υιοθέτηση και της Επιτροπής αλλά και της
ΤΕΔΚΝΑ ,

δεν

θα

πρέπει

να

εκληφθεί

από

κάποιους,

ίσως

κακοπροαίρετους, ως προσπάθεια να λειτουργήσουν οι Δήμοι μας
ως

μηχανισμοί

αδιαφανών

προσλήψεων .

Το

είπα

και

πριν.

Ξεκαθαρίζουμε το βήμα αυτό μέσα από το παράδειγμα που είπα .
Επίσης, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η πρόταση αυτή, αν
γίνει δεκτή από την

κεντρική εξουσία, οι ΟΤΑ δεν μπορούν από

μόνοι τους να δώσουν λύση στο μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας.
Κανένας Δήμος , όσο μεγάλος και αν είναι , δεν μπορεί να αποτελεί
το μόνο εργοδότη χιλιάδων ανέργων. Σε αυτό πρέπει να είμαστε
ειλικρινείς και ξεκάθαροι .
Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να πω ότι ένα βήμα που θα μας
επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε σε τοπικό επίπεδο στον βαθμό που
κάθε Δήμος έχει τη δυνατότητα , εκτός από το πρόβλημα της
ανεργίας και της εντοπιότητας που ανέφερα λίγο πριν , είναι η
δημιουργία

συγκεκριμένων

δράσεων

σε

καθολικό

επίπεδο,

τουλάχιστον όσον αφορά τα μέλη της ΤΕΔΚΝΑ.
Η δημιουργία Δημοτικών και Κοινοτικών Γραφείων Εύρεσης
Εργασίας και Ενημέρωσης Ανέργων , είναι
παροχή

δυνατότητας

στους

ΟΤΑ

να

βασικό

γίνουν

στοιχείο. Η

δικαιούχοι

του

προγράμματος Νέων Θέσεων Εργασίας μέσα από τον ΟΑΕΔ, η
ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας , η οποία θα δημιουργήσει
χιλιάδες

νέες

θέσεις

εργασίας

στον

χώρο

των

κοινωνικών

υπηρεσιών.
Κεντρικός άξονας στη διαμόρφωση της κοινωνικής πολιτικής
που θα ασκούν οι Δήμοι μας, είναι ο άνθρωπος, ο δημότης μας, σε
συνδυασμό με τις ανάγκες κάθε τοπικής κοινωνίας και είναι για τον
λόγο αυτό απαραίτητη η ολοκληρωμένη και αντικειμενική γνώση
των τοπικών αναγκών .
Το τρίπτυχο ανεργία – υγεία – πρόνοια , αποτελεί το βασικό
άξονα των παρεμβάσεών μας. Για το κομμάτι της ανεργίας, είπα
λίγο παραπάνω .
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Θα ήθελα να κάνω μία ιδιαίτερη αναφορά στους τομείς της
υγείας και της πρόνοιας. Αξιόλογο έργο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
αποτελεί τα Δημοτικά Ιατρεία που υπάρχουν και τα οποία φυσικά
δεν πρέπει να περνούν στο μυαλό μας ότι υποκαθιστούν το ΕΣΥ, το
Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά δρουν συμπληρωματικά και παρέχουν
πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα σε επίπεδο διάγνωσης .
Όμως και τα Κέντρα Ψυχοκοινωνικής Στήριξης, που παρέχουν
υπηρεσίες συμβουλευτικής από ειδικούς ψυχολόγους ή κοινωνικούς
λειτουργούς.
Ως ΤΕΔΚΝΑ πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει άμεσα η
θέσπιση από την Πολιτεία νομοθετικού πλαισίου που να καθορίζει
τα

όρια

και

τον

τρόπο

λειτουργίας

των

Δημοτικών

Ιατρείων .

Κανονισμός Λειτουργίας, δυνατότητα και αρμοδιότητες.
Είναι προφανές ότι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
έχουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα στην άσκηση της κοινωνικής
πολιτικής σε σχέση με την κεντρική εξουσία και το πλεονέκτημα
αυτό έγκειται στη δυνατότητα να προσεγγίσουν άμεσα τον πολίτη ,
με τον οποίο έρχονται σε καθημερινή επαφή πρόσωπο με πρόσωπο .
Έχουν το πλεονέκτημα να προσεγγίζουν το πρόβλημα στην ουσία
του, με πιο ανθρώπινο και πιο αποτελεσματικό τρόπο . Με πιο
εξατομικευμένο , αντιμετωπίζοντας την κάθε περίπτωση χωριστά ,
λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε κοινωνίας.
Γνωρίζοντας

λοιπόν

τον

τρόπο

λειτουργίας

του

Εθνικού

Συστήματος Υγείας και τα προβλήματά του και παράλληλα έχοντας
γνώση πως λειτουργούν στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης τα
συστήματα πρόληψης υγείας , προτείνουμε ότι οι ΟΤΑ μπορούν να
πάρουν νέες ευθύνες, νέους ρόλους, νέες αρμοδιότητες στον τομέα
της υγείας . Το υγειονομικό σύστημα της χώρας μας πρέπει να
αντιμετωπίσει τον πολίτη σαν μία ανθρώπινη οντότητα που θέλουμε
να του διατηρήσουμε την υγεία και όχι απλά να τον θεραπεύσουμε
όταν ασθενήσει. Αυτό γίνεται με την πρόληψη . Την πρόληψη τη
σωματική και την ψυχική υγεία του πολίτη .
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Η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να έχει ρόλο, αλλά βεβαίως με
τους ανάλογους πόρους και ανάληψη ευθυνών κατά την άποψή μας
σημαίνει δημιουργία ενός ενιαίου πλαισίου λειτουργίας των δομών
υγείας

στους

ΟΤΑ,

ώστε

όπου

υπάρχουν

υποδομές

παροχής

υπηρεσιών υγείας και πρόληψης, να λειτουργούν κάτω από ένα
ενιαίο, επιστημονικά αποδεκτό πλαίσιο και να μην επαφίεται ο
τρόπος λειτουργίας τους στον πατριωτισμό και στις καλές ή κακές
γνώσεις

του

όποιου

Δημάρχου.

Ανάληψη

νέων

ρόλων

και

αρμοδιοτήτων σημαίνει διαδημοτική συνεργασία στην ανάπτυξη
προγραμμάτων πρόληψης υγείας. Σημαίνει διεκδίκηση από την
κεντρική εξουσία και προώθηση της απαραίτητης νομικής ρύθμισης .
Αυτό είναι ένα βήμα που πρέπει επιτέλους να γίνει και στην
χώρα μας και πρέπει να γίνει για πολλούς λόγους. Ο πρώτος λόγος
είναι καθαρά οικονομικός. Είναι πολύ περισσότερο νοικοκυρεμένο
το

κομμάτι

της

υγείας

όταν

ο

στόχος

στη

θεμελίωση

ενός

ενεργητικού και προληπτικού συστήματος υγείας δεν περιορίζεται
απλώς στο να θεραπεύσει την κρίση, αλλά κυρίως στο να την
προλάβει.
Το δεύτερο είναι θέμα φιλοσοφίας και θεωρούμε ότι μέσα από
την Αυτοδιοίκηση μπορεί το σύστημα πρόληψης να λειτουργήσει με
γνώμονα τις ατομικές ανάγκες του κάθε πολίτη της κάθε κοινωνικής
ομάδας.
Ο τρίτος λόγος είναι καθαρά λειτουργικός. Οι Δήμοι μπορεί να
ασκήσουν πιο αποτελεσματικά, πιο άμεσα , πιο οργανωμένα τις
υπηρεσίες

αυτές,

με

επιστημονικούς

κανόνες

και

διεθνώς

κατοχυρωμένες αρχές. Είναι πιο κοντά στον πολίτη η Τοπική
Αυτοδιοίκηση αποδεδειγμένα.
Τι να κάνουν όμως οι Δήμοι; Είναι σίγουρο ότι τα Δημοτικά
Πολυιατρεία ουσιαστικά πρέπει να ονομαστούν Τοπικά Κέντρα
Πρόληψης. Να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την προαγωγή της
υγείας. Ήδη υπάρχει το Διαδημοτικό Δίκτυο Δομών υγείας και
Κοινωνικής
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Αλληλεγγύης

της

Τοπικής

Αυτοδιοίκησης,
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λειτουργεί εδώ και τρία χρόνια και συμμετέχουν 90 Δήμοι και έχουν
αναπτυχθεί στοχευμένα προγράμματα ιατρικής πρόληψης στους
Δήμους-μέλη ,

όπου

μπαίνουν

στα

σχολεία,

κάνουν

ιατρικές

εξετάσεις οπτικής οξύτητας, ακουστικής οξύτητας και λοιπά ή στην
τρίτη ηλικία ή στις γυναίκες, στους εργαζόμενες.
Επίσης,

η

οργάνωση

εκδηλώσεων

ενημέρωσης

του

πληθυσμού σε ευρύτερα θέματα πρόληψης, όπως τα ατυχήματα ή η
παχυσαρκία, το περιβάλλον , η διατροφή , η υγιεινή . Είναι αυτές
δράσεις που μπορούν να γίνουν με χαμηλό κόστος από τους
Δήμους, με προφανές όφελος στην προαγωγή της υγείας .
Μπορούμε λοιπόν οι Δήμοι να αναλαμβάνουμε προληπτικές
παρεμβάσεις σε συγκεκριμένες ομάδες κοινού . Όλες αυτές θα είναι
δράσεις

χαμηλού

κόστους

λειτουργίας,

αλλά

πολύ

υψηλής

προστιθέμενης αξίας .
Πώς θα γίνουν αυτά και με τι χρηματοδότηση ; Πρώτον , είναι
οι εθνικοί πόροι, εθνικοί πόροι από το Υπουργείο Υγείας που
πρέπει να βλέπει την υγεία μέσα από την πρόληψη . Εθνικοί πόροι
από το Υπουργείο Εσωτερικών , που ανήκουν οι Δήμοι σε αυτό.
Υπουργείο Απασχόλησης που έχει τα ασφαλιστικά ταμεία , που τα
ασφαλιστικά ταμεία βλέπουν να θεραπεύσουν τον ασθενή και όχι να
προλάβουν την ασθένειά του. Όμως και δημοτικοί πόροι, που
ούτως ή άλλως σε κάποιους εκ των Δήμων διατίθενται για τη
συντήρηση των Δημοτικών Ιατρείων .
Δεύτερον , ευρωπαϊκά προγράμματα . Το Δ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο,
το οποίο στο κομμάτι της πρόληψης έχει ιδιαίτερα κεφάλαια .
Τρίτον , ιδιωτικοί πόροι, χορηγοί, οι οποίοι μέσα σε κανόνες
και αρχές μπορούν να αναπτύξουν δράσεις πολύ συγκεκριμένες και
βεβαίως τα χρήματα αυτά να είναι συνυφασμένα με το κομμάτι της
πρόληψης.
Έτσι αναπτύσσεται

βεβαίως και

αυτό

που

λέμε εταιρική

κοινωνική ευθύνη με γνώμονα την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο
της περιοχής στην οποία λειτουργούν οι όποιες επιχειρήσεις.
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Τέταρτον.

Δεν

πρέπει

να

λησμονήσουμε

το

εθελοντικό

υγειονομικό κίνημα και όχι μόνο που οργανωμένα μπορεί να
συντελέσει το μεγαλύτερο κεφάλαιο για την ανάπτυξη τέτοιων
δομών.
Όλα αυτά βέβαια δεν θα είναι και δεν πρέπει να είναι
προσαρμοσμένα στο να αντικαταστήσουν την πρωτοβάθμια ή όποια
μορφή περίθαλψης. Αυτό μπορεί να το κάνουν τα Κέντρα Υγείας
στην περιφέρεια , μπορεί να το κάνουν τα Κέντρα Αστικού Τύπου
στο κέντρο.
Τομέας πρόνοιας. Πρέπει να περιλαμβάνει εκπόνηση ειδικών
προγραμμάτων

απασχόλησης

για

τα

άτομα

με

αναπηρία ,

σε

συνεργασία με τον ΟΑΕΔ, χωρίς αυστηρά κριτήρια πολυετούς
ανεργίας, που σήμερα ισχύουν για την επιδότηση ατόμων με
αναπηρία για Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου .
Διεκδίκηση της αναβάθμισης του θεσμικού ρόλου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης

στη

χάραξη

πολιτικής

πρόληψης

για

την

καταπολέμηση των ναρκωτικών . Μόνο για την πρόληψη.
Υλοποίηση μιας σειράς πολιτικών για την αντιμετώπιση των
προβλημάτων των μεταναστών , που είναι υπαρκτό πρόβλημα , που
να αντιμετωπίζει ζητήματα όπως της εκμάθησης της γλώσσας,
προνοιακές παροχές, την προώθηση της απασχόλησης, το νομικό
καθεστώς που διέπει τα παιδιά μεταναστών που γεννιούνται στην
χώρα μας.
Ιδιαίτερο

βάρος

πρέπει

επίσης

να

δώσουμε

στο

να

διατηρηθούν και στο μέλλον οι κοινωνικές προνοιακές δομές, οι
οποίες είχαν ξεκινήσει στο Β΄ και Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο , Βοήθεια στο
Σπίτι, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί και λοιπά, με διασφάλιση – όπως
είχα πει και πριν – του Δ΄ Κοινοτικού Πλαισίου και των εθνικών
πόρων .
Φορέα

παροχής

συνοδευτικών,

υποστηρικτών

υπηρεσιών ,

που βοηθά γυναίκες που αναγκάζονται να βγουν στην αγορά
εργασίας
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για

διάφορους

οικογενειακούς

λόγους,

συνήθως
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μεγάλη ηλικία και δεν γνωρίζουν στοιχειώδη πράγματα για να
ενταχθούν σε αυτήν .
Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογενειών, το οποίο προσφέρει τις
υπηρεσίες σε οικογένειες με προβλήματα ψυχισμού .
Κέντρο

Ημερήσιας

Φροντίδας

Ηλικιωμένων ,

που

πρέπει

καθολικά να υπάρχει στους Δήμους .
Επιτροπή για θέματα που αφορούν τις γυναίκες, η οποία έχει
σκοπό την εξεύρεση ορθολογικών λύσεων στα προβλήματα των
γυναικών .
Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης των Παιδιών . Όλα αυτά
και

άλλα

τα

οποία

επεξεργάζεται

η

Επιτροπή

και

που

είναι

προσαρμοσμένα στην πολιτική της ΤΕΔΚΝΑ , είναι ζητήματα τα
οποία προωθούνται με συστηματικό τρόπο στην κεντρική εξουσία .
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι , συνοψίζοντας θα ήθελα να
ξεκαθαρίσουμε ότι πρόθεση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν πρέπει
να είναι να θεραπεύσουμε τον ασθενή, αν μιλάμε για το κομμάτι της
υγείας. Είναι

να διατηρήσουμε υγιή τον δημότη . Ωφελεί το κράτος

και τον φορολογούμενο , όπως ανέπτυξα λίγο πριν. Ωφελεί επίσης
τον πολίτη γιατί πλέον θα μπορεί να απευθυνθεί για την πρόληψη
της υγείας του σε ένα θεσμό που βρίσκεται σε καθημερινή επαφή ,
που είναι κοντά στο σπίτι του . Ωφελεί όμως και τους Δήμους, γιατί
μέσα από την νέα ευθύνη που θα αναλάβουν , αναβαθμίζεται
συνολικά

ο

ρόλος

της

Τοπικής

Αυτοδιοίκησης

στην

άσκηση

κοινωνικής πολιτικής και είναι σημαντικό ότι με την πρωτοβουλία
αυτή δημιουργούμε πεδία ευθύνης και όχι πεδία εξουσίας . Τέτοια
πεδία

πρέπει

να

δημιουργηθούν

στους

Οργανισμούς

Τοπικής

Αυτοδιοίκησης, με ανθρώπους που έχουν συναίσθηση της ευθύνης
τους

και

του

έργου

προσανατολισμένους

σε

που
νέες

επιτελούν

και

αντιλήψεις.

Με

με

Οργανισμούς

νέους

τρόπους

λειτουργίας, με προσήλωση στην αποστολή τους .
Το πέρασμα του συστήματος πρόληψης στους ΟΤΑ, θα δώσει
την ευκαιρία να

αξιοποιήσουμε ακόμα περισσότερο την εταιρική
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κοινωνική ευθύνη και τον εθελοντισμό , με σαφή όρια και κανόνες
και κυρίως με κατάλληλη εκπαίδευση.
Σε μία χώρα που έχει επιδείξει ένα μοναδικό έργο εθνικών
ευεργετών και χορηγών , σε μία χώρα που κατέπληξε πρόσφατα τον
παγκόσμιο χώρο με τον δυναμισμό του εθελοντικού κινήματος της
Ελλάδας, δεν έχει καταφέρει ακόμα να ενσωματώσει στον ιστό των
κοινωνικών της Υπηρεσιών την υπεραξία της εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης και του εθελοντισμού .
Όλα αυτά όμως, κλείνοντας, απαιτούν πολιτική βούληση για
να

υλοποιηθούν .

Πολιτική

βούληση

και

πίστη

βαθιά

στην

αποκέντρωση των λειτουργιών , ως Δήμοι, ως κοινωνία , για ένα
σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος . Ένα κράτος που θα νοιάζεται για
τους πολίτες του , που θα προσφέρει υψηλό επίπεδο κοινωνικών
υπηρεσιών. Ένα κράτος που θα φροντίζει τις αδύναμες ομάδες που
έχει στους κόλπους της, στα πλαίσια μιας κοινωνίας που θα
λειτουργεί με αρχές αλληλεγγύης και όχι βολέματος ή επιβολής .
Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε . Τα επόμενα χρόνια , είναι
χρόνια σημαντικά για να μπορέσουμε να εγκαθιδρύσουμε αυτό που
όλοι πιστεύουμε , κοινωνίες αλληλεγγύης στους Δήμους μας. Αρκεί
να εργαστούμε συλλογικά , με σχέδιο, διάθεση , διεκδίκηση ενός
νέου ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Σας ευχαριστούμε κύριε Πατούλη. Ο κύριος Δαβάκης
παρακαλώ.
ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου )
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Κυρία μου, υπάρχει δίκτυο ROM . Ο κύριος Μίχος , ο
οποίος είναι στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΤΕΔΚΝΑ…
ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου )
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Κυρία μου , επειδή δεν περιέχεται, δεν σημαίνει ότι
δεν ασχολούμαστε.
ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου )
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ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Κύριε Σιούτο , επειδή είστε για το ίδιο θέμα , θα
μιλήσει και ο κύριος Μίχος…
ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου )
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Να προχωρήσει η διαδικασία , οι συνάδελφοι μπορεί
να σας καλύψουν . Για αυτό υπάρχουν εισηγήσεις.
Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Για αυτό κάνουμε το Συνέδριο, για να ακουστούν
πολλά πράγματα . Θα τοποθετηθούν συνάδελφοι σε λίγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Ορίστε κύριε Δαβάκη .
Γ. ΔΑΒΑΚΗΣ : Κύριε Πρόεδρε , κυρίες και κύριοι συνάδελφοι , η
πολιτική προστασία της χώρας αποβλέπει στην προστασία της
ζωής, υγείας και περιουσίας των πολιτών από φυσικές, ταχείας ή
βραδείας

εξέλιξης,

βιολογικών,

χημικών

τεχνολογικές,
και

πυρηνικών

συμπεριλαμβανομένων
συμβάντων

και

λοιπές

καταστροφές, που προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης κατά
τη διάρκεια ειρηνικής περιόδου .
Στο πλαίσιο του ιδίου σκοπού περιλαμβάνεται η μέριμνα για
τα πολιτιστικά και υλικά αγαθά, τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και
τις

υποδομές

της

χώρας,

με

στόχο

την

ελαχιστοποίηση

των

συνεπειών των καταστροφών .
Η

καταγραφή

των

μέχρι

σήμερα

υφιστάμενων

δομών

αντιμετώπισης φυσικών κινδύνων , είναι σημαντικό βήμα ώστε να
μπορέσουμε να συνθέσουμε το παζλ της πολιτικής προστασίας της
χώρας μας.
Την

κύρια ευθύνη της πολιτικής προστασίας της χώρας την

έχει το ενιαίο πλέον Υπουργείο Εσωτερικών – Δημόσιας Τάξης, με
τις υπό αυτό Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, Γενικές
Γραμματείες Περιφερειών, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την ΕΛΑΣ,
συνεργαζόμενες

με

την

Δασική

Υπηρεσία ,

καθώς

και

τα

εμπλεκόμενα κυρίως Υπουργεία , ΥΠΕΧΩΔΕ , Μεταφορών , Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
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Η Περιφέρεια, η Νομαρχία και οι Δήμοι έχουν την ευθύνη
υλοποίησης του κεντρικού σχεδιασμού με βάση πάντα τα μέσα που
διαθέτουν.
Σημαντικό ρόλο βέβαια παίζουν στο μέτρο που έχουν τη
δυνατότητα ή στο κατά πόσο αξιολογούνται, οι Σύνδεσμοι των
Δήμων, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και οι εθελοντές.
Η μέχρι τώρα λειτουργία του ιστού της πολιτικής προστασίας
ανέδειξε διαχρονικά μεγάλες ελλείψεις στην οργάνωση , τα μέσα και
τις υποδομές, σε όλα τα στάδια της αντιμετώπισης. Υπήρξαν
αδυναμίες στον συντονισμό τόσο μεταξύ των Δήμων , όσο και
μεταξύ

όλων

των

βαθμίδων

Διοίκησης.

Αλληλοεπικαλύψεις,

αδυναμία ενεργοποίησης όλων των μέσων και κενά στη λειτουργία
της υπάρχουσας δομής , κλονίζουν την αξιοπιστία της πολιτικής
προστασίας.
Η ελλιπής εκπαίδευση του προσωπικού των εμπλεκομένων
φορέων και των εθελοντών , αφήνει σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητο
το ανθρώπινο δυναμικό.
Όλες οι παραπάνω αδυναμίες του συστήματος, σε συνδυασμό
με την ιδιαιτερότητα του περιβάλλοντος της Αττικής, κατέστησαν
σημαντική

την

ίδρυση

πρόσφατα

της

Επιτροπής

Πολιτικής

Προστασίας της ΤΕΔΚΝΑ , όχι για να λύσει μόνη όλα τα προβλήματα ,
αλλά για να συμβάλλει δυναμικά σε συνεργασία με τους άλλους
φορείς στην ενδυνάμωση της πολιτικής προστασίας.
Οι πλημμύρες, οι σεισμοί, οι πυρκαγιές , τα ακραία καιρικά
φαινόμενα, οι μολύνσεις υδάτων , εδάφους και αέρα , είναι μερικοί
φυσικοί κίνδυνοι που η πολιτική προστασία στην Αττική καλείται ή
θα κληθεί στο μέλλον να δράσει.
Η διάγνωση , η πρόληψη, η καταστολή ή και διαχείριση
άμεσων

και

αντιμετώπισης

μακροχρόνων
της

συνεπειών ,

πολιτικής

θα

προστασίας

είναι
της

τα

ΤΕΔΚΝΑ

συνεργασία με την ΚΕΔΚΕ .
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Η

πολιτική

ουσιαστικές

προστασία

υπηρεσίες

της

σε

ΤΕΔΚΝΑ

οφείλει

επιστημονικό ,

να

παρέχει

εκπαιδευτικό

και

συντονιστικό επίπεδο . Η επιστημονική προσέγγιση των φυσικών
κινδύνων

θα

μας

δώσει

σαφή

εικόνα

για

τον

βαθμό

του

προβλήματος και την έγκαιρη διάγνωσή του .
Η Επιτροπή Πολιτικής Προστασίας της
διεθνή

Συνέδρια,

θα

απευθύνει

κάλεσμα

ΤΕΔΚΝΑ μέσα από
στην

κοινότητα να τοποθετηθεί συγκεκριμένα πάνω

επιστημονική

στους φυσικούς

κινδύνους που απειλούν και την χώρα μας, ώστε από κοινού να
σχεδιάσουν

προληπτικές

δράσεις,

με

σκοπό

όχι

μόνο

να

περιορίσουμε την φυσική καταστροφή , αλλά να δημιουργήσουμε τις
υποδομές για την αναβάθμιση του περιβάλλοντός μας.
Η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και η παρότρυνση για
εθελοντισμό, μπορεί και πρέπει να είναι πρωταρχικές μας δράσεις.
Η ενημέρωση των πολιτών της Αττικής πρέπει να γίνει μέσα από τα
μέσα μαζικής ενημέρωσης, το διαδίκτυο, την διανομή ενημερωτικού
υλικού στα σχολεία και τους χώρους δουλειάς , με ειδικά σεμινάρια
στις γειτονιές της Αττικής, σε συνεργασία με την ΚΕΔΚΕ και με
εμπλεκόμενους φορείς, όπως τους

Συνδέσμους, τις Υπηρεσίες

Πολιτικής Προστασίας των Δήμων , τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας, την Πυροσβεστική Υπηρεσία , την ΕΛΑΣ, τη Δασική
Υπηρεσία , το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας και λοιπά .
Ο

εθελοντισμός

είναι

ένα

κοινωνικό

φαινόμενο

που

τα

τελευταία χρόνια έχει μεγάλη ανάπτυξη στον ευρωπαϊκό χώρο . Μία
τέτοια τάση παρατηρείται και στην Ελλάδα . Οι νέες διαστάσεις του
εθελοντισμού

δρουν

πέρα

από

τις

παλιές

εμπειρίες

των

φιλανθρωπικών οργανώσεων .
Σήμερα

ο

εθελοντισμός

εμφανίζεται

ως

μία

νέα

μορφή

πολιτικής και κοινωνικής συμμετοχής. Πέρα από τις παραδοσιακές
μορφές

συμμετοχής

στα

κόμματα

και

στις

συνδικαλιστικές

οργανώσεις. Ιδίως για τους νέους ανθρώπους που αποτελούν τον
κινητήριο

μοχλό

του

εθελοντικού

κινήματος,

η
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προσφορά

δραστηριοτήτων

και

υπηρεσιών

συνιστά

μία

νέα

δυνατότητα κοινωνικής και πολιτικής εμπειρίας.
Ο εθελοντισμός στην χώρα μας, αν εξαιρέσουμε την περίοδο
των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, όπου συνέβαλλε καθοριστικά
στη μεγάλη επιτυχία των Αγώνων, συναντά σοβαρές δυσκολίες,
παρ’ όλο που περισσότερες από 80 εθελοντικές οργανώσεις με
πάνω από 70.000 μέλη έχουν αναγνωριστεί από την Πολιτεία .
Γραφειοκρατικά αναχώματα , έλλειψη συντονισμού από τις
κρατικές δομές, απογοητεύουν και αποθαρρύνουν τους πολίτες από
την ένταξή τους στις εθελοντικές ομάδες .
Η Επιτροπή Πολιτικής Προστασίας της ΤΕΔΚΝΑ από τη
σύνθεσή της και μόνο, έχει το προνόμιο και μπορεί συνεργαζόμενη
με την ΚΕΔΚΕ , να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο Λεκανοπέδιο
τόσο στην παρότρυνση των πολιτών και προς τον εθελοντισμό , όσο
και τον συντονισμό τους σε κεντρικό επίπεδο.
Ήδη υπάρχουν Δήμοι που έχουν δημιουργήσει εθελοντικές
ομάδες δημοτών, με σκοπό να προστατεύσουν την πόλη τους από
τους φυσικούς κινδύνους.
Η καταγραφή των εθελοντών , η εκπαίδευσή τους μέσα από
σεμινάρια με διεθνή εμπειρία και η κατάταξή τους σε ομάδες
κρούσης

με

γνώμονα

τα

κυρίαρχα

χαρακτηριστικά

τους,

πολλαπλασιάζει την προσφορά τους .
Η δημιουργία

ιστοσελίδας

με

συνεχή

ενημερωτικό

υλικό ,

καθώς και με οδηγίες σε περιόδους κρίσης, δημιουργεί ένα πλαίσιο
σε διεθνή πρότυπα , ικανό να δώσει άμεσα αποτελέσματα.
Οι

εθελοντές

θέλουν

σοβαρό

και

υπεύθυνο

κράτος,

με

συγκεκριμένους στόχους, ώστε και αυτοί με την σειρά τους να
δώσουν το συγκεκριμένο εαυτό τους .
Η καταγραφή όλων των μη κυβερνητικών οργανώσεων που
σχετίζονται είτε έμμεσα είτε άμεσα με την πολιτική προστασία και η
στενή συνεργασία μαζί τους, είναι άμεση προτεραιότητά μας.
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Ημερίδες,

εκπαιδευτικά

προγράμματα ,

ενημέρωση

πληθυσμιακών ομάδων πάνω στην ενημέρωση του πληθυσμού σε
θέματα πολιτικής προστασίας ώστε να ευαισθητοποιηθούν και να
γίνουν εθελοντές, είναι θέματα που χρειάζεται η συμμετοχή και η
παρουσία όλων των εμπλεκομένων φορέων και πολιτών .
Η άμεση και ενεργή ένταξη της πολιτικής προστασίας της
ΤΕΔΚΝΑ

στον

κεντρικό

σχεδιασμό

της

πολιτικής

προστασίας,

προϋποθέτει στενή συνεργασία με τους δημότες, τους Δημοτικούς
Συνδέσμους, τις Νομαρχίες, την ΚΕΔΚΕ και την κεντρική διοίκηση .
Ο ορισμός συγκεκριμένων υπηρεσιακών παραγόντων από
τους εμπλεκόμενους που θα λειτουργούν σαν Σύνδεσμοι με την
πολιτική προστασία της ΤΕΔΚΝΑ, κρίνεται απαραίτητη προϋπόθεση
για την ουσιαστική μας προσφορά την ώρα της κρίσης. Την ώρα της
φυσικής καταστροφής, όλες οι υποδομές μας

παρέχονται στην

υπηρεσία του κεντρικού σχεδιασμού . Συντονίζουμε, ενημερώνουμε ,
κινητοποιούμε και πάνω από όλα σχεδιάζουμε την επόμενη μέρα.
Την επόμενη μέρα μιας μεγάλης καταστροφής, η πολιτική
προστασία
υποστήριξη

της
των

ΤΕΔΚΝΑ

μεριμνά

θιγόμενων

για

την

πολιτών .

προστασία

Βρίσκεται

και

αρωγός

την
στη

στέγαση, στην ασφάλεια , στην εξασφάλιση τροφίμων και νερού,
συντονίζει

ανθρωπιστικές

βοήθειες,

κινητοποιεί

τους

εμπλεκόμενους φορείς , Δήμους και Συνδέσμους Δήμους, ώστε να
αποκατασταθούν το γρηγορότερο δυνατόν οι πληγέντες .
Μετά

από

κάθε

καταστροφή

συστήνεται

ειδική

ομάδα

επιστημόνων με σκοπό την αποτίμηση του έργου της πολιτικής
προστασίας

και

την

επεξεργασία

προτάσεων

βελτίωσης

των

σχεδίων αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει αποκτήσει πλέον βασική εμπειρία
για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών . Η πρόσφατη
εμπειρία

των

δασικών

πυρκαγιών,

ανέδειξε

αδυναμίες,

δυσλειτουργίες, του συστήματος. Η ΚΕΔΚΕ και η ΤΕΔΚΝΑ μπορούν
και πρέπει να συντονίζουν τις αντίστοιχες Υπηρεσίες των Δήμων
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σύμφωνα

με

τα

ειδικά

σχέδια

αντιμετώπισης

κινδύνων

σε

συνδυασμό με τα Επιχειρησιακά Σχέδια της Περιφέρειας.
Για να υπάρχουν βέβαια θετικά αποτελέσματα , απαιτείται η
εξεύρεση των αναγκαίων πόρων , για διανοίξεις δρόμων , αντιπυρική
και

αντιπλημμυρική

πυροσβεστικών

προστασία,

οχημάτων

διάθεση

ή

στους

υδροφόρων ,

Δήμους

δορυφορική

παρακολούθηση και λοιπά.
Οι

δημότες

μας

αποτελεσματικότητα .

απαιτούν

Οφείλουμε

να

και
τους

καλά

κάνουν ,

εξασφαλίσουμε

τις

καλύτερες δυνατές υπηρεσίες.
Η πολιτική προστασία της ΤΕΔΚΝΑ έρχεται να δυναμώσει το
σημαντικό έργο που γίνεται από κάθε Δήμο χωριστά.
Ευχαριστώ .
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ :

Ευχαριστούμε

τον

συνάδελφο ,

κύριο

Δαβάκη .

Παρακαλούμε τον Γενικό Γραμματέα της ΤΕΔΚΝΑ , κύριο Νικολάου ,
να τοποθετηθεί.
Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι , έχω καταθέσει μία
παρέμβαση, την έχετε μπροστά σας. Δεν θέλω να σας φάω τον
χρόνο, την καταθέτω στα πρακτικά . Μπορείτε να την διαβάσετε με
ησυχία όταν θα πάτε στο γραφείο σας. Θα σταθώ μόνο σε δύο-τρία
σημεία πολύ σύντομα.
Ξέροντας ότι οι περισσότεροι από εμάς που υπηρετούμε την
Τοπική Αυτοδιοίκηση επί σειρά ετών και είμαστε σε θέση να
συνειδητοποιήσουμε την βαθιά και πολύπλευρη κρίση στην οποία
έχουμε
αποτελεί

περιέλθει.
πλέον

Βαθιά
απλά

καθώς
τον

η

Τοπική

οδοκαθαριστή

Αυτοδιοίκηση
και

τον

δεν

εκδότη

πιστοποιητικών, αλλά είναι βαθιά και άρρηκτα συνδεδεμένη με το
κοινωνικό γίγνεσθαι, με την τοπική ανάπτυξη , με την προστασία και
ανάδειξη του περιβάλλοντος, του πολιτισμού μας, με κάθε έμφαση
της καθημερινότητας του πολίτη.
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Πολύπλευρη γιατί η κρίση αυτή εκτείνεται σε όλα τα θέματα
λειτουργίας

των

ΟΤΑ,

θεσμικά ,

οικονομικά ,

περιβαλλοντικά,

κοινωνικά , όπως εδώ έχουν καταθέσει οι συνάδελφοι.
Θέλω να πω ότι τα τελευταία είκοσι χρόνια οι κυβερνήσεις
μειώνουν

το

έλλειμμα

του

κρατικού

προϋπολογισμού ,

σε

ένα

μεγάλο μέρος το κοινωνικό έλλειμμα που προκαλείται από τις
πολιτικές

λιτότητας,

μεταφέρονται

αρμοδιότητες

στην

Τοπική

Αυτοδιοίκηση χωρίς τους αντίστοιχους θεσμοθετημένους πόρους.
Στην ουσία δανειζόμαστε για να

χρηματοδοτούμε την

κεντρική

εξουσία. Όμως εμείς κατηγορούμαστε για αλόγιστο δανεισμό και
σπατάλες.
Ήδη βιώσαμε την πίεση που επήλθε στους προϋπολογισμούς
μας από την εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος 164 και την
μονιμοποίηση των συμβασιούχων . Όμως το πραγματικό πρόβλημα
θα έρθει με τον μετασχηματισμό ή την λύση των Δημοτικών
Επιχειρήσεων και μετάταξη του εκεί υπηρετούντος προσωπικού
στους ΟΤΑ και στα Νομικά Πρόσωπα .
Θέλω να σταθώ λίγο, γιατί η παρέμβασή μου ήταν Αττική Ώρα
Μηδέν, στον τομέα του περιβάλλοντος , που η κρίση είναι πλέον
τόσο βαθιά που δικαιολογεί και τον τίτλο της εισήγησής μου . Είμαι
για τρίτη τετραετία στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΕΔΚΝΑ , ίσως ο
παλιότερος και επιτρέψτε μου να δηλώσω πως πλέον έχουμε
εξαντλήσει κάθε περιθώριο αναβλητικότητας, αναποφασιστικότητας,
διαβουλεύσεων και υπαναχωρήσεων στο θέμα του περιβάλλοντος .
Χρειάζονται άμεσες, τολμηρές και αποφασιστικές λύσεις και η
εμπειρία έχει αποδείξει ότι όπου δράσαμε κατά αυτόν τον τρόπο ,
είχαμε αποτελέσματα. Είχαμε αποτελέσματα πάνω στα Άνω Λιόσια
όταν

πριν

από

συνεννόησης,

τρία

χρόνια

διευθετήσαμε

κάναμε

διαδικαστικά

διαπαραταξιακό
πάρα

πολλά

κλίμα
θέματα .

Λειτουργήσαμε το εργοστάσιο ανακύκλωσης που λειτουργεί σήμερα
με

1.200

τόνους.

Λειτουργήσαμε

το

εργοστάσιο
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νοσοκομειακών αποβλήτων . Κάναμε μαζί ενωμένοι ένα μεγάλο
βήμα στη διαχείριση των απορριμμάτων .
Σήμερα επιλέγονται χώροι δημιουργίας ΧΥΤΑ στη Φυλή, στο
Γραμματικό, στην Κερατέα, όχι γιατί είναι οι πλέον κατάλληλοι,
αλλά γιατί είναι εντός των διοικητικών ορίων της περιφέρειας .
Αυτό

για

εμένα

είναι

ένας

φαύλος

κύκλος

αλληλοκαλυπτομένων αρμοδιοτήτων , διαδικασίες χωροθέτησης που
ξεπερνούν τα 10-15 χρόνια και τι νομίζετε ; Ότι σε δύο χρόνια που
προτείνεται να λειτουργήσουν οι ΧΥΤΑ στο Γραμματικό και στην
Κερατέα , θα έχει λυθεί το θέμα ; Έχει έναν μόλις ορίζοντα 5-7 ετών .
Δυστυχώς.
Σήμερα τοποθετούμε σε δύο σημεία . Λειτουργούν κύριοι,
παράνομες χωματερές στην Αττική. Η καύση των απορριμμάτων ,
όπως

γνωρίζετε,

ρυπαίνει

την

ατμόσφαιρα

και

τον

υδροφόρο

ορίζοντα. Πρέπει να πιέσουμε πάση θυσία , να κάνουμε ένα βήμα
σήμερα , ένα γενναίο βήμα . Ξέρουμε πολύ καλά , με ιδρώτα , οι
παλιότεροι στον ΕΣΔΚΝΑ , φτάσαμε με κινήσεις υπεράνθρωπες , με
άοκνη εργασία, σήμερα η Αττική να αντέξει έξι και επτά χρόνια . Εάν
πούμε σήμερα όλη η Αττική, όλες οι παράνομες χωματερές αμέσως
να σταματήσουν τη λειτουργία τους, έχουμε 500 τόνους την ημέρα ,
θα πάρει το κύτταρο , τι θα κάνει δηλαδή; Από τα έξι χρόνια , θα
πάει στα 4,5 χρόνια ο κορεσμός, που στα 4,5 χρόνια πρέπει να
τρέξουμε, πρέπει να σπάσουμε κεφάλια, πρέπει να λυθεί το θέμα.
Όλα αυτά τα σοφά τα οποία πρέπει να βρούμε και πρέπει να κάνει
η κυβέρνηση και εμείς όλοι.
Θα σταθώ επίσης και θα καταδικάσω το τεράστιο οικολογικό
έγκλημα που συντελείται στον ιστορικό Ασωπό. Είναι ένα έγκλημα
που καλούμαστε να ενεργοποιηθούμε αμέσως . Είναι μία περιοχή
ευαίσθητη, την οποία αφήσαμε στο έλεος του Θεού και είμαστε όλοι
υπεύθυνοι.
Τέλος, ήθελα να πω ότι προτείνω τη σύγκληση ενός εκτάκτου
Συνεδρίου της ΤΕΔΚΝΑ, με μοναδικό θέμα την θέσπιση ενός
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ολοκληρωμένου
καταθέτω

στο

συστήματος
Σώμα

μία

διαχείρισης
δέσμη

απορριμμάτων

προτάσεων .

και

Περιβαλλοντική

ευαισθησία και παιδεία , μείωση απορριμμάτων , πολιτική οικολογιών ,
προμηθειών ,

επαναχρησιμοποίηση,

ανακύκλωση ,

μηχανική

ανακύκλωση και εδώ στέκομαι να σας πω δύο κουβέντες.
Η μηχανική ανακύκλωση είναι μονόδρομος. Είναι η σωτηρία
της διαχείρισης των απορριμμάτων . Όταν θα φτάσουμε στο σημείο
να κάνουμε την μηχανική ανακύκλωση σε όλο το prolong , που είναι
περίπου στα 5.000 τόνους την ημέρα στην Αττική , το τελευταίο
προϊόν , το RDF, θα μπορεί να αποθηκεύεται, θα μπορεί να καίγεται
και

εκτός

Αττικής .

Θα

μειωθεί

στο

ελάχιστο

η

ρύπανση

του

Λεκανοπεδίου.
Τέλος, θα ήθελα να καταθέσω ένα άλλο για τον κύριο Παππού
και τους γύρω -γύρω Δήμους. Οφείλουμε να προχωρήσουμε σε
άμεση

αποκατάσταση

στους

ΧΑΔΑ ,

όσο

και

του

χώρου

εναποθέσεως απορριμμάτων Άνω Λιοσίων με έργα εμπλουτισμού
πρασίνου, περιβαλλοντικές παρεμβάσεις για την ανακούφιση της
περιβαλλοντικής ρύπανσης. Έχουμε υποχρέωση αυτή η σαβούρα
εκεί πάνω που δημιουργήσαμε εμείς, να αποκατασταθεί σύντομα .
Αγαπητοί συνάδελφοι , εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων του
Πεκίνου θα σας υπενθυμίσω ότι στα κινέζικα η λέξη κρίση γράφεται
με δύο ιδιογράμματα . Το πρώτο συμβολίζει τον κίνδυνο , το δεύτερο
την ευκαιρία . Οι κρίσεις πραγματικά κρύβουν κινδύνους, τους
οποίους ήδη βιώνουμε , αλλά και ευκαιρίες τις οποίες θα πρέπει
άμεσα να αξιοποιήσουμε.
Είμαστε μπροστά στην ύστατη ώρα. Την στιγμή που όλα
δείχνουν την βαρύτητα των περιστάσεων και των επιπτώσεων που
θα υποστούμε αν δεν δράσουμε άμεσα .
Είμαστε όμως και μπροστά στην τελευταία μας ευκαιρία για
να προστατεύσουμε την καθοδική πορεία και να δείξουμε τις
δυνατότητες και προοπτικές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε όλους
τους τομείς, αλλά ιδιαίτερα στον τομέα του περιβάλλοντος όπου
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κρίνεται όχι το μέλλον καθενός από εμάς ξεχωριστά , αλλά συνολικά
και το μέλλον του πλανήτη μας.
Τελειώνοντας, θέλω να δηλώσω ότι σαν Έλληνας πολίτης ,
σαν

Δήμαρχος

της

πόλεώς

μου ,

του

Χολαργού ,

σαν

Γενικός

Γραμματέας της Ένωσης, αλλά και σαν κάτοικος της Ανατολικής
Αττικής, το 30% του εδάφους μας, της Αττικής μας, δεν πρέπει να
πάθει ότι έπαθε το υπόλοιπο της Δυτικής Αττικής.
Για αυτό και τάσσομαι αναφανδόν υπέρ των κινητοποιήσεων
και υπέρ όλων των συναδέλφων της Δυτικής Αττικής. Είμαι στο
πλευρό τους σε κάθε τους κίνηση γιατί είναι δίκαιο το αίτημά τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Ο κύριος Μίχος έχει τον λόγο.
Λ.

ΜΙΧΟΣ :

Αγαπητοί

συναδέλφισσες

και

συνάδελφοι,

πρέπει

εξαρχής να σας δηλώσω ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι από την
πορεία της ΤΕΔΚΝΑ αυτούς τους μήνες που λειτουργεί. Εννοώ ότι
μπορούσε

η

ΤΕΔΚΝΑ

να

είναι

πολύ

πιο

χρήσιμη

για

τους

λειτουργούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αυτό που λέω δεν
σχετίζεται

σε

καμία

περίπτωση

με

τις

προθέσεις

της

πλειοψηφούσας παράταξης και του Προέδρου της ΤΕΔΚΝΑ.
Σχετίζεται βεβαίως και με τις δικές μας πρωτοβουλίες που δεν
πήραμε

ώστε

η

ΤΕΔΚΝΑ

να

είναι

ισχυρός

υποστηρικτικός

μηχανισμός των ανθρώπων της Αυτοδιοίκησης, να λειτουργεί ως
ανάχωμα σε επιθέσεις και επιβουλές σε όλα τα πεδία της άσκησης
της αυτοδιοικητικής πολιτικής , να δίνει γρήγορα την ενημέρωση για
όλες τις εξελίξεις στα θέματα της Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα και
στον

κόσμο,

να

θεσπίσει

κανόνες,

κανονισμούς ,

δίκαιης

και

αντικειμενικής κατανομής των πόρων που σχετίζονται με τα σχολεία ,
με την πολιτική προστασία, με όλα τα θέματα αυτά που συγκροτούν
την

έννοια

της

αξιόπιστης,

διαφανούς

άσκησης

της

δημόσιας

πολιτικής και είναι απαραίτητα στοιχεία για την διεκπεραίωση των
τοπικών υποθέσεων .
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Νομίζω ότι πρέπει να δεσμευτούμε όλοι ότι θα προχωρήσουμε
από εδώ και στο εξής και σε αυτά τα πολύ σημαντικά θέματα και
πολύ περισσότερο εμείς.
Αγαπητοί συναδέλφισσες και συνάδελφοι, το Συνέδριό μας
μπορεί να προσθέσει ένα μικρό πετραδάκι , να έχει μία έστω
ελάχιστη

συμβολή

στη

δημιουργική

πορεία

της

Τοπικής

Αυτοδιοίκησης.
Δύο
αποτέλεσμα

θέματα
της

αυτήν

την

παρουσίας

στιγμή
μας

σε

καταλήξουμε, πρώτον , σε οριστικές

πρέπει
αυτό

να

το

κρίνουν

Συνέδριο .

αποφάσεις για

τα

το
Να

μεγάλα

θέματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για να ενισχύσουμε την πορεία
διεκδίκησης

της

όλης

Αυτοδιοίκησης

για

τα

θέματα

που

την

αφορούν, προσθέτοντας το ισχυρό κύρος και τη βαρύτητα της
Αυτοδιοίκησης της Αττικής στις κοινές διεκδικήσεις της ΚΕΔΚΕ.
Δεύτερον , να αποτελέσει το Συνέδριό μας την απαρχή μιας
ουσιαστικής και σε βάθος συζήτησης για να ολοκληρώσουμε το
σχέδιο για το μέλλον της Αττικής .
Δεν θέλω να σας κουράσω απαριθμώντας τις θέσεις της
παράταξής

μας

για

τα

μεγάλα

θέματα

της

αναδιάρθρωσης. Συνοπτικά όμως πρέπει να πω ότι

διοικητικής
συμφωνούμε

με το επιτελικό κράτος, ζητούμε όλες οι υπόλοιπες αρμοδιότητες να
πάνε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια.
Το κράτος πρέπει να παρέχει όλα τα μέσα για να εξασκούνται αυτές
οι αρμοδιότητες. Δηλαδή, θεσμικό εξοπλισμό, τεχνική υποστήριξη,
οικονομικά μέσα , ανθρώπινο δυναμικό και ότι είναι αναγκαίο ώστε
να

ασκούνται

από

τους

Δήμους

όλες

οι

υπηρεσίες

και

να

προσφέρονται σε όλους τους πολίτες παντού και βεβαίως να
μπορούν οι αρμοδιότητες να μην είναι κενές περιεχομένου, αλλά οι
αρμοδιότητες να γίνονται υπηρεσίες .
Δεν θα αναλύσω περισσότερο αυτά τα θέματα διότι πρέπει να
σας πω στον πυρήνα των θέσεων που ανέπτυξε ο κύριος Καμάρας ,
είμαστε απολύτως σύμφωνοι όλοι στο Διοικητικό Συμβούλιο. Θα
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πάω λίγο πιο κάτω , κάνοντας μερικές σκέψεις για το τι μπορούμε
να πούμε για το μέλλον της Αττικής.
Έχουμε σημαντικές εξελίξεις πλέον που έχουν βαρύνουσα
σημασία για την ποιότητα του περιβάλλοντος στην Αττική . Είναι η
πληθυσμιακή
αριθμός

διόγκωση,

μεταναστών ,

κοινωνική
αλλαγή

αποσύνθεση ,

των

εργασιακών

σημαντικός
σχέσεων ,

εγκατάλειψη ορισμένων περιοχών του κέντρου και προαστιοποίηση
με μεταφορά των εισοδηματικά ανώτερων ομάδων στα βόρεια και
στα νότια προάστια . Έχουμε συνεχιζόμενη επέκταση του δομημένου
χώρου, οργανωμένα ή άναρχα και κυρίως άναρχα , με μορφή
σημειακής ή διαχεόμενης αστικής ανάπτυξης . Περιοχές όπως τα
Μεσόγεια και τα νότια παράλια είναι τώρα περισσότερο δομημένα
από ποτέ. Πολλαπλάσια σε σχέση με πριν μία 15 ετία .
Έχουμε κυρίως υποβάθμιση του δημόσιου χώρου . Γουδί,
Δραπετσώνα, Ελαιώνας, Ελληνικό , στρατόπεδα , Φάληρο, Πάρκο
Τρίτση, Ασπρόπυργος και λοιπά , ζητούν λύσεις .
Σημαντική

διόγκωση

της

αυτοκίνησης ,

με

ότι

αυτό

συνεπάγεται. Υπέρ-διπλασιασμός τα τελευταία δύο -τρία χρόνια .
Αυξημένο

πρόβλημα

στάθμευσης .

Ανυπαρξία

ρυθμίσεως

για

μειονεκτούντα άτομα .
Έχουμε
Κατασκευή

επίσης

μεγάλων

σημαντικές
έργων

με

τις

χωροταξικές

μεταβολές.

επιβαρύνσεις,

αεροδρόμιο

Βενιζέλος, περιμετρική Υμηττού , Κατεχάκη, Σταυρός, Ελευσίνας,
Εθνικές Οδοί, διαπλατύνσεις προς Κόρινθο και Λαμία , Προαστιακός
Σιδηρόδρομος και προγραμματιζόμενες επεκτάσεις.
Εξελίξεις,

Ολυμπιακό

Σχοινιά και λοιπά.

Χωριό,

Πάρνηθα,

Κοπηλατοδρόμιο

Ειδικά το αεροδρόμιο Βενιζέλος δείχνει να

παγιώνει την μετατροπή της πεδιάδας των Μεσογείων σε μία
αγροαστική με μεικτές χρήσεις περιοχή, ένα είδος δηλαδή δεύτερης
Αθήνας.
Έχουμε
εγκληματική,
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συρρίκνωση,
φοβερή ,

σοβαρή

αδυσώπητη ,

συρρίκνωση ,
του

φυσικού
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Πυρκαγιές, μειωμένη δασοκάλυψη , εκτεταμένες καταστροφές και
πέραν αυτών , την υποβάθμιση, τα διυλιστήρια. Ο Αυλώνας και ο
Ωρωπός κραυγάζουν για τον Ασωπό . Τα λιμάνια , οι επιβαρύνσεις,
οι χωματερές.
Όλα αυτά τα θέματα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε ενιαία .
Τέλος,

αναφερόμαστε

οπωσδήποτε

στις

αύξουσες

μέσες

και

μέγιστες θερμοκρασίες, που αυτό σημαίνει κατά τους ειδικούς,
δομική μικροκλιματική αλλαγή με επιπτώσεις τόσο στο ανθρώπινο
και οπωσδήποτε στο φυσικό στοιχείο.
Αγαπητοί συναδέλφισσες και συνάδελφοι, δραστηριότητες του
τριτογενή τομέα, γραφεία επιχειρήσεων , παραρτήματα τραπεζών,
ασφάλειες, υπηρεσίες , κατασκευαστικές επιχειρήσεις, επεκτείνονται
συνεχώς,

με

προτίμηση

στα

βορειοανατολικά

προάστια

της

κεντρικής Αθήνας και κατά μήκος του βασικού οδικού δικτύου ,
Μεσόγεια, Κηφισιά , μέχρι τον Άγιο Θωμά και την περιοχή του
Δήμου Αμαρουσίου . Στον Σταυρό της Αγίας Παρασκευής, στην
Παλλήνη,

στο

Γέρακα ,

στα

Γλυκά

Νερά.

Στην

Συγγρού,

Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος.
Επίσης,

μεγάλες

αποθηκευτικές

εγκαταστάσεις

στον

Άγιο

Στέφανο, στο Κρυονέρι, στην Άνοιξη , έτσι που να δείχνουν ότι
πλέον

πάμε

σε

μία

μητροπολιτική

επέκταση

κυρίως

της

βιομηχανικής ζώνης, άναρχη και αυτή.
Η διεύρυνση του αστικού ιστού, το βορειοδυτικό Λεκανοπέδιο
ως υποδοχέας χαμηλών εισοδημάτων , με φαινόμενα αραίωσης των
οικιστικών

πυκνοτήτων .

Ενώ

αντίθετα

στο

βορειοανατολικό

Λεκανοπέδιο διαπιστώνουμε φαινόμενα κορεσμού στο δίκτυο των
κεντρικών λειτουργιών και σε ορισμένες

ζώνες κατοικίας . Κύριος

υποδοχέας των αστικών πιέσεων στην περιοχή της πεδιάδας των
Μεσογείων . Αυτό που έλεγα πριν , μία δεύτερη Αθήνα. Πιέσεις για
κατοικία και ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων , χωρίς τις
αναγκαίες υποδομές, στην περιοχή του αεροδρομίου Βενιζέλος.
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Η αραίωση των οικιστικών πυκνοτήτων αγαπητοί συνάδελφοι
και συναδέλφισσες, οφείλεται στο φαινόμενο της αποβιομηχάνισης,
που σημαίνει κοινωνικό αποκλεισμό και περιθώριο . Έχει επίκεντρο
τον παρά -Κηφίσιο βιομηχανικό πολύποδα από την Μεταμόρφωση,
την Λυκόβρυση, τη Νέα Ιωνία, τον Ελαιώνα , την Δραπετσώνα και
φτάνει

μέχρι

τα

Δημιουργούνται

ακρότατα

θύλακες

όρια

επίσης

του

Θριασίου

βιομηχανικής

Πεδίου .

παρακμής

στο

Πέραμα και στο Λαύριο . Τι θα γίνει με όλα αυτά ;
Για αυτό λοιπόν νομίζουμε ότι από τώρα , από

σήμερα ,

πρέπει να εγκαινιαστεί μία συστηματική πολιτική εγκαθίδρυσης μιας
τεχνοκρατικής ομάδας με κοινωνικά χαρακτηριστικά , με αναφορά
στις παραγωγικές, τις κοινωνικές, τις επαγγελματικές ομάδες , για
να συζητήσουμε συστηματικά και σε βάθος το μέλλον της Αττικής.
Αγαπητοί
εκπονήσουμε

συναδέλφισσες
τάχιστα

ένα

νέο

και

συνάδελφοι,

πρέπει

κοινωνικοοικονομικό

να

μοντέλο

ανάπτυξης που πυρήνας του θα είναι ένα νέο ρυθμιστικό σχέδιο της
πρωτεύουσας, με τρεις κατά κύριο λόγο συνιστώσες, που δεν είναι
σκόπιμο τώρα να τις αναλύσω. Πρώτον , την οικονομική ανάπτυξη
και

τη

βιώσιμη

απασχόλησης , που

θα

περιλαμβάνει

όλες

τις

προτάσεις που σχετίζονται άμεσα με την αναπτυξιακή στρατηγική
και

την

απασχόληση

στην

Αττική,

καθώς

και

τη

διαδικασία

μετάβασης προς πιο εξελιγμένα μοντέλα.
Ο διεθνής ρόλος της Αθήνας , της πρωτεύουσας, τεχνολογικές
πλατφόρμες, επιχειρηματικότητα, κοινωνικό κεφάλαιο, πρέπει να τα
δούμε από κοινού με έμφαση στην απασχόληση.
Η

δεύτερη

συνιστώσα

αγαπητοί

συνάδελφοι,

πρέπει

να

αναφέρεται στην χωρική ολοκλήρωση και στην προστασία του
περιβάλλοντος. Με έμφαση στους στόχους και τις στρατηγικές για
την αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας, της Αττικής.
Στα πεδία του χωρικού σχεδιασμού, της ποιότητας ζωής των
κατοίκων,

της

προστασίας

του

περιβάλλοντος ,

των

βιώσιμων

μεταφορών , στην οικιστική οργάνωση και στο δομημένο περιβάλλον .
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Όμως

η

τρίτη

συνιστώσα

κυρίες

και

κύριοι

συνάδελφοι ,

πρέπει να είναι η κοινωνική συνοχή και συνεργασία . Πρέπει να
συνοψίζει τις προτάσεις που σχετίζονται με τις μεγάλες προκλήσεις
που αντιμετωπίζει η Αθήνα στη δομή του κοινωνικού ιστού της , για
να μην καταλήξουμε κάποτε να τρώμε ο ένας τον άλλον , όπως
κινδυνέψαμε

να

επεκτείνονται

τα

το

κάνουμε

φαινόμενα

με

τις

χωματερές,

κοινωνικής

πόλωσης

γιατί

θα

με

τις

δημογραφικές αλλαγές, τις μεταβολές στη δομή των νοικοκυριών ,
στην αλλαγή των εργασιακών σχέσεων και στην περιθωριοποίηση
μεγάλων

ομάδων

του

πληθυσμού ,

όπως

είναι

οι

ROM,

οι

παλιννοστούντες, οι μετανάστες, οι άνεργοι, οι φτωχοί και όλες
αυτές οι κατηγορίες των μειονεκτούντων ατόμων .
Επειδή νομίζω ξόδεψα αρκετό χρόνο, πρέπει να καταλήξω
λέγοντάς σας σε αυτό το κεφάλαιο αγαπητοί συνάδελφοι , ότι
προϋπόθεση για να υλοποιηθεί και να προχωρήσει ουσιαστικά η
εφαρμογή αυτού του μακρόπνοου σχεδίου , απαιτείται ένα σύστημα
Μητροπολιτικής Αυτοδιοίκησης που θα λαμβάνει υπόψη του τις
τοπικές

ιδιαιτερότητες,

θα

προωθεί

την

ενιαία

μητροπολιτική

πολιτική, θα υλοποιεί το όραμα του σχεδιασμού και θα διευκολύνει
τη συνεργασία μεταξύ φορέων και υπηρεσιών που θεωρούνται
κρίσιμοι για την υλοποίηση του σχεδιασμού και την εξοικονόμηση
και καλή αξιοποίηση όλων των δυνάμεων .
Η Μητροπολιτική Αυτοδιοίκηση δεν είναι ένα στοιχείο της
διοικητικής αναδιάρθρωσης της χώρας, αλλά είναι προϋπόθεση για
την επιτυχία της εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού για
το μέλλον της Αττικής.
Για αυτό λοιπόν εμείς συμφωνούμε απολύτως με τις θέσεις
που κατατέθηκαν από τα Όργανά μας στην ΤΕΔΚΝΑ και όλους.
Δυστυχώς, δεν ακούστηκαν προτάσεις από τον κύριο Υπουργό των
Εσωτερικών , για το ποιο θα είναι αυτό , ποιες προϋποθέσεις για να
σχηματιστεί

αυτό

το

εργαλείο

ανάπτυξης

της Αττικής
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Θεσσαλονίκης. Ειπώθηκε μόνο ότι θα σώζει την συνεργασία και την
αυτονομία…
ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου )
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Σας παρακαλώ , υπάρχει θέμα συγκεκριμένο που θα
συζητηθεί στην ΤΕΔΚΝΑ…
ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου )
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Σας παρακαλώ πολύ.
Λ. ΜΙΧΟΣ : Αγαπητοί συνάδελφοι, δώστε μου σας παρακαλώ δύο
λεπτά να ολοκληρώσω την σκέψη μου .
Προϋπόθεση για να υλοποιηθούν αυτές οι πολιτικές είναι η
εξασφάλιση των οικονομικών μέσων και θα σας πω συνοπτικά ότι
οι πηγές χρηματοδότησης είναι πολύ συγκεκριμένες και αναφέρομαι
σε αυτές .
ΣΥΝΕΔΡΟΙ: (εκτός μικροφώνου )
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Σας παρακαλώ να γίνει ησυχία για να μιλήσει ο
Δήμαρχος, κύριος Μίχος . Σας παρακαλώ .
Λ. ΜΙΧΟΣ : Εμείς δηλαδή , από πού μπορούμε να αντλήσουμε
χρήματα .

Πρώτον ,

είναι

οι

δημόσιες

επενδύσεις.

Δεύτερον ,

ο

ΘΗΣΕΑΣ. Τρίτον , η ΣΑΤΑ . Τέταρτον, τα τομεακά προγράμματα και
πέμπτον, το Δ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.
Σας παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι, να προσέξετε λίγο αυτά
που θα σας πω . Όσον αφορά το ΘΗΣΕΑ και την ΣΑΤΑ , δυστυχώς,
όπως αναλυτικώς αναφέρθηκε και από τον Πρόεδρο της ΤΕΔΚΝΑ
και από τον κύριο Ασκούνη που μίλησε προηγουμένως, ενώ στην
Αττική θα έπρεπε να αναλογεί ποσοστό περίπου 27 του συνολικού
προϋπολογισμού του ΘΗΣΕΑ και της ΣΑΤΑ, δυστυχώς παίρνουμε
λιγότερο από 10% στη λογική της ενίσχυσης της περιφέρειας , λες
και η Αττική είναι μόνο η Αθήνα και δεν έχει περιφέρεια η Αττική.
Δεν έχει νησιά ; Δεν έχει περιοχές που φθίνουν και μειονεκτούν ;
Για αυτόν τον λόγο αγαπητοί συνάδελφοι , με την εφαρμογή
του άρθρου 76 παράγραφος 4 του νέου Κώδικα , προβλέπεται η
εκπόνηση
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ειδικών

προγραμμάτων

για

περιοχές

νησιωτικές
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ορεινές, περιοχές

που

φθίνουν

και

μειονεκτούν , προγράμματα

εξισορρόπησης με χρηματοδότηση από το κράτος και από τους
προϋπολογισμούς των ΚΑΠ.
Με βάση αυτήν την λογική προτείνουμε τα ποσά που ήδη
περικόπηκαν από την ΣΑΤΑ και τον ΘΗΣΕΑ από την Αττική, να μην
πάνε γενικώς και αφηρημένα στην περιφέρεια , αλλά να γίνουν
στοχευμένες παρεμβάσεις για όλες τις περιοχές που φθίνουν και
μειονεκτούν , με εφαρμογή του άρθρου 76 παραγράφου 4 του νέου
Κώδικα, για να λάβουν μέρος και να επωφεληθούν και Δήμοι της
Αττικής, νησιωτικοί ή ορεινοί , που φθίνουν ή μειονεκτούν , επίσης .
Πρέπει να λάβετε υπόψη σας κύριοι συνάδελφοι ότι ένας
μέσος Δήμος της πρωτεύουσας παίρνει πέντε φορές λιγότερα
χρήματα

από

περισσότερα

τη

Δράμα . Ενδεικτικό

χρήματα

παίρνει

ο

παράδειγμα . Πέντε

Δήμος

της

Δράμας

φορές

από

την

Ηλιούπολη, το Γαλάτσι , περιοχές αυτού του μεγέθους και αυτό γιατί
υποτιμήθηκε

δυστυχώς

ο

διαχωρισμός

που

υπάρχει

στην

πρωτεύουσα .
Όσον αφορά τις δημόσιες επενδύσεις , δεν ακούσαμε τίποτα ,
δεν είδαμε τίποτα και δυστυχώς δεν θα δούμε τίποτα αν δεν
απαιτήσουμε την εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών που λένε ,
προσέξτε

το ,

ένα

καινούργιο

σημαντικό

στοιχείο

από

το

Δ΄

Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και το κανονιστικό του πλαίσιο είναι το
εξής:

οι

δημόσιες

χρηματοδότησης
χρήματα

από

του

το

Δ΄

επενδύσεις
ΕΣΠΑ ,

συνοδεύουν

που

Κοινοτικό

σημαίνει
Πλαίσιο

τις

εκεί

επιλογές

που

Στήριξης ,

δίνονται

πρέπει

να

συνοδευτούν από δημόσιες επενδύσεις και πρέπει να ακούσουμε
λοιπόν

ποιο

είναι

το

σχέδιο

για

το

ποιες

είναι

οι

δημόσιες

επενδύσεις που θα κατευθυνθούν σε αυτό .
Τέλος, πρέπει να σας πω κύριοι συνάδελφοι , ότι το ΕΣΠΑ
δυστυχώς όπως ακούσατε , το Δ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης , όπως
είπε

προηγουμένως

ο

κύριος

Βασαρδάνης,

έχει

μόνο

140

εκατομμύρια ευρώ . Αυτό ξέρετε τι σημαίνει; Λάβετε υπόψη σας ότι
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κατατέθηκαν 32 σχέδια για Πρότυπα Καινοτόμα Σχέδια. Μόνο δύο ή
τρία θα εγκριθούν, τα οποία θα απορροφήσουν το σύνολο των 140
εκατομμυρίων, που είναι το ποσό για την Αττική και αυτό χωρίς
κανένα

κριτήριο.

Θα

αξιολογήσει

χωρίς

διαφανή

κριτήρια

το

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας ποια θα είναι τα δύο σχέδια αυτά
που θα χρηματοδοτηθούν .
Για αυτό λοιπόν , ειπώθηκε και στην ΤΕΔΚΝΑ , το ζητώ και
σήμερα ,

να

ζητηθεί

επανασχεδιασμός

του

Περιφερειακού

Προγράμματος Επιχειρησιακού Προγράμματος πρωτεύουσας , για
να δούμε ποια είναι τα λεφτά , ποια είναι αυτά που ωφελούν την
Αυτοδιοίκηση .
Τέλος αγαπητοί συνάδελφοι και κλείνω , η Αυτοδιοίκηση δεν
πρέπει να χάσει την ψυχή της. Η Αυτοδιοίκηση μπορεί να παίξει
ρόλο στην ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους . Πρέπει στο
οργανωτικό επίπεδο της συγκρότησης του κοινωνικού κράτους , να
παίξει σημαντικό ρόλο γιατί το μπορεί, με βάση την κοινωνική
πρόληψη, για να αντιμετωπίσει προβλήματα κοινωνικής ένταξης,
συνδυάζοντας όλες τις πολιτικές και της απασχόλησης και της
εκπαίδευσης, όλες αυτές τις πολιτικές που συγκροτούν πολιτικές
ένταξης, κοινωνικής ένταξης όλων των ομάδων που μειονεκτούν και
αυτή είναι η ψυχή της Αυτοδιοίκησης. Η άσκηση ουσιαστικής
κοινωνικής πολιτικής, ένας ρόλος που είναι στον πυρήνα της
άσκησης της τοπικής πολιτικής .
Σας ευχαριστώ .
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ :

Ευχαριστούμε

πολύ

κύριε

Μίχο .

Αγαπητοί

συνάδελφοι, υπάρχουν πενήντα ομιλητές. Ο τελευταίος ήταν ο
κύριος που έκανε αίτηση και ήθελε να μιλήσει τώρα. Αυτό είναι
αδιανόητο. Δηλαδή , πρέπει να προστατεύσουμε οι ίδιοι το Συνέδριό
μας. Έκανε αίτηση , μας την προσκόμισε και ήθελε να μιλήσει τώρα .
Αδιανόητο. Δηλαδή, εδώ δεχόμαστε τους πάντες σαν φορείς και
αυτό που συμβαίνει , δεν μπορεί να μιλήσει η Αυτοδιοίκηση.
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Παράκληση λοιπόν κύριοι συνάδελφοι , επειδή μπορούν να
συμμετέχουν όλοι μέσα στο Συνέδριο της ΤΕΔΚΝΑ , είμαστε

πολύ

ανοικτοί, δεν μπορεί ο καθένας να μπαίνει και να διαλύει μία
οποιαδήποτε διαδικασία .
Προστατεύστε
Προεδρείο

δεν

λοιπόν

μπορούμε

εσείς
να

οι

ίδιοι,

κάνουμε

γιατί

τα

εμείς

πάντα .

από

το

Υπάρχουν

συνάδελφοι οι οποίοι έθεσαν θέματα και σας είπα περιμένετε
μήπως καλυφθείτε από συναδέλφους και για το δίκτυο ROM, που
μίλησε, που είναι και υπεύθυνος ο κύριος Μίχος, αλλά και για τον
Ασωπό

που

κάναμε

μία

κουβέντα ,

όπως

και

ένας

κύριος

συνάδελφος και θα μιλήσει βεβαίως και ο Δήμαρχος Ωρωπού , αλλά
υπάρχει και ένα θέμα στο οποίο αναφέρθηκε , για την έκπτωση των
αιρετών ,

παράκληση

φαίνεται

στην

να

εισήγηση

παρακολουθείτε
του

κυρίου

τις

Καμάρα

εισηγήσεις,
απώλεια

όπου

από

το

Δήμαρχο της δεδηλωμένης. Είναι συγκεκριμένο .
Παρακολουθείστε λοιπόν τις εισηγήσεις, μπορεί μερικά βέβαια
να

μην

συμπεριλαμβάνονται,

αλλά

από

εκεί

και

πέρα

θα

το

προχωρήσουμε. Έχει καταθέσει ένα ψήφισμα ο Δήμαρχος του
Ελληνικού, το οποίο

το αποδεχόμαστε κύριε Δήμαρχε, θα το

περάσουμε στα ψηφίσματα στο τέλος, εκτός από το ότι θα πάρετε
τον λόγο βέβαια . Απλώς το αποδεχόμαστε ούτως ή άλλως.
Παρακαλώ τον κύριο Γεωργόπουλο Σταύρο να πάει στο βήμα .
Σ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
η Επιτροπή Πολιτισμού θα πρέπει να σας γνωρίσω , συνεστήθη
τελευταία και η εισήγηση την οποία θα σας κάνω , εκπροσωπεί ένα
μέρος των προτάσεων που θα πραγματοποιήσουμε στην συνέχεια
σαν Επιτροπή Πολιτισμού και είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε κάθε
πρόταση.
Επειδή έχει δοθεί μεγάλη έμφαση στο περιβάλλον και όταν
αναφερόμαστε

στο

περιβάλλον

εννοούμε

την

ατμόσφαιρα ,

τον

υδροφόρο ορίζοντα και τις πηγές ενέργειας κατά βάση , περιβάλλον
δεν

είναι

μόνο

αυτό.

Περιβάλλον

είναι

και

η

οικογένεια ,
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οικογενειακό περιβάλλον , το σχολικό περιβάλλον , το εργασιακό
περιβάλλον. Όλες αυτές οι μορφές περιβάλλοντος , έχουν σαν
βασικό

παράγοντα

εάν

και κατά

πόσο

θα

λειτουργήσουν

τον

πολιτισμό. Όπως και το πολιτιστικό και πολιτισμικό περιβάλλον .
Πολιτισμός, η ετυμολογία και μόνο της λέξης κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, προέρχεται από τη λέξη πόλις. Δηλώνει και την πηγή
της δημιουργίας και τον προορισμό του . Δημιουργείται από την
συλλογική προσπάθεια των τοπικών κοινωνιών και αυτόματα οι
δημιουργοί του , τα μέλη δηλαδή των τοπικών κοινωνιών , γίνονται
και οι αποδέκτες της χρησιμότητας της συλλογικής προσπάθειας
για πρόοδο υλική, πνευματική και ηθική .
Αυτό είναι το τρίπτυχο που χαρακτηρίζει ολοκληρωμένο και
ισορροπημένο πολιτισμό . Αυτή η συλλογική προσπάθεια δεν έχει
παρά μόνο έναν στόχο , ένα ζητούμενο: τη βελτίωση της ποιότητας
ζωής σε όλες τις εκφάνσεις της, προσαρμοζόμενη πάντα στις νέες
ανάγκες που δημιουργούνται και στα σύγχρονα φαινόμενα .
Βλέπουμε λοιπόν εύκολα ότι ο πολιτισμός γεννά και την
ανάγκη για την περαιτέρω εξέλιξή του και κάθε στάση του , κάθε
σταθμός

του ,

κεφαλαιοποιείται .

