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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γ. ΚΑΜΙΝΗΣ): Καλημέρα, Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Χαιρετίζω τους νεοεκλεγμένους. Εγώ πλέον ήρθε το πλήρωμα του

χρόνου και θεωρούμαι από τους παλιούς. Ποιος θα το περίμενε.

Με πληροφορεί εδώ το προσωπικό της ΠΕΔΑ ότι έχουμε

απαρτία, έχουμε παρόντες 162, απόντες είναι 137. Η οικεία

ρύθμιση μας επιτρέπει να αρχίσουμε γιατί λέει να είναι

περισσότεροι οι παρόντες από τους απόντες.

Να σας πω πάρα πολύ χοντρικά πώς θα κυλήσει η διαδικασία.

Αφού λοιπόν έχουμε διαπιστώσει την απαρτία, έχουμε κάποιους

σύντομους χαιρετισμούς. Θα απευθύνω εγώ έναν χαιρετισμό,

ακολουθεί ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, ο κύριος Ασκούνης, ο

απερχόμενος Πρόεδρος της ΠΕΔΑ, ο κύριος Σαράντης, ακολουθούν

οι χαιρετισμοί των επικεφαλής των Συνδυασμών. Στη συνέχεια θα

έχουμε την Εφορευτική Επιτροπή. Όμως έχει προηγηθεί μια

διαδικασία, έχει υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ των παρατάξεων και

απλώς το Σώμα θα κληθεί να επικυρώσει αυτή την πρόταση

ουσιαστικά των παρατάξεων. Μαζί με τα αναπληρωματικά μέλη

φυσικά. Τρία μέλη Εφορευτική Επιτροπή, δύο μέλη

αναπληρωματικά και μετά αρχίζει η ψηφοφορία. Έχει προβλεφθεί

ότι η ψηφοφορία θα διαρκέσει έως τις 19.00.

Οπότε θα ήθελα να μου επιτρέψετε να απευθύνω δύο λόγια.

Αυτή τη στιγμή αρχίζει η συνεδρίαση λοιπόν της ΠΕΔΑ. Δεν πρέπει

να ξεχνάμε ότι ουσιαστικά εδώ εκπροσωπείται , το τονίζω,

εκπροσωπείται το ένα τρίτο των κατοίκων της χώρας.

Όλοι γνωρίζουμε ότι προηγήθηκαν τα τέσσερα χρόνια της

προηγούμενης θητείας για όσους επανεξελέγησαν, εν πάση

περιπτώσει της προηγούμενης δημαρχιακής θητείας, ήταν χρόνια

πρωτοφανή για την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο επίπεδο των

δυσκολιών, των αντιξοοτήτων. Όμως η Τοπική Αυτοδιοίκηση

κράτησε. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση κράτησε σε αντίθεση με το

κεντρικό κράτος, το οποίο δεν θα ήθελα να πω κατέρρευσε, αλλά σε

πάρα πολλά ήταν απόν και δυστυχώς ακόμη χειρότερα σε πάρα
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πολλά μας δυσκόλεψε τρομερά τις δυνατότητες που είχαμε εμείς να

ανταπεξέρθουμε στην κρίση.

Είναι προφανές ότι σε περιόδους κρίσης αυτό το οποίο

απαιτείται είναι συγκλίσεις και συναινέσεις, γιατί τότε

ξεπροβάλλουν τα ουσιώδη πλέον και τα υπόλοιπα μπαίνουν σε

δεύτερη μοίρα. Η κρίση έχει αναδείξει ποια είναι τα ουσιώδη και

όποιος θέλει να βλέπει , μπορεί να τα αντικρίσει . Επομένως δεν

είναι σχήμα λόγου οι συναινέσεις και οι συνθέσεις. Είναι κάτι που

το επιβάλλουν οι καιροί και αυτό που προπάντων επιβάλλουν οι

καιροί και η σημερινή συγκυρία, είναι μια Τοπική Αυτοδιοίκηση πια

απογαλακτισμένη από το κράτος. Όχι απλώς ανεξάρτητη πολιτικά.

Κυρίως αυτοδύναμη οικονομικά προκειμένου να μπορέσει να

τραβήξει τη χώρα σε αυτές τις συνθήκες, της συγκυρίας της

τραγικής, που το ξέρουμε, το βλέπουμε, ότι το κεντρικό κράτος, η

διοίκηση η κεντρική, έχει ουσιαστικά καταθέσει τα όπλα.

Αν λοιπόν ούτως ή άλλως συνταγματικά επιβάλλεται μια

ανεξάρτητη, άρα και αυτοδύναμη Τοπική Αυτοδιοίκηση, σήμερα στις

σημερινές συνθήκες αυτό είναι όρος επιβίωσης της χώρας. Και για

να γίνει αυτό χρειάζονται συναινέσεις και συγκλίσεις. Πού; Στο

πεδίο του αυτονόητου.

Είναι γεγονός ότι τα χρόνια που πέρασαν, εγώ το λέω πάρα

πολύ συχνά, αισθανόμουν και μαζί με εμένα φαντάζομαι λίγο ως

πολύ όλοι οι Δήμαρχοι, ότι ήμουν μέσα σε ένα φουρτουνιασμένο

πέλαγος και δεν προλάβαινα να βγάλω το κεφάλι μου στην

επιφάνεια, ερχόταν το επόμενο κύμα και με πλάκωνε. Δεν είχαμε

την ηρεμία, δεν είχαμε τον χρόνο, δεν είχαμε τη νηφαλιότητα, δεν

είχαμε τους πόρους, να μπορέσουμε να κάτσουμε να σηκώσουμε το

κεφάλι, να δούμε επιτέλους να χαράξουμε έναν ορίζοντα ευρύτερο

για τους Δήμους και για τους πολίτες μας.

Θα μου πείτε, είναι τώρα πιο εύκολο; Δεν ξέρω, αυτό θα το

δούμε. Όμως είτε εύκολο, είτε δύσκολο, η πρόκληση είναι τεράστια.

Είναι όρος επιβίωσης. Θα πρέπει να το κάνουμε. Θα πρέπει να

πάρουμε πραγματικά τις τύχες στα χέρια μας.
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Εγώ τελειώνω λέγοντας ότι φυσικά είδα τα τεράστια

προβλήματα που υπάρχουν, τις τεράστιες ελλείψεις, αλλά είδα

όμως και Δημάρχους οι οποίοι είναι πραγματικοί , θα μου

επιτρέψετε τον όρο τον ξένο, statesmen. Είναι άνθρωποι που

ασκήσανε διοίκηση, που προχωρήσανε τους Δήμους τους, που τους

έχουν νοικοκυρέψει και όταν στρέφω το βλέμμα μου στην κεντρική

πολιτική σκηνή, δεν βλέπω στο ίδιο επίπεδο και στο ίδιο ποσοστό

να υπάρχουν αντίστοιχοι πολιτικοί άντρες και γυναίκες και

αναρωτιέμαι πώς τα κατάφερε το πολιτικό σύστημα να αναδεικνύει

τις πολιτικές ελίτ του, την ηγεσία της χώρας, χωρίς ουσιαστικά να

παίρνει από αυτό το χρυσορυχείο, ίσως περιορισμένο, αλλά πάρα

πολύ σημαντικό. Υπήρχε μια πολύ σημαντική φλέβα και υπάρχει

Δημάρχων.

Με αυτά λοιπόν, με αυτές τις διαπιστώσεις, με αυτές τις

προκλήσεις που μας περιμένουν, σας καλωσορίζω και πάλι στη

σημερινή διαδικασία. Είναι μια κορυφαία στιγμή για την Αττική, το

ότι εκλέγονται οι εκπρόσωποι της Περιφερειακής της Διοίκησης, της

Πρωτοβάθμιας και θα καλέσω στο βήμα τώρα τον Πρόεδρο της

ΚΕΔΕ, τον κύριο Κώστα Ασκούνη, να μας απευθύνει χαιρετισμό.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΚΑΜΙΝΗΣ: Κύριε Δήμαρχε, μέριμνά μου είναι έτσι όπως έχω

ακριβώς την υποχρέωση εδώ να συγκαλέσω το Σώμα για την ΠΕΔ,

να συγκαλέσω το Σώμα και για την ΚΕΔΕ. Αυτό πρέπει να γίνει

κατά τρόπο ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η αδιάβλητη εκδήλωση του

εκλεκτορικού, της θέλησης του εκλεκτορικού σώματος, το οποίο

σημαίνει ότι θα πρέπει…

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΚΑΜΙΝΗΣ: Βεβαίως. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει καταρχήν

να δούμε αν είναι δυνατόν να τηρηθεί η ρητά προβλεπόμενη

προθεσμία. Εφόσον δεν είναι δυνατόν να τηρηθεί , προκειμένου

ακριβώς να αποφύγουμε ακυρότητες, θα υπάρξει μια λογική,

λελογισμένη, πολύ μικρή παράταση, προκειμένου όλοι να

προλάβουν. Δεν θέλω να επεκταθώ παραπάνω στην αβλεψία του
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νομοθέτη, αλλά μας έχει αφήσει πέντε μέρες μόνο, όπου θα πρέπει

οι ΠΕΔ να συνεδριάσουν μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, οι Γενικές

Συνελεύσεις, να εκδικαστούν ενστάσεις , να έρθουν τα

αποτελέσματα στην ΚΕΔΕ, η ΚΕΔΕ να στείλει ατομικές προσκλήσεις,

να βρουν οι άνθρωποι στέγη. Σας πληροφορώ ουδέποτε είχε

συμβεί τόσο στενό περιθώριο. Είναι πολύ στενό το περιθώριο των

πέντε ημερών, εκ των οποίων μάλιστα δύο είναι Σαββατοκύριακο.

Επειδή έχω την ευθύνη λοιπόν να αποφύγω ακυρότητες, να

υπάρχουν άνθρωποι να μου λένε δεν προφτάσαμε να έρθουμε και

να έχουμε ελαττωματική συγκρότηση, θα κοιτάξω το ταχύτερο

δυνατόν να συγκαλέσω το Σώμα. Σας το υπόσχομαι ότι θα το κάνω

προκειμένου να διασφαλίσω και το κύρος της βούλησης των

εκπροσώπων, και να σας πω και κάτι ; Και το δικό μου το ατομικό

κύρος. Δεν δέχομαι να υπάρχει μια παράταση η οποία δεν θα

συγχωρείτε με κανέναν τρόπο.

Θα σας τηρήσω πάντως ενήμερους με δημόσια ανακοίνωση

αύριο.

Ο κύριος Ασκούνης παρακαλώ.

Κ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ: Κύριε Δήμαρχε της Αθήνας, κύριε Πρόεδρε της

ΠΕΔΑ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι . Σας καλωσορίζω στη

σημερινή εκλογή συνέλευση της ΠΕΔ Αττικής, της μεγαλύτερης ΠΕΔ

της χώρας, και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου καλή επιτυχία στο

καινούργιο Όργανο.

Επιτρέψτε μου όμως πολύ σύντομα να πω ότι βρισκόμαστε

εδώ περίπου στον ίδιο χώρο τρία χρόνια μετά από τις

προηγούμενες εκλογές των Οργάνων στις ΠΕΔ και στην ΚΕΔΕ.

Συγκεκριμένα, 13 Οκτωβρίου του 2011 συνεδρίασε το καινούργιο

Όργανο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, σε αυτή την

περίφημη και επεισοδιακή συνεδρίαση, που εύχομαι να μην

επαναληφθεί ποτέ στο μέλλον.

Μέσα λοιπόν σε αυτά τα τρία χρόνια, προσπαθήσαμε τόσο η

ΠΕΔ εδώ, όσο και η ΚΕΔΕ, να ανταποκριθούμε στην πρωτόγονη

οικονομική κρίση που έπληξε τη χώρα μας, αφού βρεθήκαμε σε
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αυτή τη δίνη της μεγαλύτερης οικονομικής κρίσης μετά το τέλος του

εμφυλίου πολέμου.

Η κρίση δεν είναι και δεν ήταν μόνο οικονομική. Η κρίση ήταν

και αξιών και προτύπων και των θεσμών που είχαμε δημιουργήσει

και των ιδανικών. Ήταν μια πολύπλευρη κρίση, που αποκορύφωμα

μπορεί να είχε την οικονομική, αλλά δεν ήταν μόνο αυτή.

Να πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το ανέφερε ο

Δήμαρχος της Αθήνας πριν. Η κρίση του κράτους, των θεσμών, των

κρατικών που είχαμε δημιουργήσει μετά το τέλος του εμφυλίου

πολέμου, απέδειξαν και αποδεικνύουν ακόμα και σήμερα μετά τα

τέσσερα χρόνια της κρίσης, ότι το κράτος μας είναι ο μεγάλος

ασθενής, εν αντιθέσει με τις αδυναμίες υπαρκτές της Τοπικής

Αυτοδιοίκησης, η οποία όπως θα πω παρακάτω, ανταποκρίθηκε

επαξίως στο ρόλο της, παρά τις τεράστιες δυσκολίες .

Αυτή η κρίση έπληξε όλους, ατομικά και συλλογικά. Τον κάθε

πολίτη, τον κάθε επιχειρηματία, αλλά και τον κάθε δημόσιο φορέα

και θεσμό. Έτσι έπληξε και εμάς. Το πιο χαρακτηριστικό

παράδειγμα είναι ότι η μείωση περίπου των πόρων από τους ΚΑΠ

και μιας και μιλάμε μεταξύ μας, η μείωση στους ΚΑΠ ανήλθε στο

60%, αλλά πρέπει να πούμε και κάποια πράγματα. Οι πόροι,

ιδιαίτερα στους μεγάλους Δήμους, μιας και αναφέρομαι εδώ πέρα,

δεν είναι μόνο από τους ΚΑΠ. Είναι και από τα ίδια έσοδα. Και εδώ

η αναλογία είναι 60% ίδια έσοδα, 40% από τους ΚΑΠ, γιατί πρέπει

να εξηγήσουμε και κάποια πράγματα, πώς αφού είχαμε τόσες

μεγάλες περικοπές επιβιώσαμε.

