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Γ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ: Να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ σήμερα.

Ξέρουμε πολύ καλά το πόσες δουλειές έχει ο καθένας από εμάς.

Έχουμε καιρό να τα πούμε. Είναι ευκαιρία και εν όψει του

νομοσχεδίου…

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Δεν ακούγεστε…

Γ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ: Λέω έχουμε καιρό να τα πούμε. Είναι ευκαιρία

και εν όψει του νομοσχεδίου να ανταλλάξουμε σκέψεις.

Η διαδικασία θα είναι , θα τοποθετηθεί ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ,

θα τοποθετηθώ εγώ ως Πρόεδρος της ΠΕΔΑ, οι παρατάξεις, και ο

λόγος μετά σε εσάς.

Το λόγο έχει ο Γιώργος ο Πατούλης, Πρόεδρος της ΚΕΔΕ.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, να καλημερίσω από τη δική

μου πλευρά. Να πω ότι χαίρομαι που σε αυτή τη διαδικασία, την

οποία έχουμε πάρει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της

Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, αλλά και της Ένωσης

Περιφερειών Ελλάδος, πριν λίγες μέρες, λαμβάνει χώρα σε όλη την

Ελλάδα, σε όλη την Αυτοδιοίκηση, και τα αποτελέσματα ουσιαστικά

θα αναδειχτούν μέχρι αύριο και από τις αποφάσεις των Δημοτικών

Συμβουλίων, αλλά και από τις αποφάσεις των Περιφερειακών

Ενώσεων Δήμων.

Είναι αλήθεια ότι βρισκόμαστε σε ένα νομοσχέδιο και προ των

πυλών της κατάθεσής του, όπου ουσιαστικά το αναμέναμε εδώ και

τρία χρόνια, διότι θα σας θυμίσω επί της περιόδου του Προέδρου

της Βουλής, του κυρίου Βούτση, και τότε Υπουργού Εσωτερικών,

μιλούσε για τη μεταρρύθμιση που χρειάζεται η Αυτοδιοίκηση, αλλά

που χρειάζεται τρία δις περίπου για να γίνει .

Κατόπιν για το νομοσχέδιο σκούπα, το οποίο ξεκίνησε επί

Υπουργίας Κουρουμπλή, και προφανώς η υπερψήφισή του επί

Υπουργίας Πάνου Σκουρλέτη.

Όμως θα μου επιτρέψετε, κύριε Πρόεδρε, να πω ότι στη

διαδικασία αυτή την οποία ξεκίνησε της διαβούλευσης υποτίθεται

των υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου Εσωτερικών, με
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τους αιρετούς των Δήμων, των Περιφερειών και των εργαζομένων

μας, που διήρκησε περίπου οκτώ μήνες, υπήρχαν αποτελέσματα,

τα οποία εδόθησαν και εις τη δημοσιότητα, και κανείς θα έλεγε ότι

θα αποτελέσει και ένα εργαλείο για την πολιτική ηγεσία για τις

περαιτέρω ενέργειες τις οποίες θα έπρεπε να κάνει μέσα από το

νομοσχέδιο της μεταρρύθμισης.

Είναι αλήθεια ότι αυτό το οποίο τότε είχε βγει με

Προεδρεύοντα τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Πουλάκη, στο

επίπεδο της αναμονής μας να δούμε ποιο ακριβώς θα είναι εκείνο

το πολιτικό περιεχόμενο της νομοθετικής εξουσίας, το οποίο δεν

μας είχε παρουσιαστεί τι εννοούμε μεταρρύθμιση, παρά του ότι η

Αυτοδιοίκηση από τις Γενικές Συνελεύσεις, αλλά και από το

Θεματικό Συνέδριο που έκανε το 2016 στο Βόλο, είχε τοποθετηθεί

απολύτως στο επίπεδο το πώς ακριβώς θα έπρεπε να κινηθεί η

μεταρρύθμιση, εφόσον υπήρχε η πρόθεση και προφανώς δεν το

είχαν κάνει οι προηγούμενες κυβερνήσεις ως όφειλαν, να

αποκεντρώσουν δηλαδή την κεντρική εξουσία ώστε οι Δήμοι να

αποφασίζουν για τα τοπικά προβλήματα, είναι αλήθεια ότι μετά από

όλα αυτά τα οποία ακούγαμε επί ένα χρόνο ως μεταρρύθμιση από

δημοσιεύματα του Υπουργού, του αρμοδίου Υπουργού Εσωτερικών,

του κυρίου Σκουρλέτη, ήταν η απλή αναλογική.

Θεωρήσαμε ότι ενδεχομένως αυτό να είναι μια διαδικασία ως

κεντρικό άξονα, αλλά δεν φανταστήκαμε όταν μιλούσαμε για τρία

μεταρρυθμίσεων, τα οποία θα είχαν συμπεριλάβει είτε το διάλογο

μεταξύ των υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου Εσωτερικών,

είτε των τοποθετήσεων που είχαμε βγάλει από τις Γενικές μας

Συνελεύσεις, κατ’ ουσία δεν θα εμπεριείχε σχεδόν τίποτα, για να

μην είμαι άδικος, ελάχιστα, μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο της

μεταρρύθμισης.

