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Αθήνα, σήµερα στις 26 Μαΐου 2010, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
18.03’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Α’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΙΩΤΗ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµεθα στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου και του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης: «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης διοίκησης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης.»
Το λόγο έχει ο συνάδελφος, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο Νοµό
Αιτωλοακαρνανίας, κ. Ανδρέας Μακρυπίδης.
Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο για έξι λεπτά.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΠΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σήµερα συζητούµε στην Ολοµέλεια της Βουλής το νοµοσχέδιο
για τη νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης. Είναι γεγονός ότι
το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο δεν είναι ένα ακόµα νοµοσχέδιο,
αλλά είναι µια νοµοθετική πρωτοβουλία, µια ριζοσπαστική, πρωτοποριακή και –θα έλεγα- ανατρεπτική µεταρρύθµιση που έρχεται από το µέλλον.
Αυτή η νοµοθετική πρωτοβουλία έχει πολιτικά χαρακτηριστικά,
έχει πολιτικές προεκτάσεις, έχει ιδεολογικές αναφορές και προσεγγίσεις, έχει πολιτικοϊδεολογικές αντιλήψεις και διαφοροποιήσεις και µεταξύ των κοµµάτων και µεταξύ των παρατάξεων και
µεταξύ των φορέων.
Αποτελεί µια ουσιαστική διαφορά µεταξύ προοδευτικής και
συντηρητικής αντίληψης για την αυτοδιοίκηση. Αποτελεί µια ουσιαστική διαφορά µεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της Κυβέρνησής του
και µεταξύ της Νέας ∆ηµοκρατίας, του κόµµατος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Αυτό γιατί; ∆ιότι υπάρχει διαφορετική αντίληψη για το κράτος,
ποιο κράτος έχουµε και τι κράτος θέλουµε. Υπάρχει η συντηρητική αντίληψη που θέλει το κράτος συγκεντρωτικό και υπάρχει
και η αντίληψη που θέλει το κράτος αποκεντρωµένο, δηλαδή
θέλει το κράτος-στρατηγείο µε αποκεντρωµένες δοµές, υπηρεσίες, αρµοδιότητες και εξουσίες, που στοχεύουν στην εξυπηρέτηση του πολίτη και στη µεταφορά, από το κέντρο στην
περιφέρεια, αρµοδιοτήτων και εξουσιών και διοικητικών και οικονοµικών.
Με τη συζήτηση σήµερα του νοµοσχεδίου βάζουµε τέλος –και
θα έλεγα ένα αίσιο τέλος- σε ένα µαραθώνιο διαβούλευσης που

έχει γίνει µε υπεραρκετό χρόνο, στον οποίο µετείχαν ενεργά εκατοντάδες και χιλιάδες αυτοδιοικητικά στελέχη από όλη την Ελλάδα.
Εδώ θα µου επιτρέψετε να πω ότι διαψεύσθηκαν οικτρά οι
Κασσάνδρες που προέβλεπαν ότι η προεκλογική δέσµευση του
ΠΑΣΟΚ για το νοµοσχέδιο για τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», η δέσµευση
της Κυβέρνησης ότι αυτό το νοµοσχέδιο δεν θα προχωρήσει και
µάλιστα σύντοµα ούτως ώστε και οι επικείµενες αυτοδιοικητικές
εκλογές να γίνουν µε το νέο σύστηµα –επαναλαµβάνω, διαψεύσθηκαν οικτρά- ακριβώς γιατί δεν πίστευαν ότι το ΠΑΣΟΚ και η
Κυβέρνησή του έχει και την τόλµη και τη βούληση να προχωρήσει σε αυτή τη µεγάλη ανατρεπτική αυτοδιοικητική µεταρρύθµιση, όπως διαψεύσθηκαν και για µια σειρά άλλες νοµοθετικές
πρωτοβουλίες που πήρε στο διάστηµα των επτά µηνών.