Και επιβιώσαμε, κυρίες και κύριοι , και μείναμε όρθιοι , διότι

πραγματικά κάναμε αλλαγές και μεταρρυθμίσεις πολύ σημαντικές

και ουσιαστικές, περιορίσαμε το λειτουργικό κόστος σε μεγάλο

βαθμό και επιτέλους μπορούμε σήμερα να πούμε ότι εμείς ως

Τοπική Αυτοδιοίκηση συμβάλλαμε στο να σταθεί όρθια η κοινωνία.

Ιδιαίτερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σταθήκαμε όρθιοι

στον κοινωνικό τομέα, που αναπληρώσαμε την πλήρη αποτυχία και

αναποτελεσματικότητα του κοινωνικού κράτους. Όλες οι κοινωνικές
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δομές, παλιές, αλλά και αυτές που δημιουργήσαμε, είναι εκείνες

που σταθήκανε στο πλευρό των κοινωνικά αδύνατων, πτωχών

συμπολιτών μας.

Όμως το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν και παραμένει , αγαπητοί

συνάδελφοι, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το συγκεντρωτικό,

γραφειοκρατικό κράτος, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι σε πλήρη

αντίθεση και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, παρά τις μεγάλες αλλαγές

που έγιναν, είναι σε πλήρη αντίθεση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’

και Β’ Βαθμού.

Είμαστε το τελευταίο συγκεντρωτικό κράτος στην Ευρώπη και

επειδή κάποιοι από εμάς έχουν επισκεφτεί και άλλες χώρες, ακόμα

και από την Ασία.

Άρα, το ζητούμενο είναι το πώς και με ποιον τρόπο θα

παλέψουμε συνεχώς. Η πάλη απέναντι στον συγκεντρωτισμό είναι

αέναη, είναι συνεχής. Δεν σταματά.

Πρέπει δε να πω ότι και την περίοδο της κρίσης, παρά τα

απτά δείγματα που έδειξε η Τοπική Αυτοδιοίκηση, υπήρξαν

προτάσεις και απόψεις και από την κυβέρνηση, αλλά δυστυχώς και

από κόμματα που θέλουν να ευαγγελίζονται την αποκέντρωση,

συγκεντρωτισμού και απαξίωσης του θεσμού της Τοπικής

Αυτοδιοίκησης. Και επαναλαμβάνω, και από κόμματα τα οποία

ευαγγελίζονται το νέο, το προοδευτικό και την αριστερά. Οι

φράσεις – δεν θέλω να επεκταθώ – που ακούστηκαν και τις

γνωρίζετε και για λόγους δεοντολογίας δεν θέλω να πω, δεν τιμούν

το πολιτικό σύστημα.

Για αυτό λοιπόν πρέπει να έχουμε πλήρη συνείδηση ότι ή θα

είμαστε ενωμένοι και θα διαφυλάξουμε την ενότητά μας ως κόρη

οφθαλμού…

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Κ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ: Ακούστε, κύριε. Θα ακούσετε γιατί είμαι ο

Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και είστε…

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)
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Κ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ: Σας παρακαλώ, πηγαίνετε έξω. Πηγαίνετε έξω αν

δεν θέλετε να ακούσετε.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Κ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ: Φυσικά, αν δεν θέλετε να ακούσετε.

Επαναλαμβάνω λοιπόν…

ΟΜΙΛΗΤΕΣ: (εκτός μικροφώνου)

Κ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ: Να μάθετε να ακούτε, κύριοι . Δημοκρατία είναι

κατάκτηση.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Κ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ: Θα ακούσεις λοιπόν.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΚΑΜΙΝΗΣ: Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ.

Κ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ: Η αποκέντρωση λοιπόν είναι στοιχείο της Τοπικής

Αυτοδιοίκησης. Όμως επειδή λοιπόν κάποιοι συνάδελφοι θέλουν να

μηδενίζουν όλη αυτή την πορεία, θέλω να επισημάνω σε κάποιους.

Το ένα δισεκατομμύριο τα ληξιπρόθεσμα που πήραμε από την

κεντρική κυβέρνηση, δεν ήταν στον αρχικό σχεδιασμό. Με το ένα

δισεκατομμύριο, κύριε Χατζηδάκη, σώσαμε πάρα πολλούς Δήμους.

Μπορεί ο δικός σας Δήμος και ο δικός μας να μην έκανε χρήση,

αλλά έδωσε μια μεγάλη ανάσα.

Η ρύθμιση των δανείων προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και

Δανείων των δανείων μας, με τρία χρόνια περίοδο χάριτος, με οκτώ

χρόνια επιμήκυνση και μείωση του επιτοκίου, έσωσε τους Δήμους

από την καταστροφή.

Η δημιουργία του διαχειριστικού φορέα στην ΕΕΤΑΑ, του

ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης, με 300 εκατομμύρια, ξεπλήρωσε τα

έργα του ΘΗΣΕΑ και σήμερα υπάρχουν 196 εκατομμύρια ενταγμένα

έργα, τα οποία πρέπει να εκτελεστούν μέχρι 31/12/2015.

Όμως το πιο σημαντικό είναι ότι κατορθώσαμε να

διασφαλίσουμε τις κοινωνικές δομές με το Βοήθεια στο Σπίτι , να

μην υπάρχουν σήμερα έξω εδώ εργαζόμενοι οι οποίοι

διαμαρτύρονται , όπως διαμαρτύρονταν σε όλες τις Γενικές

Συνελεύσεις.



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – ΕΚΛΟΓΩΝ
08 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ “TITANIA”

8

Να πάρουμε από το πρόγραμμα Επαγγελματικής Εναρμόνισης

παιδικούς σταθμούς, 92 εκατομμύρια, κύριοι , το 2010, 200

εκατομμύρια φέτος.

Σημαντικές κατακτήσεις. Να υπογράψουμε για πρώτη φορά

στην ιστορία της Αυτοδιοίκησης, 7ετή προγραμματική σύμβαση με

τον ΟΚΑΝΑ, 7ετή, 2014-2020, και να εξασφαλίσουμε τους

εργαζόμενους.

Θέλω όμως να σταθώ σε δύο θέματα.

Γ. ΚΑΜΙΝΗΣ: Πρόεδρε, παρακαλώ να συντομεύσετε.

Κ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.

Την αξιολόγηση και τις συμβάσεις. Θεωρώ και πιστεύω, αυτή

είναι η θέση μας ως ΚΕΔΕ, η αξιολόγηση είναι στοιχείο προόδου

και εξέλιξης. Δεν μπορούμε το 2014 να μιλάμε ότι δεν μπορεί να

γίνει αξιολόγηση. Διαφωνήσαμε και συναντηθήκαμε με τον κύριο

Μητσοτάκη, για τα ποσοστά. Το 15% είναι απαράδεκτο. Παρά τη

βελτίωση που έκανε ότι δεν θα υπάρχουν διαθεσιμότητες και

απολύσεις. Αυτή είναι η αλήθεια.

Όσο για τον έλεγχο των συμβάσεων λέμε εμείς ναι , δεν

έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, όλα στο φως. Είναι υποχρέωση και

καθήκον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ο έλεγχος και είναι και

υποχρέωση δική μας προς τους πολίτες . Όμως δεν μπορούμε να

δεχτούμε επανακαθορισμό κριτηρίων. Αυτή είναι η διαφωνία μας.

Με βάση τα κριτήρια τα οποία ψηφίστηκαν. Αν είναι λοιπόν τα

κριτήρια εκείνα τα οποία ψηφίστηκαν οι νόμοι και ιδιαίτερα το

Προεδρικό Διάταγμα 164 του 2004, εμείς λέμε ότι με αυτά τα

κριτήρια που τότε προέβλεπαν οι νόμοι, έτσι πρέπει να

συνεχίσουμε.

Όμως θέλω να…

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΚΑΜΙΝΗΣ: Παρακαλώ, παρακαλώ.

Και κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ συντομεύστε.

Κ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ: Θέλω να πω όμως και κλείνοντας ότι αυτή η ΚΕΔΕ

για πρώτη φορά μετά τη μεταπολίτευση, έκλεισε με ομόφωνες
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αποφάσεις τέσσερις φορές την ΚΕΔΕ και μια με 48ωρη. Όμως

επειδή πρέπει να κάνουμε και την κριτική μας και την αυτοκριτική

μας, κύριε Δήμαρχε, θα επικαλεστώ εδώ τον κύριο Σαράντη και τον

κύριο Ιωακειμίδη. Όταν μαζεύτηκαν στην ΠΕΔ 66 Δήμαρχοι, ήρθαν

26. Αυτή είναι η αλήθεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.

Και να κλείσω γιατί βρισκόμαστε στο τέλος μιας διαδικασίας

και πρέπει να κοιταζόμαστε στα μάτια καθαρά και να πούμε κάτι για

την κινητικότητα. Όταν ο κύριος Μανιτάκης, ο Υπουργός Διοικητικής

Μεταρρύθμισης, κάλεσε την ΠΟΕ ΟΤΑ, την ΚΕΔΕ και τον Υπουργό

Εσωτερικών, τον κύριο Στυλιανίδη, είπε λοιπόν ότι πρέπει να

προχωρήσει η κινητικότητα τότε, η διαθεσιμότητα. Και δεσμεύτηκε

ότι δεν θα απολυθεί κανείς. Τότε λοιπόν κάποιοι χτίζανε τα γραφεία

Διοικητικών Υπηρεσιών και κάποιοι άλλοι έκαιγαν την Αθήνα. Από

εκείνη την κινητικότητα, οι χίλιοι περίπου ήταν στην Τοπική

Αυτοδιοίκηση. Σήμερα δουλεύουν. Από την ενδοαυτοδιοικητική

κινητικότητα του Μαρτίου χίλιοι άνθρωποι είναι ξανά στις θέσεις

τους σήμερα μετά από ένα μήνα διαθεσιμότητα και άλλοι χίλιοι

εξακόσιοι για τη δεύτερη φάση που τελείωσε 30 Σεπτεμβρίου.

Ξέρετε ποιο είναι το δίδαγμα; Αν τότε είχαμε με συνέπεια

παλέψει αυτό το πράγμα και δεν είχαμε πάει σε ακραίες

καταστάσεις, αυτό είναι το ηθικό και πολιτικό δίδαγμα, δεν θα

είχαμε προχωρήσει ούτε στο διώξιμο των Δημοτικών Σχολικών

Φυλάκων, ούτε των Δημοτικών Αστυνομικών, γιατί σήμερα πιάσαμε

το στόχο και ξεπεράσαμε κατά χίλια άτομα αυτόν που έλεγε ο

Μανιτάκης τον Νοέμβριο, Δεκέμβριο του 2012, των 3.500. Τον

έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ.

Έτσι λοιπόν με αυτά τα λόγια θέλω να παρακαλέσω όλους,

ενότητα στο χώρο. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε έχοντας

απέναντι μιντιακά και άλλα συμφέροντα και το κεντρικό κράτος, δεν

μπορούμε να προχωρήσουμε αν η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι

διασπασμένη.

Με αυτά τα λόγια θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για τη

βοήθεια που παρείχατε στην ΚΕΔΕ αυτά τα τρία δύσκολα χρόνια
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και να ευχηθώ στο καινούργιο Διοικητικό Συμβούλιο, όποιο και αν

είναι αυτό, να συνεχίσει με αγώνες, ναι , με σύνεση πάνω από όλα,

χωρίς ακρότητες, γιατί εμείς αποτελούμε στοιχείο του πολιτικού

συστήματος και βασικό στοιχείο του πολιτικού συστήματος για να

βγει η χώρα από την έξοδο.

Σας ευχαριστώ.

Γ. ΚΑΜΙΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Τώρα τον λόγο έχει ο απερχόμενος Πρόεδρος της ΠΕΔΑ, ο

κύριος Νίκος Σαράντης.

Ν. ΣΑΡΑΝΤΗΣ: Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος.

Αγαπητέ Δήμαρχε της Αθήνας, αγαπητέ Πρόεδρε της ΚΕΔΕ,

αγαπητοί συνάδελφοι, το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο της

ΠΕΔΑ ανέλαβε καθήκοντα σε μία εποχή μεγάλων αλλαγών και

δυσκολιών για την Αυτοδιοίκηση. Δυσκολιών στα οικονομικά των

Δήμων, δυσκολιών για τους συνεργάτες μας εργαζόμενους,

δυσκολιών για τους ίδιους εμάς τους αιρετούς.

Το καθήκον της ΠΕΔΑ, όπως και των άλλων θεσμικών

οργάνων της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης, ήταν να

υπερασπιστούν τα δίκαια και τα συμφέροντα των Δήμων ώστε να

συνεχιστεί απρόσκοπτα η εξυπηρέτηση, αυτό που όλοι θέλουμε,

των κατοίκων.

Η θέση μας αυτή μας έφερε συχνά σε αντίθεση με τις

πολιτικές των κυβερνήσεων αυτό το διάστημα. Πιστεύω ότι ορθά

πράξαμε βάζοντας τα αιτήματα της Αυτοδιοίκησης πάνω από τις

προσωπικές πολιτικές και κομματικές απόψεις του καθενός.

Αυτό που θεώρησα προσωπικά πολύ σημαντικό, ήταν να

πετυχαίνουμε κάθε φορά τις ευρύτερες δυνατές συνθέσεις μεταξύ

μας.

Όπως δείχνουν και τα πρακτικά των συνεδριάσεων του

Διοικητικού μας Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων στην

ΠΕΔΑ, στην πολύ μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων

κατορθώσαμε να έχουμε αυτές τις συμφωνίες μεταξύ μας, να

παίρνουμε ομόφωνες ή με μεγάλη πλειοψηφία αποφάσεις και με την
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εξαίρεση φυσικά της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ, που έχει τη δική της

στρατηγική και οπτική για την Αυτοδιοίκηση, δεν θυμάμαι κανένα,

μα κανένα κρίσιμο θέμα στο οποίο να διαφοροποιήθηκαν οι

παρατάξεις στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Αυτή η ενότητα νομίζω ήταν το κλειδί των όσων πετύχαμε και

πετύχαμε αρκετά με βάση και μέσα στις συνθήκες που ζούσαμε,

αρκετά μέσα στις πολύ αντίξοες συνθήκες υλοποίησης των

πολιτικών των μνημονίων από τις κυβερνήσεις.