Είναι σίγουρο, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, ότι

βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου η Αυτοδιοίκηση θα πρέπει να

βρει το δικό της δρόμο στο επίπεδο των ζητημάτων που μας
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ενώνουν και των θεμάτων που ενδεχομένως θα πρέπει ενωτικά να

δημιουργήσουμε αυτό το μέτωπο απέναντι στη νομοθετική εξουσία.

Τη σημερινή κυβέρνηση, την αυριανή κυβέρνηση, ενδεχομένως και

χθεσινή.

Και το λέω αυτό διότι δεν είναι το θέμα ποιος κυβερνά σήμερα.

Το θέμα είναι εάν εκείνοι που νομοθετούν μπορούν να αντιληφθούν

την ανάγκη πλέον στη χώρα μας να μεταρρυθμιστεί , ώστε η ύφεση

των τοπικών κοινωνιών και τελικά της ίδιας της χώρας να

δημιουργηθεί και να μεταλλαχθεί σε τοπική ανάπτυξη και ανάπτυξη

της Ελλάδας.

Και αυτό το ξέρουμε πολύ καλά, όταν και πριν λίγο βρέθηκα

στη συνάντηση με τον κύριο Γαβρόγλου και τον κύριο Σκουρλέτη

για να συζητήσουμε τη διεκπεραίωση ζητημάτων που αφορούν το

νομοθέτημα των προνηπίων, και της Υπουργικής Απόφασης, θα

σας έλεγα το ερώτημα είναι το απλό, γιατί μιλούσαν για το θέμα της

πυρόσβεσης στα σχολεία, στα νηπιαγωγεία, στους βρεφονηπιακούς

σταθμούς και τι κάνουμε περί αυτού. Και το ερώτημα είναι , όταν

κάποιος έχει Τεχνική Υπηρεσία, όπου τη μία απαντάει στις

ενστάσεις του όποιου, την άλλη προσπαθεί να βάλει τάξη σε αυτά

που πρέπει να παραλάβει ή να μελετήσει για να γίνει κάποιο έργο,

και από την άλλη, ενώ χρειάζεται τριάντα, λέω ένα νούμερο, έχει

πέντε, αλλά που δεν μπορεί να προσλάβει διότι πρέπει να του το

επιτρέψουν στη διαδικασία του Υπουργού Εσωτερικών,

αντιλαμβάνεστε ότι εδώ δεν είναι να δώσει κανείς πάρε την ευθύνη

αλλά δεν σου δίνω τα όπλα, διότι με το απλό επιχείρημα, είπα και

στον κύριο Υπουργό, τον κύριο Γαβρόγλου, είναι σαν να λέει ότι

έχω νηπιαγωγεία ή δημοτικά σχολεία, αλλά δεν έχω βάλει

δάσκαλους ή νηπιαγωγούς. Το ίδιο πράγμα είναι λοιπόν να λέμε να

κάνω κάτι , όπως οι δασικοί χάρτες του κυρίου Φάμελλου, αλλά

συγχρόνως να μην έχω τις Υπηρεσίες για να μπορέσω να

συμβάλλω πάνω σε μια τέτοια διαδικασία.
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Άρα είναι σίγουρο, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι ίσως είναι η

μοναδική ευκαιρία, αλλά θα έλεγα εγώ και η απαραίτητη ιστορική

ευκαιρία της Αυτοδιοίκησης, να δημιουργήσει την τάση προς κάθε

κατεύθυνση, και την κυβέρνηση προφανώς, και στην κυβέρνηση και

σε όποια άλλα κόμματα φιλοδοξούν να διοικήσουν αυτή τη χώρα,

ότι δεν πάει ούτε μέρα πλέον που μπορεί κανείς να ανεχτεί να

συζητά για οτιδήποτε πέραν της αποκέντρωσης και της ουσιαστικής

μεταρρύθμισης. Δεν μπορεί δηλαδή να συζητάμε για οτιδήποτε

άλλο εκτός από το πώς θα λειτουργούν οι Δήμοι μας. Δεν μπορεί να

συζητάμε για κάτι το οποίο ενδεχομένως να μη σχετίζεται με την

παθογένεια της ίδιας της Αυτοδιοίκησης και της χώρας μας.