Αυτή η µεγάλη αυτοδιοικητική παρέµβαση τυγχάνει ευρύτατης κοινωνικής αποδοχής και οι όποιες υπαρκτές εξαιρέσεις,
αντιρρήσεις και διαφοροποιήσεις –σε δευτερεύοντα ζητήµαταεπιβεβαιώνουν την ορθότητα της επιλογής και αυτό έρχεται να
αποδειχθεί από το γεγονός ότι το 95% -και πλέον- των θέσεων,
των προτάσεων και της ΚΕ∆ΚΕ και της ΕΝΑΕ έγιναν αποδεκτές,
όπως και αρκετές προτάσεις κατά τη συζήτηση στην αρµόδια
∆ιαρκή Επιτροπή της Βουλής ενσωµατώθηκαν στο τελικό νοµοσχέδιο.
Κύριοι, η αυτοδιοίκηση αποτελεί ένα από τα τρία βάθρα της
δηµοκρατίας. Πέρα από το Κοινοβούλιο και το συνδικαλισµό -εν
τη ευρεία έννοια του- η αυτοδιοίκηση αποτελεί όντως βάθρο της
δηµοκρατίας.
Και µε αυτό το νοµοσχέδιο διευρύνεται αυτό το βάθρο µε µεγαλύτερες αρµοδιότητες, εξουσίες οικονοµικές και λειτουργικές
όσον αφορά τον στόχο που είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη. Με
το νοµοσχέδιο για τη νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης σήµερα νοµοθετούµε για τις επόµενες δεκαετίες, νοµοθετούµε για
τις επόµενες γενεές και όχι για τους επόµενους δηµάρχους και
τους επόµενους περιφερειάρχες.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΡΟ∆ΟΥΛΑ ΖΗΣΗ)
Φυσικά, από τη µεριά µου θα µου επιτρέψετε να πω ότι κατανοώ την αντιµεταρρυθµιστική στάση της Νέας ∆ηµοκρατίας,
γιατί αυτό έχει κάνει χρόνια τώρα σε όποιες σοβαρές νοµοθετικές πρωτοβουλίες έγιναν από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, προκειµένου να αναβαθµισθεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Καταψήφισε
τον «ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑ», καταψηφίζει και σήµερα το νοµοσχέδιο για
τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», γιατί είναι αποτέλεσµα της πολιτικής και ιδεολογικής αντίληψης που έχει η Νέα ∆ηµοκρατία για το κράτος.
Γιατί; Γιατί πιστεύει η Νέα ∆ηµοκρατία ότι δεν χρειάζεται πλέον
ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», αφού µετά από έξι χρόνια διακυβέρνησης της
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χώρας «επανίδρυσε» το κράτος και δεν χρειάζεται πλέον καµµία
νέα νοµοθετική πρωτοβουλία, καµµία νέα παρέµβαση.
Με το νοµοσχέδιο σήµερα γίνεται για πρώτη φορά µία ουσιαστική παρέµβαση στην εκχώρηση αρµοδιοτήτων και εξουσιών
από την κεντρική εξουσία, από το κράτος σε αποκεντρωµένες
υπηρεσίες και δοµές. Σε αυτό διαφέρει το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο από τον «ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑ», το νοµοσχέδιο της δεκαετίας
του ‘90, γιατί σήµερα δεν γίνεται παρέµβαση µόνο χωροταξικά.
∆εν γίνεται παρέµβαση µόνο στα όρια και τον αριθµό των δήµων,
αλλά σήµερα µε το νοµοσχέδιο αυτό στοχεύουµε σε δήµους δυνατούς, οικονοµικά αυτοδύναµους, διοικητικά ικανούς, πολιτικά
αυτόνοµους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Με το νοµοσχέδιο γίνεται µία ουσιαστική παρέµβαση και στον
πρώτο βαθµό αυτοδιοίκησης, αλλά και στο δεύτερο βαθµό µε
τον εκλεγµένο περιφερειάρχη και το εκλεγµένο περιφερειακό
συµβούλιο.
Και επειδή άκουσα, κατά κόρον, από τους Βουλευτές της Νέας
∆ηµοκρατίας να λένε ότι έγινε µε µικροκοµµατικά κριτήρια της
Κυβέρνησης, θα θέσω ένα ρητορικό ερώτηµα, γιατί δεν περιµένω
απάντηση.