Κάθε

σταθμός

του

πολιτισμού

κεφαλαιοποιείται και γίνεται το σκαλοπάτι για το επόμενο βήμα των
δημιουργών και των αποδεκτών του , των μελών των κοινωνιών .
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση με την έννοια των αυτοδιοικούμενων
τοπικών σχηματισμών στάθηκε η θεμελιακή λειτουργία , η ίδια η
ουσία στις πρώτες φυσικές, κοινωνικές ενώσεις, στην προσπάθειά
τους, στη διαδρομή τους για εξέλιξη , οργάνωση και δράσεις .
Με

τη

σημερινή

του

μορφή

ο

θεσμός

της

Τοπικής

Αυτοδιοίκησης θέτει την κοινωνική του δύναμη στην εξυπηρέτηση
των λαϊκών αναγκών , που πέρα από έργα τεχνικά , υποδομής, όπως
αυτά

ορίζονται

σήμερα

και

εξυπηρετούν

την

ζωή

στους

οργανωμένους Δήμους και Κοινότητες, είναι και η πνευματική και
πολιτιστική
εξωραϊσμός
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εξύψωση
του

των

χώρου ,

κατοίκων ,
η

η

ψυχαγωγία

προστασία
τους,

η
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δραστηριότητα, η συμμετοχή τους σε κάθε μορφής πολιτιστική
δραστηριότητα και όπως τα έργα υποδομής προσαρμόζονται στη
νέα

πραγματικότητα

ακολουθώντας

την

παγκόσμια

αντίληψη,

δημιουργώντας μία σύγχρονη και ασφαλή πόλη , έτσι οι δημοτικοί
άρχοντες είναι υποχρεωμένοι να αναπτύσσουν δραστηριότητες και
πρωτοβουλίες που καλύπτουν και τις σύγχρονες πολιτιστικές και
πνευματικές ανάγκες των κατοίκων .
Οφείλουν οι τοπικοί άρχοντες με την βοήθεια όλων εκείνων
των κοινωνικών παραγόντων που η προσωπικότητά τους, η γνώση
τους,

τα

προσόντα

τους,

τους

καθιστούν

φορείς

κοινωνικής

προόδου, να σχεδιάζουν δράσεις, πρωτοβουλίες, να εξασφαλίζουν
πιστώσεις, τον χώρο , τον εξοπλισμό των χώρων σε υποδομές και
την

στελέχωσή

τους

σε

ανθρώπινο

δυναμικό

και

ακόμα,

να

δημιουργούν πολιτιστική ζωή και πνευματική κίνηση στις τοπικές
κοινωνίες.

Όχι

να

γινόμαστε

μόνο

σπόνσορες

σε

θερινές

πολιτιστικές δραστηριότητες κάποιων τραγουδοποιών ή κάποιων
ηθοποιών .
Δημόσιες Βιβλιοθήκες, Πνευματικά Κέντρα, Κέντρα Νεότητας,
Μορφωτικές

Λέσχες,

Χορευτικοί

Σύλλογοι,

Παιδικές
ομάδες

Κατασκηνώσεις ,
εθελοντών ,

Θεατρικοί,

ενεργοποίηση

της

σχολικής κοινότητας , της τρίτης ηλικίας , συνεργασία με άλλους
Δήμους και Κοινότητες για ανταλλαγή εμπειριών και δράσεων, είναι
κάποια από αυτά που δεν μπορεί να λείπουν από τον πρώτο
σχεδιασμό για την πολιτιστική εξέλιξη μιας περιοχής .
Υπήρξε
Πολιτισμού,

πρόταση
να

από

τον

ομιλούντα

δημιουργηθεί

ένα

άλμπουμ

στην
των

Επιτροπή

πολιτιστικών

δυνατοτήτων και κέντρων που διαθέτουν οι Δήμοι και οι Κοινότητες
στην Αττική, αλλά και των φορέων που υπάρχουν σε διάφορες
περιοχές,

ώστε

ο

κάθε

Δήμαρχος

να

έχει

τη

δυνατότητα

να

απευθύνεται αφού έχει πλήρη γνώση τι συμβαίνει όσον αφορά τον
πολιτισμό

στην

Αττική ,

να

επεμβαίνει

και

να

λύνει

πολλά

προβλήματα.
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Παραδείγματος χάριν , μία φιλαρμονική, θα γνωρίζεις ποιος
διαθέτει φιλαρμονικές. Μια μπάντα , θα το γνωρίζεις . Ένα θεατρικό,
θα γνωρίζεις ποιοι συνάδελφοι το διαθέτουν. Έτσι θα υπάρχει και
αλληλεγγύη, αλλά και ανταλλαγή πολιτιστικών και πολιτισμικών
δραστηριοτήτων .
Ο πολιτισμός παράγεται και καταναλώνεται από όλες τις
ηλικίες, χωρίς διακρίσεις. Σύμφωνα με τις δυνατότητες, τα βιώματα
και τις ανάγκες του καθενός. Επειδή όμως στην έννοια της εξέλιξης
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ενυπάρχει και η δύναμη που την
προωθεί, οι νέοι λόγου χάριν , λόγω της δύναμης και της δυναμικής
τους και λόγω της ηλικίας τους, είναι αυτοί που στο παρόν
επεμβαίνουν για το μέλλον τους . Άρα, αναπόφευκτα και σωστά η
Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει να δώσει μία προτεραιότητα στους
νέους, επενδύοντας στο μέλλον των κοινωνιών . Να δημιουργήσει
εξειδικευμένες

δομές

και

δράσεις

που

θα

στοχεύουν

στην

ενεργοποίηση, στη συμμετοχή, στη διασκέδαση, στη μόρφωση ,
καλύπτοντάς τους αυτές τις ανάγκες με τρόπο τέτοιο ώστε αυτές να
μετατραπούν σε στοιχεία κοινωνικής προόδου και αλλαγής.
Με αιχμή την τεχνολογία , με ζητούμενο τη διαμόρφωση υγιών
χαρακτήρων , με αποδοχή πολιτιστικών εθνικών στοιχείων , μπορεί
και πρέπει η Αυτοδιοίκηση να ενεργοποιήσει τη νέα γενιά. Πρέπει
να συνδέσει παραδείγματος χάριν , ένα internet caf é, μία σχολική
θεατρική

παράσταση,

μία

εκπαιδευτική

εκδρομή

στα

πλαίσια

ανταλλαγής μαθητών μεταξύ Δήμων , μία ημερίδα για την επιρροή
των μέσων μαζικής επικοινωνίας στην ψυχοσωματική ανάπτυξη των
νέων .

Μία

συναυλία ,

μία

μοντέρνα

μουσική ,

μία

παρουσίαση

παραδοσιακών χορών, για να τα αποδώσει στους νέους καλώντας
τους να είναι δημιουργοί , θεατές και κριτές .
Είναι χρέος , τελειώνοντας κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω
να υπενθυμίσω ότι είναι χρέος η Αυτοδιοίκηση να απευθυνθεί
στους νέους ιδιαίτερα, να τους ρωτήσει, να τους αφουγκραστεί, με
συμπάθεια ,
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αγωνία ,

ειλικρινές

ενδιαφέρον ,

όχι

απλά
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ακούσει στα πλαίσια πολιτικών συμφερόντων ή πολιτικού οφέλους,
αλλά να κάνει διάλογο και να δώσει λύσεις σε θέματα που τους
αφορούν. Έχει χρέος απέναντι στο αύριο να τους παράσχει τη
δυνατότητα και να τους

φορτίσει με την ευθύνη ότι εκείνοι θα

επιλέξουν τον τρόπο και τα μέσα που θα χρησιμοποιήσουν για να
παράξουν πολιτισμό και θα συμμετέχουν στην πρόοδο και στην
εξέλιξη των κοινωνιών .
Ο σχεδιασμός για τον πολιτισμό και την εκτέλεσή του , σαφώς
και δεν μπορεί να είναι ο ίδιος για όλους τους Δήμους και τις
Κοινότητες. Πέρα από τις βασικές αρχές και τα ζητούμενα , κάθε
τοπική κοινωνία έχει τις ιδιαιτερότητές της , που μέσα από την
ανάγκη για εξέλιξη γίνονται με μία αυτοματοποιημένη διαδικασία οι
δυνατότητές της και αυτές είναι που δίνουν και την κατεύθυνση για
το που και με ποια σειρά θα στραφούν οι πολιτιστικές ανησυχίες
των πολιτών .
Ιδιαιτερότητες είναι το φυσικό περιβάλλον , η γεωγραφική
θέση του Δήμου , η κοινωνική σύνθεση. Δεν αποτελούν όμως και
σταθερές, γιατί όλα αυτά , η παράμετρος του χρόνου τα αλλοιώνει
και τα μεταβάλλει. Μεταβάλλει δηλαδή τη σπουδαιότητά τους σε
κάθε περίπτωση. Οι τοπικοί άρχοντες οφείλουν να αντιλαμβάνονται
τις μεταβολές και τις νέες δυνατότητες και ανάγκες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σεβόμενος τον χρόνο και για
οικονομία χρόνου, έχετε πάρει την πρόταση , θα ήθελα να τελειώσω
με την εξής παράγραφο .
Πιστεύω και πιστεύουμε στην Επιτροπή Πολιτισμού ότι θα
πρέπει να ενεργοποιήσουμε έναν ειρηνικό συναγερμό πνευματικής
επανάστασης και τοπικής πολιτιστικής ανάπτυξης , μη ξεχνώντας
την αφετηρία μας, σεβόμενοι την ιστορία μας, την καταγωγή μας, τα
έθιμά

μας,

αλλά

και

με

προσανατολισμό

στην

εξέλιξη

της

τεχνολογίας, των επιστημών , των ραγδαίων αλλαγών και όλα αυτά
να τα συνταιριάξουμε για ένα καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα .
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Έτσι θα αποτελέσουμε φωνή διαμαρτυρίας, θα αποτελέσουμε
ανάχωμα στην παγκοσμιοποίηση , που μας θέλει νούμερα, μας θέλει
αριθμούς.
Θα υπενθυμίσω γιατί θα αποτελέσει θέμα της Επιτροπής μας,
ότι ο πολιτισμός δεν πρέπει να ανήκει στο Υπουργείο Εσωτερικών ,
αλλά θα πρέπει ο τομέας του πολιτισμού να ανήκει στο καθ’ ύλη
αρμόδιο

Υπουργείο

με

το

οποίο

και

θα

επικοινωνούμε ,

στο

Υπουργείο Πολιτισμού .
Ένα μεγάλο κεφάλαιο που θα κουβεντιάσουμε , σας το λέω για
να μας φέρετε προτάσεις, είναι το θέμα των αλλοδαπών και πως θα
μπορέσουν να συνυπάρξουν στις τοπικές κοινωνίες.
Σας ευχαριστώ .
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ :

Ευχαριστώ

τον

κύριο

Γεωργόπουλο .

Η

κυρία

Σπηλιοπούλου Βασιλική .
Β. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: Αγαπητές φίλες και φίλοι. Απλώς σήμερα
θέλω μαζί σας να μοιραστώ κάποιες ιδέες μου και κάποιες σκέψεις
μου και να προβληματιστούμε μαζί, για το πώς θα συνεχίσει αυτή η
ελληνική πόλις να επεκτείνεται και πως αυτό το θαυμάσιο ελληνικό
φυσικό περιβάλλον , πως θα προστατευτεί. Είναι οι πόλεις, πολιτική
και περιβάλλον .
Ο τρόπος με τον οποίο κτίζουμε τις πόλεις που ζούμε, είναι
άμεσα συνδεδεμένος με την ίδια μας την ζωή . Χαρακτηρίζει το πώς
ζούμε ως πολίτες, καθορίζει την ποιότητα της

ζωής μας. Από τον

τρόπο που κατασκευάζουμε και διαμορφώνουμε τον άμεσο χώρο
που

είναι

το

αναπτύσσονται

σπίτι
οι

μας,

ως

και

τον

τρόπο

με

πόλεις μας, χαρακτηρίζεται το

τον

οποίο

ποιοτικό

και

αισθητικό επίπεδό μας για το πώς επιθυμούμε να ζούμε ως πολίτες.
Οι

άνθρωποι

στο

παρελθόν

είχαν

μία

σοφία

η

οποία

απουσιάζει από την εποχή αυτή. Είχαν την σοφία της αρμονικής
ζωής με την φύση. Ουδέποτε διανοήθηκαν ότι η φύση είναι ένα
αντικείμενο που το εξουσιάζεις. Ουδέποτε σκέφτηκαν ότι είναι ένα
αντικείμενο εξορύξεως πλούτου . Αντιθέτως, θεωρούσαν την φύση
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σαν σπίτι τους και την αντιμετώπιζαν με κάποιον σεβασμό για την
ιερότητα του μυστηρίου που εγκλείει.
Για αυτό λοιπόν , ιστάμενοι με σεβασμοί μπροστά στη φύση ,
βρίσκονταν σε μία αρμονία μαζί της , την οποία πρώτος διακήρυξε ο
μεγάλος Πυθαγόρας .
Σήμερα

η

υποκαθιστά με

τσιμεντοποίηση

και

η

αυθαίρετη

δόμηση

γρήγορους ρυθμούς το φυσικό περιβάλλον . Οι

εμπορικές χρήσεις ανεξέλεγκτα ανακατεύονται με τις οικιστικές
περιοχές. Η δόμηση συνεχίζεται χωρίς προγραμματισμό, χωρίς
πολεοδομικούς και χωροταξικούς κανόνες, που ενώ στην Ελλάδα
είναι ακόμα το ζητούμενο, στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης αποτελεί αυτονόητη πραγματικότητα. Η μετατόπιση ενός
παραθύρου στην Αγγλία, προσωπική μου εμπειρία είναι αυτή που
μεταφέρω , απαιτεί πολεοδομική άδεια και συνυπογραφή όλων των
περιοίκων.
Αποτέλεσμα όλων αυτών , είναι η έλλειψη ισορροπίας στη ζωή
των ανθρώπων , αφού ακόμα και αυτή η έννοια της ανάπτυξης έχει
διαστρεβλωθεί και στην ουσία σημαίνει καταστροφή του φυσικού
περιβάλλοντος, λες και

δεν είναι δυνατόν αυτές οι δύο έννοιες να

συνυπάρχουν .
Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνά κανείς ότι κατά τις πρώτες
μεταπολεμικές δεκαετίες, η αυθαίρετη δόμηση κάλυψε σημαντικές
κοινωνικές ανάγκες λόγω της εισροής των μεταναστών και των
επικίνδυνα μεγάλων ελλειμμάτων κατοικίας στα αστικά κέντρα .
Φαίνεται δε καθαρά ότι η ανοχή της αυθαίρετης δόμησης ήταν τότε
μονόδρομος

για

την

κρατική

πολιτική ,

ένας

μονόδρομος

που

οδηγούσε όμως σε αδιέξοδο.
Αυτό κατά την άποψή μου , αποδεικνύει ότι η αρχιτεκτονική
και η πολεοδομία είναι περισσότερο από κάθε άλλη επιστήμη
προϊόν πολιτικής. Εξάλλου κατά τον Αριστοτέλη, ο άνθρωπος είναι
κατά κύριο λόγο πολιτικό ον , επομένως η δημιουργία του οικιστικού
περιβάλλοντος και η ανάπτυξη των πόλεων που επηρεάζουν και
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ορίζουν την ζωή του , δεν μπορεί παρά να είναι πράξη καθαρά
πολιτική.
Στις μέρες μας, σε πολιτικές αποφάσεις δεν
πολεοδομικός

και

χωροταξικός

σχεδιασμός

στηρίζεται ο

της

χώρας;

Το

Κτηματολόγιο, το Δασολόγιο. Πολιτική δεν είναι η απόφαση της
σημερινής πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΧΩΔΕ να αποκτήσει επιτέλους
η

χώρα

μας

ένα

ολοκληρωμένο

χωροταξικό

και

πολεοδομικό

σχεδιασμό; Πολιτικό πρόβλημα δεν αποτελεί η ύπαρξη πολλών και
τις

περισσότερες

φορές

αλληλοσυγκρουόμενων

νόμων

που

αφορούν στην ανάπτυξη και στον χωροταξικό σχεδιασμό, στην
δημιουργία πρασίνου μέσα στον αστικό χώρο, στις χρήσεις γης,
αλλά και στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των δασικών εκτάσεων ;
Από την Πολιτεία , δηλαδή το πολιτικό μας σύστημα, δεν
ορίζονται οι κανόνες με τους οποίους ένας τόπος και μία κοινωνία
αναπτύσσεται οικιστικά ;
Πολιτικό πρόβλημα και πολιτική ευθύνη αποτελεί το γεγονός
ότι η Ελλάδα είναι ένας τόπος στον οποίο έχουν καταστραφεί χωρίς
αιδώ ,

φυσικά

οικιστικά

τοπία ,

σύνολα

και

ιστορικοί
αξιόλογα

τόποι,

παραδοσιακοί

κτήρια .

Ένας

οικισμοί,

τόπος

που

μπαζώνονται τα ρέματα , εξαφανίζονται τα δάση, το πάσης φύσεως
πράσινο, με κατάληξη τις πόλεις τέρατα που έχουμε σήμερα.
Ένας τόπος στον οποίο πρώτα προηγείται η άναρχη και χωρίς
κανόνες δόμηση και στη συνέχεια , αφού το πρόβλημα γιγαντωθεί,
έρχεται εκ των υστέρων η Πολιτεία και η Τοπική Αυτοδιοίκηση , να
νομιμοποιήσει την αυθαιρεσία σε βάρος του περιβάλλοντος και
μακροπρόθεσμα σε βάρος της ποιότητας ζωής των πολιτών , που αν
αμέσως μετά την πολεμική περίοδο ήταν επιβεβλημένο λόγω των
αναγκών της εποχής εκείνης, δεν σταμάτησε , συνεχίζοντας το
καταστρεπτικό της έργο.
Σίγουρα επίσης πολιτικό πρόβλημα που αγγίζει την Τοπική
Αυτοδιοίκηση , αποτελεί το γεγονός ότι δεν έχουμε μιλήσει καθαρά
για την ανάγκη δημιουργίας ενός εθνικού πολεοδομικού σχεδίου για
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την

εξέλιξη

των

ελληνικών

πόλεων

στο

μέλλον.

Η

Τοπική

Αυτοδιοίκηση ως θεσμός που βρίσκεται πιο κοντά στον πολίτη και
τα καθημερινά του προβλήματα, οφείλει να διεκδικήσει και να
διαδραματίσει έναν ενεργό ρόλο στην κατάρτιση και εφαρμογή του
εθνικού αυτού σχεδίου. Τώρα λοιπόν, όσο ποτέ, χρειάζεται ένα
όραμα για τον τόπο . Ένα όραμα, κατά την άποψή μου , ο άνθρωπος
θα συνυπάρχει με την φύση , γιατί είναι μέρος της φύσης και όπως
ένας Βραζιλιάνος πολιτικός είπε , δεν τον θυμάμαι, την φύση δεν
την κληρονομούμε από τους γονείς μας, αλλά τα δανειζόμαστε από
τα παιδιά μας.
Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να πάρουμε θέσεις σε μία σειρά
από ζητήματα που θέτει η σημερινή πραγματικότητα, γιατί στην
εποχή που ζούμε δεν πρέπει να αρκεστούμε στον ρόλο

του

σκουπιδιάρη , ούτε μας αρμόζει να εκμεταλλευόμαστε μικροπολιτικά
ζητήματα όπως η αυθαίρετη δόμηση , οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
στα όρια των πόλεών μας και οι παρεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα .
Οφείλουμε ως θεσμός να διατυπώσουμε θέσεις και απόψεις,
να αναλάβουμε πρωτοβουλίες και να εφαρμόσουμε πολιτικές πάνω
σε

ζητήματα

όπως

οι

πολεοδομικοί

σχεδιασμοί,

η

ενεργειακή

κατανάλωση, η διαχείριση των αποβλήτων , όπως ο φίλος με τον
Ασωπό, η ποιότητα του αέρα , οι ελεύθεροι χώροι, το αστικό
πράσινο, το νερό .
Αυτά αποτελούν ένα μόνο τμήμα των ανοικτών ζητημάτων
κάθε πόλης σήμερα. Θεωρώ ως αρχιτέκτων που είμαι, αλλά και ως
άνθρωπος που υπηρετεί την Αυτοδιοίκηση πολλά χρόνια , πως
υπάρχει πραγματικά χώρος για μία νέα αυτοδιοικητική πολιτική που
θα περιλαμβάνει ένα νέο αστικό σχεδιασμό και εμείς είμαστε οι πιο
αρμόδιοι να ενεργοποιήσουμε στην κατεύθυνση αυτή τους πολίτες
αυτής της χώρας, γιατί όλα αυτά που θέλουμε να κάνουμε έχουν
ένα σημείο αναφοράς : τον πολίτη. Οι πολίτες είναι το κλειδί για
αυτήν την αλλαγή φιλοσοφίας που είναι αναγκαία να υπάρξει στον
τρόπο της αστικής ανάπτυξης στον τόπο μας .
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Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών είναι σήμερα
περισσότερο από ποτέ αναγκαία γιατί πόλη και πολίτης είναι
έννοιες αλληλένδετες, αφού χωρίς πολίτες δεν υπάρχουν πόλεις και
χωρίς οργανωμένες ανθρώπινες πόλεις, δεν μπορεί να υπάρξει
ποιοτική ζωή .
Σήμερα

οι

περισσότερες

ελληνικές

πόλεις

δεν

ανταποκρίνονται στις ανάγκες των κατοίκων τους και εξακολουθούν
να αναπτύσσονται με τρόπο που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα
στην καθημερινή ζωή των κατοίκων τους. Η αντίληψη που υπάρχει
στην κοινωνία είναι ότι το κράτος είναι πάνω από τα ζητήματα
διαχείρισης του αστικού χώρου και αυτά τα σοβαρά προβλήματα και
ζητήματα καθορίζονται κυρίως από ιδιωτικά συμφέροντα .
Θεωρώ

λοιπόν

ότι

ήρθε

ο

καιρός

να

πάψουμε

να

παρακολουθούμε απαθείς το έγκλημα που συντελείται σε βάρος της
ίδιας της ζωής όσων κατοικούν στις σημερινές πόλεις. Χρειάζεται
επομένως μία επανάσταση στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το
μακροπρόθεσμο κοινωνικό όφελος σε σχέση με το ατομικό μας
συμφέρον.
πυρκαγιές

Χρειάζεται
που

μας

ειδικά

σήμερα,

στέρησαν

μετά

τεράστιες

τις

καταστροφικές

δασικές

εκτάσεις,

να

κοιτάξουμε το αστικό περιβάλλον με άλλο μάτι . Να εφαρμόσουμε
πολιτικές

φιλικές

προς

το

ελεύθερων ακόμα εκτάσεων

περιβάλλον ,
των

στην

πόλεών

αξιοποίηση

των

μας και να μην τις

αφήσουμε βορά σε κερδοσκοπικά συμφέροντα .
Να

αντιληφθούμε

επιτέλους

ότι

ο

φυσικός

χώρος

δεν

αναπληρώνεται με τίποτα και αυτό σημαίνει ότι επειδή όλο και
λιγοστεύει, οφείλουμε να το διαχειριζόμαστε με φειδώ .
Οι ελληνικές πόλεις μπορούν να αποκτήσουν ξανά ανθρώπινο
πρόσωπο, την ορθολογική τους αρμονία , μπορούν να αποκτήσουν
την χαμένη τους παραδοσιακή μορφή και η γειτονιά , επαναλαμβάνω ,
η γειτονιά που τόσο μας έλειψε, μπορεί και πρέπει να αναβιώσει. Οι
ελληνικές πόλεις μπορούν να βρουν ξανά την αισιοδοξία τους, αλλά
για
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να

γίνει

αυτό

χρειάζεται

μία

καινούργια

αντίληψη ,
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καινούργια προσέγγιση , ένα νέο όραμα. Χρειάζονται άνθρωποι που
έχουν τη δύναμη και την όρεξη να παλέψουν και να συγκρουστούν
με την νοοτροπία της ανοχής, με τις λογικές του άμεσου και του
εύκολου κέρδους.
Χρειάζεται μία επανάσταση συνείδησης και πολίτες που δεν
θα

αποδέχονται

και

δεν

θα

προσαρμόζονται

μοιρολατρικά

σε

απάνθρωπες ή παράλογες συνθήκες διαβίωσης. Πολίτες που θα
διεκδικούν ένα καλύτερο φυσικό , πολεοδομικό και αρχιτεκτονικό
περιβάλλον.
Τελειώνοντας, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν μπορούμε να
ζήσουμε χωρίς το φυσικό περιβάλλον . Γεννηθήκαμε μαζί του ,
είμαστε ζυμωμένοι μαζί του . Καλύπτει και περιβάλλει σφιχτά τις
εκδηλώσεις της ζωής μας. Από τις πιο απλές, έως τις πιο σύνθετες,
ακόμα και τις πιο μύχιες , είναι προέκταση του ανθρώπινου σώματος
και της ανθρώπινης ψυχής, όπως γράφει ο αρχιτέκτονας και
καθηγητής, Τάσος Μπίρης.
Εδώ δεν μπορώ επίσης παρά να θυμηθώ και τον άλλον
σπουδαίο αρχιτέκτονα , τον Άρη Κωνσταντινίδη , που σε συνέντευξή
του έλεγε το εξής: «Το σαλιγκάρι γεννά το σπίτι του μέσα από το
ίδιο του το κορμί, χρησιμοποιώντας τις ίδιες ουσίες που το θρέφουν
και το αναπτύσσουν . Τι να παραδεχτούμε; Ότι εμείς δεν έχουμε καν
την λογική του σαλιγκαριού ;»
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Ευχαριστούμε την κύρια Σπηλιοπούλου. Τον λόγο
έχει ο συνάδελφος κύριος Πέτρος Φιλίππου.
Οι ομιλητές προ του γεύματος, έχουν την εξής σειρά μετά τον
κύριο

Φιλίππου :

Μαστοράκος

Γεώργιος,

Σαλαλές,

Ζυγούρης ,
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Μπενετάτος, Τσόκας, Στεργίου .
Κύριε Φιλίππου, έχετε τον λόγο .
Γ. ΓΙΩΓΟΣ : (εκτός μικροφώνου )
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Κύριε Γιώγο , θα το δούμε .
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Π.

ΦΙΛΙΠΠΟΥ :

Αγαπητές

συναδέλφισσες

και

συνάδελφοι ,

θα

προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν πιο σύντομος γιατί τελικώς
δεν είναι δυνατόν σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα που έχουμε και
είναι αντικειμενικό αυτό, να τοποθετηθούμε για όλα τα ζητήματα της
Αυτοδιοίκησης.
Σήμερα αγαπητοί συνάδελφοι, είναι η πρώτη μας συνάντηση
μετά τις Δημοτικές και σχεδόν έναν χρόνο που έχουμε διανύσει από
τη Δημοτική μας θητεία.
Θα συμφωνήσω με τον κύριο Μίχο που πιο μπροστά είπε ότι
τουλάχιστον το Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΕΔΚΝΑ δεν στάθηκε
όπως θα έπρεπε το χρονικό αυτό διάστημα, αλλά δεν θα σταθώ
μόνο εκεί , γιατί κατά την γνώμη μου αν λειτουργεί ή όχι ένα
Διοικητικό Συμβούλιο , είναι και ένα πολιτικό ζήτημα , να μην πω τη
λέξη μείζον πολιτικό ζήτημα.
Αγαπητοί συνάδελφοι, βρισκόμαστε εδώ μετά τις Δημοτικές
Εκλογές, μετά από ένα νέο εκλογικό σύστημα , αυτό το περίφημο
του 42%, που εμείς σαν Αυτοδιοίκηση με τα Συνέδριά μας είχαμε
διαφωνήσει και κυρίως βρισκόμαστε εδώ μετά από έναν καινούργιο
νόμο εκλογής των Οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θέμα που
επίσης είχαμε διαφωνήσει.
Το σύστημα που ίσχυε παλιά για την εκλογή των Οργάνων
μας, θυμάμαι την περίοδο ’90 έως ’98, ήταν αυστηρά πλειοψηφικό
και όποια παράταξη είχε την πλειοψηφία , έπαιρνε και όλο το
Διοικητικό Συμβούλιο.
Το 1998 έγινε μια μεγάλη τομή για την εποχή και για πρώτη
φορά ήρθαν εκπρόσωποι, όχι μόνο οι Δήμαρχοι και οι Κοινοτάρχες,
αλλά αντιπροσωπείες πλέον από όλους τους Δήμους και αυτό
σηματοδότησε μία νέα πορεία ακριβώς γιατί έγιναν για πρώτη φορά
Διοικητικά

Συμβούλια

στα

Όργανά

μας,

όπου

τουλάχιστον

εκπροσωπούνταν όλες οι φωνές .
Αυτό στην 8ετία διαπιστώσαμε ότι πιθανόν να είχε κενά και να
έπρεπε να διορθωθεί. Όμως δεν έγινε αυτό με τις προηγούμενες
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εκλογές, αλλά ήταν καθαρά κυβερνητική επιλογή να μαγειρέψει και
να φτιάξει τα πράγματα και να δώσει τις πλειοψηφίες τουλάχιστον
στην κυβερνητική παράταξη σε όλα τα Όργανα .
Εάν λοιπόν λειτουργεί ή δεν λειτουργεί το Όργανό μας,
νομίζω πρώτα βαρύνει την πλειοψηφούσα παράταξη που έχει
αποδεχτεί το εκλογικό σύστημα με το οποίο έγιναν οι εκλογές και
μετά βεβαίως όλους τους άλλους.
Αγαπητοί συνάδελφοι, βρισκόμαστε και ακούμε όλους τους
ομιλητές ξεκινώντας από τον Υπουργό , εκπροσώπους κομμάτων ,
εμάς τους ίδιους και μιλάμε για ελεύθερη Αυτοδιοίκηση, να μην
είναι εξαρτημένη από τα κόμματα και όλα αυτά τα πράγματα .
Θέλουμε να είναι ελεύθερη , να έχει το δικό της αυτοδιοικητικό λόγο ,
αλλά στην πράξη κάνουμε τα ακριβώς αντίθετα . Εδώ ήμαστε που
ήταν οι κομματάρχες, που έλεγχαν το παιχνίδι και τρέχαμε πίσω
τους και αυτό ήταν και το αποτέλεσμα. Έγινε Συνέδριο της ΚΕΔΚΕ
για αυτό το θέμα και δεν περιλήφθηκε στις εισηγήσεις τουλάχιστον
των συναδέλφων που μίλησαν για τα θεσμικά , ότι εφόσον όλοι
απευθύνονται στην Αυτοδιοίκηση και όλοι μας λένε ότι είμαστε ένας
ισότιμος, ο δεύτερος βαθμός διοίκησης της χώρας μας και ένα
κύτταρο της δημοκρατίας, νομίζω ότι εμείς θα είμαστε αυτοί που θα
πρέπει να

καθορίσουμε με

ποιον

τρόπο θα εκλεγόμαστε

στα

Όργανά μας.
Αυτό ήταν και το συμπέρασμα του Συνεδρίου της ΚΕΔΚΕ , που
δυστυχώς από κανέναν δεν θίγεται και είναι ο μόνος τρόπος, αν
εμείς συζητήσουμε και δεν λέω ποιο θα είναι το σύστημα , αν θα
είναι απλή αναλογική ή δεν ξέρω , αλλά νομίζω ότι εμείς πρέπει να
καθορίσουμε

το

παιχνίδι,

γιατί

τουλάχιστον

αυτό

έχουμε

αποφασίσει στα Όργανά μας και αυτό θα μας δώσει την αυτονομία
μας και την απεξάρτησή μας από τα κόμματα .
Βεβαίως

και

σεβόμαστε

τα

κόμματα ,

αλλά

είναι

για

το

Κοινοβούλιο. Ο αυτοδιοικητικός λόγος για να είναι ελεύθερος,
πρέπει να έχει απεξαρτηθεί από αυτήν την έντονη κομματικοποίηση .
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Αγαπητοί συνάδελφοι, ποια είναι η κατάσταση της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης την ξέρουμε, για αυτό λοιπόν δεν θα σταθώ εκεί
πέρα. Απλά θα μου επιτρέψετε να πω λίγες σκέψεις σε αυτά που
άκουσα χθες .
Μίλησε ο κατεξοχήν αρμόδιος Υπουργός, ο Υπουργός των
Εσωτερικών , για τα θέματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Εγώ δεν
κατάλαβα να υπήρξε καμία δέσμευση σε κανέναν από τα θέματα
που εμείς θέσαμε. Δεν ξέρω αν καταλάβατε εσείς. Ευχές κατάλαβα ,
η Αυτοδιοίκηση θέλουμε να πάει καλά , η Αυτοδιοίκηση να είναι
ανεξάρτητη, αλλά στα οικονομικά θέματα , κράτησα και ακριβώς την
φράση του «περαιτέρω ενίσχυση των πόρων για να εμπεδωθεί η
αυτοτέλεια των Δήμων» .
Ποιων πόρων ; Ακούσατε εσείς κανέναν ; Αν εσείς ακούσατε ,
πείτε το μου γιατί πιθανόν να μην το συγκράτησα .
Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ έθεσε το δάκτυλο επί του τύπου των
ήλων. Δεν πήρε καμία απάντηση όμως. Εδώ ήμαστε όλοι που έθεσε
τα προβλήματα τα οικονομικά και μάλιστα είπε ότι πιθανόν θα
υπάρξουν και κινητοποιήσεις. Δεν πήραμε καμία απάντηση .
Για τα οικονομικά , για τις αρμοδιότητες που μας δίνονται
χωρίς τους πόρους; Τα ακούμε και τα λέμε . Πρώτη φορά ο 1828
μετά από 20 χρόνια σχεδόν που ψηφίστηκε, αφαιρέθηκε το 0,5 από
το 20% που παίρναμε και δεν μίλησε κανείς μας και σήμερα
φημολογείται ότι θα έχουμε και άλλες μειώσεις.
Για τα παρελθόντα οικονομικά έτη , μας είπε τα οφείλει η
κυβέρνηση.

Άκουσε

κανείς

σας

καμία

δέσμευση ;

Γιατί

εγώ

προσωπικά δεν άκουσα . Ναι μεν το κράτος ή οι προηγούμενες
κακές κυβερνήσεις τα κράτησαν , αλλά εγώ δεν άκουσα , παρ’ όλο
που υπήρχε η δέσμευσης του Πρωθυπουργού ότι θα μας δοθεί και
δεν το ακούω να συζητιέται και εδώ μέσα και αυτό είναι που με
εντυπωσιάζει.
Για τη ΣΑΤΑ , για το ΘΗΣΕΑ , όλα αυτά τα πράγματα , υπήρχε
ένα πάρα πολύ
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μεγάλο πρόβλημα, πως γίνονται οι κατανομές . Η
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Αττική και η Θεσσαλονίκη , το ξέρουμε, παίρνουμε το 10% αυτά τα
προγράμματα , με αγώνα πραγματικά μπορέσαμε να ανεβάσουμε το
ΘΗΣΕΑ 2% παραπάνω και ούτε καν θίγεται. Μπορεί να είναι θέμα
εσωτερικό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σ
Για το Δ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης που έρχεται , ακούμε ,
ακούμε τόσα πολλά που έχουμε μπερδευτεί και κανείς δεν λέει ότι
αυτό στο σύνολό του είναι πολύ μικρότερο από το Γ΄ Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης . Το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης περίπου σε
ποσοστό μας έδωσε το 22% στην Αττική και τώρα μαζί με όλες τις
δράσεις που μας είπε ο κύριος Βασαρδάνης, δεν φτάνουμε ούτε στο
10% και είχαμε θέσει ως όριο τουλάχιστον η Αττική να πάρει ότι
είχε πάρει και στο Γ΄. Ούτε αυτό αναδεικνύεται.
Δεν αναδεικνύεται και ένα θέμα που μας αφορά όλους.
Ακούσαμε όλα αυτά, θα γίνει η ΔΗΜΟΣ Α.Ε., προγράμματα να
κάνουμε, το ISO και όλα αυτά τα πράγματα και κανείς δεν μιλάει για
αυτήν την τεράστια γραφειοκρατία που υπάρχει, αυτό είναι που μας
αφορά,

προκειμένου

να

εντάξουμε

ένα

έργο ,

προγράμματα πλέον γίνονται για εμάς, να μην
πλησιάσουμε.

Πως

γίνονται

οι

μελέτες,

που

αυτά

τα

μπορούμε να τα

πόσα

πρέπει

να

πληρώσουμε για τις μελέτες , πόσα πρέπει να πληρώσουμε για τα
γύρω γραφεία που θα μας κάνουν τις μελέτες , που θα μας κάνουν
τα περιβαλλοντικά για να φτάσουμε στην Περιφέρεια , 1 ο Τμήμα , 2 ο
Τμήμα, 3 ο Τμήμα, 4 ο Τμήμα και αν εγκριθούμε πάμε μετά να
υλοποιήσουμε το έργο. Έλεγχος πριν από την δημοπρασία, έλεγχος
μετά από την δημοπρασία, αφού τελειώσουμε έρχονται τουλάχιστον
δέκα έλεγχοι να δουν το έργο και βάλτε κάτι κάποιος να κόψει , στο
τέλος δεν μένει τίποτα .
Κάποτε

έτρεχα

και

εγώ

πρώτος

σε

κάποια

τέτοια

προγράμματα και σήμερα διανύω την πέμπτη θητεία και σήμερα
ακούω προγράμματα και δεν πηγαίνω .
Ποιος θα τα συζητήσει αυτά τα θέματα ; Ξέρετε, αυτό είναι ένα
προνόμιο μόνο του ελληνικού κράτους. Πουθενά στην Ευρώπη δεν
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υπάρχει αυτή η τεράστια γραφειοκρατία , που εγώ πιστεύω είναι
πολιτική για να μας αποκλείει από τα προγράμματα και να έρθουμε
εδώ και να ακούμε αυτό που ακούσαμε πριν από λίγο: τόσα δεν
έχουν απορροφήσει οι Δήμοι. Έτσι δεν ακούσαμε από τον κύριο
Βασαρδάνη ; Πόσο είπατε κύριε Βασαρδάνη, από το Γ΄ Κοινοτικό
Πλαίσιο ; Πόσοι έχετε έργα που δεν έχουμε όμως καταφέρει να τα
δημοπρατήσουμε, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο.
Μιλάμε για την Αυτοδιοίκηση με οράματα , μιλάμε όλα αυτά τα
πράγματα τα ωραία, όπως είπε και η προηγούμενη ομιλήτρια και
δεν συζητάμε για το τι περνάμε κάθε μέρα . Μόνο ο έλεγχος του
Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι ; Δεκατέσσερις διοικητικοί και ελεγκτικοί
μηχανισμοί μας ελέγχουν αυτήν την στιγμή . Οι πάντες και όλοι
φορτώνουν τα πάντα στην Αυτοδιοίκηση και εμείς δεν μιλάμε .
Αυτά είναι που αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα και που δυστυχώς
τα έχουμε προτείνει, να βρεθεί ένας φορέας να μας ελέγχει και να
τελειώνει η ιστορία . Όλα τα Υπουργεία , το ΣΔΟΕ, η ΤΥΔΚ , η
Περιφέρεια , τα δικαστήρια , οι πάντες, μπαίνουν στους Δήμους και
μας ελέγχουν , μας κατατρίβουν όλη την μέρα και εμείς ερχόμαστε
εδώ και μιλάμε για τα οράματά μας. Ποια οράματά μας που μας
κόβουν τα ποδάρια ;
Μιλάμε όλοι για το περιβάλλον και δεν άκουσα κανέναν να
μιλήσει για αυτό το περίφημο άρθρο 24. Το άρθρο 24 κατά την δική
μου γνώμη είναι αυτό που βάζει ταφόπλακα σήμερα σε όποιες
περιβαλλοντικές προσπάθειες έχουν γίνει και εμείς δεν το συζητάμε .
Μιλάμε για περιβάλλον και δεν βλέπουμε τι γίνεται στην Αττική των
αυθαιρέτων .
Όλοι μας ανίκανοι είμαστε οι Δήμαρχοι όλα αυτά τα χρόνια να
υλοποιήσουμε ένα σχέδιο πόλης; Όλοι μας; Όλη αυτή η τεράστια
γραφειοκρατία

που

έχει

αναπτυχθεί

και

με

μία

τεράστια

παραοικονομία γύρω που την πληρώνουν οι πολίτες , εμάς μας τα
φορτώνουν

15 0

οι

πάντες

με

δεκάδες

αλληλοεπικαλυπτόμενες
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αρμοδιότητες και μιλάμε για το περιβάλλον χωρίς καν να θίξουμε
αυτό το θέμα .
Βεβαίως και είχαμε μία τεράστια καταστροφή με τις πυρκαγιές
σε πανελλαδικό επίπεδο, όμως δεν μπορώ όταν έγινε μία τεράστια
καταστροφή στην Πάρνηθα , στην Πεντέλη, σε εμάς κάτω εκεί
22.000 στρέμματα πυρκαγιά και ένας νεκρός και έρχεται η ΚΕΔΚΕ
και μοιράζει χρήματα που έδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών για
τους πυρόπληκτους και την Αττική η ΚΕΔΚΕ την εξαίρεσε , λες και
εδώ δεν είναι τεράστια τα προβλήματα τα περιβαλλοντικά που
αντιμετωπίζουμε . Γιατί αυτό το πράγμα ; Όμως δεν το συζητάει
κανείς μας.
Συζητάμε το θέμα των απορριμμάτων αγαπητοί συνάδελφοι
και βλέπετε τι γίνεται και τι αντιδράσεις. Ερχόμαστε εδώ και
μένουμε σε μία εμμονή στις χωματερές ή ΧΥΤΑ που τις έχουμε
ονομάσει ή ΟΕΔΑ ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο . Έτυχε να είμαι στην
ΤΕΔΚΝΑ και την περίοδο 1990-1994, 16 χρόνια πριν. Τα ίδια
ακριβώς άκουγα , ότι είμαστε στο και πέντε, ότι είμαστε στο και
πέντε.
Εμείς φταίμε που δεν φροντίσαμε να επεξεργαστούμε μέσα
στους Δήμους μας τα σκουπίδια , να μειώσουμε τις ποσότητες . Είναι
αλλιώς αν ένας Δήμος της Αττικής έρθει εδώ και πει ότι εγώ βγάζω
100 τόνους αλλά θα στείλω 20 στη χωματερή και αλλιώς να έρχεται
να πετάει σε εμένα τα 100. Δεν θα το δεχτούμε ποτέ. Δεν γίνεται να
το δεχτούμε αυτό το πράγμα και δυστυχώς, μου έκανε την χείριστη
εντύπωση ο Πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ χθες, που χώρισε την Αττική σε
πληβείους και πατρικίους και εμείς είμαστε οι πατρίκιοι.
Να σας πω για τους πατρικίους ότι από το Σταυρό και πέρα
και από την Ελευσίνα και πέρα δεν υπάρχει ούτε ένα μέτρο δίκτυο
αποχέτευσης;

Ότι

δεν

υπάρχει

ούτε

ένα

μέτρο

δίκτυο

αντιπλημμυρικού;
Αν αυτά τα προβλήματα τα περιβαλλοντικά που σήμερα
υπάρχουν στον Ωρωπό, το Μαρκόπουλο , στη Βιομηχανική Ζώνη
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του Κορωπίου , που η ΤΕΔΚΝΑ στην εισήγησή της δεν τα έπιασε
καθόλου,

ξέρετε

γιατί

γίνεται;

Γιατί

δεν

υπάρχει

αποχέτευση

πουθενά.
Εμείς λοιπόν είμαστε οι πατρίκιοι και θέλω πραγματικά να
ευχαριστήσω τους συναδέλφους που ενδιαφέρονται για εμάς, που
θέλουν να κλείσουν τις ανεξέλεγκτες χωματερές, πραγματικά να
τους ευχαριστήσω δημόσια , αλλά δεν μας λένε ότι θέλουν να μας
κλείσουν

τις

ανεξέλεγκτες

χωματερές,

που

θέλουμε

και

εμείς

βεβαίως να τις κλείσουμε γιατί είναι ένα μεγάλο πρόβλημα , αλλά να
μας φέρνουν όλα τα σκουπίδια τους κάτω . Τη δεύτερη φράση την
αποκρύβουν .
Αγαπητοί

συνάδελφοι,

η

ΤΕΔΚΝΑ

έτσι

όπως

είναι

διαρθρωμένη είναι ένα πολύ μεγάλο Όργανο , ένα πολιτικό Όργανο ,
που μπορεί να έχει και μία τεράστια βαρύτητα . Δυστυχώς όμως δεν
δίνει βήμα για τα επιμέρους προβλήματα.
Πρότεινα στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην προηγούμενη
διοίκηση και τώρα, να φτιαχτούν Επιτροπές κατά Νομό , που να
μπορέσουν να εξετάσουν τα προβλήματα των Δήμων και να τα
φέρουν. Δεν έγινε δεκτή αυτή η πρόταση. Αντίθετα, πολιτικές
σκοπιμότητες επικράτησαν . Τα προβλήματα που θέσατε αγαπητοί
συνάδελφοι, που δεν τα είχαν πιάσει οι διάφορες Επιτροπές, όπως
είναι οι ROM, όπως είναι τα περιβαλλοντικά στον Ωρωπό και
οπουδήποτε αλλού , ξέρετε γιατί έγινε αυτό; Διότι η Επιτροπές
συστήθηκαν μόλις 15 μέρες πριν φτάσουμε στο Συνέδριο. Ποιοι
είναι οι λόγοι, ας τους εξηγήσουν οι υπόλοιποι συνάδελφοι του
Συμβουλίου, εγώ όμως το ξέρω .
Αντίθετα, μπορώ να σας διαβεβαιώσω , στην προηγούμενη
θητεία , τέτοια εποχή όταν έγινε το πρώτο Συνέδριο, είχαμε κάνει
συσκέψεις σε όλους τους Δήμους κατά περιφέρεια , είχαμε κάνει δύο
συγκεντρώσεις-συνελεύσεις

Δημάρχων

και

Κοινοταρχών,

είχαμε

κάνει τότε πορεία στο Υπουργείο των Οικονομικών σύσσωμοι και
είχε
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αναπτυχθεί

ένας

τεράστιος

διάλογος

και
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αποκρυσταλλώσει όλα τα προβλήματα μέχρι να έρθουμε σε αυτό το
πρώτο Συνέδριο που είχαμε κάνει τότε.
Τώρα ο καθένας ας βγάλει τις κρίσεις του αν γίνονται ή δεν
γίνονται και κυρίως ποιοι ελέγχουν πλέον σε πολιτικό επίπεδο τα
Όργανά μας, γιατί πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
Τελειώνοντας, αυτό που έχω να προτείνω πλέον και προς
τους συναδέλφους της Ανατολικής Αττικής και δεν είναι δική μου
πρόταση, ανεξαρτήτως κομμάτων , θα το προτείνουν φαντάζομαι οι
περισσότεροι
Ανατολική

συνάδελφοι

Αττική ,

η

θέση

που

θα

μας

πάρουν

και

η

τον

πρότασή

λόγο
μας

από

την

είναι

να

ιδρύσουμε, φαντάζομαι , δεν ξέρω αν θέλουν και οι υπόλοιποι Νομοί ,
δική μας ανεξάρτητη Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων στην
Ανατολική Αττική .
Ευχαριστώ .
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Ευχαριστούμε τον μέχρι τον Φεβρουάριο Πρόεδρο
της ΤΕΔΚΝΑ , και θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Μαστοράκο,
πρώην Πρόεδρος της ΤΕΔΚΝΑ και του Ενιαίου Συνδέσμου.
Γ. ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ : Γεια σας. Να ξεκινήσω με μία παρατήρηση . Θα
είμαι σύντομος γιατί ειπώθηκαν πάρα πολύ σημαντικά θέματα . Είναι
και ο κύριος Κυρίζογλου εδώ , ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων , ο οποίος
μαζί με εμένα αποτελούμε το Προεδρείο της Επιτροπής Θεσμών της
ΚΕΔΚΕ .
Πρέπει να σας πω ότι διαπιστώσαμε μία σημαντική ωριμότητα
στην περιφέρεια για την αναγκαιότητα της ύπαρξης της διοικητικής
αναδιάρθρωσης

της

χώρας .

Πραγματικά ,

έκπληκτοι ,

δεν

το

περιμέναμε αυτό , πήραμε όλους τους Δήμους που προέκυψαν από
την

εφαρμογή του Καποδίστρια , να μας λένε όλοι , δεν ξέρω αν

υπάρχουν κάποιες ματαιόδοξες εξαιρέσεις, να μας λένε όλοι να
προχωρήσει η διοικητική αναδιάρθρωση , γιατί όπως είναι δομημένη
σήμερα η χώρα, οι ΟΤΑ δεν είναι αποτελεσματικοί, οι ΟΤΑ δεν είναι
λειτουργικοί, οι ΟΤΑ δεν μπορούν να παρέμβουν στην ανάπτυξη
της περιοχής και αυτό υπήρξε μια έκπληξη για εμάς που ζούμε στα
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μεγάλα αστικά κέντρα , που περιμέναμε ότι θα υπάρχουν τοπικές
αντιδράσεις και ιδιαιτερότητες.
Βεβαίως, υπάρχει η αναγκαιότητα βασικών προϋποθέσεων
και αυτές είναι ότι η μεταρρύθμιση της χώρας δεν πρέπει να είναι
μόνο η μεταρρύθμιση των ΟΤΑ με έναν νέο Καποδίστρια , αλλά
πρέπει πια να καταλήξουμε σε αυτήν την χώρα ότι έχουμε μία
επιτελική

κεντρική

Αυτοδιοίκηση

με

διοίκηση,
αιρετό

έχουμε

μία

Περιφερειακό

αιρετή

Περιφερειακή

Συμβούλιο

και

αιρετό

Περιφερειάρχη και βέβαια έχουμε μία αναδιαρθρωμένη και ισχυρή
Τοπική Αυτοδιοίκηση και αυτό, παρά τις πολιτικές μας προελεύσεις,
το

Διοικητικό

Συμβούλιο

της

ΚΕΔΚΕ , πρέπει να

σας

πω

ότι

αποτελεί ομόφωνη θέση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΚΕ ότι
πρέπει πια να προχωρήσουμε στην αιρετή Περιφέρεια και στον
αιρετό Περιφερειάρχη , όπως και το ελληνικό Σύνταγμα επιτάσσει ,
τη δημιουργία δύο Βαθμών Αυτοδιοίκησης.
Παράλληλα με αυτήν την θέση , υπάρχει και το αίτημα της
υποστήριξης της νέας διοικητικής αναδιάρθρωσης της χώρας . Το
1997 στην εφαρμογή του πρώτου Καποδίστρια, ο οποίος προέκυψε
αναγκαστικά μετά την 12 ετή περίοδο εθελοντικής προσπάθειας
συνενώσεων, ακούστε το νούμερο, στους 6.000 ΟΤΑ, στη 12 ετή
περίοδο από το 1985 μέχρι το 1997, συνενώθηκαν 358 Κοινότητες
σε 70 νέους Δήμους . Δηλαδή 12 χρόνια προσπαθήσαμε θα έλεγα σε
εισαγωγικά, μάταια, να φτιάξουμε ένα νέο μοντέλο χώρας.
Ήρθε λοιπόν το κράτος και λέει νέος Καποδίστριας και τότε
τον χρηματοδότησε τον Καποδίστρια κύρια από τα λεφτά τα δικά
μας. Το αίτημα τώρα , στη νέα διοικητική αναδιάρθρωση , είναι ότι η
χρηματοδότηση για την ανασύνταξη της χώρας πρέπει να έχει πηγή
τους κεντρικούς πόρους, όχι τους Αυτοτελείς αυτοδιοικητικούς
πόρους, αλλά του κράτους, διότι η διοικητική αναδιάρθρωση της
χώρας αποτελεί και μία επένδυση διοικητική στη νέα μορφή της
χώρας. Όταν αυξήσεις τους ΟΤΑ , δημιουργήσεις ισχυρούς και
λειτουργικούς ΟΤΑ και μία Περιφέρεια εκλεγμένη, κατά συνέπεια
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ουσιαστικά συμμέτοχη σε αυτό που λέμε ανάπτυξη και διοίκηση της
χώρας, αποδιώχνεις αρμοδιότητες από το κεντρικό κράτος, άρα
μειώνεις πόρους. Επομένως, είναι μία πολύ σημαντική επένδυση , η
οποία έχει στόχο και τη μείωση των πόρων του κεντρικού κράτους .
Όμως θα δώσεις πόρους για να κάνεις αυτήν την επένδυση.
Επίσης, η εμπειρία του πρώτου Καποδίστρια πρέπει να είναι
κριτήριο για την εφαρμογή της οποιασδήποτε νέας πρότασης θα
υπάρξει. Πρέπει επίσης να παρακολουθηθούν αυτές οι νέες μορφές ,
διότι δεν νοείται ότι μπορεί να έχουμε κάποιο πρόγραμμα , γιατί
περί

προγράμματος

θα

πρόκειται, χωρίς

να

μπορούμε

να

το

παρακολουθήσουμε.
Γνωρίζουμε ότι η άποψη της κυβέρνησης είναι ότι πρέπει να
πάμε με εθελοντικές πρωτοβουλίες σε ότι αφορά τις συνενώσεις .
Εμείς

παρότι

θεωρούμε

ότι

αυτό

θα

είναι

σχετικά

δύσκολο,

πιστεύουμε ότι αν εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις, να δοθεί ένας
χρονικός ορίζοντας για την εθελοντική δυνατότητα συνενώσεων ,
αλλά πέραν αυτού του χρονικού ορίζοντα , που προσδιορίστηκε κατ’
εκτίμηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΚΕ και είναι το τέλος
του

2008,

τότε

εξασφαλιστούν

να
οι

έχουμε

την

προϋποθέσεις

επιβολή
που

με

είπα ,

νόμο ,

αφού

αναγκαστικών

συνενώσεων, γιατί όπως έχουν δημιουργηθεί μεγαλύτερες ενότητες,
θα είναι δύσκολο να προσδιοριστούν τα σχήματα τα οποία θα
αποτελέσουν

τις

νέες

λειτουργικές ,

αποτελεσματικές

και

αναπτυξιακές μονάδες.
Τέλος, στο νέο Καποδίστρια εκτιμούμε και υποστηρίζουμε ότι
πρέπει να συμπεριληφθούν και τα δύο μητροπολιτικά συγκροτήματα,
δηλαδή και η Αττική και η Θεσσαλονίκη .
Τελειώνοντας

κύριε

Πρόεδρε ,

επειδή

συζητήθηκε

και

το

μοντέλο της Μητροπολιτικής Αυτοδιοίκησης, δύο λόγια . Σαφώς
είμαστε υπέρ της δημιουργίας θεματικού

Συνεδρίου όπου θα

αποφασίσουμε τις λεπτομέρειες για τον τρόπο δημιουργίας της
Μητροπολιτικής Αυτοδιοίκησης και στο Συνέδριο της ΚΕΔΚΕ δεν θα
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ανοίξει

με

μία

μεγάλη

εισήγηση

το

θέμα

της

Μητροπολιτικής

Αυτοδιοίκησης. Απλά παραπέμπεται με τις σκέψεις που ακούστηκαν
και εδώ και ακούστηκαν και στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΚΕ,
παραπέμπεται σε ένα θεματικό Συνέδριο που θα γίνει την επόμενη
χρονιά .
Κλείνοντας κύριε Πρόεδρε, επειδή φαντάζομαι ότι πρέπει να
είμαστε πιο σύντομοι, θέλω να πω μία παρατήρηση η οποία έχει αν
θέλετε μία πολιτική διάσταση .
Έχουμε συνηθίσει σε αυτήν την αίθουσα επειδή βαδίζω το 17 ο
χρόνο

σαν

μέλος

του

Διοικητικού

Συμβουλίου

Οργάνων

της

Αυτοδιοίκησης, διατελώντας και σαν Πρόεδρος της ΤΕΔΚΝΑ , να
διαχωρίζουμε τους Υπουργούς σε καλούς , τις κυβερνήσεις σε κακές .
Πάρτε το απόφαση . Δεν υπάρχει κακή κυβέρνηση και καλός
Υπουργός, ούτε υπάρχει κακός

Υπουργός και καλή κυβέρνηση. Οι

κυβερνήσεις ήταν πάντα μη φιλικές , για να μην πω άλλον όρο, προς
την Αυτοδιοίκηση . Ελπίζω , γιατί το ακούσατε χθες και από τον
Δήμαρχο Αθηναίων και Πρόεδρο της ΚΕΔΚΕ , ότι θα μπορέσουμε με
τη

δυναμική

που

αναπτύσσεται

με

την

προοπτική

της

νέας

αναδιάρθρωσης της χώρας, να δημιουργήσουμε φιλικές προς την
Αυτοδιοίκηση κυβερνήσεις και να το καταλάβουν και εκείνες ότι με
ισχυρή

Αυτοδιοίκηση

θα

γίνει

και

πιο

ευχερές

το

έργο

των

κυβερνήσεων .
Σας ευχαριστώ .
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ :

Ευχαριστούμε

τον

κύριο

Μαστοράκο .

Ο

κύριος

Μπενετάτος Στέλιος έχει τον λόγο.
Κύριοι συνάδελφοι, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι μετά τις
τοποθετήσεις, μετά το μεσημέρι και την τοποθέτηση του κυρίου
Ζυγούρη, θα πρέπει να περιοριστούμε και να είμαστε στον χρόνο,
να είναι τρίλεπτες οι τοποθετήσεις, γιατί δεν θα προλάβουν να
μιλήσουν όλοι.
Ευχαριστώ πολύ.
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Σ. ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ : Κύριε Πρόεδρε , παρεμπιπτόντως, δεν θέλω να
ασχοληθώ με αυτό, αλλά μαζί με τον κύριο Γιώγο , τον πρώην
Δήμαρχο Πετρούπολής , μάλιστα ήταν έκτος εκείνος, έβδομος εγώ…
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ :

Κύριε

συγκεκριμένες

θεματικές.

Οι

αιτήσεις

έπαιρναν .

Δεν

που

συνάδελφε ,

ο

κοπέλες
σημαίνει

καθένας

έρχεται

αριθμούσαν
ότι

αυτό

με

απλώς
μπαίνει

τις
στη

διαδικασία.
Σ. ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ : Εντάξει, μην κολλήσουμε . Θέλω να πω εμείς δεν
μπήκαμε στη διαδικασία να πούμε ότι εκπροσωπούμε μία παράταξη
και κάποια στιγμή πρέπει σύντομα μετά τις εισηγήσεις να έχουμε
μία τοποθέτηση .
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπήρχε μία ένταση γενικά . Δεν
είναι οι κυβερνήσεις το ζήτημα μονάχα , αλλά είναι οι πολιτικές που
εφαρμόζονται, που στην ψυχή τους, στο σώμα τους , όλο αυτό το
διάστημα είναι ίδιες και από την χθεσινή κυβέρνηση και από την
προχθεσινή και από την σημερινή .
Να ξεκινήσω με αυτό που έκανα παρατήρηση όταν διέκοψα
τον αγαπητό Δήμαρχο Καλλιθέας, για την ομοφωνία που δεν
υπάρχει και μου είπε ότι συμφωνούμε όλοι στα παρακρατηθέντα.
Ναι, να δούμε σε τι συμφωνούμε όλοι όμως στα παρακρατηθέντα .
Καταρχήν η ΚΕΔΚΕ συμφώνησε λέει με τον Υπουργό να
υπολογίζεται το ποσό αυτό 1,7 δις ευρώ και η προηγούμενη
κυβέρνηση και η σημερινή το υπολόγιζαν σε 3 δις ευρώ , προτού
συμφωνήσουν με την ΚΕΔΚΕ , εμείς υπολογίζουμε , έχουμε στοιχεία
δηλαδή για αυτό και τα παρουσιάζουμε αυτά τα στοιχεία , τα
παρουσιάζουμε και τώρα , ότι είναι 9 δις ευρώ . Εγώ ρωτώ τέλος
πάντων , με βάση ποια στοιχεία αυτά τα περιβόητα παρακρατηθέντα
1,7 δις ευρώ ή 3;
Το θέμα συνάδελφοι , επειδή το έθεσε με ερωτηματικό ο
Δήμαρχος της Καλλιθέας, είναι γιατί τόσα χρόνια αδρανεί στην
ουσία η Τοπική Αυτοδιοίκηση , τα Όργανά της, η ΚΕΔΚΕ , που
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ομοφωνούσαν

σε

όλα,

όσοι

εκπροσωπούσαν

τα

Όργανα ,

να

διεκδικήσουν αυτά τα αυτονόητα παρακρατηθέντα με κάθε τρόπο ;
Δεν

είναι

ομοφωνούσαν ,
κρατικό

μόνο
πρώτο

αυτό .

Αυτονόητο

αίτημα ,

προϋπολογισμό

της

ήταν

ο

αίτημα

αφού

εκεί

διπλασιασμός

επιχορήγησης

για

από

την

όλοι
τον

Τοπική

Αυτοδιοίκηση . Γιατί μέχρι τώρα δεν έχει γίνει η μεγάλη ουσιαστική
διεκδίκηση, που είναι όρος ζωής για την Τοπική Αυτοδιοίκηση , για
τους Δήμους ;
Γιατί, να το πω και αυτό, τελικά από ότι φαίνεται η ΚΕΔΚΕ , η
ΤΕΔΚΝΑ , τα έβρισκαν με τις κυβερνήσεις, παρότι εδώ στα Συνέδρια
έλεγαν κάθε φορά και κάτι διαφορετικό.
Κοιτάξτε

συνάδελφοι,

διαφωνήσαμε

με

την

φορολογική

αποκέντρωση ή πώς να το πω, τη φορολογική δυνατότητα της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Έχω πει και στο προηγούμενο Συνέδριο,
έχουμε πει σαν παράταξη , ότι δεν είναι δυνατόν αιρετοί εκλεγμένοι
από τον λαό , να μην τα βάζουν με ένα άδικο φορολογικό σύστημα ,
που το κύριο μέρος του είναι έμμεσοι φόροι. Τα δύο τρίτα και
παραπάνω . Να μην τα βάζουν με ότι από τους άμεσους φόρους το
μεγάλο μάρμαρο το πληρώνει ο εργαζόμενος, ο μισθωτός, ακόμα
και ο άνεργος ενδεχομένως και να μιλάνε να έχει η φορολογική
εξουσία η Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Να την κάνει τι, συνάδελφοι , την φορολογική εξουσία ; Αυτό
υποκρύπτει,

το

Αυτοδιοίκηση

λέμε

ένας

με

ακόμα

καθαρότητα ,

ότι

θα

φοροεισπράκτορας

γίνει
στο

η

Τοπική

πλευρό

των

κυβερνήσεων . Αλλιώς, το αίτημα είναι αυτό που διατυπώνουμε κάθε
φορά. Διπλασιασμός της επιχορήγησης, διπλασιασμός των ΚΑΠ,
όπως θέλετε πείτε το , μέρος μεγαλύτερο των φόρων που από το
κράτος δίνονται στους Δήμους . Δεν υπάρχει ανάγκη δηλαδή αυτήν
την φορολογική εξουσία, που και συνταγματικά κατοχυρώνεται
τώρα να την ασκήσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, σημαίνει λοιπόν αυτό
ένα και δεύτερο , σημαίνει απεμπόληση , για αυτό δεν έχουμε
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διεκδικήσει,

της

διεκδίκησης

των

οικονομικών

αιτημάτων

της

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που είναι όρος ζωής για αυτήν .
Αγαπητοί

συνάδελφοι ,

το

λέω

πολύ

σύντομα

αυτό.

Οι

εισηγήσεις, οι όποιες εισηγήσεις, θα μπορούσαν να ήταν στα χέρια
πολύ

πριν.

Εμείς

κάναμε

ένα

Δημοτικό

Συμβούλιο ,

που

δεν

μιλήσαμε στις εισηγήσεις, μιλήσαμε στο γενικό πλαίσιο όλες οι
Δημοτικές παρατάξεις. Θα μπορούσαμε να μιλάμε στις εισηγήσεις.
Να πω και κάτι όπως το κατάλαβα εγώ . Θα μπορούσαν όλες
αυτές οι εισηγήσεις, αφού ένα ενιαίο πνεύμα εκφράζουν , πιο
σύντομες

να

είναι

και

να

υπάρχει

περισσότερος

χρόνος

στις

τοποθετήσεις. Δηλαδή, να είναι μία συνολική εισήγηση. Ένα ενιαίο
πνεύμα, μία ενιαία πολιτική εκφράζουν οι εισηγήσεις.
Κοιτάξτε

όμως

τι

γίνεται.

Μιλάμε

σαν

να

μην

υπάρχει

παρελθόν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Λοιπόν , αρμοδιότητες στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση. Να δούμε λίγο σύντομα την ιστορία τους.
Παιδικοί Σταθμοί . Τι σήμαινε η μεταφορά της αρμοδιότητας των
Παιδικών Σταθμών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ; Πρώτα από όλα
επιβολή τροφείων , τα οποία σε ορισμένους Δήμους , με όποιον
τρόπο

ασκούν

και

καταλαβαίνουν

τέλος

πάντων

αυτήν

την

οικονομική τους πολιτική , φτάνουν σε ύψη που ξεπερνούν τους
ιδιωτικούς Σταθμούς .
Το βασικότερο, οι πόροι που δίνονται σήμερα

για τους

Παιδικούς Σταθμούς είναι κάτω από τις ανάγκες των υπαρχόντων
Παιδικών Σταθμών και φυσικά πολύ πιο κάτω από την πραγματική
ανάγκη να έχουμε περισσότερους Παιδικούς Σταθμούς, μας λείπουν ,
να έχουμε ιδιόκτητα κτήρια , Παιδικούς Σταθμούς με αυλές και όχι
σε διαμερίσματα .
Δηλαδή, τι έγινε με την μεταφορά της αρμοδιότητας στους
Δήμους, των Παιδικών Σταθμών ; Το κράτος απαλλάχθηκε από την
ανάγκη να έχει ένα δίκτυο πραγματικής προσχολικής αγωγής στα
παιδιά και αυτό το δίκτυο συνάδελφοι , μόνο ένας ενιαίος φορέας θα
μπορούσε να το καταφέρει και να το κάνει. Υπουργείο Παιδείας.
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Δεύτερη

αρμοδιότητα

που

δόθηκε

με

τα

ευρωπαϊκά

προγράμματα και τώρα τη συζητάμε. Βοήθεια στο Σπίτι . Υπάρχει
ανάγκη

για

ορισμένων

αυτό
πλευρών

το

πρόγραμμα

κοινωνικής

αναξιοπαθούντων

αποκατάστασης

και άλλων

εργαζομένων

συνδημοτών μας; Ναι . Καλύπτει αυτή η Βοήθεια στο Σπίτι που
έχουμε στους Δήμους, αυτήν την ανάγκη; Ένα ελάχιστο μέρος, με
λειψό προσωπικό , με ανειδίκευτο προσωπικό , με κακοπληρωμένο
προσωπικό , με σχέσεις εργασίας απαράδεκτες και πιλότος για τις
σχέσεις εργασίας η Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Τρίτη αρμοδιότητα, που τώρα διατυμπανίζουν όλοι. Δημοτική
Αστυνομία . Συνάδελφοι, επειδή όλοι μιλάμε με τον κόσμο, πώς
καταλαβαίνει ο κόσμος τη Δημοτική Αστυνομία ; Δεν θα πω τη θέση
μας, που είμαστε ενάντια και το ξέρετε και θα πω για ποιον
ιδιαίτερα λόγο. Πώς καταλαβαίνει ο κόσμος τη Δημοτική Αστυνομία ;
Μία άλλη Αστυνομία , αυτή τη δουλειά που δεν κάνει η Αστυνομία ,
η περιφρούρηση των πλατειών , των πάρκων , της καθημερινής
ασφάλειας του πολίτη όπως ο καθένας μπορεί να το καταλάβει, που
θα την ασκεί ο Δήμος και με δικά του λεφτά , 50% είπε ο Υπουργός
και θα έχει και έναν κατασταλτικό μηχανισμό ο Δήμος στα χέρια του .
Για

αυτές

τις

αρμοδιότητες

μιλάμε

και

εμείς

αγαπητοί

συνάδελφοι, γιατί πολλά ακούστηκαν και χθες και σήμερα, εγώ τα
κατάλαβα και λίγο διαφορετικά παρότι θεωρούνται ενιαία , είτε
βαπτιστεί Καποδίστριας 2, είτε βαπτιστεί Μητροπολιτικοί Δήμοι ή
δεν ξέρω πως αλλιώς μπορεί να πάρει το όνομά του , εμείς
αποκαλύπτουμε

με

βάση

την

πείρα

που

έχουμε ,

το

μεγάλο

πρόβλημα που θα προκύψει με αυτήν την αλλαγή της διοικητικής
δομής. Δεν είναι ουσία η διοικητική δομή , αναφέρθηκε άλλωστε και
εισηγητικά. Υπάρχουν χώρες με πολύ μικρό αριθμό Δήμων , άλλες
με πολύ μεγάλο αριθμό Δήμων .
Η ουσία είναι ότι το κράτος, μάλιστα νομίζω ότι ο Πρόεδρος
της ΚΕΔΚΕ το είπε με καθαρότητα , η Πρωτοβάθμια λέει Εκπαίδευση,
στους Δήμους. Το κράτος λοιπόν, θέλει να απαλλαγεί από το
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κόστος του κοινωνικού κράτους και θέλει να το πασάρει, επιτρέψτε
μου

την

έκφραση ,

στις

πλάτες

των

Δήμων ,

δηλαδή

των

εργαζομένων , των δημοτών , για αυτό πάνε αντάμα η διοικητική
δομή με την φορολογία. Πώς θα τα βγάλεις πέρα μετά ;
Θα

σας

πω

ένα

χαρακτηριστικό

μόνο ,

γιατί

είναι

πολύ

σημαντικό το θέμα της παιδείας . Έβγαλε ένα φιρμάνι το Υπουργείο
Παιδείας, γιατί πραγματικά περί τέτοιου επρόκειτο έτσι όπως έγινε,
όλα τα νήπια και προνήπια μπορούμε να καλύψουμε τις σπουδές
τους στον χρόνο αυτόν που έρχεται . Εγώ λέω τη Νίκαια και
φαντάζομαι ότι το ίδιο γίνεται παντού. 780 νήπια , χωρούσαν μόνο
180 προνήπια , δηλαδή 600 παιδιά σε ένα πρόγραμμα ενιαίας
προσχολικής

αγωγής

πετιούνται

έξω

γιατί

δεν

υπάρχουν

Νηπιαγωγεία και τα λοιπά.
Μπορεί αυτό να το λύσει ο Μητροπολιτικός Δήμος , η όποια
αποκεντρωμένη ή άλλη Αυτοδιοίκηση; Αυτό είναι ευθύνη και πρέπει
να είναι ευθύνη του κράτους αγαπητοί συνάδελφοι. Θέματα υγείας ,
παιδείας, κοινωνικής πολιτικής , πρέπει να αναλάβει το κράτος και
οι κυβερνήσεις να παίρνουν το κόστος των πολιτικών τους. Όχι να
είμαστε υπεύθυνοι, έχουμε φτάσει οι Δήμαρχοι, για την ανεργία ;
Πού οι άνεργοι; Με κίνημα ή εγώ λέω, όπως κτυπάν τις πόρτες,
έχουν πάει να κτυπήσουν τα γραφεία των Υπουργών Οικονομικών
και

άλλων ,

που

είναι

υπεύθυνοι

φορείς

της

πολιτικής

που

δημιουργεί και την ανεργία ;
Αυτή είναι η λογική. Το «τα παράπονά σου στον Δήμαρχο»
έχει γίνει η λογική στους Δήμους. Δηλαδή όχι στο Δήμαρχο , στους
εργαζόμενους τελικά όλο το φορτίο μιας ανάλγητης τελικά πολιτικής
κυβερνητικής που ακολουθείται εδώ και χρόνια .
Συνάδελφοι, επειδή ακούγεται μία κραυγή αγωνίας , εγώ την
καταλαβαίνω έτσι , για το περιβάλλον και λοιπά . Η μεγαλύτερη
αλήθεια κατά την γνώμη μας και είναι πραγματικότητα αυτή, όσο και
να ακούγεται σχηματοποιημένα και για το περιβάλλον , καμένα δάση
και για το περιβάλλον , νερό δηλητήριο στον Ασωπό και για το
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περιβάλλον

οπουδήποτε

αλλού ,

είναι

εμπορευματοποίηση

των

πάντων . Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα . Μία κοινωνία που
δομείται σε ένα σύστημα που ιδιωτικοποιεί , εμπορευματοποιεί τα
πάντα.
Να σας πω κάτι για να πάω και στην άλλη πλευρά τώρα ;
Έχουμε φτάσει σε αυτά τα περίεργα , δεν μιλάω για τις όποιες
κινητοποιήσεις ή δεν θέλω να κρίνω πως τις κάνουν οι κάτοικοι της
Ανατολικής Αττικής, αλλά κανονικά τι πρέπει να κάνουν οι κάτοικοι
της Δυτικής Αττικής και του Θριάσιου Πεδίου και οι Δήμοι τους;
Υπάρχει ευθύνη και στον ΕΣΔΚΝΑ και στην ΤΕΔΚΝΑ, θα την
πω συγκεκριμένη . Δεν είμαστε όλοι μαζί υπεύθυνοι. Πώς είμαστε
όλοι μαζί υπεύθυνοι ; Όλοι μαζί ασκούσαμε πολιτική ; Όλοι μαζί
παίρναμε αυτές τις περιβόητες ομόφωνες αποφάσεις; Όλοι μαζί
απεμπολήσαμε το ’95 τη χωροταξική διάρθρωση των ΧΥΤΑ ; Για να
ξεκαθαρίσουμε ποιοι είναι όλοι μαζί. Είμαστε αλλού συνάδελφοι
εμείς και φωνάζαμε , σήμερα εγώ , χθες ο Γιώγος, προχθές ο
Πατσιλινάκος,
οφείλουμε

να

ένας

άλλος

έχουμε

σαν

Δήμαρχος,

χωροταξική

τέτοια

σαν

παράταξη ,

τοποθέτηση ,

με

ότι
τις

σύγχρονες επιτεύξεις της τεχνολογίας, ώστε να πάνε οι ΧΥΤΑ εκεί
που πρέπει και να μην γίνεται αυτό που γίνεται σήμερα .
Λέω κατηγορηματικά γιατί δεν θέλω να το αφήσω απέξω ,
είμαστε

κατηγορηματικά

ενάντια

στην

καύση.