Και θα έλεγα σε αυτό το νομοσχέδιο, στο οποίο προφανώς

κανείς θα έλεγε έχει και ένα… της απλής αναλογικής. Το ζήτημα,

αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ποιος είναι πιο δημοκράτης από τον

άλλον; Ή να βρούμε τα αντικειμενικά εκείνα στοιχεία τα οποία θα

μπορούσε κανείς να αναδείξει εάν αυτό ήταν το πρόβλημα στη

χώρα για να πάει μπροστά; Αυτό ήταν το πρόβλημα για να πάει

μπροστά η χώρα; Ή το ότι το Πράσινο Ταμείο έχει πάρει τους

πόρους από τη γη της κάθε Αυτοδιοίκησης και δεν περιγράφεται

πουθενά καμία αύξηση, κανένας πόρος, ο οποίος θα διατίθετο, ενώ

θα πρέπει να πάμε στο Ταμείο Παρακαταθηκών για να πάρουμε τα

δικά μας λεφτά με επιτόκιο;

Το ζήτημα είναι με ποιο τρόπο θα εκλεγεί ένας

αυτοδιοικητικός ή γιατί σήμερα χωρίς να ευθυνόμαστε δεν έχουμε

το απαραίτητο προσωπικό με τους συμβασιούχους που έρχονται οι

μόνιμοι , οι οποίοι δεν έχουν έρθει όλοι οι μόνιμοι , στους οποίους οι

μισοί λέει θα έρθουμε όταν θα γίνουν οι οριστικοί πίνακες, αλλά

έφυγαν οι συμβασιούχοι και οι πόλεις μας έχουν πτώση της

ποιότητας την οποία θα θέλαμε;

Ποιος είναι εκείνος δηλαδή ο οποίος μπορεί να επιβάλλει τη

μείωση της ποιότητας στις πόλεις μας, με τα χρήματα των δημοτών

μας, και με τις ανάγκες τις οποίες ξέρουμε;
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Και όμως αυτό γίνεται , και δεν είδα στο νομοσχέδιο να

υπάρχει σε κανένα άρθρο ότι από τη στιγμή που υποδειγματικά και

αποδεδειγμένα υπάρχει… πόροι, υπάρχουν ανάγκες, μέσα από το

ΑΣΕΠ να μπορεί να προσλαμβάνει όποιος Δήμαρχος βάσει του

οργανογράμματός του, όποτε θεωρεί και εφόσον οι επιταγές του

κράτους το επιτρέπουν, αλλά χωρίς τη σύμφωνη γνώμη κανενός

αλλουνού.

Θα έλεγα λοιπόν ότι το ζήτημα του νομοσχεδίου ήταν

κατώτερο των περιστάσεων, και λυπάμαι προφανώς που το λέω

διότι επί τρία χρόνια και τουλάχιστον επί Διοίκησης κυρίου

Σκουρλέτη, περιμέναμε να έχει ένα περιεχόμενο.

Θεωρώ λοιπόν ότι ακόμα και το ζήτημα των ΚΑΠ, που εμείς

σαν Αυτοδιοίκηση έχουμε δεχτεί ότι πρέπει να γίνεται με έναν

διαφορετικό τρόπο, και μάλιστα προσυπογράψαμε και επί

Κουρουμπλή να μπορεί να δοθεί στους μικρότερους νησιωτικούς

και ορεινούς Δήμους πόροι μέσα από τη μιζέρια της διαχείρισης

των ελάχιστων πόρων.

Το ζήτημα είναι η διαχείριση της μιζέριας ή πώς ακριβώς το

2,3% των ΚΑΠ θα γίνει 8%, όπως ο μέσος όρος είναι 11,3 σε όλη

την Ευρώπη;

Δεν περιγράφεται κάτι τέτοιο. Απεναντίας περιγράφεται

όποιος θέλει να μπορεί να έχει έννομο συμφέρον για οποιαδήποτε

απόφαση, να μπορεί να πηγαίνει σε οποιαδήποτε Ανεξάρτητη Αρχή

και να κάνει ένσταση. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή το εργοτάξιο το

οποίο θα στηθεί απέναντι σε οποιονδήποτε πάρει οποιαδήποτε

απόφαση που έχει κακόβουλο λόγο.

Θα έλεγε κανείς, υπάρχει το ακηδεμόνευτο πλέον στην

Αυτοδιοίκηση, ή μέσα από αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι και

συναδέλφισσες, γίνεται η Αυτοδιοίκηση ετεροδιοίκηση; Θέλουμε την

Αυτοδιοίκηση να την τιμούμε με τη λέξη αυτή ή θέλουμε να υπάρχει

ο διορισμένος του εσωτερικού ελέγχου και του διαμεσολαβητή, ο

οποίος ουσιαστικά θα είναι άλλο ένα διορισμένο κατ’ ουσία μέλος
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μέσα από μια διαδικασία κάποιων Επιτροπών, που αν θα ψάξει

κανείς θα είναι μία διαδικασία του μακριού χεριού του Υπουργείου

Εσωτερικών;

Και θα έλεγα, για να πάμε και στην απλή αναλογική, το

ζήτημα της απλής αναλογικής είναι η άδολη έκφραση προφανώς,

εκείνων οι οποίοι θα θέλανε μέσα από την αντικειμενικότητα της

έκφρασης, να μπορέσει να εκφραστεί και στη δύναμη του Δημοτικού

Συμβουλίου.