Μα, ποια κυβέρνηση µπορεί αρµοδιότητες και εξουσίες τις
οποίες έχει σήµερα να τις µεταφέρει στην αυτοδιοίκηση, σε δηµάρχους ή σε περιφερειάρχες που αύριο γνωρίζει, εκ προοιµίου,
ότι θα ασκούνται από στελέχη που δεν ανήκουν στο κόµµα που
κυβερνάει σήµερα; Το κάνουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι
της Νέας ∆ηµοκρατίας, γιατί εµείς πιστεύουµε στην αυτοδιοίκηση, πιστεύουµε στην αποκέντρωση, πιστεύουµε στις δυνατότητες όσον αφορά την αυτόνοµη ανάπτυξη της περιφέρειας
µέσα από αρµοδιότητες, τις οποίες εκχωρούµε νοµοθετικά και
όχι µέσα από παλιές διαδικασίες που ακολουθείτο µέχρι σήµερα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πέραν των άλλων σήµερα µε
αυτό το νοµοσχέδιο γίνεται και µία ουσιαστική παρέµβαση στα
ζητήµατα που απασχολούν σήµερα την κοινωνία, στα θέµατα
διαφάνειας όσον αφορά τη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Με µία σειρά από διατάξεις που έχουν στόχο τον έλεγχο
των αποφάσεων της αυτοδιοίκησης, την ανάρτηση των αποφάσεων της αυτοδιοίκησης στο internet, µε τον προληπτικό έλεγχο,
αλλά και µε αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ελέγχους
νοµιµότητας και όχι όπως γίνονταν µέχρι χθες µε αποφάσεις του
γενικού γραµµατέα περιφέρειας, συµβάλλουµε ουσιαστικά στο
νοικοκύρεµα και στον περιορισµό της σπατάλης όχι µόνο σε λειτουργικές δυνατότητες, αλλά και σε οικονοµικές υποχρεώσεις.
Θα ήθελα να τελειώσω, κύριε Υπουργέ, µε µία αναφορά για
την Αιτωλοακαρνανία…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΠΙ∆ΗΣ : Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Θα ήθελα να σας πω ότι πρέπει µε τη ψήφιση του νόµου να
προχωρήσετε σε αντιµετώπιση των επιµέρους προβληµάτων που
έχουν δηµιουργηθεί όσον αφορά συγκεκριµένους δήµους, οι
οποίοι κατά το ήµισυ θα ήθελαν να κάνουν µετακίνηση σε κάποιο
άλλο δήµο και κατά το άλλο ήµισυ σε κάποιον άλλο δήµο. Προκειµένου αυτά τα ζητήµατα να λυθούν µε τη συγκατάθεση των
τοπικών κοινωνιών, όπως είχατε δεσµευτεί, να υπάρχει η δυνατότητα να προχωρήσετε ούτως ώστε και επιµέρους ζητήµατα να
αντιµετωπισθούν για να υπάρξει ευρύτατη κοινωνική αποδοχή
στη µεγάλη µεταρρυθµιστική πρωτοβουλία που φέρνετε. Φυσικά
πιστεύω ότι η ψήφιση του νοµοσχεδίου θα δικαιώσει και εµάς και
τις επόµενες γενεές.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε και εµείς
τον κ. Μακρυπίδη.
Το λόγο τώρα έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο Νοµό Κορινθίας κ. Άγγελος Μανωλάκης.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Σε συνέχεια του πολύ σηµαντικού θεσµού της Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης που ξεκίνησε το 1995 και πολλοί από εµάς είχαµε
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την τύχη και την ευκαιρία να υπηρετήσουµε και σε συνέχεια του
«ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑ», που ξεκίνησε το 1998, έρχεται σήµερα ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», µε δύο βασικά θεµέλια: Και το επιτυχηµένο, κατά την
άποψή µου, θεσµό της νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης και τον «ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑ».