Κατηγορηματικά

ενάντια στην καύση, να μην το αναλύσω . Ακόμα και οι χώρες που
λανσάρονται πολλές φορές σαν πρότυπα , έχουν από το ’83 έως
το ’99 που έχω στοιχεία , μείωση αυτής της συνεισφοράς τους.
Η κοινωνική πολιτική , νομίζω ότι θα χρειαζόταν ολόκληρη
εισήγηση να πει κανείς και να μιλήσει για αυτό . Δύο πράγματα να
πω και τελειώνω με αυτά.
Επειδή αναφερθήκαμε στους ελεγκτικούς μηχανισμούς, θα
σας πω μία περίπτωση συνάδελφοι, είναι χαρακτηριστική , του πως
ασκείται αυτή η πολιτική γενικότερα. Η Πρόεδρος του Πνευματικού
Κέντρου, το 2007, εγκαλείται από το ΙΚΑ με πλειστηριασμό της
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περιουσίας της για χρέη του ’97, για συμβάσεις μίσθωσης έργου
που το ΙΚΑ λέει ότι έπρεπε να είναι ΙΚΑ , τότε πλήρωναν οι
εργαζόμενοι ΤΕΒΕ , τέτοιες συμβάσεις γενικά γίνονταν , δεν ήταν καν
Σύμβουλος και εγκαλείται σήμερα με πλειστηριασμό. Το λέω , είναι
ένα

σοβαρό

ζήτημα

μέσα

σε

αυτό

που

λέμε

ελεγκτικούς

μηχανισμούς και τα λοιπά.
Αγαπητέ και φίλε Πρόεδρε , παρακολούθησα πραγματικά με
ενδιαφέρον

τις

αναφορές

σας

στους

αιμάτινους

δρόμους

του

πετρελαίου , στα προτεκτοράτα που κτίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες
της Αμερικής. Πραγματικά με ενδιαφέρον . Θέλω όμως να πω μία
κουβέντα .
Εμείς

θεωρούμε

συνάδελφοι,

ότι

όσο

και

αν

έχουν

επικρατήσει λογικές και μηχανισμοί, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
υπάρχουν άνθρωποι πραγματικά που έχουν αυτιά να ακούσουν και
κουράγιο να αγωνιστούν , γιατί πραγματικά εισπράττουν από τους
δημότες που είναι εργαζόμενοι, την αγωνία για το καλύτερο αύριο
της ζωής τους, της καθημερινότητάς τους και έχουν τη δύναμη να
ξεπεράσουν

τα

φράγματα

που

βάζουν

και

οι

πολιτικές

τους

τοποθετήσεις.
Όμως αυτή η αναφορά , που την καταλαβαίνουμε όλοι, πρέπει
να φτάνει μέχρι το τέλος. Αυτά, αιμάτινοι δρόμοι, προτεκτοράτα ,
είναι ιμπεριαλισμός , αυτή είναι η λέξη και τέτοια είναι και η
Ευρωπαϊκή Ένωση. Από το Αβιάνο βομβάρδιζαν και τσάκισαν την
Γιουγκοσλαβία. Δεν πήγαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Πρέπει να φτάνουμε το μαχαίρι μέχρι το τέλος και να πω
αγαπητοί συνάδελφοι , μία κουβέντα . Πρέπει να αποκαλυφθεί η
αυταπάτη ή η υποκρισία ακόμα χειρότερα, ότι μπορεί ο θεσμός της
Τοπικής

Αυτοδιοίκησης

σε

ένα

τέτοιο

κράτος,

της

εμπορευματοποίησης, της ιδιωτικοποίησης , να αποτελέσει έναν
ξεχωριστό πόλο. Να είναι κάτι άλλο . Θεραπαινίδα την θέλουν την
Αυτοδιοίκηση αγαπητοί συνάδελφοι και εμείς πρέπει να νύχια και με
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δόντια να αντισταθούμε και αγώνα και για τον διπλασιασμό της
επιχορήγησης και για τα παρακρατηθέντα .
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Ευχαριστούμε τον κύριο Μπενετάτο και παρακαλούμε
τον κύριο Στεργίου Δημήτρη, τον Δήμαρχο Πεντέλης , να έρθει στο
βήμα.
Δ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε , κύριοι συνάδελφοι , αγαπητοί φίλοι.
Είμαι ο Δήμαρχος Πεντέλης και Πρόεδρος του ΣΠΑΠ, Δημήτρης
Στεργίου – Καψάλης.
Η Πεντέλη και το Πεντελικό βουνό , παγκόσμια γνωστά για την
προσφορά τους στην ανθρωπότητα του συμβόλου της δημοκρατίας ,
του Παρθενώνα , σήμερα έχουν συνδέσει τα ονόματά τους με
οτιδήποτε υποβαθμίζει το περιβάλλον . Πυρκαγιές, καταπατήσεις,
μπαζώματα και άλλα .
Το θέμα για το οποίο μετά την δεκάχρονη περίπου εμπειρία
μου στα αυτοδιοικητικά σαν Δήμαρχος της Πεντέλης και Πρόεδρος
του Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων του Πεντελικού , θα παρέμβω ,
είναι η πολιτική προστασία και η Αυτοδιοίκηση .
Είναι ένα θέμα απόλυτα συνδεδεμένο με το περιβάλλον και
τον άνθρωπο που υπηρετούμε και αποτελεί σήμερα κύριο τομέα
ευθύνης δράσης και εκτίμησης του έργου μας.
Κύριοι συνάδελφοι , η τοποθέτησή μου θα είναι σταθερά στην
κατεύθυνση που ο κύριος Υπουργός χάραξε χθες με το άνοιγμα του
Συνεδρίου μας, με τη φράση ότι «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να
είναι απέναντι από την εκάστοτε κεντρική εξουσία , δυναμικά , με την
έννοια της διεκδίκησης.»
Σήμερα

ιδιαίτερα

με

την

σοβαρή

αλλαγή

που

γίνεται

καθημερινά στο περιβάλλον , θεομηνίες πλήττουν τον πλανήτη , με
ανθρώπινα

θύματα ,

καλλιεργειών ,

αλλοίωση

εκατομμύρια
περιοχών,

άστεγοι,

καταστροφές

οικονομικές

καταρρεύσεις,

περιβαλλοντική υποβάθμιση .
Στο
σοβαρής
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βίντεο
αυτής

που

παρακολουθείτε,

περιβαλλοντικής

βλέπετε

καταστροφής

που
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οποίες είτε αφορούν σε πλημμύρες, είτε αφορούν σε χιονοπτώσεις,
είτε αφορούν σε πυρκαγιές, είτε αφορούν σε σεισμούς.
Η πολιτική προστασία , γενικά η εξασφάλιση των κύριων
αγαθών της ζωής και της περιουσίας των πολιτών , αποτελεί τον
στόχο της πολιτικής προστασίας και αυτό βέβαια σηματοδοτεί την
τεράστια

σοβαρότητά

της

και

την

αναγκαιότητα

πλήρους

οργάνωσης, στελέχωσης, εξοπλισμού , συντονισμού και λειτουργίας
μας.
Σήμερα

κύριοι

συνάδελφοι,

η

πολιτική

προστασία

αντιμετωπίζεται με βάση τη σοβαρότητα που επιβάλλει η αποστολή
της;

Οι

δράσεις

της

πολιτικής

προστασίας,

οι

πυρκαγιές,

οι

πλημμύρες, οι χιονοπτώσεις και οι σεισμοί, αποτελούν στόχους που
μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε ;
Η Αυτοδιοίκηση σήμερα στην πολιτική προστασία , σε κάθε
καταστροφική θεομηνία στην περιοχή ευθύνης των Δήμων μας, ο
Δήμαρχος καλείται άμεσα να λογοδοτήσει στους δημότες του και
στην Πολιτεία , σε μία Πολιτεία που λειτουργεί με βάση πάντα

την

καταστολή, ακολουθώντας τα γεγονότα , χωρίς ποτέ να εφαρμόσει
πρόληψη, την οποία και ευαγγελίζεται .
Οι Δήμοι μας, κύριοι συνάδελφοι , σήμερα τι έχουν για να
αντιμετωπίσουν

τις

ανάγκες

πολιτικής

προστασίας

σε

θεσμικό

πλαίσιο, υποδομή , προσωπικό , εξοπλισμό και πόσο το κράτος τους
στηρίζει για τον σκοπό αυτό;
Υπάρχουν

στους

Δήμους

μας

Οργανισμοί

Εσωτερικής

Υπηρεσίας με Διεύθυνση ή Τμήμα Πολιτικής Προστασίας; Έχουμε
οργανωμένα, στελεχωμένα και εξοπλισμένα συντονιστικά Όργανα ;
Έχουμε συστήματα επικοινωνιών για τον έλεγχο των επιχειρήσεων;
Έχουμε σχεδίαση ; Έχουμε προσωπικό; Έχουμε εθελοντικό κλιμάκιο
πολιτικής

προστασίας;

Έχουμε

πυροσβεστικά,

εκχιονιστικά

μηχανήματα ; Έχουμε αποθήκες και κέντρα σεισμοπλήκτων για τους
σεισμούς; Έχουμε συντονιστικό ή ελεγκτικό ρόλο στην πρόληψη ή
στην καταστολή στην ζώνη ευθύνης μας; Πόσο το κράτος μας
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στηρίζει

στον

δρόμο

να

αντιμετωπίσει

τη

σοβαρή

του

αυτή

υποχρέωση;
Λειτουργούμε σε μία θεομηνία φάσεις πρόληψης , έκρηξης,
εξέλιξης, αποκατάστασης , κάτω από κάποιο συντονιστικό πλαίσιο
με τους λοιπούς συναρμόδιους για το θέμα φορείς;
Κύριοι συνάδελφοι , η μέχρι τώρα εμπειρία μου στο θέμα , μου
τεκμηρίωσε την άποψη ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ Βαθμού ,
Σύνδεσμος, Δήμος ή Κοινότητα, είναι η βαθμίδα εκείνη της εξουσίας
που βρίσκεται σε πλήρη αμεσότητα με το πρόβλημα , που γνωρίζει
την

περιοχή ,

που

παίρνει

τον

απόηχο

των

όποιων

κενών

δημιουργεί η απουσία της πρόληψης ή η έλλειψη του κράτους και
όλων των λοιπών συναρμόδιων φορέων και που προσπαθεί τις
περισσότερες φορές μόνη της την τελευταία στιγμή, χωρίς μέσα και
προσωπικό , να συμμαζέψει τα ασυμμάζευτα .
Η αυτοδιοικητική βαθμίδα εξουσίας στον αγώνα της αυτό
βρίσκεται

τελικά

χωρίς

σωστό

θεσμικό

πλαίσιο ,

αρμοδιότητες,

πιστώσεις, στελέχωση , εξοπλισμό , μόνο με ευθύνες απέναντι στον
πολίτη που υπηρετεί και που τέτοιες στιγμές συσπειρώνεται δίπλα
της και απαιτεί το αυτονόητο. Να μην χαθεί και να μην χάσει την
περιουσία του.
Το υπαρκτό αυτό μοντέλο πολιτικής προστασίας, η σημερινή
δηλαδή κατάσταση που ζούμε, επιτυγχάνει μερικές φορές μόνο και
μόνο

γιατί

υπάρχουν

ικανές

αυτοδιοικητικές

προσωπικότητες,

ολοκαύτωμα στο στόχο υλοποίησης της αποστολής.
Είναι

αυτό

η

λύση

όμως;

Τα

σωστά

θεσμικά

πλαίσια

στηρίζουν τη διαχρονικότητα της αποτελεσματικότητας και όχι τα
πρόσωπα.
Προβλήματα, συμπεράσματα , της υφιστάμενης κατάστασης.
Η πρόληψη, βάση για την επιτυχία της πολιτικής προστασίας, δεν
στηρίζεται όσο πρέπει καίτοι όλοι τη θεωρούν σαν την κύρια λύση.
Συνέπεια αυτού είναι να κυνηγάμε τις φωτιές και τις καταστροφές,
να μην υπάρχει διαχείριση των αστικών και περιαστικών δασών . Η
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επιτήρηση

των

δασών

μας

να

είναι

ελλιπής.

Τα

αστικά

και

περιαστικά δάση να μην ελέγχονται με δείκτες επικινδυνότητας
τέσσερα και πέντε. Τα οχήματα άμεσης επέμβασης των Δήμων μας
να μην περιπολούν μέσα στα δάση μας, στο σύνολό τους, επί
24ώρου βάσεως, με δείκτες επικινδυνότητας τέσσερα και πέντε. Τα
χόρτα κοντά στους δασικούς δρόμους να μην κόβονται, να μην
υπάρχουν

πυροφυλάκεια

και

μπάρες,

να

δίνονται

ελάχιστες

πιστώσεις στην πρόληψη , να μην εγκρίνονται έγκαιρα και να μην
χρηματοδοτούνται καθόλου οι προσλήψεις εποχιακού προσωπικού.
Η

ανυπαρξία

περιβαλλοντικής

σε

επίπεδο

στρατηγικής,

σε

πρόληψης ,

συνδυασμό

με

η

έλλειψη

τα

τεράστια

οικονομικά συμφέροντα γης στην Αττική, αλλά και η ανυπαρξία μίας
σταθερής κρατικής πολιτικής χρήσεων γης, δημιουργεί περιβάλλον
ασυδοσίας,

που

πολλές

φορές

μπορεί

να

λειτουργήσει

σαν

πυριτιδαποθήκη στην περιβαλλοντική και όχι μόνο καταστροφή.
Συντονισμός,
πρόληψης,

έλεγχος.

καταστολής,

Στην

πολιτική

αποκατάστασης,

προστασία ,
εμπλέκονται

φάσεις
δεκάδες

κρατικών φορέων και υπηρεσιών και οργανώσεων , οι οποίες είτε
παραμένουν αδρανείς, είτε ενεργοποιούνται κατά το δοκούν ή όταν
λειτουργούν , λειτουργούν τις περισσότερες φορές χωρίς κανέναν
συντονισμό, αφού ούτε θεσμικό πλαίσιο ελέγχου και συντονισμού
υπάρχει,

ούτε

έχουν

αναπτυχθεί

οι

κατάλληλες

υποδομές

εξάσκησης διοίκησης και επικοινωνίας, για να γίνει ο έλεγχος και ο
συντονισμός των επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας.
Τα μάχιμα τμήματα των διαφόρων φορέων και υπηρεσιών
πολιτικής προστασίας του κράτους, δυστυχώς τις περισσότερες
φορές ελάχιστα ή καθόλου γνωρίζουν το θέατρο των επιχειρήσεων
που καλούνται να δράσουν , αφού δεν ζουν μέσα σε αυτό κατά την
περίοδο

της

πρόληψης

και

δεν

ενεργοποιούνται

καθόλου

την

περίοδο αυτή.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DIVANI APOLLON PALACE - ΚΑΒΟΥΡΙ

16 7

ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο

εθελοντισμός

και

ο

ενεργός

πολίτης

παραμένουν

μία

σοβαρή δυναμική πολιτικής προστασίας , που είναι χωρίς οργάνωση ,
χωρίς αποστολή , χωρίς εκπαίδευση και χωρίς ενεργοποίηση.
Ο πολίτης που τις περισσότερες φορές ζει κοντά ή μέσα στο
θέατρο επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας, έχοντας την πλήρη του
γνώση,

παραμένει

ανενεργός

θεωρώντας

ότι

το

πρόβλημα

πολιτικής προστασίας δεν είναι δικό του .
Το 1998 στην Πεντέλη , κάηκε σπίτι με πισίνα γεμάτη νερό
στην αυλή του και σώθηκε σπίτι γιατί ο ιδιοκτήτης είχε γεμάτο ένα
βαρέλι νερό στην αυλή του .
Η

Αυτοδιοίκηση ,

επιχειρήσεων

πολιτικής

κύριος

γνώστης

προστασίας,

του

γνώστης

θεάτρου

των

πραγμάτων

και

καταστάσεων και υπεύθυνος ουσιαστικά φορέας, έχει επικουρική
αποστολή που προσπαθεί εκ των εν όντων να υλοποιήσει, χωρίς
μέσα , εξοπλισμό, προσωπικό και σχεδίαση.
Οι φορείς πολιτικής προστασίας του κράτους , οι λοιπές
εμπλεκόμενες υπηρεσίες, τα μάχιμα τμήματα καταστολής πολιτικής
προστασίας, τις περισσότερες φορές δεν γνωρίζουν το θέατρο των
επιχειρήσεων που επιχειρούν , δεν συντονίζονται από έναν φορέα
και οι επιχειρήσεις δεν διευθύνονται με βάση μία κοινή σχεδίαση
που θα εκμεταλλεύεται τη δυναμική όλων των φορέων σύμφωνα με
την αποστολή εκάστου .
Έτσι παρουσιάζονται καταστάσεις κατά τις οποίες τα μέσα
πολιτικής

προστασίας

δεν

γνωρίζουν

όλες

τις

εναλλακτικές

διαδρομές προσέγγισης της καταστροφής , γιατί την πολύπλευρη
αντιμετώπισή της .
Οι δυνάμεις της Αστυνομίας δρομολογούν οχήματα και μέσα
κατά το δοκούν . Οι αυτοδιοικητικές μας δυνάμεις στο σύνολο ή
μέρος τους , παραμένουν σταθμευμένους στους όρχους. Το 1998
κάηκαν στην Πεντέλη πυροσβεστικά οχήματα στον όρχο του Δήμου
ή όταν φτάνουν για ενίσχυση στον τόπο του συμβάντος, δεν
ενεργοποιούνται άμεσα , ακόμα και σήμερα που η δυναμική σε μέσα
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των Δήμων μας, είναι τοπικά πολλές φορές μεγαλύτερη από αυτή
των αρμόδιων φορέων του κράτους και το είδαμε και στην Πάρνηθα
και στην Πεντέλη πρόσφατα .
Πρόταση. Προτεινόμενο πλαίσιο . Η λογική του προτεινόμενου
μοντέλου σήμερα, έχει σαν βάση τη διαδημοτική συνεργασία σε
αξονικές δράσεις και λαμβάνει υπόψη της την ύπαρξη ισχυρών
Δήμων

μέσω

της

διοικητικής

αναδιοργάνωσης

της

Τοπικής

Αυτοδιοίκησης, που ήδη έχει εξαγγελθεί .
Η δημιουργία φορέα πολιτικής προστασίας στο επίπεδο της
Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού , με βάση την πρόληψη , με αυτονομία,
αυτάρκεια ,

οργάνωση ,

σχεδίασης ,

υλοποίησης,

διοίκησης

και

ελέγχου των επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο.
Ο Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων δραστηριοποιούμενος
στις αξονικές δράσεις

της πολιτικής προστασίας,

μπορεί αν

θεσμοθετηθεί, οργανωθεί, στελεχωθεί και εξοπλιστεί κατάλληλα , με
την στήριξη του κράτους, υποχρεώσεις του οποίου αναλαμβάνει, να
αποτελέσει

άμεσα

τον

κύριο

αυτοδιοικητικό

φορέα

πολιτικής

προστασίας. Ένα τέτοιο μοντέλο δοκιμάζεται σήμερα στην Αττική με
τους Συνδέσμους ΣΠΑΠ, ΣΠΑΥ και ΣΥΝΠΑΠ, δυστυχώς όμως με
ελάχιστη υποστήριξη από το κράτος.
Το μοντέλο αυτό κύρια θα πρέπει με το Κέντρο Επιχειρήσεών
του, να αποτελεί το

συντονιστικό και διοικητικό Όργανο των

συντονιστικών Οργάνων των Δήμων και Κοινοτήτων μελών του
Συνδέσμου, καθώς και των μέσων τους , των οποίων θα έχει τον
επιχειρησιακό έλεγχο οπωσδήποτε στη φάση της πρόληψης.
Ένα
διαφάνεια .

τέτοιο
Το

μοντέλο

είναι

αυτοδιοικητικό

αυτό
κέντρο

που

παρουσιάζεται

επιχειρήσεων

Δήμου

στη
ή

Συνδέσμου, διοικούμενο από το Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο του
Συνδέσμου, πρέπει θεσμικά να αποτελέσει κατά περιοχή τον ενιαίο
φορέα διοίκησης των επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας στις
περιοχές μας. Στο κέντρο αυτό, σε 24 ωρη λειτουργία , με δείκτες
επικινδυνότητας τέσσερα και πέντε και με επιχειρήσεις πολιτικής
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προστασίας

σε

εξέλιξη ,

θα

πρέπει

να

ενταχθούν

οι

τοπικοί

Διοικητές των υπηρεσιών και των μονάδων πολιτικής προστασίας
του κράτους, καθώς και οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των
Συλλόγων εθελοντικών οργανώσεων, ενεργών πολιτών .
Το Αυτοδιοικητικό ΚΕΠΕΙΧ στο σύνολο ή κλιμάκιό του θα
πρέπει να έχει προβλέψει και τη λειτουργία του στην ύπαιθρο μέσα
στο θέατρο των επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας όταν απαιτείται.
Αν θέλουμε να μιλάμε για πρόληψη, πρέπει να γίνει πίστη σε
όλους,

πολίτες

και

αυτοδιοικητικές

μονάδες,

ότι

με

δείκτες

επικινδυνότητας τέσσερα και πέντε, τα μέσα πολιτικής προστασίας
παραμένουν στο σύνολό τους στελεχωμένα επί 24 ωρου βάσεως στο
θέατρο

των

επιχειρήσεων ,

δηλαδή

μέσα

στα

δάση

για

πυροπροστασία, στους δρόμους για χιονοπτώσεις, στα ρέματα και
τα γεφύρια για πλημμύρες, στους τόπους των καταστροφών για
σεισμούς.
Κύριοι συνάδελφοι , μπορούμε άριστα να οργανώσουμε, να
σχεδιάσουμε, να στελεχώσουμε, να εξοπλίσουμε, αλλά να αποτύχει
το

οποιοδήποτε

μοντέλο

πρόληψης

έχουμε

σχεδιάσει , αν

δεν

λάβουμε υπόψη μας το κυριότερο στοιχείο , τον άνθρωπο, τον
αρχηγό, εμάς δηλαδή και τον άμεσο υπεύθυνο συνεργάτη πολιτικής
προστασίας, που είναι ο κύριος παράγοντας επιτυχίας. Η παρουσία
μας, το παράδειγμά μας, η έγκαιρη και σωστή απόφασή μας, θα
δώσει λύση και είναι απαραίτητη .
Μην ξεχνάτε ότι στη διοίκηση μία επίκαιρη απόφαση λιγότερο
σωστή, είναι καλύτερη από μία άριστη απόφαση που θα εκδοθεί
άκαιρα.
Το μοντέλο που προτείνεται, για να επιτύχει, θα πρέπει
συνέχεια

να

δοκιμάζεται

και

να

βελτιώνεται

με

εκπαίδευση,

επιμόρφωση του στελεχιακού δυναμικού, ασκήσει των επιτελείων
και των μέσων πολιτικής προστασίας.
Κύριοι συνάδελφοι, η Αυτοδιοίκηση σήμερα, εξουσία

της

συμμετοχής και της αμεσότητας ως εκ της θέσεώς της, αποτελεί στο

17 0

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DIVANI APOLLON PALACE - ΚΑΒΟΥΡΙ

ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

θέμα της πολιτικής προστασίας το αμορτισέρ των κενών

του

κράτους και των Υπηρεσιών του και συνθλίβεται μεταξύ αυτών των
κενών και του πολίτη , ο οποίος διεκδικεί τα αυτονόητα . Δηλαδή , τη
σωτηρία τη δική του και της περιουσίας του.
Το θέμα περιβάλλον – πολιτική προστασία, είναι θέμα της
Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού . Είναι δηλαδή θέμα δικό μας και αυτό
διεκδικούμε να αντιμετωπιστεί με ενιαίο

φορέα είτε στο επίπεδο

του ισχυρού Δήμου , είτε στο επίπεδο της διαδημοτικής συνεργασίας
του

Συνδέσμου

στην

αξονική

δράση

περιβάλλον

–

πολιτική

προστασία , βέβαια με τις ανάλογες από το κράτος πιστώσεις.
Εμείς έχουμε την πλήρη γνώση του θεάτρου επιχειρήσεων,
εμείς

μπορούμε να οργανώσουμε , να εξοπλίσουμε , να στηρίξουμε

το κράτος και τον πολίτη , έτσι ώστε με βάση την πρόληψη που είναι
μονόδρομος για την επιτυχία, να δώσουμε λύση στην πολιτική
προστασία .
Συνάδελφοι, η θεομηνία όταν αυτή εξελιχθεί, την καταστέλλει
ο Θεός και ο χρόνος. Τότε όμως στοιχίζει ακριβά .
Ευχαριστώ .
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Ακούστε ποια είναι η σειρά των ομιλητών . Ο κύριος
Ζυγούρης, ο κύριος Σαλαλές, ο κύριος Γιώγος, ο κύριος Τσόκας και
οι

δύο

Δήμαρχοι

από

τα

Κύθηρα

και

την

Αίγινα,

διότι

επιδεινώνονται οι καιρικές συνθήκες, προκειμένου να φτάσουν στον
προορισμό τους.
Ο κύριος Ζυγούρης.
ΣΙΟΥΤΟΣ : (εκτός μικροφώνου )
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Έχετε δίκιο κύριε συνάδελφε…
ΣΙΟΥΤΟΣ : (εκτός μικροφώνου )
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Έχετε δίκιο κύριε συνάδελφε . Πιστεύω ότι έγινε
κατανοητό . Ακούστε λοιπόν , μετά την εισήγηση του κυρίου Ζυγούρη ,
οι τοποθετήσεις είναι τρίλεπτες κύριοι συνάδελφοι.
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Να

σας

πω

κάτι

κύριε

Σιούτο .

Υπάρχει

Κανονισμός

Λειτουργίας. Εδώ ήρθαν φορείς που είναι εκτός του Συνεδρίου .
Θέλουμε να μιλήσουν όλοι.
ΣΙΟΥΤΟΣ : (εκτός μικροφώνου )
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ :

Κύριε

Σιούτο ,

σήμερα

μας

το

φέρατε .

Έγινε

κατανοητό, καταλάβαμε τι μας λέτε.
Ο κύριος Ζυγούρης έχει τον λόγο.
Π. ΖΥΓΟΥΡΗΣ : Κύριε Πρόεδρε , καταρχήν ευχαριστώ το Προεδρείο
που μου κάνει την τιμή να κάνω μία παρέμβαση ως Νομικός
Σύμβουλος της ΚΕΔΚΕ , για ορισμένα τελευταία επίκαιρα ζητήματα
της

Τοπικής

Αυτοδιοίκησης.

Εγώ

δεν

θέλω

να

παρέμβω

στη

διαδικασία σας, αλλά φέρομαι στο πρόγραμμά σας ως παρεμβαίνων .
Κυρίες και κύριοι Σύνεδροι , ξεκινάω με ορισμένα θέματα του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά και έχουν
σχέση με την εφαρμογή των διατάξεων 3274 και εν συνεχεία του
νόμου 3448 που ερμήνευσε αυθεντικά το άρθρο 26 του 3274.
Για
συζήτηση

να

μην

στην

σας

κουράζω ,

ολομέλεια

του

επειδή

πρόσφατα

Ελεγκτικού

είχαμε

Συνεδρίου

και

μία
εκεί

ανέπτυξα το ζήτημα της εφαρμογής με μία ευρύτατη διάσταση και
της νομιμοποίησης των δαπανών, επί αυτού του ζητήματος δίνω
ένα σχέδιο των απόψεών μου στην ολομέλεια του Ελεγκτικού
Συνεδρίου ή στη Γραμματεία της ΤΕΔΚΝΑ, ούτως ώστε αν κάποιος
Δήμαρχος έχει υπόθεση είτε κατέθεσε στο Ελεγκτικό Συνέδριο είτε
στην ολομέλεια , καλό θα είναι, αυτό είναι ένα πολύ χρήσιμο
βοήθημα
παρακαλώ

για
για

να
να

αναπτύξει
μην

σας

αυτούς

τους

κουράζω

και

ισχυρισμούς.
να

μην

Αυτό

αναπτύσσω

περαιτέρω ισχυρισμούς νομικούς.
Τώρα , ένα θέμα το οποίο προέκυψε τελευταία και είναι πολύ
σημαντικό , έχει σχέση με τα δάνεια των Δήμων και Κοινοτήτων .
Μέχρι τώρα , όπως ξέρετε, με μία απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ,
ύστερα από πρόσκληση ενδιαφέροντος, αποφάσιζε το Δημοτικό
Συμβούλιο για την σύναψη δανείου . Με μία εφαρμογή της 18/2004
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Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ενσωματώθηκε με ένα
Προεδρικό

Διάταγμα ,

το

60/2007,

κρίθηκε

από

το

Ελεγκτικό

Συνέδριο σε επίπεδο Κλιμακίου ότι η σύναψη δανείου συνιστά
σύναψη δημόσιας υπηρεσίας και επομένως δάνειο που έχει το
ποσό άνω των 211.000 € απαιτείται να γίνει διεθνής διαγωνισμός,
τουτέστιν διακήρυξη , δημοσίευση στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και με ότι αυτό συνεπάγεται στα πλαίσια ενός διεθνούς
διαγωνισμού.
Το κρίσιμο ζήτημα εδώ δεν είναι καταρχήν ο διαγωνισμός.
Είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνταχθεί μία διακήρυξη ,
διότι εκείνο το οποίο εκχωρείται προς ασφάλεια απαιτήσεως του
δανείου, είναι πολύ αόριστο πολλές φορές και είναι πολύ δύσκολο
να διατυπωθεί σε μία διακήρυξη.
Υπό την έννοια αυτή η ΚΕΔΚΕ που ανέθεσε και κάναμε
παρέμβαση

στο

Τμήμα

του

Ελεγκτικού

Συνεδρίου

υπό

μορφή

αιτήσεως-ανακλήσεως, γιατί το δάνειο αφορούσε το Δήμο Βέροιας .
Είπε

δηλαδή

το

Ελεγκτικό

Συνέδριο

ερμηνεύοντας

αυτό

το

Διάταγμα , ότι δεν είναι μέσα στις εξαιρέσεις ενός άρθρου του
Διατάγματος η σύναψη δανείων από την Τοπική Αυτοδιοίκηση άνω
των 211.000 € και επομένως πρέπει να γίνει διεθνής διαγωνισμός
και ακύρωσε, μάλλον δεν επικύρωσε τη σύμβαση του δανείου , διότι
η σύμβαση του δανείου θα πρέπει να στέλνεται στο Ελεγκτικό
Συνέδριο , πέραν της αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα που μέχρι
τώρα είχαμε, να στέλνεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο το οποίο ελέγχει
το σχέδιο της συμβάσεως πριν να υπογραφεί η σύμβαση και εδώ
απείχε από την υπογραφή αυτού του σχεδίου συμβάσεως .
Είπαμε λοιπόν εδώ , ερμηνεύοντας την οδηγία , ότι δεν είναι
μέσα στις εξαιρέσεις τα δάνεια και επομένως αναμένουμε την
στιγμή

αυτή

μία

απόφαση

του

Τμήματος,

η

οποία

θα

κρίνει

επιτέλους αν για την σύναψη δανείων απαιτείται να εφαρμόζεται
στην προκειμένη περίπτωση η συγκεκριμένη Οδηγία .
Αυτό είναι πολύ σημαντικό, αναμένουμε αυτήν την απόφαση.
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Επίσης, ένα άλλο ζήτημα το οποίο είναι επίκαιρο και σας
αφορά, έχει σχέση με τις Δημοτικές Επιχειρήσεις. Καθώς γνωρίζετε,
με τον νέο Κώδικα του οποίου την ερμηνεία μόλις τελείωσα και είναι
δύο τόμοι, εδώ είναι ο πρώτος τόμος που αφορά την ερμηνεία του
Κώδικα, αλλά έχω και έναν

δεύτερο τόμο , σύνολο 3.000 σελίδες,

που αφορά και την σχετική νομοθεσία , που θα τυπωθεί άμεσα ,
αλλά δυστυχώς περιμένω τις νέες διατάξεις του σχεδίου νόμου
τώρα που θα ψηφιστεί και που είναι σημαντικές.
Μέσα λοιπόν σε αυτές τις νέες διατάξεις, υπάρχει και το εξής
ζήτημα : οι Δημοτικές Επιχειρήσεις πλέον , οι Δήμοι δεν μπορούν να
εγγυηθούν όταν οι Δημοτικές Επιχειρήσεις συνάπτουν δάνεια , προς
ασφάλεια απαιτήσεως του δανείου να εγγυηθούν οι Δήμοι για χρέη
των Δημοτικών Επιχειρήσεων και επομένως οι τράπεζες σπανίως
πλέον μπορούν να δώσουν δάνειο σε μία Δημοτική Επιχείρηση,
διότι δεν έχει ασφάλεια . Είναι επισφαλής.
Έρχεται

λοιπόν

ο

νομοθέτης ,

διότι

τέθηκε

ένα

ζήτημα

καταλογισμού. Όπου οι Δήμοι είχαν υπογράψει ως εγγυητές και
είχαν εκχωρήσει προς ασφάλεια απαιτήσεως δανείων Δημοτικών
Επιχειρήσεων, υπήρχε κίνδυνος καταλογισμού αυτών των ποσών
στα

Δημοτικά

Συμβούλια

που

αποφάσισαν

ή

στην

απόφαση

Δημάρχου με την οποία εγγυήθηκε ο Δήμος και εκχώρησε προς
ασφάλεια απαιτήσεως του δανείου ορισμένα έσοδα από πλευράς
Δήμου.
Εδώ λοιπόν μπήκε μία διάταξη που νομιμοποιεί αυτές τις
εγγυήσεις των Δήμων. Όσες λοιπόν εγγυήσεις έχουν δοθεί από
Δήμους

για

δάνεια

Δημοτικών

Επιχειρήσεων ,

τακτοποιείται

νομοθετικά και νομιμοποιούνται.
Όμως δεν αρκούσε αυτό και επίσης πήραμε και μία άλλη
πρόταση προς το Υπουργείο, απόφαση από την ΚΕΔΚΕ, εδώ είναι
και ο κύριος Κυρίζογλου και πρόσφατα την πήραμε αυτήν την
απόφαση και θα ενταχθεί πιστεύω και στο σχέδιο νόμου, έτσι ώστε
η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων ή μη οφειλών των Δημοτικών
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Επιχειρήσεων πάσης μορφής, προς ασφαλιστικούς φορείς και προς
τα διάφορα ταμεία , παρατείνεται η εξόφληση και επίσης είναι
δυνατόν αυτή η εξόφληση να γίνεται με δάνεια τα οποία συνάπτουν
οι Δήμοι και εξοφλούν υποχρεώσεις των Δημοτικών Επιχειρήσεων ,
οι οποίες πολλές είναι προς το τέλος τους ή θα λυθούν , άλλες θα
μετασχηματιστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου Κώδικα και
υπάρχει όπως ξέρετε μία παράταση για αυτόν τον μετασχηματισμό,
η οποία με το σχέδιο νόμου πάει στις 31/12/2008.
Επίσης εδώ ρυθμίζονται και οι καταβολές του προσωπικού ,
διότι υπήρξε ένα θέμα κυρίως από Δημοτικές Επιχειρήσεις της
Βορείου Ελλάδας, που δεν είχαν να πληρώσουν τους υπαλλήλους
τους οι Επιχειρήσεις. Εδώ επίσης οι Δήμοι μπορούν το δάνειο αυτό
που συνάπτουν για λογαριασμό των Επιχειρήσεων , να αφορά και
την εξόφληση οφειλών μισθών και λοιπά προς τις Επιχειρήσεις .
Επίσης δύο-τρία ζητήματα και τελειώνω εγώ, να μην σας
κουράζω , συζητήθηκε το θέμα της συνταξιοδότησης Δημάρχων οι
οποίοι είναι και δημόσιοι υπάλληλοι. Με την πάγια νομολογία του
Ελεγκτικού Συνεδρίου , δεν μπορεί να παίρνει – τα έχουμε ξανά πει
αυτά , τα έχουμε αναλύσει – κάποιος χορηγία και σύνταξη.
Υπάρχει λοιπόν ένα αίτημα το οποίο αποδέχεται η ΚΕΔΚΕ , θα
γίνει μια πρόταση για νομοθετική ρύθμιση έτσι ώστε εκείνοι οι
οποίοι

είναι

δημόσιοι

υπάλληλοι

και

παίρνουν

θεμελιώσουν

δικαίωμα

χορηγίας,

να

μπορούν

σύνταξη ,

όταν

ταυτόχρονα

να

παίρνουν χορηγία και σύνταξη , με μία βεβαίως προϋπόθεση , ότι και
τα δύο ποσά δεν θα υπερβαίνουν το σύνολο των αποδοχών των
Προέδρων του Αρείου Πάγου .
Αυτές είναι δύο -τρεις παρατηρήσεις τις οποίες ήθελα να κάνω .
Κύριε

Πρόεδρε ,

πρόσφατα

στην

ήθελα

μόνο

ΕΕΤΑΑ,

μία

να

σας

ομάδα

πω

ότι

εργασίας,

ολοκληρώσαμε
έναν

οδηγό

καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, 230 σελίδων . Είναι ένα
πολύτιμο βοήθημα το οποίο θα σας έρθει πάρα πολύ σύντομα και
αφορά όλα τα σχετικά ζητήματα που έχουν σχέση με την έκδοση,
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ανάκληση,

σφράγιση ,

αδειών ,

καταστημάτων

υγειονομικού

ενδιαφέροντος.
Θέλω να σας παρακαλέσω κύριε Πρόεδρε , στο Συνέδριο το
οποίο θα γίνει στην Κυλλήνη , θα έχουμε πάρα πολύ σοβαρά
ζητήματα να αναπτύξουμε και θα παρακαλούσα πάρα πολύ να
έχουμε και τις απόψεις της Συνέλευσής σας όσον αφορά κυρίως τα
θεσμικά ζητήματα και τα νομικά , για ενδεχόμενες νομοθετικές
παρεμβάσεις και νομοθετικές ρυθμίσεις.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Σας ευχαριστούμε και εμείς κύριε Ζυγούρη . Ο κύριος
Σαλαλές έχει τον λόγο.
ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου )
Π. ΖΥΓΟΥΡΗΣ : Όχι, αυτό απαγορεύεται, αποτελεί κατάτμηση του
δανείου, που πρέπει να είναι για ειδικό σκοπό . Δεν μπορούμε να
πάμε σε αυτήν την λύση.
Χ. ΣΑΛΑΛΕΣ: Κύριε Πρόεδρε , αγαπητοί συνάδελφοι , νομίζω ότι οι
εργασίες του Συνεδρίου μας έχουν αναδείξει και έχουν αποτυπώσει
την

αγωνία ,

στελεχικού

την

ανησυχία

δυναμικού

εμπεριστατωμένες

της

της.

προτάσεις,

Τοπικής

Ακούσαμε
εισηγήσεις,

Αυτοδιοίκησης,
εδώ

του

πλούσιες

και

τοποθετήσεις,

στις

οποίες ξεκινώντας όλοι μας από διαφορετική ιδεολογική ή πολιτική
αφετηρία , στο τέλος θα μπορούσαμε να συνυπογράψουμε πολλές
από αυτές τις εισηγήσεις και από αυτές τις προτάσεις.
Πιστεύω δηλαδή ότι μπορεί να μας χωρίζει η ιδεολογική
αφετηρία ή η πολιτική , αλλά μας ενώνει η λογική , η Αυτοδιοίκηση
και η ανησυχία για το μέλλον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Πολύ

σύντομα

θέλω

να

κάνω

κάποιες

παρατηρήσεις

–

προτάσεις. Το πρώτο. Νομίζω ότι πρέπει να ανοίξει ένας γόνιμος,
δημιουργικός διάλογος, να θεσμοθετηθεί διάλογος με την ΕΝΑΕ . Τα
Όργανα

της

Τοπικής

Αυτοδιοίκησης

Α΄

Βαθμού ,

ΚΕΔΚΕ

και

ΤΕΔΚΝΑ , πρέπει να ανοίξουν έναν διάλογο με την ΕΝΑΕ . Δεν είναι
δυνατόν να συζητάμε για θέματα μοντέλου διοίκησης του κράτους ,
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για

θέματα

θεσμικού

πλαισίου

και

άλλες

απόψεις

να

διαμορφώνονται και ταχύτητες στον Α΄ Βαθμό και άλλες στο Β΄
Βαθμό . Πρέπει να υπάρξει ένας διάλογος για να συγκλίνουν αυτές
οι επιδιώξεις.
Το

δεύτερο .

Ένα

Συνέδριο

κύριε

Πρόεδρε ,

αγαπητοί

συνάδελφοι, πιστεύω γίνεται κάθε χρόνο Συνέδριο της ΤΕΔΚΝΑ,
πρέπει να βάλει και κάποιες προτεραιότητες, κάποιες ιεραρχήσεις.
Να ξεχωρίσουμε κάποιους στόχους και να πούμε ότι αυτήν την
χρονιά το Συνέδριό μας έχει ως στόχο τρία συγκεκριμένα πράγματα ,
για να έρθουμε την επόμενη φορά στο επόμενο Συνέδριο και να
πούμε αν πετύχαμε , αν κατακτήσαμε από την κεντρική διοίκηση
αυτούς τους στόχους .
Εγώ πιστεύω ότι τα θέματα της οικονομικής αυτοτέλειας, ένα
και τα θέματα του περιβάλλοντος, δύο και της κοινωνικής πολιτικής,
είναι

τρεις

άξονες,

τρία

θέματα

που

πρέπει

να

θέσουμε

ως

ιεράρχηση, ως προτεραιότητες για αυτό το Συνέδριό μας και να
επιδιώξουμε με την κεντρική διοίκηση την επίτευξη των στόχων και
των προσδοκιών μας ως Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Το τρίτο . Άκουσα ότι η ΚΕΔΚΕ θα πάει σε θεματικό Συνέδριο
για την Μητροπολιτική Αυτοδιοίκηση . Κοιτάξτε να δείτε συνάδελφοι,
η Μητροπολιτική Αυτοδιοίκηση έχει συνάρτηση , είναι αλληλένδετη ,
με τι μοντέλο κράτους θέλουμε να δομήσουμε από εδώ και πέρα ως
χώρα. Ποιες είναι οι θέσεις και οι απόψεις μας για το μοντέλο
διοίκησης, για το μοντέλο κράτους. Εγώ πιστεύω ότι στον 21 ο
αιώνα πρέπει να μιλήσουμε για ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος.
Πρέπει να συναποφασίσουμε τι είδους Αυτοδιοίκηση θέλουμε, ποιες
αρμοδιότητες πρέπει να έχει η Αυτοδιοίκηση , ποιους πόρους. Δεν
είναι

μόνο

ποσοτικό

το

θέμα

των

αρμοδιοτήτων ,

να

υπάρξει

μεταφορά και αποκέντρωση αρμοδιοτήτων . Είναι και ποιοτικό . Δεν
είναι μόνο ποσοτικό το θέμα των πόρων και της φορολογικής
αποκέντρωσης, είναι και ποιοτικό . Ποιοι πόροι, ποιες αρμοδιότητες,
ώστε να μπορέσουμε να έχουν και οι αρμοδιότητες, αλλά κυρίως οι
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πόροι και μια όχι στατικότητα , αλλά δυναμική, ώστε να αυξάνονται
και να μπορούν να ανταποκρίνονται στις νέες προκλήσεις, στις νέες
ανάγκες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Λέγοντας λοιπόν για θεματικό Συνέδριο , εγώ πιστεύω ότι δεν
πρέπει να είναι ένα θεματικό Συνέδριο μόνο για την Μητροπολιτική
Αυτοδιοίκηση , αλλά ένα θεματικό Συνέδριο για το θεσμικό πλαίσιο
του νέου κράτους, του νέου μοντέλου κράτους που θέλουμε να
δομήσουμε.
Ακούμε όλοι και συμφωνούμε ότι θέλουμε μεταρρύθμιση ,
επανίδρυση,

επανασχεδιασμό .

υφιστάμενου μοντέλου κράτους

Εγώ

θα

πω

και

ανατροπή

του

που υπάρχει στην χώρα μας.

Πιστεύω δηλαδή ότι έχει κλείσει ένας ιστορικός κύκλος, ένας κύκλος
μεταπολιτευτικός, με θετικά , αλλά και με πολλά

αρνητικά , σε όλες

τις τοποθετήσεις, από όλες τις πολιτικές απόψεις και ιδεολογικές
αφετηρίες και αναφορές.
Ακούστηκαν οι παθογένειες και δεν μιλάει κανείς για αυτό.
Ακούσαμε τώρα τον Νομικό Σύμβουλο της ΚΕΔΚΕ να μιλάει και όλοι
μίλησαν

για

το

Ελεγκτικό

Συνέδριο,

που

πνίγει

την

Τοπική

Αυτοδιοίκηση με ελέγχους σκοπιμότητας και όχι μόνο με ελέγχους
νομιμότητας,

για

συμβασιούχους,

τις
για

προσλήψεις,

τις

άδειες

στα

για

το

ΑΣΕΠ,

καταστήματα .

για

τους

Τώρα

μόλις

ακούσαμε για τα δάνεια . Όμως και μία σειρά άλλα προβλήματα για
τις μελέτες . Θέλουμε να πάμε στο ΕΣΠΑ , στο Δ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο
Στήριξης, αλλά γνωρίζουμε όλοι, για να μπορεί η Αυτοδιοίκηση να
κάνει απορρόφηση κονδυλίων , για να μπορεί η Αυτοδιοίκηση να
συμβάλλει

στην

τοπική

ανάπτυξη ,

για

να

ανταποκριθεί

η

Αυτοδιοίκηση σε έναν σχεδιασμό μινιμαλιστικό, απαιτούνται μία
σειρά από προϋποθέσεις. Έχουν βάλει σήμερα την Αυτοδιοίκηση να
ετοιμάζει και δεν

ξέρω

πόσο έτοιμη είναι , τα

ISO, να

θέλει

πιστοποίηση της διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων φορέων , να
υπάρχει η ΔΗΜΟΣ Α.Ε., να υπάρχουν οι αναπτυξιακές σε κάθε
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περιφέρεια,

να

δημιουργείται

ένα

συγκεντρωτικό

μοντέλο,

ένα

γραφειοκρατικό μοντέλο .
Όμως και στην καθημερινότητα της διοίκησης των αιρετών της
Αυτοδιοίκησης, με πρώτους τους Δημάρχους. Γνωρίζουν , βιώνουν
ότι η Αυτοδιοίκηση πολλές φορές είναι δυσλειτουργική . Δεν υπάρχει
ένας

σύγχρονος

λειτουργικός

εκσυγχρονισμός,

οργανωτικός,

διοικητικός, μία μεγάλη μεταρρύθμιση στο επίπεδο της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης που τόσο πολύ έχει ανάγκη ο Δήμος για να μπορεί
να ανταποκριθεί και να είναι ευέλικτος , να είναι αποτελεσματικός,
ώστε να εξυπηρετεί τον πολίτη και να απαντά με σύγχρονο,
παραγωγικό και αποτελεσματικό τρόπο στην καθημερινότητα του
πολίτη.
Αυτά τα πράγματα χρειάζονται αλλαγή του θεσμικού πλαισίου .
Εγώ πιστεύω ότι το θεσμικό πλαίσιο έχει κλείσει και αυτό τον
ιστορικό

του

κύκλο.

Αν

θέλουμε

να

είμαστε

σοβαροί

και

να

απαντήσουμε όχι μόνο μεσοπρόθεσμα , αλλά μακροπρόθεσμα στο
νέο

μοντέλο

διοίκησης,

ναι,

στο

επιτελικό

κράτος ,

ναι,

στην

Περιφερειακή αιρετή Αυτοδιοίκηση και στην αιρετή Πρωτοβάθμια
Αυτοδιοίκηση , με ισχυρούς Δήμους, με αυτοτέλεια οικονομική , αλλά
και με σύγχρονο μοντέλο διοίκησης, οργάνωσης, λειτουργίας , να
είναι ένας Δήμος αποτελεσματικός, παραγωγικός και μάλιστα να
συζητήσουμε και να βάλουμε και τα δικά μας όρια , τις δικές μας
αυτοδεσμεύσεις. Έχουμε μία πλούσια εμπειρία. Δεν μας φτάνει
μόνο να ζητάμε αρμοδιότητες. Πολλές φορές γνωρίζετε ότι οι
αρμοδιότητες πνίγουν την λειτουργία του Δήμου γιατί υπάρχει και
το πολιτικό κόστος, γιατί στο επίπεδο το πρωτοβάθμιο υπάρχουν οι
πιέσεις οι κοινωνικές.
Άρα, πρέπει να καθίσουμε να συζητήσουμε σοβαρά και η
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και η Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και η
αιρετή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση αύριο , τι νέο μοντέλο κράτους
θέλουμε , ποιες αρμοδιότητες θέλουμε και πως αυτές κατανέμονται,
ποιους πόρους θέλουμε, ώστε ποιοτικά να υπάρχει όχι στατικότητα
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αλλά δυναμική , με στόχο και σκοπό την εξυπηρέτηση του πολίτη ,
με στόχο και σκοπό νέα ποιότητα υπηρεσιών, με στόχο και σκοπό
την τοπική ανάπτυξη .
Δεν φτάνει λοιπόν μόνο να θέτουμε μεσοπρόθεσμα αυτά που
στα τελευταία πέντε συνέδρια της ΤΕΔΚΝΑ ακούω καθημερινά ότι
είναι επιδιώξεις και στόχοι. Συμφωνούμε και προσυπογράφουμε
όλοι και για τα οικονομικά της Αυτοδιοίκησης και για τη διεκδίκηση,
στα θέματα του περιβάλλοντος και μια σειρά άλλα θέματα που
ακούστηκαν εδώ πέρα. Πρέπει όμως να συμφωνήσουμε σε ένα νέο
μεγάλο σχέδιο , σε μια νέα μεγάλη μεταρρύθμιση όλου του κράτους
συθέμελα , που εμείς θα απαντήσουμε για το θέμα της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης,

για

μία

Τοπική

Αυτοδιοίκηση

σύγχρονη ,

παραγωγική, αποτελεσματική. Για μία Τοπική Αυτοδιοίκηση που θα
απαντά

στα

κοινωνικής
απαντώ

θέματα

αλληλεγγύης

και

λέω

Αυτοδιοίκηση
γραφειοκρατίες,
σύγχυση

της

ότι

με

τοπικής
και

έτσι

το

του

όπως

ανάπτυξης,
κοινωνικού
λειτουργεί

υφιστάμενο

δυσλειτουργίες,

αρμοδιοτήτων ,

πλαίσιο ,
πολλά

επικάλυψη

στα

θέματα

δικτύου

και

σήμερα

η

της
εγώ

Τοπική

που

υπάρχουν

επίπεδα

διοίκησης,

αρμοδιοτήτων ,

επειδή

διεκδικούμε πράγματα και δεν έχουμε αποσαφηνίσει και δεν έχουμε
ξεκαθαρίσει τι είδους Αυτοδιοίκηση θέλουμε.
Πρέπει λοιπόν να υπάρξει ένα θεματικό Συνέδριο για να
ανατρέψουμε και να αλλάξουμε το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.
Ένα θεσμικό πλαίσιο που θα απαντά στις

σύγχρονες ανάγκες, θα

κάνει το Δήμο ευέλικτο , παραγωγικό και αποτελεσματικό, χωρίς
γραφειοκρατία. Είναι δυνατόν σήμερα να μιλάμε ότι θέλουμε η
Αυτοδιοίκηση να εξυπηρετεί τον πολίτη και να μην υπάρχουν στους
πρωτοβάθμιους

Δήμους

επιστημονικοί

συνεργάτες ,

να

μην

υπάρχουν στελέχη εξειδικευμένα για τις νέες τεχνολογίες, για την
ψηφιακή σύγκλιση; Η εξυπηρέτηση του πολίτη αύριο θα έρθει μέσα
από την κοινωνία της πληροφορίας, θα έρθει μέσα από τη δικτύωση .
Υπάρχει

18 0

ψηφιακός

αναλφαβητισμός.

Δεν

επιτρέπει
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πλαίσιο να προσλάβουν οι Δήμαρχοι στελέχη εξειδικευμένα. Δεν
επιτρέπει το θεσμικό πλαίσιο να οξυγονωθεί η Αυτοδιοίκηση με τον
τεχνοκρατισμό. Δεν επιτρέπει το θεσμικό πλαίσιο μια σειρά από
πράγματα

και

γραφειοκρατίες

και

αγκυλώσεις

που

κάνουν

αντιπαραγωγικούς και αναποτελεσματικούς τους Δήμους.
Να πω και ένα τελευταίο . Στις καρδιές όλων , στα μάτια όλων ,
στην ψυχή όλων, πόσες φορές αυτοί που ασχολούνται με την
Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν νιώθουν ότι υπάρχει μία φθορά , μία
ψυχική κόπωση , γιατί θέλουμε να δημιουργήσουμε , να κάνουμε
πράγματα , αλλά αυτό το μοντέλο οργάνωσης του κράτους, αυτό το
μοντέλο του θεσμικού πλαισίου , δεν επιτρέπει και δεν αφήνει να
προχωρήσει η Αυτοδιοίκηση στην ανάπτυξη και να απαντήσει στα
προβλήματα των τοπικών κοινωνιών .
Σας ευχαριστώ .
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Κύριοι συνάδελφοι , κατά παρέκκλιση , μετά τον κύριο
Γιώγο είναι οι δύο Δήμαρχοι. Επειδή όμως έχουμε κανονίσει με το
ξενοδοχείο, πρέπει να εκκενώσουμε αυτήν την αίθουσα και να πάμε
στην άλλη. Θα πρέπει λοιπόν και επειδή υπάρχει και το γεύμα,
παράκληση να είμαστε σύντομοι διότι έχουμε ξεφύγει από τους
χρόνους μας.
Ο κύριος Γιώγος.
Γ. ΓΙΩΓΟΣ : Δεν θέλει θεματικό Συνέδριο κύριε Σαλαλέ, κύριε
συνάδελφε. Αναθεματικό συνέδριο θέλει η Τοπική Αυτοδιοίκηση,
από τη λέξη ανάθεμα.
1.400 περίπου είναι οι Σύνεδροι στα Συνέδρια της ΤΕΔΚΝΑ,
έχουν πάρει κάρτα παρουσίας λιγότεροι από τους μισούς. Στην
αίθουσα είμαστε από ότι μπορώ να υπολογίσω , 150-180. Δεν
είμαστε παραπάνω .
Στις δέκα και μισή το πρωί, με μισή ώρα καθυστέρηση στην
έναρξή

του ,

ήταν

οκτώ

από

τα

περίπου

τριάντα

μέλη

του

Προεδρείου και περίπου εξήντα άτομα στην αίθουσα του Συνεδρίου.
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Από την άποψη αυτή, ήταν αισιόδοξο ως πρόβλεψη εκ μέρους
του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΕΔΚΝΑ , να κλείσει μία αίθουσα
χιλίων ατόμων . Την άλλη φορά θα κάνουμε συνέδριο σε εκκλησία ή
σε κατηχητικό .
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι , είναι απογοητευτική η εικόνα
και

αυτού

του

Συνεδρίου,

πιο

απογοητευτική

από

όλα

τα

προηγούμενα. Δείχνει σε έναν βαθμό και το πώς οι ίδιοι οι αιρετοί,
εμείς δηλαδή όλοι, αντιμετωπίζουμε ζητήματα που πρέπει να μπουν
μπροστά, να διεκδικηθούν λύσεις , να βελτιώσουμε τις συνθήκες
ζωής της πόλης που ζούμε και έχουμε την ευθύνη για τη διαχείριση
των προβλημάτων τους και πολλά άλλα .
Διάλεξα

να

μιλήσω

για

ένα

ζήτημα ,

για

τους

μεγάλους

δημόσιους αδόμητους χώρους, για να δείξω τη σχέση που έχουν η
στάση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα αιρετά της Όργανα , με την
εξέλιξη αυτών των δημόσιων χώρων .
Σκεφτείτε,

2,5

τετραγωνικά

μέτρα

ανά

κάτοικο

είναι

οι

κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου στο πολεοδομικό συγκρότημα της
Αττικής. Τα αιωρούμενα μικροσωματίδια για 100 μέρες από τις 365
κάθε χρόνο, ξεπερνούν το όριο συναγερμού και είναι το πράσινο το
φάρμακο που λείπει και θα μπορούσε να δώσει λύση στο πρόβλημα .
Νέο ρυθμιστικό σχέδιο της Αθήνας εκπονείται και η Τοπική
Αυτοδιοίκηση

δεν

αρθρώνει τη

δική

της

πρόταση. Το

Εθνικό

Συμβούλιο Χωροταξίας δεν συνεδρίασε ποτέ τα τελευταία πέντε
χρόνια και φυσικά η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν διεκδίκησε κανένα
μέτρο αντιμετώπισης της κρίσιμης κατάστασης .
Με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και κυρίως αυτό για την
δήθεν

τουριστική

αντιμέτωπο

με

ανάπτυξη ,
όλες

τις

το

ΥΠΕΧΩΔΕ

περιβαλλοντικές

κατάφερε

να

οργανώσεις ,

έρθει
με

το

Συμβούλιο της Επικρατείας, με το Επιμελητήριο, τα κόμματα της
Αριστεράς και τους πολίτες.
Μόνο στα Όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΚΕΔΚΕ και
ΤΕΔΚΝΑ , βασιλεύει άκρα του τάφου σιωπή, σαν να μην την
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αφορούν αυτά τα ζητήματα , σαν να μην κάηκαν η Πάρνηθα, η
Πεντέλη,

ο

Υμηττός

και

άλλοι

ορεινοί

όγκοι.

Σαν

να

μην

σκαρφάλωσαν αρκετά το τσιμέντο και τα αυθαίρετα στις πλαγιές
τους, σαν να μην είναι η Αττική σε κατάσταση πολιορκίας, αλλά σε
κατάσταση ευδαιμονίας, όπως περίπου την αντιλαμβάνονται οι
αιρετοί στα Όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Το πολεοδομικό συγκρότημα της Ανατολικής Αττικής δεν έχει
αποχέτευση

ακαθάρτων ,

όπως

προστασία ,

όπως

οι

τετραγωνικά

είπαν

μέτρο

δεν

έχει

καμία

προηγούμενοι

τσιμέντο

στην

αντιπλημμυρική

συνάδελφοι.

πλαγιά

του

55.000
Υμηττού

προγραμματίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών για πάρτι του
και ο υπόλοιπος Υμηττός στους Νάστους και στους ομοίους τους. Ο
Ιππόδρομος στους

Λάτσηδες, ο Ελαιώνας που τον σεβάστηκαν

όλοι οι κατακτητές της ελληνικής γης, στους Βωβούς και στους
Βαρδινογιάννηδες. Το Ποικίλο Όρος , στη Μητρόπολη Λαμίας. Τα
ίδια

περίπου

στο

Γουδί,

στο

κτήμα

Ζωγράφου ,

στο

Δάσος

Παπαδημητρίου , Δάσος Συγγρού , στο Μαραθώνα , το Δάσος Σχοινιά ,
στην Καισαριανή, παντού .
Η παραλιακή ζώνη στους επιχειρηματίες των νυχτομάγαζων
με τον λαό της Αθήνας πίσω από τα κάγκελα . Το Σούνιο στον Βωβό ,
το Πεδίο του Άρεως στα αυθαίρετα του Κυριακού . Ο χώρος των
Λιπασμάτων Δραπετσώνας, Real Estate για υψηλά βαλάντια, σε
έναν Πειραιά που ασφυκτιά από τις εκατοντάδες τσιμινιέρες των
πλοίων

και

τις

οσμές

της

Ψυτάλλειας,

μέσα

στα

σμήνη

των

κουνουπιών της, χωρίς ούτε ένα μέτρο τετραγωνικό για χώρο
πρασίνου ανά κάτοικο στο πολεοδομικό συγκρότημα Πειραιά .
Πλήθος ακάλυπτων δημόσιων χώρων που θα έπρεπε να
γίνουν χώροι πρασίνου, ανάσα ζωής, περιμένουν το τσιμέντο τους
κάτω από τα αδιάφορα μάτια και την ένοχη σιωπή των Οργάνων
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Καλό είναι το Πράσινο Ταμείο που ειπώθηκε και εισηγητικά,
αλλά και από άλλους παρεμβαίνοντες συναδέλφους. Το Πράσινο
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Ταμείο

έρχεται

να

καλύψει

την

αδυναμία

της

Τοπικής

Αυτοδιοίκησης να βρει πόρους για να αποκτήσει ιδιωτικούς χώρους
για χώρους πρασίνου.
Όμως υπάρχουν οι τεράστιοι δημόσιοι ακάλυπτοι χώροι , που
όπως είπα και προηγουμένως, περιμένουν το τσιμέντο τους , όσοι
δεν τσιμεντώθηκαν ακόμα.
Ο Κηφισός και παραέξω ο Ασωπός , ίδιος θάνατος, για να μην
μιλήσω για τα μπαζωμένα και κτισμένα ρέματα από διάφορους
επιτήδειους σαν και αυτούς της RICOMEX , που έστειλαν στο
θάνατο δεκάδες εργάτες στον σεισμό του ’99 και απειλούν ζωές και
περιουσίες σε κάθε ψιχάλα, που την βαπτίζουν ακραίο καιρικό
φαινόμενο.
Να

μην

αναφέρω

το

αίσχος

της

διαχείρισης

των

απορριμμάτων με το έγκλημα της μιας και μοναδικής τριτοκοσμικής
χωματερής 40 χρόνια τώρα και άλλα 40 στο μέλλον , στη Δυτική
Αττική

της

υποβάθμισης,

με

τις

ευλογίες

των

πολιτικών

εκπροσώπων της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, του ΠΑΣΟΚ , αλλά και του
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ,

στα

Όργανα

Τοπικής

Αυτοδιοίκησης.

Της

χωματερής όπου θάβονται ανεξέλεγκτα τοξικά, μολυσματικά και
επικίνδυνα

απόβλητα ,

μαζί

με

τα

ανακυκλώσιμα

της

δήθεν

ανακύκλωσης.
Πού είναι η αντίδραση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε όλα
αυτά ; Πού είναι η παρέμβαση των Οργάνων της για να αποτραπεί η
συνεχιζόμενη

παρανομία

κράτους

και

ιδιωτών ;

Πού

είναι

η

συλλογική απαίτηση για μία άλλη πολιτική που θα σέβεται το
περιβάλλον,

δηλαδή

ποιότητα ζωής ; Πού

τους

πολίτες ,

είναι τα

δικά

τη
της

δημόσια
σχέδια

υγεία

και

δράσης

την

και η

διεκδίκηση λύσεων στα τεράστια περιβαλλοντικά προβλήματα της
Αττικής; Μα φυσικά πουθενά .
Ομοφωνίες

σιωπής

στα

συλλογικά

Όργανα

ΤΕΔΚΝΑ

και

ΚΕΔΚΕ . Μια εύκολα εξηγήσιμη ομερτά μεταξύ όλων των πολιτικών
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εκπροσώπων

ΝΕΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

ΠΑΣΟΚ ,

αλλά

και

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ, όπως εκφράζονται στα κορυφαία Όργανα .
Αγαπητοί

συνάδελφοι ,

είμαι

μέλος

της

Επιτροπής

Περιβάλλοντος της ΤΕΔΚΝΑ . Κατέθεσα τις προτάσεις μου για την
πολιτική που πρέπει να ακολουθήσει το κορυφαίο μας Όργανο, η
ΤΕΔΚΝΑ ,

στη

διεκδίκηση

της

μετατροπής

τους

σε

πράσινους

χώρους. Δεν έγινε καν συζήτηση, καν ψηφοφορία . Στρογγύλεψε ο
εισηγητής

την

εισήγηση,

που

το

πρωί

ακούσαμε

όλοι

και

ανακοινώθηκε στο χώρο το συνεδριακό .
Αυτή η πολιτική που συνεχίζεται για 10 ετίες, αν δεν αλλάξει ,
αν δεν γίνουν ρήξεις και τομές, αν δεν γίνει αλλαγή πολιτικής , τα
επόμενα χρόνια και για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά κυρίως για
την Αττική, θα είναι πολύ χειρότερα .
Τέτοιες ηγεσίες όμως θέλει η εκάστοτε κυβέρνηση και τέτοιες
έχουμε. Υπάκουες, συναινετικές και συνένοχες στη συνεχιζόμενη
παρατυπία και έγκλημα και επειδή η κεντρική εξουσία τις θέλει
άμεσα

ελεγχόμενες,

αλλάζει

με

νόμο

τον

τρόπο

εκλογής

και

ανάδειξης των Οργάνων , για της βγουν και οι πλειοψηφίες που
αυτή επιθυμεί .
Όπως το 1999 επί ΠΑΣΟΚ , έτσι και φέτος με το νομοθέτημα
Παυλόπουλου, η κάθε κυβέρνηση επιχειρεί και το καταφέρνει με
αντιδημοκρατικά

νομοθετήματα ,

αλλά

και

εξαγορές

χαλαρών

συνειδήσεων να ελέγξει τα Όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για
να περνάει χωρίς τριβές και αντιδράσεις την πολιτική της . Μία
πολιτική που εκφράστηκε και στης αρχαιρεσίες του Οργάνου μας,
όταν και οι τρεις πολιτικές δυνάμεις και το ΠΑΣΟΚ και η ΝΕΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και ο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ, δεν δέχτηκαν το στοιχειώδες
και νόμιμο , να υπάρχει ξεχωριστό ψηφοδέλτιο για την ανάδειξη των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΕΔΚΝΑ και ξεχωριστό
ψηφοδέλτιο για την ανάδειξη των εκπροσώπων μας στη Γενική
Συνέλευση

της

ΚΕΔΚΕ .

Όπως

δεν

δέχτηκαν

να

υπάρξουν

τοποθετήσεις από τους σύνεδρους ή έστω ολιγόλεπτες από τις
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παρατάξεις, τι πιστεύει , τι προτείνει η κάθε παράταξη, η κάθε
ομάδα πολιτική εν πάση περιπτώσει που υπάρχει έτσι ή αλλιώς στο
Σώμα. Στο μουλωχτό απορρίφθηκαν οι ενστάσεις μας, οι δικαστικές
προσφυγές και ας υπάρχει και δεδικασμένο σε Β΄ Βαθμό από την
προηγούμενη θητεία. Προχώρησαν όπως-όπως στις αρχαιρεσίες με
το νομοθέτημα Παυλόπουλου , για να τους βγει αυτή η σύνθεση,
αυτή η πλειοψηφία που και η κυβέρνηση , αλλά κυρίως οι πολιτικές
δυνάμεις που στηρίζουν αυτό το Προεδρείο, επιθυμούσαν και αυτό
έχουμε, δεν έχουμε διαφορετικό Προεδρείο .
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Κύριε Γιώγο , πρόταση κάνουμε…
Γ. ΓΙΩΓΟΣ : Κύριε Πρόεδρε , ο προηγούμενος ομιλητής, όχι ο κύριος
Σαλαλές, μίλησε για 29 λεπτά , ανέφερε 46 φορές την λέξη θέατρο
επιχειρήσεων και δεν διακόπηκε. Δώστε μου ενάμισι λεπτό ακόμα
να τελειώσω .
Ήρθε στο προσκήνιο το ζήτημα της χρήσης του χώρου του
πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού , για να πείσει και τους πιο
δύσπιστους και λίγο πιο πριν το ζήτημα της ελεύθερης και δωρεάν
πρόσβασης

του

λαού

στις

παραλίες,

που

είναι

σχεδόν

όλες

φραγμένες από τον Πειραιά μέχρι το Σούνιο, από τους τρόπος του
λέγειν επιχειρηματίες , για να πείσει – όπως είπα – και τους πιο
δύσπιστους.
Δίνω μερικά
ΠΑΣΟΚ

είχε

στοιχεία συνοπτικά για αυτό. Η κυβέρνηση του

εξαγγείλει

ότι

θα

οικοπεδοποιήσει , θα

πουλήσει,

τουλάχιστον χίλια στρέμματα , για να βρει τα χρήματα , τους πόρους
που απαιτούνται για την κατασκευή του πάρκου και στη συνέχεια
της

συντήρησής

τους .

Ο

κύριος

Καραμανλής

τότε

ήταν

στην

αντιπολίτευση και είχε πει «ούτε μέτρο τσιμέντο».
Τώρα , αφού ξανά κέρδισε τις εκλογές, δια του κυρίου Σουφλιά
ανακοινώνει ότι θα πουλήσουμε χίλια στρέμματα για να βρούμε τα
χρήματα για να φτιάξουμε το πάρκο.
Σε επερώτηση του Ευρωβουλευτή , του κυρίου Παπαδημούλη
και απάντηση της αρμόδιας Επιτρόπου , ειπώθηκε ότι η Κοινότητα

18 6

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DIVANI APOLLON PALACE - ΚΑΒΟΥΡΙ

ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

μέσα

από

το

Δ΄

Κοινοτικό

Πλαίσιο

Στήριξης

μπορεί

να

χρηματοδοτήσει μέχρι και το 85% του κόστους του έργου και αν
συνυπολογίσει κάποιος ότι το κράτος αυτήν την στιγμή εισπράττει
από

μισθώματα

πάνω

από

20

εκατομμύρια

ευρώ

τον

χρόνο,

φτάνουν και παραφτάνουν για την συντήρησή του για 10 ετίες και
100ετίες.
Εμάς δεν μας νοιάζει αν θα γίνει με κοινοτικούς πόρους ή με
εθνικούς πόρους. Οι κοινοτικοί πόροι, εθνικοί πόροι είναι, από την
εθνική συμμετοχή στον κοινοτικό προϋπολογισμό .
Λέει ο κύριος Σουφλιάς, όταν του προτείνουν να μην πουλήσει
τίποτα γιατί οι πόροι είναι εξασφαλισμένοι, ότι θα μου λείψουν αυτά
τα χρήματα από άλλα έργα που σχεδιάζω να χρηματοδοτήσω από
το Δ΄ ΚΠΣ , από το ΕΣΠΑ .
Θέλω να του θυμίσω ότι στα προηγούμενα τρία Κοινοτικά
Πλαίσια Στήριξης η εθνική απορρόφηση δεν ξεπέρασε το 63%, να
μην μιλήσουμε για το τρίτο, να μην μιλήσουμε για το δεύτερο που
δεν πέρασε το 52% και λοιπά. Άρα, πόροι υπάρχουν , μεγάλο μέρος
τους

θα

μείνει

αναξιοποίητο ,

άρα

να

μην

πουλήσει

ούτε

τετραγωνικό μέτρο από τον χώρο του Ελληνικού για να φτιάξει
τσιμέντο,

γιατί

επιχειρηματικά

μπορεί

να

έχει

συμφέροντα,

η

οποιεσδήποτε
ανάγκη

των

δεσμεύσεις

4,5

σε

εκατομμυρίων

κατοίκων του Λεκανοπεδίου, δεν επιτρέπει τη χρήση του χώρου του
Ελληνικού ούτε για ένα μέτρο για τσιμέντο.
Η

ίδια

νομοσχέδια
κατατέθηκαν
οργισμένη

απάθεια
για
από

τους

της

αιγιαλούς,

πέρσι

αντίδραση

Τοπικής

στη

του

Αυτοδιοίκησης

παραλίες

Βουλή
Τεχνικού

και

και

έχουν

τα

και

για

δάση,

ξεσηκώσει

Επιμελητηρίου

και

τα
που
την
της

ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας,
από

22/1/2007,

λόγω

της

αντισυνταγματικότητάς

τους.

Δεν

συγκινούν κανέναν μας.
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Η ίδια σιωπή και απάθεια για την συνταγματική αναθεώρηση
των άρθρων 24 και 117, που απειλεί και τις τελευταίες εστίες
δημόσιου χώρου .
Η μετά -Ολυμπιακή χρήση

των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων

που στοίχισαν δισεκατομμύρια ευρώ στον ελληνικό λαό, αντί να
παραμείνουν υπό δημόσιο έλεγχο και να λειτουργήσουν με κριτήρια
την ανάπτυξη του αθλητισμού , άλλωστε για αυτό κτίστηκαν και την
ελεύθερη

και

παραχωρούνται

δωρεάν

χρήση

έναντι

τους

ως

πινακίου

κοινόχρηστοι

φακής

στη

χώροι,

λεγόμενη

επιχειρηματικότητα για κερδοσκοπία, που σημαίνει ξεπούλημα και
παραπέρα

τσιμεντοποίησή

τους

και

μάλιστα

εκτός

των

εγκεκριμένων όρων δόμησης που ισχύουν .
Τα Καινοτόμα Σχέδια Ανάπτυξης που είναι η νέα πατέντα , η
νέα επιλεξιμότητα και χρηματοδοτούνται κατά προτεραιότητα από
το ΕΣΠΑ , με πεδίο εφαρμογής της Τοπική Αυτοδιοίκηση, δεν είναι
τίποτα άλλο από νέες μορφές κερδοσκοπίας του κεφαλαίου σε
βάρος του περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου.
Οι μόνοι ευχαριστημένοι από αυτήν την πολιτική είναι οι
αεριτζήδες που λυμαίνονται το δημόσιο χώρο, που ξεσκίζουν το
περιβάλλον χάρη στις θετικές υπηρεσίες που τους προσφέρουν η
Κτηματική

Υπηρεσία

του

Δημοσίου

και

μαζί

με

την

Εταιρία

Τουριστικών Ακινήτων και την ένοχη σιωπή και συγκατάβαση των
Οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Υπάρχει λοιπόν ένας σαφής και ευδιάκριτος ομφάλιος λώρος
που συνδέει κυβέρνηση και Αυτοδιοίκηση . Όχι απλά στο ίδιο έργο
θεατές,

αλλά

πρωταγωνιστές

σε

σχέσεις

συνέργιας

στις

αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις που προωθούνται. Συνεργοί στην
ίδια αντιδραστική πολιτική με διαφορετικούς ρόλους και όλα αυτά
γιατί η πολιτική του νεοφιλελευθερισμού, δηλαδή η νέα real politic ,
θέλει

real

estate

και

απαιτεί

και

την

κατάλληλη

Αυτοδιοίκηση και φυσικά τέτοια έχει.
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Όλες αυτές οι κυβερνήσεις με τις ενέργειές τους και τη
συνέργια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχουν μετατρέψει την Αττική,
τον πιο ευλογημένο τόπο της Μεσογείου, σε νεκρή φύση. Μιας
Αυτοδιοίκησης που παρ’ όλα αυτά, εξακολουθεί και συγχαίρει
εαυτόν και αλλήλους σε συνέδρια χωρίς ουσία , που καταλήγουν να
γίνονται μόνο για προσωπικές δημόσιες σχέσεις .
Αγαπητοί

συνάδελφοι ,

περιορίστηκα

στα

ζητήματα

του

περιβάλλοντος λόγω στενότητας χρόνου και άφησα εκτός ζητήματα
που αφορούν την ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων , με την
κατεδάφιση των ασφαλιστικών και εργασιακών κατακτήσεων των
εργαζομένων , που συντελούνται κυρίως στο όχημα της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.