Αναφορικά με τα οικονομικά των Δήμων, θα θυμίσω ότι η ΠΕΔ

Αττικής ξεκίνησε πρώτη τις κινητοποιήσεις ενάντια στις μεγάλες

περικοπές των ΚΑΠ που εισηγήθηκε η κυβέρνηση τον Αύγουστο του

2012. Πραγματοποιήσαμε τον Σεπτέμβριο του 2012 μία από τις

μεγαλύτερες από τη μεταπολίτευση συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας

στην ιστορία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Πρωταγωνιστήσαμε ως ΠΕΔ Αττικής σε όλο τον κύκλο

κινητοποιήσεων της Αυτοδιοίκησης μέχρι το τέλος του 2012.

Υπήρξαν επιτυχίες από όλη αυτή την προσπάθεια των θεσμικών

οργάνων της Αυτοδιοίκησης χάρη στην αποφασιστική και ενωμένη

αντίδρασή μας τότε για να αποφύγουμε τα χειρότερα και να

βρεθούμε σε πραγματική αδυναμία πληρωμών και να κλείσουν οι

Υπηρεσίες μας.

Άλλες δύο σημαντικές ρυθμίσεις που έδωσαν ανάσα στους

Δήμους, ήταν η μείωση επιτοκίων και η ρύθμιση χρεών προς το

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και η εξόφληση των

ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς προμηθευτές μέσω ειδικής

χρηματοδότησης των Δήμων.

Στα θέματα της κοινωνικής πολιτικής διεκδικήσαμε και

πετύχαμε τη συνέχιση χρηματοδότησης του προγράμματος Βοήθεια

στο Σπίτι και της φιλοξενίας βρεφών και νηπίων στους Δημοτικούς

Παιδικούς Σταθμούς, ώστε να καλυφθεί η συνεχώς αυξανόμενη

ζήτηση από τις οικογένειες .
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Σταθήκαμε στο πλευρό των εργαζομένων στους Δήμους που

βρέθηκαν αντιμέτωποι και με μειώσεις μισθών και με

διαθεσιμότητες, αλλά και με απολύσεις.

Ενημερώσαμε τους κατοίκους για τα μεγάλα προβλήματα που

δημιουργούνται από τα κενά στις Υπηρεσίες μας και επιδιώξαμε να

τους έχουμε συμπαραστάτες μας.

Μέσα σε αυτά τα τρία χρόνια έγινε δυσχερέστερη φυσικά και η

θέση των αιρετών. Γνωρίζετε τις μεγάλες περικοπές που έγιναν στις

αντιμισθίες Δημάρχων και Αντιδημάρχων, είτε άμεσα, είτε με τη

μορφή υπερβολικά αυξημένων κρατήσεων, όπως γνωρίζετε και τις

καταργήσεις θέσεων Αντιδημάρχων, αλλά και συνεργατών μας που

είχαν το μεγαλύτερο βάρος στους Δήμους.

Με επανειλημμένες διαμαρτυρίες και πιέσεις προς τα

συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών, διεκδικήσαμε

τη διόρθωση τουλάχιστον των πιο κραυγαλέων από αυτές τις

αδικίες και κάποια πρώτα, έστω και μικρά, θετικά αποτελέσματα

έχουν ήδη υπάρξει , χωρίς ωστόσο ακόμα να μας ικανοποιούν.

Θα αναφερθώ σύντομα στις αδυναμίες και τα κενά που

ανέκυψαν στη δράση μας. Αρκετές φορές θα έπρεπε να είμαστε

περισσότερο συντονισμένοι , περισσότερο αλληλέγγυοι μεταξύ μας.

Να υλοποιούμε όλοι μαζί και όχι όποιος θέλει , τις κοινές αποφάσεις.

Το σοβαρό αυτό θέμα πίστευα και πιστεύω ακόμα ότι δεν επιλύεται

με διοικητικό τρόπο, αλλά με καλύτερη και σαφέστερη πολιτική

συνεννόηση. Αυτό πρέπει να το διασφαλίσουμε στη συνέχεια.

Με μια φράση, με ενωτικές και διεκδικητικές πρωτοβουλίες

κρατήσαμε τους Δήμους της Αττικής όρθιους και υπερασπιστήκαμε

την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Με αυτό το πνεύμα εύχομαι να συνεχίσουμε, να στηριχτούμε

σε όλα όσα διασφαλίσαμε αυτά τα χρόνια και να διεκδικήσουμε

πολύ περισσότερα. Χαίρομαι δε που αυτό το διάστημα και η

συμμετοχή είναι μεγαλύτερη των υποψηφίων, αλλά και περισσότερο

τα μέσα μαζικής ενημέρωσης περισσότερο χώρο έχουν δώσει στην

Αυτοδιοίκηση.
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Χαίρομαι γιατί η ΠΕΔ Αττικής έδειξε τι πραγματικά μπορεί να

κάνει . Όλοι μαζί , με μόνο γνώμονα το καλό των Δήμων και το δίκιο

των πολιτών, μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις και τις

προσδοκίες μας.

Καλή συνέχεια.

Γ. ΚΑΜΙΝΗΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε.

Τώρα θα ακολουθήσουν οι χαιρετισμοί των επικεφαλής των

παρατάξεων. Παρακαλώ να ακολουθήσουμε το παράδειγμα του

κυρίου Σαράντη, να περιοριστούμε αυστηρά, όπως έχει συμφωνηθεί

ήδη, στα επτά λεπτά μάξιμουμ ο καθένας.

Πρώτος στη σειρά είναι ο κύριος Δημήτριος Στεργίου-

Καψάλης, ο Δήμαρχος Πεντέλης, επικεφαλής της παράταξης

ΕΝΩΜΕΝΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ.

Δ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ-ΚΑΨΑΛΗΣ: Κύριε Δήμαρχε Αθηναίων, κύριε Πρόεδρε

της ΚΕΔΕ, κύριε Πρόεδρε της ΠΕΔΑ, αγαπητοί μου συνάδελφοι .

Αισθάνομαι ιδιαίτερη την τιμή και την κρισιμότητα της στιγμής

μετά από εικοσαετή αυτοδιοικητική πορεία ως Δήμαρχος, να είμαι

σήμερα εδώ προκειμένου να σας ζητήσω τη στήριξή σας σε αυτό το

βήμα που πρέπει να κάνουμε προς τα μπροστά.

Στην αυτοδιοικητική μου διαδρομή, όπως όλοι σας μέχρι τώρα,

δίνουμε το αίμα μας, δίνουμε δουλειά και απολαμβάνομαι μόνο

καταξίωση και αγάπη από τον κόσμο, που αυτό είναι η πληρωμή

μας.

Αγαπητοί μου συνάδελφοι , ο θεσμός της Αυτοδιοίκησης είναι

η αναξιοποίητη βάση διοίκησης του κράτους. Σήμερα βρισκόμαστε

προ μιας κατάστασης η οποία προφανώς και θα πρέπει να

προβληματίσει όλους μας και τον καθένα από εμάς χωριστά. Έχει

στηθεί ένας Καλλικράτης με τη μεγαλύτερη δυνατή προχειρότητα, ο

οποίος έχει κατορθώσει να μην έχει εξειδικευμένα οργανογράμματα

κατά Δήμο, αυτοδιοικητικό ISO, διαδικασίες διοίκησης που να

στηρίζονται στα αυτονόητα, εισήγηση, απόφαση. Έχουμε ξεχάσει

την εκπαίδευση των αιρετών, με αποτέλεσμα οι νέοι Δήμαρχοι να

οδηγούνται στην ανάληψη καθηκόντων τους σαν να είναι πρόβατα
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για σφαγή, χωρίς καμία εκπαίδευση και χωρίς καμία δυνατότητα να

αναλάβουν ενημερωμένα τα καθήκοντά τους. Έχουμε ξεχάσει τον

επαγγελματισμό των υπαλλήλων μας, με αποτέλεσμα ένα πολύ

μεγάλο ποσοστό να νομίζει ότι έρχεται στους Δήμους για να πιει

καφέ. Τέλος, δεν έχει υπολογιστεί ξεκάθαρα το κόστος κατά Δήμο

για τη λειτουργικότητά του.

Αγαπητοί μου, έτσι έχουμε κατορθώσει σήμερα να έχουμε ένα

γίγαντα αυτοδιοικητικό με ξύλινα πόδια, χωρίς καθόλου τελεσίδικες

αποφάσεις σε επίπεδο των Δημοτικών μας Συμβουλίων.

Και σε αυτή την κατάσταση, τι απαιτεί από εμάς το κράτος;

Απαιτεί επαγγελματίες αυτοδιοικητικούς πανεπιστήμονες σε έναν

χώρο όπου η εργατική ανασφάλεια αιρετών και εργαζομένων είναι

πασιφανής. Με απαιτήσεις σκληρού επαγγελματισμού, με αποδοχές

εθελοντικής προσφοράς. Με θεσμική, οικονομική και ηθική

υποβάθμιση, χωρίς καμία τελεσίδικη απόφαση σε εμάς, όπου η

αντιμισθία των Δημάρχων είναι ποσοστό του Γενικού Γραμματέα.

Ακούστε το τρομερό. Δήμαρχοι πόλεων εκατό, διακοσίων και πλέον

χιλιάδων κατοίκων, μετράει ο μισθός τους σε ποσοστό επί του

Γενικού Γραμματέα. Και εμείς, όλοι εμείς, το δεχόμαστε αυτό.

Μπήκαμε στη διαδικασία και στο τριπάκι να λέμε δεν πειράζει .

Παίρνω 1.900 €, ξυπνάω από το πρωί πέντε η ώρα, δουλεύω μέχρι

το βράδυ στις δώδεκα, έχει κατορθώσει το σύστημα να με θεωρεί

κλέφτη. Την ίδια στιγμή έχω Αντιδήμαρχο που του ζητάω να είναι

έξι η ώρα στον όρχο και του λέω συγνώμη, κάνε το, αλλά δεν θα

πληρωθείς. Δηλαδή a priori το κράτος εμένα με θεωρεί κλεφταράκο.

Αγαπητοί μου, σε αυτή τη διάλυση που υπάρχει σε θεσμικό

πλαίσιο σε εμάς, εμείς τι κάνουμε; Είμαστε σε μια διαδικασία όπου

κάθε μέρα υπάρχει και ένας ελεγκτικός μηχανισμός. Όλοι, αγαπητοί

μου, όσοι έχουμε μισό αιώνα στη διοίκηση, όπως έχω εγώ, ξέρουμε

πολύ καλά ότι η διαφάνεια δεν είναι έννοια που εννοείται , είναι

έννοια που αποδεικνύεται καθημερινά και κατά δαπάνη. Αυτή

λοιπόν τη στιγμή οι ελεγκτικοί μας μηχανισμοί το μόνο που

κατόρθωσαν είναι να μην έχουμε διαφάνεια, ούτε έλεγχο, με
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αποτέλεσμα η ψήφος η αυτοδιοικητική έχει το ίδιο κόστος με την

ψήφο στην κεντρική πολιτική σκηνή; Σας λέω, αγαπητοί μου, όχι .

Συνάδελφοι, ο κόμπος έφτασε στο χτένι . Όλοι μαζί ενωμένοι

μπορούμε, με σημαία μας μόνο την Αυτοδιοίκηση. Δεν υπάρχουν

εδώ μέσα σήμερα λιγότερο ή περισσότερο κομματικοί . Πρέπει όλοι

μας να κατορθώσουμε να ξεπεράσουμε αυτό που μας φρέναρε και

μας οδήγησε εδώ.

Θα πρέπει όλοι μας σήμερα, σήμερα εδώ, να ξεπεράσουμε το

κομματικό καπέλωμα του χώρου του κάθε ενός. Αντισταθείτε,

αγαπητοί μου. Το χρωστάμε στο όνειρο του νέου Δημάρχου. Είδα

λίγο πριν δύο νέους Δημάρχους 35άρηδες από τα νησιά και

στεναχωρήθηκα, γιατί εγώ μετά από είκοσι χρόνια θα πάρω και μια

σύνταξη. Αυτοί , είναι δυνατόν αυτοί να αποφασίσει η ελληνική

Βουλή ότι ο Δήμαρχος δεν έχει χορηγία; Γιατί ο Βουλευτής έχει

χορηγία; Είναι ένα θέμα που πέρασε στα ψιλά, ένα θέμα αγώνα και

μάχης.

Η άλλη μέρα, αγαπητοί μου συνάδελφοι , χρειάζεται να

αναθεωρηθούν τα πάντα. Χρειάζεται άμεση ηθική και υλική

αποκατάσταση των αιρετών. Εγκατάσταση πνεύματος εργασιακής

ασφάλειας στους εργαζομένους, που σήμερα ο καθένας

εργαζόμενους ψάχνει να δει πότε θα απολυθεί . Επαγγελματισμός

σε όλους, διαφάνεια παντού.

Αγαπητοί μου, χρειαζόμαστε επίσης και μια ΠΕΔΑ, χωρίς να

λέω ότι μέχρι τώρα δεν ήταν, η οποία να είναι δίπλα στο συνάδελφο

και στο πρόβλημά του. Το σύστημα είναι τέτοιο, που σήμερα αυτό

το σύστημα μπορεί διοικητικά και δικαστικά να κάνει την τρίχα

τριχιά και το απλό αδίκημα ποινικό. Δυστυχώς έχουμε εκεί

καταντήσει .

Εκλεκτοί μου συνάδελφοι , σας παρακαλώ πολύ, από σήμερα

με τα αποτελέσματα της βραδινής κάλπης, οφείλουμε, το τονίζω,

οφείλουμε και να το σκεφτεί ο καθένας σας χωριστά, να αλλάξουμε

πνεύμα στην Αυτοδιοίκηση. Να βγούμε όλοι τα σκαλοπάτια κάτω

σαν να αυτοδιοικητικοί συνάδελφοι και όχι σαν δεξιοί , αριστεροί ,
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ΠΑΣΟΚτζήδες, Συριζαίοι και τα λοιπά. Αυτό όλα είναι που μας

οδήγησαν εδώ. Απαιτείται σήμερα από αυτή την αίθουσα να γίνει

επανάσταση για ένα καλύτερο αύριο της Αυτοδιοίκησης, της

πατρίδας και των Ελλήνων.