Πολύ καλά ακούγεται και νομίζω ότι κανείς δεν θα κάνει εδώ

τη δημοκρατική ποιότητα ή βαρύτητα του καθενός μας. Νομίζω ότι

σε αυτό θα συμφωνήσουμε όλοι, ότι αυτό θα είναι το λογικό, είναι

το λογικό. Όμως για να δούμε και αυτό το παράδειγμα,

παραδείγματος χάρη, επειδή λείπει και οι κύριος Καμίνης, ο οποίος

νομίζω ότι θα έρθει . Οι 49, οι οποίοι είναι μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, αντί να ήταν 29, που τελικά τη

δεύτερη Κυριακή πήρε το πενήντα και ο σημερινός Δήμαρχος, θα

ήταν Δήμαρχος με τους δέκα Συμβούλους. Και αν θα ήθελε

προφανώς να συνεργαστεί με τον κύριο Σακελλαρίδη, τον επόμενο

στη δύναμη, θα ήταν 18 Σύμβουλοι, στους 49. Εγώ θα έλεγα λοιπόν

ότι θα μπορούσε να συνεργαστεί και με τα άκρα, όποια άκρα. Εσείς

πιστεύετε ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί για τα πάντα; Θα

μπορούσε να συμβεί μέσα σε αυτή τη γραφειοκρατική διαδικασία

για μια Αθήνα, μια πρωτεύουσα, ή για οποιοδήποτε άλλο Δήμο, που

ζητά τη μητροπολιτικότητα και αντί για τη μητροπολιτικότητα θα

έπρεπε να είναι σε μια εργώδη διαδικασία συνεχώς συνεννοήσεων

για το τίποτα;

Αλλά ας πούμε ότι υπήρχε συνεννόηση, αυτό είναι το καλό

σενάριο. Το κακό σενάριο, ότι δεν υπάρχει συνεννόηση, ποιος είναι

ο τρόπος με τον οποίο θα μπορέσει ένα Δημοτικό Συμβούλιο να

προχωρήσει ;

Στη Βουλή όταν δεν υπάρχει συνεννόηση, διαλύεται η Βουλή,

μπαίνουμε σε εκλογές. Στην Περιφέρεια, κύριε Παχατουρίδη, ή
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στους Δήμους, θα μπορούσε να γίνει το αντίστοιχο; Όχι, δεν

υπάρχει στο νόμο. Άρα λοιπόν θα υπάρχει ασυνεννοησία.

Αλλά ας πάμε και λιγάκι παρακάτω. Σας παρακαλώ λίγο την

προσοχή σας. Ευχαριστώ. Εάν θα έλεγε κανείς ότι υπήρχε η απλή

αναλογική, για ποιο λόγο, αγαπητοί συνάδελφοι, πηγαίνουμε στη

δεύτερη Κυριακή; Για να αναδειχτεί το πενήντα συν ένα. Και αυτό

που μπορεί να ρωτήσει κάποιος, εφόσον θα έχει την ίδια δύναμη,

την οποία ουσιαστικά πήρε από την πρώτη Κυριακή, γιατί

χρειάζεται η δεύτερη Κυριακή; Εάν θα έλεγα κανείς ότι είναι άδολη.

Απλή αναλογική δηλαδή, η οποία σε βάζω ξανά να βάλεις εκλογή,

αλλά όχι για να πάρεις άλλη δύναμη, έχεις την ίδια δύναμη. Και το

ερώτημα απλά είναι σε αυτή την άδολη λοιπόν, σε εισαγωγικά,

απλή αναλογική, για ποιο λόγο εν τοιαύτη περιπτώσει θα πρέπει να

μπει μέσα σε ένα εργαστήρι διαφόρων παράτυπων συνεννοήσεων,

για να μην το πω πιο χοντρά, για να μπορέσει τελικά κάποιος να

αναλάβει μια Διοίκηση, η οποία δεν θα είναι Διοίκηση;