Ζητήματα

όπως

η

διεκδίκηση

των

παράνομα

παρακρατημένων πόρων από την Τοπική Αυτοδιοίκηση , που ποτέ
δεν έγινε ουσιαστική . Ζητήματα που έχουν να κάνουν με την
ιδιωτικοποίηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την επιβολή της
ανταποδοτικότητας

σε

όλες

τις

παρεχόμενες

υπηρεσίες

της .

Ζητήματα που έχουν να κάνουν με την γενικότερη προσαρμογή της
στις αρχές του νεοφιλελευθερισμού και τη μετατροπή της σε απλό
εξάρτημα και ιμάντα μεταβίβασης της αντιδραστικής κυβερνητικής
πολιτικής.
Η παράταξή μας, η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ,
εκτιμά ότι η μόνη κοινωνικά χρήσιμη πολιτική στον χώρο της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, βρίσκεται στον αντίποδα

της πολιτικής

που ακολουθήθηκε τα τελευταία χρόνια από τα επίσημα Όργανά της.
Είναι σε σύγκρουση με την πολιτική του νεοφιλελευθερισμού, στο
πλάι αυτών που αγωνίζονται και διεκδικούν φιλολαϊκές λύσεις
προστασίας του περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου .
Αυτήν την πολιτική προβάλλουμε ως αναγκαία σήμερα, αυτή
θεωρούμε ότι ανταποκρίνεται στις λαϊκές ανάγκες, σε αυτήν την
πολιτική σας καλούμε να συμπορευτούμε γιατί αυτή καταξιώνει τους
αιρετούς στη συνείδηση του λαού .
Σας ευχαριστώ .
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ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ :

Ευχαριστούμε

και

εμείς

κύριε

Γιώγο .

Ο

κύριος

Τσιόκας έχει τον λόγο .
Σ. ΤΣΙΟΚΑΣ: Θα τηρήσω εγώ τον χρόνο μου ακριβώς όσο είπε ο
Πρόεδρος και θέλω να πω το εξής .
Να ξεκινήσω από την επισήμανση του συναδέλφου πριν , που
είπε ότι οι Σύνεδροι είναι ελάχιστοι σε σχέση με αυτούς τους 1.400.
Θέλω να τονίσω το εξής: οι Δήμαρχοι και οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι

ζουν

σε

πραγματικό

κόσμο

και

όχι

σε

αυτόν

τον

πλασματικό, που τουλάχιστον παρουσιάζεται σε αυτήν εδώ την
αίθουσα.
Από

το

πρωί

παρακολούθησα

όλες

τις

εισηγήσεις

και

αναρωτιέμαι αν βρίσκομαι σε ένα Συνέδριο ανθρώπων της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης ή σε ένα συνέδριο επιστημονικό ή σε ένα συνέδριο
διαπιστώσεων .
Όλοι παροικούμε την Ιερουσαλήμ και ξέρουμε κυρίες και
κύριοι

συνάδελφοι ,

ότι

καθημερινά

γινόμαστε

μάρτυρες

της

αναξιοπρέπειάς μας, ότι καθημερινά πρέπει να επαιτούμε για να
βιώσουν οι Δήμοι μας. Ξέρουμε την αδιαφάνεια και τις συναλλαγές
της κεντρικής διοίκησης με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τα χρήματα
κάτω από το τραπέζι . Γνωρίζουμε την άθλια οικονομική κατάσταση
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Είμαστε γνώστες ότι όχι μόνο πολιτική
δεν κάνει η Αυτοδιοίκηση , αλλά απλά δεν μπορεί να κάνει και
διαχείριση.
Ακούστηκαν διάφορες μεγαλόπνοες εισηγήσεις, ως εκθέσεις
ιδεών ,

οι

οποίες

πώς

θα

εφαρμοστούν

και

από

πού

θα

εφαρμοστούν ;
Το συμπέρασμά μου είναι ότι ή ζούμε σε άλλον κόσμο ή
πετάμε την μπάλα επίτηδες στην εξέδρα για να μην προχωρήσουμε
στο δια ταύτα και στα σοβαρά προβλήματα που έχει η Αυτοδιοίκηση
και συνεχώς, διαρκώς, αυτή η κατάσταση επιδεινώνεται και γίνεται
χειρότερη.
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Ολόκληρη εισήγηση για το περιβάλλον και εγώ αναρωτιόμουν
ότι

ο

Δήμαρχος

Καισαριανής

και

το

Δημοτικό

Συμβούλιο

Καισαριανής, είναι υπόδικοι γιατί δεντροφύτευσαν τον Υμηττό .
Ολόκληρη

εισήγηση

για

το

περιβάλλον ,

ένα

μεγαλόπνοο ,

μία

έκθεση ιδεών . Αν με βάλετε σε ένα Σαββατοκύριακο , θα κάνω
διατριβή για την Αυτοδιοίκηση . Αυτό είναι το θέμα μας ή να
λύσουμε τα προβλήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης; Για αυτό
παρουσιάζεται και αυτή η εικόνα και ακόμα χειρότερη θα είναι το
απόγευμα. Θα

είναι δέκα άτομα να παρακολουθούν άλλους δέκα

που θα μιλάνε.
Τελειώνω και λέω το εξής: η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν είναι
μία διοίκηση απλώς. Είναι μια λαϊκή εξουσία. Εκτός από τις
διαπιστώσεις,

εκτός

από

τα

αιτήματα ,

πρέπει

να

βρίσκει

και

τρόπους να διεκδικεί αυτά τα αιτήματα και μέχρι τώρα υπάρχουν οι
τρόποι, αλλά δυστυχώς δεν τους ασκεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Η

πρότασή

μου

είναι

συγκεκριμένη ,

την

οποία

θα

την

καταθέσω. Τα αιτήματα της εισήγησης που έγιναν στα οικονομικά ,
το ένα , δύο , τρία , με το τέσσερα έχω μια διαφωνία , δεν το αναφέρω ,
πέντε, έξι, επτά, οκτώ , εννέα, δέκα , 8 και 9 σελίδα , τα αιτήματα της
εισήγησης με αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Μετά το Συνέδριο της
ΚΕΔΚΕ και οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις είναι
Εγρήγορση

του

λαού,

ανάδειξη

του

πολιτικού

συγκεκριμένες .
προβλήματος,

κλείσιμο των Δήμων και συγκεντρώσεις . Να πιέσουμε γιατί αυτή η
Αυτοδιοίκηση δεν μας αξίζει .
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ :

Ευχαριστούμε

και

εμείς

κύριε

συνάδελφε .

Ο

Δήμαρχος της Αίγινας παρακαλώ .
Π. ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ : Κύριε Πρόεδρε , κυρίες και κύριοι Σύνεδροι, είμαι
νέος στην Αυτοδιοίκηση , νέος Δήμαρχος. Συμμετέχω λοιπόν για
πρώτη

φορά

σε

συνέδριο

της

ΤΕΔΚΝΑ

και

θα

ήθελα

να

συμμεριστώ ορισμένες σκέψεις , να αναφερθώ σε δύο κυρίως σημεία .
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Ένα είναι γενικό. Η Ένωση, η ΤΕΔΚΝΑ , αποτελείται κυρίως
από μεγάλους Δήμους , με έντονο αστικό χαρακτήρα . Με μεγάλα και
οξυμένα

προβλήματα ,

που

οφείλονται

κυρίως

σε

αυτόν

τον

χαρακτήρα.
Πιστεύουμε όμως πως η ΤΕΔΚΝΑ δεν πρέπει να παραμελεί
και τους μικρότερους Δήμους και ιδιαίτερα εκείνους με τις μεγάλες
ακάλυπτες

εκτάσεις,

τα

δάση ,

τις

εξοχές,

εκεί

όπου

ακόμα

διατηρείται αυτό που λέμε Αττικό τοπίο και ασφαλώς και τα νησιά ,
την Αίγινα .
Τα

προβλήματα

που

μας

απασχολούν

στην

Αίγινα

είναι

γεγονός πως δεν αφορούν μόνο τις 10.000-12.000 δημότες της
Αίγινας. Αφορούν και τις 70.000, 80.000 κατοίκους ακόμα που
έχουν την Αίγινα ως δεύτερη κατοικία τους και πολύ περισσότερους
που είναι επισκέπτες και αυτές οι δεκάδες χιλιάδες δημότες, είναι
δημότες της Αττικής, δημότες δικοί σας. Φροντίζοντας λοιπόν την
Αίγινα, πιστεύουμε ότι φροντίζετε παράλληλα και τους δικούς σας
δημότες.
Με δύο λόγια πιστεύουμε πως η Αίγινα , όπως και τα άλλα
νησιά και οι μικρότεροι Δήμοι της Ανατολικής Αττικής, αποτελούν
ουσιαστικά ζωτικό χώρο όλου του Λεκανοπεδίου και ζωτικό χώρο
για ποιότητα ζωής .
Το γεγονός πως στον χάρτη πίσω μας απεικονίζεται από τα
νησιά μόνο η Σαλαμίνα και λείπουν η Αίγινα , το Αγκίστρι, τα
Μέθανα, ο Πόρος, όλα τα άλλα νησιά μέχρι τα Κύθηρα , ελπίζω να
οφείλεται σε αβλεψία του γραφίστα και να μην συμβολίζει πως τα
νησιά είναι στο περιθώριο του ενδιαφέροντος της ΤΕΔΚΝΑ .
Θέλουμε τη βοήθειά σας για τα προβλήματά μας. Δεν θα
αναφερθώ σε αυτά με λεπτομέρειες. Θα πω μόνο ότι βασικά μας
απασχολούν δύο πράγματα. Πρώτα, πώς να διαφυλάξουμε την
φυσιογνωμία του νησιού της Αίγινας, τον χαρακτήρα του νησιού και
δεύτερον , πώς να βελτιώσουμε τις υποδομές που είναι δραματικά
πίσω. Δηλαδή, χρειαζόμαστε δραστικές βελτιώσεις σε όλες τις
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υποδομές,

λιμάνια ,

δρόμους,

ενέργεια ,

συγκοινωνία .

ύδρευση,

Χρειάζονται

αποχέτευση ,
δραστικές

ηλεκτρική

και

άμεσες

βελτιώσεις.
Πέρα από αυτό το γενικό, θα ήθελα να αναφερθώ με δύο
λόγια και σε ένα άλλο ειδικότερο σημείο , που αφορά και αυτά τα
απορρίμματα, για το οποίο θέμα πολύς λόγος γίνεται σε αυτήν την
συνεδρίαση.
Εκθέτω τα γεγονότα . Εδώ και 20 περίπου χρόνια , αποθέτουμε
τα απορρίμματα της Αίγινας στον ΧΥΤΑ της Δυτικής Αττικής, χωρίς
κανένα πρόβλημα . Υπάρχει απόφαση της Περιφέρειας Αττικής από
το 2001 που προβλέπει ότι η Αίγινα , όπως και η Σαλαμίνα ,
εντάσσονται

στην

πρώτη

διαχειριστική

ενότητα ,

όπως

και

η

ηπειρωτική Αττική. Τυπικά η Αίγινα δεν είναι μέλος του Ενιαίου
Συνδέσμου, αλλά ουσιαστικά είναι και από ότι γνωρίζουμε, κάθε
χρόνο η Εκτελεστική Επιτροπή λαμβάνει απόφαση πάνω σε αυτό το
θέμα.
Όλα αυτά τα χρόνια δεν είχαμε κανένα απολύτως πρόβλημα
σε αυτή τη διαδικασία των απορριμμάτων . Η Αίγινα δεν έχει καμία
απολύτως άλλη δυνατότητα διάθεσης των απορριμμάτων . Καμία
απολύτως.

Το

προειδοποίηση,

περασμένο
μας

Σάββατο ,

ανακοινώθηκε

χωρίς

αιφνιδιαστικά

καμία
ότι

από

άλλη
την

επόμενη δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε τον ΧΥΤΑ Δυτικής
Αττικής. Προσπαθήσαμε να μάθουμε τον λόγο , χωρίς αποτέλεσμα .
Πέντε μέρες αργότερα λάβαμε ένα φαξ που περιλαμβάνει την
απόφαση του Προέδρου , ότι απαγορεύεται οι ιδιώτες να εισέρχονται
στον ΧΥΤΑ . Η Αίγινα όμως, δεν

συνεργάζεται με ιδιώτες. Οι

υπάλληλοι και τα μέσα , είναι ιδιοκτησίας του Δήμου .
Με δύο λόγια κυρίες και κύριοι, πνιγόμαστε. Μας έχουν βάλει
αιφνιδιαστικά μία θηλιά στον λαιμό και δεν γνωρίζουμε τον λόγο.
Αισθανόμαστε μία απόγνωση και απογοήτευση ταυτόχρονα και για
άλλον έναν λόγο . Στείλαμε αλλεπάλληλα έγγραφα σε όλους τους
αρμοδίους, κάνουμε όλες αυτές τις ημέρες δεκάδες απόπειρες
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τηλεφωνικής επικοινωνίας σε όλους τους αρμοδίους και στον Ενιαίο
Σύνδεσμο και στην ΤΕΔΚΝΑ και στο Υπουργείο Εσωτερικών και
στην Περιφέρεια Αττικής και στη Νομαρχία και στους Βουλευτές της
Περιφέρειας.

Συναντήσαμε

την

απόλυτη

σιωπή ,

με

ελάχιστες

εξαιρέσεις.
Αναγνωρίζουμε το πρόβλημα στο ΧΥΤΑ. Ξέρουμε ότι είναι στα
όρια του κορεσμού. Πιστεύουμε όμως ακράδαντα πως η σταγόνα
των

απορριμμάτων

της

Αίγινας

μπροστά

στον

ωκεανό

των

απορριμμάτων της Αττικής, δεν λύνει το πρόβλημα .
Ζητούμε λοιπόν τη βοήθειά σας να ξεφύγουμε από αυτό το
αδιέξοδο ή αν δεν μπορούμε να ξεφύγουμε, τέλος πάντων , ας μας
εξηγήσει κάποιος την αιτιολογία , την δικαιολογία για αυτήν την
τιμωρία και ας μας αφήσουν τέλος πάντων να πνιγούμε στα
σκουπίδια και να εορτάσουμε την εθνική γιορτή και μετά από λίγες
μέρες και τη γιορτή του Αγίου Νεκταρίου , σε αυτήν την κατάσταση .
Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Ευχαριστούμε και εμείς κύριε Δήμαρχε . Ο κύριος
Θεόδωρος Κουκούλης, Δήμαρχος Κυθήρων .
Θ.

ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ :

Κύριε

Πρόεδρε ,

ευχαριστώ

πολύ

για

την

προτεραιότητα που μου δώσατε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι , μου δώσατε μεν προτεραιότητα ,
αλλά αναρωτιέμαι εμάς τους μικρούς με άδεια αίθουσα ποιος θα
μας ακούσει.
Λέχθηκε ότι τα προβλήματα είναι κοινά και συμφωνούμε
απόλυτα. Όμως οι νησιωτικές περιοχές έχουν και άλλα πέρα από
την έλλειψη πόρων , από τις χωματερές, τις αποχετεύσεις, τα
λύματα και βέβαια δεν θα μιλήσω για το σοβαρό πρόβλημα που
έχουμε εμείς στα Κύθηρα με τη Δασική Υπηρεσία και με την
Αρχαιολογική . Αν και είμαι και εγώ αρχαιολόγος, πρέπει να το
τονίσω . Θα αναφερθώ μόνο σε τέσσερα , για την οικονομία του
χρόνου.
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Πρώτα

από

όλα ,

επαρκής

και

αξιόπιστη

συγκοινωνιακή

σύνδεση με την ξηρά και όχι βέβαια μόνο το καλοκαίρι και δεν
μιλάμε ούτε για τη Σαλαμίνα, ούτε για την Αίγινα, που και αυτή
ξέρω έχει προβλήματα. Μιλάμε για τα Κύθηρα , τα οποία είναι πολύ
μακριά . Υποτίθεται ότι ανήκουν στη Νομαρχία Πειραιά , αλλά είναι
πάρα

πολύ

μακριά

και

έχουν

σοβαρά

προβλήματα

με

τη

συγκοινωνία.
Θέλουμε λοιπόν μία αξιόπιστη και συνεπή συγκοινωνία όλο
τον χρόνο και όχι μόνο καλοκαίρι. Το καλοκαίρι έχουν όλα τα νησιά .
Αυτό που θέλουμε είναι τον Γενάρη, τον Φεβρουάριο , τον Μάρτιο
και τον Απρίλιο ακόμα , που είναι και Πάσχα και πολλές φορές δεν
έχουμε επαρκή

συγκοινωνία . Ενώ ξέρουμε ότι έρχεται η Μεγάλη

Εβδομάδα , δεν ξέρουμε αν θα έχουμε πλοίο και είναι φοβερό αυτό.
Δεύτερον . Έλλειψη υδάτινων πόρων . Εδώ πρέπει να τονίσω
ότι

πρέπει

γεωτρήσεων

να

σταματήσει

μόνο

από

την

επιτέλους

η αδειοδότηση

Περιφέρεια,

χωρίς

να

ιδιωτικών
υπάρχει

η

σύμφωνη γνώμη του Δήμου, γιατί αύριο θα έχει ο ιδιώτης νερό και
δεν θα έχει ο μέσος δημότης και θα την πληρώσει ο Δήμαρχος ,
κανένας άλλος . Αυτός θα τα ακούσει και το ξέρετε όλοι σας.
Κάτι ακόμα . Να πάψει να μοριοδοτείται η κατασκευή πισίνας
σε συγκροτήματα ενοικιαζομένων δωματίων , ενώ η θάλασσα είναι
γύρω -γύρω και γνωρίζουμε όλοι ότι δεν υπάρχει νερό . Με ποια
λογική γίνεται αυτό ;
Κύριε Πρόεδρε , θα ήθελα να ζητήσω αυτά τα δύο θέματα να
μπουν και σε ψηφίσματα αν είναι δυνατόν .
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Να μας τα καταθέσετε για να τα έχουμε υπόψη μας.
Θ. ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ : Ευχαριστώ πολύ .
Τρίτον . Κανείς δεν έθεσε θέμα μαζικής εισροής μεταναστών .
Δεν θέλω να θεωρηθεί ότι υπάρχει ίχνος ρατσισμού σε αυτά που θα
πω, όμως ο τόπος μας δεν χωρά άλλους . Έχουμε 3.500 κατοίκους,
πάνω από 1.000 είναι πάνω από 75 χρονών . Πόσα χρόνια αυτοί θα
είναι στα Κύθηρα; Θα ζήσουν , τέσσερα , πέντε, οκτώ χρόνια ;
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Έχουμε 1.350 νόμιμους μετανάστες, που είναι όλοι κάτω των 35
ετών και πολλοί από αυτούς δημιουργούν σοβαρά προβλήματα. Τι
θα γίνει με αυτό το θέμα ; Πρέπει να λάβουμε θέση, να μην το
βλέπουμε ότι μπαίνει θέμα ρατσισμού . Υπάρχει θέμα κοινωνικής
συνοχής, υπάρχει θέμα εκπαιδευτικών προβλημάτων και πολλά
άλλα για να μην μακρηγορώ .
Κάτι

τελευταίο .

παρακρατηθέντων

Πέρα

πόρων

της

από

την

Τοπικής

άμεση

απόδοση

Αυτοδιοίκησης

και

των
θα

αναφέρω ιδιαίτερα για τις προβληματικές και νησιωτικές περιοχές,
όπως είναι

τα

Κύθηρα

και άλλα νησιά , πρέπει

επιτέλους να

εμπλουτιστούν τα κριτήρια βάσει των οποίων δίνονται οι ΚΑΠ και
πρέπει να γίνει θέμα σοβαρό αυτό.
Θα αναφέρω μόνο δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα . Έχουμε
300 και πλέον χιλιόμετρα δικτύου υδρεύσεως και μάλιστα πολύ
παλιό, με σοβαρές βλάβες σε καθημερινή βάση. Έχουμε σαράντα
γεωτρήσεις, σαράντα δύο αντλιοστάσια , τριάντα πέντε δεξαμενές.
Στα Κύθηρα υπάρχουν εξήντα πέντε οικισμοί σε 280 χιλιόμετρα
τετραγωνικά . Υπάρχουν και άλλα νησιά που έχουν προβλήματα
τέτοια ,

αλλά

έχουν

δεκαπέντε ,

είκοσι

οικισμούς.

Που

να

πρωτοτρέξει κανείς σε εξήντα πέντε οικισμούς που ο ένας έχει
πέντε κατοίκους, ο άλλος έχει δεκαοκτώ , ο άλλος έχει τριάντα
κατοίκους. Όμως όλοι θέλουν την εξυπηρέτησή τους.
Κάτι ακόμα που είναι πολύ σημαντικό και ίσως δεν το έχουμε
προσέξει. Έχουμε πάρα πολλούς αποδήμους σε Αυστραλία κυρίως
και λιγότερο σε Αμερική . Από αυτούς που υπολογίζονται πολύ
χονδρικά σε 40.000 περίπου 15.000-20.000 απασχολούν σταθερά
τον Δήμο μας. Έχουμε τρομερή αλληλογραφία . Έχουμε ανθρώπους
οι οποίοι απασχολούνται μόνο με τους αποδήμους, τηλέφωνα .
Πόσα χρήματα απαιτούνται για αυτό ; Αυτά δεν πρέπει να ληφθούν
υπόψη όταν υπολογίζονται οι ΚΑΠ.
Αυτά τα λίγα κύριοι συνάδελφοι . Ευχαριστώ πολύ για το
χρόνο σας.
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ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Ευχαριστώ πολύ κύριε Δήμαρχε .
Λύεται προσωρινά η συνεδρίαση και συνεχίζεται στις 16.00 ΄.

Απογευματινή Συνεδρία
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Βεβαίως με την παρέμβαση των συναδέλφων που
ήταν για τα νησιά , ο κύριος Ευταξιόπουλος που είναι καθηγητής
των ΤΕΙ και ασχολείται με το περιβάλλον θα μπει στη θέση του
κυρίου Μελετίου, του Δημάρχου Ασπροπύργου , οπότε θα συνεχίσει
η ροή κανονικά .
Παρακαλώ τον κύριο Γαβριήλ , τον Δήμαρχο Ωρωπού να έρθει
στο βήμα.
ΓΑΒΡΙΗΛ : Ζητώ συγγνώμη από τον κύριο Αναγνώστου για το
άκομψο

της

παρέμβασής

μου ,

αλλά

θέλω

να

καταλάβετε
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υπάρχει πάρα πολύ ένταση στην περιοχή μου και ίσως αυτό
εξέφρασα, ενώ δεν είναι στο στυλ μου αυτό.
Το 1969 με απόφαση της διδακτορίας δόθηκε η δυνατότητα
στα εργοστάσια να μεταφερθούν με κίνητρα στη Βοιωτία και τους
έδωσε το δικαίωμα να έχουν αποδέκτη των βιομηχανικών τους
αποβλήτων τον Ασωπό ποταμό . Βεβαίως, ακόμα και η διδακτορία
είχε δεσμεύσει τα εργοστάσια να ρίχνουν τα απόβλητά τους , αλλά
αφού

πρώτα

πρωτοβάθμια

τα

επεξεργάζονται

σε

βιολογικούς

καθαρισμούς. Από τότε κύλησε πολύ νερό στον Ασωπό και σήμερα
βρισκόμαστε σε ένα μεγάλο οικολογικό έγκλημα , του οποίου οι
επιπτώσεις πάρα πολύ σύντομα θα έρθουν στην πόρτα σας και θα
σας εξηγήσω τι εννοώ .
Βρέθηκε

πριν

από

υδροφόρος

ορίζοντας

Οινοφύτων,

είναι

εξασθενές

χρώμιο

της

τις

δύο-τρεις

περιοχής

μολυσμένος
είναι

από

ίσως

το

μήνες

Ωρωπού ,
το

περίπου
όπως

εξασθενές

δεύτερο

πιο

ότι

και

ο

των

χρώμιο .

Το

τοξικό

και

καρκινογενές συστατικό το οποίο υπάρχει στη φύση . Σε ποσότητες
πάρα πολύ μικρές , να σκεφτείτε ότι δεν πρέπει να βρίσκεται
καθόλου στο νερό, ανιχνεύτηκε πάνω από 36 και 40 και σε πολλές
περιπτώσεις 46 και να σκεφτείτε όσοι έχετε δει την ταινία «Ερίν
Μπρόκοβιτς» ότι στο Χίκλευ της Αμερικής το εξασθενές χρώμιο
κυκλοφορούσε σε ποσότητα 22 μιλιγκράμ ανά λίτρο , που σημαίνει
δηλαδή ότι εμείς έχουμε διπλάσια ποσότητα .
Εγώ αμέσως βεβαίως έκλεισα τις γεωτρήσεις από τις οποίες
υδρευόταν η περιοχή μας με νερό και αυτό δημιούργησε τεράστιο
κοινωνικό

ζήτημα

και

ακόμα

το

πρόβλημα

αυτό

παραμένει .

Καταλαβαίνετε ότι μια περιοχή 20.000 κατοίκων να πίνει μία, να
έχει νερό , μία δεν έχει και πάντα να έχει την ανασφάλεια ότι το
νερό που δίνει στα παιδιά της είναι καρκινογόνο.
Έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες και με πίεση και με
αγώνες κινητοποιήθηκε και ο Υπουργός ο κύριος Σουφλιάς και
ελπίζουμε ότι τα μέτρα που πήρε είναι προς τη σωστή κατεύθυνση .
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Παρ’ όλα αυτά , νομίζω ότι αυτό το μεγάλο πρόβλημα θα έπρεπε να
ήταν στην ατζέντα της ΤΕΔΚΝΑ , διότι δεν είναι μόνο ζήτημα του
Ωρωπού. Όμως και αν ήταν μόνο ζήτημα του Ωρωπού , είναι ένα
ζήτημα ζωής και θανάτου . Δεν έχει σχέση με μια πυρκαγιά . Μια
πυρκαγιά

αν

προσεχθεί

και

δεν

επακολουθήσουν

οι

οικοπεδοποιήσεις του δάσους, το δάσος θα ξαναγίνει. Έτσι ήταν
πάντα στην ιστορία. Καίγονταν τα πευκοδάση και ξαναγίνονταν . Η
οικοπεδοποίηση είναι ο εχθρός του δάσους. Δεν είναι η φωτιά .
Όμως η μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα δεν ξέρουμε πως μπορεί
να

αποκατασταθεί ,

ούτε

η

παγκόσμια

επιστημονική

κοινότητα

μπορεί να σου προτείνει έναν δρόμο , βάσει του οποίου , αν τον
ακολουθήσεις θα αποκαθαρθεί ο υδροφόρος ορίζοντας. Εάν δε ,
επειδή ο υδροφόρος ορίζοντας είναι ενιαίος και επικοινωνεί το ένα
του στρώμα με το άλλο , περάσει στα νερά της Μαυροσουβάλας,
όπου είναι τα στρατηγικά αποθέματα της Αθήνας για την ύδρευση
και αυτή τη στιγμή πάνω από 15 γεωτρήσεις προμηθεύουν την
Αθήνα

με

νερό

της

Μαυροσουβάλας,

καταλαβαίνετε

ότι

θα

βρισκόμαστε μπροστά σε ένα τεράστιο πρόβλημα .
Τι πρέπει να γίνει και για αυτή η τοποθέτησή μου , κύριε
Πρόεδρε και θα ήθελα πάρα πολύ την παρέμβασή σας και ξέρω
πολύ

καλά

ότι ,

αν

θέλετε ,

μπορείτε

να

κάνετε

πάρα

πολλά

πράγματα . Τι ζητώ ; Ζητώ να ασκήσουμε όλη την πίεσή μας να
σταματήσει η μόλυνση του Ασωπού από τα εργοστάσια, τα οποία
κινούνται με έναν ανθελληνικό τρόπο, αν θέλετε , αντικοινωνικό
τρόπο.
Συνελήφθη, όπως μου είπε ο ίδιος ο Υπουργός , βιομήχανος,
ο οποίος έριχνε τα απόβλητά του μέσα από γεώτρηση κατευθείαν
στο υδροφόρο ορίζοντα , για να μην πληρώνει και χωρίς να τα
επεξεργάζεται. Αυτά είναι εγκλήματα κατά της ζωής των παιδιών
και κατά της Ελλάδας.
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Θα πρέπει λοιπόν να πάρουμε σκληρά μέτρα και νομίζω ότι η
ΤΕΔΚΝΑ μπορεί να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση και με το
βάρος της να πιέσει το Υπουργείο.
Από την άλλη μεριά , εμείς αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα του
νερού. Έχουμε κάνει αιτήματα. Πιστεύω να μας βοηθήσουν , γιατί
από τα δικά μας τα λεφτά , γιατί είμαστε ένας φτωχός Δήμος, δεν
υπάρχει η δυνατότητα να λύσουμε το πρόβλημα του νερού . Είναι
χιλιάδες τα προβλήματα που έχει ο Δήμος Ωρωπού . Όμως το
πρόβλημα του εξασθενούς χρωμίου της μόλυνσης του υδροφόρου
ορίζοντα από την ανεξέλεγκτη δράση των 480 εργοστασίων που
ρυπαίνουν την περιοχή είναι ένα τεράστιο πρόβλημα , το οποίο
πλέον έχει απασχολήσει όλο τον κόσμο, όλες τις περιβαλλοντικές
οργανώσεις, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, αλλά και κράτη και
οργανώσεις κρατικές έχουν ενδιαφερθεί. Κατακλυζόμαστε και εμείς
και από γράμματα, αλλά και από ηλεκτρονικά γράμματα, βάσει των
οποίων ζητούν μια επικοινωνία για να μας μεταφέρουν .
Κλείνοντας την ομιλία μου , θέλω να σας παρακαλέσω όπου
βρεθείτε , όπου μπορείτε , ότι δύναμη μπορείτε να ασκείτε , αλλά και
ηθική βοήθεια που μπορείτε να μας προσφέρετε , είναι να λυθεί
αυτό το πρόβλημα . Εμείς είμαστε αναγκασμένοι να μην πλενόμαστε ,
να μην πίνουμε νερό, να μην ποτίζουμε τις ντομάτες μας, να μην
κάνουμε καμία χρήση και ούτε να πλένουμε τα ρούχα μας με το
νερό των γεωτρήσεων . Δυστυχώς, δεν μπορούμε να πάρουμε νερό
ακόμα από την ΕΥΔΑΠ και δεν είναι και ότι πιο όμορφο να
εγκαταλείπεις τις πηγές σου και να φεύγεις και να τις αφήνεις να
μολύνονται, έχοντας μία λύση από το Μόρνο, από τη Βουλγαρία,
από

τη

Ρουμανία ,

από

οπουδήποτε.

Πρέπει

όλοι

μας

να

προστατέψουμε τον υδροφόρο μας ορίζοντα, το καθαρό μας νεράκι
και όλοι μας είμαστε μαζί και ελπίζω ότι θα με βοηθήσετε σε αυτή
την προσπάθεια.
Σας ευχαριστώ πολύ.
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ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ :

Ευχαριστούμε

και

εμείς,

κύριε

Δήμαρχε,

για

το

σύντομο και το ουσιαστικό της παρεμβάσεώς σας.
Παρακαλώ τον κύριο Χρήστο Παππού να έρθει στο βήμα .
Χ. ΠΑΠΠΟΥΣ : Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε . Θα είμαι πολύ σύντομος,
γιατί ξέρω ότι η οικονομία του χρόνου μας ενδιαφέρει όλους και το
κοινό είναι αρκετά κουρασμένο .
Μίλησαν οι συνάδελφοι οι προλαλήσαντες για έναν ισχυρό
Δήμο. Πρέπει να τονίσουμε ότι η καταστατική θέση των αιρετών
πρέπει να είναι σε πολύ καλύτερη θέση απ’ ότι είναι σήμερα και
καταλαβαίνετε όλοι τι λέω . Δεν μπορεί ο εκάστοτε Δήμαρχος να έχει
το φόβο ότι ανά πάσα στιγμή θα βρεθεί στο δικαστήριο και
αντιμέτωπος με τον χλευασμό των συμπολιτών του . Όμως πώς να
έχει έναν ισχυρό Δήμο, όταν τα στελέχη που έχουμε στον Δήμο, το
εργασιακό προσωπικό που έχουμε στον Δήμο ότι προσπάθειες, σας
λέω κάτι πάρα πολύ απλό, οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν χρήση
υπολογιστή.
Επειδή δεν μπορούμε να πάρουμε αυτή τη στιγμή προσωπικό
μόνιμο στον Δήμο , το γνωρίζετε όλοι, είτε με ΑΣΕΠ , που πάλι δεν
γνωρίζουμε τις ακριβώς θα μας προκύψει, θα ήθελα να κάνω μία
πρόταση κύριε Πρόεδρε . Να αυξηθούν οι θέσεις των ειδικών
συμβούλων που θα έχει ο εκάστοτε Δήμαρχος, ώστε να μπορούμε
οι Δήμαρχοι να έχουμε τέσσερα , πέντε, έξι άτομα , που θα είναι σε
θέσεις αιχμής του Δήμου , για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε .
Να

έχουν

μια

τεχνοκράτες.

εκπαίδευση

Λυπάμαι,

δεν

που

να

έχουμε

μας

βοηθήσουν ,

τεχνοκράτες.

να

είναι

Πάσχω

από

τεχνοκράτες. Διαχειρίζεται ο Δήμος μας αυτή τη στιγμή των Άνω
Λιοσίων πολλά εκατομμύρια ευρώ, όπως και άλλοι Δήμοι , δεν έχω
λογιστή .
Συνεχίζω και θα ήθελα να παρακαλέσω πάλι την Ένωσή μας
να

προωθήσει

όσο

το

δυνατόν

περισσότερο

μπορεί ,

για

να

βοηθήσουμε όλοι για την αναχρηματοδότηση των δανείων των
Δήμων και των Δημοτικών Επιχειρήσεων . Δεν μπορεί να είμαστε
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όλοι με τον βραχνά του ΙΚΑ και της Εφορίας και των δανείων που
έχουν οι Δήμοι μας και να έχουμε ένα Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων, το οποίο Ταμείο διαχειρίζεται τα δικά μας χρήματα , τους
πόρους που μας χρωστάει το κράτος, τους υπεξαιρεμένους πόρους,
όπως είπε ο Υπουργός Εσωτερικών, αν κατάλαβα καλά , ο κύριος
Παυλόπουλος

χθες

και

εμείς

σήμερα

να

εκλιπαρούμε

και

να

γινόμαστε επαίτες για να πάρουμε ένα δάνειο για τους Δήμους μας.
Κύριε

Πρόεδρε ,

φίλες

και

φίλοι,

έχουμε

δύο

σοβαρά

προβλήματα στη Δυτική Αττική. Το ένα θέμα είναι η χωματερή. Θα
μιλήσω σε λίγο για αυτό. Το άλλο θέμα είναι οι περιερχόμενοι
τσιγγάνοι. Σήμερα έχουν κτυπήσει την πόρτα των Άνω Λιοσίων , την
πόρτα του Ζεφυρίου, την πόρτα του Ασπροπύργου, την πόρτα της
Μαγούλας, την πόρτα του Μαρκόπουλου , όπως είδα που ερχόμουν
στην Αττική Οδό , την πόρτα του Χαλανδρίου και πολλές άλλες
πόρτες. Αύριο θα είναι στις δικές σας αυλές , θα είναι έξω από τα
δικά σας Δημαρχεία . Ελάτε τη θέση μου ως Δημάρχου που βλέπει
ημέρα με την ημέρα να γεμίζει η περιοχή του παράγκες, οι
τσιγγάνοι να κάνουν τις σωματικές ανάγκες έξω στους δρόμους και
να μην μπορεί να κάνει τίποτα , γιατί προστατεύονται, λέει , από το
Δίκτυο ROM .
Ρωτώ και ζητώ: τι πρέπει να κάνουμε; Αντιμετωπίζουμε
τεράστιο πρόβλημα και θα το αντιμετωπίσουμε με τους αλλοδαπούς
Τσιγγάνους.
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ :

Ας

είναι

οι

εκφράσεις

μας

διαφορετικές,

διότι

αθίγγανοι , το αν είναι αλλοδαποί ή όχι , μην το χρησιμοποιούμε έτσι ,
παράκληση. Ξέρουμε πιο πρόβλημα υπάρχει με τα σκουπίδια και η
επικινδυνότητα που υπάρχει . Όμως ας είμαστε πιο προσεκτικοί στις
κουβέντες μας.
Χ. ΠΑΠΠΟΥΣ : Κύριε Δήμαρχε, να ζητήσω συγγνώμη από το Σώμα,
αν κάπου δεν ήμουν προσεκτικός. Όμως με τους δημότες μου
τσιγγάνους

έχω

την

καλύτερη

σχέση.

Με

τους

σκηνίτες
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έρχονται ανά πάση στιγμή στην

περιοχή μου και οι ίδιοι οι

τσιγγάνοι έχουν τεράστιο πρόβλημα.
Θέλω να ζητήσω , κύριε Πρόεδρε, τη βοήθεια της Τοπικής
Ένωσης και της Πολιτείας, για να μπορέσουμε να ξεμπλοκάρουμε
τους ελεύθερους χρόνους που είναι για πράσινο. Όλοι οι Δήμαρχοι
έχουμε στην περιοχή μας χώρους που αναφέρονται ότι εκεί θα γίνει
πράσινο. Στη δική μου περιοχή έχουμε 260 στρέμματα το πάρκο
πόλης. Ρωτώ : πως θα απαλλοτριώσουμε τους ιδιοκτήτες για να
κάνουμε

το

πράσινο ;

απαλλοτριώσουμε

τα

Ρωτώ

οικόπεδα

τους
τα

Δημάρχους:

ελεύθερα

που

πως
τα

θα

έχουμε

χαρακτηρίσει πράσινο, για να φυτέψουμε έστω και πέντε δένδρα ,
όταν τα οικονομικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι χάλια ; Πρέπει
το κράτος να επέμβει και να προχωρήσει στις απαλλοτριώσεις.
Όσον αφορά για τη χωματερή, φίλες και φίλοι, σε αυτό είμαι
κάθετος.

Τα

Άνω

Λιόσια

έχουν

πάρει

το

όνομα

της

σκουπιδαποθήκης της Αττικής και λυπάμαι , που όλοι οι Δήμαρχοι
θέλουν να δημιουργούν σκουπίδια , αλλά να μην διαχειρίζονται τα
σκουπίδιά τους. Προτείνω και τονίζω να μπορεί ο κάθε Νομός να
διαχειριστεί τα δικά του σκουπίδια . Εμείς στη Δυτική Αττική 40
χρόνια προσφέραμε και θα προσφέρουμε . Τη λύση την έχουμε, η
τεχνογνωσία υπάρχει, ας πάρουν όλοι τις ευθύνες τους.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε , υπάρχουν οι ελεύθεροι χώροι των
στρατοπέδων .

Πρέπει

μέσα

από

γρήγορες

διαδικασίες

το

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να μας παραχωρήσει τους χώρους
αυτούς για να προχωρήσουμε σε έργα δενδροφύτευσης.
Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και αν μακρηγόρησα,
σας ζητώ συγγνώμη. Να είστε καλά .
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Παρακαλώ τον κύριο Ζαγάρη Σπυρίδωνα να έρθει στο
βήμα.
Σ. ΖΑΓΑΡΗΣ : Θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ σύντομος κύριε
Πρόεδρε. Όμως τα θέματα είναι πολλά .
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Όλοι μιλήσαμε για το περιβάλλον , μιλήσαμε για το μέλλον της
Αττικής. Δεν έθεσε κανείς στόχους ανάπτυξης για την Αττική. Η
Αττική είναι ένας χώρος ευλογημένος, έχει τους περισσότερους
αρχαιολογικούς χώρους από οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου.
Σε

τόσο

μικρό

χώρο

δεν

έχουν

συσσωρευτεί

ξανά

τόσοι

αρχαιολογικοί χώροι και τόσα πολιτιστικά μνημεία .
Ήθελα λοιπόν να σας τονίσω ότι , αν μιλάμε για περιβάλλον , η
μοναδική

λύση

για

την

Αττική

και

ο

μοναδικός

στόχος

που

μπορούμε να έχουμε είναι η τουριστική ανάπτυξη. Σας λέω μόνο
ένα . Με τους περισσότερους αρχαιολογικούς χώρους έχουμε τη
μικρότερη επισκεψιμότητα στους χώρους αυτούς, γιατί δεν τους
έχουμε αναδείξει.
Μέσα στην Αττική είναι ο Μαραθώνας. Ο Μαραθώνας είναι ο
καλύτερος πρέσβης της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο . Πίσω μου
βλέπω τον πλανήτη γη. Εάν πάνω σε αυτό βάζαμε με κόκκινες
τελείες τους 1.600 μαραθώνιους που έγιναν ανά τον κόσμο , θα
βλέπατε ότι όλος ο πλανήτης γης ήταν γεμάτος από Μαραθώνα και
όμως λειτουργούμε με αντίστροφο τρόπο.
Ο Μαραθώνας , πέραν από την ιστορική κληρονομιά της
γενέτειρας, είναι συνδεδεμένος με υψηλά ιδανικά της ειρήνης , της
ευγενούς άμιλλας , της αδελφοσύνης των λαών και της δημοκρατίας.
Φέτος πιστεύω ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια αναβάθμισης, για
αυτό θα ήθελα όλους τους Δήμους , όχι μόνο τους 14 που είναι στην
Μαραθώνια διαδρομή , αλλά όλους τους Δήμους της ΤΕΔΚΝΑ, γιατί
όλους τους Δήμους αφορά η αναβάθμιση αυτού του γεγονότος, που
σε όλο τον κόσμο είν αι πρώτο , είναι φιλοσοφία , είναι κανόνας ζωής ,
μόνο στην Ελλάδα είναι απαξιωμένος και όπως οι μεγάλοι ξένοι
Μαραθωνοδρόμοι λένε ότι η Ελλάδα έχει ένα διαμάντι πεταμένο στα
σκουπίδια.
Χαίρομαι που φέτος επιστρέφει στον Μαραθώνα η τελετή
έναρξης, στον Μαραθώνα γίνεται για πρώτη φορά το Παγκόσμιο
Συνέδριο της EIMS και της IAAF και καθιερώνεται η Μαραθώνια
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Φλόγα. Αυτό δεν είναι μόνο για τον Μαραθώνα . Είναι για όλους
τους Δήμους της Αττικής. Εάν καταφέρουμε και αναδείξουμε αυτό
το

διαμάντι, που θα σας πω που οδηγεί στο τέλος, θα δείτε τι

οφέλη θα έχουν όλοι οι Δήμοι της Αττικής, μηδενός εξαιρουμένου
και ειδικά η ΤΕΔΚΝΑ .
Δεν

είμαι

αιθεροβάμων

και

μην

με

κατηγορήσετε

για

ρομαντικό. Πιστεύω ότι κρινόμαστε, όχι μόνο για το έργο που θα
αφήσουμε, αλλά και για τις προσπάθειες που καταβάλουμε . Έχω
βάλει έναν πάρα πολύ μεγάλο στόχο , έναν στόχο για όλη την Αττική .
Έναν στόχο η Αττική να γίνει το καλύτερο μέρος στη γη .
Ποιος είναι αυτός στόχος; Όπως ξέρετε , το 2008 δεν θα γίνει
ο Ολυμπιακός Μαραθώνιος στο Πεκίνο, λόγω της μόλυνσης της
ατμόσφαιράς και λόγω της ατμοσφαιρικής πίεσης και θα γίνει κάπου .
Έκανα την πρόταση λοιπόν στην Ολυμπιακή Επιτροπή και λέω –
και θα πρέπει να με προσέξετε πάρα πολύ σε αυτό το σημείο, γιατί
πραγματικά σας αφορά όλους – το εξής : υπάρχουν πολλοί λόγοι
που θα πρέπει μόνιμα να διεξάγεται ο Ολυμπιακός Μαραθώνιος
στην

Ελλάδα .

Δηλαδή,

κάθε

4

χρόνια

η

Ελλάδα

να

έχει

Ολυμπιακούς Αγώνες, έστω αυτό το ένα άθλημα. Θα είναι το κέντρο
της γης για πάντα .
Ποιοι είναι οι λόγοι; Το μοναδικό Ολυμπιακό άθλημα που
φέρει τοπωνύμιο είναι ο Μαραθώνιος δρόμος. Όλα τα άλλα είναι
100, 200, ύψος, μήκος και λοιπά.
Δεύτερον , το μοναδικό Ολυμπιακό άθλημα που δεν έχει
Ολυμπιακό ρεκόρ είναι ο Μαραθώνιος δρόμος. Γιατί, όταν τρέχουν
στην Ατλάντα που είναι ίσος κάνουν 2,4, ενώ εδώ στην κλασική
Μαραθώνιο διαδρομή που είναι δύσκολη κάνουν 2,20, 2,19, 2,21.
Τρίτος λόγος. Είναι να κλείσουν, αυτά λέω στην Ολυμπιακή
Επιτροπή , τα στόματα αυτών που λένε ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες
εμπορευματοποιήθηκαν και έγιναν οι αγώνες των χορηγών και των
σπόνσορων και είναι η ευκαιρία τους, κάνοντας ένα αγώνισμα
μόνιμα στην Αττική, μόνιμα στην Ελλάδα , μόνιμα στον Μαραθώνα ,
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να κλείσουν τα στόματα και να ενώσουμε το μεγάλο , το ωραίο και
το αληθινό της Ελλάδας, τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Καταλαβαίνετε
τι τεράστιο εθνικό κεφάλαιο θα είναι αυτό . Τέρμα κίνδυνος πολέμων ,
τέρμα κίνδυνος συμφερόντων .
Υπάρχουν άλλοι τριάντα λόγοι που μπορώ να σας αναπτύξω ,
ότι δεν κινδυνεύουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες με το να γίνεται αυτό το
αγώνισμα, γιατί κανείς άλλος αθλητής που τρέχει Μαραθώνιο δεν
μπορεί να τρέξει σε άλλο άθλημα. Επειδή διεξάγεται εκτός του
σταδίου και όταν γίνεται στην πόλη ο Μαραθώνιος, πάλι μέσα από
τις γιγαντοοθόνες το βλέπουν το στάδιο. Άρα, όταν γίνει εδώ στην
Ελλάδα , εδώ στην Αττική, θα μπορούμε πάλι όλοι να το βλέπουμε
από τις οθόνες, δεν αλλάζει τίποτα .
Ξεκινάω λοιπόν έναν Μαραθώνιο και θέλω δίπλα μου όλους
τους Δήμους της Αττικής , όλους τους Δήμους της Ελλάδας. Στην
προσπάθεια αυτή χρειαζόμαστε όλοι. Δεν πρέπει κανείς να μείνει
απ’ έξω . Προέρχομαι από έναν Δήμο που έχει πολλά πράγματα που
θα πρέπει να ντρέπεται. Είναι οι τεράστιες δεσμεύσεις που έχει την
πρωτιά

σε

αυτό.

Μαραθώνια

Δεσμεύσεις

διαδρομή

για

επιτρέπεται

την
να

Α

ζώνη.

Στην

φτιάξεις

κλασική

χοιροστάσια ,

βουστάσια, ορνιθοτροφεία , αλλά δεν επιτρέπεται να φτιάξεις καμία
επιχείρηση στον κεντρικό Μαραθώνιο δρόμο. Προστασίες ορεινών
όγκων , προστασίας του Πεντελικού κάλλους σε περιοχές που είναι
σπαρμένες με σιτηρά και με μαρούλια. Τα μαρούλια τα βάφτισαν
Πεντελικό κάλλος για τον Μαραθώνα .
Υπάρχουν οι προστασίες των αρχαιολογικών χώρων . Υπάρχει
η

προστασία

της

λεκάνης

απορροής

της

Λίμνης.

Υπάρχει

η

προστασία του Εθνικού Πάρκου Σχοινιά , 13.000 στρέμματα , που
ενώ έχουμε την ευθύνη να το προστατεύουμε και όλο το καλοκαίρι
τρέχαμε για τις φωτιές και για την καθαριότητα του Εθνικού Πάρκου ,
δεν συμμετέχει κανείς από τον Δήμο του Μαραθώνα , γιατί κάποιοι
αποφασίζουν από εμάς, χωρίς εμάς, από κάποια γραφεία και
κάνουν ασκήσεις επί χάρτου και δεσμεύουν περιοχές που είχαν
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παραχωρηθεί σε ανθρώπους Μικρασιάτες σαν αποκατάσταση στους
πρόσφυγες και τώρα τους ξανακάνουν πρόσφυγες για δεύτερη
φορά στον τόπο τους δεσμεύοντας ξανά την περιουσία . Όμως μαζί
με αυτούς δέσμευσαν και την περιουσία του Δήμου του Μαραθώνα ,
χωρίς να πάρει κανένα αντισταθμιστικό όφελος, χωρίς να πάρει
κανένα αντίκρισμα . Καταστρέφουν κάθε στιγμή αυτή την ιερή πόλη ,
που για όλο τον κόσμο είναι ιερή πόλη και έχει το σεβασμό , εκτός
από τις κυβερνήσεις της Ελλάδας .
Αυτή τη στιγμή σας λέω ότι απ’ όλους τους Οργανισμούς
αυτούς που στεγάζονται στον Μαραθώνα , αμυντικές βιομηχανίες,
ελικοδρόμια, βάσεις του Ναυτικού , αρχαιολογικοί χώροι, Ολυμπιακά
Ακίνητα , Εθνικό Πάρκο, αφετηρίες , τα πάντα, ο Δήμος δεν μπορεί
να εισπράξει δημοτικά τέλη . Αυτοί οι χώροι παράγουν το 85% των
στερεών αποβλήτων και εμείς δεν μπορούμε από το Σάββατο να
καταθέτουμε τα απόβλητά μας στον ΕΣΔΚΝΑ .
Είναι

λυπηρό .

Αυτά

που

η

κυβέρνηση

παράγει,

μας

απαγορεύει, γιατί όλα είναι από Δημόσιους Οργανισμούς το 85% ο
Δήμος του Μαραθώνα με 8.000 κατοίκους δεν παράγει πάνω από 8
τόνους την ημέρα . Λύση δεν έχουμε. Δηλαδή , μας οδηγούν να
κάνουμε ανεξέλεγκτη χωματερή; Τι θέλουν ; Από το ’94 ο Δήμος του
Μαραθώνα

έδινε

τα

σκουπίδιά

του

στον

ΕΣΔΚΝΑ .

Δεν

είναι

σημερινός πελάτης του . Είχε κάποτε γίνει μέλος. Μετά δεν ξέρω για
ποιους λόγους, δεν θα απολογηθώ για προηγούμενες διαχειρίσεις
του Δήμου , Δημοτικές Αρχές, σταμάτησε να είναι. Όμως αυτό το
εδώ και τώρα τελείως με έναν τρόπο , το Σάββατο πήραμε ένα
μήνυμα τηλεφωνικά και τη Δευτέρα μας ήρθε ένα φαξ ότι σταματούν
να δέχονται τα σκουπίδιά μας. Τι τα κάνουμε εμείς; Στις 3 του
μηνός έχουμε τη Μαραθώνια Φλόγα , στις 4 είναι ο Παγκόσμιος
Μαραθώνιος. Έχουν έρθει 134 εκπρόσωποι κρατών μέχρι τώρα
στην Ελλάδα . Εκατόν ογδόντα εννέα χώρες θα είναι που θα
εκπροσωπήσουν τον Παγκόσμιο Μαραθώνιο και εγώ αυτή τη στιγμή
είμαι γεμάτος σκουπίδια και λέω : «Έλεος! Δώστε μου μια λύση
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έστω μέχρι στις 5 του μήνα». Τι θα κάνω μετά ; Η λύση είναι να με
σπρώξετε σε ανεξέλεγκτες χωματερές. Αυτό κάνετε κύριοι.
Ήθελα μόνο να πω στους ανθρώπους του ΕΣΔΚΝΑ , επειδή η
Διοίκηση είναι από συναδέλφους Δημάρχους, είναι από ανθρώπους
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είναι αυτοδιοικητικοί, να σκεφτούν για
λίγο

αυτοδιοικητικά .

Επίσης,

ήθελα

να

πω

ότι

σκεπτόμενοι

αυτοδιοικητικά θα λειτουργήσουν με τη γλώσσα του μαζί και όχι με
το αποφασίζουμε και διατάζουμε.
Είμαστε ένας Δήμος που λυπάμαι για πάρα πολλά πράγματα.
Ο πρώτος Δήμος στην Ελλάδα που ιδρύθηκε και δεν έχει εντάξει
ούτε τετραγωνικό στο σχέδιο πόλης, γιατί άλλοι αποφασίζουν για
εμάς . Πρέπει κάποτε οι Δήμοι να πάρουμε τη δύναμη στα χέριά μας ,
όπως είναι σε όλη την Ευρώπη. Ο κάθε Δήμος αποφασίζει μόνος
του για τα δικά του και όχι άλλοι για εμάς χωρίς εμάς.
Ήθελα πάρα πολλά να σας πω , αλλά σέβομαι το χρόνο σας.
Θα ήθελα απλώς, επειδή συμμετέχω και στην Πολιτιστική Επιτροπή
της ΤΕΔΚΝΑ , να σας διαβάσω δυο λόγια. «Ουκ εστίν ουδείς όστις
ακούσας το του Μαραθώνος όνομα, ουκ ανίσταται την ψυχή , ουδώς
άλλοτε την επωνυμία ασπάζεται και σέβεται συν χαρά» . Στην
καθομιλουμένη. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένας που να μην νοιώθει
ανάσταση ψυχής, ακούγοντας το όνομα του Μαραθώνα και να μην
αγαπάει

και

να

μην

σέβεται

με

χαρά

αυτό

το

τοπωνύμιο

περισσότερο απ’ οτιδήποτε άλλο . Αυτό είναι από το Παναθηναϊκό
του Ελίου Αριστείδη , γραμμένο τον 1 ο αιώνα μ.Χ.
Κάνοντας μία έκκληση προς όλους, λέω σήμερα: θα ήταν
ευτυχισμένος ο Μαραθώνας τώρα να νοιάζονται οι άνθρωποι πιο
πολύ για αυτόν απ’ ότι πριν .
Σας ευχαριστώ .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κύριος Κουκής Νικόλαος .
Ν. ΚΟΥΚΗΣ : Τυχαίνει να διαδέχομαι τον αγαπητό Σπύρο Ζαγάρη ,
τον Δήμαρχο Μαραθώνα και σε ότι αφορά το θέμα της αποκομιδής
των απορριμμάτων είμαι αλληλέγγυος και όχι γιατί είναι γειτονικός
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Δήμος

και

πρέπει

να

έχουμε

καλές

σχέσεις,

αλλά

γιατί

στο

Γυμνάσιο και στο Λύκειο Μαραθώνα πηγαίνουν 100 παιδιά από το
Γραμματικό. Συνεπώς, αγαπητέ Πρόεδρε του ΕΣΔΚΝΑ , θα ήθελα
μία εξήγηση. Δέκα ημέρες είναι στα απορρίμματα στο σχολείο
γύρω -γύρω . Αν προκύψουν θέματα ηπατίτιδας, ποιος θα έχει την
ευθύνη ;
ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου )
Ν. ΚΟΥΚΗΣ : Δεν μιλάω για εμένα , μιλάω για τον Δήμο Μαραθώνα .
Κύριε Χιωτάκη , το αν τελικά εγώ ρίχνω τα σκουπίδια εκεί που τα
ρίχνω , δεν είμαι εγώ ο ηθικός αυτουργός , είστε εσείς. Ογδόντα
επτά Δήμοι και Κοινότητες είναι στον ΕΣΔΚΝΑ .
ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου )
Ν. ΚΟΥΚΗΣ : Αν τελικά , κύριε Χιωτάκη, το φυλάγατε από χθες, ας
μην έδινε τον λόγο – και εδώ έχει ευθύνη – ο Πρόεδρος της
ΤΕΔΚΝΑ να μιλούσαμε και από την αντίθετη άποψη. Όμως, έστω
και σε αυτό το ακροατήριο , θα την αναπτύξω , το που τα ρίχνω και
γιατί τα ρίχνω .
Ακούστε , αγαπητοί συνάδελφοι , δεν θέλω να αναφερθώ στα
γενικότερα

θέματα .

Πιστεύω

εμπεριστατωμένες

εισηγήσεις

προσέγγισαν με τον καλύτερο τρόπο και εκτιμώ ότι από εδώ και
πέρα χαράχτηκε ήδη και η πολιτική που πρέπει να ακολουθήσει η
ΤΕΔΚΝΑ

για

τα

καθαρά

συντεχνιακά

θέματα

των

Δήμων

και

Κοινοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Όμως αυτό που δίχασε στη
χθεσινή ημέρα το Συνέδριο , το Σώμα ήταν η αναφορά στην πολιτική
διαχείριση των απορριμμάτων . Σε αυτή θέλω να αναφερθώ .
Θα πρέπει , κάνοντας μια αναδρομή τα τελευταία χρόνια , να
πω

ότι

ο

υπάρχον

σχεδιασμός

σχεδιάστηκε

κάτω

από

δύο

παραδοχές. Η μία ήταν ότι ο κάθε Νομός θα πρέπει να διαχειρίζεται
τα σκουπίδια μέσα στον Νομό και σύμφωνα με ότι επικρατούσε
πριν από 10 χρόνια η οικονομικότερη και η πιο συμφέρουσα
διαχείριση. Ως προς το δεύτερο , τότε όντως δεν υπήρχε άλλη
πρόταση.
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Σε ότι αφορά όμως ότι ο κάθε Δήμος θα διαχειρίζεται μέσα
στον Νομό τα σκουπίδια , είναι κάτι που το είπε και ο αγαπητός
Δήμαρχος των Λιοσίων . Ποια λογική το υπαγορεύει , αγαπητοί
συνάδελφοι, το 3% γεωγραφικά, στο οποίο κατοικείται το 50% του
πληθυσμού, να διαχειρίζεται σώνει και καλά τα σκουπίδια μέσα ;
Εγώ δεν θα αναφερθώ στο τι λένε οι μελέτες . Καλό όμως είναι
να ξέρουμε ότι μία μελέτη του Πολυτεχνείου Κρήτης , που την
αποδεχτεί και το Τεχνικό Επιμελητήριο , λέει ότι θα πρέπει να
υπάρξει ένας εθνικός σχεδιασμός να υποκατασταθούν αυτοί οι 24
ΧΥΤΑ που έχουν χωροθετηθεί, ουσιαστικά και αυτές χωματερές
είναι, σε όλη την Ελλάδα από 9 που θα διασφαλίζουν την οικονομία
κλίμακας. Δεν έχει γίνει μέχρι τότε .
Θα πρέπει να κάνω ένα σχόλιο . Ο λόγος που επιλέχθηκε ο
κάθε Νομός μέσα στον Νομό τα σκουπίδια ήταν το γεγονός ότι ο
ΕΣΔΚΝΑ , ο οποίος ήταν ο φορέας διαχείρισης , δεν ήθελε να χάσει
τη διαχείριση . Γιατί, αν υπήρχε μία διαπεριφερειακή συζήτηση και
συνεργασία, τότε ο ΕΣΔΚΝΑ θα έχανε τη διαχείριση . Το θέμα είναι
συντεχνιακό; Το θέμα είναι ποια είναι τα συμφέροντα του ΕΣΔΚΝΑ ;
ΧΙΩΤΑΚΗΣ: (εκτός μικροφώνου )
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Κύριε Χιωτάκη, υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασμός
για τα απορρίμματα , όπου ούτε ευθύνη έχετε εσείς, γιατί δεν
ήσασταν Πρόεδρος στον Ενιαίο Σύνδεσμο, αλλά ούτε νομοθετείτε .
Δεν

υπερασπιζόμαστε

διαδικασίες

άλλων .

Θεσμούς

υπερασπιζόμαστε εδώ μέσα και πάμε να λύσουμε τα προβλήματα.
(ταυτόχρονη διαλογική συζήτηση )
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Κύριοι, να μην διακόψει ξανά κανείς συνάδελφο που
κάνει

τοποθέτηση .

Είναι

αδιανόητο

να

μην

μπορούμε

να

συνεννοηθούμε. Αφήστε το , γιατί έχουμε θεματικό συνέδριο μετά το
συνέδριο της ΚΕΔΚΕ ειδικά για τα απορρίμματα . Το είπαμε, και
ανακυκλωνόμαστε στο να λέμε τα ίδια. Μας βραχνιάσατε, γιατί δεν
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μπορείτε

να

συνειδητοποιήσετε

ποια

είναι

η

ιεράρχηση

των

πραγμάτων. Έχετε κανονισμό , δεν τον τηρείτε . Λοιπόν , τι θα
κάνουμε εδώ τώρα; Τον διαιτητή ;
Απευθύνομαι

στο

Σώμα .

Όποιος

διακόψει

ξανά ,

θα

παρακαλέσουμε όλους σας να τον βγάλετε έξω . Δεν το κάνουμε
εμείς, κάντε το εσείς. Σας παρακαλώ πάρα πολύ προστατέψτε την
διαδικασία. Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ότι θέλει, για να κερδίσει
πρόσκαιρα πόντους ή εντυπώσεις. Αν θέλετε να έχετε ουσία στα
σκουπίδια,

πρέπει

να

καταθέσετε

προτάσεις

και

όχι

κραυγές.

Συνεχίστε κύριε Κουκή .
Ν. ΚΟΥΚΗΣ : Θα συνεχίσω σεβόμενος και τις παραινέσεις σας σε
ήπιο ύφος, γιατί πιστεύω ότι όλα τα δίκαια είναι με το μέρος μας.
Δεν θα συνεχίσω στην αναδρομή τη χρονική .
Πάντως,

απόψεις

που

λένε

ότι

ένας

σχεδιασμός

που

χωροθετήθηκε με άλλες παραδοχές εδώ και 10 χρόνια θα πρέπει να
υλοποιηθεί. Τουλάχιστον , την εθνική οικονομία δεν εξυπηρετούν .
Θα

πρέπει

τουλάχιστον

στην

να

αναφέρω ,

Ευρωπαϊκή

αγαπητοί
Ένωση

συνάδελφοι,

και

στα

ότι

προηγμένα

οικονομικά κράτη το σκουπίδι αντιμετωπίζεται σαν εθνικό προϊόν .
Εδώ επιμένουμε για θάψιμο . Θα πρέπει παράλληλα να πω ότι η
Ευρωπαϊκή

Ένωση

από

το

2008

σταματάει

οποιαδήποτε

χρηματοδότηση για ΧΥΤΑ και από το 2013 τους καταργεί.
Οι σύγχρονες μέθοδοι, επαναλαμβάνω , αγαπητοί συνάδελφοι,
είναι: πρώτον , μακροχρόνια αντιμετώπιση του προβλήματος και όχι
χρονική μετατόπισή του .
Δεύτερον , αξιοποίηση σαν εθνικό προϊόν των απορριμμάτων .
Τρίτον , χωροθετήσεις σε μέρη που το προϊόν της αξιοποίησης θα
πρέπει να διατεθεί.
Τέταρτον , όσο γίνεται περισσότερο σεβασμός στο περιβάλλον .
Το Γραμματικό – και δεν είναι θέμα Γραμματικού και δεν
πρέπει να μιλάω και να το εκλάβετε έτσι σαν Πρόεδρος του
Γραμματικού,

αλλά

σαν

ένας

εκπρόσωπος

της
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Αυτοδιοίκησης και αν θέλετε , σαν ένα φυσικό πρόσωπο , Έλληνας
φορολογούμενος,

με

αυτή

την

έννοια

λοιπόν

δεν

είναι

θέμα

Γραμματικού, είναι θέμα όλων μας, όλης της εθνικής οικονομίας –
σχεδιάστηκε για να υποδεχτεί ένα 5% του συνολικά παραγόμενου
όγκου απορριμμάτων . Τουτέστιν , 125.000 τόνος από τα 2.500.000
που παράγονται ετησίως σε όλο το Λεκανοπέδιο. Το Γραμματικό για
να γίνει ΧΥΤΑ, θα πρέπει να καταστραφούν 1.000 στρέμματα
περίπου δάσους, τη στιγμή που μετά τις πρόσφατες καταστροφικές
πυρκαγιές

η

ύπαρξη

ακόμα

και

της

ανθρώπινης

ζωής

στο

Λεκανοπέδιο τίθεται εν αμφιβόλω .
Επίσης, στο Γραμματικό αντιδρούν οι κάτοικοι, γιατί το λέει
και η έκθεση , το λέει και η μελέτη . Τα έργα χωροθέτησης ΟΕΔΑ,
που

η

είναι

η

Ολοκληρωμένη

Εγκατάσταση

Διαχείρισης

Απορριμμάτων και όχι ΧΥΤΑ , που είναι Χώρος Υγειονομικής Ταφής
Απορριμμάτων , τα θάψαμε και τελειώσαμε . Στην περίπτωση αυτή το
θάψιμο για το Γραμματικό με τους 125.000 τόνους που σας λέω
σχέση με τα 2.500.000 σε μία πενταετία θα έχει κορεστεί. Ο ΟΕΔΑ
όμως στοιχίζει 100.000.000 €. Έτσι τουλάχιστον αναφέρει η αρχική
μελέτη. Τα έργα προσπέλασης και προσβασιμότητας στοιχίζουν
500.000.000 €. Εδώ θα πρέπει να λογοδοτήσει κάποιος, αν μιλάμε
από αυτούς που θέσπισαν το 2003 τον Ν.3164 μέχρι από αυτούς
που είναι σήμερα υπερασπιστές αυτής της άποψης , ποιος θα
πληρώσει το μάρμαρο .
Είναι δυνατόν λοιπόν να μιλάμε ότι το Γραμματικό θα πρέπει
να χωροθετηθεί για ΧΥΤΑ που είναι θνησιγενής μέθοδος που θα
διαρκέσει για 5 χρόνια που θα έχει επιβαρυνθεί το σύνολο το
κοινωνικό

δισεκατομμύρια

ευρώ ;

Ποιος

λοιπόν

είναι

αυτός

ο

εγκέφαλος και ο Πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ, ο Δήμαρχος Αθηναίων ,
υπερασπιστής αυτής της άποψης που μιλάει για Πατρικίους και
Πληβείους; Ποιοι είναι οι Πατρίκιοι; Αυτοί που υπερασπίζονται το
εθνικό συμφέρον , το εθνικό προϊόν ; Αυτοί που υπερασπίζονται την
εθνική οικονομία και το περιβάλλον ή αυτοί που υπηρετούν τα
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οικονομικά συμφέροντα ; Τι κρύβεται πίσω από αυτό, αγαπητοί
συνάδελφοι;

Εκατό

εκατομμύρια

το

κόστος

ΟΕΔΑ ,

πεντακόσια

εκατομμύρια η προσβασιμότητα . Τα έχουμε πει σε όλους τους
αρμοδίους.