Αγαπητοί μου, σήμερα και σας παρακαλώ πολύ, στηρίξτε

αυτοδιοικητικές προσωπικότητες, στηρίξτε ανθρώπους που

έφτασαν εδώ και έχουν ένα φάκελο ζωής. Ο καθένας μας έχει ένα

φάκελο ζωής. Αξιολογείστε τον και ψηφίστε τον ή όχι με βάση αυτόν.

Σας ευχαριστώ.

Γ. ΚΑΜΙΝΗΣ: Παρακαλώ τον κύριο Ηρακλή Γκότση, Δήμαρχο Νέας

Ιωνίας, επικεφαλής της παράταξης ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ.

Θα σας παρακαλέσω, Δήμαρχε, να περιοριστείτε στα χρονικά

όρια που είπαμε των επτά λεπτών.

Η. ΓΚΟΤΣΗΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, ο θεσμός

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης βρίσκεται αντιμέτωπος με τη χειρότερη

κοινωνική, οικονομική και θεσμική κρίση της μεταπολιτευτικής του

τουλάχιστον ιστορίας.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια οι κυβερνήσεις της ΝΕΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ και ΠΑΣΟΚ, η συγκυβέρνηση μάλλον ΝΕΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ και ΠΑΣΟΚ, έβαλαν την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο

στόχαστρο με δύο αλληλένδετους πολιτικά σχεδιασμούς, του

Καλλικράτη και των μνημονίων, με αποτέλεσμα να έχει υποστεί

βαρύτατα πλήγματα τόσο ως προς την οικονομική της αυτοτέλεια,

όσο προς την ίδια τη δημοκρατική της λειτουργία και την

αυτοδιοικητική της υπόσταση.

Έχουμε κατάρρευση αυτά τα χρόνια ακόμα και της πιο

στοιχειώδους λειτουργίας πολλών Δήμων, περικοπές των ΚΑΠ που

ακουμπούν το 60%. Έχουμε νέες αρμοδιότητες χωρίς οικονομικούς

πόρους και νέες υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει οι Δήμοι που

απορρέουν από τις ανάγκες της κοινωνίας.
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Έχουμε μαζικές απολύσεις που οδηγούν σε υποχρεωτική

κατάργηση των δομών των Δήμων και στη συνέχεια οδηγούν σε

ιδιωτικοποίηση των Υπηρεσιών των Δήμων.

Παράλληλα με την οικονομική υστέρηση, είχαμε και τις

συνταγματικές παραβιάσεις στο αυτοδιοίκητο και στα οικονομικά και

αυτό εκφράστηκε με τις απολύσεις και τους ελέγχους και τώρα

δεχόμαστε και νέα τέτοια συνταγματική παραβίαση με τη δήθεν

αξιολόγηση και τον επανέλεγχο της μετατροπής των συμβάσεων.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΚΑΜΙΝΗΣ: Παρακαλώ. Υπάρχει , κύριε Σακελλαρίδη, υπάρχει

δυστυχώς η κακιά συνήθεια εδώ πέρα να υπάρχει πάντοτε ένας

ομιλητής και από πίσω να το έχουμε καφενείο. Εγώ το είπα. Όποιος

θέλει να μιλάει , μπορεί να περάσει έξω και να κλείσει η πόρτα.

Κύριε Γκότση.

Η. ΓΚΟΤΣΗΣ: Αν προσθέσουμε την επίθεση που δέχεται η Τοπική

Αυτοδιοίκηση από την κυβέρνηση μέσω των διαφόρων Υπουργών

και των μέσων μαζικής ενημέρωσης και τις συκοφαντικές επιθέσεις

που έχουμε δεχτεί τα τελευταία χρόνια, συμπληρώνουμε τα

εργαλεία της νεοφιλελεύθερης πολιτικής που θέλει να καταργήσει

τον μέχρι τώρα θεσμικό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, να τον

αποπολιτικοποιήσει και να την κάνει την Τοπική Αυτοδιοίκηση βορά

των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων.

Και σε αυτή την πορεία όχι μόνο συμπορεύτηκαν τα

συλλογικά όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά έβαλαν και

πλάτη και συνεχίζουν να στηρίζουν και τις σημερινές προσπάθειες

της κυβέρνησης να αποδυναμώσουν τον θεσμό της Τοπικής

Αυτοδιοίκησης και προσπαθούν στην ουσία να καλύψουν την

πολιτική αυτή.

Αυτή τη στιγμή στην πραγματικότητα οι Δήμοι αδυνατούν να

επιτελέσουν και τη στοιχειώδη αναπτυξιακή λειτουργία,

αποστερημένοι πλήρως από αναπτυξιακούς πόρους. Το Πρόγραμμα

Δημοσίων Επενδύσεων, θα το θυμόσαστε συνάδελφοι , το 2009, και

η ΣΑΤΑ, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για τους Δήμους και
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η ΣΑΤΑ το 2009 ήταν 1,2 δις ευρώ και το 2014 ήταν μόλις 180

εκατομμύρια. Αυτά λοιπόν δεν δίνουν τη δυνατότητα για σχεδιασμό

και προγραμματισμό στους Δήμους.

Και έχουμε και τον βρόγχο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής

Αυτοτέλειας και των ισοσκελισμένων προϋπολογισμών, να

ακυρώνουν κάθε περιθώριο αυτόνομης δράσης.

Η στοχοποίηση του κοινωνικού κράτους και της έννοιας

αλληλεγγύης, η μετατροπή ακόμα και της περιβαλλοντικής

πολιτικής σε μπίζνα, η αποστέρηση των τοπικών κοινωνιών από

θεμελιώδη αναπτυξιακά εργαλεία, αλλά και από ανεκτίμητα

κοινωνικά αγαθά, όπως η ενέργεια, ο αιγιαλός, οι υποδομές, το

νερό, η υγεία, η παιδεία, η κοινωνική προστασία, αποτελούν

θεμελιώδεις επιδιώξεις της κυβερνητικής μνημονιακής ατζέντας στο

χώρο της Αυτοδιοίκησης.

Αποδέχτηκαν τα συλλογικά όργανα και χειροκρότησαν την

επιβεβλημένη εισβολή των ΜΚΟ και των ΚΟΙΝΣΕΠ σε κάθε

δραστηριότητα των Δήμων, ιδιαίτερα στους τομείς της κοινωνικής

πολιτικής. Οι επιδιώξεις αυτές διευκολύνθηκαν από το ασφυκτικό

θεσμικό πλαίσιο που δημιούργησαν οι αντιδημοκρατικές

απορρυθμίσεις στο χώρο της Αυτοδιοίκησης. Η πολυνομία, η

γραφειοκρατία, η συγκεντρωτική λειτουργία και η ακραία

αντιδημοκρατική διαδικασία συγκρότησης των οργάνων σε ΠΕΔ και

ΚΕΔΕ. Αυτή η πραγματικότητα καταδεικνύει και τις πολιτικές

προτεραιότητες στη νέα περίοδο της Αυτοδιοίκησης.

Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, κατά τη γνώμη μας

τα νέα συλλογικά όργανα καλούνται να αποφύγουν τα λάθη, τις

παραλείψεις, αλλά και τις σκοπιμότητες και πολιτικές επιλογές που

χαρακτήρισαν την προηγούμενη θητεία και οδήγησαν την

Αυτοδιοίκηση αμαχητί στην απαξίωση, στον οικονομικό μαρασμό

και τη διάλυση.

Σήμερα Δήμαρχοι και παρατάξεις που επαγγέλλονται την

ανατροπή, βρίσκονται σε αγαστή συνεργασία με την κυβέρνηση,
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υποκλίνονται στη λογική της ή αντιδρούν στα λόγια αλλά

εφαρμόζουν όλες τις πολιτικές της.

Πολλοί από τους συναδέλφους που σήμερα ζητούν την ψήφο

σας, πρέπει να απολογηθούν για την κατάσταση στην Τοπική

Αυτοδιοίκηση. Θυμηθείτε τα Συνέδρια της ΠΕΔΑ και της ΚΕΔΕ,

όπου μετά τις κορώνες υπεράσπισης του θεσμού και των δημοτών

μας, στην ώρα της ψηφοφορίας οι «μαχητές» μεταμορφώνονταν σε

υπάκουα παιδιά.

Θα πρέπει τα συλλογικά όργανα να συγκρουστούν με τις

ακραία νεοφιλελεύθερες πολιτικές που εφαρμόζουν και εφαρμόζει η

κυβέρνηση και είναι η ουσία της πολιτικής που χτυπάει σήμερα την

Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Θα πρέπει να υπερασπιστούν την κοινωνία απέναντι στην

ανθρωπιστική καταστροφή και να διασφαλίσουν τα δημόσια αγαθά

και τον δημόσιο χώρο από τη fast track εκποίηση, όπως αυτή

μεθοδεύεται με χαρακτηριστικό τρόπο στο χώρο της Αυτοδιοίκησης,

με τα ερωτηματολόγια και τις αναπτυξιακές συμβουλές του κυρίου

Φούχτελ.

Θα πρέπει τέλος να ασκήσουν και να υπερασπιστούν με κάθε

μέσο το αυτοδιοικητικό κεκτημένο και τα συνταγματικά δικαιώματα

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που παραβιάζονται , όπως πόροι,

διοικητική αυτοτέλεια, άσκηση δημοσιονομικής πολιτικής και αυτά

περιστέλλονται διαρκώς.

Οι προγραμματικοί άξονες που θα πρέπει να κινηθούμε,

συνάδελφοι και συναδέλφισσες. Στη βάση αυτή, άξονες ενός

μίνιμουμ ρεαλιστικού και διεκδικητικού προγράμματος για τη

συγκρότηση μιας νέας πλειοψηφίας στο χώρο της ΠΕΔ Αττικής και

συνολικά των συλλογικών οργάνων της Πρωτοβάθμιας

Αυτοδιοίκησης μπορεί να είναι η υπεράσπιση του δημόσιου και

κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών της Αυτοδιοίκησης. Η

διαχείριση απορριμμάτων και στερεών αποβλήτων, με

αποκέντρωση των δραστηριοτήτων, κοινωνικό έλεγχο και δημόσιο

χαρακτήρα, με προτεραιότητα τη μείωση των απορριμμάτων και τη
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διαλογή στην πηγή, στον αντίποδα των φαραωνικών έργων και

μονάδων επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων με ΣΔΙΤ.

Η διεκδίκηση της άμεσης απόδοσης των συνταγματικά και

νομοθετικά κατοχυρωμένων πόρων και της αντικειμενικής και

αναλογικής κατανομής τους.

Η μετατροπή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σε

επενδυτική τράπεζα της Αυτοδιοίκησης.

Η κατάρτιση διακριτού επιχειρησιακού προγράμματος για τους

Δήμους στο νέο ΕΣΠΑ, με κύριες κατευθύνσεις την αποτροπή της

κοινωνικής καταστροφής και την εκπόνηση ολοκληρωμένων

τοπικών αναπτυξιακών σχεδίων.

Η κατάργηση του Παρατηρητηρίου και η απλοποίηση των

πολλαπλών ελέγχων.

Η διασφάλιση πλήρων ασφαλιστικών και εργασιακών

δικαιωμάτων σε όλους τους εργαζόμενους στους Δήμους.

Η θεσμοθέτηση διαδικασιών συμμετοχής και συναπόφασης με

τους πολίτες στο πλαίσιο ενός δημοκρατικού αναπτυξιακού

προγραμματισμού σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Γ. ΚΑΜΙΝΗΣ: Παρακαλώ συντομεύετε, κύριε Δήμαρχε.

Η. ΓΚΟΤΣΗΣ: Τελειώνω.

Μια τέτοια προγραμματική πλειοψηφία μπορεί να ανοίξει μια

ουσιαστική δημοκρατική συζήτηση στους θεσμούς και στην

κοινωνία για ένα άλλο νομοθετικό πλαίσιο σε αντικατάσταση του

Καλλικράτη, με την καθιέρωση της απλής αναλογικής, την

ανατροπή του δημαρχοκεντρικού μοντέλου διοίκησης, την

ουσιαστική αποκέντρωση, με συμμετοχικό προϋπολογισμό και

δομές αντιπροσωπευτικής και άμεσης δημοκρατίας και για τη

δημιουργία νέων σύγχρονων οργανισμών, με σταθερές, πλήρους

απασχόλησης θέσεις εργασίας, με την κατάργηση των ελαστικών

σχέσεων εργασίας.

Η ουσιαστική υλοποίηση όλων των παραπάνω στόχων,

προϋποθέτει την οικοδόμηση ενός κοινωνικού μετώπου αντίστασης,

αλληλεγγύης και ανατροπής των μνημονιακών δεσμεύσεων από την
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Αυτοδιοίκηση, τους εργαζόμενους και τις τοπικές κοινωνίες,

διαδικασία που περνά μέσα και από την ανατροπή των παγιωμένων

φιλοκυβερνητικών συσχετισμών στην ΠΕΔ Αττικής και συνολικά στα

συλλογικά όργανα της Αυτοδιοίκησης.

Γ. ΚΑΜΙΝΗΣ: Ευχαριστούμε.
Παρακαλώ τον κύριο Σαράντη, με την παράκληση να σεβαστεί

και πάλι τον χρόνο που του έχει διατεθεί .

Ν. ΣΑΡΑΝΤΗΣ: Απλώς πριν ξεκινήσω ψάχνω να βρω τι έχει γίνει

και είμαι περίεργος γιατί αυτοί που έλεγαν για την ανατροπή ήταν

αλλού κρυμμένοι . Αυτοί που έλεγαν ότι είναι ανεξάρτητοι και δεν

μιλάω για τον Γιώργο τον Ιωακειμίδη ο οποίος ήταν στην πρόταση,

έφυγαν από την αίθουσα γιατί έπρεπε να είναι και από εδώ και από

εκεί . Ψάχνω να δω ποια είναι η αλήθεια σε αυτά όλα που ακούω.

Στη σημερινή μας εκλογική συνέλευση καλούμαστε να

αναδείξουμε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ Αττικής για τα

επόμενα πέντε χρόνια. Με πρόσφατη την εντολή των πολιτών και

με πλήρη συνείδηση πιστεύω όλοι μας των αναγκών και των

συσσωρευμένων προβλημάτων, επιθυμούμε μία ΠΕΔ Αττικής

προοδευτική, δυναμική, αποτελεσματική και στο πλευρό κάθε

Δήμου, όπως έκανε και την προηγούμενη τριετία όσο μπορούσε.