Αγαπητοί συνάδελφοι, προφανώς δεν θα πω και δεν θα πάρω

άλλο χρόνο, Πρόεδρε, για να μιλήσουν οι συνάδελφοι, όμως είναι

σίγουρο ότι με πολλά παραδείγματα που θα αναδειχτούν και το

επόμενο διήμερο, και εδώ προφανώς, και αύριο στη Γενική

Συνέλευση, και στη κεντρική Συνέλευση ΚΕΔΕ-ΕΝΠΕ, νομίζω θα

αναδειχτούν περίτρανα και έχουν αναδειχτεί σε όλα τα Δημοτικά

Συμβούλια οι λόγοι για τους οποίους αυτό το νομοσχέδιο δεν

πρέπει σήμερα να είναι αντικείμενο συζήτησης, αλλά θα πρέπει να

είναι αντικείμενο απόσυρσης. Μιας απόσυρσης η οποία θα λέει ότι ,

κύριοι , δεν μπορεί να είναι αυτό νομοσχέδιο μεταρρύθμισης. Είναι

ένα νομοσχέδιο απορρύθμισης, είναι ένα νομοσχέδιο

ετεροδιοίκησης, το οποίο δεν μπορούμε να κάτσουμε να

συζητήσουμε σε καμία βάση, και βεβαίως θέλουμε να συζητήσουμε,

πάντα η Αυτοδιοίκηση θέλει με όποια κεντρική κυβέρνηση να

συζητήσει , όμως πάνω στις κεντρικές αποφάσεις τις οποίες έχουμε

πάρει σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις των κεντρικών μας Οργάνων,
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και πάνω σε αυτή τη βάση να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τον

τόπο, τη μητροπολιτικότητα, τη χώρα και την ανάπτυξή της.

Με αυτές τις σκέψεις, θα έλεγα τα μηνύματα από όλη τη χώρα

είναι ενθαρρυντικά απέναντι στην αντίσταση εκείνων οι οποίοι

θέλουν να διαλύσουν, άθελά τους εγώ θα έλεγα, την Αυτοδιοίκηση,

αλλά η ενότητα και η αποφασιστικότητα για πρώτη φορά και μέχρι

εάν τελικά δεν το αποσύρουν την τοποθέτησή του στη Βουλή αυτού

του νομοσχεδίου, θα καταλάβουν ότι η Αυτοδιοίκηση όταν πάρει

απόφαση να παλέψει για την αποκέντρωση και για τη ζωή της, τότε

τα αποτελέσματα θα είναι τέτοια που ποτέ δεν θα τα έχουνε

γνωρίσει σε καμία άλλη περίοδο.

Σας ευχαριστώ. Καλούς αγώνες, καλή δύναμη, καλά

αποτελέσματα στη σημερινή μας συνάντηση.

Γ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ: Ανεβαίνω με το κινητό μου για να αυτοελεγχθώ.

Νομίζω ότι κανείς από εμάς τους επόμενους, και εμένα που είμαι

Πρόεδρος, και τους επικεφαλής των παρατάξεων, δεν πρέπει να

μιλήσει πάνω από δέκα λεπτά, για να δοθεί χρόνος για τους

υπόλοιπους. Καθυστερήσαμε να αρχίσουμε. Έχει πολύ μεγάλη

σημασία να τηρήσουμε το χρόνο. Άρα γράφει ο χρόνος τώρα για

εμένα.

Λέω λοιπόν, άκουσα τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ πριν να λέει τη

λέξη αντίσταση. Νομίζω ότι το ζητούμενο το δικό μας δεν είναι η

αντίσταση. Δεν ήρθα για να αντισταθώ σε κανέναν και δεν είναι

αυτό το πρόβλημά μου. Το πρόβλημά μου είναι να έχω έναν

καλύτερο όσο γίνεται νόμο για τους Δήμους στην επόμενη θητεία

μας. Για όσους θέλουμε να συνεχίσουμε εν πάση περιπτώσει .

Άρα λοιπόν έχει σημασία, και αυτό θα είναι η δική μου

τοποθέτηση, πώς θα φτιάξουμε έναν καλύτερο νόμο. Διότι

ξεκινώντας από το προτεινόμενο νομοσχέδιο, εγώ θα συμφωνήσω

με πάρα πολλά από αυτά που ακούστηκαν, ότι είναι κατώτερο των

περιστάσεων, ακόμα και για τους πιο φανατικούς υποστηρικτές της

κυβέρνησης.
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Μετά από 2,5 χρόνια συζήτησης, έρχεται μια πρόταση που

κατά την άποψή μου είναι προχειρογραμμένη, ανεπαρκής, και αντί

να λύνει προβλήματα της Αυτοδιοίκησης, ενδεχομένως να γεννά και

περισσότερα.

Δεν έχει καμία πρόβλεψη για την οικονομική δυσπραγία των

ΟΤΑ. Τεράστιο θέμα που μας ταλανίζει . Περισσότερο από την απλή

αναλογική θα έπρεπε να μας ταλανίζει αυτό, διότι τι να το κάνεις να

είσαι Δήμαρχος και να έχεις και τη δυνατότητα να διοικήσεις, όταν

πραγματικά δεν μπορείς να ανταποκριθείς στις απαιτήσεις των

πολιτών.

Δεύτερον. Χωρίς να μπαίνει στην ουσία στην

κατηγοριοποίηση των Δήμων και την κατανομή των ΚΑΠ βάσει

αυτών. Η κατηγοριοποίηση των Δήμων, θυμάστε ότι ήμαστε εμείς η

ΠΕΔΑ που δούλεψε πάνω σε αυτό, που έκανε μελέτη, που την

παρουσιάσαμε, χαιρόμαστε που το Υπουργείο αξιοποίησε μέρος

της δικής μας μελέτης, όχι με τον τρόπο που το κάναμε, και φυσικά

δεν περιμέναμε ότι θα το υιοθετούσε κανείς, αλλά αυτό μόνο όσον

αφορά το Υπουργείο, στο νομοσχέδιο, που βάζει έξι κατηγορίες,

χωρίς να έχει προηγηθεί η συζήτηση με το σύνολο της

Αυτοδιοίκησης, αυτή η συζήτηση δεν έγινε ποτέ και οφείλει να γίνει .