Ποιος

επιτέλους

θα

απολογηθεί ;

Γιατί

για

να

προχωρήσουμε για πέντε χρόνια να λύσουμε το πρόβλημα του
Λεκανοπεδίου, όταν η ίδια η ανακύκλωση μπορεί να διασφαλίσει
30%, που έχει ψηφιστεί από το 2001 και ακόμα καρκινοβατεί; Όταν
το

ΕΜΑΚ ,

το

Εργοστάσιο

Μηχανικής

Ανακύκλωσης

και

Κομποστοποίησης, να είχε λειτουργήσει εδώ και 4-5 χρόνια , να είχε
γίνει και δεύτερο και τρίτο και να μην χρειαζόταν να μιλάμε για
άλλες χωροθετήσεις;
Σε κάθε περίπτωση εμείς δεν νοιώθουμε ούτε Πατρίκιοι, ούτε
Πληβείοι. Εμείς νοιώθουμε υπερασπιστές των συμφερόντων του
κράτους και όχι υπερασπιστές των κατεστημένων οικονομικών
συμφερόντων . Αυτό θα έλεγα, αν ήταν ο Δήμαρχος Αθηναίων εδώ
πέρα. Δεν υπάρχουν Πατρίκιοι ή Πληβείοι, υπάρχουν αυτοί οι
οποίοι υπερασπίζονται τα συμφέροντα της εθνικής οικονομίας και οι
άλλοι που υπηρετούν ή ρέπουν ή ταυτίζονται με τα οικονομικά
συμφέροντα.
Αυτά είναι τα ερωτήματα που πρέπει να απαντήσουμε. Θα
μπορούσα να πω πάρα πολλά. Έχω γραπτή εισήγηση . Θα την
δώσω στον Πρόεδρο της ΤΕΔΚΝΑ και θα ζητήσω να γίνει μία
επόμενη συνεδρίαση για να διαμορφώσουμε, να επικαιροποιήσουμε
ή να αλλάξουμε αυτό τον περιφερειακό σχεδιασμό . Διαφορετικά θα
υπάρχει συνενοχή, θα υπάρχει συνυπευθυνότητα και από την
ΤΕΔΚΝΑ για ότι ακολουθήσουν.
Μας έχετε δει πως αντιδράμε. Η κατάσταση είναι έκρυθμη, το
έχουμε πει γραπτά σε όλους. Ακόμα και στην ανάδοχο εταιρεία .
Αυτή έχει τα σημαντικά οφέλη . Αν πατήσει πόδι εργολάβου , δεν
ξέρουμε που θα φτάσουμε . Αυτά λοιπόν ποιος θα τα συνεκτιμήσει;
Είναι θέμα ότι εγώ εκπροσωπώ την κοινωνία του Γραμματικού ή
είναι θέμα όλων μας να αναδείξουμε το συμφέρον της εθνικής
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οικονομίας πάνω από οποιοδήποτε συμφέρον του Μπόμπολα ή
οποιουδήποτε κατασκευαστή ;
Αυτά λοιπόν είναι τα ερωτήματα που πρέπει να απαντήσουμε
και καλώ , κύριε Πρόεδρε , στην επόμενη συνεδρίαση , ει δυνατόν την
επόμενη

εβδομάδα ,

να

ασχοληθούμε

με

αυτό

το

θέμα

ή

να

επικαιροποιήσουμε ή να ανακαλέσουμε ή να αναστείλουμε τον
περιφερειακό σχεδιασμό . Διαφορετικά , δεν θα έχουμε ευθύνη για
ότι επακολουθήσει και επίσης, για ότι κυοφορείται που το ξέρετε ,
να δημιουργηθεί ΤΕΔΚ Ανατολικής Αττικής.
Να είστε καλά .
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ :

Κύριοι

συνάδελφοι,

πριν

δώσω

τον

λόγο

στον

επόμενο, επειδή υπάρχουν δύσκολες καιρικές συνθήκες και ήδη
πολλοί Δήμοι πλήττονται αυτή τη στιγμή , θα πρέπει να είμαστε σε
εγρήγορση οι Δήμαρχοι, οι οποίοι να έχουν ενημέρωση , όποιος
θέλει

βέβαια,

Ασπροπύργου

μπορεί
που

να

ζήτησε

φύγει.
να

Ήδη

φύγει

έχουμε

και

ίσως

τον

Δήμαρχο

να

επανέλθει

αργότερα για πρόβλημα το οποίο υπάρχει, εκείνο που θέλω να σας
παρακαλέσω είναι το εξής : κύριε Κουκή , θέλετε να το βάλουμε σε
ψηφοφορία αυτό που ακούγεται και είπε και ο κύριος Φιλίππου;
Εμείς έχουμε αποφασίσει ότι η ΤΕΔΚΝΑ είναι μία . Υπάρχει κανείς
που να επιθυμεί διαχωρισμό εδώ μέσα ; Απ’ ότι βλέπω κανείς. Αυτό
το παιχνίδι που πάει να γίνει δεν έχει σχέση με τα απορρίμματα .
Είναι άλλο παιχνίδι, πολιτικό , αλλά μονόπλευρο , και δεν το έχουμε
πάει μέχρι εκεί το έργο, για να το κλείσουμε κιόλας. Άλλο τα
απορρίμματα, άλλο αυτό το παιχνίδι που κάποιοι επιθυμούν .
Η ΤΕΔΚΝΑ είναι μία . Ποιος θέλει να μπει σε ψηφοφορία ;
Κανείς απ’ ότι βλέπω . Πάμε στα απορρίμματα, πήραμε απόφαση να
κάνουμε θεματική; Άσχετα αν είναι κακός ή καλός ο σχεδιασμός και
ορισμένοί κύριοι που χρόνια ασχολούνται με το θέμα έχουν στηρίξει
μια διαδικασία, είναι λάθος που έχουν δώσει λύσεις τόσα χρόνια και
έχουν ευθύνη .
πληρώνουμε
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Όμως όταν εγώ, ο Δήμος της Αθήνας, το Περιστέρι
το

σύνολο

του

Ενιαίου

Συνδέσμου
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σταματήσουμε να πληρώνουμε, κλείνει, μας φορτώνουν σταθμούς
μεταφόρτωσης, έχουμε χιλιάδες προβλήματα και δεν μιλάμε και να
πάμε σε ένα θεματικό συνέδριο για τα απορρίμματα στο σύνολο της
Αττικής . Για εσάς μόνο εδώ μέσα υπάρχει θέμα άλλο ; Πείτε το τώρα .
Να τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα .
Ακούστε

με

«άλλα

τα

μάτια

του

λαγού

και

άλλα

της

κουκουβάγιας» . Πείτε μου , ναι ή όχι. Εσείς θέλετε ξεχωριστή
ΤΕΔΚΝΑ .
ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου )
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Δεν

διευκολύνετε, ξεδιαλύνετε . Ναι ή όχι ; Είναι

ξεκάθαρα. Πείτε μου σας παρακαλώ , έχουν σχέση τα απορρίμματα
με την πρόταση την άλλη να γίνει ξεχωριστή ΤΕΔΚΝΑ ; Απαντήστε
μου .
ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Εγώ σας είπα στον βαθμό που σέβομαι την άποψή
σας, της πρωτοβουλίας σας και σταματώ εδώ .
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Άρα λοιπόν , μιλάμε μόνο για τα απορρίμματα και όχι
για

άλλη

ΤΕΔΚΝΑ,

κύριοι

συνάδελφοι ,

για

την

επίλυση

για

σχεδιασμό διαφορετικό και όχι επιβάρυνση του Γραμματικού ή της
Κερατέας.
Ο κύριος Μαγουλάς Φώτιος.
Φ. ΜΑΓΟΥΛΑΣ : Κυρίες και κύριοι, κύριε Πρόεδρε , εγώ θα είμαι
πολύ σύντομος και θα σταθώ σε δύο πολύ συγκεκριμένα σημεία
που πλήττεται η Ανατολική Αττική και νομίζω ότι το γνωρίζετε όλοι.
Όμως θα συνεχίσω από τον συνάδελφό μου εκεί που έμεινε, τον
κύριο Κουκή και να του πω και να διαβάσουμε σε όλους μία
ανακοίνωση

του

Σταύρου

του

Δήμα,

του

πλέον

αξιόπιστου

ανθρώπου που μπορεί να μιλήσει για το περιβάλλον . Είναι μία
ανακοίνωση την οποία πρέπει όλοι να τη συνειδητοποιήσουμε.
(ταυτόχρονη διαλογική συζήτηση )
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Φ. ΜΑΓΟΥΛΑΣ : Εγώ θα παρακαλέσω , επειδή πραγματικά σε αυτό
το Συνέδριο πρέπει να βγουν συμπεράσματα ουσιαστικά και επειδή
η Αττική δέχεται πολλά πλήγματα και θα μου επιτρέψετε να πω , η
Ανατολική Αττική , θα σας διαβάσω συγκεκριμένα τι είπε και μπορεί
να συμφωνήσετε, γιατί νομίζω ότι έχετε την ίδια άποψη με εμένα.
Νομίζω ότι είναι πολύ καλό να καταλάβουμε αυτό που προτείνει ο
Πρόεδρος, δηλαδή να μην διακόψουμε, να γίνει ουσιαστικό, σε τρία
λεπτά ο καθένας να μιλήσει και να βγουν κάποια συμπεράσματα.
Ο Σταύρος ο Δήμας που είναι αρμόδιος για το περιβάλλον
αναφέρθηκε

στους

νέους

τρόπους

διαχείρισης

απορριμμάτων ,

τονίζοντας – και αυτό πρέπει να γίνει συνείδησή μας – ότι πλέον η
μέθοδος της Υγειονομικής Ταφής που ακολουθεί η Ελλάδα είναι
πολύ χαμηλά στην πυραμίδα της επεξεργασίας των απορριμμάτων .
Αυτό σημαίνει ότι ο σχεδιασμός αυτός , που φωνάζουμε όλοι στην
Ανατολική Αττική , δεν πρέπει να περάσει, γιατί το λέει ο πλέον
αρμόδιος άνθρωπος. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Είναι που μιλάμε
για το περιβάλλον και ειδικά για τους ΧΥΤΑ.
Έγινε πολύς λόγος για αυτό που είπε χθες ο αγαπητός για
εμένα – και σε πολλούς βέβαια – Νικήτας Κακλαμάνης για τους
Πατρίκιους και τους Πληβείους. Θέλω να συνειδητοποιήσετε κάτι,
αγαπητοί συνάδελφοι, γιατί θεωρούμαστε εμείς στην Ανατολική
Αττική ότι ο προφανώς ο Νικήτας Κακλαμάνης υπονοούσε ότι οι
Δήμοι της Ανατολικής Αττικής ζουν μέσα στο ιδεώδες περιβάλλον ,
απολαμβάνουν των μεγαλυτέρων προνομίων , έτσι μας ονόμασε
Πατρικίους και ότι μας διακρίνει μία υπεροχή έναντι των άλλων
Δήμων.
Εμείς λοιπόν , κύριε Κακλαμάνη, οι Πατρίκιοι δεν έχουμε που
να πάνε τα σκουπίδια , δεν έχουμε αποχέτευση , δεν έχουμε σχολεία,
δεν έχουμε σχέδια πόλης, δεν μπορούμε να κλείσουμε οχλούσες και
καταστροφικές για την περιοχή μας επιχειρήσεις, αναφέρομαι στα
λατομεία και θα μιλήσω στη συνέχεια, δεχόμαστε πληθυσμιακό
φόρτο χωρίς καμία υποδομή. Οι μισοί από εσάς έχετε δεύτερη
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κατοικία, Πόρτο Ράφτη, Λαγονήσι, Σαρωνίδα . Δεν έχουμε καμία
υποδομή .
Εμείς

δηλώνουμε

εδώ

ότι

εμείς

οι

Πατρίκιοι

πρέπει

να

δεχτούμε και όλα τα σκουπίδια της μισής Ελλάδας ; Δεν θα τα
δεχτούμε κύριοι. Ο όρος Πατρίκιος χρειάζεται , κύριε Κακλαμάνη ,
έναν αναπροσδιορισμό .
ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου )
Φ. ΜΑΓΟΥΛΑΣ: Μιας και με προκαλείτε, να συνεχίσω και να πούμε
και να θέσω ένα ερώτημα και σε εσάς και σε όλους.
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Κύριε συνάδελφε , δεν κάνουμε διαλογική συζήτηση .
Συνεχίστε την τοποθέτηση σας.
Φ. ΜΑΓΟΥΛΑΣ: Όχι, αλλά εγώ το μεταφέρω το πρόβλημα. Θέλω να
κάνω έναν διάλογο, έναν προβληματισμό προς τους συμμετέχοντες
και να πω: ποιος θα μου εξηγήσει εμένα να καταλάβουμε όλοι μας
εμείς στην Ανατολική Αττική γιατί δεν μας δέχονται; Εγώ είμαι 4,5
χρόνια Δήμαρχος, έχω κάνει επανειλημμένα αιτήσεις στον ΕΣΔΚΝΑ
και τουλάχιστον δεν παίρνω απάντηση γραπτή . Το ίδιο ισχύει και σε
άλλους Δήμους . Εμείς είμαστε οι πλεονεκτικοί σε αυτή τη θέση ;
Ποιος έχει αναρωτηθεί τι θα τα κάνουμε τα σκουπίδια ; Ναι , κύριε
Χιωτάκη,

προσπαθούμε

να

τα

θάψουμε,

προσπαθούμε

να

τα

κρύψουμε, γιατί δεν έχουμε άλλη λύση. Δηλαδή , τι θα κάνουμε ;
Αυτή είναι η ουσία μας.
Μην πιστεύετε, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι οι κάτοικοι της
Ανατολικής Αττικής είναι καταδικασμένοι να δέχονται αποφάσεις
της κεντρικής εξουσίας χωρίς διάλογο. Το είπε χθες ο Προκόπης ο
Παυλόπουλος και έδωσε ένα μήνυμα σε εμάς της Ανατολικής
Αττικής. Είπε ότι μέσα από ομόνοια , από διάλογο, από συνεργασία
μπορείτε να βγάλετε αποτελέσματα και εγώ θα σταθώ και θα
στηριχτώ σε αυτή την πρόταση του Προκόπη του Παυλόπουλου .
Μας δίνει δυνατότητα ότι έχει καταλάβει και αυτός ότι ο τρόπος
αυτός που πάνε να γίνουν οι ΧΥΤΑ δεν είναι ο σωστός.
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Θα επανέλθω και κλείνω με τα λατομεία . Εδώ είναι , το έθιξαν
και

πολλοί

συνάδελφοι

μας,

το

εξής

τρομερό:

να

υπάρχουν

αποφάσεις από το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο , αποφάσεις που
έχει προσφύγει ο Δήμος Μαρκοπούλου τα τελευταία τρία χρόνια
που μιλήσαμε όλοι για περιβαλλοντικά ζητήματα και να μην γίνεται
εφαρμογή αυτών των αποφάσεων , σε πλήρη εξευτελισμό όλων των
φορέων . Δεν υπάρχει εφαρμογή αυτών των αποφάσεων .
Ακούσατε πολλοί από εσάς, γιατί μου το είπατε, ένας σποτ
ραδιοφωνικού σταθμού που μιλούσε παντελώς απαξιωτικά για τον
Δήμο Μαρκοπούλου , υπονοώντας ότι αποτελεί καταφύγιο κάθε
περιβαλλοντικά παρανόμου .
Στην χθεσινή εισήγηση του Προέδρου της ΚΕΔΚΕ αναφέρθηκε
το ζήτημα των αρμοδιοτήτων . Επιτέλους, απαιτείται πλήρης και
σαφής προσδιορισμός των αρμοδιοτήτων, ώστε να απαλειφθεί το
φαινόμενο που σημειώθηκε στον δικό μας Δήμο . Κανείς δεν ήταν
αρμόδιος για την εκτέλεση δικαστικής αποφάσεως που οδηγούσε
την επίλυση του μεγάλου αυτού προβλήματος, του περιβαλλοντικού
ζητήματος, που είναι δύο, ο Ασωπός, όπως ο συνάδελφός μου και
τα λατομεία Μερέντας.
Κλείνοντας, θα κάνω ένα σχόλιο που είπε ο κύριος Κούκης
για την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων και μία άλλη Τοπική
Ένωση και θέλω να περάσω αυτό τον προβληματισμό . Δεν έχουμε
κοινά προβλήματα εγώ, η Κερατέα, το Κορωπί, το Λαύριο με τον
Χολαργό , με το Ψυχικό. Δηλαδή , εμείς δεν έχουμε υποδομές και
αυτό σημαίνει ότι μας κάνει να ενωθούμε, μας κάνει να είμαστε πιο
ισχυρή δύναμη . Αν αυτό θα λέγεται Τοπική Ένωση Ανατολικής
Αττικής ή θα είναι μέσα στην Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων ,
να πολεμήσουμε πιο ομαδικά , συμφωνώ σε αυτό . Δηλαδή , δεν
μπορεί ο προβληματισμός ενός Δήμους , να μην φέρω παράδειγμα,
να είναι η αλλαγή του πεζοδρομίου και εγώ να μην έχω αποχέτευση ,
να μην έχω σχολεία , να έχω τεράστια περιβαλλοντικά προβλήματα .
Είναι ανόμοια πράγματα . Αυτό μας κάνει ενωμένους και προφανώς
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θα εννοεί την πρόταση αυτή , μία γροθιά , ώστε να αντιμετωπίσουμε
τα προβλήματα της Ανατολικής Αττικής.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Ευχαριστώ πολύ κύριε Μαγουλά και συμφωνώ μαζί
σας ότι υπάρχουν ενότητες Δήμων με ομοειδή προβλήματα , όπως
αναφέρατε εσάς στην Ανατολική Αττική , το ίδιο ισχύει και στην
Δυτική Αθήνα. Γι’ αυτό είναι εδώ σήμερα η ΤΕΔΚΝΑ δυνατή , με
φωνή, για να δώσει λύσεις . Αυτό ζητά και ο κύριος Κουκής, το
ξεκαθαρίσαμε. Ο κύριος Γκορτζίδης Χρήστος παρακαλώ να έρθει, ο
Δήμαρχος Ελληνικού .
Χ. ΓΚΟΡΤΖΙΔΗΣ : Καλησπέρα αγαπητοί συνάδελφοι . Δυο λόγια
ήθελα να πω για το πρόβλημα του Μητροπολιτικού Πάρκου στο
Ελληνικό. Καταθέσαμε, όπως είπε και ο Πρόεδρος , ένα σχέδιο
ψηφίσματος και νομίζω ότι μπορεί να υιοθετηθεί από το Σώμα.
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Το έχουμε , Δήμαρχε και θα το προχωρήσουμε .
Χ. ΓΚΟΡΤΖΙΔΗΣ : Το

καταθέσαμε

ο Δήμαρχος

του

Αλίμου , ο

Δήμαρχος της Αργυρούπολης και εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Μας είπε και ο Δήμαρχος Γλυφάδας ότι συμφωνεί σε
απόφαση της ΤΕΔΚΝΑ για ψήφισμα .
Χ. ΓΚΟΡΤΖΙΔΗΣ : Πολύ ωραία, γιατί δεν μου είχε απαντήσει εμένα .
Όμως θα μου επιτρέψετε να πω δύο λόγια, αγαπητοί συνάδελφοι,
για το θέμα γιατί, όπως καταλαβαίνετε , ένα ψήφισμα , ένα χαρτί δεν
φτάνει από μόνο του και ζητάω λίγο την ανοχή σας να πω δυο
λόγια , δηλαδή αν συμφωνούμε στην ουσία του προβλήματος.
Είχαμε χθες μια συνάντηση με τον κύριο Σουφλιά. Ήμασταν οι
τέσσερις

Δήμαρχοι

και

ο

Πρόεδρος

της

ΤΕΔΚΝΑ,

ο

κύριος

Καλογερόπουλος. Ο κύριος Σουφλιάς επέμενε στον δρόμο που έχει
χαράξει μέχρι τώρα . Τι μας είπε με δυο λόγια; Μας είπε ότι δεν
συζητάει το θέμα της χρηματοδότησης από ευρωπαϊκούς πόρους
και ότι θεωρεί υποχρεωτικό να προχωρήσει στην πολεοδόμηση των
1.000 στρεμμάτων . Μας είπε ότι, ακόμα και αν εντάσσαμε το έργο
αυτό στο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης – που γνωρίζετε ότι δόθηκε
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μια απάντηση από την αρμόδια Κοινοτική Επίτροπο, ότι υπάρχει
αυτή η δυνατότητα μέχρι και 85% του έργου να χρηματοδοτηθεί –
για να βάλουμε αυτό το έργο θα έπρεπε να βγάλουμε κάτι άλλο και
εγώ

δεν

θέλω

να

το

κάνω

αυτό .

Όσα

έχουμε

βάλει

για

το

περιβάλλον είναι απολύτως αναγκαία , δεν μπορούμε να βγάλουμε
κάτι για να βάλουμε το Πάρκο του Ελληνικού.
Επίσης, μας είπε ότι ακόμα και αν το κάναμε αυτό , θα έχουμε
πρόβλημα με τη συντήρηση. Που θα βρούμε λεφτά μετά για τη
συντήρηση του Πάρκου. Μας είπε ότι και αυτό να το ξεπερνούσαμε ,
θέλουμε να κάνουμε το Πράσινο Ταμείο. Δηλαδή, ένα μέρος των
εσόδων

που

θα

βγουν

από

την

Πολεοδόμηση

τμήματος

του

Ελληνικού να πάει σε ένα Πράσινο Ταμείο , για να ενισχύονται
χώροι πρασίνου και τα λοιπά σε άλλες περιοχές της Αττικής και μας
είπε «Στο τέλος, τέλος, γιατί φωνάζετε και τόσο πολύ ; Είναι 6.500
στρέμματα , είναι 300 τα δομημένα τώρα , μάλλον περισσότερα, αλλά
αυτά που θα μείνουν τελικά από τα υπάρχοντα είναι 300 στρέμματα ,
αλλά 300 θα χτίσουμε , 600 στρέμματα, μένουν άλλα 5.900. Τι
Φωνάζετε ;» Αυτή ήταν η λογική του κυρίου Σουφλιά .
Καταρχήν , ήθελα να πω ότι είναι αρκετά σοβαρό το πρόβλημα .
Δεν είναι θέμα αν θα θυσιάσουμε 300 ή 1.000 στρέμματα , αν θα
είναι

6.500

προσπάθεια

ή
για

5.500
να

το

αεροδρόμιο .

ωραιοποιηθεί

η

Καταρχήν ,
κατάσταση .

γίνεται

μια

Δηλαδή ,

το

αεροδρόμιο είναι 5.300 στρέμματα . Ήδη έχουν παραχωρηθεί 170
στα Τουριστικά Ακίνητα και άλλα 800 στα Ολυμπιακά Ακίνητα .
Προσθέτουν 700 του γκολφ που είναι άλλη μία εγκατάσταση κλειστή
και άλλα 500 της παραλίας για να τον βγάλουν μεγάλο τον χώρο
αυτό . Λέει ο κύριος Σουφλιάς ότι θα χτιστούν 300 στρέμματα, ενώ
είναι 1.000 να πολεοδομηθούν. Όμως λέει με ποσοστό κάλυψης
30%, άρα 300 θα χτιστούν . Λέμε και εμείς τώρα : το ακάλυπτο ενός
οικοπέδου μπορεί να το θεωρείς πάρκο ; Στο Ελληνικό έχουμε
ποσοστό κάλυψης 40%. Πάει να πει ότι το 60% είναι πάρκο ;
Δηλαδή, γίνεται μια προσπάθεια να εμφανιστεί: «Δεν τρέχει και
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τίποτα,

δεν

θυσιάζουμε

και

τίποτα .

Μην

φωνάζετε ,

είσαστε

προνομιούχοι, σκεφτείτε και άλλες υποβαθμισμένες περιοχές της
Αττικής»

και

γίνεται

μια

προσπάθεια

να

μας

φέρει

και

σε

αντιπαράθεση με άλλους Δήμους, που πραγματικά είναι πολύ πιο
υποβαθμισμένοι από το Ελληνικό , την Αργυρούπολη , τη Γλυφάδα
και τα λοιπά .
Το πρόβλημα για εμάς, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ότι στην
ουσία

πάει

να

δημιουργηθεί

μια

καινούργια

πόλη

μέσα

στο

αεροδρόμιο. Δεν πρόκειται να γίνει ένα πάρκο υψηλού πρασίνου .
Είπαμε στον κύριο Σουφλιά ότι από τα στοιχεία που έδωσε
λέει ότι θα έχει 38.000 δένδρα. Δεν πρόκειται, δηλαδή είναι αστείο
για ένα πάρκο υψηλού πρασίνου 38.000 δένδρα αντιστοιχούν σε
730 περίπου στρέμματα με 20 μέτρα το δένδρο και 16% γκαζόν .
Εμείς είπαμε ότι η Αττική έχει ανάγκη από δένδρα , από δάσος,
κάηκαν πάρα πολλά , χρειάζεται υψηλό πράσινο. Αυτή είναι η
ανησυχία μας. Στην ουσία θα γίνει μια νέα πόλη με οικιστικές
χρήσεις εμπορικές, παίζουν και εδώ οικονομικά συμφέροντα και
έχουμε

την

αίσθηση

ότι

υπάρχουν

ειλημμένες

αποφάσεις

και

ψάχνονται μετά οι δικαιολογίες και θα είναι πραγματικά, να μου
επιτρέψετε να πω, έγκλημα να επιτρέψουμε να χτιστεί μια νέα πόλη
στο Ελληνικό. Τη στιγμή που υπάρχουν άλλες πηγές για το θέμα
της συντήρησης, είπαμε στον κύριο Σουφλιά , ότι μάνι-μάνι αυτά
που έχουν νοικιάσει μέσα το αεροδρόμιο έχουν 20.000.000 €
μισθώματα το χρόνο και τα έχουν δώσει στα Ολυμπιακά Ακίνητα και
στα Τουριστικά Ακίνητα . Αν ενδιαφέρονταν πραγματικά για τη
συντήρηση του πάρκου , θα τα έβαζαν μέσα στο πάρκο . Έχουν
μισθώσει το κανό ή καγιάκ 3.500.000 € το χρόνο, 270 στρέμματα
για 35 χρόνια σε μία κοινοπραξία .
Το Ολυμπιακό Κέντρο Ιστιοπλοΐας 425 στρέμματα 13.500.000
€ τον χρόνο. Αυτά μάνι-μάνι είναι 17.000.000 € συν τα Τουριστικά
Ακίνητα που έχουν εδώ στο παλιό Ανατολικό και γίνονται κάθε
εβδομάδα εκθέσεις, τα βλέπετε αυτά ή το κλειστό γήπεδο του
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μπάσκετ στον Πανιώνιο

και καταλαβαίνουμε

ότι προσχηματικά

χρησιμοποιούνται ορισμένα πράγματα .
Εδώ μας λένε: «Δεν μπορούμε, έχει κλείσει το Δ΄ Κοινοτικό
Πλαίσιο

Στήριξης»

και

όταν

βάλαμε

ένα

ερώτημα

«Είστε

διατεθειμένος να το συζητήσουμε αυτό το θέμα ; Να μας πείτε ότι
έχουμε κάνει αυτές τις επιλογές και να τις κρίνουμε και εμείς» . Λέει :
«Δεν το συζητάμε αυτό, εγώ είμαι Υπουργός, εσείς είστε ένας
Δήμαρχος, τι θα μου πείτε ;»
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Κύριε Δήμαρχε , νομίζω ότι είναι και στο ψήφισμα .
Απλώς, θέλω να σημειώσουμε , για να είμαστε αντικειμενικοί, ότι
μέχρι στις 10 του μηνός θα έχουμε τα σχέδια της συνολικής
επέμβασης

που

τροποποιήσεις.

γίνεται
Βεβαίως ,

και

ότι

μπορούμε

το

δεύτερο

θέμα

να

κάνουμε

που

θα

και

κάνουμε

Συνέδριο της ΤΕΔΚΝΑ είναι οι ελεύθεροι χώροι στο σύνολό τους .
Χ.

ΓΚΟΡΤΖΙΔΗΣ :

Σύμφωνοι .

Θέλω

να

κλείσω

με

δυο

λόγια

αγαπητοί συνάδελφοι. Το Πράσινο Ταμείο θα θεωρήσουμε πολύ
άσχημο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση να έρθουμε σε αντίθεση Δήμοι
μεταξύ

μας

στη

λογική

ότι

ξέρεις ,

κάποιοι

να

θέλουμε

να

πολεοδομηθεί ένα μέρος του αεροδρομίου, ελπίζοντας ότι αυτά τα
χρήματα μπορεί να πάνε για να δημιουργηθούν χώροι πρασίνου σε
άλλες περιοχές.
Νομίζω

ότι

είναι

εντελώς

προσχηματικό

και

αυτό

το

επιχείρημα . Βλέπουμε άλλους ελεύθερους χώρους. Το Γουδί, τον
Ελαιώνα ,

το

Πεδίο

του

Άρεως,

τον

λόφο

του

Φιλοπάππου ,

στρατόπεδα και τα λοιπά . Αν ήθελα να κάνουν πράσινο , βλέπουμε
και

αυτούς

τους

εμπορευματοποιούν
πολεοδομήσουμε

χώρους
και

τους

έρχονται

ελεύθερους
τώρα

και

πάνε
μας

να

τους

λένε :

«Να

και το Ελληνικό , να μαζέψουμε χρήματα να

κάνουμε πράσινο στο Αιγάλεω» . Δηλαδή, μην μας ρίξουν σε αυτή
τη λούμπα να μαλώνουμε μεταξύ μας.
Έχει πάρα πολύ ανάγκη η Αττική για πράσινο. Το αεροδρόμιο
είναι ο μεγαλύτερος χώρος στην Αττική δημόσιας ιδιοκτησίας και
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μετά και όλα αυτά που συνέβηκαν με τις πυρκαγιές θα ήταν πάρα
πολύ άσχημο για εμάς να αφήσουμε να χαθεί αυτή η ευκαιρία .
Εγώ

ήθελα

να

σας

ευχαριστήσω

όλους

σας

για

τη

συμπαράσταση που είχαμε σαν Δήμος στις κινητοποιήσεις που
κάναμε

για

την

παραλία ,

που

σχεδόν

σύσσωμη

η

Τοπική

Αυτοδιοίκηση και αισθάνομαι απέναντί σας μεγάλη υποχρέωση,
γιατί χωρίς αυτή τη συμπαράσταση δεν θα μπορούσαμε να είχαμε
κάνει τίποτα . Παρακαλώ να συμπορευτούμε και σε αυτά τα θέματα
που έχουν να κάνουν με το πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού . Είναι
πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα. Δεν το βλέπουμε συντεχνιακά,
μην σκεφτείτε ότι το θέλουμε για την εμάς, για εμάς θα μας
ικανοποιήσουμε και λιγότερο . Είναι για όλη την Αττική.
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Παρακαλώ τον συνάδελφο κύριο Ιωαννίδη και μετά
στη θέση του κυρίου Μελετίου θα μιλήσει για το περιβάλλον ο
κύριος

Ευταξιόπουλος ,

ο

καθηγητής

των

ΤΕΙ ,

τον

οποίο

τον

στείλαμε το απόγευμα , λόγω των Δημάρχων των νησιωτικών.
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ : Καλησπέρα σας . Αν μη τι άλλο, το φετινό Συνέδριο
ανέδειξε τρία κύρια θέματα , που εκτός από το περιβάλλον που
βλέπουμε ότι πολύ μας απασχολεί και πράγματι μας απασχολεί και
πρέπει να μας απασχολεί, είναι τα οικονομικά , είναι και κάποια
θεσμικά θέματα .
Μετά τα θέματα του περιβάλλοντος , θα σας απασχολήσω για
λίγο για ένα θεσμικό θέμα , που νομίζω ότι όλους μας ενδιαφέρει και
είναι το θέμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των παρεμβάσεων οι
οποίες γίνονται στη λειτουργία των Δήμων μας.
Όπως ξέρετε , από την 1/1/05 οι δαπάνες των Δήμων και των
Κοινοτήτων υπόκεινται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου . Όμως εκεί δημιουργούνται και εμφανίζονται διάφορες
αντιφάσεις.
Ο έλεγχος και η εμπειρία του μέχρι τώρα ελέγχου έχει δείξει
κάποια στοιχεία , τα οποία αναδεικνύουν κάποια προβλήματα , όσον
αφορά τους στόχους του ελέγχου αυτού που είναι να εξασφαλιστεί
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η διαφάνεια και ταυτόχρονα σε αντίθεση με την αποτελεσματικότητα .
Δηλαδή, οι Δήμοι πρέπει να έχουν διαφάνεια , αλλά πρέπει να έχουν
και να επιδεικνύουν στους δημότες τους και αποτελεσματικότητα .
Πραγματικά , η Τοπική Αυτοδιοίκηση λέμε: ναι στη διαφάνεια,
αλλά όχι στη φαλκίδευση της λειτουργίας των Δήμων . Συγκεκριμένα
τα θέματα τα οποία τίθενται είναι : ποιος ελέγχει, τι ελέγχει, πως
ελέγχει, πότε ελέγχει. Το Όργανα του ελέγχου, ειπώθηκε εδώ
προηγουμένως,

κυρίως

είναι

διοικητικοί

υπάλληλοι

χωρίς

περαιτέρω γνώσεις ή εν πάση περιπτώσει , παλιές πανεπιστημιακές
γνώσεις, τις οποίες λίγο-πολύ τις έχουν ξεχάσει . Έτσι αναγκάζονται
πολλές φορές να μπουν σε ακανθώδη και λεπτά νομικά ζητήματα τα
οποία δεν τα ξέρουν .
Να σημειώσουμε και κάτι άλλο. Η Ελλάδα είναι η μόνη ίσως
χώρα στην Ευρώπη, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά , όπου το
Ελεγκτικό Συνέδριο είναι το τρίτο Ανώτατο Δικαστήριο στη χώρα,
μετά

το

Συμβούλιο

της

Επικρατείας,

τον

Άρειο

Πάγο.

Στις

υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης είναι μια Δημόσια Υπηρεσία του
Υπουργείου

των

Οικονομικών

τους

ή

του

Υπουργείου

των

Εσωτερικών τους.
Το

αντικείμενο

περιεχόμενο

του

του

ελέγχου

ελέγχου ,

που

είναι

είναι

οι

πολύ

δαπάνες
σημαντικό

και

το

αυτό,

εξετάζεται αν προβλέπεται από τον νόμο η δαπάνη ή αν η δαπάνη
εξυπηρετεί τους σκοπούς και στις λειτουργικές ανάγκες και δεν
υπερβαίνουν ένα λογικό μέτρο αυτές οι δαπάνες, αν υπάρχει
πίστωση στον προϋπολογισμό και αν έχουν τηρηθεί οι νόμιμες
διαδικασίες.

Δυστυχώς,

δεν

υπάρχει

θεσμοθετημένος

χρόνος

ελέγχου. Ο έλεγχος μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή και ο
προληπτικός και ο κατασταλτικός.
Όσον αφορά τις προτάσεις τις οποίες έχουμε να κάνουμε, για
να μην μακρηγορούμε και σας κουράζουμε , υπάρχει λοιπόν η
διάχυτη άποψη στον κόσμο – και αυτή την ενισχύουν πολύ τα Μέσα
Μαζικής Ενημέρωσης – ότι γίνεται διασπάθιση δημόσιου χρήματος
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από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Εμείς ισχυριζόμαστε ότι πρέπει να
υπάρχει ο έλεγχος, αλλά να υπάρχει εξορθολογισμένος.
Όσον

αφορά

τα

Όργανα

εδώ

μπορούμε

να

αποφύγουμε

φαίνεται το Ελεγκτικό Συνέδριο , εκτός αν κάνουμε κάποιες άλλες
ρυθμίσεις που θα τις πούμε μετά .
Ως προς το αντικείμενο πρέπει να εξαιρεθούν μικρού ύψους
δαπάνες.

Ας

πάρουμε

μία

απόφαση,

3.000

€,

5.000

€,

να

εξαιρούνται.
Ως προς το περιεχόμενο ξέρουμε όλοι ότι ο Κώδικας Δήμων
και Κοινοτήτων αναφέρεται στο ότι οι Δήμοι διοικούν τις τοπικές
υποθέσεις. Έρχεται λοιπόν το Ελεγκτικό Συνέδριο και λέει: «Εγώ
κρίνω ότι η συγκεκριμένη υπόθεση δεν είναι τοπικού ενδιαφέροντος
και επομένως κακώς εσύ πήρες απόφαση να κάνεις τη δαπάνη» .
Εδώ υπάρχει το εξής οξύμωρο : η απόφαση αυτή έχει εγκριθεί από
την Περιφέρεια, η οποία κρίνει και αυτή τη νομιμότητα. Δηλαδή ,
έχουμε

εδώ

το

εξής

περίεργο :

δύο

διαφορετικά

Όργανα

της

Διοίκησης κρίνουν το ίδιο πράγμα και το ερώτημα τίθεται : τι θα γίνει,
εάν έχουμε αντίθετες αποφάσεις; Αυτό όσοι είσαστε δικηγόροι ή
νομικοί ξέρετε ότι είναι από τα βασικά προβλήματα της νομικής
επιστήμης και της απονομής της δικαιοσύνης. Δεν επιτρέπεται στην
απονομή της δικαιοσύνης να υπάρχουν δύο διαφορετικά Όργανα ,
που τυχόν να βγάλουν διαφορετικές αποφάσεις. Όμως αυτό είναι
καθημερινή πρακτική στη λειτουργία των ΟΤΑ .
Λέει η Περιφέρεια : «Σωστή η απόφασή σου, στην εγκρίνω»
και προσέξτε, η Περιφέρεια ενισχυμένη όπως είναι τώρα , διότι δεν
έχουμε μόνο τον Περιφερειάρχη , έχουμε και την τριμελή Επιτροπή
που απαρτίζεται από ανώτατο δικαστικό , εκπρόσωπο του Νομικού
Συμβουλίου

του

Κράτους,

δηλαδή
μεγάλη

δικηγόρο

Συμβουλίου

του

Κράτους

με

νομική

εκπρόσωπο

της

Τοπικής

Αυτοδιοίκησης.

του
πείρα

Δηλαδή,

Νομικού
και

έναν

έχουμε

μια

ενισχυμένη εμφάνιση και κρίση από την Περιφέρεια και από την
άλλη μεριά

έχουμε το

Ελεγκτικό

Συνέδριο. Έρχεται λοιπόν
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Περιφέρεια και λέει ναι, το Ελεγκτικό Συνέδριο λέει: «Όχι, δεν σου
επιτρέπω να πληρώσεις».
Το δεύτερο σημείο είναι και τα δικαιολογητικά , τα οποία
συνοδεύουν τον έλεγχο. Δηλαδή, πρέπει με κάποιο νομικό κείμενο
να αποφασιστεί ποια είναι εκείνα τα δικαιολογητικά , τα ξέρουμε
όλοι.

Δεν

είναι

δυνατόν

κάθε

φορά

και

κάθε

διαφορετικός

Επίτροπος να ζητάει κάποιο διαφορετικό πιστοποιητικό.
Επίσης, κάτι άλλο . Πρέπει ο Επίτροπος να υποχρεωθεί να
αποφασίζει μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Δεν μπορεί να
παίρνει τον χρόνο του ο καθένας Επίτροπος ή το τμήμα και να
αποφασίζει όποτε θέλει, αναστέλλοντας έτσι τη λειτουργία των ΟΤΑ.
Ένα τελευταίο που δεν ακούστηκε στο Συνέδριό μας. Κάποτε
πρέπει να σκεφτεί το Συνέδριό μας, κύριε Πρόεδρε, αλλά και η
ΚΕΔΚΕ ,

ότι

η

τετραετής

θητεία

των

Δημάρχων

πλέον

είναι

ανεπαρκής. Στην Ευρώπη πέντε χρόνια κινούνται οι περισσότερες
χώρες και μερικές χώρες κινούνται και περισσότερο . Η Γαλλία έχει
6, η Γερμανία κινείται προς τα δέκα. Νομίζω ότι θα πρέπει η
τετραετία να αναθεωρηθεί .
Σας ευχαριστώ .
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ :

Ευχαριστούμε

πολύ.

Ακούτε,

κύριοι

συνάδελφοι,

παράκληση. Ένα θέμα διαδικαστικό . Αν υπάρχουν συνάδελφοι που
έχουν καλυφθεί, να μας το πουν , γιατί οι καιρικές συνθήκες θα είναι
πολύ δυσμενείς μετά . Όποιος έχει καλυφθεί να μας το πει. Εμείς
είμαστε αποφασισμένοι να μιλήσουν όλοι. Ενημερώστε εδώ το
Προεδρείο γιατί, όπως βλέπετε, οι περισσότεροι συνάδελφοι, γιατί
άκουγα μερικούς που λένε ότι φεύγουν , έχουν εξαφανιστεί. Έτσι
γίνεται

πάντα

το

έργο

και

κάθεται

ο

Πρόεδρος

και

κάνει

γραμματειακή υποστήριξη και διαδικασία Συνεδρίου .
Για να πάμε όμως παρακάτω , επειδή θέλουμε να κάνουμε τη
δουλειά μας και να ακούσουμε την ουσία , θέλω να πω και κάτι άλλο .
Πολλοί συνάδελφοι που ήταν σε διάφορους τόπους εκλεγμένοι,
ποιούσαν τη νήσσα ή τον Γερμανό και ότι θέματα έχουν περάσει
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από σκουπίδια μέχρι οποιασδήποτε άλλης μορφής διαδικασίας
σιωπούσαν . Σήμερα λοιπόν με έκπληξη διαπιστώνω ότι εκφράζουν
και

διαφορετικές

επηρεάζει

και

απόψεις.

την

Είδατε

Αυτοδιοίκηση

καμία
ακόμα

φορά
μία

λοιπόν

θέση

την

πόσο
οποία

καταλαμβάνει κάποιος; Επειδή εμείς είμαστε πέρα και μακριά από
αυτά ,

σεβαστείτε

λοιπόν

τη

διαδικασία

που

κάνουμε

και

την

προσπάθεια, για να είμαστε αρωγοί και στη δική σας έτσι επιθυμία .
Γιατί η επιθυμία η δική σας, των πολιτών σας είναι επιθυμία του
συνόλου της Αυτοδιοίκησης.
Ο κύριος Ευταξιόπουλος, καθηγητής των ΤΕΙ .
ΕΥΤΑΞΙΟΠΟΥΛΟΣ :
Πρόεδρε,

ήθελα

Κυρίες
να

και

κύριοι,

ευχαριστήσω

καλησπέρα

εσάς

και

σας.

την

Κύριε

Οργανωτική

Επιτροπή για την πρόσκληση που έκανε στο Ίδρυμά μας, στο
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Αθήνας προκειμένου να γίνει
ομιλία στο Συνέδριό σας. Καταρχήν , ήταν η ομιλία κανονικά για ένα
20λέπτο , σέβομαι τον χρόνο, θα προσπαθήσω πολύ γρήγορα με
εικόνες να περάσω όλη αυτή την ομιλία και να με συμπαθείτε αν θα
τρέξω σε ορισμένες εικόνες. Ήδη οι εικόνες θα μιλούν από μόνες
τους.
Η ομιλία θα είναι πάνω στις ανανεώσιμες τεχνολογίες , στις
τεχνολογίες
εφαρμογές

ανανεώσιμων
των

πηγών

ανανεώσιμων

ενέργειας.

στην

Τοπική

Θα

εστιάσω

Αυτοδιοίκηση

στις
και

συγκεκριμένα στην ηλιακή ενέργεια για την Τοπική Αυτοδιοίκηση ,
τις εφαρμογές μπορεί να γίνουν . Επίσης , στη βιομάζα και στην
αιολική ενέργεια .
Το αντικείμενο της ομιλίας θα είναι ως εξής: γιατί να έχουμε
ανάγκη τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι εφαρμογές σε τοπικό
επίπεδο, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση . Τα οφέλη από αυτές και τα
συμπεράσματα.
Καταρχήν , οι εικόνες μιλούν από μόνες τους . Εδώ βλέπουμε
θερμοηλεκτρικά εργοστάσια, στην πάνω εικόνα βλέπουμε τους
πύργους ψύξεως αναγκαστικά, οι οποίοι μολύνουν το περιβάλλον
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με υδρατμούς. Σε ακτίνα μέχρι και 5 χιλιομέτρων έχει παρατηρηθεί
ότι έχουμε αύξηση της σχετικής υγρασίας. Κάτω είναι οι καμινάδες
από χρωμοηλεκτρικά με τα γνωστά μεσογόνα αέρια .
Οι καταστροφικές επιπτώσεις από την ανορθολογική χρήση
της ενέργειας είναι γνωστές σε όλους μας. Δεν θα πω πολλά
πράγματα . Οι κλιματικές αλλαγές είναι γνωστές και η αύξηση της
θερμοκρασίας, η ανύψωση των θαλασσών έχουν γραφτεί κατά
κόρον στις εφημερίδες και σε εξειδικευμένα περιοδικά . Απλώς, να
σας θυμίσω ότι το 2003 ήταν 20.000 θάνατοι στην Ευρώπη μόνο
από τα ακραία καιρικά φαινόμενα .
Η όξινη βροχή , γνωστά , κυρίως στην Ευρώπη. Το νέφος
γνωστό σε όλους μας, κυρίως στην Αττική και το χρηματικό κόστος
πάρα πολύ μεγάλο , έχει ξεπεράσει ακόμα από μελέτες που έχουν
γίνει στην Αγγλία και το κόστος των δύο παγκόσμιων πολέμων .
Η

κατανομή

του

πληθυσμού

και

της

κατανάλωσης.

Οι

αναπτυσσόμενες χώρες αποτελούν τα ¾ περίπου του πληθυσμού
της γης και καταναλώνουν το 1/3 της συνολικής πρωτογενούς
ενέργειας.
Τα

βιομηχανικά

κράτη

αποτελούν

το

¼

περίπου

και

καταναλώνουν το 70% και ακόμα ότι ευθύνονται για το 70% των
εκπομπών του διοξειδίου .
Η γη σε θερμοκήπιο. Είναι γνωστό . Οι τριάντα βρώμικοι. Από
έκθεση που έχει γίνει οι τριάντα βρώμικοι έχει φανεί ότι από τα
θερμοηλεκτρικά εργοστάσια το πρώτο στη λίστα είναι στη θέση του
Αγίου

Δημητρίου

Κοζάνης,

ενώ

ακολουθούν

μια

μονάδα

στη

Γερμανία και την τέταρτη θέση την καταλαμβάνει πάλι η Ελλάδα με
ένα εργοστάσιο στην καρδιά της Κοζάνης.
Οι παγετώνες , οι επιπτώσεις, το ’48, το 2002 και το 2006
είναι εμφανέστατη η αλλαγή . Είναι από δορυφόρο οι φωτογραφίες .
Το λιώσιμο των πάγων στη Φιλανδία . Είναι ξεκάθαρη η
αλλαγή σε αυτά τα δύο διαφορετικά έτη .

22 8

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DIVANI APOLLON PALACE - ΚΑΒΟΥΡΙ

ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Οι καλλιέργειες σταριού . Είναι γεγονός ότι θα αλλάξει η
βιοποικιλότητα. Στην Ελλάδα έχουμε την παραδοσιακή καλλιέργεια
της αμπέλου και της ελιάς. Σε λίγα χρόνια πιθανόν να μην την
έχουμε και να πάει προς τα βόρεια και να έχουμε άλλα είδη. Αυτά
έχουν απασχολήσει επίσημα όλους τους ηγέτες των κρατών και
όλοι θα γνωρίζετε ότι τον Φεβρουάριο που μας πέρασε είχαν κάνει
μια συνάντηση στο Παρίσι για αυτά ακριβώς τα θέματα .
Η αύξηση της θερμοκρασίας. Η αύξηση του επίπεδου της
θάλασσας. Όλα αυτά είναι τα γνωστά φαινόμενα και αυτά είναι οι
αιτίες που θα μας οδηγήσουν στην εφαρμογή των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας.
Οι διαπιστώσεις. Ο Γάλλος Πρόεδρος Ζακ Σιράκ είχε κάνει μια
ερώτηση και είχε απαντήσει μόνος του. «Τι είναι αυτό που μας
καταλαμβάνει και δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε , ο εγωισμός
της ενοχής και αρνούμαστε να αποδεχτούμε τις επιπτώσεις της
καταστροφής του περιβάλλοντος» .
Ο Μπους το Ιούνιο του 2001 είχε πει ότι για αυτό ευθύνονται
οι άνθρωποι και να πάρουμε και κάποιον άλλον ηγέτη της Ουγκάντα ,
που είπε ότι είναι μια επίθεση των πλουσίων εναντίον των φτωχών .
Δεν έχω μια εικόνα , την αφαίρεσα , για να προλάβω να τα πω
όλα. Να δει κανείς τον πλανήτη , για να δείτε το μεγαλύτερο μέρος
του πλανήτη να μπείτε το βράδυ . Θα δείτε ο ηλεκτροφωτισμός που
βρίσκεται, που σημαίνει και ανάπτυξη στην Ευρώπη και στην
Αμερική. Μιλάμε για αειόφορο ανάπτυξη όλη. Ποια είναι η αειφόρος
ανάπτυξη ; Είναι ένα βασικό που πρέπει να καταλάβουμε και να
υιοθετήσουμε.

Να

μην

υποβιβάζουμε

την

ικανότητα

των

μελλοντικών γενών να αντιμετωπίσουν τις δικές τους ανάγκες.
Ανάπτυξη

και

περιβάλλον

πάνε

μαζί.

Βεβαίως ,

όχι

υποβάθμιση. Ικανοποίηση των ζωτικών αναγκών για οικονομική
ανάπτυξη με την εξής παράλληλη θεώρηση της προστασίας του
περιβάλλοντος: τα πραγματικά προβλήματα που καταστρέφουν και
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εξαφανίζουν

το

περιβάλλον

είναι

τα

σημερινά

πρότυπα

κατανάλωσης και συμπεριφοράς.
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έρχονται σαν λύση . Έχουν
πολλά πλεονεκτήματα . Νομίζω
απαριθμήσω,

για

ανανεώσιμες.

να

Δεν

ότι τα γνωρίζουμε. Δεν θα

προλάβουμε . Καταρχήν,

τελειώνουν,

δεν

είναι

το

λέει

η

τα

λέξη ,

εξαντλήσιμες,

δεν

μολύνουν το περιβάλλον , έχουν αποκεντρωτικό χαρακτήρα πολύ
καλό και πολύ δημοκρατικό, ενεργειακή ανεξαρτησία , που σημαίνει
και εθνική ανεξαρτησία για μια χώρα . Μειωμένο συναλλαγματικό
κόστος, μηδενικό ή μειωμένα λειτουργικά έξοδα . Ας πούμε, στα
ηλιακά έχουμε μηδενικό. Στη βιομάζα έχουμε κάποιο λειτουργικό
έξοδο .
Ασφάλεια

ενεργειακής

τροφοδοσίας ,

τόνωση

τοπικής

οικονομίας, είναι βασικό , διότι μπορεί ο Δήμος μόνος του να λύσει
τα προβλήματά του τα ενεργειακά – θα δείτε εικόνες στο τέλος για
αυτά που αναφέρω τώρα – και συμβολή στην αειφόρο ανάπτυξη .
Η Ευρώπη δίστασε, αλλά έχει προχωρήσει . Όπως γνωρίζετε
όλοι, έχει θέσει ορισμένες οδηγίες για τα επόμενα χρόνια όσον
αφορά

την

κάλυψη

ενεργειακών

αναγκών

και

τη

μείωση

των

εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα . Έχει πει μέχρι το 2020 ένα
20,1% η διείσδυση από τις τεχνολογίες των ανανεώσιμων .
Πως μπορεί να σωθεί ο πλανήτης ; Όχι μόνο ο πλανήτης, αλλά
και η τοπική κοινωνία είναι ο πλανήτης . Αν δημιουργήσουμε μια
κοινωνία με μεγαλύτερο σεβασμό στο περιβάλλον , ίσως πάρουμε
μια απάντηση .
Ποιες

είναι

οι

λύσεις;

Θα

ξεκινήσουμε

από

την

ηλιακή

γρήγορα . Μπορεί να κάνει πολλά πράγματα , είτε σε ζεστό νερό για
θέρμανση, είτε για ζεστό νερό για οικιακή χρήση .
Για τους Δήμους πάρα πολλές χρήσεις. Σε σχολεία που έχει.
Θα επικεντρωθώ στα σχολεία , γιατί τα έχει υπό την επιτήρησή του
ο Δήμος. Μπορεί να κάνει πολλές εφαρμογές, γιατί τα σχολεία είναι
μονάδες που τα θερμικά τους φορτία δεν είναι μεγάλα , διότι
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λειτουργούν μόνο το πρωί. Άρα , το πρωί δεν έχουμε τόσο μεγάλα
φορτία, όπως αν λειτουργούσαν σε 24 ωρη βάση, ιδίως το βράδυ.
Άρα,

μπορεί

να

παραδείγματος

καλύψει

χάρη

ή

με

τις

απαιτήσεις

καλά

με

μελετημένο

μια

βιομάζα,

σχεδιασμού

του

κελύφους του κτιρίου.
Όσον αφορά το ζεστό το νερό σε διάφορα δημόσια κτίρια , είτε
λέγονται βρεφονηπιακοί σταθμοί, είτε λέγονται ΚΑΠΗ , θα μπορούσε
κάλλιστα να εφαρμόσει ηλιακή ενέργεια για τα θερμικά φορτία των
κτιρίων αυτών .
Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα, βέβαια στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό, που έχει λιγότερο ήλιο απ’ ότι η Ελλάδα , με
εφαρμογές ανανεώσιμων πηγών και συγκεκριμένα για το ζεστό νερό
που μιλάμε . Μπορεί και με συλλέκτες αέρα να θερμάνει κτίρια , σας
είπα, επειδή έχει πολύ μικρό φορτίο σε σύγκριση με τα σπίτια που
έχουν

μεγάλα

ηλεκτρικό

φορτία

ρεύμα

που

στη

διάρκεια

μπορεί

να

της

νύχτας.

καλύψει

με

Έχουμε

και

φωτοβολταϊκά .

Υπάρχουν πάρα πολλοί Δήμοι που έχουν βάλει φωτοβολταϊκά και
καλύπτουν ορισμένες απαιτήσεις, ιδίως για φορτία , όπως είναι
ορισμένες του Δήμου δραστηριότητες σε αντλιοστάσια , σε δημόσιο
φωτισμό , όπως θα δούμε παρακάτω .
Με έναν σχεδιασμό σωστό μπορεί να κερδίσει πάρα πολλά
ένα σχολείο και σχεδόν να μηδενίσει τα θερμικά του φορτία με τη
χρήση παθητικών ηλιακών συστημάτων.
Σε

ορεινά

καταφύγια .

Ορισμένοι

Δήμοι

έχουν

ορεινά

καταφύγια. Εκεί δεν είναι ανάγκη να μεταφέρει ούτε πετρέλαιο, ούτε
υγραέριο,

ούτε

ανεμογεννήτριες,

οτιδήποτε
αν

είναι

άλλο.

Μπορεί

ανεμώδης

η

κάλλιστα ,

είτε

με

περιοχή ,

είτε

με

φωτοβολταϊκά, είτε με συνδυασμό όλων αυτών και με ηλιακούς
συλλέκτες, να καλύψει και το ζεστό του το νερό, που έχουν
απαίτηση εκεί πέρα για το Σαββατοκύριακο, αλλά και το ηλεκτρικό
ρεύμα για την τηλεπικοινωνία , για τον φωτισμό κα οτιδήποτε άλλο.
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Σε δημοτικά σφαγεία , σε δημοτικές πισίνες. Αυτό που βλέπετε
είναι στον Καναδά μια δημοτική πισίνα που το νερό θερμαίνεται με
τον ήλιο , γιατί είναι μικρά τα φορτία της πισίνας , απαγορεύεται να
αυξηθεί η θερμοκρασία της πισίνας πάνω 22-23 βαθμούς, ανάλογα
με τη χρήση της. Επομένως, κάλλιστα μπορεί να το καλύψει ο
ελληνικός ήλιος.
Επίσης, συλλέκτες χαμηλού κόστους στην πισίνα , διότι από
τη στιγμή που δεν έχει μεγάλο θερμικό φορτίο μπορούμε να
βάλουμε ακάλυπτες συλλέκτες , χωρίς τζάμι, να ενσωματωθούν σε
δομικά στοιχεία του κτιρίου και να είναι πάρα πολύ ωραίο κτίριο, να
φαίνεται από μακριά και όχι μόνο απλά ωραίο , αλλά συμπαθητικό
και για φωτογράφηση.
Πάνω στα σκουπίδια , που είπαν προηγουμένως οι αξιότιμοι
Δήμαρχοι, να σας πω ένα μόνο παράδειγμα που μου έρχεται στο
μυαλό. Δεν ξέρω αν έχετε επισκεφτεί τη Βιέννη, θα δείτε ότι στο
κέντρο

της

Βιέννης

ένα

πολύ

ωραίο

κτίριο ,

το

πέρασα

για

Πινακοθήκη . Είναι ο τόπος που καίγονται τα σκουπίδια της Βιέννης
και έχει τόσο πολύ ωραία διαρρύθμιση και αρχιτεκτονικό σχεδιασμό ,
που νομίζει κανείς ότι είναι Πινακοθήκη και είναι το σημείο που
καίγονται τα σκουπίδια , διότι εκεί που παράγονται, εκεί καίγονται .
Ηλιακή

θέρμανση

με

πισίνα .

Υπάρχουν

πάρα

πολλές

εφαρμογές και στον τουριστικό τομέα . Δείχνω τον Άγιο Νικόλαο –
και η Κρήτη γενικά – που έχει πάρα πολλά καταλύματα τουριστικά
και μπορεί κάλλιστα

να θερμαίνει

το

νερό

το καλοκαίρι που

βρίσκεται σε σύμπτωση η κατανάλωση του ζεστού νερού για τους
τουρίστες με την ηλιακή προσφορά . Σε βιομηχανίες, ξενοδοχεία ,
κάμπινγκ ,

πλυντήρια

αυτοκινήτων ,

αθλητικά

κέντρα ,

σχολεία ,

ιχθυοκαλλιέργειες.
Να πάμε στην αιολική τεχνολογία. Είναι γνωστή και πιστεύω
ότι όποιος προχωρήσει στην Ελλάδα θα τη δει . Να εστιαστώ στους
Δήμους. Αυτό είναι ένα σχολείο στην Αμερική , πάρα πολλά σχολεία ,
θα σας δείξω και στην Ευρώπη, έχουν βάλει μια ανεμογεννήτρια.
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Καλύπτει

το

60%

μόνο

η

συγκεκριμένη

ανεμογεννήτρια

του

ηλεκτρικού φορτίου του σχολείου, διότι το σχολείο λειτουργεί μόνο
την ημέρα . Δεν έχει μεγάλα ηλεκτρικά φορτία και τα καλύπτει 60%
αυτή η ανεμογεννήτρια που βλέπετε.
Έχει βγει μια καινούργια ανεμογεννήτρια που δένει αισθητικά
με το περιβάλλον , μπαίνει σε σπίτια και σε σχολεία, είναι 1,5
κιλοβάτ , μπορεί να καλύψει πάρα πολλά ηλεκτρικά φορτία .
Εδώ

βλέπουμε

στην

Αγγλία

έναν

σταθμό

τροφοδοσίας

καυσίμων με τις ανεμογεννήτριες. Επίσης, ένα σχολείο στη Σουηδία
έχει βάλει ανεμογεννήτρια και αυτή είναι 1,8 κιλοβάτ και καλύπτει
σχεδόν όλα τα ηλεκτρικά φορτία του σχολείου και γίνεται και κέντρο
επίδειξης. Δηλαδή, πολλά άλλα σχολεία επισκέπτονται αυτό το
σχολείο προκειμένου να δουν τα οφέλη και να ξεκινήσει το παιδί να
αποκτήσει,

όχι

περιβαλλοντική

συνείδηση

μόνο ,

αλλά

και

ενεργειακή συνείδηση . Η ενεργειακή συνείδηση ξεκινάει από τη
στιγμή που κλείνουμε το φως όταν βγαίνουμε από το δωμάτιο και
δεν μας χρειάζεται.
Ο καυστήρας βιομάζας μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ .
Είναι γνωστά τα πέλετς. Στην Αυστρία έχουν αρχίσει πλέον και
έχουν διώξει το πετρέλαιο . Προσπαθούν οι κάτοικοι πολύ σωστά
και ενεργειακά συνειδητοποιημένοι και χρησιμοποιούν καυστήρες
βιομάζας. Αυτό είναι το πέλετς, συμπιεσμένη καύση μίλι , ξυλώδης
καύση μίλι . Αντί να φωνάξεις το βυτιοφόρο με το πετρέλαιο,
φωνάζεις αυτό και το φέρνει στο σπίτι σου . Είναι πάρα πολύ
διαδεδομένο και μπορείς να έχεις λιγότερους ρύπους και όχι
νοσογόνους, διότι είναι ο κύκλος του άνθρακα και υπάρχουν πάρα
πολλά τουριστικά και δημοτικά κτίρια που έχουν θερμανθεί με αυτό .
Να σας πω μόνο ότι ένας Δήμος στη Σουηδία ότι από το
1998-2006 αντικατέστησε σε 43 δημοτικά κτίρια τον καυστήρα
πετρελαίου με καυστήρες βιομάζας και τα ετήσια οφέλη είναι αυτά
που βλέπετε εδώ , σε οικονομική βάση οκτακόσια τόσα χιλιάδες
ευρώ , 3.000 τόνους διοξειδίου του άνθρακα , ελαττώθηκε ο ουρανός
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της περιοχής και 15 κυβικά μέτρα στάχτης , τα οποία πήγαν για
εδαφοβελτιωτικό τις γύρω περιοχές .
Οι πολυκαυστήρες βιομάζας υπάρχουν άπειρη γκάμα . Αν
θελήσει κανείς να ψάξει στο διαδίκτυο, είναι άπειρα. Εδώ στην
Ελλάδα

υπάρχουν

κατασκευαστές ,

ακόμα

και

στην

Κρήτη

πολυκαυστήρων βιομάζας. Γιατί , όπως ξέρετε , στην Κρήτη ένα
βιοκαύσιμο είναι ο ελαιοπυρήνας. Είναι παραπροϊόν . Γεωργικό
προϊόν

είναι

η

ελιά ,

παραπροϊόν

είναι

ο

πυρήνας

και

χρησιμοποιείται πάρα πολύ και στα τουριστικά καταλύματα στην
Κρήτη .
Η βιομάζα βέβαια είναι και τα βιοκαύσιμα . Δεν θα επεκταθώ .
Να πάμε στα φωτοβολταϊκά. Είναι πολύ γνωστή η τεχνολογία , είναι
ώριμη αυτή τη στιγμή . Πάρα πολλοί ιδιώτες έχουν ξεκινήσει, αλλά
και Δήμοι , έτσι ώστε να έχουν έσοδα από αυτό το πράγμα διότι,
όπως ξέρετε , δίνει μια επιδότηση 55% το κράτος για φωτοβολταϊκά
διασυνδεδεμένα . Έχετε έσοδα και δεν μολύνει το περιβάλλον ,
αθόρυβα ,

χωρίς

κινητά

μέρη

και

μπορεί

να

καλύψει

φορτία,

ανάλογα με την επιφάνεια , για τον Δήμο .
Ένα διασυνδεδεμένο έχουμε βάλει και στο Ίδρυμά μας 1,5
κιλοβάτ και δίνουμε στη ΔΕΗ. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν
δεκάδες εφαρμογές σε κτίρια , ανάλογα με τον σχεδιασμό και
ανάλογα με τις γνώσεις του αρχιτέκτονα μπορεί να δώσει τέτοια
μορφή

και

να

είναι

αξιοζήλευτο

το

κτίριο

από

μακριά

και

παραδειγματικό για εφαρμογή σε κατοικίες.
Να πάμε στους Δήμους, σε κάτι που μπορεί να γίνει πολύ
εύκολα και απλά . Δηλαδή, ο δημοτικός φωτισμός είτε σε πάρκα ,
είτε σε δημόσιους δρόμους, χωρίς να μεταφέρει τις αντιαισθητικές
κολώνες της ΔΕΗ τις μαύρες , να κάνει κατανάλωση από τον ήλιο
του φωτισμού που είναι απαραίτητος ακόμα και για ηχητικό σήμα ,
ιδίως κοντά σε σχολεία, όταν είναι το πράσινο, να είναι και ηχητικό
σήμερα προκειμένου να περνούν οι μαθητές. Σε δρόμους δασικούς,
είτε
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σε

πάρκα

μέσα ,

χωρίς

να

έχει

ανάγκη

να
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ηλεκτροφόρα καλώδια , με τα γνωστά προβλήματα . Σε πάρκα, σε
παραλίες μπορεί κάλλιστα να το χρησιμοποιήσει. Σε πάρκινγκ,
μπορεί να κάνει δημοτικά πάρκινγκ και να έχει έσοδα από αυτά ,
διότι θα μπορεί κάλλιστα να παίρνει χρήματα από το αντίστοιχο
τοπικό δίκτυο που θα δίνει το ρεύμα . Ξέρετε πολύ καλά ότι είναι 40
λεπτά έχει πάρει η κιλοβατώρα αυτή τη στιγμή που πληρώνει η ΔΕΗ
στον Δήμο.
Υπάρχουν

πάρα

πολλά

πάρκινγκ

σχεδιασμένα

που

λειτουργούν ήδη , όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και στην Αμερική .
Εδώ να σας δείξω ένα πάρκινγκ με φωτοβολταϊκά , το οποίο έχει
πολλές δυνατότητες. Αυτά τα αυτοκίνητα που είναι από κάτω είναι
ηλεκτρικά αυτοκίνητα . Σας δείχνω ένα ήδη από κοντά . Μπορούν
κάλλιστα και να φορτίζονται εκεί σε αυτό το πάρκινγκ και υπάρχει
ένας μετρητής που πληρώνουν , αλλά και όταν πάει να πάρει το
αυτοκίνητό,

ανάβει

αυτόματα

εκείνη

τη

στιγμή

φως

και

τον

διευκολύνει. Είναι δημοτικά πάρκινγκ .
Τα αυτοκίνητα τα ηλεκτρικά έχουν γεμίσει τον κόσμο. Αρκεί να
σας πω ότι στην Κίνα – και μιλάμε για μια χώρα που είναι το 1/6
του πληθυσμού της γης – η Αστυνομία χρησιμοποιεί ηλεκτρικά
αυτοκίνητα . Βέβαια , υπάρχουν εκεί και τα ηλεκτρικά ποδήλατα . Δεν
έχουν

να

αντιμετωπίσουν

καμία

διαφορά

από

ένα

κανονικό

αυτοκίνητο σε ταχύτητα , σε ευκολίες, σε οτιδήποτε άλλο.
Για τις ανάγκες ενός Δήμου πιστεύω ότι θα ήταν ένα πολύ
καλό

παράδειγμα

να

αποκτήσει

κάποιος

Δήμος ,

θα

ήταν

αξιοζήλευτος, παράδειγμα προς μίμηση για τους άλλους Δήμους,
διότι να ένας τρόπος να μην μολύνει ένας Δήμος .
Υπάρχουν και οι ηλιακοί σταθμοί ανεφοδιασμού. Υπάρχουν
και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Όπου υπάρχει ηλιοφάνεια
υπάρχει σταθμός. Αν περάσεις με το αυτοκίνητό σου και σου έχει
μείνει το τηλέφωνο το κινητό, το αυτοκίνητο μπορείς κάλλιστα να
πας και να το φορτίσεις δωρεάν από τον ήλιο , χωρίς έξοδα .
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Επομένως, υπάρχουν λύσεις , φτάνει να γίνει μια μελέτη και
να γίνει εκ των προτέρων ένας σωστός σχεδιασμός.
Για τις θέσεις εργασίας να σας πω μόνο ότι στη Γερμανία με
τον νόμο που έκανε από το 2000 για τις ανανεώσιμες έχουν βγει
170.000

θέσεις

εργασίας.

Δεν

το

περίμενε

ούτε

η

γερμανική

κυβέρνηση ότι σε τόσο λίγο χρόνο και με μηδενικά έξοδα θα
δημιουργούσε τόσες πολλές θέσεις εργασίας. Αυτές με τι κόστος ;
Το έτος 5 € ανά κάτοικο, λόγω αυτών των κινήτρων που δίνει για
τις υποβολές φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων.
Ενεργειακή αγωγή. Να και ο ρόλος μου σαν εκπαιδευτικός . Το
ΤΕΙ και συγκεκριμένα το εργαστήριο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ,
στο οποίο υπηρετώ , θα μπορεί κάλλιστα να συνεργαστεί μαζί σας
με οποιονδήποτε Δήμο, όπως έχουμε συνεργαστεί επανειλημμένως
συμβουλευτικά και αντικειμενικά προκειμένου να εφαρμόσει κάτι
απ’ όλα αυτά , τα οποία ανέφερα, διότι ξεκινάει η ενεργειακή αγωγή
από το δημοτικό. Βλέπουμε στην Ιαπωνία ένα σχολείο, στο οποίο
έχουν ξεκινήσει από μικρά και αποκτούν αυτή την ενεργειακή
συνείδηση.
Επίσης, εδώ βλέπετε στη Σουηδία ένα σχολείο που έχουν
φωτοβολταϊκά, είναι επιδεικτικά, παρακολουθούν τα παιδιά .
Τελειώνω ότι υπάρχει ο θεσμός της πρακτικής άσκησης, που
σημαίνει 6 μήνες οι τελειόφοιτοι φοιτητές μας μπορούν να πάνε σε
οποιονδήποτε Δήμο το ζητήσει και να δουλέψουν με ένα κόστος
που είναι πληρωμένο από το κράτος προκειμένου να βοηθήσουν .
Ήδη έχουν πάει στα Νέα Λιόσια για τα σκουπίδια αρκετοί φοιτητές
δικοί μας και έχουν μελέτη και μάλιστα , μετά νομίζω ότι τους
κράτησαν .
Αυτό το λέω έπ’ ευκαιρία που είπε κάποιος Πρόεδρος ότι δεν
έχει άτομα εξειδικευμένα. Κάλλιστα μπορεί να ζητήσει δύο φορές
τον χρόνο, αρχές τώρα του ακαδημαϊκού εξαμήνου και τον Μάρτιο
να ζητήσετε άτομα για πρακτική άσκηση . Θα μπορέσουν να σας
βοηθήσουν πάρα πολύ σε θέματα ενεργειακά, για ενεργειακές
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επενδύσεις στον Δήμο . Τα οφέλη είναι γνωστά . Η ελάττωση των
εκπομπών ,

εξοικονόμηση,

απασχόληση.

Υπάρχουν

και

ποικιλία
έμμεσα

ενεργειακής
οφέλη,

τροφοδοσίας,

προετοιμασία

των

πόλεων για ανάπτυξη . Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Η ΕΟΚ δίνει
χρήματα σε προγράμματα . Επανειλημμένως έχει δώσει . Είχα την
τύχη να είμαι συντονιστής σε δύο από αυτά , ένα ήταν ο Δήμος της
Καρδίτσας για τρία χρόνια και ένα άλλο για τον Δήμο της Λάρισας.
Ανάπτυξη

περιβαλλοντικής

συνείδησης .

Περιβαλλοντική

συνείδηση ξεκινάει από τη στιγμή που γνωρίζει κανείς και δεν
παίρνει τα σκουπίδια να τα πετάξει στον δρόμο. Αυτό γίνεται κατά
κόρον στην περιφέρεια . Η ενεργειακή συνείδηση ξεκινάει από αλλού ,
όπως σας είπα .
Περιμένω τη δική σας συνεισφορά όσον αφορά τις απαιτήσεις
που έχετε σε προσωπικό και θα χαρώ πολύ και για συνεργασία
προκειμένου να βοηθήσουμε όλοι σε αυτό το περιβάλλον που έχει
τόσο πολύ επιβαρυνθεί.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Ευχαριστούμε κύριε καθηγητά . Τον λόγο έχει η κυρία
Ζερβάκη.
Η. ΖΕΡΒΑΚΗ: Θα είμαι επιγραμματική. Θα αναφερθώ κυρίως σε
θέματα θεσμικά δεδομένου ότι ο χρόνος που είχαν οι Επιτροπές και
μάλιστα η Επιτροπή Θεσμών της ΤΕΔΚΝΑ για να επεξεργαστούν τα
ζητήματα δεν ήταν αρκετός, με αποτέλεσμα κάποια θέματα να
μπουν επιγραμματικά και μόνο στην εισήγηση.
Το πρώτο θέμα που θέλω να αναφερθώ είναι ότι η διοικητική
μεταρρύθμιση, την οποία αναζητά και η Αυτοδιοίκηση και το κράτος
και ο πολίτης, βασικό στόχο έχει να εξυπηρετεί τον πολίτη . Δηλαδή,
να υπάρχει σαφής οριοθέτηση αρμοδιοτήτων κάθε βαθμίδας, είτε
του κράτους , είτε της Αυτοδιοίκησης. Στην κατεύθυνση αυτή δεν
μπορεί σε καμία περίπτωση η διοικητική μεταρρύθμιση να αφορά
μόνο τον Α΄ και τον Β΄ Βαθμό Αυτοδιοίκησης. Πρέπει να ξεκινάει
από

τον

επαναπροσδιορισμό

των

ορίων

των
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Περιφερειών στην Αττική και αυτό, γιατί στην Αττική έχουμε μερικά
χαρακτηριστικά , όπως
περιλαμβάνει

μια

τέσσερις

διευρυμένη

εκλογικές

Υπερνομαρχία , η οποία

Περιφέρειες.

Έχουμε

υπό

αντιπροσώπευση ολόκληρων περιοχών στο Ελληνικό Κοινοβούλιο
και υπάρχει για αυτό τον λόγο μεγάλο πρόβλημα. Αυτό αφορά
κυρίως

τη

Β΄

Εκλογική

Περιφέρεια

Αθήνας

και

την

Εκλογική

Περιφέρεια του υπολοίπου Αττικής. Εξάλλου , οι περιοχές αυτές δεν
έχουν

κοινά

χαρακτηριστικά

από

απόψεως

οικονομικής,

αναπτυξιακής και ούτω καθεξής.
Αυτό είναι το πρώτο ζήτημα που νομίζω ότι πρέπει να
περιλάβουμε, στην εισήγηση το έχουμε περιλάβει επιγραμματικά ,
να το διευρύνουμε .
Ένα

δεύτερο

θέμα

αφορά

το

ότι

πολλοί

Δήμοι

έχουν

αντεκδικήσεις κυρίως σε θέματα γης, οι Δήμοι, οι ΟΤΑ με την
Εκκλησία. Το συναντάμε στη Δυτική Αθήνα στην Πετρούπολη και
στο Περιστέρι, το συναντάμε στα Μέθανα . Είναι πολύ πιθανόν να
υπάρχουν και άλλοι Δήμοι .
Αυτό είναι τεράστιο θέμα και όπως καταλαβαίνετε , η Εκκλησία ,
επειδή βάσει των νόμων είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ,
δεν είναι εφικτό οι Δήμοι να πηγαίνουν 20 και 30 χρόνια στα
δικαστήρια και τελικά να μην καταλήγουν και πουθενά .
Η

ΤΕΔΚΝΑ

θα

πρέπει

να

καταγράψει

το

θέμα ,

να

το

επεξεργαστεί και να δει πως θα μπορέσει να υποστηρίξει όλους
τους Δήμους, ούτως ώστε οι χώροι αυτοί οι διεκδικούμενοι να
έρθουν σε ωφέλεια των δημοτών, να καταλήξουν σε ελεύθερους
χώρους.
Το

τρίτο

ζήτημα

αφορά

τη

λειτουργία

των

Δημοτικών

Διαμερισμάτων . Μέχρι πέρυσι είχαμε δύο Δήμους με Δημοτικά
Διαμερίσματα στην Αττική , την Αθήνα και τον Πειραιά . Από πέρυσι
έχει προστεθεί η Καλλιθέα και το Περιστέρι, χωρίς εν των μεταξύ να
έχει γίνει καμία αποτίμηση για τον τρόπο που λειτουργούν για τα
Διαμερίσματα, τι πρέπει να γίνει για να βελτιωθούν και ούτω
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καθεξής. Αν συμβάλλουν τελικά σε αυτό που θέλουμε , που είναι η
λαϊκή συμμετοχή, αν διευρύνουν τον βαθμό της Αυτοδιοίκησης.
Η πρόταση που καταθέσαμε στην Επιτροπή Θεσμών και
μπορεί να γίνει δεκτή από το Συνέδριο είναι: καταρχήν, μια ημερίδα
την καινούργια χρονιά με τους Δήμος που έχουν Διαμερίσματα ή με
αυτούς που είναι πολύ κοντά στο πληθυσμιακό όριο και με αυτούς,
για να αποκτήσουν προκειμένου να κάνουμε μια καταγραφή του
πως λειτουργούν τα διαμερίσματα , αν πρέπει να τα επεκτείνουμε ,
αν πρέπει να βελτιώσουμε , αν πρέπει να επέμβουμε θεσμικά στα
ισχύοντα.
Το

τέταρτο

θέμα

που

θέλω

να

θίξω

αφορά

στην

εκπροσώπηση των μειοψηφιών στα Νομικά Πρόσωπα . Γενικότερα
με τον νέο Δημοτικό Κώδικα υπάρχουν μια σειρά από προβλήματα,
έχουν παρατηρηθεί και έχουν αντιμετωπίσει πολλοί στους Δήμους
τους προβλήματα .
Ένα από αυτά είναι ότι με την πρόβλεψη που κάνει για την
εκπροσώπηση της αντιπολίτευσης στην πραγματικότητα υπάρχει
ένας εκπρόσωπος της αντιπολίτευσης σε ένα Νομικό Πρόσωπο .
Δεν είναι φυσιολογικό σε ένα 11 μελες, 13 μελες, 15 μελες Διοικητικό
Συμβούλιο να υπάρχει τόσο μειωμένη η παρουσία της μειοψηφίας.
Θα πρέπει και μία σειρά άλλα θέματα βεβαίως να θέσουμε , αλλά να
επιμείνουμε στην αλλαγή του , ούτως ώστε να εκφράζεται στα 2/5
και πάλι η αντιπολίτευση , δηλαδή να υπάρχει η δυνατότητα να
εκφράζονται περισσότερες δημοτικές παρατάξεις.
Ως πέμπτο ζήτημα θα θέσω το εξής: θεωρώ ότι οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι ασκούν ένα συγκεκριμένο έργο , το οποίο δεν συνδέεται
με τις παρουσίες τους στα Δημοτικά Συμβούλια , όπως κακώς κάνει ,
κατά τη γνώμη μου , μέχρι τώρα ο Κώδικας. Ο Δημοτικός Σύμβουλος
δεν είναι μόνο στις 2 ή 3 ώρες που θα καθίσει στο Συμβούλιο, πολύ
περνούν μόλις ένα τέταρτο , υπογράφουν και φεύγουν , ίσως τα
έχετε δει , αλλά συνδέεται με τη γενικότερη παρουσία του από το
πρωί μέχρι το βράδυ στην πόλη .
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Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να καταργήσουμε τα έξοδα
παραστάσεως, που καταλήγουμε τουλάχιστον για τους Δημοτικούς
Συμβούλους της πλειοψηφίας με τη συμμετοχή τους σε πέντε, έξι,
επτά Νομικά Πρόσωπα και σε τέσσερις Επιτροπές να εισπράττουν
πάρα πολλά χρήματα χωρίς λόγο και να καταλήξουμε σε μια πάγια
αντιμισθία έξοδα παραστάσεως, εφάπαξ για όλους τους Δημοτικούς
Συμβούλους. Προσωπικά προτείνω να είναι στο 1/3 περίπου της
αμοιβής του Δημάρχου.
Στις

Επιτροπές

βεβαίως

να

συμμετέχουν

αυτοί

που

ενδιαφέρονται. Δηλαδή, δεν μπορεί να κάνουμε Επιτροπές και
Συμβούλια που να έρχονται κάποιοι παρόντες και απλώς να βάζουν
την υπογραφή τους. Εν πάση περιπτώσει, ας το κάνουν αυτοί που
ενδιαφέρονται πραγματικά .
Ένα

τελευταίο

είναι

ότι

παρατηρείται

το

φαινόμενο,

για

διαφορετικούς λόγους ή για παρεμφερείς, στους περισσότερους
Δήμους να μην υπάρχει εξυπηρέτηση των Δημοτικών Συμβούλων .
Νομίζω ότι θα πρέπει να θεσμοθετηθεί: πρώτον, στους Δήμους που
έχουν Δημοτικά Διαμερίσματα που είναι μεγάλοι Δήμοι , τέσσερις
είναι όλοι και όλοι, κάθε παράταξη έχει γραφείο και γραμματειακή
υποστήριξη από τον Δήμο. Στους δε Δήμους που είναι από 50.000
μέχρι 100.000 κατοίκους ότι υπάρχει γραφείο και γραμματειακή
υποστήριξη για το σύνολο της αντιπολίτευσης. Δεν είναι δυνατόν να
κάνει ένας Δημοτικός Σύμβουλος τη δουλειά του , όταν δεν έχει τη
δυνατότητα ούτε καν να βρίσκεται στον χώρο του Δημαρχείου .
Ευχαριστώ .
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Ευχαριστούμε την κυρία Ζερβάκη . Ο κύριος Ιατρού , ο
Δήμαρχος Κερατέας.
ΙΑΤΡΟΥ : Συνάδελφοι, παρακολουθώ τα Συνέδρια της ΤΕΔΚΝΑ από
το

1980.