Όλοι όσοι συμμετείχαμε στο απερχόμενο Διοικητικό

Συμβούλιο και έχουμε ζήσει από πολύ κοντά τις αγωνίες της

προηγούμενης τριετίας, γνωρίζουμε ότι η μεγαλύτερη δύναμή μας

βρίσκεται στην ενότητα.

Υπάρχουν βέβαια και δεν το παραγνωρίζω, οι διαφορετικές

πολιτικές απόψεις του καθενός. Όμως εφόσον θέλουμε να είμαστε

αποτελεσματικοί στις προσπάθειές μας, πρέπει να βάζουμε την

Αυτοδιοίκηση και τα προβλήματά της στο κέντρο της οπτικής μας.

Να βρίσκουμε αυτά που μας ενώνουν και να αφήνουμε κατά το

δυνατόν στην άκρη αυτά που μας χωρίζουν.

Η ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ Πολιτών στο κείμενο αρχών που

δημοσιοποιήσαμε, έχει σαν την πιο κεντρική έννοιά της την

οικοδόμηση αυτής της νέας αυτοδιοικητικής ενότητας στην Αττική,
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με όρους αυτονομίας από την κεντρική πολιτική σκηνή και αυτή την

αυτονομία από την κυβέρνηση και τα κόμματα δεν τη

διακηρύσσουμε μόνο, αλλά την εννοούμε πλήρως.

Πιστεύω ότι σήμερα μπορούμε και θα έλεγα πρέπει να

μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας τελικά και να μιλήσουμε με

στοιχεία και γεγονότα. Έχει υπάρχει , αγαπητοί συνάδελφοι,

περίοδος στην πρόσφατη ιστορία που η ΠΕΔΑ ήταν περισσότερο

αυτόνομη από κυβέρνηση και κόμματα ταυτόχρονα από ότι τα

τελευταία τρία χρόνια; Είμαι βέβαιος πως θα πείτε πως όχι . Όσοι

παρακολουθούσατε την ΠΕΔΑ.

Τονίζω όμως την έκφραση που χρησιμοποίησα. Από

κυβέρνηση και κόμματα ταυτόχρονα. Γιατί , αγαπητοί συνάδελφοι , το

ζητούμενο δεν είναι η Αυτοδιοίκηση πότε να ταυτίζεται με την

κυβέρνηση, πότε με την αξιωματική αντιπολίτευση και πότε να

εξυπηρετεί κομματικούς ελιγμούς τρίτων. Ούτε βέβαια να

αλλάζουμε πολιτική στάση ανά εξάμηνο, ανάλογα με τις

διακυμάνσεις και τις αλλαγές συμμαχιών στην κεντρική πολιτική

σκηνή.

Προσωπικά δεν έκανα τίποτα από αυτά. Προσπαθώ να

πορευτώ σύμφωνα με τις αρχές και τις αξίες μου και με γνώμονα το

συμφέρον των Δήμων και των πολιτών και θα σας πω τώρα ότι

υπήρξαν στιγμές που δέχτηκα σκληρές επιθέσεις για αυτό, γιατί δεν

ήμουν ποτέ δεδομένος για κανένα κομματικό επιτελείο.

Σε δύο κρίσιμες συνεδριάσεις της ΚΕΔΕ το Δεκέμβριο του

2012 και τον Μάιο του 2013, η ΠΕΔ Αττικής έσπασε όλες τις

κομματικές γραμμές, μαζί με πολλούς άλλους συναδέλφους που

είναι εδώ σήμερα. Δεν διστάσαμε να διαφωνήσουμε με παλιούς

φίλους που μας ενώνει διαδρομή πολλών ετών. Δεν το κάναμε

όμως αυτό για να προσφέρουμε υπηρεσίες σε κάποιο κόμμα, πολύ

περισσότερο για να αλλάξουμε το ένα κομματικό καπέλο στο κεφάλι

μας με ένα άλλο. Το κάναμε γιατί αυτό επέβαλαν κατά τη γνώμη

μας οι περιστάσεις και οι μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζει η

Αυτοδιοίκηση.
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Έτσι πιστεύουμε στην ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ότι πρέπει

να συνεχίσουμε. Για αυτό και η πρότασή μας για το νέο Προεδρείο

της ΠΕΔ Αττικής είναι να συγκροτηθεί με τη συμμετοχή όσο γίνεται

περισσότερων δυνάμεων για να λειτουργεί σαν κέντρο σύνθεσης

των απόψεων και διασφάλισης συναινέσεων. Χρειάζεται όμως,

αγαπητοί συνάδελφοι , και ένας κεντρικός κορμός θέσεων και

προγράμματος γύρω από τον οποίο θα συνθέσουμε και θα

ενώσουμε τις προσπάθειές μας. Η εποχή δεν είναι η κατάλληλη για

γενικολογίες, ευχολόγια, διεκδικήσεις γενικότερες. Τα προβλήματα

των Δήμων δεν λύνονται μόνο με καλές δημόσιες σχέσεις.

Οι στόχοι της ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ στην ΠΕΔ Αττικής

είναι η προάσπιση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης μέσα

στο δυσμενές κοινωνικό περιβάλλον που διαμορφώνουν οι

αρνητικές συνέπειες της κρίσης, αλλά και των άδικων για τα

ασθενέστερα στρώματα και οικονομικών πολιτικών που ασκούνται .

Η αποφασιστική συμμετοχή των Δήμων στην αναπτυξιακή

επανεκκίνηση της οικονομίας σε τοπικό επίπεδο, με την πλήρη

αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει το ΣΕΣ 2014-2020.

Η απόδοση των συνταγματικά και νομοθετικά κατοχυρωμένων

πόρων της Αυτοδιοίκησης, η οικονομική αυτοτέλεια της

Αυτοδιοίκησης, ως εργαλείο για ένα δημοκρατικό και

αποτελεσματικό προγραμματισμό της δράσης της.

Η κατάργηση του Παρατηρητηρίου.

Η υπεράσπιση του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα των

υπηρεσιών της Αυτοδιοίκησης.

Η προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον πολιτικών και της

στρατηγικής της βιώσιμης ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο.

Η μείωση της γραφειοκρατίας, το μεγάλο πρόβλημα και η

απλοποίηση των διαδικασιών προς όφελος του πολίτη, μια και εγώ

τουλάχιστον θεωρώ ότι είμαι υπηρέτης του πολίτη.

Η κατάργηση των συνθηκών εργασιακής επισφάλειας στους

Δήμους, η απόκρουση κάθε σχεδίου για διαθεσιμότητες και

απολύσεις.
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Η υπεράσπιση της Αυτοδιοίκησης και προσωπικά των αιρετών

από κακόβουλες επιθέσεις και άδικες απαξιωτικές κριτικές που

συχνά διατυπώνονται και για εξυπηρέτηση άλλων σκοπιμοτήτων.

Η ανάδειξη ενός συγκεκριμένου λόγου και προτάσεων

πολιτικής πάνω στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της μητροπολιτικής

περιοχής Αθηνών – Πειραιώς και της Περιφέρειας Αττικής.

Η υλοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων για την αστική

ανάπλαση και πολεοδομική συγκρότηση σημείων και συνοικιών σε

όλη την έκταση της μητροπολιτικής περιοχής.

Η βελτίωση του ισοζυγίου πρασίνου και του ποσοστού

ελεύθερων χώρων σε κάθε πόλη.

Η αποφυγή δημιουργίας εστιών κοινωνικού αποκλεισμού μέσα

στον οικιστικό ιστό.

Ο συνυπολογισμός των παραπάνω ειδικών αναγκών των

Δήμων της Αττικής στην κατανομή των ΚΑΠ και της ΣΑΤΑ.

Η προστασία και αναδάσωση των ορεινών όγκων της Αττικής,

των παραλιών, των υδάτων.

Η μόνιμη λύση του προβλήματος της διαχείρισης των

απορριμμάτων.

Η στήριξη των αιρετών και αναβάθμιση της καταστατικής

θέσης. Διεκδικούμε διόρθωση των οικονομικών αδικιών που έχουν

υποστεί και δυσκολεύουν την αξιοπρεπή εκτέλεση των καθηκόντων

μας.

Αγαπητοί συνάδελφοι, η Αυτοδιοίκηση δεν πρέπει και δεν

δεχόμαστε να γίνει ο φτωχός συγγενής της δημόσιας διοίκησης και

ιδίως αυτοί που ονομάζουμε τον εαυτό μας αυτοδιοικητικό.

Τρία χρόνια τώρα δεν παρακαλάμε κανέναν. Τουλάχιστον εγώ

δεν ονόμασα ποτέ τον εαυτό μου διαδρομιστή και σας λέω ότι δεν

πήγα σε κανένα Υπουργείο. Το Υπουργείο και ο Υπουργός πρέπει

να έρθει σε εμένα. Δεν πήγα σε κανένα Υπουργείο να παρακαλέσω

ούτε έναν για οτιδήποτε. Είναι υποχρεωμένοι να μας τα δώσουν.
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Τρία χρόνια λοιπόν. Όμως διεκδικούμε όσα δικαιούμαστε με

αξιοπρέπεια και μαχητικότητα, γιατί μόνο όταν έχουμε θάρρος και

αποφασιστικότητα μας παίρνουν στα σοβαρά.

Επιδίωξη όλων μας είναι να ενισχύσουμε πάλι την

εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς, στη δημοκρατία, στη

δική τους συμμετοχή και εκπροσώπηση. Αυτό προϋποθέτει τη δική

μας αυξημένη αίσθηση ευθύνης απέναντι στους πολίτες που

εκπροσωπούμε. Την ανεξαρτησία μας από κάθε εξωτερικό κέντρο

αποφάσεων. Την ειλικρίνεια και την αλληλεγγύη μεταξύ μας.

Καθαρές κουβέντες και ξεκάθαρες προθέσεις, ώστε με νέα δυναμική

να συνεχίσουμε στην κοινή προσπάθεια που είναι ο θεσμός της

Αυτοδιοίκησης.

Ευχαριστώ.

Γ. ΚΑΜΙΝΗΣ: Ευχαριστούμε που περιοριστήκατε και στον χρόνο

σας.

Καλώ στο βήμα τον κύριο Γιώργο Ιωακειμίδη, Δήμαρχο

Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, επικεφαλής της παράταξης ΝΕΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ.

Γ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ: Καλησπέρα και από εμένα.

Ακούω όλη αυτή την ώρα τους συναδέλφους και θα έλεγα ότι

στα περισσότερα από αυτά που ακούω θα μπορούσα να

συμφωνήσω και να προσυπογράψω. Θα έλεγα δε ότι πολλά από

αυτά που ακούγονται εδώ σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι κοινά.

Θυμίζουμε λίγο τις συγκεντρώσεις πριν τις εκλογές στους

Δήμους μας, που περίπου τα ίδια πράγματα λέμε όλοι, περίπου τα

ίδια πράγματα γράφουμε στα προγράμματά μας.

Άρα το ζητούμενο είναι ποιος από εμάς θα είναι πιο πειστικός.

Ποιος από εμάς θα μπορέσει πραγματικά να πείσει για αυτά που

λέει και ότι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο θα υλοποιήσει αυτά που

λέει .

Εγώ θα το πάρω λίγο διαφορετικά. Θα το δω λίγο με

ερωτήσεις και απαντήσεις. Να ξεκινήσουμε από το πρώτο. Ποιο

ήταν το μήνυμα των Δημοτικών Εκλογών του Μαΐου; Όπως το
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αντιλαμβάνομαι εγώ τουλάχιστον. Ήταν ο θρίαμβος των λευκών

ψηφοδελτίων. Στο 80%, να μην πω μεγαλύτερο, 90%, των

ψηφοδελτίων της χώρας, οι Δήμαρχοι είπαν ότι κατεβαίνουμε ως

ανεξάρτητοι , είτε το εννοούσαν, είτε όχι , και ο λαός επιβράβευσε

αυτή την επιλογή.

Ποιο ήταν το σκηνικό που προέκυψε αμέσως μετά τις εκλογές;

Περίπου διακόσιοι νέοι Δήμαρχοι. Τεράστια ανατροπή.

Ποιες είναι οι ανάγκες των νέων Δημάρχων; Βοήθεια, στήριξη

στα πρώτα τους βήματα, ανεξαρτησία από όλους.

Τι περιμένουν οι δημότες από εμάς; Τα πάντα. Οι δημότες

έχουν εναποθέσει τις ελπίδες τους σε εμάς και μόνο. Δεν

περιμένουν από κανέναν τίποτα. Αν θα ανταποκριθούμε εμείς ως

Διοίκηση, έχει καλώς. Αν δεν ανταποκριθούμε εμείς, είναι

τελειωμένη ιστορία.

Ποια είναι η σύγκρισή μας με την κεντρική εξουσία, της

Αυτοδιοίκησης; Ότι από αυτούς δεν προσδοκούν τίποτα. Αυτή τη

στιγμή τι έχουμε; Έχουμε 300 Βουλευτές, από τους οποίους κανείς

δεν περιμένει να αλλάξει σε τίποτα τη ζωή του, και 325 Δημάρχους,

που οι τοπικές κοινωνίες, η κάθε μια ξεχωριστά, εμπιστεύονται και

προσδοκούν από αυτούς να τους τα δώσουν όλα. Αυτή είναι η

αλήθεια. Αυτό είναι το πολύ βαρύ φορτίο που έχουμε φορτωθεί ο

καθένας από εμάς στην πλάτη του. Θα ανταποκριθούμε; Εδώ είναι

το ζητούμενο και το ερωτηματικό.

Άλλη ερώτηση. Τι έκαναν τα συλλογικά μας όργανα αυτή την

τετραετία; Ανταποκρίθηκαν; Ας το απαντήσει κανείς με τον τρόπο

που αυτός το αντιλαμβάνεται . Δεν θέλω να το απαντήσω εγώ.