Το να αλλάξει κάποια στιγμή το Υπουργείο, δεν λέει κάτι . Είναι ένα

νομοσχέδιο, οφείλαμε αυτή τη συζήτηση να την κάνουμε, όφειλε το

Υπουργείο να την κάνει μαζί μας. Γιατί τι γεννά αυτή η συζήτηση; Τι

γεννά η κατηγοριοποίηση; Γεννά αλλαγή του τρόπου κατανομής των

ΚΑΠ. Και ξέρετε, ο ριγμένος αυτής της ιστορίας, αν πάει έτσι , θα

είναι η Αττική. Για να είμαστε σαφείς. Εμείς λοιπόν ως ΠΕΔΑ δεν

μπορούμε να το προσπεράσουμε έτσι . Όταν το κυρίαρχο στοιχείο

ήταν ο πληθυσμός, ας πούμε ότι υπήρχε αυτή η κατανομή. Αν όμως

τα ίδια χρήματα τα μοιράσουμε με διαφορετικά κριτήρια, που δεν

σημαίνει καθόλου ότι οι συνάδελφοι της επαρχίας δεν έχουν

πολλαπλά προβλήματα, άλλο οδικό δίκτυο, άρδευση, αποχέτευση,

ύδρευση, πολλά-πολλά προβλήματα και πρέπει να ενισχυθούν,
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αυτό δεν μπορεί να γίνει σε βάρος δικό μας, διότι από την άλλη αν

δείτε την κατάσταση την οικονομική της χώρας, το μεγάλο

πρόβλημα της χώρας είναι η Αττική. Εδώ είναι η μεγάλη ανεργία,

εδώ είναι η μεγάλη φτώχεια, και αυτό το τραβάμε και το

αντιμετωπίζουμε εμείς. Δεν μπορείς αυτό να το παρακάμψεις

κρατώντας κάποιες άλλες παραμέτρους.

Εγώ λέω λοιπόν ότι όλη αυτή η κουβέντα έχει νόημα να γίνει

και πρέπει να γίνει ως συζήτηση, με ένα δεδομένο. Ότι οι πόροι οι

ήδη πετσοκομμένοι κατά 65-70%, δεν μπορούν να πάνε παρακάτω.

Να υπάρξουν περισσότερα χρήματα να πάρουν οι συνάδελφοι της

επαρχίας. Μάλιστα. Αλλά να είναι σαφές αυτό. Διότι μπορεί εγώ ή

μπορεί κάποιος άλλος συνάδελφος, να τρομάζει από αυτή τη

διαδικασία και να πει βρε παιδιά, πού θα πάμε; Δηλαδή πάνω που

καταφέρνουμε να τα κουτσοβολέψουμε και να υπάρξουμε, θα πάμε

ακόμα πιο κάτω; Αυτό λοιπόν πρέπει να ξεκαθαριστεί από την

πλευρά του Υπουργείου, το οποίο δεν γίνεται τώρα.

Τρίτον. Παραπέμπει στο μέλλον τις αλλαγές και τις

μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στο κράτος για την

Αυτοδιοίκηση, χωρίς χρονοδιάγραμμα. Εμείς λέγαμε διάφορα.

Μπορεί να είμαστε αιθεροβάμονες. Εδώ δεν φαίνεται κάτι . Λέει

κάνουμε τον Κλεισθένη 1, κάποια στιγμή θα κάνουμε τον 2,

ενδεχομένως και το 3. Πάλι δεν ησυχάζει κανείς από εμάς. Δηλαδή

σήμερα τι ψηφίζουμε; Μερικές όχι δομικού χαρακτήρα αλλαγές,

μερικές αλλαγές που πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να

λειτουργήσουμε καλύτερα. Μάλιστα. Κανένα πρόβλημα. Αν

καταλήξουμε ότι με αυτές θα λειτουργήσουμε καλύτερα σαν το

νομοσχέδιο σκούπα, δεκτό. Αλλά αυτό να το κουβεντιάσουμε, να

ξέρουμε πού πάμε, να ξέρουμε για τι είναι αυτό το νομοσχέδιο, και

να μην προβάλλεται ως η μεταρρύθμιση της Αυτοδιοίκησης, γιατί

αυτό δεν μπορεί να το πει κανένας και να το ισχυριστεί . Αν

ακολουθήσει στον 2 ή στον 3 Κλεισθένη η μεταρρύθμιση, εδώ

είμαστε να τη κουβεντιάσουμε.