Όσο

και

να

σας

κάνει

εντύπωση ,

είμαι

από

τους

παλιότερους από τις ιδιότητες που είχα στην Δήμο Κερατέας σαν
Δημοτικός

Σύμβουλος

και

αργότερα,

ακόμα

και

τώρα

Νομαρχιακός Σύμβουλος.
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Θέλω να κάνω τρεις γενικές παρατηρήσεις, πριν μπω στο
κυρίως θέμα που, όπως όλοι αντιλαμβάνεστε, αν και έχουμε ηχηρές
απουσίες, είναι το ζήτημα των απορριμμάτων .
Η πρώτη παρατήρηση είναι η εξής: από την εμπειρία απ’ όλα
τα Συνέδρια και από αυτό το Συνέδριο θεωρώ ότι η ΤΕΔΚ Αττικής
τείνει να γίνει μια μικρή ΚΕΔΚΕ. Προσπαθούμε – και αυτό φάνηκε
από τις κεντρικές εισηγήσεις που είχαμε και χθες, αλλά κυρίως
σήμερα την πρώτη φάση – να ασχοληθούμε με όλα τα γενικά
προβλήματα

της

χώρας,

της

Ελλάδας

και

την

Αυτοδιοίκηση,

θεσμικά, πολιτικά , οικονομικά και ασχολούμαστε λιγότερο, παρ’ όλο
που υπήρξαν πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις, με τα τοπικά
προβλήματα και εννοώ της Αττικής.
Έχω μια εμπειρία , το ’98-2000 γύρισα όλες τις ΤΕΔΚ όλης της
χώρας,

παρακολούθησα

Συνέδρια

και

είχα

σχεδόν

σε

συνεργασίες

όλες
εκ

αντίστοιχα

μέρους

του

θεματικά
Τεχνικού

Επιμελητηρίου. Δουλεύουν εντελώς διαφορετικά , πετυχαίνουν πολύ
περισσότερα πράγματα .
Εμείς

είμαστε

η

μεγαλύτερη

ΤΕΔΚ,

έχουμε

βαρύνοντα

πολιτικό ρόλο , αλλά ξεχνάμε λίγο τον τόπο μας ή τον χαρακτήρα
που να δίνουμε στα ειδικά ζητήματα που απασχολούν την περιοχή
της Αττικής και είναι πάρα πολλά .
Δύο

ακόμα

μικρά

ζητήματα

με

πρόταση .

Άκουσα

προηγουμένως τον καθηγητή να λέει ορισμένα πράγματα για τον
ρόλο του Επιτρόπου , το ελεγκτικού μηχανισμού . Έχω σοβαρή
εμπειρία στον Δήμο σε εννέα μήνες που είμαι ως καινούργιος
Δήμαρχος, γνωρίζω την εμπειρία που είχατε εσείς οι παλιοί, είδα
τον τόμο που μας έδωσε με τις φοβερές παρατηρήσεις. Έχω την
αίσθηση ότι μία ομάδα από εμάς, μια Επιτροπή, διατίθεμαι εγώ για
αυτό , να κάνουμε μια ειδική ομάδα που θα παρέμβουμε σε αυτό τον
μηχανισμό που υπάρχει να διορθώσουμε αυτό που λέει ένας
Επίτροπος στην Αγία Παρασκευή εγκρίνει το τάδε , δεν το εγκρίνει ο
Επίτροπος της Αττικής.
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Ένα δεύτερο ζήτημα που μας απασχολεί – και με αυτό θα
κλείσω τα γενικά – είναι το ζήτημα των προσλήψεων ΑΣΕΠ,
συμβασιούχοι,

όλα

αυτά

που

μας

ταλανίζουν .

Οδηγούμαστε

μαθηματικά από μόνοι μας σε παρανομίες. Αναγκαζόμαστε να
κάνουμε πράγματα τα οποία δεν πρέπει να κάνουμε. Αυτό γιατί
υποτίθεται ότι υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο , το οποίο είναι σκληρό ,
το οποίο θεσμικά είναι «σωστό» και μας εξαναγκάζει να κάνουμε
πράγματα που είναι αντίθετα με αυτό που επιθυμούμε , δηλαδή την
αποτελεσματικότητα της δουλειάς των Δήμων .
Το ΑΣΕΠ πρέπει να αμφισβητηθεί. Δεν είναι δυνατόν να
κάνουμε διαγωνισμό στον Α Δήμο , στον Δήμο μου έχει συμβεί, να
προσλαμβάνουμε τεχνική υπηρεσία , το αναγκαίο προσωπικό και να
μην έρχεται μετά από τρία και τέσσερα χρόνια , γιατί ο πρώτος
επιλέγει αλλού, ο δεύτερος επιλέγει αλλού, ο τρίτος πάει αλλού ,
περνούν τα χρόνια , περνούν οι μήνες και τελικά δεν έχουμε
τεχνικές υπηρεσίες και φυσικά και άλλες υπηρεσίες.
Το ΑΣΕΠ πρέπει να αμφισβητηθεί. Το νοιώθω πολύ έντονα ,
μας έχει διαλύσει, διότι δεν μπορούμε να συστήσουμε υπηρεσίες με
τους υπάρχοντες οργανισμούς.
Απορρίμματα . Με αυτό θα κλείσω , αλλά θα είναι μεγάλο και
ζητώ λίγο την κατανόηση και την ανοχή σας γιατί, όπως ξέρετε ,
αυτό το Συνέδριο σημαδεύτηκε από το ότι «επιχειρήθηκε» να γίνει
κεντρικό θέμα , κυρίως με την εισαγωγή στις κεντρικές ομιλίες του
ΕΣΔΚΝΑ , είμαστε και Σύνδεσμος Λαυρεωτικής , δεν μας καλέσατε,
μικρός Σύνδεσμος , έχουμε και εμείς κάποια οντότητα . Ο ΕΣΔΚΝΑ
εκπροσωπεί πολλούς . Όμως

μπήκε

μετά

από

εσάς, μην

μου

απαντήσετε, πριν τον Υπουργό. Νομίζω ότι ήταν σημαδιακό . Άρα ,
μπήκε από τα πράγματα ένα κυρίαρχο θέμα . Καλώς να μπει, καλώς
να συζητήσουμε με όρους ισοτιμίας.
Ξεκινώ από μία παρατήρηση . Ο Πρόεδρος του ΕΣΔΚΝΑ που
λείπει, τον ευχαριστώ για την απουσία του, θα ήθελα προκλητικές
ερωτήσεις. Να απαντήσω τώρα και στο θεματικό Συνέδριο, είναι
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πολύ σημαντικό αυτό που προτείνατε και δεν θα τα πω όλα . Θα
πούμε λίγα πράγματα , γιατί νοιώθω ότι με τις συζητήσεις που
κάναμε

με

τους

συναδέλφους

εδώ

οι

συνάδελφοι

δεν

είναι

ενημερωμένοι, δεν ξέρουν την ουσία . Πέντε μικρές παρατηρήσεις.
Ο Πρόεδρος του ΕΣΔΚΝΑ , καινούργιος, είπε μια πάρα πολύ
σημαντική κουβέντα κλείνοντας. Επιτέλους διάλογος. Ο ΕΣΔΚΝΑ το
κατάλαβε μετά από 20 χρόνια . Δώδεκα χρόνια που είχε ακουστεί το
όνομα της Κερατέας επιζητούμε τον διάλογο, τη διαβούλευση ,
επιζητούμε κοινές λύσεις, να γίνουμε μέρος της λύσης και όχι του
προβλήματος, δεν μας ακούν . Μονίμως παίρνονται όλες οι κρίσιμες
αποφάσεις και από Νομαρχίες και από την ΤΕΔΚΝΑ δυστυχώς και
κυρίως από τον ΕΣΔΚΝΑ και φυσικά και από ΕΕΤΑΑ και από όλους
τους άλλους , όλοι έχουν μπει στο σύστημα , χωρίς να ρωτούν
ποιους;

Τον

Αυλώνα

θα

πω

εγώ

προχθές ,

την

Κερατέα,

το

Γραμματικό σήμερα και το Κορωπί, το Πολυδένδριο . Ο Θανάσης ο
Σαρκίρης είναι πολύ ήσυχος σήμερα , λείπει πάλι , αλλά κάποτε
φώναζε πολύ .
Σας αφορά και εσάς το θέμα, γιατί λαμβάνονται αποφάσεις
χωρίς ούτε καν να ρωτούνται αυτοί οι οποίοι καλούνται να λύσουν
το

πρόβλημα .

Θυμάμαι

ένα

Συνέδριο

της

ΤΕΔΚΝΑ

το

1996.

Ανεβαίνει στο βήμα ο αείμνηστος ο Δήμαρχος του Αυλώνα να
μιλήσει. Δεν τον «αφήσατε» να μιλήσει το τότε Σώμα. Όχι εσείς,
γιατί οι περισσότεροι δεν ήσασταν σε αυτό το Συνέδριο. Ο Αυλώνας
καλούταν τότε να πάρει όλη την Αττική μετά τα Λιόσια .
Με τέτοιες νοοτροπίες δεν μπορεί να λυθούν όλα αυτά τα
προβλήματα. Χρειάζεται διάλογος και χρειάζεται συναίνεση και
πράγματι χρειάζονται υποχωρήσεις, να δούμε με τι μέτρα .
Μία παρατήρηση γενική . Πριν μπω εγώ στο πρόβλημα , ξέρετε
τι κάνω ; Ο νους μου στα Λιόσια . Αλληλεγγύη σε αυτό τον χώρο τον
καταπονημένο , τη Δυτική Αττική που έχει ρημαχτεί, που είναι το
αρνητικό παράδειγμα για εμάς και όσοι έχουν ευθύνη για αυτό τον
χώρο, αυτό το παράδειγμα μας έχουν δώσει , την παράνομη, γιατί
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είναι η μεγαλύτερη παράνομη χωματερή της Ευρώπης, 500 τόνους
την ημέρα και όμως παίρνει 5.500 τόνους. Απαράδεκτο . Κάποιοι
επιμένουν .
Αν έχετε προσέξει , όσοι είναι λίγο πιο βαθιά στο σύστημα ,
ξέρετε τι συμβαίνει; Κάποιοι προσπαθούν και κάποιοι που είναι
μέρος του προβλήματος επώνυμοι , χθες είχαμε μία σύγκρουση έξω
από

την

αίθουσα

με

κάποιον

από

αυτούς ,

που

καθόρισε

τα

πράγματα , ξέρετε γιατί έρχονται και παρεμβαίνουν ; Γιατί πρέπει να
δικαιολογήσουν τα λάθη τους, πρέπει να υπερασπίσουν τα λάθη
τους, να μας πουν «Αυτό που κάνουμε , οι χωματερές καλό είναι
έτσι, να συνεχιστεί» . Δεν υπάρχουν άλλες λύσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ :

Εδώ

είναι

αυτό

που

λέει

η

Αντιδήμαρχος,

ότι

υπάρχουν δρομολογημένες καταστάσεις, τις οποίες θα θέλουν να
συνεχίσουν σε λάθος σχεδιασμό. Αναφέρεται σε λάθος πρόσωπο
αυτός, όταν βρίσκεται σε έξαρση .
Σ. ΙΑΤΡΟΥ: Άλλο αφορά η Αντιδήμαρχός μου και μπορώ να το
αναλύσω και εγώ . Έχουμε πολύ συγκεκριμένες εμπειρίες. Εμένα
μου έστειλαν εκπρόσωπο μεγάλης εταιρείας κατασκευαστικής, το
ξέρουν ορισμένοι, στον Δήμο μου να μου πει πως θα τα βρούμε .
Μου τον έστειλε ο παλιός Περιφερειάρχης, ο κύριος Κυριακίδης. Θα
πούμε και ονόματα. Από πού και ως που στέλνει ο Περιφερειάρχης
τότε στον Δήμο και λέει «Ελάτε, τη χωματερή θα την πάρουμε από
εκεί, γιατί είναι αρχαιολογικός χώρος, να την πάμε πιο εκεί» . Να τα
συμφέροντα. Να ερχόταν αυτός με έναν μελετητή ναι. Όταν έρχεται
όμως και μου στέλνει τον εκπρόσωπο της τάδε εταιρείας, την
έχουμε ονομάσει πολλές φορές, σημαίνει συμφέροντα και σημαίνει
διαπλοκή. Καλά έκανα και το είπε . Αυτό εννοούσε όμως, δεν
εννοούσε κάτι άλλο και παρεξηγήθηκε.
ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου )
Σ.

ΙΑΤΡΟΥ:

Ήμουν

εγώ,

του

το

είπα

χθες

προσωπικά .

Ο

Κυριακίδης. Δεν έστειλε μόνο αυτόν . Με τον προηγούμενο Δήμαρχο
και με εμένα μας έστειλε τον μελετητή και τον εκπρόσωπο της
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εταιρείας. Είναι αυτός που πέρασε μέσα στο σύστημα συγκεκριμένο
εργοστάσιο. Είναι πεντακάθαρα . Όταν , συνάδελφοι, μάθετε τι έχει
συμβεί, θα φρίξετε .
Φεύγω από τη σειρά μου , γιατί εμείς έχουμε βγει από τα
ρούχα μας. Προσπαθούμε να γίνουμε μέρος της λύσης και μας
καταστείτε μέρος του προβλήματος. Εμείς σαν περιοχή , δεν ήμουν
Δήμαρχος εγώ , όμως υπερασπίζομαι και τους προηγούμενους και
τις

θέσεις

όλης

συγκεκριμένη

της

Λαυριωτικής

πρόταση,

την

της

Νότιας

αποδέχτηκε

η

Αττικής,

είχαμε

Διοίκηση ,

την

αποδέχτηκε η κυβέρνηση . Μας χάιδεψαν , μας είπαν «μπράβο» και
μέσα σε δύο ημέρες άλλαξαν την απόφαση και με τον νόμο που
πέρασε, που καταργήθηκε όλος, εκτός από το συγκεκριμένο άρθρο
των χωροθετήσεων , έφεραν αυτό που έφεραν για την Κερατέα και
για το Γραμματικό .
Να σας πω τώρα επιγραμματικά , να σας γαργαλίσουμε λίγο,
γιατί εμείς αντιδρούμε τόσο έντονα και συνδέουμε , το λέω με κάθε
ευθύνη και ειλικρίνεια , αυτό το εγχείρημα σε αυτό τον χώρο, να
πάει παντού το μήνυμα , με τη ζωή μας . Τελείωσε. Εκλεχθήκαμε
κυρίως για αυτό . Είμαστε αδικημένοι.
Το ’96 πρωτοβγαίνει η Κερατέα στο προσκήνιο . Τα ίδια
συμβαίνουν και για το Γραμματικό. Τα ίδια έχουν συμβεί και για το
Κορωπί.

Η

απάντηση

του

Υπουργείου

Πολιτισμού

είναι

ότι

απαγορεύεται γιατί είναι αρχαιολογικός χώρος τεράστιας σημασίας,
κηρυγμένος ιστορικός χώρος, κηρυγμένος Α΄ ζώνη προστασίας και
εκεί πάνε επάνω να το κάνουν . Αν το διαβάσω λεπτομερώς,
περιγράφει και γιατί απαγορεύεται .
Πάμε στον επόμενο χώρο . Ρωτάει το ΥΠΕΧΩΔΕ , γιατί επιμένει
το ΥΠΕΧΩΔΕ , είναι 1997. Του απαντάει το Υπουργείο Πολιτισμού :
«Απαγορεύεται. Είναι οχυρωμένος οικισμός ελληνιστικών χρόνων
μεγάλης σημασίας και λοιπά , είναι η περιοχή που έκανε τον Χρυσού
Αιώνα

της

Αθήνας» .

Ο

Χρυσούς

Αιών

των

Αθηνών
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Ασημένιος Αιώνας της Λαυρεωτικής, τα ορυχεία και οι βιομηχανίες
αυτής της περιοχής. Εκεί πάνε να το κάνουν .
Έρχεται το 2003, αφού ξεχάστηκε, πάγωσε , άλλος Υπουργός
Πολιτισμού, θέλει να γίνει και Πρόεδρος του ΠΑ.ΣΟ .Κ. σήμερα ,
άλλη κυβέρνηση, άλλες πρωτοβουλίες, άλλες διαβουλεύσεις, άλλες
διαπλοκές, το φέρνει στο ΚΑΣ, διατάσσει, παίρνει απόφαση , η ίδια
υπογραφή ,

Σταϊνχάουερ ,

αρχαιολογικός

χώρος,

επιτρέπεται

αρκεί

να

να

γίνει,

παρακολουθεί

παρότι

η

είναι

Αρχαιολογική

Υπηρεσία .
Είναι κράτος αυτό; Είναι μπάχαλο , δεν είναι κράτος. Για αυτό
έχουμε πάει στην άλλη άκρη . Έχουμε γίνει και εμείς , με συγχωρείτε
για τη φράση, Ταλιμπάν . Για αυτό λέμε ότι σε αυτό το ζήτημα
έχουμε προτάσεις , είχαμε προτάσεις , αλλά με κράτος αυτής της
μορφής και με αυτές τις λογικές δεν μπορούμε να περπατήσουμε.
Αυτά τα παραδείγματα σας διαβεβαιώνω ότι είναι πολλά .
Όπου

και

να

πιάσεις,

τέτοια

που

ζέχνουν

για

εμάς,

για

το

Γραμματικό, για το Κορωπί , για το Πολυδένδρι, παντού . Ο Αυλώνας .
Το θυμίζω . Ξέρετε γιατί έφυγε ο Αυλώνας. Ήταν λέει πρώτος σε
επιλογή ο Αυλώνας, διότι διατυπώθηκαν τα περίφημα 24 κριτήρια
που διατύπωσε ο ΕΣΔΚΝΑ , κριτήρια αποκλεισμού και με δύο
κριτήρια αποκλεισμού βγήκε και καλώς βγήκε . Το ένα είναι ότι
περνούν από επάνω γραμμές μεταφοράς ενέργειας υψηλής τάσης
και ένα άλλο ότι είναι κυνηγότοπος .
Έχουμε έξι κριτήρια αποκλεισμού στην Κερατέα, τέσσερα στο
Γραμματικό και όμως δεν αποκλείστηκαν και οι μελέτες αυτό το
έχουν αποκρύψει. Για αυτό μιλήσαμε για παραπλάνηση της Βουλής
και σας έχουν παραπλανήσει όλους. Δεν μπορούμε θεσμικά να
πάμε σε αυτούς τους χώρους και για αυτό έκαναν τον νόμο . Γιατί ο
νόμος καλύπτει διατάγματα προστασίας, αρχαιολογικές ζώνες. Όλα
αυτά τα 24 κριτήρια τα καλύπτει όλα, λέει ο νόμος, τελειώσαμε και
αυτό

λέει

δημόσιας

24 6

και

το

υγείας» .

Συμβούλιο
Τι

να

Επικρατείας.

κάνουμε;

Υπάρχει

Λέει :

«για

ζώνη
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ορεινού όγκου , που ο Πρόεδρό μας είπε να προστατευτούν οι
ορεινοί όγκοι. Σε ορεινό όγκο γίνεται η χωματερή της Κερατέας.
Χαίρομαι ότι είπατε ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν
μπορούμε να επιβάλουμε λύσεις , χωρίς συναίνεση πολιτών και
ειδικά τέτοιες λύσεις. Αυτό να κάνουμε. Θέλουμε να γίνουμε μέρος,
δίνω μήνυμα σήμερα, ελπίζω να γίνομαι αντιληπτός, της λύσης και
όχι μέρος του προβλήματος . Χαίρομαι για αυτό που είπε και ο
κύριος Παυλόπουλος. Δεν ξέρω αν πρέπει να τον πιστέψω , έχω
πολλές

αμφιβολίες.

Όμως

το

χάρηκα

που

είπε:

«Πρέπει

να

τελειώνουμε με το παρελθόν , με ότι στραβό έγινε. Πρέπει να πάμε
σε νέους τρόπους, πρέπει να πάμε και σε νέους μεθόδους, κυρίως
σε νέες νοοτροπίες» . Όμως αυτό δεν το εισπράττει ο ΕΣΔΚΝΑ που
καθορίζει τα πράγματα . Αν θέλετε , όλες οι μελέτες που έχουν γίνει
έχουν υπογραφή ΕΣΔΚΝΑ , άσχετα αν μετά η υπογραφή έγινε
ΕΕΤΑΑ,

η

υπογραφή

έγινε

τάδε

εταιρείες,

που

ήταν

και

διακομματικές εταιρείες. Έχετε ακούσει ποτέ σε άλλο κράτος,
μπορείτε να διανοηθείτε ότι οι εταιρείες που κάνουν με κοινοπραξία
μελέτη έχουν διακομματικό χαρακτήρα , ένας από αυτό το κόμμα ,
ένας από το άλλο και λοιπά, για να ησυχάσουν τα κόμματα. Αυτό
έχει γίνει. Συνέβη για τις μελέτες του περιφερειακού σχεδιασμού για
τις χωματερές.
Έχω πολλά να πω . Πραγματικά αισθάνομαι ότι τρώω τον
χρόνο. Θα μου επιτρέψετε να πω μόνο για τη λύση ή να περιγράψω
λίγα

πράγματα ,

αυτό

που

πρέπει

να

κάνουμε ,

αν

και

θα

μπορούσαμε πολλά πράγματα να σχολιάσουμε .
Θα ξεκινήσω , Πρόεδρε , από το εξής: απευθύνομαι σε εσάς
στο Συμβούλιο με την ευαισθησία που έχετε , γιατί αυτό το Συνέδριο
είναι σημαδιακό, ίσως θα είναι το πρώτο Συνέδριο που σε αυτό το
ζήτημα θα βάλει αμφιβολίες και θα πει θεματικό Συνέδριο και θα
αμφισβητήσει στην ουσία και στην πράξη αυτό το λάθος που
κάναμε. Θεματικό Συνέδριο, επιχειρήστε. Δεν το βάζω ως όρο, ούτε
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ζητώ

ψηφοφορία .

Επιχειρήστε

στην

πορεία

του

θεματικού

Συνεδρίου να σταματήσουν αυτά που γίνονται .
Δεύτερον , βρέθηκα με τον κύριο Παυλόπουλο και τον κύριο
Νάκο, όπως και εγώ και οι άλλοι και συζητήσαμε το θέμα με
διάθεση λύσης . Εισπράξαμε δύο πράγματα . Το ένα , «δεν πρόκειται
να πάρεις ούτε ευρώ» . Όχι από τον κύριο Παυλόπουλο . Θέλω να
τον σεβαστώ . «Δεν πρόκειται να κάνεις ούτε ένα έργο , εάν δεν …» .
Ωμός πολιτικός εκβιασμός .
Δεύτερο που εισέπραξα , πολύ λογικό. «Μα η Παιανία και τα
Σπάτα έχουν το αεροδρόμιο . Μα το Μαρκόπουλο και το Κορωπί
έχουν τα λατομεία». Είπε και για άλλους χώρους. «Το Λαύριο έχει
τη ΔΕΗ, το μεγαλύτερο ενεργειακό κέντρο της χώρας . Πάρτε και
εσείς γιατί είστε μεγάλος Δήμος».
Η πραγματικότητα. Μαρκόπουλο και Κορωπί πράγματι έχουν
τα

λατομεία ,

πράγματι

τα

Σπάτα

έχουν

το

αεροδρόμιο .

Το

μεγαλύτερο ενεργειακό κέντρο της χώρας δεν ανήκει στο Λαύριο,
ανήκει στην Κερατέα. Δεν το ξέρουν οι συνάδελφοι, το ξέρετε εσείς.
Τροφοδοτούμε και στηρίζουμε ολόκληρη την Αττική αγόγγυστα με
πέντε ενεργειακές μονάδες. Η τελευταία εγκαινιάστηκε και ήμουν
υπερήφανος εγώ που αισθάνομαι ότι αυτή η περιοχή στηρίζει την
Αττική και την Αθήνα με το τελευταίο που είναι το εργοστάσιο.
Γραμμές μεταφορές τέσσερις διασχίζουν , ρημάζουν την περιοχή
μας. Γραμμή φυσικού αερίου ρημάζει την περιοχή μας, δεσμεύει .
Όμως θυμάστε τι έγινε στο Κρυονέρι; Εμείς δεν το κάναμε . Έχουμε
συμμετοχή στη στήριξη της πρωτεύουσας ουσιαστική , σοβαρή. Όλα
εμείς; Έλεος! Χωματερές, γραμμές μεταφοράς, ΔΕΗ; Τα λατομεία τι
είναι; Όσα σκουπίδια πέφτουν στα Λιόσια το ίδιο σε τονάζ πέφτουν
σε οικοδομικά απορρίμματα , εν πολλοίς, παρανόμως.
Αυτή η περιοχή , Πατρίκιοι και Πληβείοι, είναι μια περιοχή που
υφίσταται τεράστιο βάρος και στηρίζει και πρέπει να στηρίζει την
πρωτεύουσα και την Αττική στο σύνολό της. Όμως ο καθένας στο
μερίδιό του όμως. Η Δυτική Αττική καταστράφηκε . Η Ανατολική

24 8

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DIVANI APOLLON PALACE - ΚΑΒΟΥΡΙ

ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αττική τείνει προς την καταστροφή . Η Αθήνα και ο Πειραιάς όμως
δεν μιλούν . Η Αθήνα και ο Πειραιάς δεν σκέπτονται τι θα κάνουν τα
απορρίμματα. Έτσι πολύ απλά έχει περάσει η νοοτροπία , τη λέει
χρόνια ο κύριος Φιλίππου , που λέει: «Εμείς τα φτιάχνουμε που θα
τα πετάξουμε» . Ούτε ανακύκλωση , ούτε μέτρα , ούτε τίποτα , ακόμα
και ούτε και σταθμός μεταφόρτωσης.
Πείτε μου , ο Δήμος των Αθηναίων , που τόσο προκλητικά ο
Δήμαρχος, που το σέβομαι πάρα πολύ την οντότητά του σαν
Δήμαρχος Αθηναίων και τον ίδιο πολιτικά , έχει κάδο μπλε κάδο
ανακύκλωσης; Όχι. Ξέρετε γιατί δεν έχει; Γιατί έκαναν τις εκτιμήσεις
ότι 400-700, οι 7.000 κάδοι ανακύκλωσης θέλουν τόσες γραμμές
αυτοκινήτων, διπλή γραμμή, τα αστικά και τα υπόλοιπα, μεγάλο
κόστος, πολύ προσωπικό , όχι. Έρχεται σήμερα να μας πει ότι
αμφισβητούμε

το

σύστημα

της

Ελληνικής

Εταιρείας

της

Ανακύκλωσης, που αντί να το βελτιώσουμε και να τροφοδοτεί με τα
λεφτά που βγάζει, για να έχουμε και τη συντήρηση , πάμε να το
αμφισβητήσουμε. Όταν βάλει η Αθήνα μπλε κάδο ανακύκλωσης, θα
έχει κάθε λόγο να μιλήσει για να πάνε τα προβλήματα αλλού .
Πρέπει να πάρει μέτρα η Αθήνα , το Ψυχικό , η Εκάλη , κάποιοι από
εσάς έχετε πάρει, τυχαία τα λέω τα ονόματα και τότε θα έρθουμε να
μιλήσουμε για την απάντηση . Ποια είναι η απάντηση ; Η απάντηση
είναι η Ελευσίνα συνάδελφοι . Ο Αμπατζόγλου ο Γιώργος, που δεν
τον είδα σήμερα , εδώ και τέσσερα χρόνια ήταν ειδικός στο θέμα και
έχει κάνει αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι. Απλό, οικολογικό,
οικονομικό

και

τόσο

αποτελεσματικό

που

δεν

μπορείτε

να

φανταστείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ :

Ναι,

αλλά

εκεί,

κύριε

Ιατρού,

τον

κυνηγάει

η

Νομαρχία τον κύριο Αμπατζόγλου .
Σ. ΙΑΤΡΟΥ: Τον κυνηγάει η Νομαρχία και τον στηρίζουμε εμείς στην
Περιφέρεια με πλειοψηφίες. Φτάνει στο 85% επανάκτησης υλικών .
Μένει 15%. Δεν χρειαζόμαστε τρεις ΧΥΤΥ . Θα το πω όπως πρέπει
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να το λέμε . Χρειαζόμαστε , ούτε τρεις , ούτε δύο, ούτε έναν , μισό
ΧΥΤΥ, εάν κάνουμε όλοι αυτό που πρέπει να κάνουμε.
Εμείς, για να απαντήσω στον κύριο Χιωτάκη, που στην αρχή
αλλιώς μας τα έλεγα όταν πρωτοσυναντηθήκαμε , δεν ξέρω ποιοι
τον επηρέασαν , αυτό κάνουμε σε οκτώ Δήμους της Νότιας Αττικής,
που

έχω

την

ευθύνη

γιατί

είμαι

Πρόεδρος

του

Αναπτυξιακού

Συνδέσμου Λαυρεωτικής, αντίστοιχος του ΕΣΔΚΝΑ , ολοκληρωμένη
ανακύκλωση και όχι μόνο στα αστικά , αλλά και στις ηλεκτρικές
συσκευές, στις μπαταρίες , τα πάντα . Που είναι ο Πρόεδρος; Εδώ
ήταν .

Κάναμε

αυτονόητα ,

μαζί

αυτά

και

που

προχωρούμε
ξέρουμε

όλοι,

και
που

σε

άλλα

δεν

μέτρα .

Τα

χρειάζεται

να

τσακωνόμαστε. Καύση, λέει, πυρόλυση και όλα τα άλλα . Εντάξει,
κάποια

στιγμή

θα

έρθει

και

αυτό.

Πιθανόν

θα

έρθει,

όταν

ωριμάσουν οι συνθήκες, όταν κάποιοι πειστούν, όταν τα οικονομικά
το

επιτρέψουν

και

λοιπά .

Την

ανακύκλωση ,

να

επιβάλει

η

Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην την μπορούμε να την εφαρμόσουμε . Για
αυτό και το πανό μας. Έχουμε φτάσει στα όρια . Ανακύκλωση είναι η
λύση, όχι στους ΧΥΤΑ , να φτάσουμε σε αυτό που κάνει ο Δήμος της
Ελευσίνας. Να το πρότυπό μας. Δηλαδή, χρειάζεται να τρέχουμε
δεξιά και αριστερά .
Θα κλείσω , γιατί έχει περάσει ο χρόνος , ειλικρινά είχα πολλά
να πω , με μία δήλωση, την οποία την είπα δύο φορές, αλλά θέλω
να μείνει, γιατί υπονοεί και δείχνει δρόμους. Θεματικό Συνέδριο .
Θέλουμε σαν Κερατέα και νομίζω και σαν Γραμματικό και θέλουμε
και σαν Ανατολική Αττική και σαν Δυτική Αττική , η Αθήνα και ο
Πειραιάς να μας αντιμετωπίσει διαφορετικά . Όχι να πετάει η Αθήνα
και ο Πειραιάς τα σκουπίδια στον γείτονα , στη Δυτική Αττική
σήμερα , στην Ανατολική Αττική αύριο και θέλουμε να γίνονται μέρος
της λύσης και όχι μέρος του προβλήματος. Ότι όμως πρωτοβουλία
πάρουμε, αυτή είναι ο μόνος όρος, δεν είναι όρος, αυτό που θα
απαιτούσατε εσείς, ότι είναι να γίνει, πρέπει να γίνει τώρα , αυτό
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τον

μήνα .

Όχι

συνέδρια

σε

πέντε

μήνες,

όχι

αποφάσεις

σε

δεκαπέντε μήνες, αλλά τώρα .
Σας ευχαριστώ .
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Μετά την ΚΕΔΚΕ , κύριε Ιατρού. Σας ευχαριστούμε .
Κύριοι συνάδελφοι, αν πραγματικά η συζήτηση γινόταν έτσι ,
θα κερδίζατε πολύ πριν τις εντυπώσεις. Προσπαθούσαμε λοιπόν ,
δεν ξέρουμε με ποιους έχετε επιχειρήσει, εγώ είμαι ο Πρόεδρος
τώρα, να σας πούμε ότι τα επιχειρήματα είναι πολύ περισσότερο
πειστικά από τις φωνές. Γιατί στις φωνές μπερδεύεται ο κόσμος,
δεν ξέρει τι γίνεται και δεν καταλαβαίνει . Μόνο μια αντιπαράθεση
υπάρχει και δεν βγαίνει η Αυτοδιοίκηση δυνατά ενωμένη για να
παίξει το παιχνίδι της δυνατά. Γιατί πρέπει να ξέρετε , είπατε κάτι
σωστό, κάτι αναφέρατε για εταιρείες, μπορεί να είχαν σχέση και με
όλους τους φορείς τους πολιτικούς , μπορεί να είναι πιθανόν , δεν το
ξέρω , ότι η Αυτοδιοίκηση πολλές φορές παίρνει κεφάλι και είναι
κόντρα

σε

οποιαδήποτε

πολιτική

διαδικασία ,

τη

στιγμή

που

προσπαθεί η πολιτική διαδικασία να την πιέσει και να της περάσει
μέτρα , τα οποία είναι αντίθετα προς τους πολίτες ή ακόμα προς την
κοινωνία και δημιουργεί δυσαρμονία.
Θα ήθελα , όποιος άλλος συνάδελφος έχει καλυφθεί, να μείνει
στη διαδικασία, για να συνεχίσουμε . Μένουμε πάρα πολλοί . Ο
κύριος Σούτος, ο Δήμαρχος Ταύρου .
Δ.

ΣΟΥΤΟΣ :

γενικότερα

Κύριε

την

Πρόεδρε ,

Οργανωτική

σας

ευχαριστώ

Επιτροπή .

πάρα

Ακούστηκαν

πολύ

και

πολλά

και

έντονα θέματα που μας προβλημάτισαν , αλλά ακούστηκαν και
κραυγές που, αν θέλετε , οι κραυγές αυτές δεν εκφράζουν όχι μόνο
τους ανθρώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αγκαλιάζουν
όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στο δικό τους χώρο,
δηλαδή στον Δήμο, είτε αυτοί είναι αλλοδαποί, είτε αυτοί είναι μη
αλλοδαποί, είτε είναι ετεροδημότες, είτε είναι δημότες, αλλά είναι
κάτοικοι του Δήμου μας. Το πρόβλημα αυτό μακριά από εμάς – και
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να μην ακουστεί, γιατί δεν θα το ανεχθώ – ο ρατσισμός. Έτσι
ξεκαθαρισμένα το λέω κάθετα κιόλας.
Κύριε Πρόεδρε και συνάδελφοι, εγώ δεν ξέρω αν υπάρχουν
Πληβείοι ή αν υπάρχουν Πατρίκιοι. Εγώ ξέρω ότι υπάρχει μία
Τοπική Αυτοδιοίκηση, που αν θέλετε να είναι ισχυρή , πρέπει να
είναι ενωμένη και δυνατή . Το διαχωρίζει είναι διαχωρίζει, αλλά
υπερισχύει ο άλλος. Εμείς είμαστε ενωμένοι, μια γροθιά , για να
κερδίζουμε τους άλλους.
Κατά

συνέπεια

λοιπόν ,

θα

ήθελα

να

πω

ότι

ο

κύριος

Κακλαμάνης – πραγματικά είναι γιατρός και συνάδελφός μου και
είναι ένας από τους καλούς γιατρούς που έχουν περάσει από τον
ιατρικό κόσμο – πιστεύω ότι ορισμένα πράγματα δεν τα έχει
ακούσει και δεν τα έχει πάρει με το αυτί του σωστά .
Αγαπητοί σύνεδροι , σκοπός μου δεν ήταν να μιλήσω καθόλου ,
για

δεν

έχει

νόημα

να

επαναλαμβάνεσαι

και

να

λες

τα

ίδια

πράγματα . Όμως όταν μπαίνει μέσα για εισηγήσεις, περιβάλλον ,
κοινωνικά θέματα, πολιτική προστασία, δεν μπορείς να μείνεις
αμέτοχος

και

όταν

έχεις

35

συναπτά

έτη

μέσα

στην

Τοπική

Αυτοδιοίκηση κάπου ενοχλείσαι. Οι εισηγήσεις είναι αυτές, τα
ωραία λόγια, τα αποφθέγματα , αποφάσεις; Τι είναι τελικά ; Είναι οι
Πατρίκιοι ή οι Πληβείοι; Γιατί εδώ μπαίνει ένα θέμα σοβαρό .
Ενώπιόν σας θα σας θέσω ένα πρόβλημα και μάλλον , αν
θέλετε, ένα θέμα , που κατά μείζονα λόγο αφορά τον Δήμο Ταύρου ,
αλλά ίσως να αφορά και τους όμορους Δήμους και τους άλλους
Δήμους, όπως είπε ο κύριος Παππούς, που άκουσα εκείνη τη
στιγμή μια επίθεση εναντίον του και τον είπατε ρατσιστή .
Κύριοι συνάδελφοι , θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η ποιότητα
ζωής αφορά και αυτούς που βρίσκονται μέσα στην πόλη, οι οποίοι
μας ψήφισαν και ήρθαμε, αλλά αφορά και αυτούς που ήρθαν να
κατοικήσουν εκεί. Δεν μπορούν να αυθαιρετούν εις βάρος της
ποιότητας και της υγείας των άλλων με το σκεπτικό ότι δεν πρέπει
να βλέπουμε ότι αυτός είναι ετεροδημότης ή είναι αλλοδαπός και
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τον προστατεύει, αν πούμε μια κουβέντα εναντίον του είμαστε
ρατσιστές, η κοινωνία των εθνών και ο Συνήγορος του Πολίτη.
Κύριοι συνάδελφοι, το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Εμείς θα
ξεκινήσουμε να σας πούμε ότι υπάρχουν στην περιοχή , αφορά
κυρίως τον Δήμο Αθηναίων. Εδώ θα πρέπει να επισημάνω ότι ο
Δήμαρχος των Αθηναίων δεν έχει σκύψει με κανέναν σεβασμό και
καμία

ευαισθησία.

Θα

ήθελα

να

πω,

αν

μου

επιτρέψετε ,

η

αντιμετώπιση αυτή – και το έχω γράψει για να μην μου διαφύγει και
πω

ακυριολεξία

–

είναι

ταυτόσημη

με

την

αδιαφορία

προς

ανθρώπους τους ίδιους αυτούς , δηλαδή που λέμε τσιγγάνους
ROMA , προς το περιβάλλον και στους ανθρώπους τους πέριξ αυτού ,
δηλαδή του Ταύρου και του Δήμου Αθηναίων, που ζουν γύρω
δηλαδή από αυτούς και με οδηγεί σε μια θέση και όχι άποψη, είναι
θέση πλέον και όσο βαρύ και αν φαίνεται, ότι δια του τρόπου
συμπεριφοράς του κυρίου Κακλαμάνη, περισσότερο μου δείχνει ότι
ξέρετε, κύριοι, όχι μόνο δεν υπάρχουν Πληβείοι και Πατρίκιοι, αλλά
ότι προσπαθεί να αποπέμψει και τον ανθρωποκεντρικό ρόλο της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης που είναι το χειρότερο. Γιατί, αν αυτή τη
στιγμή το ανθρωποκεντρικό που έχει ρόλο η Τοπική Αυτοδιοίκηση
να τον παίξει σωστά και όπως πρέπει, αυτό σημαίνει ότι έχει χάσει
αυτό που λέγεται και για το οποίο φτιάχτηκε το 510. Να αφήσουμε
τα μητροπολιτικά και τα άλλα που λέμε , γιατί αν ήταν ζωντανός ο
Σόλωνας που μετέπεισε τους κατοίκους της Αττικής σε 100 Δήμους
για να υπάρχει η συμμετοχικότητα και όταν διασπάστηκε και κάποτε
άλλοι Βενιζελικοί και αντιβενιζελικοί έλεγαν την μπακλαβαδοποίηση
των πόρων του Δήμου , να μην ξαναγυρίσουμε στα παλιά και
φτιάξουμε τα τερατουργήματα των μεγάλων πόλεων που κανένας
δεν ξέρει και κανένα πρόβλημα δεν θα λύνεται. Γιατί το πρόβλημα
λύνεται όσο η τοπική κοινωνία είναι πιο μικρή , γιατί χάσαμε τη
γειτονιά μας.
Μιλάμε λοιπόν για το περιβάλλον , μιλάμε περιβάλλον και ΟΤΑ .
Υπήρχε και ολόκληρη εισήγηση . Περιβάλλον και υγεία . Εγώ, αν
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θέλετε, έχω κάνει και δύο ομιλίες στον Πανκύπριο Συνέδριο και στο
τελευταίο τώρα Συνέδριο του ΕΣΥ, γιατί συμβαίνει να είμαι και
γιατρός,

για

το

θέμα

Τοπική

Αυτοδιοίκηση

και

πρωτοβάθμια

περίθαλψη .
Κύριοι συνάδελφοι , το να ζητάς πολλά από τον κεντρικό
κορβανά πρέπει να ψάχνεις και τον τρόπο που θα μπορέσεις να τα
λύσεις. Δηλαδή , τι παίρνει ο κεντρικός κορβανάς ; Μπορεί να σου
δώσει; Αυτά που μπορεί να σου δώσει πως θα τα απαιτήσεις; Με
μαύρες σημαίες; Αυτά πέρασαν . Δυναμικές λύσεις. Ποιες είναι οι
δυναμικές λύσεις ; Τις κάναμε ωραίες, σωστές και καλές.
Κοιτάξτε τι κάνουν τώρα οι ROMA , που πετάχτηκαν οι άλλοι
και είπαν ρατσιστή τον συνάδελφο . Εκτός ότι ζουν σε απαράδεκτες
συνθήκες,

που

δεν

υπάρχουν

δεκάδες

συνθήκες

υποδομής,

αποχέτευσης, ύδρευσης, που σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί ζουν
όχι τριτοκοσμικό κόσμο, γιατί προσβάλουμε και τον τριτοκοσμικό
κόσμο, ο οποίος προσπαθεί να προοδεύσει , αλλά ζουν κάτω από
αυτές τις συνθήκες και είναι ότι αντικείμενο βρουν , πλαστικό, ξύλο,
βρώμικο.
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Σκεφτείτε να μην ήταν για δύο λεπτά η παρέμβαση
Δήμαρχε . Είστε ωραίος ρήτορας.
Δ. ΣΟΥΤΟΣ : Έχω το δικαίωμα , μετά από αυτό που δώσατε εσείς,
κύριε Πρόεδρε και χαίρομαι, διότι σας είπα και έξω βγαίνοντας ότι η
δημοκρατικότητά σας είναι πολύ μεγάλη και από εκείνη τη στιγμή
θα κάνω και εγώ χρήση και ευχαριστώ πάρα πολύ . Αν ήταν η χρήση
σας των οκτώ λεπτών , σας μιλώ ειλικρινά ότι θα ήμουν δυόμισι.
Όμως θα τελειώσω και εγώ την ομιλία μου , όπως τελείωσαν και οι
άλλοι.
Εφόσον μου δώσατε τον λόγο , αν δεν μου δίνατε τον λόγο ,
δεν θα είχα κανένα πρόβλημα και σας μιλώ ειλικρινά ότι ούτε κακία
θα σας κρατούσα , σας σέβομαι, σας αγαπάω και εκτιμώ τους
αγώνες. Παρ’ όλο που είσαστε λίγο χρόνο Πρόεδρος της ΤΕΔΚΝΑ,
πιστεύω ότι είσαστε έντιμος σε όλες τις συναλλαγές σας και σας
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εκτιμώ και όπως εκτιμώ όλο το Διοικητικό Συμβούλιο. Εγώ θέλω να
είμαι

ειλικρινής,

δεν

βάζω

διαχωριστικές

γραμμές.

Για

εμένα

πέθαναν οι διαχωριστικές γραμμές.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να βλέπει τον δημότη που τον
ψήφισε, τον δημότη που δεν το ψήφισε , που σημαίνει ότι είναι
Δήμαρχος, είναι Τοπική Αυτοδιοίκηση , είναι ακριβώς η Δημοτική
Αρχή όλου του τόπου. Όλο το Δημοτικό Συμβούλιο είναι για αυτό
τον τόπο . Αφήστε τα κομματικά κατά μέρος.
Λέμε λοιπόν το εξής: οι άνθρωποι αυτοί καίνε και επάνω εκεί
βάζουν ότι μπορείτε να φανταστείτε σε μία λεκάνη και καίνε
καλώδια. Μαζί με τα καλώδια που έχουν μέσα τα περιβλήματα καίνε
και καταλύτες. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορείτε να ζήσετε ούτε ένα
δευτερόλεπτο

στην

περιοχή

αυτή.

Τα

δε

προβλήματα

τα

αναπνευστικά το ένα ακολουθεί το άλλο. Άνθρωποι οι οποίοι δεν
υπήρξαν ποτέ αλλεργικοί μεταφέρονται κατά σωρό στα εξωτερικά
ιατρεία των νοσοκομείων με αναπνευστικά προβλήματα και δεν
μπαίνει ένα σοβαρό θέμα .
Κύριοι, η ποιότητα ζωής αφορά μόνο τους κατοίκους; Εμείς
έτσι το βάζουμε, μακριά από εμάς ο ρατσισμός . Ή αφορά και τα
παιδιά εκείνων των ανθρώπων που, αν πλησιάσετε, θα δείτε ότι
παιδιών έχουν φάει τα αυτιά τους ποντίκια . Τα είδα και τρόμαξα.
Δεν θέλω να επισείω τον φόβο . Ποιος μου εγγυάται ότι τα τρωκτικά ,
τα

οποία

τρώνε

τα

αυτιά

των

παιδιών ,

δεν

κουβαλούν

μια

αιμοραγική σπυροχέτη που αυτή τη στιγμή μπορεί να προκαλέσει
θανάτους στον κόσμο ;
Άρα λοιπόν, μπαίνει ένα θέμα: τι ποιότητα περιβάλλοντος
ζητάμε και για ποια πρωτοβάθμια περίθαλψη μιλάμε και για ποια
κοινωνική προστασία μιλάμε ;
Άρα λοιπόν , πρέπει να ενσκήψει ο Δήμαρχος των Αθηναίων
σε

αυτό

το

πρόβλημα

που

δηλητηριάζει

όλο

τον

κόσμο

της

περιοχής, διότι αυτή τη στιγμή είναι σοβαρό το πρόβλημά μας και
απαιτώ από μέρους των δημοτών μας, διότι αυτοί οι κάτοικοι δεν
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μπορούν να ζήσουν πλέον και μάλιστα στην περιοχή Ελαιώνα , που
αν θέλετε, παίρνω την πάσα από τον κύριο Γκορτζίδη που είναι το
Ελληνικό, που είπε ότι δεν θα αφήσουμε τον Ελαιώνα στο έλεος
των οικοπεδοφάγων . Εδώ και τώρα πρέπει να δημιουργηθεί Ταμείο
που να μπορέσει να απαλλοτριώνει τους χώρους που θα γίνουν
πράσινο, όπως είπε ο κύριος Γκορτζίδης, με ένα και κύριο σκοπό ,
να μην τσιμεντοποιηθεί ο Ελαιώνας και αυτός είναι ο σκοπός μας.
Το βασικότερο

απ’

όλα

που ήρθα

για

να μιλήσω

στην

ΤΕΔΚΝΑ αυτή τη στιγμή και παρακάλεσα να πάρω τον λόγο, γιατί
στην ουσία τα είπαν όλοι, ήταν ότι απαξίωσε τον Δήμο Ταύρου ο
κύριος Κακλαμάνης και δεν δέχτηκε ούτε τη Δημοτική Αρχή , ούτε το
Δημοτικό

Συμβούλιο ,

εκφράσουν

μέσα

στο

ούτε

εκπροσώπους

Δημοτικό

των

Συμβούλιο ,

παρατάξεων

όταν

το

δικό

να
μας

Δημοτικό Συμβούλιο είναι ελεύθερο και κάθε πολίτης μπορεί να
εκφράσει την άποψή του . Αντιλαμβάνεστε λοιπόν την απαξίωση της
ίδιας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ερχόσαστε τώρα και μου λέτε
για Πατρίκιους και Πληβείους. Είναι το ελαχιστότατο που ακούσατε
εδώ μέσα . Μιλάμε απαξίωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ο
άνθρωπος αυτός είναι Πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ και θα θέσω θέμα
μομφής για τον άνθρωπο αυτό, ότι απαξίωσε το θέμα , απαξίωσε η
Τοπική Αυτοδιοίκηση άλλον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
διότι δεν μπορεί να είναι Πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ και να μην δέχεται
εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του διπλανού Δήμου και
να μην μπορεί να συζητήσει για το ίδιό του το πρόβλημα που είναι
μέσα στον δικό του τον χώρο και δεν είναι δικό μου . Όμως εγώ
αποπνέω όλο το πρόβλημά του .
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Δήμαρχε, να τεθεί και στην ΚΕΔΚΕ αυτό, μπορείτε να
το πείτε .
Δ. ΣΟΥΤΟΣ : Έχει τεθεί στην ΚΕΔΚΕ. Θα ήθελα μόνο να σας
παρακαλέσω

να

τοποθετήσετε,

είναι

μία

απαίτηση

όλων

των

ανθρώπων που αγαπούν τον χώρο πρασίνου , το πράσινο είναι ζωή
μας, είναι πολύ λιγοστοί οι χώροι, μην αφήσετε να τσιμεντοποιηθεί
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ο Ελαιώνας, μην αφήσετε να τσιμεντοποιηθεί το Ελληνικό , μην
αφήσετε να τσιμεντοποιηθεί το Γουδί. Προχωρήστε να γίνει το
Ειδικό Ταμείο απαλλοτρίωσης όλων αυτών των χώρων . Ευχαριστώ
και τον Δήμαρχο του Ελληνικού , που μία πρόταση που ήταν να την
κάνω εγώ την κάνατε εσείς και τη συνηγορώ εγώ .
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Ευχαριστούμε πολύ .
Ε. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΑΚΗΣ : Κύριοι συνάδελφοι , στην πρώτη συνεδρίαση
του Συμβουλίου της ΤΕΔΚΝΑ είπα ότι συνήθως, όταν αρχίζει ένα
Όργανο τη λειτουργία του , βάζει ένα στόχο , ένα όραμα . Είπα
λοιπόν – και το πιστεύω ακόμα ακράδαντα και αυτό το δείχνει και η
συζήτηση χθες και σήμερα – ότι το μεγάλο μας όραμα, ο μεγάλος
μας στόχος, από τον οποίο θα κριθούμε ως συνολικό κίνημα της
ΤΕΔΚΝΑ και σαν Διοικητικό Συμβούλιο , είναι το τι θα κάνουμε με το
περιβάλλον. Το περιβάλλον έχει τον Ασωπό , έχει το χάλι του
Κηφισού, έχει τους ορεινούς όγκους, έχει τους παραθαλάσσιους
χώρους που είναι κλεισμένοι, έχει το περιαστικό πράσινο, το ρέμα
του Προφήτη Δανιήλ και πολλά ακόμα ρέματα και κυρίως το μεγάλο
θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων .
Επειδή ο ομιλών είναι πρώην Δήμαρχος Άνω Λιοσίων , θα πω
λοιπόν ότι αντιλαμβάνομαι πλήρως και κατανοώ τους αγώνες και τις
αγωνίες και της Κερατέας και του Γραμματικού . Γιατί πραγματικά
αυτό που έχει υποστεί ο Δήμος Άνω Λιοσίων και η ευρύτερη
περιοχή είναι για το βραβείο Γκίνες από την ανάποδη . Κάποτε
πειστήκαμε και εμείς ότι θα γινόταν κάτι καλό . Δυστυχώς, δεν έγινε
κάτι καλό .
Βεβαίως, υπάρχει ένα περιφερειακός σχεδιασμός, ο οποίος
περιφερειακός σχεδιασμός απέτυχε από τη στιγμή της γέννησής του .
Γιατί

ο

περιφερειακός

σχεδιασμός

προέβλεπε,

για

την

αποκατάσταση της αλήθειας , για να είμαστε πλήρως ενημερωμένοι ,
τρεις χώρους μεν , όμως προέβλεπε και έξι σταθμούς μεταφόρτωσης.
Δεν έγινε απολύτως τίποτα .
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Εγώ φοβάμαι ότι ο χώρος και τον Λιοσίων και της Φυλής, που
είναι στην ουσία ο ίδιος χώρος, το ίδιο πράγμα , όπως συνεχίζουμε
έτσι σε 2,5-3,5 χρόνια , ανάλογα , γιατί πέφτουν σήμερα 7.500 τόνοι,
θα υπάρξει τέτοιο τραγικό αδιέξοδο , που ακόμα και να βρεθεί
κάποιος υποψήφιος χώρος να θέλει τα

απορρίμματα, δεν

θα

μπορέσει να τα δεχτεί.
Άρα λοιπόν, κύριε Πρόεδρε , δεν είναι παρών, βεβαίως έχει
πάρει για τα ψηφίσματα επάνω , καθήκον δικό μας όλων είναι να
καταλάβουμε ότι ο περιφερειακός σχεδιασμός αυτός, όπως έχει
ψηφιστεί

και

όπως

έχει

εκτελεστεί,

έχει

καταδικαστεί

και

παταγωδώς αποτύχει. Είναι γεγονός. Πρέπει να βρεθούν άλλες
λύσεις. Το ζήτημα είναι που θα βρεθούν ;
Εγώ πραγματικά ήρθα στο βήμα και κλείνω με αυτό το θέμα .
Εκφράζω μια κραυγή αγωνίας. Εμείς έχουμε υποστεί αυτά που
έχουμε υποστεί 40 χρόνια . Είναι αλήθεια . Όμως θα υποστούμε όλη
η Αττική τις συνέπειες ενός γεγονότος και ενός φαινομένου που δεν
θέλει κανένας να το λύσει . Πάντα λέμε στο πλην πέντε, τώρα
πραγματικά έχει φτάσει το σημείο αυτό σε τραγικό αδιέξοδο.
Μια κουβέντα και κλείνω με τους συμπολίτες μας τους ROM.
Δεν είναι κανένας ρατσιστής, τους δεχόμαστε , είναι δημότες μας και
στα Λιόσια και στον Ασπρόπυργο και στο Ζεφύρι και στη Φυλή και
στο Χαλάνδρι και στην Αγία Παρασκευή και στον Ταύρο . Πρέπει να
καταλάβουμε ότι και αυτοί οι άνθρωποι θέλουν ανάπτυξη , αλλά
κυρίως και αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να
ενταχθούν στην κοινωνία .
Κλείνω με μία κουβέντα. Δυστυχώς, η κοινωνία μας είναι
υποκριτική. Είμαστε υποκριτές. Όταν δεν έχουμε το πρόβλημα ,
είναι όλα καλά . Όμως όταν κάποιος μας λέει ότι το πρόβλημα αυτό
θα το πάρετε εσείς, είτε αφορά μειονεκτικές ομάδες , είτε αφορά
απορρίμματα , λέμε στον άλλον . Αυτό είναι . Πρέπει να διορθώσουμε ,
αν μπορούμε να διορθώσουμε, αυτή τη λογική την υποκριτική της
κοινωνίας.
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Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ :

Ευχαριστούμε

πολύ

τον

κύριο

Χριστοφιλάκη.

Ο

κύριος Μελετίου για έναν πολύ σύντομο χαιρετισμό .
ΜΕΛΕΤΙΟΥ: Κύριοι συνάδελφοι , αγαπητές σύνεδροι και αγαπητοί
σύνεδροι, εγώ επιγραμματικά θα πω κάτι που δεν ακούστηκε πολύ
δυνατά

σε

αυτή

την

αίθουσα .

Βεβαίως,

όλοι

οι

συνάδελφοι

τοποθετήθηκαν και στις τοποθετήσεις τους ήταν το περιβάλλον
κύριο μέλημά τους . Όμως εγώ εκπροσωπώ μια περιοχή στην οποία
λίγα ακούστηκαν το τι μέχρι σήμερα έχει συμβεί.
Επί

40

συναπτά

χρόνια

η

Δυτική

Αττική ,

ειδικότερα

το

Θριάσιο, ο Ασπρόπυργος και τα Λιόσια είναι η πίσω αυλή της
Αθήνας, όλων μας εδώ μέσα . Δεν ακούστηκε τόσο , ώστε να
ξυπνήσουν συνειδήσεις και να παρθούν και οι ευθύνες.
Ένα λοιπόν μέλημα που έχουμε εμείς στην περιοχή μας,
κύριοι συνάδελφοι, είναι : θέλουμε έναν ορίζοντα απομάκρυνσης της
χωματερής. Εν πάση περιπτώσει, μέσα σε αυτά τα δεινά που
έχουμε υποστεί θα πρέπει αντισταθμιστικά να αντισταθμίσει σε όλο
αυτό το γενικό κακό που έχει συμβεί και κυρίως στην καταστροφή
του υδροφόρου ορίζοντα που οδήγησε παραγωγούς γεωργικών
προϊόντων,

που

γνωρίζετε

πολύ

καλά

ο

Ασπρόπυργος

τι

καλλιεργούσε τόσα χρόνια και αναγκαστικά τα περιβόλιά τους
έκλεισαν και έγιναν σήμερα χώροι για scrap , για κοντέινερς ή για
νεκροταφεία αυτοκινήτων , με ότι συνεπάγεται αυτό. Να

πούμε

για

το Θριάσιο Πεδίο που φιλοξενεί το 40% της βαριάς βιομηχανίας της
χώρας μας.
Επίσης, να πούμε και κάτι άλλο , που θέλω να δώσουμε
σημασία. Θα πρέπει επιτέλους τη Τοπική Αυτοδιοίκηση να λάβει
μέρος

και

να

είναι

αυτός

που

θα

είναι

υπεύθυνος

για

τις

αδειοδοτήσεις σε οτιδήποτε δραστηριότητα υπάρχει στα διοικητικά
της Όργανα . Δεν είναι δυνατόν να ιδρύονται βιομηχανίες , βιοτεχνίες ,
μεγάλες αποθήκες, χωρίς να ρωτάται η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο
Δήμος. Να συνέβαινε μόνο ότι αδειοδοτούνται; Οι μισές λειτουργίες
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από αυτές τις δραστηριότητες δεν έχουν άδειες. Ποιος το κοιτάει
αυτό ; Το ελέγχει κανείς; Θα πρέπει λοιπόν πάνω σε αυτό , κύριε
Πρόεδρε, δεν είστε εδώ , να βάλουμε τα μέτρα μας, θα πρέπει να
συμμετέχουμε στις αδειοδοτήσεις όλων των δραστηριοτήτων .
Επίσης, κάτι που δεν ακούστηκε. Περιοχές , όπως η περιοχή
του

Θριασίου, η οποία

ακόμα δεν

έχει δομηθεί

όλη. Πολλές

περιοχές είναι δομημένες όμως άναρχα , χωρίς σχέδιο πόλης. Δεν
είναι δυνατόν ένα σχέδιο πόλης που υποβάλει μία πόλη να κάνει
από 7 έως 12 χρόνια να εγκριθεί . Θα πρέπει επιτέλους αυτές οι
μελέτες οι οποίες κατατίθενται να έχουν έναν χρονικό ορίζοντα το
πολύ 2 ετών, διότι υποβάλλεις ένα σχέδιο σήμερα και μετά από 7 ή
10 χρόνια , το οποίο εγκριθεί, θα έχει αλλάξει μορφή η περιοχή .
Επίσης, τα περιβαλλοντικά της περιοχής . Άκουσα τον κύριο
συνάδελφο για τους τσιγγάνους που υπάρχουν στην περιοχή του .
Εμείς έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα και άλλοι Δήμοι , όπως τα
Λιόσια , όπως και το Ζεφύρι. Εμείς έχουμε τους διερχόμενους
τσιγγάνους, αυτοί οι οποίοι δεν είναι δημότες και έρχονται και
εγκαθίστανται για λίγο χρονικό διάστημα, μέχρι να κάνουν τη
δουλειά τους , να γεμίσουν τις τσέπες τους από τα καλώδια που θα
έρθουν να κάψουν στην περιοχή , από τα λάστιχα που έρθουν πάλι
να κάψουν για να πάρουν το σύρμα και από οτιδήποτε έκνομο
υπάρχει για να κάνουν τη δουλειά τους και να αφήσουν τη βρωμιά
τους.
Επίσης, κύριοι σύνεδροι, στην περιοχή μας υπάρχουν και
πολλές

κρατικές

επενδύσεις,

χωρίς

όμως

να

υπάρχουν

οι

παράλληλες επενδύσεις με τη βοήθεια του κράτους προς τον Δήμο
ή προς τη Νομαρχία. Σήμερα παρατηρείται το γεγονός στο Θριάσιο
Πεδίο 2.000 στρέμματα που έχει αγοράσει ο ΟΣΕ και γίνονται οι
αποθήκες του και τα συνεργεία των τρένων . Δεν υπάρχει πρόσβαση ,
δεν υπάρχει οδός πρόσβασης. Η Αττική Οδός έγινε , καλά έγινε .
Πάμε από τον Ασπρόπυργο στα Μεσόγεια σε 20 λεπτά. Κάνουμε
όμως μισή ώρα από το κέντρο του Ασπροπύργου να φτάσουμε στην
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Εθνική Οδό . Δεν υπάρχει η σύνδεση του Ασπροπύργου με την
Αττική Οδό. Πολλοί θα έχετε έρθει και θα έχετε χαθεί .
Επίσης,

πέραν

από

τη

βαριά

βιομηχανία

υπάρχουν

και

πολλές κλινικές. Γνωρίζετε πολύ καλά τα σχέδια αντιμετώπισης
τεχνολογικών

ατυχημάτων .

Υπάρχει

σχέδιο.

Χαρτιά

βεβαίως

υπάρχουν και σχέδια. Στην πράξη τίποτα, ούτε μια οδός διαφυγής.
Τέλος, από θαύμα σώθηκε μία έκταση από το Σκαραμαγκά
έως

τη

Νέα

Πέραμο

πρόσβαση

στην

παραλία

μήκους

1,5

χιλιομέτρου και είναι στον Ασπρόπυργο. Ο Δήμος με ιδίους πόρους,
αλλά και με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατάφερε
αυτό το κομμάτι να το κάνει μία όαση αναψυχής, περιπάτου.
Δυστυχώς και εκεί η Πολιτεία έρχεται και χωροθετεί το κέντρο
βιολογικού καθαρισμού του Θριασίου Πεδίου . Θα καταστρέψουμε
και αυτό .
Τέλος, κύριοι σύνεδροι, η κυβέρνηση δίνει μια κατεύθυνση για
την 4 η προγραμματική περίοδο . Δηλαδή , ανάπτυξη της περιφέρειας.
Σύμφωνοι.

Τι

σημαίνει

περιφέρεια ;

Η περιφέρεια

δηλαδή

έχει

λιγότερα ή περισσότερα προβλήματα από τον Ασπρόπυργο, από το
Θριάσειο Πεδίο, από τα Λιόσια; Δηλαδή, είναι μόνο η απόσταση
που κάνει για την περιφέρεια ; Τα 50 ή τα 100 ή τα 200 χιλιόμετρα;
Νομίζω λοιπόν, κύριοι σύνεδροι, ότι θα πρέπει Δήμοι , οι
οποίοι ας είναι το κοινό άστυ και έχουν τα ίδια προβλήματα με την
περιφέρεια, με τα Γρεβενά , με τα Γιάννενα και χειρότερα, θα πρέπει
λοιπόν και εμείς να γίνουμε περιφέρεια και να προτιμηθούμε στη
χρηματοδότηση της 4 η ς προγραμματικής περιόδου . Αυτά ήθελα να
πω.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μελετίου . Ο κύριος
Θεοδωρακόπουλος Γιάννης.
Ι. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ : Πραγματικά , το Προεδρείο δεν έδειξε
εμένα . Αδικεί την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων , γιατί όταν
σε τόσο απλά πράγματα κάνουμε τόσο μεγάλες διακρίσεις και τόσα
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πολλά λάθη, καταλαβαίνετε πως εμείς θα βγούμε στους πολίτες και
θα πούμε για αξιοκρατία , για ισηγορία, για όλα αυτά τα πράγματα .
Θέλω να το πω, γιατί είναι η πρώτη μου επαφή με την Τοπική
Αυτοδιοίκηση , είμαι καινούργιος Δήμαρχος, είμαι καινούργιος στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση, πριν από έναν χρόνο δεν είχα μπει ούτε σε
Δημοτικό Συμβούλιο οποιασδήποτε πόλης και όφειλα να πω αυτό
που αισθάνομαι . Ήμουν γραμμένος μετά τον κύριο Ιατρού . Ο κύριος
Ιατρού πήγε αρκετά πίσω , γιατί είχα μετρήσει πόσοι ήταν και εγώ
βρέθηκα ακόμα πιο πίσω και βέβαια, ένοιωθα και ευτυχής που
ήμουν

με

τον

κύριο

Ιατρού ,

γιατί

τον

άκουσα

να

κάνει

μια

καταπληκτική ομιλία και θέλω να του πω και εγώ συγχαρητήρια .
Όμως οφείλω να το πω και αν μεταξύ μας δεν μπορούμε να
συνεννοηθούμε, καταλαβαίνετε πως λειτουργούμε με τους πολίτες
και τι πιστεύουν οι πολίτες για εμάς. Αυτό το ήθελα.
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Αγαπητέ συνάδελφε , συγγνώμη …
Ι.

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ :

Συγγνώμη

να

τελειώσω.

Δεν

έχετε

δικαίωμα να με διακόψετε . Αν είστε Πρόεδρος του τραπεζιού , όταν
τελειώσω θα το πείτε. Τώρα θα με αφήσετε να μιλήσω . Αν θέλετε
να απαντάμε και να απαντάμε , αυτό κατηγορήσατε πριν από λίγο.
Αν το κάνετε, συνεχίστε το , μπορεί να κατεβαίνω και κάτω και να
μην μιλήσω και καθόλου .
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Σας παρακαλώ, είμαστε συνάδελφοι .
Ι. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ : Είμαστε συνάδελφοι, όταν όμως είμαστε
σωστοί.
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Μία παρατήρηση μόνο. Ρίξατε μομφή στο Προεδρείο
ότι είν αι το σύστημα τέτοιο και τα λοιπά . Μιας που είσαστε και νέος ,
νομίζω ότι πρέπει να σεβαστείτε λίγο έμπειρους, όχι εμένα τόσο,
όσο άλλους 12 και 15 ετών .
Ι. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ : Συγγνώμη, για ποιους λέτε έμπειρους;
Τον κύριο Νικολάου που δεν ήταν πριν από λίγο; Είναι έμπειρος,
αλλά δεν ήταν πριν από λίγο όταν πήρε τις αποφάσεις.
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ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι χαρακτηρίσατε το
Προεδρείο γενικότερα ότι υπάρχει ένα σύστημα από πίσω, που
δίνει όπου θέλει τον λόγο . Δεν είναι έτσι ακριβώς. Θέλετε να σας
ζητήσουμε συγγνώμη για μία σειρά ; Να σας ζητήσουμε συγγνώμη .
Συνεχίστε, συγγνώμη .
Ι. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ : Εγώ δεν θέλω να σταθώ σε θεσμικά
θέματα , γιατί δεν έχω την εμπειρία και δεν έχω και τις γνώσεις
ακόμα. Ίσως αργότερα σε άλλες Γενικές Συνελεύσεις να μπορώ να
αρθρώσω και εγώ λόγο γύρω από αυτά τα θέματα . Προς το παρόν
μαθαίνω και θέλω να μαθαίνω σωστά τα πράγματα .
Θέλω να σταθώ όμως στο θέμα του περιβάλλοντος. Εγώ είμαι
Δήμαρχος της Πεύκης , μια πόλη που τη λένε Πεύκη και σε λίγο
οτιδήποτε άλλο θα έχει , εκτός από Πεύκα. Γιατί τα δάση που είχαμε
λιγόστεψαν , γιατί μπήκαν καταπατητές, γιατί τα ισοπεδώνουν οι
πάντες και τα πάντα και δεν τα προστατεύει κανένας.
Τα

δάση

που

έχουμε

κινδυνεύουν

και

αυτά,

γιατί

η

βαμβακίαση τα ταλαιπωρεί. Κανένας δεν βοηθάει τους Δήμους που
υποφέρουν , όταν υποφέρουν τα δάση. Δίπλα μας βλέπουμε όλοι να
μιλούν

για

τα

δάση

και

κανένας

να

μην

λέει

πως

θα

τα

πόρους

να

προστατεύσουμε.
Άρα,

ο

Δήμος

προσπαθεί

με

δικούς

του

αντιμετωπίσει αυτούς τους κινδύνους. Σε δύο -τρία χρόνια θα έχουν
ξεραθεί και αυτά , την ίδια ώρα που οι μελισσουργοί θησαυρίζουν .
Εμείς αυτή την περίοδο έχουμε δικαστικές αποφάσεις που πρέπει
να αγοράζουμε τα δημόσια δάση . Είναι οι περίεργες αποφάσεις της
Δικαιοσύνης. Σε αυτές τις αποφάσεις, αν ως Τοπική Αυτοδιοίκηση ,
δηλαδή ενωμένοι δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε , τότε είμαστε
άξιοι της μοίρας μας.
Ελεύθεροι

χώροι.

Το

ακούμε ,

το

λέμε,

αλλά

όλο

και

λιγοστεύουν αυτοί. Μπορούμε να σώσουμε ελεύθερους χώρους;
Μπορεί να κάνουμε αγώνα , ώστε από το λεγόμενο Πράσινο ή δεν
ξέρω πως αλλιώς, το Ταμείο γης να μπορούν όλοι οι Δήμοι να
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αγοράσουν κάποια πράγματα ; Γιατί τα δάνεια που παίρνουμε και
για αυτό το θέμα είναι τόσα πολλά που σε λίγο δεν θα μας δίνουν
και δάνεια .
Πολιτική προστασία. Θα έπρεπε σε κάθε Δήμο να υπάρχουν
τα ελάχιστα. Εμείς λοιπόν που έχουμε δάση δεν έχουμε ούτε
υδροφόρο,

ούτε

πυροσβεστικό .