μπορώ όμως να απαντήσω το επόμενο ερώτημα. Τι έχουν κάνει τα

συλλογικά μας όργανα μέχρι τώρα για τους καινούργιους

Δημάρχους και Δημοτικές Αρχές; Εδώ μπορώ να πω με σιγουριά

τίποτα απολύτως, διότι αυτά τα σεμινάρια που έγιναν, με κανέναν

τρόπο.. Ήταν τι λέει ο Κανονισμός, τι λένε τα ΦΕΚ. Θα μπορούσαν

να τα έχουν και χωρίς εμάς. Εδώ λοιπόν που έπρεπε εμείς να

στηρίξουμε με κάθε τρόπο αυτούς τους διακόσιους νέους
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Δημάρχους να πάνε παρακάτω, αυτούς που πραγματικά έχουν

τεράστια ανάγκη να βοηθηθούν για να ανταποκριθούν στα

ζητούμενα των τοπικών τους κοινωνιών, εμείς δεν καταφέραμε να

το δώσουμε και μπήκανε και αυτοί σε αυτή τη κρεατομηχανή που

τρώει ανθρώπους και Δημάρχους, που θα δούμε το 2019 το

αποτέλεσμα αυτής της 5ετίας.

Θα σας διαβάσω τι έλεγα από αυτό ακριβώς το βήμα στις 23/9,

23 Σεπτεμβρίου 2011, όταν είχαμε την ίδια Γενική Συνέλευση της

ΠΕΔΑ. Έλεγα λοιπόν τότε, έτσι όπως το είχα πει «Δεν είναι μακριά

οι μέρες που και οι Δήμαρχοι θα προπηλακίζονται…» ήταν η εποχή

που προπηλάκιζαν τους πολιτικούς και έριχναν και γιαούρτια και

λοιπά «…και αναρωτιέμαι πόσοι από εμάς νομίζετε ότι θα

υπάρχουμε στην αντίστοιχη Συνέλευση του 2014;»

Τώρα έχω την απάντηση. Από τους 66, υπάρχουμε οι 28.

Τους 38 τους πήρε το ποτάμι. Και η ερώτηση είναι : ήταν κακοί

Δήμαρχοι αυτοί οι 38 που τελειώσανε; Η απάντηση η δική μου είναι

όχι και επιτρέψτε μου μετά από τόσα χρόνια στην Αυτοδιοίκηση να

έχω εικόνα. Και η απάντηση είναι όχι γιατί αυτοί οι άνθρωποι

βρέθηκαν σε ένα πρωτοφανές περιβάλλον οικονομικό, στο οποίο

ως καινούργιοι Δήμαρχοι οι περισσότεροι δεν μπόρεσαν να

ανταποκριθούν, στο οποίο δεν βοηθήθηκαν από κανέναν, κυρίως με

ευθύνη της κυβέρνησης, αλλά εδώ και τα δικά μας συλλογικά

όργανα δεν μπόρεσαν να τους παρέξουν τη δυνατότητα να

ανταποκριθούν στις υψηλές απαιτήσεις των καιρών και στο πολύ

δύσκολο της εποχής, με αποτέλεσμα αυτό που είπα πριν. Η

κρεατομηχανή τους άλεσε και ψάχνει να βρει καινούργιους. Όμως

αν το ζητούμενο είναι αυτό, κάθε τετραετία ή κάθε πενταετία να

αλλάζουμε Δημάρχους γιατί δεν αντέχουν, τότε αυτό δεν είναι κακό

για εμάς, είναι κακό για την κοινωνία, γιατί δεν μπορεί να στήσει

Αυτοδιοίκηση που πραγματικά να βαδίζει και να προχωρά μπροστά

και εδώ είναι πρόβλημα όλων μας.

Δεν θα αναφερθώ καθόλου στις διακηρύξεις των υπόλοιπων

Συνδυασμών για τα ζητούμενα της Αυτοδιοίκησης. Κανείς δεν έχει
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αντιρρήσεις σε όλα αυτά, αλλά ποιον από εμάς θα ψηφίσετε και

γιατί .

Θα μιλήσω για τη σχέση μας με την κεντρική εξουσία, για την

αντιπαλότητά μας σε αυτήν, γιατί ακριβώς αυτή είναι η δική μας

διαφορετική διαφορετικότητα και για αυτό το λόγο εμείς πιστεύουμε

ότι η κομματική Αυτοδιοίκηση δεν είναι Αυτοδιοίκηση.

Ας δούμε λοιπόν κάποια παραδείγματα φιλικής αντιμετώπισης

του κράτους προς εμάς. Πρόσφατα, τα ζείτε. Παιδικές χαρές. Τι

έγινε εδώ; Γίνεται το ατύχημα στο Ελληνικό, που το ξέρετε όλοι και

αμέσως μετά βγάζει ο Υπουργός μια απόφαση και λέει μέχρι 30

Ιουνίου, αν θυμάμαι καλά ή κάπου εκεί , πρέπει να έχετε

πιστοποιήσει τις παιδικές χαρές σας. Έτσι απλά. Τι κάνει ο

Υπουργός; Πετάει το μπαλάκι από πάνω του, το φορτώνει σε εμάς

και το έχει απαντήσει . Διότι μέχρι τότε είχε ευθύνη αυτός γιατί δεν

είχε κάνει κάτι . Λέει λοιπόν λύστε το εσείς και καθαρίζει . Τι

σημαίνει αυτό; Εμείς δεν έχουμε ούτε τα χρήματα, ούτε τον χρόνο,

να προλάβουμε να ανταποκριθούμε. Εκεί λοιπόν ο καθένας αιρετός

παίρνει μια απόφαση. Ποια; Ή θα κλείσει παιδικές χαρές ή θα

συνεχίσει να τις δουλεύει με κίνδυνο αν συμβεί το κακό, να τρέχουν

αυτόν και να σταυρώνουν αυτόν και ο καθένας από εμάς πράττει το

ένα από τα δύο. Όμως δεν έχει τρίτη επιλογή, ένα από τα δύο

πρέπει να κάνει . Ο Υπουργός και το κεντρικό κράτος είναι καθαρό,

το έλυσε.

Δεύτερον. Αθλητικοί χώροι. Εδώ είχαμε καλύτερη

αντιμετώπιση, όχι όμως γιατί μας αγαπούν. Τι έγινε με τους

αθλητικούς χώρους; Είχε ημερομηνία λήξης. Τελευταία στιγμή

δόθηκε παράταση. Γιατί λυπήθηκαν εμάς που θα κάναμε τα

παιχνίδια σε χώρους που δεν θα ήταν πιστοποιημένοι ; Όχι βέβαια.

Το πρόβλημα ήταν ότι αν δεν έκαναν αυτό, δεν θα διεξάγονταν τα

πρωταθλήματα σε κανένα άθλημα, διότι τα πρωταθλήματα

διεξάγονται σε αθλητικούς χώρους που εμείς έχουμε την ευθύνη

τους, πιστοποιημένους. Άρα λοιπόν αν δεν γινόταν αυτό, δεν θα

μπορούσαν να κάνουν πρωτάθλημα. Τι σημαίνει αυτό; Τεράστιο
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πολιτικό κόστος για την κεντρική εξουσία. Εκεί λοιπόν που ήταν

θέμα της κεντρικής εξουσίας, το απαντήσανε, μας την έδωσαν την

παράταση. Στο άλλο που ήταν θέμα δικό μας, να πληρώσετε

παλιοδήμαρχοι. Δείτε δύο θέματα πώς αντιμετωπίζονται

διαφορετικά και λέω όχι γιατί μας αγαπούν.

Τρίτον. 1η Σεπτεμβρίου ξεκινούν οι Παιδικοί Σταθμοί . Έπρεπε

να έχουμε τους βρεφονηπιαγωγούς τους έκτακτους στη θέση τους.

Καθυστέρησαν όλη τη διαδικασία που τρώμε κάθε φορά, με

αποτέλεσμα τώρα να διεξάγονται ακόμα διαγωνισμοί. Να έχουν

ξεκινήσει οι Παιδικοί Σταθμοί , να συνωστίζονται τα παιδιά εκεί ,

εμείς να μην έχουμε προσωπικό, σε κάτι που πληρώνουμε εμείς.

Δεν το πληρώνει η κεντρική εξουσία. Εμείς τους πληρώνουμε τους

βρεφονηπιαγωγούς που έρχονται . Εμείς κάνουμε τις προκηρύξεις.

Και δεν φροντίζουν να τελειώσουν στην ώρα τους.

Αντίστοιχο. Περιμένουμε τις εγκρίσεις για να πάρουμε

ωρομισθίους σε πολιτισμό, αθλητισμό, μουσικούς και όλα τα

υπόλοιπα. Ξέρετε πότε θα έρθουν; Στην καλύτερη τον Δεκέμβριο,

στη χειρότερη τον Φεβρουάριο, όπως έγινε πρόπερσι. Εμείς όμως

τα τμήματα έπρεπε να τα έχουμε ξεκινήσει αν όχι τον Σεπτέμβριο,

τον Οκτώβριο. Τα χαρτιά τα έχουμε στείλει από τον Φεβρουάριο

πέρσι. Και πού είναι οι εγκρίσεις τώρα; Στο Υπουργείο Εσωτερικών,

μετά θα πάει στο Μεταρρύθμισης, μετά θα πάει στο Οικονομικών

και μετά θα επιστρέψει να μας δώσουν το Ο.Κ. να κάνουμε τους

διαγωνισμούς. Φέξε μου και γλίστρησα δηλαδή πότε θα πάρουμε

προσωπικό για να ανταποκριθούμε σε αυτό που πάλι εμείς το

πληρώνουμε. Δεν μας το πληρώνει κανείς για να πεις ότι υπάρχει

λόγος να καθυστερήσει .

Γ. ΚΑΜΙΝΗΣ: Κύριε Δήμαρχε, παρακαλώ συντομεύετε.

Γ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ: 20 χρόνια Δήμαρχος νιώθω πάντα ορφανός.

Πάντα βαδίζω μόνος μου έχοντας κόντρα την κεντρική εξουσία.

Εμείς είμαστε ένα διαφορετικό ψηφοδέλτιο. Τολμάμε για πρώτη

φορά σε εκλογές ΠΕΔΑ να σπάσουμε το κατεστημένο. Στηριζόμαστε

στο αυτοδιοικητικό μας στίγμα και όχι σε βάση το κομματικό μας
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αποτύπωμα. Φιλοδοξούμε να είμαστε η συλλογική έκφραση της

Αυτοδιοίκησης απέναντι στην Περιφέρεια και την κεντρική εξουσία,

δηλαδή την Αποκεντρωμένη Αυτοδιοίκηση.

Εδώ λοιπόν αυτό το όργανο πρέπει να παίξει έναν σημαντικό

ρόλο. Είμαστε εμείς, είναι η Περιφέρεια, στην οποία δεν μπορούμε

να είμαστε ζήτουλες έργων, πρέπει συλλογικά να το δούμε και να

το διεκδικήσουμε, και είναι η Αποκεντρωμένη Αυτοδιοίκηση η οποία

με το δικό της τρόπο κάθε φορά απαντά για τη νομιμότητα ή όχι

των αποφάσεών μας, που συνήθως είναι έλεγχος σκοπιμότητας και

όχι νομιμότητας. Και εκεί θα έπρεπε ως συλλογικό όργανο και

πρέπει να παρέμβουμε και να τα βάλουμε τα πράγματα στη θέση

τους.

Είμαστε ο Βαθμός με τη μεγαλύτερη συνάφεια στο

δοκιμαζόμενο λαό μας και είμαστε αυτοί που πρέπει να

συνεχίσουμε αυτοδιοικητικά, γιατί εμείς είμαστε πάντα

αυτοδιοικητικοί και όχι υποψήφιοι εν δυνάμει βουλευτές ή πρόεδροι

συλλόγων ή σωματείων ή σε όλα μέσα και ότι μας κάτσει . Η

Αυτοδιοίκηση είναι για εμάς έρωτας, απόλυτος. Υπάρχει ή δεν

υπάρχει . Για εμάς λοιπόν υπάρχει και στην καρδιά μας χρόνια τώρα

με το ίδιο πάθος.

Σε ότι με αφορά προσωπικά, τα πολλά μου χρόνια στην

Αυτοδιοίκηση, 32, μου δίνουν μια καλή γνώση για αυτήν και

χαίρομαι που το ίδιο συμβαίνει και με τους συνυποψηφίους μου των

άλλων παρατάξεων.

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους εσάς που με

εκλέξατε επικεφαλής αυτής της παράταξης, όλους αυτούς που μου

εμπιστεύτηκαν αυτήν εδώ τη θέση για να μιλήσω εξ ονόματός τους,

δηλαδή τον Γιάννη τον Κασσαβό, τον Θανάση τον Ζούτσο, την

Μαρία την Ανδρούτσου, τον Γιώργο τον Τσουκαλά, για να πω τους

Δημάρχους, τους πρώην Δημάρχους που είναι μαζί μας, τους

Δημοτικούς Συμβούλους και όλους αυτούς τους νέους Δημάρχους

που πραγματικά μπορεί να μην υποψήφιοι , αλλά νιώθουμε ότι μας
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εμπιστεύονται σε μια διαφορετική πορεία και να είναι σίγουροι ότι

δεν θα τους πληγώσουμε.

Με όλους αυτούς λοιπόν, εμείς οραματιζόμαστε τη νέα

Αυτοδιοίκηση και σας καλούμε να συμπορευτείτε μαζί μας σε αυτή

την Αυτοδιοίκηση που προηγούμενα περιγράψαμε, για την

Αυτοδιοίκηση που είναι πάντα ανάδελφη και πάντα τόσο γοητευτική,

που για αυτή θυσιάζουμε τις οικογενειακές χαρές μας, τον ελεύθερο

χρόνο μας, την επαγγελματική μας επιτυχία, την οικονομική μας

αποκατάσταση. Για αυτή την Αυτοδιοίκηση που καταθέσουμε

καθημερινά όλο μας τον χρόνο.

Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.

Γ. ΚΑΜΙΝΗΣ: Καλώ στο βήμα τον κύριο Παναγιώτη Τσουκαλά,

Δημοτικό Σύμβουλο Νέας Ιωνίας, εκπρόσωπο της παράταξη ΛΑΪΚΗ

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ.