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.Δ.Α.)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Π.Ε.Δ.Α.
ΑΘΗΝΑ 09 ΜΑΙΟΥ 2018 – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ

11

Τέταρτον. Έχουμε αμφιλεγόμενες προτάσεις, όπως την ένταξη

του πρασίνου στα ανταποδοτικά. Εδώ ας πούμε, υπήρξαν

συνάδελφοί μας όταν ήρθε ο κύριος Σκουρλέτης στην ΠΕΔΑ, που

έβαλαν το θέμα, και μάλιστα τώρα λένε δεν έχω ιδέα ή δεν με

ενδιαφέρει ή ας το δούμε. Ήταν μια πρόταση Δημάρχων. Δεν ξέρω

όμως αν ήταν πρόταση του συνόλου των Δημάρχων ή αν το

θέλουμε και τι ανοίγει . Είναι μια κουβέντα που πρέπει να γίνει . Για

αυτό λέω είναι αμφιλεγόμενο.

Ο Ελεγκτής Νομιμότητας. Τον θέλουμε έτσι ; Επίσης δεν ξέρω.

Επίσης πρέπει να το κουβεντιάσουμε.

Τον τρόπο λειτουργίας των Κοινοτήτων και των

Διαμερισμάτων. Επίσης είναι ένα μεγάλο θέμα για κουβέντα.

Λέω λοιπόν, ότι έτσι όπως διατυπώθηκε αυτή η πρόταση από

το Υπουργείο Εσωτερικών, θέλει πάρα πολλή κουβέντα. Αντί αυτού

τι έχουμε; Έχουμε από την πρώτη στιγμή που κατατίθεται η

πρόταση, δεν πέρασε μια ώρα, η ΚΕΔΕ έβγαλε το δικό της

χρονοδιάγραμμα, που ήταν σύμφωνο με του Υπουργείου. Μέχρι

τότε συνελεύσεις των Δημοτικών Συμβουλίων, μέχρι τότε οι

συνελεύσεις ΠΕΔ, Συνέλευση ΚΕΔΕ-ΕΝΠΕ. Δεν το αντιλαμβάνομαι.

Εγώ το πρώτο που είχα να πω σε αυτό, είναι ότι θέλω χρόνο.

Δεν γίνεται να κουβεντιάσω, γιατί δεν κουβεντιάσαμε. Κάναμε

κουβέντα στα Δημοτικά Συμβούλια όσοι το φέραμε; Όχι. Την

κουβέντα την έκαναν μερικές πολιτικές παρατάξεις που είχαν έτοιμο

σχέδιο επεξεργασμένο από αλλού, είπαν την πρότασή τους, είπα

και τσάτρα πάτρα κάποιοι ότι ξέραμε, αλλά σίγουρα οι Δημοτικοί

Σύμβουλοι που είναι το κατεξοχήν Σώμα που έπρεπε να

κουβεντιάσει και ήθελε χρόνο, δεν μπόρεσε να το κάνει , γιατί δεν

έφτανε ο χρόνος.

Και πολύ περισσότερο μια κουβέντα, για να διευκολύνεις

αυτούς που δεν είναι οι επαΐοντες ή επαγγελματίες σε εισαγωγικά,

όπως είμαστε εμείς οι Δήμαρχοι και ένας κόσμος γύρω από εμάς,

πρέπει να κάνεις μια αναλυτική κατάσταση, άρθρο-άρθρο, και να
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εξηγήσεις τι ήταν και τι γίνεται , και αν υπάρχουν εναλλακτικές

προτάσεις πάνω σε αυτό. Τότε θα είναι συζήτηση.

Γιατί ακολούθησε κατά την άποψή μου η ΚΕΔΕ αυτή τη λογική;

Διότι τη βόλευε η απόρριψη του νομοσχεδίου. Διότι ήθελε να πει

αυτό το νομοσχέδιο δεν το κουβεντιάζουμε, να απορριφθεί . Πολύ

ωραία. Θα είχα και εγώ και ο καθένας από εσάς, είπα τις δυσκολίες

μου και τις αντιθέσεις μου, αλλά η απόρριψη του νομοσχεδίου λέει

τι ; Ότι τη Δευτέρα τι θα κάνουμε; Θα τελειώσουμε την Παρασκευή

και θα έχουμε απορρίψει το νομοσχέδιο; Και ο Σκουρλέτης θα πάει

και θα ψηφίσει το νομοσχέδιο έτσι ως έχει . Αφού δεν καταθέσαμε

προτάσεις.