Έπαιρναν

τηλέφωνο

από

την

πολιτική προστασία το καλοκαίρι και έλεγαν στην Πεντέλη δύο
υδροφόρα και έλεγα: με ειρωνεύονται; Αφού δεν έχουμε κανένα .
Ποιος

λοιπόν

μπορεί

να

πει

ότι,

όταν

έχεις

δάση,

είσαι

υποχρεωμένος να έχεις αυτά τα ελάχιστα ;
Άκουγα στην τηλεόραση από τους συναδέλφους μου , γιατί
δημοσιογράφος είμαι, οπότε νοιώθω ότι είμαι δίπλα τους, ως
επάγγελμα, να λένε : «Ναι και τι κάνει η Τοπική Αυτοδιοίκηση ;»
Δηλαδή, ένοιωθα ότι , αν υπάρξει κάποιο κακό στην πόλη μου , θα
φταίω και εγώ για αυτό το κακό . Φυσικά θα φταίω . Στα μάτια του
κόσμου θα φταίω εγώ , θα φταίει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, θα φταίει ο
Δήμος. Ένας Δήμος που δεν έχει πόρους, που δεν έχει τίποτα ;
Αυτά είναι τα κύρια ερωτήματα και θέλω να πω και κάποια
πράγματα ακόμα. Τα αδέσποτα. Εγώ θεωρώ ότι έχω σηκώσει τα
χέρια. Πως τα αντιμετωπίζω ; Από τη μία μεριά οι άνθρωποι που
έρχονται με σχισμένα τα παντελόνια και με σχισμένα τα πουκάμισα
και από την άλλη οι ζωόφιλοι που λένε μην τυχόν μάθουμε ότι
τραυματίστηκε

κάποιο

ζώο ,

πεθάνατε

όλοι

και

το

τραυμάτισε

κάποιος, όχι ο Δήμος βέβαια , δεν λένε αυτό , γιατί εμείς είμαστε
ζωόφιλοι. Άρα λοιπόν, τι κάνουμε; Πως το αντιμετωπίζουμε; Αν εγώ
το αντιμετωπίσω , γιατί είμαι «πολύ καλός», θα έρθουν τα άλλα του
κυρίου Φωκιανού από τη Λυκόβρυση δίπλα ή το ανάποδο ή του
κυρίου Γεωργόπουλου από το Ηράκλειο ή του κυρίου Χιωτάκη από
την Κηφισιά ή του κυρίου Πατούλη από το Μαρούσι.
Άρα λοιπόν , μπαίνει ένα θέμα βασικό που λέει: μπορούμε να
κάνουμε

τίποτα

ως

Δήμοι ,

ως

Τοπική

Ένωση;

Γιατί

στους

Ολυμπιακούς Αγώνες δεν υπήρχαν αδέσποτα . Άρα λοιπόν , όταν
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θέλει το κράτος, μπορεί. Το θέμα είναι εμείς προς το κράτος τι
κάνουμε και γιατί συζητάμε για τόσο ωραία πράγματα εδώ από το
πρωί που παρακολουθώ . Όμως αυτά που πάνε , ποιος τα ακούει;
Εμείς, δεν λέω ότι είμαστε λίγοι ή πολλοί και εγώ πριν από λίγο
ήμουν απ’ έξω , δεν το λέω με αυτή την έννοια , το λέω με την έννοια ,
πως τα υπερασπιζόμαστε ; Αυτά που λέμε εδώ θα τα πάρει η
Διοίκηση της Τοπικής Ένωσης και θα τα πάει κάπου αλλού ή θα
λέμε θαυμάσια , τι ωραία που τα είπα εγώ, θα βγάλω και ένα πολύ
ωραίο δελτίο Τύπου μεθαύριο τη Δευτέρα στην Πεύκη πόσο τους τα
είπα και πόσο τους εντυπωσίασα; Εκεί είναι λοιπόν το ζήτημα. Που
πάνε αυτά που λέμε; Τα λέμε για να τα πούμε;
Έργα,
Οργανισμοί»

λακκούβες.
και

τα

Μπαίνουν

σαρώνουν

οι

όλα.

«οι

κοινής

Τέσσερις

ωφελείας

ημέρες

στον

κεντρικότερο δρόμο της Πεύκης είχαμε μια τεράστια λακκούβα .
Ποιος έφταιγε; Ο Δήμαρχος φταίει . Πως το αντιμετωπίζουμε; Να
βγω εγώ να τους κάνω μηνύσεις; Θα τους κάνω από τη Δευτέρα.
Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε κάτι; Ή δεν το βλέπουμε και αυτό;
Το φυσικό αέριο ; Δεν ρωτάει κανέναν . Έχει κλείσει όλα τα
πεζοδρόμια στην Πεύκη τουλάχιστον. Δεν πληρώνει για τίποτα και
πουθενά. Θα το μελετήσουμε μήπως; Πότε πάρθηκαν οι αποφάσεις;
Τι κάναμε εμείς πάνω σε αυτό;
Να πω για τον σεβασμό που έχει η κεντρική εξουσία στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση; Κάποια ημέρα πριν από 4-5 μήνες άκουσα
στην τηλεόραση ότι η Πεύκη μαζί με άλλους 100 ενδεχομένως
Δήμους μπαίνει στο Κτηματολόγιο . Την επόμενη ημέρα 150 πολίτες
ήταν στο γραφείο μου . Εγώ δεν ήξερα τίποτα και ακόμα δεν ξέρω
τίποτα φυσικά. Έτσι παίζουμε ; Τις τους έλεγα ; Με πίστευαν ; Δεν με
πίστευαν . Ο κόσμος είναι καχύποπτος . Σου λέει: «Καλά, εντάξει,
δεν ασχολείσαι με τίποτα» .
Που είναι λοιπόν ο ρόλος μας; Εγώ μιλάω για την Ένωσή μας
τώρα. Δηλαδή, εδώ έρχομαι να τα πούμε και πως θα οργανωθούμε ,
πως θα προχωρήσουμε. Ελπίζω να μην τα ξαναπούμε , να πούμε τα
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ίδια πράγματα . Όχι αυτά που λέω εγώ . Τα δικά μου μπορεί να είναι
ασήμαντα,

μπορεί

να

είναι

μικρά .

Άλλα

πολύ

μεγάλα

που

ακούστηκαν , που και εγώ τα εκτίμησα ως πολύ μεγάλα και για αυτό
ένοιωσα κάποια στιγμή , όταν μιλούσα πίσω από τον κύριο Ιατρού,
δεν ήθελα κιόλας – και ευχαριστώ το Προεδρείο, δεν έχει σημασία,
που δεν μου έδωσε τον λόγο αμέσως μετά – ότι

εγώ θα έλεγα για

μικρά , την ώρα που είχαν ακουστεί πολύ μεγάλα και θα φαινόταν
μια μεγάλη παραφωνία.
Το θέμα της κοινωνίας, της άλλης πλευράς του λόφου που
λέμε , ποιος το παίρνει αυτό το κόστος; Όλα στους Δήμους; Πως οι
Δήμοι αντιδρούν; Όποιος έχει μέσο προχωράει και όποιος δεν έχει
δεν προχωράει; Έρχονται πολίτες και ζητούν για το κάθε τι από τον
Δήμο κάτι. Εμείς τι λέμε; Σηκώνουμε τα χέρια;
Επίσης, θέλω να πω για δύο-τρία θέματα που έχουν σχέση με
την πόλη μου αποκλειστικά . Το ένα είναι , επειδή παρακολουθήσαμε
μια πολύ ωραία ανάλυση πριν από λίγο για την ηλιακή ενέργεια, ότι
στην Πεύκη υπάρχει το Πρότυπο Ηλιακό Χωριό , εγκαταλελειμμένο
από τότε που έγινε , πριν από 17-18 χρόνια που μπήκαν οι κάτοικοι
μέσα . Τετρακόσιες σαράντα κατοικίες που εννοείται ότι δουλεύουν
με ηλιακή ενέργεια . Πετρέλαιο βάζουν το 95%, το 5% είναι η ηλιακή
ενέργεια . Έπρεπε να είναι ανάποδα . Τι λέμε, ποιος κοροϊδεύουμε ;
Ευθύνες δεν είναι οι τελευταίες, για να μην παρεξηγηθώ . Είναι και
όσες κυβερνήσεις ήταν . Καθαρά πράγματα .
Δεν έχουμε νεκροταφείο . Τι κάνουμε ; Ποιος ασχολείται με
αυτό ; Ποιος μας βοηθάει για αυτό; Είμαστε κάποιοι Δήμοι στην
περιοχή

και

δεν

έχουμε

νεκροταφείο.

Μέσο

και

εδώ ;

Μαύρα

χρήματα και εδώ ; Τι;
Αγωνιζόμαστε για τη Λεωφόρο Κύμης πολλά χρόνια την
ακούμε, αλλά δεν την βλέπουμε. Ποιος θα μας βοηθήσει για αυτό;
Να πω κάτι για ένα προσωπικό θέμα. Ήθελα να ευχαριστήσω
πάρα πολύ τη Διοίκηση της Τοπικής Ένωσης για τη μεγάλη τιμή
που μου έκανε να με ορίσει αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής
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Αθλητισμού και Νεολαίας . Όμως αυτό τον καιρό επειδή είμαι πολύ
απασχολημένος, δεν αποδέχομαι τη θέση και την ευχαριστώ πάρα
πολύ και ευχαριστώ όλους σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Κύριοι συνάδελφοι, είναι εγγεγραμμένοι να μιλήσουν
ακόμα 20 και ένας ο κύριος Βορριάς 21. Εάν μιλήσουν από πέντε
λεπτά, πάμε δύο ώρες. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά , από τη
διαδικασία του Συνεδρίου μπορεί , αν θέλετε , να συμφωνήσει εδώ
πέρα το Συνέδριο, να πάμε και μέχρι το πρωί αύριο . Πλην όμως ,
επειδή πάρα πολλά πράγματα έχουν επικαλεστεί, οι τοποθετήσεις
των Συνέδρων αυτών που έχουνε εγγραφεί να προσπαθήσουν να
είναι συντομότατες, στα τρία λεπτά έως πέντε , για να μπορούν να
μιλήσουν

και

οι

υπόλοιποι.

Γιατί

διαφορετικά

δεν

βγαίνει

το

πρόγραμμα .
Εν πάση περιπτώσει , ο Δήμαρχος Αγίου Στεφάνου, για να
ξέρουμε, είχε δηλώσει, πριν από τη συνάντηση σε αυτούς που είχαν
στείλει στο πρόγραμμα μέχρι την προηγούμενη Τρίτη, εγγράφως να
μιλήσει. Δεν είναι από αυτούς που κάνουν την παρέμβαση σήμερα.
Για αυτό έκανα αυτή την παρέμβαση , κύρια Ράπτη και επιτρέψτε
μου να προηγηθεί.
ΒΟΡΡΙΑΣ: Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε . Να πω ότι μιλάω εκ
μέρους της Επιτροπής της Ποιότητας Υπηρεσιών της ΤΕΔΚΝΑ , εκ
μέρους του κυρίου Σαράντη, ο οποίος για κάποιο προσωπικό
πρόβλημα το οποίο έχει δεν παρευρίσκεται καν στις εργασίες.
Είναι

αλήθεια

ότι

η

παρουσίασή

μου

θα

είναι

κάπως

διαφορετική απ’ ότι έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα . Θα πρέπει να
απαντήσω με καταφατικό τρόπο σε αυτά τα ρητορικά ερωτήματα τα
οποία έβαζε ο αγαπητός Πρόεδρος του ΣΠΑΠ και Δήμαρχος Νέας
Πεντέλης,

ο

συνάδελφος

κύριος

Δαβάκης

για

τα

θέματα

της

πολιτικής προστασίας και η αγωνία η οποία εκφράστηκε στη
χθεσινή παρουσίαση του Προέδρου της ΤΕΔΚΝΑ , τι θα κάνουμε, αν
θα γίνει σεισμός.
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Εγώ λοιπόν δεν θα μιλήσω γενικά και αόριστα . Θα μιλήσω για
πως μπορούμε να αντιμετωπίσουμε στην πράξη ζητήματα που
αφορούν τις έκτακτες ανάγκες και τις κρίσεις . Ένα έκτακτο γεγονός
είναι, όχι απλώς μια είδηση, αλλά μια πραγματικότητα , την οποία
υποχρεωτικά πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Μέσα από αυτές τις
δύσκολες στιγμές μπορεί να βγει και κάτι θετικό . Να μάθουμε , έτσι
ούτως ώστε στο μέλλον με καλύτερο τρόπο να αντιμετωπίζουμε
αυτά τα έκτακτα γεγονότα και τις κρίσεις.
Πως μπορούμε να κάνουμε , γιατί προέρχομαι από τον χώρο
της ποιότητας. Άρα λοιπόν , θα πρέπει να μιλήσουμε για την ύπαρξη
κάποιων πραγμάτων που να είναι γραμμένα , έτσι ούτως ώστε με
τον ίδιο τρόπο να αντιμετωπίζουμε τα γεγονότα κάθε φορά που
υπάρχει πρόβλημα. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένα βιβλίο , ένα
εγχειρίδιο, μέσα από το οποίο θα βλέπουμε πως αντιμετωπίζονται
τα έκτακτα αυτά γεγονότα . Θα περιγράφουμε όλες εκείνες τις
οργανωτικές αλλαγές οι οποίες πρέπει να γίνουν μέσα στον Δήμο
μας. Γιατί θα μιλήσω πάρα πολύ σύντομα ότι δεν μας καλύπτουν
πλέον οι παραδοσιακοί τρόποι με τους οποίους έχουμε οργανώσει
τους Ο.Υ που έχουμε μέσα στους Δήμους, αλλά πρέπει να πάμε και
σε άλλες μορφές. Γιατί τέθηκε ένα ερώτημα , παραδείγματος χάρη,
ότι η δημιουργία μιας ομάδας, μιας Επιτροπής, μιας Υπηρεσίας
μέσα στον Δήμο Πολιτικής Προστασίας. Αυτό δεν αρκεί. Θα πρέπει
να έχει αντικείμενο αυτή η συγκεκριμένη Επιτροπή, ομάδα ή
Υπηρεσία για να δουλέψει. Επίσης , θα πρέπει λοιπόν να έχουμε
καταγραμμένα σχέδια αντιμετώπισης.
Επιτρέψτε μου πάρα πολύ γρήγορα , γιατί δεν έχω χρόνο, να
πω ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε μέσα μας έννοιες , όπως : τι
είναι έκτακτο γεγονός . Τι είναι κρίση. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες,
γιατί δεν έχω χρόνο να μπω, κυρίες και κύριοι. Τι είναι τυχαίο
συμβάν και τι είναι προγραμματισμένο συμβάν. Θα καταθέσω
σχετική εισήγησή μου στο Προεδρείο.
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Θα πρέπει να ταυτοποιούμε τα έκτακτα γεγονότα και τις
κρίσεις. Κατά τη δική μου άποψη, κατά τη διάρκεια αυτών των
δύσκολων στιγμών που πέρασε η πατρίδα μας, εμείς σαν Τοπική
Αυτοδιοίκηση

κάναμε

ένα

λάθος.

Μπερδέψαμε

τον

ρόλο

του

Ανακριτικού ή της Ασφάλειας, όσον αφορά τις πυρκαγιές. Δηλαδή,
ποιος ευθύνεται για τις πυρκαγιές και όχι πως θα αντιμετωπίσουμε
τις πυρκαγιές. Αυτό , κατά την άποψή μου , ήταν ένα λάθος. Βέβαια ,
θα πρέπει να μπορούμε να ταυτοποιούμε το τι είναι έκτακτο
γεγονός και το τι είναι κρίση , γιατί το κάθε έκτακτο γεγονός και
κρίση μπορεί να αντιμετωπιστεί με τρία βασικά επίπεδα .
Το πρώτο επίπεδο κρίσης εκτάκτου γεγονότος μπορεί να
αντιμετωπίζουν οι ίδιες οι Υπηρεσίες μόνες τους. Εάν δεν μπορεί
να αντιμετωπιστεί, τότε είναι το δεύτερο επίπεδο που πρέπει να
προσφύγουμε σε κάποιους ειδικότερους.
Το τρίτο βέβαια που είναι κρίση , που είναι κάτι που ξεφεύγει
από τα στενά πλαίσια ενός Δήμου και πάει κάπου αλλού .
Προείπα ότι η ήδη υπάρχουσα οργανωτική μορφή ενός Δήμου
δεν μας καλύπτει. Εγώ θα δώσω μια ιδέα, κύριοι συνάδελφοι, για
όλους μας και είμαι και στη διάθεσή σας, μόλις τελειώσουμε τον
Υπηρεσιακό Οργανισμό, τον οποίο έχει ο Δήμος μας και όποιος
ενδιαφέρεται, να του στείλουμε. Μιλάω λοιπόν για ένα κέντρο
ελέγχου

λειτουργιών .

Απαντώ

στο

περιεχόμενο

του

αν

θα

δημιουργήσουμε Υπηρεσία στον Δήμο για έκτακτα γεγονότα και για
πολιτική

προστασία .

Τι

κάνει

αυτό;

Από

εκεί

ξεκινούν

και

καταλήγουν όλες οι ενέργειες οι οποίες πρέπει να γίνονται. Αυτός
γνωρίζει

τι

προσωπικό

έχω .

προσωπικό ;» Εκεί γνωρίζει

Ακούσαμε:

τι προσωπικό

«Έχουμε

κατάλληλο

έχει ο Δήμος, εκεί

γνωρίζει τα μέσα , εκεί γνωρίζει τα πάντα.
Άρα λοιπόν , είναι πολύ βασικό να πάμε σε ένα κέντρο
ελέγχου λειτουργιών . Ξέρετε, κέντρο ελέγχου λειτουργιών έχουν
σήμερα όλες οι σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμοί του κόσμου .
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Να αναφέρω μερικά από τα ζητήματα, τα οποία ήδη έχουμε
αναπτύξει και αντιμετωπίζουμε με συστηματικό τρόπο. Πλημμύρες,
χιονοπτώσεις που έχει η περιοχή μας ή τα προβλήματα από
ισχυρούς ανέμους. Καύσωνας και πυρκαγιά , σεισμός, βανδαλισμοί,
τρομοκρατικές ενέργειες, διαρροή χημικών ή άλλων επικίνδυνων
ουσιών . Γενική διακοπή ρεύματος ή ύδατος . Διάφορες εργασίες
συντήρησης, οδικού δικτύου , δικτύου ύδρευσης. Ακόμα και θέματα
τα οποία αφορούν το ίδιο το προσωπικό, όπως απεργίες, ασθένειες
και τα λοιπά .
Τελειώνοντας, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας πω το εξής :
για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα ζητήματα σωστά, θα πρέπει να
έχουμε εκπαιδευμένο προσωπικό . Είναι πολύ βασικό το προσωπικό
μας να το εκπαιδεύσουμε να γνωρίζει την ύπαρξη αυτού του βιβλίου ,
του εγχειριδίου , όπως είπαμε , να γνωρίζει πως μπορεί να κάνει τις
παρεμβάσεις

του

και

κυρίως

θα

πρέπει

να

κρατάμε

ιστορικό

στοιχείο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι , πληροφορίες παίρνουμε από
την πολιτική προστασία. Ακούγατε προηγουμένως τον Δήμαρχο
Πεντέλης και μιλούσε για κάτι τέσσερα και πέντε. Πληροφορίες
έχουμε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, δεν έχουμε
ιστορικά στοιχεία στους Δήμους μας. Δεν γνωρίζουμε αυτό που
λέγεται

πλημμύρα

στην

περιοχή

Α,

πως

αντιμετωπίζεται. Δεν

αντιμετωπίζεται η πλημμύρα στο σημείο Α του Δήμου μας με τον
ίδιο τρόπο που είναι σε κάποια άλλη γειτονιά.
Δεν έχουμε λοιπόν ιστορικά στοιχεία και αυτά θα πρέπει να τα
δημιουργήσουμε. Όπου λειτουργούν εθελοντικές ομάδες, κυρίες και
κύριοι

συνάδελφοι, σύμφωνα

με

τον

σχεδιασμό

της

πολιτικής

προστασίας είναι υποχρεωμένοι να κρατούν τέτοια στοιχεία . Ας
κάνουμε λοιπόν αυτό το πράγμα .
Κύριε Πρόεδρε , τελειώνοντας ήθελα να πω το εξής : πριν από
15

ημέρες

παρουσίασα

Πανεπιστημίου
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Κύπρου .

παρόμοιο
Θα

πρέπει

θέμα
να

προσκεκλημένος
σας

πω ,
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συνεργάτης του Πανεπιστημίου Πειραιά πάνω σε τέτοια θέματα , το
εξής: αυτά τα θέματα τα οποία ανέφερα είναι ο σχεδιασμός ο
οποίος έγινε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ήμουν υπεύθυνος από
το Πανεπιστήμιο Πειραιά μαζί με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
και φτιάξαμε ένα σύστημα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και
κρίσεων για τους ΗΣΑΠ. Κομίζουμε γλαύκας εις Αθήνας, εάν δεν
έχουμε υπόψη μας ότι αυτά τα σχέδια υπάρχουν . Εδώ λοιπόν
λαμπρός δρόμος δόξας αυτά τα σχέδια που υπάρχουν να τα
βάλουμε και στους Δήμους μας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ .
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Παρακαλώ την κυρία Ζωή Ράπτη από το Παλιό
Ψυχικό. Να ετοιμάζεται ο κύριος Κατσίκης από τα Γλυκά Νερά και ο
κύριος Φωκιανός Δημήτριος από τη Λυκόβρυση .
Ζ.

ΡΑΠΤΗ:

Κύριε

Αντιπρόεδρε,

αγαπητό

Προεδρείο,

αγαπητοί

συνάδελφοι, όπως ανέφερε στην εισήγησή του ο Πρόεδρος της
Επιτροπής

Περιβάλλοντος ,

η

προστασία

του

περιβάλλοντος

πράγματι έχει καθοριστική σημασία για την ποιότητα ζωής των
σημερινών και των μελλοντικών γενεών . Όμως το στοίχημα και η
πρόκληση

που

καλούνται

όσοι

ασκούν

δημόσια

πολιτική

να

αντιμετωπίσουν είναι να καταφέρουν να συνδυάσουν την προστασία
του περιβάλλοντος με την οικονομική ανάπτυξη κατά τέτοιο τρόπο,
ώστε η ανάπτυξη αυτή να είναι βιώσιμη .
Όσοι
γνωρίζουμε

ασχολούμαστε
ότι

η

ιδέα

με
της

το

δίκαιο

βιωσιμότητας

του

περιβάλλοντος

δεν

είναι

πολιτικό

ιδεολόγημα . Αντιθέτως έχει διακηρυχθεί ως θεμελιώδης αξία στην
παγκόσμια διάσκεψη του Ρίου για το περιβάλλον και την ανάπτυξη
και

κατέστη

από

τότε

θεμελιώδης

κανόνας

του

Διεθνούς

και

Δημοσίου Δικαίου καθενός εκ των κατ’ ιδίαν κρατών .
Στην

Ευρωπαϊκή

Ένωση

η

βιωσιμότητα

ισχύει

ως

καταστατικός κανόνας, δυνάμει των συνθηκών του Μάαστριχ το ’92
και

του

Άμστερνταμ

το

’97.

Ήδη

όμως

10

χρόνια

μετά

τη

συνδιάσκεψη του Ρίο η έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
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εγκρίθηκε στην παγκόσμια διάσκεψη του Γιοχάνεσμπουργκ το 2002
αναγνώρισε ότι οι πιέσεις στο περιβάλλον και στους στοιχειώδεις
φυσικούς πόρους έχουν αυξηθεί από το ’92, ενώ η αντικατάσταση
των

υφιστάμενων

προτύπων

παραγωγής

με

άλλα

βιώσιμα

παραμένει λόγος κενός.
Σήμερα , αν θέλουμε να μιλάμε για συνεπή με τη βιώσιμη
ανάπτυξη άσκηση δημόσιας πολιτικής, θα πρέπει πρώτιστα να
θυμόμαστε

ότι

καμία

δημόσια

πολιτική

ή

άσκηση

ιδιωτικού

δικαιώματος δεν επιτρέπεται να φύγει το φυσικό και πολιτιστικό
κεφάλαιο της χώρας. Το μέγεθος αυτού του κεφαλαίου , το οποίο επ’
ουδενί δεν πρέπει να μειωθεί , είναι βεβαίως σήμερα μετρήσιμο με
τις σύγχρονες μεθόδους, με το Δασολόγιο και το Κτηματολόγιο.
Συνεπώς, μια από τις πρώτες αρμοδιότητές μας θα πρέπει να
είναι: η ορθή σχεδίαση δημόσιας πολιτικής, χρησιμοποιώντας την
τεχνολογία επεξεργασίας της πληροφόρησης και η ορθή υλοποίηση
της πολιτικής που θα επιλεγεί μακριά από πελατειακές σχέσεις.
Στο

πλαίσιο

άσκησης

μιας

αποτελεσματικής

δημόσιας

πολιτικής για την Αττική κύρια θέση έχει ο χωροταξικός σχεδιασμός ,
αφού μόνος αυτός διασφαλίζει την εναρμόνιση των χρήσεων γης και
την αποφυγή των συγκρούσεων που αποβαίνουν σε βάρος του
περιβάλλοντος.
Δυστυχώς

όμως

στη

χώρα

μας,

παρά

την

ευρωπαϊκή

πρωτοτυπία της θέσπισης και συνταγματικών διατάξεων σχετικά με
το περιβάλλον , τα προβλήματα του χώρου , όχι μόνο δεν έχουν
επιλυθεί, αλλά έχουν καταστεί και πιο οξυμένα. Αναφέρθηκαν οι
συνάδελφοι στο ότι οι περισσότερες πόλεις δεν παρέχουν το
πλαίσιο για άνετη και δημιουργική διαβίωση των κατοίκων. Ότι οι
οικιστικές περιοχές έχουν εξαπλωθεί ανεξέλεγκτα και οι εκτάσεις
φυσικού κάλλους και οι ζώνες ιδιαιτέρου προστασίας, δασικές ,
παραλιακές

και

ιστορικές,

που

έχουν

απομείνει,

όχι

μόνο

κακοποιούνται, αλλά και κινδυνεύουν να αφανιστούν , λόγω της
ανεξέλεγκτης οικιστικής εξάπλωσης.
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Ευθύνες για αυτό έχει τόσο η κεντρική διοίκηση , όσο και εμείς ,
πολλές φορές η Τοπική Αυτοδιοίκηση , αφού πολλές φορές γίνονται
παρεμβάσεις

στον

σχεδιασμό

απρογραμμάτιστες

και

αποσπασματικές είτε με την μορφή κανονιστικών , είτε ατομικών
ρυθμίσεων και αυθαίρετα . Οι δε υλοποιήσεις των ρυμοτομικών
σχεδίων , επειδή πολιτικό και οικονομικό κόστος, αναβάλλονται για
αργότερα.
Η μέχρι σήμερα απουσία εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού
είναι ένα τεράστιας σημασίας έλλειμμα , που οφείλεται κυρίως στην
έλλειψη πολιτικής βούλησης όλων των κυβερνήσεων και επηρέασε
αρνητικά

πρώτιστα

πληθυσμού,

όπως

τις

περιοχές

είναι

η Αττική .

με

μεγάλη

Η απουσία

συγκέντρωση
υποβάθμισε

το

περιβάλλον, υπέσκαψε την ορθολογική ανάπτυξη των Δήμων και
επιδείνωσε δραματικά τους όρους διαβίωσής μας.
Φέτος το ΥΠΕΧΩΔΕ είχε την πρωτοβουλία – και είναι προς
τιμή του κυρίου Υπουργού – να ενεργοποιήσει τον χωροταξικό
σχεδιασμό με την προώθηση πρώτα μιας ομάδας ειδικών πλαισίων
χωροταξικών σχεδίων τον Μάιο που πέρασε , το ειδικό χωροταξικό
για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη βιομηχανία και τον
τουρισμό και στο τέλος του Ιουλίου του 2007 και το εθνικό
χωροταξικό σχέδιο με στόχο , όπως αναφέρει το Υπουργείο, την
ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και οργάνωση του εθνικού χώρου .
Είναι παράδοξο ότι , ενώ κατά τη σχετική ανακοίνωση του
Υπουργείου,
αναφοράς

το

για

επενδυτικών

σχέδιο
τον

αυτό

φιλοδοξεί

συντονισμό

σχεδίων

του

να

πολιτικών

κράτους,

αποτελέσει

βάση

προγραμμάτων

των

Δημοσίων

και

Νομικών

Προσώπων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εντύπωση προξένησε σε
όλους

μας

το

γεγονός

ότι

η

ΤΕΔΚΝΑ

ουδέποτε

εκλήθη

να

συμμετάσχει σε οποιοδήποτε επίπεδο της μελέτης των δεδομένων
του

προσδιορισμού

των

στόχων

και

της

διαμόρφωσης

των

προτάσεων . Συνεπώς, δεν έχει διαδραματίσει τον θεσμοθετημένο
ρόλο της ως εκπροσώπου της Αυτοδιοίκησης της Αττικής, ο οποίος
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στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι μείζον και ουσιαστικός, αφού
χαράσσεται

η

αναπτυξιακή

πορεία

και

η

προστασία

του

περιβάλλοντος της πολυπαθούς αυτή Περιφέρειας. Αν μάλιστα
λάβουμε υπόψη ότι ουδέποτε απεστάλη στην ΤΕΔΚΝΑ , έστω και σε
προσχέδιο,

το

χωροταξικό,

πριν

καταλήξουμε

στη

δημόσια

διαβούλευση που ακολούθησε, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η
κεντρική διοίκηση προχώρησε στη διενέργεια του σχεδιασμού μόνη
της αποκλειστικά με ειδικούς επιστήμονες, κυρίως τεχνικούς και το
εμφάνισε απλά ως ένα τεχνοκρατικό θέμα μάλλον ουδέτερο και
πολιτικό, χωρίς να
οποίους

θα

το

καταστήσει κοινωνούς τους Δήμους

εφαρμόσει.

όμως,

όπως

όλοι

στους

γνωρίζουμε,

ολοκληρωμένος σχεδιασμός που είναι συνδεδεμένος με τη βιώσιμη
ανάπτυξη έχει κοινωνικοπολιτικό χαρακτήρα και δεν δρα σε ένα
ουδέτερο πολιτικά περιβάλλον . Εφόσον ασχολείται με τον τρόπο
διανομής των πόρων , γη και περιβάλλον , αποτελεί μέρος μιας
πλατύτερης

πολιτικής

σχεδιασμού

δεν

διαδικασίας.

μπορούν

να

Τα

λυθούν

δε

μόνο

προβλήματα
με

του

νομιμοτεχνικές

ρυθμίσεις και σχεδιαγράμματα .
Το ανθρωπογενές περιβάλλον , στο οποίο οι δημότες μας ζουν ,
κατοικούν
πολιτικής,

και

εργάζονται,

αλλά

δεν

αποτελεί

κοινωνικοπολιτική

χώρο

επιστημονικής

δραστηριότητα

και

μέσω

άσκησης κοινωνικής δημόσιας πολιτικής και προφανώς δεν αρκεί
για την ενημέρωσή μας, ούτε τη δική μας, ούτε των κοινωνιών που
εκπροσωπούμε, η δημοσίευση του εθνικού χωροταξικού και των
λοιπών σχεδίων στο site του ΥΠΕΧΩΔΕ , ούτε η γενική ενημέρωσή
μας από τη συνέντευξη Τύπου στα πλαίσια της επιβεβλημένης από
την Ευρωπαϊκή Ένωση νομοθεσία της δημόσιας διαβούλευσης,
διότι

ακριβώς

το

θεμελιώδες

περιεχόμενο

του

υποχρεωτικού

θεσμού της δημόσιας διαβούλευσης είναι η ουσιαστική συμμετοχή
του κοινού στην αξιολόγηση των σημαντικών επιπτώσεων στο
περιβάλλον και βέβαια των εκπροσώπων τους , δηλαδή ημών .
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Αγαπητοί

συνάδελφοι,

πρέπει

να

σταθούμε

αλληλέγγυοι

ενάντια σε κάθε λογική συγκεντρωτισμού , νεοσυγκεντρωτισμού ,
όπως συγκεκριμένα ανέφερα χθες ο Υπουργός Εσωτερικών στη
χάραξη δημόσιας πολιτικής για το περιβάλλον . Είναι απαραίτητη η
θεσμοθέτηση άμεσης συνεργασίας της ΤΕΔΚΝΑ με το ΥΠΕΧΩΔΕ
στα

τόσο

καίρια

ζητήματα

που

μας

απασχολούν ,

όπως

το

χωροταξικό και τόσα άλλα που ανέφεραν οι συνάδελφοι.
Εάν θέλουμε να συμβάλλουμε στην επανίδρυση του κράτους,
πρέπει

να

διεκδικήσουμε

μαχητικά

τη

συμμετοχή

μας

στις

διαδικασίες σχεδιασμού για την Αττική τόσο του χωροταξικού, όσο
και των υπολοίπων σημαντικών σχεδιασμών .
Νομίζω ότι ο Πρόεδρος έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες
συμμετοχής

μας

και

αναμένουμε

τα

αποτελέσματα

των

παραστάσεών του .
Σας ευχαριστώ .
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Ευχαριστούμε την κυρία Ράπτη. Θέλω να σας πω,
κύριοι συνάδελφοι , το εξής : στα πρακτικά που θα κρατήσουμε εδώ
κάποιες παρεμβάσεις δικές σας θα μπουν , δεν είναι ανάγκη, αν δεν
προλάβετε σε χρόνο τα πέντε , ολόκληρες , όπως είναι . Άρα λοιπόν ,
μην

έχετε

άγχος,

μπορεί

να

συντομεύσετε ,

να

πείτε

κάποια

πράγματα και τα υπόλοιπα τα οποία έχετε γράψει τα παραδίδετε
στο Προεδρείο και μπαίνουν στα πρακτικά .
Ο κύριος Κωνσταντίνος Κατσίκης.
Κ. ΚΑΤΣΙΚΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κύριε Γενικέ Γραμματέα , κύριοι
σύνεδροι, αγαπητοί συνάδελφοι , έχοντας την επίγνωση και την
αίσθηση του τι σημαίνει να είσαι αυτοδιοικητικός μέσα από τα
χρόνια , που τόσο εγώ , όσο και εσείς, υπηρετούμε την Αυτοδιοίκηση
οφείλουμε

να

αντιληφθούμε

ότι

έχουμε

την

υποχρέωση

να

λαμβάνουμε τις ευθύνες μας, όταν αυτές είναι απόρροια λαθών
αυτοδιοικητικών

τα

οποία

πράττουμε,

όπως

έχουμε

και

την

υπερηφάνεια να διατεινόμαστε για τη συμβολή μας στα καλώς
κείμενα και σε εκείνα τα οποία συνιστούν ανάπτυξη για τις τοπικές
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κοινωνίες,

ανάπτυξη

για

την

πόλη

έπ’

ωφελεία

του

πολίτη ,

ανάπτυξη για το ίδιο κράτος , το οποίο θεωρεί εκ των ων ουκ άνευ
τη συνεργασία μαζί μας για τη γενικότερη πρόοδο.
Με αυτό το σκεπτικό θα ήθελα να μιλήσω σήμερα για τις
ευθύνες της Αυτοδιοίκησης. Ίσως να αλλάξω λίγο και το κλίμα ,
σεβόμενος το 3λεπτο , το 4λεπτο, κύριε Γενικέ Γραμματέα , το οποίο
θα τηρήσω , όχι μόνο γιατί ανήκω στην Τοπική Ένωση Δήμων και
Κοινοτήτων ,

αλλά

και

διότι

νοιώθοντας

εγώ

προσωπικά

την

κούραση βρισκόμενος εδώ από τις 10.00΄ το πρωί για να πάρω τη
θέση αυτή τη στιγμή σε αυτό το βήμα , σέβομαι και εκείνους, οι
οποίοι περιμένουν και βέβαια σέβομαι το ωράριο πρόγραμμα, από
το οποίο σαφώς και θα ξεφύγουμε πάρα πολύ.
Θα ήθελα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι , να εστιάσω την
προσοχή σας σε δύο θέματα τα οποία αναπτύχθηκαν κατά κόρον
σήμερα εδώ και δημιούργησαν και ένταση , ένα εκ των οποίων είναι
οι ΧΥΤΑ . Να πω ότι ευθυνόμαστε όλοι εμείς σήμερα , γιατί ήρθαμε
στο και πέντε να θέσουμε θέμα ΧΥΤΑ, γνωρίζοντας ότι το θέμα
αυτό θα προέκυπτε πολλά χρόνια πριν διότι, είτε σήμερα είμαστε
Δήμαρχοι, είτε τότε είμαστε αντιπολίτευση ή στο πρώτο ξεκίνημά
μας,

είχαμε

και

εξακολουθούμε

να

έχουμε

την

ευθύνη

μιας

διαδρομής που σήμερα μας φέρνει μπροστά από ένα θέμα , το
οποίο δημιουργεί ένταση, μεγάλη πληγή στο ήδη βεβαρημένο
περιβάλλον, ένα θέμα το οποίο κάνει να διαρρηγνύουν τα ιμάτιά
τους Δήμαρχοι Δήμων , οι οποίοι σήμερα καλούνται με νόμο του
κράτους,

που

ψηφίστηκε

τότε

επί

εποχής

κυρίας

Βάσως

Παπανδρέου και διατηρήθηκε δυστυχώς μέχρι σήμερα και με τις
επόμενες κυβερνήσεις μέχρι και τη σημερινή ένα θέμα , το οποίο όχι
να διακρίνει, όπως ειπώθηκε – και εδώ θέλω προσωπικά με τη δική
μου αντίληψη να κάνω αποκατάσταση της αλήθειας , η οποία
πιστεύω ότι κακοποιήθηκε είτε θελημένα , είτε άθελα – με το
λεγόμενο του Νικήτα του Κακλαμάνη, όταν μίλησε για Πατρίκιους
και Πληβείους, διότι εγώ αντιλήφθηκα ότι είπε ότι δεν διαχωρίζουμε
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σε Πατρίκιους και Πληβείους όλους εκείνους , οι οποίοι δυστυχώς με
τη χωροταξική σήμερα κατάσταση των ΧΥΤΑ θα δεχτούν στην αυλή
τους τα απορρίμματα .
Όμως

η

ευθύνη

της

Αυτοδιοίκησης,

φίλες

και

φίλοι,

προχωράει ακόμα περισσότερο διότι , πέραν από τη χωροταξική
κατάσταση

των

ΧΥΤΑ ,

δεν

φροντίσαμε

και

για

τη

διαχείριση

περαιτέρω των απορριμμάτων . Δεν φροντίσαμε να προκαλέσουμε
στους πολίτες μας εκείνη την παιδεία της ανακύκλωσης. Δεν
φροντίσαμε να γεμίσουμε τους Δήμους μας με κάδους ανακύκλωσης ,
ακόμα και με υπογειοποίηση αυτών . Δεν φροντίσαμε να πάρουμε
πρότυπα και μοντέλα ευρωπαϊκά , για να μπορούμε σήμερα να
είμαστε υπερήφανοι για ένα έργο που ήθελε πολύ χρόνο πριν να
ξεκινήσει και η επίλυσή του δεν μπορεί σήμερα να καταστεί εφικτή ,
γιατί ο ελέφαντας δεν τρώγεται σε μία ημέρα.
Όσο δίκιο έχουν οι Δήμαρχοι, οι οποίοι φωνάζουν , της Φυλής,
της Κερατέας, του Γραμματικού , αλλά τόσο δίκιο έχουν και όσοι στη
βάση μιας επιχειρηματολογίας των τσουχτερών προστίμων που από
1/1/08 θα κληθούμε ως επιβαλλόμενα πρόστιμα για την κακή
διαχείριση των απορριμμάτων που έχουμε σήμερα δημιουργήσει
αυτή

την

αρνητική

εικόνα ,

όντως

δεν

βοηθάει

την

ελληνική

οικονομία και δεν βοηθάει και την Αυτοδιοίκηση που, κατά τα άλλα ,
ζητάει χρήματα , διότι επικαλείται λόγους οικονομικής δυσχέρειας.
Όμως θα πω και κάτι ακόμη , επεκτείνοντας έτσι αυτό τον
συλλογισμό μου . Θα πω ότι και αν ακόμη δεν αλλάξει ο νόμος με
νόμο

για

να

φύγουν

οι

ΧΥΤΑ

από

εκεί

που

σήμερα

έχουν

χωροταξικά τοποθετηθεί, σε λίγα χρόνια , όταν θα ωριμάσει η
κατάσταση και όταν η ΕΟΚ θα μάθει ότι προσβάλουμε , πληγώνουμε
ορεινούς όγκους φυσικού κάλλους, όπως είναι του Γραμματικού και
της Κερατέας, τότε τα πρόστιμα θα είναι τα ίδια και μεγαλύτερα .
Άρα λοιπόν , δεν γλιτώνουμε κάτι.
Επίσης, εκείνο το οποίο θα ήθελα να επισημάνω ως πρόταση,
γιατί καλό είναι μέσα από αυτή την αίθουσα, σε αυτό Συνέδριο, να
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υποβάλουμε και τις προτάσεις μας, είναι ότι, εάν φύγουν από το
Λεκανοπέδιο – όπως εγώ στηρίζω αυτή την άποψη και την στήριξα
υπηρετώντας

και

την

ΤΕΔΚΝΑ

την

περασμένη

τετραετία

ως

Πρόεδρος του Εποπτικού της Συμβουλίου και τη στήριξα και ως
υποψήφιος Βουλευτής και σήμερα πρώτος επιλαχών της ΝΕΑΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ στην Περιφέρεια – οι ΧΥΤΑ που μπορούν να πάνε ;
Εδώ πιστεύω

ότι χρειάζεται να επικαιροποιήσουμε εκείνη την

πρόταση των μελετητών επιστημόνων για Ριτσώνα Α και Ριτσώνα Β.
Ή αν θέλετε, ακόμα και την πρόταση παλαιών πολιτικών, που από
το βήμα της Βουλής μίλησαν ακόμα και για τη Μακρόνησο και όταν
τότε αντέδρασε το ΚΚΕ , έτσι για την ιστορία σας αναφέρω , διότι το
χαρακτήρισε ιστορικό μνημείο – και καμία αντίρρηση δεν είναι –
είπαμε να διαχωριστεί.
Φεύγοντας από αυτές τις προτάσεις για τους ΧΥΤΑ , για τα
σκουπίδια, ήθελα να ξεκινήσω και να τελειώσω σχεδόν με το θέμα
της πολιτικής προστασίας, το οποίο μαζί με το θέμα των ΧΥΤΑ ήταν
τα δύο κυρίαρχα θέματα , αγαπητοί σύνεδροι, σήμερα και χθες στο
Συνέδριό μας.
Πολιτική προστασία σημαίνει μόνο χορήγηση χρημάτων προς
την Αυτοδιοίκηση ή και ευθύνη της Αυτοδιοίκησης για το πώς θα τα
αξιοποιήσει; Γιατί όλοι οι Δήμοι , οι οποίοι δεν έχουν δάση στα
διοικητικά τους όρια , δεν έχουν πει σε ένα πυροσβεστικό όχημα ;
Γιατί όλοι οι Δήμοι , οι οποίοι έχουν δάση και δασικές εκτάσεις , δεν
έχουν φυλάκια πυρανίχνευσης επανδρωμένα με προσωπικό, το
οποίο μπορεί να λειτουργήσει στο επίπεδο της πρόληψης; Γιατί η
καταστολή, όλοι έχουμε διδαχθεί από την εμπόλεμη κατάσταση που
βιώσαμε αυτό το καλοκαίρι ότι η καταστολή δεν είναι τίποτα
περισσότερο από το καίμε τα πάντα και τελειώσαμε.
Κατά

συνέπεια,

τόσο

δύσκολο

είναι

να

διατεθούν

λίγα

χρήματα από τα τόσα πολλά που διατίθενται για πολιτιστικές
εκδηλώσεις και να φτιάξουμε φυλάκια πυρανίχνευσης ; Θα μου πείτε
ποιοι θα τα επανδρώσουν ; Οι εθελοντές κάτοικοι; Δεν το βλέπω
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εύκολο, δεν το βλέπω εύκολο, δεν το βλέπω τόσο εφικτό , παρά το
γεγονός ότι η Αυτοδιοίκηση με τους εθελοντές της ήταν εκείνη που
συνέβαλε στην αποτροπή και άλλων πυρκαγιών και οι οποίες, μην
ξεχνάτε, μπορεί μέχρι και το Δεκέμβριο να καίνε, ενόψει το ότι το
φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι μπροστά μας και οι εποχές
άλλαξαν και το καλοκαίρι έγινε εξάμηνο.
Συνεπώς, πως αντιμετωπίζεται αυτό ; Ποιος Δήμος αλήθεια
έκανε

έγγραφο

και

εμείς

σαν

Τοπική

Ένωση ,

κύριε

Γενικέ

Γραμματέα, πότε αξιώσαμε από την κεντρική εξουσία να μας
διαθέτει πυροσβέστες , από τους χιλιάδες πυροσβέστες που έχει το
κράτος, για να επανδρώνουν αυτά τα φυλάκια ; Γιατί η προϋπόθεση
των πυρκαγιών ήταν υπόθεση εμπρησμών . Συνεπώς και για τον
φόβο

των

εμπρηστών

ανίχνευσης

δεν

επανδρωμένα

θα
επί

έπρεπε
24 ωρου

αυτά

τα

βάσεως

πυροφυλάκια
με

όλο

τον

κατάλληλο εξοπλισμό να φυλάμε τα δάση μας; Πόσο θα μας
κοστίσει αυτό μπροστά στο κόστος που αντιμετωπίζουμε σήμερα ;
Στο κόστος ενός πληγωμένου περιβάλλοντος που είναι θάνατος για
τη ζωή όλων μας;
Δεν νομίζω λοιπόν ότι τέτοια απλά θέματα θα πρέπει να μας
κάνουν

δύσκολους

σε

κρίσιμους

καιρούς

για

να

παίρνουμε

αποφάσεις.
Συνεπώς, προτείνω την ίδρυση πυροφυλακίων , τη συνεργασία
με την κεντρική εξουσία και σήμερα που έγινε το Υπερυπουργείο ,
γιατί σε αυτό προσετέθη και το Δημοσίας Τάξης στο Δημόσιας
Διοίκησης Αποκέντρωσης και λοιπά και βεβαίως κατά τα άλλα και η
κατ’ αποδοχή και ομολογία όλων ικανότατος Υπουργός μας, ο
κύριος Προκόπης Παυλόπουλος θα μπορούσε και εκεί να δείξει την
ικανότητά του ως Προϊστάμενος του Υπουργείου αυτού και σαφώς
μέσα από μία συνεργασία με την Αυτοδιοίκηση να αντιμετωπιστούν
οι πυρκαγιές.
Όμως να πω και δύο λόγια για τις πλημμύρες οι οποίες, για
να πω και ποια είναι και η ευθύνη της Αυτοδιοίκησης περαιτέρω ,
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δεν είναι μόνο απόρροια των πυρκαγιών , όπου καταστράφηκαν τα
δάση τα οποία αποτελούσαν φυσικά αναχώματα για να εμποδίσουν
τα όμβρια ύδατα , αλλά είναι και απόρροια του μπαζώματος των
ρεμάτων, της άναρχης δόμησης η οποία ανθεί από άκρη σε άκρη σε
όλες τις πόλεις οι οποίες τσιμεντοποιούνται. Για να δούμε και την
ευθύνη της Αυτοδιοίκησης, για να αποδίδουμε τα του Καίσαρος τω
Καίσαρι.
Τελειώνοντας,

μέσα

στις

προτάσεις

μου

είναι

το

να

δημιουργηθούν και πολυδύναμοι πυροσβεστικοί σταθμοί, όπως
ήταν κάποτε τα πολυδύναμα Αστυνομικά Τμήματα, έστω και αν
εκείνα δεν απέδωσαν και επαναφέρθηκε το προηγούμενο σύστημα
λειτουργίας

τους

ξεχωριστά

το

καθένα .

Πιστεύω

ότι

οι

πυροσβεστικοί σταθμοί θα μπορέσουν να αποδώσουν .
Συγχωρείστε με και για ένα θέμα , το οποίο δεν έχει σχέση
τόσο με την Αυτοδιοίκηση , αλλά πιστεύω ότι έχει σχέση με την
καρδιά του Έλληνα και μιας και ο Πρόεδρός μας ο κύριος Δημήτρης
Καλογερόπουλος στον χαιρετισμό του έκανε νύξη , επιτρέψτε μου
για δέκα δευτερόλεπτα – και τελειώνω – κύριε Γενικέ Γραμματέα και
Προεδρείο της Ένωσης να πω δυο κουβέντες για τα Σκόπια , έτσι
όπως

αντιλαμβάνομαι

εγώ

αποδυόμενος

τον

μανδύα

του

αυτοδιοικητικού και του πολιτικού ομιλώντας σαν απλό πολίτης .
Μέχρι τώρα αντιδρούμε για το Σκοπιανό . Αν συμφωνήσουμε
ότι τα Σκόπια είναι μακεδονική γη, τι θα μας εμποδίσει να την
αποκαλέσουμε ελληνική γη, διότι η Μακεδονία είναι ελληνική και μια
πιο βαθύτερη ανάλυση . Είμαστε μια παραλιακή χώρα και είναι
γεωστρατηγική αλήθεια ότι, για να επιβιώσουμε , χρειαζόμαστε
ενδοχώρα. Μήπως λοιπόν είναι η ιστορική στιγμή που οι Σκοπιανοί
επικαλούνται τη χώρα τους σαν Μακεδονία ; Μήπως μας ανοίγουν
την εκδοχή της λύσης του γεωπολιτικού μας μέλλοντος; Μήπως μας
προσφέρουν την αλήθεια που είναι η Μεγάλη Μακεδονία μας με την
ιστορική ενδοχώρα της; Μήπως είναι αυτό το συμπλήρωμα που μας
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λείπει

για

την

ενδοχώρα

της

στρατηγικής επιβίωσής μας; Ας

αφήσουμε τα λουλούδια να ανθίσουν .
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Θα σας πω κύριοι συνάδελφοι κάτι. Τέθηκε ένα
αίτημα

από

τους

Δήμους

Ψυχικού

και

Φιλοθέης

δια

του

Αντιδημάρχου Νέου Ψυχικού για την συμπαράσταση της ΤΕΔΚΝΑ
στην ίδρυση νεκροταφείου . Θα παραπεμφθεί στη μόνιμη Επιτροπή ,
θα συνεργαστεί και μαζί σας και θα μας δώσουν τα στοιχεία και
βεβαίως θα έχει τη στήριξή μας.
Ο κύριος Φωκιανός έχει τον λόγο .
ΦΩΚΙΑΝΟΣ : Θέλω να πω το εξής : όσα ακούστηκαν όλες αυτές τις
ώρες

τις

ομιλίες

των

συνέδρων

της

ΤΕΔΚΝΑ

νομίζω

ότι

αναδεικνύουν με τον πιο ανάγλυφο τρόπο την κρίση στην οποία
βρίσκεται η ελληνική κοινωνία , γιατί αυτό είναι πρόβλημα . Το
πρόβλημα είναι η κρίση μιας κοινωνίας, η οποία δεν μπορεί να
αναγνωρίσει ακόμα ότι είναι σε κρίση .
Δεν μπορεί κανένας να βγάλει πάρα πολλούς έξω από αυτή
την κρίση. Η εύκολη λύση βέβαια είναι να αποδίδουμε τα πάντα
στους άλλους. Δηλαδή, για οτιδήποτε συμβαίνει φταίνε οι άλλοι.
Είναι κάτι σαν τους κάδους απορριμμάτων . Όλοι θέλουν να πετούν
τα απορρίμματά τους, αλλά στην αυλή των άλλων. Το ίδιο γίνεται
και με τους ΧΥΤΑ περίπου . Νομίζω ότι φτάσαμε να βρούμε την
άκρη

του

προβλήματος

προσπαθώντας

για

πρώτη

φορά

να

ανιχνεύσουμε τη δυνατότητα συζήτησης, ώστε να προσεγγίσουμε
αυτά τα προβλήματα με προοπτική λύσης.
Έμεινα αυτή την ώρα , γιατί ήθελα να πω δύο λόγια στον κύριο
Ιατρού, ο οποίος κάνει έναν μεγάλο αγώνα για τον Δήμο του , τον
οποίο

σέβομαι

απόλυτα

και

κατανοώ ,

όπως

κατανοώ

και

τα

προβλήματα που έχουν οι Δήμοι οι οποίοι έχουν το ΧΥΤΑ μέχρι
τώρα.
Όμως θέλω να θυμίσω κάτι. Τα λύματα της Ανατολικής
Αττικής, γιατί δεν έχετε αποχέτευση , η Κερατέα έχει βιολογικό
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καθαρισμό, αλλά έχουν όλοι οι υπόλοιποι. Δεν σας απαλλάσσει
αυτό . Μήπως ρωτάτε που πάνε τα λύματά σας κάθε ημέρα ; Ξέρετε
που έρχονται; Στη Λυκόβρυση . Τι θα λέγατε αν εμείς αύριο μαζί με
τη Μεταμόρφωση κλείσουμε το κέντρο λυμάτων ; Γιατί προσέξτε ,
εμείς έχουμε αποχέτευση και η Μεταμόρφωση.
Καταλαβαίνετε ότι είναι βέβαιο ότι πάρα πολλά από τα λύματα
της Ανατολικής Αττικής, ούτως ή άλλως , έρχονται σε εμάς, στο
κέντρο λυμάτων . Λοιπόν , αυτό το κέντρο λυμάτων να ξέρετε ότι
μυρίζει πάρα πολύ, χώρια ότι περνούν όλα αυτά τα συμπαθή
αυτοκίνητα , φαταούλας και δεν συμμαζεύεται. Τι θα λέγατε αν εμείς
αύριο κάναμε έναν αγώνα αντίστοιχο και το κλείναμε και λέγαμε να
πάει εκεί που παράγονται τα λύματα ; Εμείς δεν θα το κάνουμε αυτό
έτσι, γιατί δεν το αντιλαμβανόμαστε. Σκεφτείτε ότι δεν υπάρχει
κανένα αντισταθμιστικό όφελος για όλη αυτή την επιβάρυνση και
τώρα προβαίνουμε σε μία μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων με
το

Πολυτεχνείο

για

να

αναλάβει

το

κόστος

η

ΕΥΔΑΠ

της

δραστηριότητάς της αυτής . Άρα , δεν μπορούμε να στραφούμε ούτε
καν στους ανθρώπους, γιατί έτσι γίνονται τα πράγματα , κάποιος
πρέπει να σηκώνει το βάρος. Δεν μπορεί να τα μεταφέρουμε όλα
στους άλλους. Αυτά σχετικά με τους ΧΥΤΑ και όλα αυτά.
Ήθελα να πω και δύο άλλα πράγματα . Δεν λέω τώρα για τον
νέο Καποδίστρια . Ξέρετε τι γίνεται στην πατρίδα μας; Πάρα πολλά
χρόνια εφευρίσκουμε διάφορα σχήματα , γιατί δεν μπορούμε να
αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητά μας. Γιατί δεν μπορούμε να
αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητά μας; Γιατί μας κατατρέχουν
ακόμα πολυετή συμπλέγματα από την περίοδο της τουρκοκρατίας,
για αυτό δεν αναγνωρίζουμε και το κράτος μας. Ξέρετε τι λέμε ; Το
κράτος; Ποιο κράτος; Εμείς είμαστε το κράτος. Μπορεί να έχει αυτό
το κράτος διάφορα χαρακτηριστικά , αλλά είναι ένα κράτος το οποίο
έχει να κάνει με τους Έλληνες. Τι να κάνουμε τώρα ;
Τσιμεντοποίηση.

Δεκαπέντε

εκατομμύρια

διαμερίσματα ,

σπίτια υπάρχουν στην Ελλάδα . Ποιος τα έχτισε όλα αυτά; Οι κακοί
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οι ξένοι, οι άλλοι; Δηλαδή , ποιος τσιμεντοποιεί; Άρα , δεν μπορεί να
εξαιρεί κανένας τον εαυτό του απ’ όλο αυτό το καράβι που πάει και
έρχεται έτοιμο να βουλιάξει.
Ας σκεφτούμε δύο-τρία πράγματα μόνο για νέες έννοιες που
πρέπει

να

μπουν

στην

Τοπική

Αυτοδιοίκηση .

Μιλάμε

για

τα

οικονομικά . Πόσα λεφτά πήρε ο Δήμος Άνω Λιοσίων , δεν ξέρω αν
είναι ο κύριος Χριστοφιλάκης εδώ, ως αντισταθμιστικά οφέλη από
τη λειτουργία του ΧΥΤΑ; Μπορεί να είναι διακόσια δισεκατομμύρια
σε 15 χρόνια . Έχει αναρωτηθεί κανείς τι έγιναν όλα αυτά τα λεφτά ,
για να έχει αυτή την υποβάθμιση η Δυτική Αττική;
Είναι λοιπόν σοβαρά ζητήματα αυτά που δεν έχουν να κάνουν
μονίμως με τους αόρατους εχθρούς που μας κυνηγούν , αλλά παρά
μόνο με τις επιλογές τις δικές μας.
Λέμε για τα οικονομικά . Πόσοι Δήμοι έχουν το προσωπικό
που χρειάζονται και δεν έχουν διπλάσιο , τριπλάσιο ή τετραπλάσιο
από αυτό που χρειάζονται; Ποιος έχει μιλήσει για την έννοια της
κοστολόγησης των υπηρεσιών ; Πόσο κάνει μια υπηρεσία; Πόσο
αποτελεσματικοί είμαστε ;
Τέθηκαν σχεδόν όλα τα θέματα . Θα πω δύο λόγια για την
ανάγκη

των

ίδιων

πόρων

της

Αυτοδιοίκησης. Η Αυτοδιοίκηση

μπορεί να έχει δραστηριότητα οικονομική δική της , μιας και δεν
είναι

κερδοσκοπικοί

οργανισμοί

οι

ΟΤΑ.

Άρα ,

όποια

κέρδη

προκύπτουν γυρίζουν στο κοινωνικό σύνολο. Συνεπώς, δεν υπάρχει
θέμα κερδοσκοπίας και θα πρέπει να σκεφτόμαστε με κριτήρια
αποτελεσματικότητας, παραγωγικότητας στους ΟΤΑ . Αν βάζουμε
στη χώρα μας το δίλημμα τι είναι ιδιωτικό και τι είναι δημόσιο και
ποιο είναι καλό , αν είναι το δημόσιο ή το ιδιωτικό, δεν είναι το
δημόσιο, ούτε το ιδιωτικό.
Εγώ προσωπικά με την αντίληψη τη δική μου πασχίζω να
αποδείξω ότι το δημόσιο μπορεί να είναι πολύ καλύτερο από το
ιδιωτικό . Αυτό όμως πρέπει να το συμμεριστούν τουλάχιστον οι
υπάλληλοι του Δήμου και οι δημότες, έτσι που να μην έρχεται μετά
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η συκοφαντία για την Αυτοδιοίκηση περί διαφθοράς, περί ανάγκης
να ξεπουληθούν όλες οι υπηρεσίες στους ιδιώτες, όπου ξέρετε
τώρα πως είναι οι μεγάλοι ιδιώτες στην Ελλάδα , κρατικοδίαιτοι και
αυτοί.
Δεν πω τίποτα άλλο. Θα πω μόνο ότι, επειδή αυτά όλα δεν
τελειώνουν,

μπορούμε

βραχυπρόθεσμο

να

ορίζοντα;

υιοθετήσουμε
Ποιες

είναι

οι

τρεις
τρεις

προτάσεις

με

προτάσεις ; Θα

πρέπει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, που έχει και την ευθύνη για όλα
αυτά που συμβαίνουν , εμείς φταίμε για όλα , δεν μιλάω για την
κεντρική διοίκηση , η οποία βέβαια διαχειρίζεται μια κοινωνία σε
κρίση και βρίσκεται και η ίδια σε αντίστοιχη κρίση.
Τρία

πράγματα ,

κατά

τη

γνώμη

μου ,

θα

πρέπει

να

τα

απαιτήσουμε. Αν δεν γίνουν , νομίζω ότι θα πρέπει να αλλάξει
στάση η Αυτοδιοίκηση συνολικά όχι μόνο απέναντι στην κεντρική
διοίκηση, αλλά και απέναντι στον εαυτό της . Σε ένα χρόνο να έχουν
δημοσιευτεί οι δασικοί χάρτες και το δασολόγιο. Είναι απόφαση
διακομματική της Βουλής του ’93 η οποία δεν υλοποιείται . Σε ένα
χρόνο, για να μην ψάχνουμε να λέμε ποιος φταίει και τι φταίει , να
δημοσιευτούν οι δασικοί χάρτες και το δασολόγιο . Το Κτηματολόγιο
αργεί ούτως ή άλλως.
Το χρόνου στον προϋπολογισμό , εφόσον φέτος δεν γίνεται,
να εγγραφεί κωδικός για τα παρακρατηθέντα . Όχι όμως θα το δούμε,
γιατί κάθε χρόνο συζητάμε για τα παρακρατηθέντα χρόνια τώρα .
Επειδή δεν γίνεται, βάζουμε όρια . Είναι η μαγική λέξη για τη ζωή
όλων μας. Χρειάζονται όρια , δεν έχουμε όρια .
Το τρίτο , σε δύο χρόνια όποιος Δήμος δεν ανακυκλώνει το
50%

των

σκουπιδιών

του

θα

έχει

πρόστιμο

αντίστοιχο

του

πληθυσμού του , το οποίο θα πηγαίνει στο Πράσινο Ταμείο της
Αυτοδιοίκησης. Από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε.
Εγώ θέτω αυτά τα τρία ζητήματα να τα σκεφτούμε και να
απαιτήσουμε να γίνουν πραγματικότητα.
Ευχαριστώ .
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ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ :

Ευχαριστούμε

τον

κύριο

Φωκιανό .

Ακολουθεί

ο

κύριος Τσουκάλας.
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κύριοι σύνεδροι, υποτίθεται ότι συζητάμε στο Ετήσιο
Συνέδριο της ΤΕΔΚΝΑ για τον εντοπισμό της αιτίας και την επίλυση
σοβαρών προβλημάτων που αφορούν τους εργαζόμενους στους
Δήμους

που

ανήκει

ο

καθένας.

Εργαζόμενοι

με

πάρα

πολλά

προβλήματα, όχι μόνο όλα όσα αναφέρθηκαν εδώ σε αυτή την
αίθουσα, αλλά πολύ περισσότερα , προβλήματα που έχουν να
κάνουν με την οικονομία τους, με την ίδια τη ζωή τους , με τα
ασφαλιστικά τους προβλήματα , τα συνταξιοδοτικά τους, με την
υγεία τους και τα λοιπά. Δηλαδή, ζητήματα που δεν ακούστηκαν .
Βεβαίως,

έγιναν

επισημάνσεις

για

τον

χαμηλό

αριθμό

συμμετοχής των συνέδρων , αλλά αν θα ήθελε να απαντήσει κανείς
σε αυτό το ζήτημα , νομίζω ότι εκεί που θα έπρεπε να εντοπίσει το
πρόβλημα είναι ότι αυτά τα συνέδρια και ο προσανατολισμός που
έχουν δεν παράγουν συγκεκριμένες αποφάσεις τέτοιες που να
εντοπίζουν

και

προβλήματα.

να

κτυπούν

Δηλαδή ,

τις

πολιτικές

αιτίες

που

αποφάσεις.

δημιουργούν
Γιατί

τα

απαρίθμηση

προβλημάτων έγινε πάρα πολύ . Όμως τουλάχιστον εγώ προσωπικά
δεν άκουσα κανέναν να τοποθετήσει αυτά τα προβλήματα στη βάση
από την οποία πηγάζουν . Δηλαδή , το πρόβλημα των απορριμμάτων ,
παραδείγματος χάρη, που είναι υπαρκτό και πάρα πολύ σοβαρό και
που

θα

έλεγα

ότι

σχεδόν

μονοπώλησε

το

Συνέδριο

ή

άλλοι

σύνεδροι που μίλησαν που δεν είχαν άμεσα το πρόβλημα αυτό
ετεροκαθορίστηκαν, δεν είναι ένα πρόβλημα καινούργιο , είναι ένα
πρόβλημα

πάρα

πολύ

παλιό.

Οφείλεται

σε

συμφέροντα

και

πολιτικές που στηρίζουν αυτά τα συμφέροντα . Δηλαδή, δεν μπορεί
να μιλάμε μόνο για συμφέροντα.
Ο Δήμαρχος της Κερατέας νομίζω είπε ότι του έστειλαν τον
συγκεκριμένο εργολάβο εκεί πέρα . Αυτός που τον έστειλε , λέμε
είναι σε μικρογραφία, καταλαβαίνουμε ότι κάτι ανάλογο συμβαίνει
σε γενικότερη κλίμακα , που σημαίνει ότι υπάρχουν πολιτικές από
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τις

κυβερνήσεις

που

μας

κυβερνούν

αυτά

τα

χρόνια

και

τα

προηγούμενα, οι οποίες ανέχονται αυτή την κατάσταση, πρώτον και
δεύτερον , τη διαιωνίζουν με αποτέλεσμα να φτάνει σε τέτοιο βαθμό
οξύτητας, ώστε να φτάνουμε στο σημείο να συγκρούονται, ενώ θα
έπρεπε να έχουμε μία κατεύθυνση εναντίον σε αυτή την πολιτική,
ανατροπή αυτής της πολιτικής που παράγει αυτού του είδους τα
προβλήματα, τσακώνονται μεταξύ τους οι Δήμοι ποιος θα πάρει τα
λύματα

ή

που

θα

πάνε

τα

σκουπίδια .

Υπάρχουν

βεβαίως

επιστημονικές έρευνες και μελέτες που θα μπορούσαν με τις
προϋποθέσεις, να υπάρχουν και οι πολιτικές προϋποθέσεις, να
δώσουν λύση σε αυτά τα προβλήματα .
Συζητάμε λοιπόν εδώ για το πώς θα ανακουφίσουμε αυτό τον
κόσμο απ’ όλα τα προβλήματα που υπάρχουν . Ένα ζήτημα που ,
ενώ

αποτελεί

από

τα

σημαντικότερα

σε

αυτή

τη

φάση

και

εξελίσσεται και μιλάω για το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς,
δηλαδή

ένα

ζήτημα

στο

οποίο

αναφέρεται

και

η

κυβέρνηση ,

αναφέρθηκε και ο Υπουργός, ο οποίος παρευρέθηκε και χαιρέτησε,
ότι αλλάζει συνολικότερα όχι απλά η διοικητική δομή της χώρας, η
διοικητική δομή της χώρας αλλάζει για να εξυπηρετήσει κάποια
πράγματα , για να μπορέσει με λίγα λόγια, με βάση τη νέα διοικητικό
δομή που θέλει να φτιάξει, να ενσωματώσει ακόμα περισσότερο την
Τοπική Αυτοδιοίκηση στην υλοποίηση των αντιλαϊκών σχεδίων που
προωθεί

αυτή

αποτελεσματική
πραγματικότητα
αποκεντρώνονται

η

κυβέρνηση,
στη

δεν

έτσι

στήριξη
πρόκειται

ώστε

της
για

αρμοδιότητες,

να

την

πολιτικής

αποκέντρωση .
δηλαδή

κάνει
της.

Στην

Φαίνεται

δίνονται

πιο
ότι

κάποιες

αρμοδιότητες, αλλά στην ουσία ζητήματα που αφορούν κεντρικά
θέματα , δηλαδή ζητήματα που έχουν να κάνουν με την παιδεία, την
υγεία , την πρόνοια και τα όποια αποκεντρώνοντάς τα διασπάται ο
ενιαίος χαρακτήρας τους , ενώ ταυτόχρονα δεν δίνονται – όχι πως
αν δίνονταν , θα μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό – με τις
αρμοδιότητες και τα ποσά τα οποία χρειάζονται, όπου δημιουργούν
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ακόμα μεγαλύτερες ανισότητες γιατί , όπως αντιλαμβάνεστε , μία
τέτοιου είδους αποκέντρωση που εμείς δεν συμφωνούμε καθόλου
δημιουργεί ταξικές διακρίσεις ακόμα μεγαλύτερες από αυτές οι
οποίες υπάρχουν σήμερα .
Με

τι

ασχολείται

λοιπόν

το

Εθνικό

Στρατηγικό

Πλαίσιο

Αναφοράς; Πέραν από τα ποσά τα οποία λέει εδώ η εισήγηση ,
μιλάει για κριτήρια διαχειριστικής επάρκειας. Δηλαδή, δεν μπορεί
να πάρει αυτά τα χρήματα, τα οποία είναι χρήματα ουσιαστικά από
την υπεραξία που παράγουν οι εργαζόμενοι και επιστρέφουν στη
χώρα μας, δικά μας λεφτά είναι στην πραγματικότητα , που ως
δημόσια δαπάνη ανέρχονται σε τρία δις εκατομμύρια περίπου, τρία
διακόσια

πενήντα

δις

και

η

Κοινοτική

συμμετοχή

είναι

δύο

τετρακόσια τριάντα οκτώ , αν δοθούν και όπου δοθούν , θα δοθούν
κάτω από προϋποθέσεις οι οποίες δεν υπάρχουν στη μεγάλη
πλειοψηφία των Δήμων . Επειδή ακριβώς δεν υπάρχουν , για αυτό
ακριβώς τον σκοπό συστήνουν δεκατρείς διαχειριστικές ανώνυμες
εταιρείες στις Περιφέρειες, οι οποίες θα αναλάβουν ένα μέρος
αυτού του διαχειριστικού ρόλου, τον οποίο δεν μπορεί να παίξει η
Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Με λίγα λόγια και σε αυτή την περίπτωση, όπως και σε κάθε
άλλη περίπτωση σε σχέση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο ιδιωτικός
τομέας, το μεγάλο κεφάλαιο έρχεται να αναμειχθεί και να παίξει το
δικό του ρόλο στη κατεύθυνση διαμόρφωσης αυτής της κατάστασης
που εντοπίζουμε και συζητάμε σήμερα .
Μην περιμένετε λοιπόν ότι οι Δήμοι θα πάρουν χρήματα για
να λύσουν έστω και προβλήματα που κινούνται συγκεκριμένα .
Δηλαδή, δεν είναι προβλήματα τα οποία ο κάθε Δήμος μπορεί να τα
εντοπίσει και να πει ότι υποβάλει ένα σχέδιο και θέλει χρήματα για
να εξυπηρετήσει αυτές τις ανάγκες.
Αυτό που λέει θέλουμε καινοτόμα και τα λοιπά σχέδια και
προγράμματα ,

τα

καινοτόμα

προγράμματα,

κύριοι

σύνεδροι,

αφορούν συγκεκριμένα πράγματα . Για αυτούς καινοτομία είναι η
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ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σε ποια κατεύθυνση θα είναι.
Δηλαδή, αν θα είναι στην κατεύθυνση της απασχολησιμότητας της
δια βίου μάθησης
δυναμικό

το

και της

οποίο

θα

εκπαίδευσης, δηλαδή

γίνει

αντικείμενο

ακόμα

ένα

ευέλικτο

μεγαλύτερης

εκμετάλλευσης από τα συγκεκριμένα συμφέροντα που υπάρχουν
και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και βεβαίως , αυτό συνδυάζεται και
με τη διοικητική μεταρρύθμιση , η οποία έρχεται στην ουσία να
συμπληρώσει αυτό το σχέδιο και αφορά συνολικά τη χώρα μας
πλέον .
Αν καθίσουμε λοιπόν να συζητήσουμε αυτό το πράγμα , θα
πρέπει

να

πάρουμε

αναπτύξουμε

μέτρα

απέναντι

σε

για
αυτή

το

τι

την

δράση

θα

πολιτική.