Π. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Συναδέλφισσες και συνάδελφοι , οι εκλογές για την

ανάδειξη νέων οργάνων στην ΠΕΔ Αττικής και στη συνέχεια στην

ΚΕΔΕ, έχουν πολύ μεγάλη σημασία αν σκεφτούμε ότι στο διάστημα

που μεσολάβησε από το 2010, με την κρίση να κορυφώνεται και να

συνεχίζεται μέχρι σήμερα, μέσα από τους Δήμους και τις

Περιφέρειες υλοποιήθηκε ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια της

κυβερνητικής πολιτικής, που αφορούσε τη συνολική αναδιάρθρωση

του δημόσιου τομέα, εργασιακές σχέσεις, ιδιωτικοποιήσεις,

ανταγωνιστικότητα, χρηματοδότηση και άλλα.

Βασικό εργαλείο στην προώθηση των αντιδραστικών αυτών

μεταρρυθμίσεων που είχαν δραματικές συνέπειες για τους

εργαζόμενους και το λαό και που θα συνεχιστούν αν η κατάσταση

παραμείνει η ίδια, ήταν ο Καλλικράτης, για τον οποίο οι δυνάμεις

που συγκροτούν και τη σημερινή ηγεσία της ΚΕΔΕ και της ΠΕΔΑ,

πανηγύρισαν για τη συμβολή που είχαν στην επεξεργασία του.

Στα πλαίσια αυτής της αντιλαϊκής αντεργατικής πολιτικής και

των μέτρων που παίρνονται στην τοπική διοίκηση, το ζήτημα της

χρηματοδότησης όχι μόνο δεν είναι ξεκομμένο από τους

σχεδιασμούς για Δήμους που μετατρέπονται σε επιχειρήσεις, αλλά
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αποτελεί βασικό μέσο για την υλοποίηση αυτού του στόχου, με

ευρύτερες συνέπειες για το δημόσιο τομέα της οικονομίας.

Οι συνεχείς περικοπές των κρατικών δαπανών που αφορούν

στην κάλυψη στοιχειωδών κοινωνικών αναγκών, στην ασφάλιση,

στην υγεία, την πρόνοια, με ανάλογες συνεχείς μειώσεις στη

χρηματοδότηση της διοίκησης, της τοπικής διοίκησης, έχει

δραματικές συνέπειες στην καθημερινότητα της λαϊκής οικογένειας.

Η χρηματοδότηση των Δήμων και των Περιφερειών είναι

πλέον απόλυτα ενταγμένη στο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής

2014-2017 και αποτελεί βασικό μοχλό για την προώθηση των

καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων στο δημόσιο, δηλαδή των

αντιδραστικών αλλαγών που έγιναν στους Δήμους και τις

Περιφέρειες το προηγούμενο διάστημα και έχουν να κάνουν με την

ανατροπή των εργασιακών σχέσεων, τις απολύσεις εργαζομένων,

την εμπορευματοποίηση υπηρεσιών και έργων, την ενίσχυση τελικά

της ανταγωνιστικότητας.

Συστηματικά μεθοδεύεται η οριστική απαλλαγή του κράτους

από τη χρηματοδότηση της τοπικής διοίκησης. Όπως κυνικά το

δήλωσε και ο Υπουργός Εσωτερικών στα Γιάννενα, πρέπει να

εξασφαλίσετε – είπε – τη λειτουργία σας από ίδιους πόρους, τέρμα

η κρατική χρηματοδότηση.

Ταυτόχρονα μέσα από τους ισοσκελισμένους

προϋπολογισμούς, τις συνεχείς μειώσεις της κρατικής

χρηματοδότησης και το θεσμικό εργαλείο επιβολής που προβλέπει

το μεσοπρόθεσμο, δηλαδή το Παρατηρητήριο Οικονομικής

Αυτοτέλειας, που παρακολουθεί σε μόνιμη βάση την εκτέλεση των

προϋπολογισμών, προχωρά σταδιακά στην υλοποίηση των

κυβερνητικών στόχων. Ήδη το ποσοστό ίδιων πόρων που

καταβάλλει ο λαός σε σχέση με αυτά που δίνει ο κρατικός

προϋπολογισμός στους ΚΑΠ, είναι 70%, ενώ πληρώνει για κάθε

υπηρεσία που του παρέχουν οι Δήμοι.

Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων που θα κάλυπτε λαϊκές

ανάγκες, παραμένει ουσιαστικά παγωμένο. Οι πόροι της ΣΑΤΑ
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μειώνονται και δεν αποδίδονται ακόμα και όταν προβλέπονται

στους προϋπολογισμούς για τους Δήμους.

Τα αναπτυξιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ που αφορούν την

προγραμματική περίοδο 2014-2020, βάζουν στο περιθώριο τις

λαϊκές ανάγκες σε υπηρεσίες και υποδομές, όπως κοινές δομές για

υγεία, άθληση, πολιτισμό, αντιπλημμυρικά έργα, αντισεισμική

προστασία, αντιπυρική προστασία και ιεραρχούν δράσεις και έργα

που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα.

Στην κατεύθυνση προσέλκυσης επενδύσεων και εξεύρεσης

ίδιων πόρων δημιουργούνται επιχειρηματικές συμπράξεις που

περιλαμβάνουν διαχείριση απορριμμάτων, υδάτινων πόρων,

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και άλλα, όπως στην περίπτωση της

ελληνογερμανικής συνεργασίας της τοπικής και περιφερειακής

διοίκησης σε ανάλογους ή αντίστοιχους τομείς.

Οι συνεχείς μειώσεις πόρων διαχρονικά από κυβερνήσεις και

ειδικά μετά το 2009, έχει ως συνέπεια να μην εξασφαλίζονται

πλήρως οι λειτουργικές ανάγκες των Δήμων και Υπηρεσιών και σε

αρκετές περιπτώσεις η μισθοδοσία των εργαζόμενων.

Γ. ΚΑΜΙΝΗΣ: Παρακαλώ περάστε έξω. Αν θέλετε να μιλάτε,

περάστε έξω.

Π. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Με αποτέλεσμα σοβαρές επιπτώσεις στις

υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, βρεφονηπιακοί σταθμοί , σχολεία,

μεταφορά μαθητών και λοιπά.

Η κατάσταση με τους εργαζόμενους είναι εκρηκτική. Υπάρχει

συνεχής μείωση προσωπικού, απολύσεις, συνταξιοδοτήσεις,

εντατικοποίηση της δουλειάς. Η σταθερή και μόνιμη εργασία

καταργείται και αντικαθίσταται με προσωρινούς εργαζόμενους, που

ανακυκλώνονται μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας,

έχουμε εργαζόμενους μέσω ΜΚΟ, ενώ ξεφυτρώνουν όλο και

περισσότερες Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις .

Η τοπική διοίκηση καλείται να απορροφήσει ένα μεγάλο μέρος

από τα χιλιάδες πεντάμηνα που θα μειώσουν υποτίθεται την
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ανεργία μέχρι το 2015, βάζοντας γερά πλάτη στην ανατροπή της

μόνιμης δουλειάς με το πρόσχημα της μείωσης της ανεργίας.

Την ίδια ώρα υλοποιούνται αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις

που έχουν ψηφιστεί και αφορούν συγχωνεύσεις, καταργήσεις

δομών, υποχρεωτικές μετατάξεις, απολύσεις εργαζομένων,

καταργούνται οργανικές θέσεις μέσω Κοινών Υπουργικών

Αποφάσεων ή Προεδρικών Διαταγμάτων.

Ο Καλλικράτης που προώθησε τη συγχώνευση των Δήμων και

των Υπηρεσιών τους και πολλών δημόσιων οργανισμών, με

σύνθημα τη μείωση της κρατικής σπατάλης και που αξιολογήθηκε

και που αξιοποιήθηκε από την ηγεσία της τοπικής διοίκησης και τη

σημερινή ως συμβολή στα οικονομικά της τοπικής διοίκησης, είχε

σαν στόχο μεταξύ άλλων να απολύσει χιλιάδες συμβασιούχους, τη

διαμόρφωση προϋποθέσεων για την άρση της νομιμότητας και

κύρια τη στρατηγική επιδίωξη του περιορισμού του δημόσιου τομέα

και τη δραστική περικοπή των δαπανών.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η λεγόμενη αξιολόγηση του

προσωπικού, κάνοντας ένα βήμα παραπέρα. Ο Ν.4250/2014 έχει

ως βασικό στόχο την κατάργηση οργανισμών, την ιδιωτικοποίηση

δομών και υπηρεσιών, τη λειτουργία με κριτήρια κέρδους και

ανταγωνιστικότητας, ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια για όσες

υπηρεσίες παραμείνουν στο δημόσιο. Την απόλυση χιλιάδων

εργαζομένων με σταθερή δουλειά και δικαιώματά και την

αντικατάστασή τους με νέους των 480 €, ενώ ήδη ένα μεγάλο

ποσοστό εργαζομένων στους Δήμους και το Δημόσιο δουλεύουν

μέσω ΜΚΟ, δίμηνα, πεντάμηνα και λοιπά.

Αυτό είναι η ζωντανή μαρτυρία για το ποιος πραγματικά είναι

ο στόχος της αξιολόγησης. Όλα τα άλλα περί πλαστών πτυχίων,

τεμπέληδων και λοιπά, που καταγγέλλουν οι ίδιοι που τα

δημιούργησαν, είναι μέθοδοι και πολιτικές με τις οποίες η ΛΑΪΚΗ

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ δεν συμβιβάστηκε ποτέ και σε αυτή την περίπτωση η

απάντηση πρέπει να είναι μία. Να καταργηθεί ο Ν.4250/2014 και να



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – ΕΚΛΟΓΩΝ
08 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ “TITANIA”

35

ανακληθούν οι όποιες ενέργειες έχουν γίνει προς την κατεύθυνση

αυτή.

Θα θέλαμε ταυτόχρονα με το ζήτημα αυτό να καταγγείλουμε

την κυβέρνηση για τις διώξεις τις οποίες άσκησε ενάντια στους

πέντε Δημάρχους οι οποίοι αντιστάθηκαν στο ζήτημα της

αξιολόγησης και ταυτόχρονα να επισημάνουμε τις ευθύνες του

Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, η οποία στο όνομα δήθεν της

διαφάνειας, μη τυχόν και πει κάποιος κάτι , ζήτησαν και

αποδέχτηκαν να γίνει επανέλεγχος, ζήτημα που άφησε ανοιχτό το

θέμα στην κυβέρνηση να επέμβει κατά αυτόν τον τρόπο.

Η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ εντόπισε έγκαιρα και σωστά, όπως

αποδεικνύεται σήμερα, ότι τα κυβερνητικά μέτρα από τον

Καποδίστρια και τον Καλλικράτη, μέχρι και τον νόμο για την

αξιολόγηση ότι είναι δρομολογημένες εξελίξεις με επεξεργασμένη

στρατηγική στα πλαίσια της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

που σήμερα επιταχύνονται με πρόσχημα την καπιταλιστική κρίση.

Ότι η ΠΕΔΑ και η ΚΕΔΕ θα έπρεπε να χαράξουν ριζικά

διαφορετική πολιτική αντιμετώπισης της κρίσης. Ο συμβιβασμός και

οι συναινέσεις και οι συγκλίσεις για τις οποίες ακούσαμε λίγο πριν,

στα πλαίσια της καπιταλιστικής κρίσης είναι ούριος άνεμος στα

πανιά των μονοπωλίων και των καπιταλιστών για να χτυπήσουν τα

λαϊκά συμφέροντα.

Σήμερα και αύριο στα συνέδρια θα πρέπει να πουν οι ηγεσίες

αυτές γιατί η τακτική και η πολιτική που ακολούθησαν δεν είχε

κανένα απολύτως αποτέλεσμα. Μήπως γιατί ακριβώς στήριξαν και

υλοποίησαν την κυβερνητική πολιτική; Και όσο και αν επιχειρεί

κανείς εδώ να πείσει ότι είναι ανεξάρτητος, θα πρέπει να πούμε και

νομίζω ότι οι περισσότεροι το γνωρίζουν, ότι η τοπική διοίκηση

είναι κομμάτι του κρατικού μηχανισμού, είναι κρατικός μηχανισμός

Α’ και Β’ Βαθμού, είναι ακριβώς για να υλοποιεί την κυβερνητική

πολιτική και μόνο στην περίπτωση εκείνη που συλλογικά, συνολικά

υπάρξει ουσιαστική αντίδραση στο ζήτημα της πολιτικής που

εφαρμόζεται , είναι δυνατόν να πετύχουμε κάτι.
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Σε διαφορετική περίπτωση, οι επιμέρους αντιρρήσεις…

Γ. ΚΑΜΙΝΗΣ: Κύριε Τσουκαλά, παρακαλώ συντομεύετε.

Π. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Ολοκληρώνω.

Δεν σημαίνει ότι διαφοροποιούν σε τίποτα την πολιτική που

ασκείται , η οποία εφαρμόστηκε και εφαρμόζεται στο ακέραιο.

Εμείς λέμε ότι δεν έχει μέλλον. Ότι και αύριο ακόμα με

οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση και με οποιοδήποτε άλλο μείγμα

διαχείρισης, όπως διατείνονται ορισμένα κόμματα, δεν μπορεί να

υπάρξει αλλαγή στην πολιτική αυτή όσο είμαστε μέσα στην

Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί τα υλικά με τα οποία οι διάφοροι μιλάνε

ότι έχουν άλλο μείγμα πολιτικής, φτιάχνονται μέσα στην Ευρωπαϊκή

Ένωση, υπηρετούν τις ανάγκες των μονοπωλίων, την κερδοφορία

και την ανταγωνιστικότητά τους και είναι πάντα σε βάρος του λαού.

Με αυτή την έννοια, έχουμε καταθέσει βεβαίως κατ’

επανάληψη τις προτάσεις μας, έχουμε αναδείξει το ρόλο που

μπορεί να παίξει το μαζικό ταξικό κίνημα στην ανατροπή αυτής της

πολιτικής και μόνο εκεί εμείς στηρίζουμε την ελπίδα και την

προοπτική μας ότι μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα.

Ευχαριστώ.

Γ. ΚΑΜΙΝΗΣ: Ευχαριστούμε πολύ.

Ο τελευταίος χαιρετισμός θα είναι από τον κύριο Πέτρο

Κωνσταντίνου, Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Αθηναίων,

μεμονωμένο υποψήφιο, ο οποίος καλείται στο βήμα.