Δηλαδή να έχουμε καλά στο νου μας και το μέγεθός μας και τι

μπορούμε να κάνουμε. Η εκάστοτε κυβέρνηση νομοθετεί . Μπορούμε

να το αλλάξουμε; Μόνο αν αλλάξει η κυβέρνηση. Επειδή όμως εγώ

δεν μπορώ να περιμένω πότε θα αλλάξει η κυβέρνηση και αν θα

προλάβει να μου φτιάξει έναν άλλο νόμο μέχρι το ’20, νομίζω ότι

πρέπει τώρα να παλέψουμε να αλλάξουμε ότι μπορούμε να

αλλάξουμε. Δεν μπορώ λοιπόν να φανταστώ ότι αυτό αποτελεί θέση

του κεντρικού μας Οργάνου, η συζήτηση τελειώνει την Πέμπτη ή την

Παρασκευή με απόρριψη του νομοσχεδίου, γιατί με νοιάζει η

επόμενη μέρα. Έχουμε περάσει πάρα πολλά δύσκολα χρόνια ως

Αυτοδιοίκηση, με πολλές διαφορετικές κυβερνήσεις, και όσοι

μείνουμε στην Αυτοδιοίκηση θα περάσουμε και άλλα, είναι σίγουρο.

Δεν μας αγάπησαν ποτέ, δεν μας έδωσαν με χαρά ποτέ τίποτα.

Οφείλουμε κάθε φορά να διορθώνουμε, να παλεύουμε, να χάνουμε,

να κερδίζουμε. Αυτός είναι ο δρόμος. Δεν έχει άλλο. Και όλο αυτό

γιατί ; Για πάρτη μας; Γιατί έτσι θεωρούμε ότι θα υπηρετήσουμε τις

πόλεις μας καλύτερα. Αυτό είναι το ζητούμενο.

Νομίζω λοιπόν ότι εδώ είναι ένας λάθος… δεν θέλω να πω

άλλα για την ΚΕΔΕ, έχω γράψει πολλά. Θεωρώ όμως επειδή είναι

εδώ και ο Πρόεδρος και επειδή αύριο θα τη συνεχίσουμε τη

συζήτηση, είναι ένας λάθος δρόμος. Μπορούμε να πούμε ότι
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θέλουμε για το νομοσχέδιο, πρέπει να βγούμε με πρόταση διεξόδου

από αυτή τη διαδικασία.

Εγώ δεν περιμένω πολλά από καμία κυβέρνηση.

Και να μιλήσω λίγο για το εκλογικό σύστημα. Είναι αυτό που

γέννησε τα περισσότερα προβλήματα. Κατά την άποψή μου πάρα

πολύ λάθος η κυβέρνηση τα συσχετίζει αυτή τη στιγμή. Ζητήσαμε

στο Βόλο, και το είχαμε ζητήσει όλοι , ήταν πρόταση της ΚΕΔΕ

ομόφωνη, να ξεχωρίσει η συζήτηση του εκλογικού συστήματος από

τη συζήτηση του υπόλοιπου νομοσχεδίου. Δεν έχουμε κανένα λόγο

να τα μπλέκουμε. Και στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο το Β και το Δ,

τα κεφάλαια Β’ και Δ’ ασχολούνται με το εκλογικό. Τα υπόλοιπα

είναι άλλα θέματα. Δεν καταλαβαίνω την εμμονή του Υπουργού να

τα φέρει όλα μαζί . Εκτός αν θέλω να το ερμηνεύσω αυτό ότι εγώ

θέλω να σου πω ή όλα ή τίποτα. Και εγώ δεν έχω αυτή τη λογική

του όλα ή τίποτα. Ή τα περνάς όλα ή δεν περνάς τίποτα. Είναι ο

πιο λάθος δρόμος. Και αν είναι αυτή η επιλογή του Υπουργού, που

δεν μπορώ να την ξέρω, είναι λάθος δική μας επιλογή να την

ακολουθήσουμε, του ή όλα ή τίποτα. Εμείς θέλουμε να

κουβεντιάσουμε όλα τα υπόλοιπα θέματα, σε ένα διάλογο μεταξύ

μας, να κλείσουμε αυτόν, και να κουβεντιάσουμε και το εκλογικό.

Για εμένα το ιδανικό θα ήταν αυτό. Αν καταφέρουμε να πάμε σε

τέτοια πρόταση από τα Όργανά μας, θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό.

Δεν το ξέρω αν θα τα καταφέρουμε, αλλά κατά την άποψή μου αυτό

θα ήταν το σημαντικό κομμάτι .

Να πω επίσης ότι στο εκλογικό θα μπορούσα να σας πω εγώ

τρεις-τέσσερις προτάσεις , που όταν είδα τον κύριο Σκουρλέτη τις

έχω κάνει , καμία δεν υιοθετήθηκε. Άκουσα κάποιους συναδέλφους

σήμερα, μίλησαν για το πορτογαλικό μοντέλο, υπάρχουν σωρεία

μοντέλων που είναι σύστημα απλής αναλογικής, πολύ

αναλογικότερο του υπάρχοντος, γιατί εδώ πρέπει να κάνουμε, να

δώσουμε τη διάστασή του. Το υπάρχον σύστημα είναι τραγικό. Για

εμένα. Είναι για πέταμα. Δεν μπορείς να έχεις σύστημα που με 18%