έπρεπε

Πείτε

μου ,

να
το

Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΕΔΚΝΑ , το οποίο αντιπροσωπεύει τη
συντριπτική πλειοψηφία του Σώματος των συνέδρων , πέραν από
επισκέψεις, συζητήσεις και τα λοιπά με την κεντρική εξουσία , τι
μέτρα σε αγωνιστική κατεύθυνση, σε διεκδικητική κατεύθυνση πήρε
για να μπορούμε σήμερα να συζητάμε από μία διαφορετική σκοπιά
με

την

έννοια

ότι

κάναμε

κάποια

πράγματα ,

παλέψαμε,

προσπαθήσαμε , όχι μεμονωμένα , συνολικότερα , για αυτό βγάζουμε
Διοικητικά Συμβούλια στις Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων , για να
μπορούν να συντονίζουν τον αγώνα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης;
Δεν

έγινε τίποτα

και δεν

γίνεται, κύριοι σύνεδροι , γιατί

ακριβώς εναρμονίζεστε με αυτές τις πολιτικές, βλέπετε το δένδρο
και χάνετε το δάσος. Δεν υπάρχει περίπτωση να δοθούν λύσεις τα
μικρά

ή

μεγαλύτερα

προβλήματα

και

δεν

είναι

τοπικά

τα

προβλήματα, είναι γενικότερα και απορρέουν από την κεντρική
πολιτική, εάν δεν υπάρξει αντίσταση σε συγκεκριμένες επιλογές.
Δηλαδή, δεν μπορεί να λέμε 150 χρόνια τι γίνεται με τους ΚΑΠ, τι
γίνεται με αυτά που μας χρωστούν και να μην τα διεκδικεί κανένας
και να μετατοπίζουμε από συνέδριο σε συνέδριο την απαίτηση η
οποία παραμένει μία απαίτηση στα χαρτιά .
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Ας αναλάβετε λοιπόν τις ευθύνες που αναλογούν και τότε
ίσως μπορούν να βρουν κάτι άλλο. Αν και κατά τη γνώμη μας είναι
και ζήτημα συσχετισμού δύναμης στο τι θα γίνει. Συνεπώς, κατά τη
δική μας άποψη , ο λαός, οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι , όλοι
αυτοί

οι

άνθρωποι,

τα

λαϊκά

στρώματα

θα

συνεχίσουν

να

υποφέρουν και θα υποφέρουν ακόμα πιο πολύ εάν ολοκληρωθεί σε
μία πορεία που θα ολοκληρώνεται αυτό το Εθνικό Στρατηγικό
Σχέδιο. Γιατί αυτοί όταν μιλούν για Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο,
καταλαβαίνετε ότι Στρατηγικό Σχέδιο σημαίνει σε βάθος χρόνου και
είναι στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν ξεφεύγει από εκεί.
Τις πολιτικές τους θέλουν να υλοποιήσουν και σε αυτό είστε
συνυπεύθυνοι και εσείς.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Θέλω να πω στον κύριο συνάδελφο, τον κύριο
Τσουκαλά, ότι έχουν κατατεθεί κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου
πάρα

πολλές

προτάσεις

και

εισηγήσεις

που

πιθανόν

δεν

τις

παρακολουθήσατε.
Επίσης, να σας πω να αφήσετε την διεύθυνσή σας να σας
στείλω έναν φάκελο μεγάλο με διεκδικήσεις, με οποιεσδήποτε
δραστηριότητες της ΤΕΔΚΝΑ τα τελευταία τουλάχιστον οκτώ χρόνια
που είμαι εγώ, για να δείτε τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα , είμαστε
διεκδικητικότατοι στο έπακρον , έχουμε κατέβει και στο πεζοδρόμιο
και στη Βουλή απ’ έξω και έχουμε παίξει και ξύλο για οικονομικά .
Όμως πιθανόν δεν έχετε υπόψη σας τις δραστηριότητές μας.
Ο κύριος Χωροζάνης.
Α. ΧΩΡΟΖΑΝΗΣ : Αντώνης Χωροζάνης, Δημοτικός Σύμβουλος του
Δήμου Ελευσίνας, όπου και είμαι και μοναδικός, χωρίς να είμαι
σύνεδρος, οι υπόλοιποι λείπουν. Το λέω αυτό, γιατί είμαστε από
μια περιοχή, που τουλάχιστον αυτά που είπατε προηγούμενα δεν
έχουν καμία σχέση .
Το θέμα είναι ότι η περιοχή που κατοικούμε το Θριάσειο
ανήκει

στην

Αττική, ανήκει

στην

Κεντρική

Ένωση
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Κοινοτήτων και βέβαια , σε καμία εισήγηση δεν έγινε ούτε μία
αναφορά. Ίσως δεν σας κάνει ο δρόμος από εκεί, ίσως δεν
μπορείτε να περάσετε και δεν μπορείτε να περάσετε , αυτό είναι
σίγουρο , διότι μόλις μπείτε στο Λεκανοπέδιο έχει ένα μεγάλο
διυλιστήριο , το μεγαλύτερο στα Βαλκάνια και μπορούμε να πούμε
στην Ευρώπη και μόλις τελειώνετε έχει άλλο πριν πάτε για την
Κόρινθο . Έχει ναυπηγεία, έχει χαλυβουργική , έχει αποθήκες, όλα
όσα έφυγαν από την Αθήνα το 70% ήρθε στο Θριάσειο και τα άλλα
στα Οινόφυτα .
Αυτή είναι η περιοχή μας η οποία , όταν λέμε για περιβάλλον ,
θα πρέπει το Συνέδριο να γινόταν εκεί και όχι εδώ , τότε μόνο θα
μιλούσαμε πιο καθαρά.
Η χώρα μας στη βροχή πνίγεται, στη ζέστη ασφυκτιά, στα
χιόνια παραλύει και στο σεισμό καταστρέφεται. Αυτό κάθε φορά
ακούμε από την κυβέρνηση ότι ήταν θεομηνία . Το πρώτο που λέει.
Γιατί πριν δεν πάρθηκε ούτε ένα μέτρο , μάλλον πάρθηκαν μέτρα για
το ξεπούλημα της γης, για την ίδια την κερδοσκοπία και την
εμπορευματοποίηση των πάντων . Τέτοια μέτρα πάρθηκαν , τέτοιοι
νόμοι έχουν γίνει και προχωρούν παραπέρα , όπου δάση, λιμάνια ,
παραλίες, ελεύθεροι χώροι στον χώρο των κερδών .’
Τι έγινε εδώ σήμερα από τις παρεμβάσεις; Σε όλα αυτά τα
ζητήματα ειπώθηκε ότι θα κάνουμε διάλογο με την κυβέρνηση μέσα
στα πλαίσια αυτών των νόμων που ψήφισαν, που η Κεντρική
Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων , η Τοπική Αυτοδιοίκηση, η ΚΕΔΚΕ
όχι μόνο δεν διαμαρτυρήθηκε, αλλά όλους αυτούς τους νόμους που
διαμόρφωσαν, δάση, λιμάνια , παραλίες , ελεύθεροι χώροι στον
χώρο των κερδών , δεν έκανε τίποτα , παρά τα αποδέχτηκε.
Να γιατί , κύριοι, που έχετε εκλεγεί από τα κόμματα της ΝΕΑΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ,

του

ΠΑ .ΣΟ.Κ.

και

του

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ,

όπου

κάποιοι σήμερα για να πουν δύο πράγματα παραπάνω έδιωξαν το
κόμμα από πάνω τους και μόλις βγουν απ’ έξω για να μαζέψουν
τους ψηφοφόρους, το ξαναπαίρνουν το κόμμα πάλι . Τέτοιοι κύριοι
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δεν μπορεί να βοηθήσετε να διεκδικήσετε λύσεις για τα προβλήματα
των Δήμων . Βέβαια , είναι σίγουρο ότι έχετε αποδεχθεί τον ρόλο της
Τοπικής

Αυτοδιοίκησης

σήμερα ,

όπως

έχει

εξελιχθεί .

Το

περιβάλλον, όπου είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Αττική και σε
όλη την Ελλάδα , το αποδεχτήκατε , αν θέλετε , το πιο μεγαλύτερο
ζήτημα που έχετε αποδεχτεί, την προώθηση των Συμπράξεων
Δημόσιο και Ιδιωτικού

Τομέα , τα

ΣΔΙΤ και μάλιστα , με

αυτό

παρακαλάτε μέσα από τα ΣΔΙΤ και εδώ υπάρχει, επειδή λέτε για τον
χρόνο,

δήλωση

γραπτή

του

κυρίου

Αμπατζόγλου

για

περιβαλλοντικά προβλήματα και ζητάει και λέει το εξής : «Επειδή
θεωρούμε

ότι

τέτοιες

συμβάσεις

προάγουν

το

κοινωνικό

και

οικονομικό επίπεδο της τοπικής κοινωνίας, υποβάλουμε το αίτημα
στο Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να χρηματοδοτήσει μέσω
του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ το προσυμβατικό κόστος υποστήριξης
που αφορά την προκαταρκτική μελέτη σκοπιμότητας της σύμπραξης
Δήμου Ελευσίνας με τον ιδιωτικό τομέα, για έργα που βοηθούν το
περιβάλλον,

αθλητικό

πάρκο,

χώροι

στάθμευσης,

διαδικασία

λιπασματοποίησης οργανικών αποβλήτων».
Έρχεστε εδώ να τσακωθούμε οι Δήμοι οι μεν με τους άλλους
για τα απορρίμματα και εδώ εσείς δια μέσου του ΣΔΙΤ προσπαθείτε
να εμπορευματοποιήσετε τη διαχείριση των απορριμμάτων . Βγήκε
πανό εδώ που έλεγε στην ανακύκλωση και οι κύριοι με μπροστάρη ,
κύριε

Ιατρού ,

τον

κύριο

Αμπατζόγλου

εμπορευματοποιεί

τα

σκουπίδια, διότι την ανακύκλωση την ιδιωτικοποιεί. Ψάχνει να βγει
ιδιώτες και άλλη διαχείριση απορριμμάτων , γιατί δεν υπάρχουν –
λέει – πόροι. Που θα τους βρούμε ;
Βεβαίως, όταν πραγματικά τα απορρίμματα, η διαχείριση των
απορριμμάτων δεν είναι μέσα στον εθνικό σχεδιασμό , όπου τόσο
μεγάλος πληθυσμός κατοικεί εδώ …
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Κύριε συνάδελφε , μην κατηγορείτε έναν συνάδελφο
που είναι απών και δεν έχετε τεκμηριωμένα αυτά τα οποία λέτε.
ΧΩΡΟΖΑΝΗΣ: Δεν τον κατηγορώ . Αυτά που διάβασα …
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ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Να τα καταθέσετε μπορείτε , αλλά δεν μπορείτε να
συκοφαντείτε έναν συνάδελφο που είναι απών σήμερα και είναι
πάρα πολύ πεπειραμένος.
ΧΩΡΟΖΑΝΗΣ: Κύριε συνάδελφε , είναι πολιτική τοποθέτηση και δεν
είναι συκοφαντία , διότι αυτά διεκδικήθηκαν , είναι έγγραφα τα οποία
πήγαν στο Υπουργείο , είναι συζήτηση που έγινε στο Δημοτικό
Συμβούλιο, όπου εγώ την ίδια τοποθέτηση έκανα. Αν θέλετε , πάρτε
και τον τοπικό Τύπο και τη δική μου τοποθέτηση για αυτά τα θέματα .
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Ο κύριος Δήμαρχος συνάδελφος χαρακτηρίζεται για
την ευαισθησία του στο περιβάλλον και νομίζω ότι είναι από τους
κορυφαίους συναδέλφους στον χώρο αυτό .
ΧΩΡΟΖΑΝΗΣ: Ακριβώς, διότι τον κύριο δεν το αναφέρω τυχαία και
ας ήταν εδώ να υπερασπιστεί αυτή την πολιτική . Τον αναφέρω ,
γιατί γίνεται πρωτεργάτης στην υπεράσπιση του περιβάλλοντος
σήμερα , προσπαθεί να τραβήξει και άλλους Δημάρχους και λέω το
εξής: αν θέλετε να προστατεύσουμε το περιβάλλον , κύριοι, θα
πρέπει να μιλήσουμε για την περιοχή μας και να πούμε ότι
ψηφίστηκαν νόμοι για τις ακτές, μια σειρά νόμοι, ο 2971/01, ο
3016/02, ο 3105/03, ο 3207/03 και ο 3342/05, που ανοίγουν τον
δρόμο για το φράξιμο του αιγιαλού και από το ΠΑ .ΣΟ.Κ. και από τη
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ . Με τον 3010/02 Ουσιαστικά καταργείται ο
Ν.1650/86 και

8484 το Προεδρικό Διάταγμα και ο Ν.2965/01

μετατρέπει όλο το Λεκανοπέδιο σε μια απέραντη βιομηχανική ζώνη
και

επιτρέπει

τη

γιγάντωση

των

ήδη

υπαρχόντων

μονάδων ,

προσφέροντας μάλιστα και προκλητικά κίνητρα . Τι φέρατε για αυτό ;
Ξέρετε , αποδεχτήκατε όλη αυτή την κατάσταση, αποδέχεστε την
πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης , μιλάτε Ευρωπαϊκή Ένωση και
περιβάλλον πάνε μαζί, θα μας δώσουν λύση βεβαίως.
Ολοκληρώνω σε αυτά που πρέπει να καταγραφούν και δεν
καταγράφηκαν . Πρέπει να πούμε εδώ καθαρά ότι οι ακτές πρέπει να
δοθούν στον λαό . Δεν πρέπει να συνεχίσουν να ιδιωτικοποιούν και
εμπορευματοποιούν τις ακτές και στο Θριάσειο , όπως και σε όλη
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την Αττική . Να φύγει η κάθε είδους διαχείριση απορριμμάτων από
το Θριάσειο , Λιόσια και ευρύτερη περιοχή . Πρέπει να είναι καθαρό
αυτό . Δεν μπορεί να μην ειπωθεί εδώ ότι ο περιφερειακός φεύγει
από το Λιόσια και πάει στη Φυλή, ακριβώς δίπλα, είναι στο
Θριάσειο, είναι στα Λιόσια.
Ξέρετε , πριν από χρόνια δεχόταν 4.000 τόνους, σήμερα το
περιφερειακό θα δεχτεί παραπάνω . Πρέπει, όχι στις επεκτάσεις .
Υπάρχει αγώνας στην περιοχή του Θριασείου.
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Κύριε , αυτά που λέτε εσείς έχει μαλλιάσει η γλώσσα
μας 10 χρόνια εδώ μέσα να τα λέμε. Δεν θα έρθετε εσείς να μας
υποδείξετε.

Σας

σεβόμαστε ,

τα

καταθέσατε,

αλλά

όλοι

οι

συνάδελφοι δεν είναι κανένας λιγότερο του αναστήματος του δικού
σας.
ΧΩΡΟΖΑΝΗΣ: Όχι στη γιγάντωση των λιμανιών , όχι στα ιδιωτικά
λιμάνια , όχι στον βιολογικό σταθμό του Θριασίου. Είναι ένα μεγάλο
θέμα, το είπε και ο κύριος Δήμαρχος του Ασπροπύργου . Πρέπει να
προστεθούν οι προτάσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Καταθέστε τα. Έχετε πάρει τριπλάσιο χρόνο .
ΧΩΡΟΖΑΝΗΣ: Θέλω να κλείσω με το εξής: δεν μπορεί κανένα
πρόβλημα να λυθεί με τη δήθεν καλύτερη διαχείριση αυτής της
αντιλαϊκής πολιτικής , πόσο μάλλον το πρόβλημα της προστασίας
του

περιβάλλοντος

που

είναι

συνδεδεμένο

με

τα

μεγάλα

προβλήματα των εργαζομένων . Η προστασία του περιβάλλοντος θα
είναι ουσιαστική , όταν ξεκοπεί από την πολιτική που δίνει μόνο
στην οικονομική ολιγαρχία .
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Ευχαριστούμε πολύ . Κύριε συνάδελφε, έναν αγώνα
δίνουμε όλοι πολύ μεγάλο και δεν είναι κανένας βασιλικότερος του
βασιλέως εδώ μέσα . Είμαστε όλοι ίσοι και για αυτό υπηρετούμε την
Τοπική Αυτοδιοίκηση να ξέρετε και να έχετε σεβασμό σε αυτό που
κάνουμε όλοι μας.
Ο

κύριος

Γκοτσόπουλος

από

την

Παλλήνη,

μέλος

του

Διοικητικού Συμβουλίου και της ΚΕΔΚΕ.
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Θ. ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ : Ακριβώς, επειδή έχουμε καταθέσει και τις
προτάσεις και έχουν αναπτυχθεί πολλά πράγματα , τρία πράγματα
έτσι πολύ σύντομα θέλω να πω . Αναπτύχθηκαν τα θέματα απ’
όλους

μας,

υπήρξαν

και

εισηγήσεις,

υπήρξαν

και

καταθέσεις

προτάσεων .
Η

δική

μου

εκτίμηση

και

της

παράταξής

μου

της

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ είναι για το εξής : κάποια
στιγμή αυτά τα ωραία πράγματα που λέμε και στα οποία συνήθως
ομοφωνούμε θα πρέπει να γίνουν και αντικείμενο συγκεκριμένων
διεκδικήσεων . Επειδή δεν πρέπει να φύγουμε από εδώ με ένα
γενικό λογοψήφισμα , το οποίο του χρόνου θα το ξανασυζητάμε . Η
πρόταση, την οποία ήθελα να καταθέσω και την καταθέτω και τώρα
και την κατέθεσα και στην Επιτροπή επάνω , είναι οι αποφάσεις που
θα πάρουμε εδώ – και πιστεύω να συσπειρώσουν το σύνολο των
συναδέλφων – θα πρέπει να γίνουν αντικείμενο συστηματικής
ενημέρωσης όλων των φορέων και όλων των πολιτών της Αττικής,
είτε αυτό γίνει με ανοικτά Δημοτικά Συμβούλια , όπου θα κληθούν
όλοι οι φορείς να ακούσουν αυτές τις θέσεις μας και τις αποφάσεις
μας, στην προοπτική όλα αυτά, σε συνεργασία με την ΚΕΔΚΕ
πάντα, εφόσον τα βασικά στοιχεία , τα οποία εμείς προωθούμε και
διεκδικούμε

οικονομικά ,

περιβαλλοντικά ,

δεν

προωθηθούν ,

να

μπούμε στη λογική των δυναμικών κινητοποιήσεων . Δεν μπορεί να
τα συζητάμε εδώ και να μένουν εδώ τα πράγματα .
Το δεύτερο που θέλω να πω αφορά ένα μεγάλο ζήτημα το
οποίο μας απασχόλησε και χθες και σήμερα . Εννοώ το θέμα της
διαχείρισης των απορριμμάτων . Ακούστηκαν οι απόψεις, δεν θα τις
επαναλάβω . Όμως θέλω να υιοθετήσω και την πρόταση – αν την
κατάλαβα καλά – και του Προέδρου του ΕΣΔΚΝΑ , αλλά και του
Προέδρου της ΤΕΔΚΝΑ. Να κάνουμε άμεσα , όσο το δυνατόν
γρήγορα , μία συνδιάσκεψη , ένα θεματικό συνέδριο για το θέμα της
διαχείρισης των απορριμμάτων με όλα τα καινούργια στοιχεία που
έχουμε και να καταλήξουμε στην Α ή Β απόφαση .
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Το τρίτο αφορά το εκλογικό σύστημα ανάδειξης των Οργάνων
της Αυτοδιοίκησης. Θυμάστε ότι τον Νοέμβριο του 2006 είχε γίνει
ένα έκτακτο Συνέδριο της ΚΕΔΚΕ, όπου κατά πλειοψηφία είχε
αποφασιστεί η Αυτοδιοίκηση να προτείνει στην κυβέρνηση μέσα
από

συνέδριό

σύστημα

της

θεματικό

ανάδειξης

των

ή

συνδιάσκεψη

Οργάνων

της

ένα

Τοπικής

συγκεκριμένο
Αυτοδιοίκησης,

ΤΕΔΚ ή ΚΕΔΚΕ . Αυτό πιστεύω ότι πρέπει να γίνει και πρέπει να
προωθηθεί, για να παύουμε κάθε φορά να τρέχουμε πίσω από τις
εξελίξεις.
Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε , τελειώνω λέγοντας ότι
θα πρέπει τα συνέδριά μας, τα οποία αρχίζουν με πάρα πολύ
κόσμο και καταλήγουν με λίγους ακροατές, να αποκτήσουν μία
συγκεκριμένη διεκδικητική αιχμή. Για αυτό και έκανα την πρόταση
την πρώτη που σας διάβασα . Θα πρέπει λοιπόν μέσα από μία
ενημέρωση

και

μία

ουσιαστική

συζήτηση

να

διεκδικήσουμε

συγκεκριμένα πράγματα , γιατί πιστεύω ότι και από τη χθεσινή
τοποθέτηση του Υπουργού Εσωτερικών πιστεύω ελάχιστοι είναι
αυτοί που έχουν ψευδαισθήσεις για το τι πραγματικά θα συμβεί από
εδώ και πέρα .
Ευχαριστώ .
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ευχαριστούμε τον συνάδελφο τον κύριο Γκοτσόπουλο .
Ο κύριος Πίτας.
Β. ΠΙΤΑΣ : Πίτας από Θρακομακεδόνες. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι
πράγματι περασμένη η ώρα , έχουμε όλοι ταλαιπωρηθεί από τις
10.00΄ το πρωί εδώ , δεν είναι η ώρα για πολλά λόγια, για αυτό θα
είμαι πάρα πολύ σύντομος, θα είναι επιγραμματικός.
Θα

ξεκινήσω

με

το

κυριότερο

θέμα ,

όπως

αναδείχθηκε

σήμερα από τις τοποθετήσεις των συνέδρων , που είναι η διαχείριση
των απορριμμάτων στο Λεκανοπέδιο Αττικής. Κατανοώ απολύτως
τους συναδέλφους από τον Δήμο Κερατέας και τις άλλες περιοχές,
όπου έχουν χωροθετηθεί οι ΧΥΤΑ και την οξύτητα της φωνής τους
που ήρθαν εδώ να μεταφέρουν την αγωνία των κατοίκων της
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περιοχής τους , που πραγματικά δεν θέλουν να γίνουν οι ΧΥΤΑ εκεί
και έχουν απόλυτο δίκιο να μην θέλουν.
Εάν οι ΧΥΤΑ οριοθετούνταν στους Θρακομακεδόνες και εγώ
θα μετέφερα την ίδια οξύτητα και ακόμα περισσότερο την αγωνία
των κατοίκων και θα έκανα και εγώ την επανάστασή μου να μην
γίνει ΧΥΤΑ στην περιοχή μου .
Όμως αυτό που δεν αντιλαμβάνομαι – και αναφέρομαι, όχι σε
επίπεδο Δήμων, αλλά σε επίπεδο πλέον εδώ κεντρικής εξουσίας –
είναι γιατί

η διαχείριση

των απορριμμάτων

του

Λεκανοπεδίου

Αττικής να γίνεται, όπως επιμένει η κεντρική διοίκηση, σε επίπεδο
Νομού.

Ο

Νομός

Αττικής

είναι

η

Αθήνα,

η

Αθήνα

είναι

η

πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους με ότι αυτό συνεπάγεται για τη
συσσώρευση του πληθυσμού από όλη την Ελλάδα .
Θα έπρεπε λοιπόν η διαχείριση των απορριμμάτων του Νομού
Αττικής, της πρωτεύουσας του κράτους, να μην γίνεται σε επίπεδο
Νομού, αλλά σε γεωγραφικό επίπεδο επικράτειας . Οπότε εκεί πλέον
νομίζω ότι θα μπορούσε να βρεθεί μία λύση λιγότερο επώδυνη ,
γιατί κάθε λύση στην προκειμένη περίπτωση είναι επώδυνη. Όμως
σε επίπεδο επικράτειας θα μπορούσε να βρεθεί μια πολύ καλύτερη
θέση για τη χωροθέτηση των ΧΥΤΑ ή όποιων άλλων τρόπων
μεταφοράς η εναπόθεση των απορριμμάτων ή οτιδήποτε άλλο .
Να

έρθω

σε

δύο

προτάσεις

συγκεκριμένες

σε

επίπεδο

θεσμικού πλαισίου . Η πρώτη πρόταση αφορά την μετατροπή των
Κοινοτήτων σε Δήμους. Με το σημερινό νομοθετικό πλαίσιο Δήμος
γίνεται

μία

Κοινότητα ,

όταν

φτάσει

να

έχει

πληθυσμό

4.000

κατοίκων σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τελευταίας απογραφής.
Όμως η απογραφή γίνεται ανά δεκαετία . Μέσα σε αυτή τη δεκαετία
ειδικά

στο

Λεκανοπέδιο

Αττικής,

στην

Περιφέρεια

Αττικής

το

βλέπουμε όλοι μας τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια πολύ δυναμική
ανάπτυξη των Κοινοτήτων . Από χρόνο σε χρόνο ο πληθυσμός τους
πολλαπλασιάζεται και θα είναι πραγματικά πολύ άδικο για τους
κατοίκους των περιοχών αυτών.
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Θα

παρακαλούσα

το

Προεδρείο

να

δείχνει

τον

ανάλογο

σεβασμό στους ομιλητές, όπως προηγουμένως διαμαρτυρόταν .
Λέω λοιπόν ότι για τους κατοίκους των περιοχών αυτών , των
κατοίκων των Κοινοτήτων , ειδικά του Νομού Αττικής, θα ήταν άδικο
να περιμένουν την επόμενη δεκαετία για να δουν ότι μπορούν να
γίνουν Δήμοι , διότι το πληθυσμιακό επίπεδο με την απογραφή την
επόμενη θα δουν να διαπιστώνεται.
Θα έλεγα λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρξει μια τροποποίηση
στο θεσμικό πλαίσιο , έτσι ώστε το αριθμητικό κριτήριο των 4.000 να
μην διαπιστώνεται μόνο με βάση την απογραφή, αλλά και με βάση
τα Δημοτολόγια , όπου τα Δημοτολόγια δείχνουν την πραγματική
κατάσταση ανά έτος του πληθυσμού στην περιοχή . Το θεωρώ ότι
θα είναι πολύ δίκαιο και αξίζουν πραγματικά οι κάτοικοι των
περιοχών αυτών να μπορέσουν να γίνουν Δήμοι, διότι για εμένα
που προέρχομαι από έναν Δήμου που έγινα τώρα πρόσφατα , ήταν
πριν Κοινότητα , θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι πραγματικά οι
δυνατότητες

είναι

πολύ

μεγαλύτερες

σε

έναν

Δήμο

από

μία

Κοινότητα.
Θα πρότεινα λοιπόν να τεθεί, το έχω ζητήσει και με γραπτή
μου πρόταση , σε ψηφοφορία ή τουλάχιστον να προβλεφθεί για τις
αμέσως τις επόμενες Δημοτικές Εκλογές, δεν απαιτείται τίποτα ,
απλά αλλάζει το κριτήριο , η τροποποίηση του Κώδικα στο σημείο
αυτό , ώστε το αριθμητικό κριτήριο να είναι μαζί με την τελευταία
απογραφή. Δυστυχώς βλέπω όμως ότι δεν με παρακολουθεί το
Προεδρείο.
Λέω λοιπόν ότι για την τρέχουσα περίοδο το κριτήριο να
τροποποιηθεί

και

να

λαμβάνεται

υπόψη

παράλληλα

με

την

απογραφή το Δημοτολόγιο.
Ένα δεύτερο θέμα πάλι σε θεσμικό επίπεδο. Αυτό όμως
περισσότερο σε επίπεδο προβληματισμού, γιατί νομίζω ότι ακόμα
δεν είναι ώριμο. Το έχω θέσει και στην Επιτροπή Θεσμών, όπου
έχω την τιμή να συμμετέχω . Είναι να δούμε το θέμα της απώλειας

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DIVANI APOLLON PALACE - ΚΑΒΟΥΡΙ

29 7

ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

της δεδηλωμένης για τον Δήμαρχο. Γνωστό το θέμα . Ο Δήμαρχος
παραμένει Δήμαρχος, έστω και αν τον εγκαταλείψουν όλοι οι
Δημοτικοί του Σύμβουλοι και τελικά την πληρώνουν οι πολίτες, γιατί
και

αποφάσεις

υλοποιούνται

δεν
από

λαμβάνονται
έναν

ή

Δήμαρχο

και

όσες

που

είναι

λαμβάνονται

δεν

αντίθετος

στις

αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου , την οποία πλειοψηφία δεν
έχει. Όμως αυτό νομίζω ότι είναι για ένα επόμενο στάδιο , ένα
επίπεδο προβληματισμού. Θα το συζητήσουμε φαντάζομαι και στην
Επιτροπή Θεσμών.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ :

Ευχαριστούμε

τον

συνάδελφο

τον

κύριο

Πίτα .

Τελευταίος ομιλητής είναι ο κύριος Χαμαλίδης Θεόδωρος.
Θ. ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ : Από Δήμο Νέας Ιωνίας Δημοτικός Σύμβουλος. Σαν
τελευταίος ομιλητής σίγουρα θα έχω δικαίωμα να πω ότι δεν είχατε
καταθέσει και το όνομά μου τελευταίος για να μιλήσω . Πολύ πιο
μπροστά είχα καταθέσει, για να πω ορισμένα πράγματα που θέλω
να τονίσω στο αποψινό μας Συνέδριο.
Όμως,

επειδή

αναφέρθηκαν

και

οι

δραστηριότητες

της

ΤΕΔΚΝΑ , περιττό να σας πω ότι ούτε καν του Συνεδρίου το
πρόγραμμα έχει έρθει στους Δήμους , ούτε καν οι εισηγήσεις να
συζητηθούν , για να έχουμε όλες αυτές τις δραστηριότητες που
αναπτύσσει και ειπώθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΕΔΚΝΑ με
όποιον τρόπο αυτό κρίνει να μπορέσουν και τα Δημοτικά Συμβούλια
να τοποθετηθούν και από εκεί και πέρα και οι κάτοικοι να είναι
γνώστες για αυτά τα θέματα που μας απασχολούν και πολύ
περισσότερο πως θα παρθούν και σήμερα αποφάσεις με μία τέτοια
παρουσία στη λήξη του Συνεδρίου ή όλα πάλι θα παραπεμφθούν
στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στις αρμόδιες Επιτροπές.
Η

παρέμβαση

που

θέλω

να

κάνω

είναι

σχετικά

με

το

ανθρώπινο δυναμικό στους Δήμους , τους εργαζόμενους στους
Δήμους, διότι πουθενά δεν αναφέρθηκε τίποτα , μόνο αναφέρεται ότι
ναι, αν δεν έχουμε τους εργαζόμενους αυτούς που έχουμε στους
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Δήμους,

δεν

θα

μπορέσουμε

να

λειτουργήσουμε,

δεν

θα

μπορέσουμε να έχουμε κάποιο έργο, γιατί εμείς παρερχόμαστε ,
αλλά

οι

εργαζόμενοι

παραμένουν

στους

Δήμους

και

αυτοί

συνεχίζουν και συνεργάζονται με όποια Διοίκηση είναι στο επόμενο
χρονικό διάστημα.
Μπαίνει το ερώτημα : σήμερα τι εργαζόμενους στους Δήμους ;
Αν τους απαριθμήσουμε , θα δούμε . Μόνιμους, συμβασιούχους, με
δελτία παροχής υπηρεσιών , states , ωρομίσθιους, αυτεπιστασίες
από τον ΟΑΕΔ, μερική απασχόληση και όλα αυτά όχι μία φορά.
Όσα Νομικά Πρόσωπα έχουμε , όσες Δημοτικές Επιχειρήσεις έχουμε
επί τόσο όλες αυτές τις ειδικότητες και μπορεί σε κάποια Υπηρεσία
του Δήμου να υπηρετεί και ο μόνιμος με την ίδια ιδιότητα και ο
συμβασιούχος που θα φύγει σε δύο μήνες και το states που παίρνει
κατάρτιση

και

όλα

αυτά

έχουμε

και

άρα ,

δεν

μπορούν

να

λειτουργήσουν οι υπηρεσίες.
Άρα, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση η ενιαία σχέση εργασίας
όλων

των

εργαζόμενων

στους

Δήμους.

Δεν

είναι

δυνατόν

εργαζόμενοι να έρχονται να δουλεύουν δύο μήνες, τρεις μήνες,
πέντε

μήνες,

να

φεύγουν

και

άντε

πάλι

από

την

αρχή .

Να

φανταστείτε ότι σήμερα υπάρχουν στους Δήμους εργαζόμενοι που
αμείβονται με 20 € την ημέρα για όσες ημέρες μάλιστα δουλέψουν ,
όχι να έχουν μηνιάτικο που λένε . Δουλεύεις 15 ημέρες επί 20 €, 300
€

σου

δίνει,

δίχως

κανένα

δικαίωμα

στην

ασφάλιση

ή

συνταξιοδοτικό δικαίωμα .
Άρα, κατά την άποψή μας και οι Δήμοι έχουν παίξει έναν
τέτοιο ρόλο με τις εργασιακές σχέσεις, με την ανατροπή των
εργασιακών σχέσεων και δεν πρέπει να ξεχνάμε από πού ξεκίνησαν
τα ΤΣΑ , τα Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης και τι δικαιώματα των
εργαζομένων κτύπησαν αυτές οι μορφές εργασίας. Αν φανταστείτε ,
επειδή συμμετέχω και στην Επιτροπή της ΚΕΔΚΕ σχετικά με την
κοινωνική πολιτική και το ανθρώπινο δυναμικό, αυτό που επικρατεί
και στη λογική της ΚΕΔΚΕ είναι ότι πρέπει οι εργαζόμενοι να
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αποκτήσουν ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Αυτή την πιπίλα
τώρα

που

έχουμε ,

σαν

το

επίδομα

θέρμανσης.

Δηλαδή ,

να

παρακαλάμε για ορισμένες, ελάχιστες παροχές που πρέπει να
αμείβεται ο κάθε εργαζόμενος.
Διαβάζοντας και τις εισηγήσεις η αρμόδια Επιτροπή το μόνο
που λέει στην εισήγησή της σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό τι
είναι; Να αυξηθεί η εντοπιότητα . Όλα τα άλλα δεν υπάρχουν . Αυτή
η μερική απασχόληση που τους έχουμε για 18 μήνες , δουλεύουν
πλήρες ωράριο , δεν έχουν καμία ασφάλιση , δεν μας απασχολεί, δεν
είναι δημότες μας αυτοί ή δεν είναι κάτοικοι αυτοί ή οτιδήποτε άλλο.
Τι άλλο λέει; Αποκέντρωση του ΟΑΕΔ. Τα μόνα στοιχεία που
λέει για το ανθρώπινο δυναμικό των Δήμων οι εισηγήσεις της
αρμόδιας Επιτροπής είναι αυτά τα δύο. Η αποκέντρωση του ΟΑΕΔ.
Δηλαδή, να παρέχεται η δυνατότητα μέσω των ΚΕΠ , αυτό που
συζητείται, στους Δήμους να ενημερώνουν τους κατοίκους σχετικά
ή τους ανέργους, δίχως να μπαίνουν δηλαδή στην ουσιαστική αιτία
που γεννάει τα θέματα της ανεργίας ή των εργασιακών σχέσεων
έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί.
Έχω καταθέσει και το σχετικό ψήφισμα προς το Προεδρείο,
που εμείς οι δυνάμεις των αγωνιστικών ψηφοδελτίων σε όλους
στους Δήμους στηρίζουμε και όπως στηρίξαμε τον αγώνα των
εργαζόμενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πέρυσι, που η ΤΕΔΚΝΑ
τον ρόλο που έπαιξε και αν λέει 8 χρόνια κάνει αυτό τον αγώνα, τι
έκανε πέρυσι με την απεργία των εργαζόμενων και κατά ποσό από
την

περσινή

απεργία

των

εργαζόμενων

μέχρι

σήμερα

έχει

υλοποιηθεί, έστω και κουτσουρεμένο, που δήθεν πήγαιναν να
συμφωνήσουν με τα βαριά και ανθυγιεινά , που ο καθένας μας το ζει
και λέει: «Ακόμα δεν το έχετε πάρει;» Ναι, ακόμα οι εργαζόμενοι
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Καθαριότητα δεν έχουν ενταχθεί
στα βαριά και ανθυγιεινά.
Άρα, τα αιτήματα που βάζουμε εμείς στο Συνέδριο είναι: την
άμεση και δίχως όρους μονιμοποίηση όλων των εργαζόμενων στους
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Δήμου καθ’ οιανδήποτε σχέση εργασίας και αν δουλεύουν σήμερα,
χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση .
Την

κατάργηση

των

Δημοτικών

Επιχειρήσεων

με

την

μεταφορά των εργαζόμενων σε αυτές στους αντίστοιχους Δήμους,
υποχρεωτικά, ότι τι θα αποφασίσει, αν είναι δυνητικό .
Την ουσιαστική αναβάθμιση των Δήμων για την οικονομική
επιχορήγηση των Δήμων για την πληρωμή των εργαζόμενων .
Τη

λήψη

μέτρων

για

την

υγιεινή

και

ασφάλεια

των

εργαζόμενων , που όλοι το λέμε , αλλά δυστυχώς τίποτα δεν έχει
γίνει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα . Καθώς επίσης και την
αναβάθμιση

οικονομική

των

εργαζόμενων

στην

Τοπική

Αυτοδιοίκηση , ώστε να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες τους .
Ευχαριστώ .
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

(Δ.

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ):

Ευχαριστούμε

κύριε

συνάδελφε. Θα θέλαμε να ξανακαλέσουμε τον κύριο Αθανάσιο
Τσώκο Πλαπούτα, δικηγόρο , είναι ο κύριος που δημιούργησε θέμα
για την σειρά προτεραιότητας, να τοποθετηθεί. Δεν είναι εδώ ; Δεν
μπορεί να έρχεται ο καθένας σε Συνέδριο όπου υπάρχει εσωτερικός
κανονισμός, επειδή κάποιος τον ειδοποίησε και να παίρνει τον λόγο ,
απαξιώνοντας μετά

τη

διαδικασία, όταν

προσπαθούμε

να

τον

βρούμε για να μιλήσει.
Κύριοι συνάδελφοι, πριν διαβαστεί το ψήφισμα, θέλω να
ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν στο Συνέδριο της ΤΕΔΚΝΑ .
Υπήρχε μία άμιλλα . Έτσι είναι πάντα τα συνέδρια. Υπάρχει μία
διεξαγωγή ενός συμπεράσματος πλειοψηφικά ή ομόφωνα. Πρέπει
να

ξέρετε

ότι

όλοι

μαζί

παλεύουμε

για

την

Αττική.

Κανένας

περισσότερο, κανένας λιγότερο. Εμείς εδώ δεν αποτελούμε κάτι
διαφορετικό από εσάς. Εσείς μας ψηφίσατε να είμαστε εδώ και
είμαστε υποχρεωμένοι να διεκδικούμε για αυτά τα οποία μπορεί να
μην έχουμε πιθανόν περιλάβει κάπου στη σκέψη μας και μας τα
φέρνετε εσείς. Όλοι το ίδιο είμαστε . Για αυτό λέμε ενωμένοι με μια
γροθιά να διεκδικήσουμε αυτά που τρέχουν για την Αττική .
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Θα

ήθελα

δε

να

κατακρίνουμε

μόνο

ένα

θέμα .

Τους

συναδέλφους που αλλάζουν θέσεις ανάλογα με τον καιρό . Αυτό
είναι το μόνο που το λέω και το πιστεύω , γιατί όσο διάστημα θα
είμαι στην Αυτοδιοίκηση, όσο μπορώ να προσφέρω , δεν θα κάνω
ούτε ένα κλικ , όπως λέγαμε στο στρατό, πιο εκεί, από εκείνα τα
οποία πρέπει να πρεσβεύσω εκ μέρους των συναδέλφων .
Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους και παρακαλώ , κύριε Μίχο,
που θα διαβάσει. Κάτι θέλει ο κύριος συνάδελφος διαδικαστικά .
ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου )
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Ακούστε το πρώτα . Τα έχουμε συμπεριλάβει όλα. Ότι
δεν υπάρχει μέσα , ακούστε το πρώτα κύριε συνάδελφε . Ψηφίσματα
έχουμε αρκετά. Μας έχουν φέρει τουλάχιστον από τη ΔΑΣ, είναι
πέντε.

Ακούστε

λοιπόν

πρώτα

και

ότι

νομίζετε

ότι

δεν

συμπεριλαμβάνεται, εδώ είμαστε .
Η κυρία Λύκου.
ΝΟΜΙΚΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

κατεύθυνση

για

την

(Σ.

ΛΥΚΟΥ ):
Αττική .

Μια

νέα

Διεκδικούμε

στρατηγική
ένα

νέο

κοινωνικοοικονομικό μοντέλο ανάπτυξης της Αττικής, το οποίο στον
πυρήνα του θα έχει εκπόνηση ενός νέου χωροταξικού σχεδίου της
Αττικής και την αναμόρφωση του ρυθμιστικού σχεδίου της Αθήνας
με την ουσιαστική συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης των
παραγωγικών

και

κοινωνικών

φορέων

και

με

στόχους:

την

οικονομική ανάπτυξη και τη βιώσιμη απασχόληση . Την προστασία
και ανάδειξη του περιβάλλοντος και την προστασία των φυσικών
πόρων .

Τη

διασφάλιση

των

χρήσεων

γης.

Την

κοινωνική

αλληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή .
Δεύτερο κεφάλαιο . Ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειας και
αυτοδυναμίας της Αυτοδιοίκησης. Διεκδικούμε τη βελτίωση των
οικονομικών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με όλα τα αναγκαία μέτρα
πολιτικής και ιδίως: πρώτον , τη διασφάλιση των ΚΑΠ, Ν.1828/89 με
ποσοστό 10% από τα έσοδα του ΦΠΑ με απόδοση του υπόλοιπου
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40% από τα τέλη κυκλοφορίας και με απόδοση των φόρων που
αφορούν την ακίνητη περιουσία , χωρίς την επιβολή νέων φόρων .
Δεύτερον , τη χρηματοδότηση των μεταφερθεισών και των
μεταφερομένων

στην

Τοπική

Αυτοδιοίκηση

αρμοδιοτήτων .

Βρεφονηπιακοί σταθμοί, αθλητικά κέντρα , «Βοήθεια στο Σπίτι»,
κοινωνικά

προγράμματα ,

σχολεία,

ΑΜΕΑ ,

καθαρισμός

και

συντήρηση φρεατίων , αγωγών και οδικού δικτύου και λοιπά.
Τρίτον ,
εγγραφή

την

απόδοση

ξεκινώντας

από

των
τον

παρακρατηθέντων
σχετικό

κωδικό

πόρων

στον

με

τακτικό

προϋπολογισμό του 2008.
Τέταρτον, την επαναφορά των ΚΑΠ στο 20% από 19,5% που
έγινε λόγω των αμοιβών των καθαριστριών των σχολείων.
Πέμπτον, τη δημιουργία Πράσινο Ταμείου για απαλλοτριώσεις
χώρων για κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις.
Η οριστική λύση του οικονομικού προβλήματος της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης είναι η φορολογική αποκέντρωση με τη μεταφορά
δυναμικών πόρων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με βάση την απόφαση
του Συνεδρίου της ΚΕΔΚΕ το 2006 στη Ρόδο .
Τρίτο κεφαλαίο . Ένα νέο θεσμικό περιβάλλον . Συμφωνούμε
σε μια ανασυγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
εφόσον αυτή εντάσσεται σε μια συνολική διοικητική μεταρρύθμιση
του

κράτους.

Αυτοδιοίκηση

Επιτελική
με

αιρετό

κεντρική

διοίκηση,

Περιφερειακό

Περιφερειακή

Συμβούλιο,

αιρετό

Περιφερειάρχη και τις Νομαρχίες ανεξάρτητες διοικητικές μονάδες
που υπάγονται στην Περιφέρεια .
Ισχυρή Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση με διευρυμένες
αρμοδιότητες

και

αυξημένους

πόρους.

Η

μεταρρύθμιση

της

Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να γίνει σε τρεις
φάσεις.
Πρώτη

φάση,

άμεση

αποτίμηση

των

αποτελεσμάτων

του

Καποδίστρια.
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Δεύτερη φάση, χωροταξικό πλαίσιο και εθελοντική συνένωση
με ισχυρά κίνητρα, αξιοποιώντας και το Δ΄ ΚΠΣ και εθνικούς
πόρους.
Τρίτη φάση , συνενώσεις, όπου αυτές κρίνονται απαραίτητες,
μετά

Α

και

Β

φάση

με

κριτήρια

πληθυσμιακά ,

γεωγραφικά ,

αναπτυξιακά , κοινωνικής συνοχής.
Ειδικά

για

Αυτοδιοίκηση

Β΄

την

Αττική

Βαθμού

προτείνουμε

της

Περιφέρειας

τη

Μητροπολιτική

Αττικής

και

την

αξιοποίηση του θεσμού των Μητροπολιτικών Συνδέσμων Α΄ Βαθμού
με

πόρους

και

αρμοδιότητες

που

μπορούν

να

καλύψουν

τις

αδυναμίες των Δήμων στην αποτελεσματική εκτέλεση του έργου
τους και την απορρόφηση κονδυλίων για έργα και υπηρεσίες. Οι
σύνδεσμοι αυτοί μπορεί να αποτελέσουν πρόκριμα για μελλοντικές
ενοποιήσεις, μετά τη δοκιμασία στην πράξη και την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων της λειτουργίας τους.
Ειδικά

για

το

θέμα

της

Μητροπολιτικής

Αυτοδιοίκησης

προτείνουμε στην ΚΕΔΚΕ ειδικό θεματικό συνέδριο. Παράλληλα ,
ζητούμε τη συνεχή βελτίωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της
Αυτοδιοίκησης, ώστε να πετύχουμε τον διοικητικό, λειτουργικό και
οργανωτικό εκσυγχρονισμό της, βελτίωση δομών και λειτουργιών ,
στελέχωσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, χρήση νέων
τεχνολογιών, βελτίωση των σχέσεων με τον πολίτη .
Ειδική μέριμνα απαιτείται για τη βελτίωση της λειτουργίας του
Ελεγκτικού Συνεδρίου , σύμφωνα με τις προτάσεις των συλλογικών
Οργάνων της Αυτοδιοίκησης.
Για τη βελτίωση της πολιτικής προστασίας να παρασχεθούν
στους ΟΤΑ και στους Συνδέσμους της η δυνατότητα , οι πόροι και τα
μέσα για την πρόληψη , τον έγκαιρο εντοπισμό και την άμεση
επέμβαση στις περιπτώσεις των φυσικών καταστροφών.
Να ανασταλεί η εφαρμογή της διάταξης για μεταφορά της
αρμοδιότητας καθαρισμού σχαρών και φρεατίων ομβρίων υδάτων
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στους Δήμους και να επανεξεταστεί το θεσμικό πλαίσιο για την
αποτελεσματική διαχείριση της αντιπλημμυρικής προστασίας.
Τέταρτο

κεφαλαίο .

Προστασία

και

αναβάθμιση

του

περιβάλλοντος. Διεκδικούμε και δεσμευόμαστε για την προστασία
και αναβάθμιση του περιβάλλοντος της Αττικής, με ολοκλήρωση του
πολεοδομικού σχεδιασμού, με διασφάλιση των χρήσεων γης και
προώθηση
χώρων

του

για

Κτηματολογίου ,

κοινόχρηστες

και

με

διασφάλιση

κοινωφελείς

των

ελεύθερων

χρήσεις,

αιγιαλός,

παραλίες, στρατόπεδα , ρέματα , καθώς και μεγάλοι αδόμητοι χώροι,
όπως ο Ελαιώνας , το Γουδί και το πάρκο Ελληνικού που πρέπει
στο

σύνολό

πρασίνου,
αξιοποίηση

τους

με

να

αναπτυχθούν

αναδάσωση

των

όλων

εναλλακτικών

σε

των

υπερτοπικούς
καμένων

μορφών

πόλους

εκτάσεων ,

ενέργειας,

με

με

έργα

αποχέτευσης και βιολογικών καθαρισμών σε όλη την Αττική . Με
προστασία του υδάτινου δυναμικού από τις ρυπογόνες χρήσεις,
όπως ο Ασωπός, το Θριάσιο , ο Κηφισός και λοιπά .
Πέμπτο κεφάλαιο . Μια κοινωνία αλληλεγγύης και συνοχής.
Διεκδικούμε και δεσμευόμαστε για την αναβάθμιση της κοινωνικής
πολιτικής σε τοπικό επίπεδο , για την άρση της κοινωνικής αδικίας
και την υποστήριξη των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού με
εφαρμογή της αρχής της ανταποδοτικότητάς τους με έμφαση στην
κοινωνική πρόληψη και συνδυασμένες πολιτικές απασχόλησης,
κατάρτισης,

εκπαίδευσης,

πολιτισμού

και

υγείας.

Διαδημοτική

συνεργασία στην ανάπτυξη προγραμμάτων της πρόληψης υγείας,
διασφάλιση χρηματοδότησης των κοινωνικών δομών , «Βοήθεια στο
Σπίτι», ΚΗΦΗ, ΚΔΑΠ, ΑΜΕΑ και άλλα .
Έκτο κεφάλαιο . ΕΣΠΑ 2007-2013. Διεκδικούμε την ουσιαστική
συμμετοχή

της

Τοπικής

Αυτοδιοίκησης

στην

εξειδίκευση

και

εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013,
την

προγραμματική

κατοχύρωση

πόρων

για

την

Τοπική

Αυτοδιοίκηση , τη συμμετοχή όλων των ΟΤΑ στην ένταξη έργων
τους και στην επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των ΟΤΑ
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από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών με τη σύμφωνη
γνώμη της ΚΕΔΚΕ και των ΤΕΔΚ .
Επίσης,

διεκδικούμε

την

βελτίωση

του

διαχειριστικού

πλαισίου και όλων των διαδικασιών που αφορούν τη μελέτη και
κατασκευή

των

έργων

προκειμένου

να

πετύχουμε

την

αποτελεσματική εφαρμογή των προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης
και να αποφύγουμε την απώλεια πόρων .
Για

την

προβλημάτων
τεκμηρίωση ,

αποτελεσματική
που

προώθηση

εκτέθηκαν

κοινωνική

προς

επίλυση

απαιτούνται:

ευαισθητοποίηση

και

των

επιστημονική
ενημέρωση

και

πολιτική βούληση και συναίνεση.
Το Δ.Σ. της ΤΕΔΚΝΑ θα προχωρήσει τάχιστα στην προώθηση
και διεκδίκηση αξιοποιώντας όλα τα μέσα πίεσης και με όλες τις
μορφές κινητοποιήσεων που θα απαιτηθούν .
ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Η ΔΑΣ διαφωνεί συνολικά με το ψήφισμα αυτό και θα
έλεγα, για να μην χρονοτριβούμε, να διαβαστούν και τα πέντε
ψηφίσματα, τα οποία είναι σύντομα και να μπουν σε ψηφοφορία και
στο

τέλος

να

μπει

και

το

κεντρικό

ψήφισμα ,

που

είναι

πιο

εξειδικευμένα.
ΓΚΟΡΤΖΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε , κύριοι συνάδελφοι , συμφωνώ με το
ψήφισμα, αλλά θα ήθελα να σας παρακαλέσω να προσθέσετε εκεί
που

κάνετε

αναφορά

για

τα

πάρκα ,

Γουδί,

Ελαιώνας

και

Ελληνικό …
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Παραδείγματος χάρη λέει εκεί.
ΓΚΟΡΤΖΙΔΗΣ : Δεν πειράζει , γιατί τη Δυτική Αθήνα πολλές φορές
την ξεχνάμε, μέσα στο παράδειγμα , αν έχετε την ευγενή καλοσύνη,
βάλτε και το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ .
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ :

Κύριε

συνάδελφε,

αυτό

το

έχουμε

ήδη .

Για

το

Ελληνικό δεν το έχουμε , είναι τελείως διαφορετικό. Αυτό το έχουμε
εμείς στη δικαιοδοσία .
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ΓΚΟΡΤΖΙΔΗΣ : Ευχαριστώ . Ένα δεύτερο θέμα . Έδωσα ένα σχέδιο
ψηφίσματος

και

ζήτησα

τη

στήριξη

του

συνδικαλιστικού

μου

Οργάνου , διότι στον Δήμο μου έχω σοβαρότατο πρόβλημα με τους
σχολικούς φύλακες και στο σχέδιο λοιπόν έλεγε τα εξής : η ΤΕΔΚΝΑ
συμπαρίσταται

στον

αγώνα

του

Δήμου

Ιλίου

και

των

45

εργαζόμενων σχολικών φυλάκων, οι οποίοι παραμένουν απλήρωτοι
από τις 15 Ιουνίου 2007, γιατί το ΥΠΕΣΔΔΑ αρνείται να δώσει
χρήματα για να πληρωθούν , καθώς επίσης όπως προβλέπεται από
το άρθρο 102 του Συντάγματος και τα λοιπά, καθώς επίσης και ο
Υφυπουργός
αίτημα

του

κύριος

Νάκος

Δημάρχου

αρνείται να

και

του

ικανοποιήσει έγγραφο-

Προέδρου

του

Σωματείου

Εργαζομένων για συνάντηση για την επίλυση του εν λόγω θέματος .
Σας ευχαριστώ .
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Αγαπητέ κύριε συνάδελφε , το έχουμε συμπεριλάβει
μεν ,

αλλά

δεν

έχουμε

κανέναν

λόγο

να

μην

δηλώσουμε

τη

συμπαράστασή μας για τον Δήμο Ιλίου για τους σχολικές φύλακες .
Ας διαβάσουμε τα ψηφίσματα της ΔΑΣ παρακαλώ πολύ και
βεβαίως εκείνο που θα περικλύσουμε. Μετά το Συνέδριο της ΚΕΔΚΕ
υπάρχει

το

θεματικό

συνέδριο

για

τα

θέματα

περιβάλλοντος-

απορριμμάτων άμεσα .
ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι , θα διαβάσω , αν συμφωνείτε ,
περιληπτικά
ψήφισμα

τα

ψηφίσματα

αφορά

τους

που

κατέθεσε

ελεύθερους

η

ΔΑΣ.

χώρους ,

Το

πρώτο

Ολυμπιακές

εγκαταστάσεις, παραλίες, δάση και ορεινούς όγκους.
Η ευρύτερη περιοχή του Λεκανοπεδίου Αττικής ασφυκτιά από
την

τσιμεντοποίηση,

την

άναρχη

δόμηση .

Παρ’

όλα

αυτά ,

τα

τελευταία χρόνια όλο με πιο γρήγορους ρυθμούς προωθείται η
παράδοση

μεγάλων

ελεύθερων

χώρων

στο

μεγάλο

κεφαλαίο ,

τσιμεντοποίηση και εμπορευματοποίηση . Οι Ολυμπιακές αθλητικές
υποδομές

μετατρέπονται

σε

εμπόρευμα

και

παραδίδονται

στο

κεφάλαιο. Ακόμα οι αιγιαλοί και οι παραλίες ως μέρη του αστικού
περιβάλλοντος τσιμεντοποιούνται, οι ορεινοί όγκοι, τα δάση , χώροι
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των

στρατοπέδων ,

μετατρέπονται

σε

οι

περιοχές

χώρους

φυσικού

άσκησης

κάλλους

πολυποίκιλων

Αττικής

εμπορικών

χρήσεων.
Ως

ΔΑΣ

αντιμετωπίζουμε

τους

ελεύθερους

χώρους,

τα

Ολυμπιακά έργα, τις ακτές, τα δάση, τους ορεινούς όγκους και τους
χώρους

των

στρατοπέδων

ως

κοινωνικά

αγαθά.

Για

αυτό

διεκδικούμε: οι ελεύθεροι χώροι να δοθούν για πράσινο αναψυχή
και ξεκούραση . Τα Ολυμπιακά έργα και οι εγκαταστάσεις πρέπει να
αποτελέσουν

δημόσια

περιουσία ,

το

κράτος

να

αναλάβει

τη

διαχείρισή τους και το κόστος συντήρησης και λειτουργίας τους, να
αξιοποιηθούν

προς

όφελος

του

λαού

και

της

νεολαίας

με

αποκλειστικά ελεύθερη και δωρεάν χρήση τους για την ανάδειξη
ενός γνησίου μαζικού λαϊκού αθλητισμού και εξυπηρέτηση των
πολιτιστικών αναγκών τους.
Απαιτούμε

ελεύθερη

πρόσβαση

και

δωρεάν

χρήση

των

αιγιαλών και της παραλίας για όλους. Προστασία των δασών και
των ορεινών όγκων ενάντια στην αλλαγή χρήσης γης με έργα
υποδομής, κυρίως αντιπλημμυρικά .
Καλούμε όλο τον λαό και τους εργαζόμενους, τους μαζικούς
φορείς να αγωνιστούμε και να διεκδικήσουμε όλα όσα μας ανήκουν ,
μαζικό λαϊκό αθλητισμό , πολιτισμό , αναψυχή και περιβάλλον.
Να κάνω μόνο μία επισήμανση . Βάσει αυτής της πρότασης και
του

ψηφίσματος

της

ΔΑΣ

στην

Διαπαραταξιακή

έχουμε

συμπεριλάβει πολλά σημεία, αν όχι όλα , στο ψήφισμα.
Δεύτερο ψήφισμα για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής
του

Ελληνικού

σε

πόλο

ανάπτυξης

υψηλού

πράσινου.

Καταγγέλλουμε την αντιλαϊκή επέλαση σε βάρος της ποιότητας
ζωής των εργαζομένων στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας.
Απέναντι σε αυτή την επαπειλούμενη καταστροφή απαιτούμε
την ανάπτυξη υπερτοπικού πόλου υψηλού πράσινου του πρώην
αεροδρομίου του Ελληνικού και όλης της ευρύτερης ελεύθερης
περιοχής, που τόσο έχουν ανάγκη οι εργαζόμενοι του Λεκανοπεδίου .
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Να παραμείνει όλη η έκταση αυτή δημόσια περιουσία . Το κράτος να
αναλάβει τη διαχείριση και το κόστος συντήρησης και λειτουργίας
του

και να αξιοποιηθεί προς όφελος του λαού και της νεολαίας με

αποκλειστική ελεύθερη και δωρεάν χρήση .
Απορρίπτουμε
οποιοδήποτε

κάθε

απόπειρα

εμπορευματοποίησης

σε

της

περιοχής

αυτής .

με

τμήμα

Διαφωνούμε

αποπροσανατολιστικές προτάσεις για χρηματοδότηση από τη μία ή
από την άλλη πηγή , όπως επιχειρείται για το Ελληνικό , που δεν
θίγει την ουσία της αντιλαϊκής πολιτικής, ούτε τα συμφέροντα του
κεφαλαίου.
Το τρίτο ψήφισμα της ΔΑΣ για αρμοδιότητα παιδείας, υγείας ,
πρόνοιας. Με την προώθηση σήμερα του νέου Καποδίστρια αλλαγή
της διεκδικητικής δομής της χώρας που αφορά τη συνένωση των
Δήμων, Νομών , Περιφερειών, επιδιώκεται για αποτελεσματικότερη
εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής με τη δημιουργία πλαισίων
δράσης

του

Κοινοτικού

μεγάλου

Πλαισίου

κεφαλαίου
Στήριξης.

και

την

Ειδικότερα

υλοποίηση
έχουμε

το

του

Δ΄

πέρασμα

αρμοδιοτήτων και λειτουργιών διαχείρισης δημοσίων υπηρεσιών,
παιδείας, υγείας , πρόνοιας από κεντρικό σε περιφερειακό και
τοπικό

επίπεδο ,

τον

κατακερματισμό

τους

και

την

ολοένα

μεγαλύτερη εμπορευματοποίησή τους .
Εμείς επιμένουμε : στον ενιαίο δημόσιο δωρεάν χαρακτήρα
των

βασικών

τομέων

κοινωνικού

περιεχομένου ,

όπως

υγείας,

παιδείας, πρόνοιας . Καμία μεταφορά του συνόλου αυτών των
τομέων ή τμημάτων τους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση , που σημαίνει
διάσπαση του ενιαίου δημόσιου δωρεάν χαρακτήρα που θα έπρεπε
να έχουν .
Στη δραστική αύξηση των κρατικών δαπανών προς όφελος
των εργαζομένων . Στην ικανοποίηση της οικονομικής επάρκειας
Νομών και Δήμων με ένα σεβαστό ποσοστό από τον κρατικό
προϋπολογισμό και στην κατάργηση της δημοτικής φορολογίας.
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Στον

κεντρικό

σχεδιασμό

και

υλοποίηση

υποδομών

και

υπηρεσιών δημόσιας υγείας, παιδείας, πρόνοιας.
Ψήφισμα για τις εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
απελευθέρωση των αγορών των αντιλαϊκών μεταρρυθμίσεων , όπως
υλοποιούνται από την κυβέρνηση της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ σε
συνέχεια της ίδιας πολιτικής που εφάρμοζε η κυβέρνηση του
ΠΑ.ΣΟ .Κ., με τη σύμφωνη γνώμη του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ, ειδικά στον
χώρο

της

Τοπικής

Αυτοδιοίκησης,

έχει

σαν

αποτέλεσμα

οι

εργασιακές σχέσεις με την ευελιξία τους να αποτελούν ένα ακόμα
εργαλείο στην υπηρεσία της αύξησης των επιχειρηματικών κερδών .
Αυτή η ευελιξία εφαρμόστηκε με τα Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης ,
τους εκτάκτους, τη μερικής απασχόλησης, τις συμβάσεις έργων και
άλλα.
Προβάλουμε
εργαζόμενος.

και

Τη

διεκδικούμε

σταθερή

να

μόνιμη

μην

απολυθεί

εργασία

για

κανένας

όλους.

Την

κατάργηση όλων των νόμων και διατάξεων που θέσπισαν την
ευελιξία

στην

αγορά

απασχόληση,

τις

εργασίας

με

συμβάσεις

τους

εκτάκτους,

τη

έργου,

καθώς

και

μερική
των

αντιασφαλιστικών ρυθμίσεων που ψήφισε η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και
το ΠΑ .ΣΟ.Κ. Τις προσλήψεις μόνο μονίμων εργαζομένων . Την
μονιμοποίηση όλων των εκτάκτων χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
Την

εφαρμογή

αποτροπή

των

των

συλλογικών

συμβάσεων

ιδιωτικοποιήσεων

και

εργασίας.

τη

λογική

Την
της

επιχειρηματικότητας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Το προσωπικό των
Δημοτικών Επιχειρήσεων να μεταφερθεί στους ΟΤΑ και στα Νομικά
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου σε σταθερές σχέσεις μόνιμης εργασίας
αντίστοιχης ειδικότητας με παράλληλο κλείσιμο των επιχειρήσεων .
Έχουμε υποχρέωση να στηρίξουμε και να απαιτήσουμε με το
συνδικαλιστικό κίνημα των εργαζομένων τα παραπάνω και να μην
υλοποιούμε

τις

αντιλαϊκές

μεταρρυθμίσεις

στον

Αυτοδιοίκησης.
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Ψήφισμα του Συνεδρίου της ΤΕΔΚΝΑ , καθιέρωση της απλής
αναλογικής. Η καθιέρωση της απλής αναλογικής με εκλογή του
Δημάρχου από το Δημοτικό Συμβούλιο αποτελεί δημοκρατικό και
ώριμο αίτημα του λαού . Η απλή αναλογική είναι το μόνο δίκαιο
εκλογικό σύστημα .
Για όλους αυτούς τους λόγους ζητάμε την καθιέρωση της
απλής αναλογικής σαν πάγιο εκλογικού συστήματος σε όλη την
Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και στα Όργανα της ΤΕΔΚ , ΚΕΔΚΕ,
αφού

επιτρέπει

την

ακριβέστερη

αντιστοιχία

του

εκλογικού

αποτελέσματος με τις πολιτικές επιλογές του εκλογικού Σώματος,
παράλληλα πολεμάει το Δημαρχοκεντρικό σύστημα που ισχύει με
την έμμεση εκλογή Δημάρχου από το Δημοτικό Συμβούλιο .
Άρα, έχουμε τα πέντε ψηφίσματα .
ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε , κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα
προτείνω

στο

Σώμα

να

συμπεριληφθεί

και το

εξής : έως

τον

μετασχηματισμό των επιχειρήσεων να έχουν τη δυνατότητα οι Δήμοι
για

τις

Δημοτικές

Επιχειρήσεις

να

αναλαμβάνουν

φορολογικές

ασφαλιστικές υποχρεώσεις και τη μισθοδοσία των υπαλλήλων .
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Δηλαδή , πιο απλά , να έχουν τη δυνατότητα να μην
στερούνται

φορολογικών

προκειμένου

να

τροποποίηση

πληρώνουν

που

περνάει

και

ασφαλιστικών

μέχρι
στο

τη

ενημερώσεων

διευθέτηση

νομοσχέδιο

των

και

με

την

Δημοτικών

Επιχειρήσεων.
Πιστεύω ότι αυτό μας αφορά όλους αγαπητοί συνάδελφοι.
Είναι κάτι που δεν συμπεριλήφθηκε και συμφωνούμε και σε αυτό να
μπει στο συνολικό ψήφισμα που έχουμε βάλει.
ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα ψηφίσματα είναι έξι.
Το ένα κεντρικό ψήφισμα της ΤΕΔΚΝΑ και τα πέντε ψηφίσματα της
ΔΑΣ . Θα τα ψηφίσουμε ένα προς ένα .
Καταρχήν , θέτουμε σε ψηφοφορία το ψήφισμα της ΤΕΔΚΝΑ,
τα οποίο διαβάστηκε με όλες τις κατηγορίες που αναφέρθηκαν από
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την κυρία Λύκου . Το πρώτο ψήφισμα εννοώ , το οποίο γνωρίζετε
όλοι.
ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου )
ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Αφού έγινε αποδεκτό από το Σώμα, συμπληρώθηκε .
Όπως και η πρόταση που έκανα εγώ .
(ταυτόχρονη διαλογική συζήτηση )
ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε , να διευκρινιστεί το εξής: σαφώς ίσως
δεν ακούστηκε , οι πόροι να είναι από το Δ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο
Στήριξης και από εθνικούς πόρους. Όχι μόνο από το Δ΄ Κοινοτικό
Πλαίσιο , αλλά και από εθνικούς πόρους. Έχει γραφτεί.
Θέλω

να

Αντιπρόεδρος

διευκρινίσω

είπε

για

τις

και

κάτι

Δημοτικές

άλλο ,

επειδή

Επιχειρήσεις.

και

Εδώ

ο
στο

ψήφισμα βάζουμε ένα γενικό πλαίσιο και κάποιες βασικές αρχές και
γενικούς άξονες . Εννοείται ότι υιοθετούνται όλοι οι εισηγήσεις που
είναι κοινή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου , αλλά και όλες οι
θέσεις και οι τοποθετήσεις που ακούστηκά , έγινε προσπάθεια να
συμπεριληφθούν σε ένα ψήφισμα, αλλά το ψήφισμα δεν μπορεί να
είναι πενήντα σελίδες .
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Κύριε συνάδελφε, νομίζω ότι γίναμε σαφέστατοι,
τελείωσε. Σας παρακαλώ πολύ , δεν μπορεί να συμπληρώνουμε
συνεχώς. Δεν θα τελειώσουμε ποτέ.
Σ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ : Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι , για ανατάσεως
της χειρός το κεντρικό ψήφισμα της ΤΕΔΚΝΑ .
Κατά : 10. Ποιοι συνάδελφοι δηλώνουν παρόντες; Κανένας .
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία .
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι , θα ψηφίσουμε για το πρώτο
ψήφισμα της ΔΑΣ .
Για τις εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση είναι το ένα ψήφισμα . Ποιοι συνάδελφοι συμφωνούν ;
Υπέρ: 11.
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ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Κύριοι συνάδελφοι, ποιοι είναι κατά του ψηφίσματος
αυτού; Κατά πλειοψηφία απορρίπτεται το ψήφισμα αυτό κύριοι
συνάδελφοι.
Σ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ : Δεύτερο ψήφισμα της ΔΑΣ . Ψήφισμα του
Συνεδρίου της ΤΕΔΚΝΑ , καθιέρωση της απλής αναλογικής. Ένα
πάγιο αίτημα της ΔΑΣ . Ποιοι συνάδελφοι συμφωνούν ; Υπέρ: 14.
Απορρίπτεται κατά πλειοψηφία .
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Μία παρατήρηση μόνο , κύριοι συνάδελφοι, εδώ .
Πρέπει να σας πούμε ότι είχαμε κάνει παλαιότερα πρόταση – και
αναφέρομαι προσωπικά – ότι αυτό ήταν μία επιθυμία μας, αν
υπήρχε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, για τους Δημοτικούς Συμβούλους
ενιαίο και ξεχωριστό για τους Δημάρχους, το οποίο δεν είχε
περάσει τότε δυστυχώς στο νομοσχέδιο. Απλώς, να το τονίσουμε,
τίποτα

άλλο ,

να

παραμείνει

στα

πρακτικά .

Συνεχίστε

κύριε

συνάδελφε.
Σ.

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ :

Τα

τρίτο

από

τα

πέντε

υποβληθέντα

ψηφίσματα της ΔΑΣ αφορά τις αρμοδιότητες στην παιδεία , υγεία και
πρόνοια. Ποιοι συνάδελφοι συμφωνούν ;
ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ θέλω να γίνει μια διευκρίνιση.
Πολλά από τα ψηφίσματα της ΔΑΣ, όπως το υπερτοπικός πόλος
του Ελληνικού , τα περισσότερα περιλαμβάνονται. Δεν σημαίνει ότι
διαφωνούμε σε αυτές τις προτάσεις και σε αυτά τα ψηφίσματα .
Θεωρούμε ότι έχουν ενταχθεί και έχουν συμπεριληφθεί μέσα στο
ενιαίο

ψήφισμα

της

ΤΕΔΚΝΑ .

Δεν

διαφωνούμε

και

δεν

απορρίπτουμε, δεν καταψηφίζουμε αυτές τις προτάσεις. Αντίθετα,
επειδή πιστεύουμε ότι έχουν υιοθετηθεί και έχουν συμπεριληφθεί
στο

ψήφισμα

της

ΤΕΔΚΝΑ,

ψηφίζουμε

το

ενιαίο

σχέδιο

που

κατεβαίνει από το Προεδρείο.
Σ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ : Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι , ήδη ψηφίσαμε
και κατά πλειοψηφία απορρίπτεται το τρίτο ψήφισμα. Κατά τη
διάρκεια της ψηφοφορίας δεν θα σχολιάζουμε.
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ. Ψήφισμα για
ανάπτυξη

της

ευρύτερης

περιοχής

του

Ελληνικού

σε

την
πόλο

ανάπτυξης υψηλού πρασίνου .
ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου )
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Με συγχωρείτε. Θέλει ξεχωριστά , όπως το θέλει η
ΔΑΣ . Εμείς πάμε στο σύνολο μιας απόφασης, περιλαμβάνεται μέσα .
ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε , αλλά πρέπει να διευκρινιστεί.
Αύριο

δεν

μπορεί

να

εμφανιζόμαστε

ότι

εμείς

διαφωνούμε

ή

καταψηφίσαμε μια πρόταση που αφορά τη δημιουργία υπερτοπικού
πόλου

πράσινου

στο

Ελληνικό ,

γιατί

συμφωνούμε .

Επίσης ,

συμφωνούμε και στην πρόταση που έκανε ο συνάδελφος και
πράγματι

δεν

είχε

συμπεριληφθεί

σε

αυτό

το

σημείο

για

τη

χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους και από το Δ΄ Κοινοτικό
Πλαίσιο .
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Επιτρέψτε να τελειώσουμε όμορφα. Ενδιαφερόμαστε
για

όλα

τα

πάρκα

που

υπάρχουν .

Με

τον

ίδιο

τρόπο

χρηματοδότησης. Πιστεύω να έγινε κατανοητό. Εσείς δεν ψηφίσατε
ούτε το γενικό που περιλαμβάνουμε όλα τα πάρκα .
Σ.

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ :

Ποιοι

συμφωνούν ,

κυρίες

και

κύριοι

συνάδελφοι; Υπέρ : 15. Απορρίπτεται κατά πλειοψηφία .
ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου )
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Εγώ εκείνο που δεν καταλαβαίνω με τον Γκορτζίδη
είναι το εξής: ήρθε και συμπλήρωσε αυτό που έπρεπε για το
Ελληνικό που δεν άκουσε . Δηλαδή, ψηφίζετε και τα δύο ψηφίσματα
και το δικό μας και το άλλο κύριε Γκορτζίδη ; Απαντήστε μας .
ΓΚΟΡΤΖΙΔΗΣ : (εκτός μικροφώνου )
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Έχετε και το δικαίωμα. Ψηφίστε και τα δύο, για να
γίνει κατανοητό .
ΓΚΟΡΤΖΙΔΗΣ : (εκτός μικροφώνου )
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Εντάξει, για να καταλάβουμε . Όντως είναι τα ίδια.
Αυτό πάω να διευκρινίσω .
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Σ.

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ :

Το

πέμπτο

ψήφισμα

της

ΔΑΣ

αφορά

τους

ελευθέρους χώρους, Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, παραλίες , δάση ,
ορεινούς όγκους.
Ποιοι συνάδελφοι συμφωνούν με το ψήφισμα αυτό; Υπέρ: 13.
Απορρίπτεται κατά πλειοψηφία .
Λ. ΜΙΧΟΣ : Μία δήλωση . Εγώ , κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω
να πω ότι η παράταξή μας τον πυρήνα των ψηφισμάτων τον έχει
αποδεχτεί με την υπερψήφιση του ψηφίσματος της ΤΕΔΚΝΑ.
Θεωρούμε ότι μεμονωμένα δεν πρέπει να αντιμετωπίσουμε το
Ελληνικό, όταν υπάρχει και ο
ΤΡΙΤΣΗΣ ,

υπάρχουν

και

τα

Ελαιώνας , υπάρχει και το Πάρκο
στρατόπεδα

και

το

Γουδί

και

η

Δραπετσώνα και το ΦΙΞ και η ΒΙΟΧΡΩΜ και άλλα και θεωρούμε ότι
υποτιμά

τη

συνολική

πολιτική

που

πρέπει

να

ασκείται

στην

πρωτεύουσα ο διαχωριστικός αυτός και επιλεκτικός αφορισμός
όλων των υπόλοιπων , εφόσον εξαιρούνται από τα ψηφίσματα τα επί
μέρους.
ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Να κάνουμε μία δήλωση και εμείς από τη ΔΑΣ . Δείγμα
το πώς καταλαβαίνετε τη δημοκρατία , το λέω και σε εσάς, κύριε
Μίχο, είναι ότι βρεθήκατε οι τρεις παρατάξεις σε κάποιον χώρο
εκτός Συνεδρίου και συμφωνήθηκε το σχέδιο που προτάθηκε στο
Σώμα και είμαστε και εμείς μια παράταξη μειοψηφίας υπολογίσιμη.
Αν υπήρχε διάθεση να συνδιαμορφωθεί ένα τελικό ενωτικό σχέδιο
ψηφίσματος, θα

είχατε

κάνει

την

προσπάθεια

τουλάχιστον

να

συζητήσουμε στη διαμόρφωση του τελικού ψηφίσματος. Δεν έγινε
ούτε αυτό.
Σ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ : Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι , μπορεί να είναι
μια μικρή παράλειψη, αλλά ελήφθη υπόψη η πρόταση της ΔΑΣ από
τα πέντε ψηφίσματα που είχαμε στα χέριά μας.
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