Ο κύριος Κωνσταντίνου δεν έχει έρθει . Οπότε προχωράμε

στην ανάδειξη των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής. Ευτυχώς δεν

θα προχωρήσουμε σε εκλογή. Οι παρατάξεις ήδη έχουν

συμφωνήσει . Τη συμφωνία αυτή όμως πρέπει να την επικυρώσει ,

προτείνω με ανάταση των χεριών, το Σώμα.

Σας διαβάζω. Προτείνονται τρία μέλη, τριμελής Εφορευτική

Επιτροπή, είναι τα παρακάτω: Είναι ο κύριος Νικόλαος Αβραμίδης,

Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων, είναι η κυρία Χριστίνα

Σερέτη, Δημοτική Σύμβουλος Ηλιούπολης, είναι ο κύριος

Κωνσταντίνος Κάβουρας, Δημοτικός Σύμβουλος Ιλίου και δύο
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αναπληρωματικά μέλη, ο κύριος Παύλος Μπίχτας, Δημοτικός

Σύμβουλος Νίκαιας και ο κύριος Νίκος Καραγιάννης, Δημοτικός

Σύμβουλος Χαϊδαρίου.

Παρακαλώ να εγκρίνουμε αυτή τη συμφωνία με ανάταση των

χεριών. Ευχαριστώ.

Εγκρίνεται . Έχουμε Εφορευτική Επιτροπή πλέον, άρα

προχωράμε στην ψηφοφορία.

Παρακαλούμε να εξέλθουν όλοι από την αίθουσα ούτως ώστε

να ετοιμάσουμε εδώ την αίθουσα.

Ν. ΣΑΡΑΝΤΗΣ: Να πούμε κάτι που έχουμε συμφωνήσει όλες οι

παρατάξεις. Ότι όταν θα κλείσουν οι κάλπες στις επτά η ώρα, μέσα

στην καταμέτρηση δεν θα υπάρχει κανένας άλλος πλην δύο

εκπροσώπων από την κάθε παράταξη.

Γ. ΚΑΜΙΝΗΣ: Θα υπάρχει όμως οθόνη που θα μπορούν να

παρακολουθούν τη διαλογή των ψήφων.

Ν. ΣΑΡΑΝΤΗΣ: Θα υπάρξει οθόνη έξω από την αίθουσα.

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΚΑΜΙΝΗΣ: Εντάξει , ωραία.
Παρακαλώ τώρα να περάσουμε έξω για να φτιάξουμε την

αίθουσα για την ψηφοφορία.

- ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ -

Ακολουθεί Ψηφοφορία

Περατωθείσης της δια ψηφοδελτίων ψηφοφορίας, η οποία πήρε

παράταση κατά 15 λεπτά κατόπιν σχετικού αιτήματος, το οποίο έγινε δεκτό

από την Εφορευτική Επιτροπή, και μετά από έλεγχο της Κατάστασης

Ψηφισάντων, υπογεγραμμένης από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης, έγινε

καταμέτρηση αυτών με τα εξής αποτελέσματα:
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1. ΣΤΕΡΓΙΟΥ-ΚΑΨΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 93
2. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 74
3. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 59
4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 57
5. ΣΟΦΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 53
6. ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 50
7. ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 45
8. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 42
9. ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 38
10. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 31
11. ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 26
12. ΝΑΝΝΟΥ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡ. 26

Εκλέγονται οι εφτά (7) πρώτοι του παραπάνω πίνακα, ως τακτικά
μέλη για το Δ.Σ. της Π.Ε.Δ.Α. Όλοι οι υπόλοιποι ανακηρύσσονται ως
αναπληρωματικοί, σύμφωνα με την σειρά εκλογής τους.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ε.Δ.Α. (ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ)

1. ΤΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΠΟΛΥΧΡ. 53
2. ΜΙΧΑΛΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 52
3. ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 48
4. ΜΑΔΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ 45
5. ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 43
6. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 43
7. ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 40
8. ΚΑΡΛΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 40
9. ΖΟΡΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 34
10. ΤΟΥΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 33
11. ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 30
12. ΚΟΥΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 18

Εκλέγονται οι δύο (2) πρώτοι του παραπάνω πίνακα ως τακτικά μέλη
για το Δ.Σ. της Π.Ε.Δ.Α. Όλοι οι υπόλοιποι ανακηρύσσονται ως
αναπληρωματικοί, σύμφωνα με την σειρά εκλογής τους.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Ε.

1 ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 75
2 ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 72
3 ΣΙΩΜΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ 61
4 ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 57
5 ΤΕΝΤΟΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 56
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6 ΜΙΧΑΛΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 51
7 ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 48
8 ΜΑΔΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ 45
9 ΚΑΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 44
10 ΚΟΣΙΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 42
11 ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 40
12 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 39
13 ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 36
14 ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 36
15 ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 36
16 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 36
17 ΖΩΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 36
18 ΜΕΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 34
19 ΤΟΥΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 31
20 ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 31
21 ΚΟΥΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 29
22 ΔΑΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 29
23 ΓΚΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 29
24 ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27
25 ΖΟΡΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 26
26 ΓΩΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 26
27 ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25
28 ΒΙΤΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 24
29 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19
30 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞ.-ΑΠΟΣΤ. 17
31 ΑΥΛΗΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 16
32 ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15
33 ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 15
34 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15
35 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 15
36 ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 11
37 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8
38 ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8

Εκλέγονται ως τακτικοί εκπρόσωποι στη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε. οι

είκοσι τέσσερις (24) πρώτοι του παραπάνω πίνακα. Όλοι οι υπόλοιποι

ανακηρύσσονται ως αναπληρωματικοί , σύμφωνα με την σειρά εκλογής

τους.

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ε.Δ.Α. (ΔΗΜΑΡΧΟΙ)

1 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 60
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2 ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 39

3 ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 39

4 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 36

5 ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 23

Εκλέγονται οι τρείς (3) πρώτοι του παραπάνω πίνακα ως τακτικά
μέλη για το Δ.Σ. της Π.Ε.Δ.Α. Όλοι οι υπόλοιποι ανακηρύσσονται ως
αναπληρωματικοί, σύμφωνα με την σειρά εκλογής τους.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ε.Δ.Α. (ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ)

Εκλέγονται οι δύο (2) πρώτοι του παραπάνω πίνακα ως τακτικά μέλη
για το Δ.Σ. της Π.Ε.Δ.Α. Όλοι οι υπόλοιποι ανακηρύσσονται ως
αναπληρωματικοί, σύμφωνα με την σειρά εκλογής τους.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Ε.

1 ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 35

2 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 33

3 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 26

1 ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 47

2 ΝΤΟΥΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 42

3 ΜΑΝΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 31

4 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 29

5 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20

6 ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 12

7 ΛΕΚΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 8

8 ΒΕΡΛΕΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2
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4 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 26

5 ΒΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 25

6 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 24

7 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 24

8 ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 23

9 ΝΤΟΥΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 23

10 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22

11 ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 22

12 ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 22

13 ΤΖΑΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 21

14 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 19

15 ΜΠΕΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19

16 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 18

17 ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 18

18 ΚΑΠΙΡΗ ΕΛΕΝΗ 16

19 ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 14

20 ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13

21 ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5

22 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4

23 ΒΕΡΛΕΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3

Εκλέγονται ως τακτικοί εκπρόσωποι στη Γενική Συνέλευση της
Κ.Ε.Δ.Ε. οι δεκατέσσερις (14) πρώτοι του παραπάνω πίνακα. Όλοι οι
υπόλοιποι ανακηρύσσονται ως αναπληρωματικοί, σύμφωνα με την
σειρά εκλογής τους.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ε.Δ.Α. (ΔΗΜΑΡΧΟΙ)

1 ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 50
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2 ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΥΜΕΩΝ 44

3 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 38

4 ΚΟΝΤΟΣΤΑΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16

5 ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9

Εκλέγονται οι δύο (2) πρώτοι του παραπάνω πίνακα ως τακτικά μέλη
για το Δ.Σ. της Π.Ε.Δ.Α. Όλοι οι υπόλοιποι ανακηρύσσονται ως
αναπληρωματικοί, σύμφωνα με την σειρά εκλογής τους.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ε.Δ.Α. (ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ)

1 ΣΑΚΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 48

2 ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 40

3 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 22

4 ΠΑΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20

5 ΦΟΥΝΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14

6 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 13

7 ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 9

Εκλέγονται οι τρείς (3) πρώτοι του παραπάνω πίνακα ως τακτικά
μέλη για το Δ.Σ. της Π.Ε.Δ.Α. Όλοι οι υπόλοιποι ανακηρύσσονται ως
αναπληρωματικοί, σύμφωνα με την σειρά εκλογής τους.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Ε.

1 ΣΑΚΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 41

2 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 34

3 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 30
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4 ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 29

5 ΠΑΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 28

6 ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 28

7 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 24

8 ΤΑΣΤΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 23

9 ΣΥΡΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 22

10 ΜΑΓΙΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 22

11 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 20

12 ΦΟΥΝΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18

13 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘ.-ΑΘΗΝΑ 16

14 ΚΟΛΜΑΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 14

15 ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 13

Εκλέγονται ως τακτικοί εκπρόσωποι στη Γενική Συνέλευση της
Κ.Ε.Δ.Ε. οι έντεκα (11) πρώτοι του παραπάνω πίνακα. Όλοι οι
υπόλοιποι ανακηρύσσονται ως αναπληρωματικοί, σύμφωνα με την
σειρά εκλογής τους.

ΝΕΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ε.Δ.Α. (ΔΗΜΑΡΧΟΙ)

1 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 41
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2 ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 32

3 ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 24

4 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ 23

5 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14

Εκλέγονται οι δύο (2) πρώτοι του παραπάνω πίνακα ως τακτικά μέλη
για το Δ.Σ. της Π.Ε.Δ.Α. Όλοι οι υπόλοιποι ανακηρύσσονται ως
αναπληρωματικοί, σύμφωνα με την σειρά εκλογής τους.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ε.Δ.Α. (ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ)

1 ΚΟΥΤΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20

2 ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 20

3 ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 15

4 ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 14

5 ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 11

6 ΡΟΥΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10

7 ΑΔΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 7

8 ΚΑΝΤΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 7

Εκλέγονται οι δύο (2) πρώτοι του παραπάνω πίνακα ως τακτικά μέλη
για το Δ.Σ. της Π.Ε.Δ.Α. Όλοι οι υπόλοιποι ανακηρύσσονται ως
αναπληρωματικοί, σύμφωνα με την σειρά εκλογής τους.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Ε.

1 ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΦΩΤΗΣ 20

2 ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 20

3 ΚΟΥΤΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – ΕΚΛΟΓΩΝ
08 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ “TITANIA”

46

4 ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 19

5 ΠΑΠΑΧΕΛΑ ΝΕΛΛΗ 18

6 ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 15

7 ΚΟΥΤΣΟΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 15

8 ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 14

9 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 12

10 ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 10

11 ΑΔΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 9

12 ΡΟΥΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 9

13 ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 9

14 ΚΑΝΤΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9

Εκλέγονται ως τακτικοί εκπρόσωποι στη Γενική Συνέλευση της
Κ.Ε.Δ.Ε. οι εννέα (9) πρώτοι του παραπάνω πίνακα. Όλοι οι
υπόλοιποι ανακηρύσσονται ως αναπληρωματικοί, σύμφωνα με την
σειρά εκλογής τους.

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ε.Δ.Α. (ΔΗΜΑΡΧΟΙ)

1 ΣΙΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 17
2 ΣΕΛΕΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 9

Εκλέγεται ο πρώτος (1) του παραπάνω πίνακα ως τακτικό μέλος για
το Δ.Σ. της Π.Ε.Δ.Α.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ε.Δ.Α. (ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ)

1 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 17
2 ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ 5
3 ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4
4 ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4
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5 ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 4
6 ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 4
7 ΤΗΜΠΑΛΕΞΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 4
8 ΜΑΛΑΘΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3

Εκλέγεται ο πρώτος (1) του παραπάνω πίνακα ως τακτικό μέλος για
το Δ.Σ. της Π.Ε.Δ.Α. Όλοι οι υπόλοιποι ανακηρύσσονται ως
αναπληρωματικοί, σύμφωνα με την σειρά εκλογής τους.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Ε.

1 ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ 15
2 ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ 13
3 ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ 10
4 ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 7
5 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5
6 ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 5
7 ΤΗΜΠΑΛΕΞΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 4

Εκλέγονται ως τακτικοί εκπρόσωποι στη Γενική Συνέλευση της
Κ.Ε.Δ.Ε. οι τέσσερεις (4) πρώτοι του παραπάνω πίνακα . Όλοι οι
υπόλοιποι ανακηρύσσονται ως αναπληρωματικοί, σύμφωνα με την
σειρά εκλογής τους.

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΤΡΟΣ

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 1

Δεν εκλέγεται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η τελική σειρά κατάταξης και ανακήρυξης των υποψηφίων προέκυψε από

αντίστοιχες κληρώσεις των ισοψηφησάντων, που διενεργήθηκαν ενώπιον

της Εφορευτικής Επιτροπής.

Εκλογή Εποπτικού Συμβουλίου

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ: διακόσιοι ενενήντα εννέα (299)

ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ: διακόσιοι ενενήντα τρείς (293)
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ΛΕΥΚΑ: είκοσι πέντε (25)

ΑΚΥΡΑ: τέσσερα (4)

ΕΓΚΥΡΑ: διακόσια εξήντα τρία (263)

Γενομένης καταμέτρησης των σταυρών προτίμησης των υποψηφίων,

έλαβαν:

1 ΜΑΓΙΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 73

2 ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 73

3 ΜΟΝΤΙΑΝΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 67

4 ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΦΩΤΗΣ 65

5 ΠΡΕΚΕΤΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 57

6 ΜΕΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 52

7 ΤΑΣΤΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 51

8 ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 49

9 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 36

6 ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ 13

Εκλέγονται οι πέντε (5) πρώτοι του πίνακα ως τακτικά μέλη για το
Εποπτικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ.Α. Όλοι οι υπόλοιποι ανακηρύσσονται
ως αναπληρωματικοί , σύμφωνα με την σειρά εκλογής τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η τελική σειρά κατάταξης και ανακήρυξης των υποψηφίων προέκυψε από

αντίστοιχη κλήρωση των ισοψηφησάντων, που διενεργήθηκαν ενώπιον της

Εφορευτικής Επιτροπής.
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