Όµως, οι καιροί άλλαξαν, τα πάντα αλλάζουν και η µετεξέλιξη
αυτών των δύο θεσµών είναι ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». Θα έλεγα µία
µεγάλη επανάσταση στο πολιτικό σύστηµα της χώρας, στο διοικητικό σύστηµα της χώρας. Ήθελα εδώ να τονίσω ότι είναι επανάσταση, δεν είναι πόλεµος για να τσακώνεται η µία περιοχή µε
την άλλη, ο ένας δήµος µε τον άλλο. Ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» πρέπει
να ενώνει τον κόσµο και αναπτυξιακά και γεωγραφικά και πολιτιστικά κυρίως και µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
Έρχεται δυστυχώς, κύριε Υπουργέ, σε µία δύσκολη συγκυρία
για τη χώρα. Μόλις πριν από λίγες ηµέρες, πήραµε την ευρωστήριξη και σήµερα, που δεν χρειάζεται να κοιτάµε τα spreads
πόσο ανεβαίνουν, πρέπει να ξεκινήσουµε την ανασυγκρότηση
του κράτους. Ο Γιώργος ο Παπανδρέου, ο Πρωθυπουργός, το
ΠΑΣΟΚ πήραν µία εντολή να τα αλλάξουν όλα. Αυτό τι σηµαίνει;
Να αλλάξουµε κάποιους διευθυντές από Νέα ∆ηµοκρατία σε
ΠΑΣΟΚ κ.λπ.; Να αλλάξουµε τους θεσµούς και να πάµε ένα βήµα
µπροστά. Τελευταία όλοι, και δίκαια και άδικα, τα έχουν βάλει µε
το πολιτικό σύστηµα, το οποίο πρέπει να το αλλάξουµε και σε
επίπεδο κέντρου, αλλά και σε επίπεδο περιφέρειας.
Πολύ σωστές πρωτοβουλίες είναι η αλλαγή του νόµου περί ευθύνης Υπουργών, για την ασυλία των Βουλευτών και όλα αυτά,
όµως πρέπει να πάµε και παρακάτω. Να µικρύνουµε, κατ’ αρχάς,
το κεντρικό κράτος που είναι εν πολλοίς συγκεντρωτικό, συντηρητικό, διεφθαρµένο, αναποτελεσµατικό και να προχωρήσουµε
στις άλλες δύο βαθµίδες της αυτοδιοίκησης. Σήµερα έχουµε
πολλά επίπεδα διοίκησης και αυτοδιοίκησης. Έχουµε τέσσερα.
Θα πάµε ουσιαστικά σε τρία. Βέβαια θα υπάρχει η γενική διοίκηση σε επτά περιοχές, αλλά το κράτος πρέπει να έχει παρουσία
παντού. Πάµε, όµως, σε δύο δυνατούς θεσµούς αυτοδιοικητικούς: Την περιφερειακή αυτοδιοίκηση, που θα ασχολείται κυρίως
µε την ανάπτυξη –ένα θέµα που απασχολεί σήµερα την κοινωνία, την οικονοµία, τη χώρα- και φυσικά τη δηµοτική αυτοδιοίκηση που ασχολείται µε την παροχή υπηρεσιών στον πολίτη.
Τι γίνεται µε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»; Κατ’ αρχάς, χρόνια µιλούσαµε για αποκέντρωση αρµοδιοτήτων και βλέπετε πάρα πολλές
αρµοδιότητες να φεύγουν από το κεντρικό κράτος και να έρχονται στην περιφέρεια και πολλές απ’ αυτές να έρχονται στους
δήµους. Μιλούσαµε για οικονοµική αυτοτέλεια και την βλέπουµε
να έρχεται ίσως δειλά-δειλά, όµως έρχεται. Ο κάθε δήµος, η περιφέρεια µπορεί να παίρνει από τους έµµεσους φόρους, από το
ΦΠΑ, από το φόρο εισοδήµατος, από το φόρο µεγάλης ακίνητης
περιουσίας και να στέκεται ο κάθε οργανισµός στα πόδια του.
Σπάει το πελατειακό σύστηµα, αυτή η µεγάλη µάστιγα της ελληνικής πολιτείας. Το δηµαρχοκεντρικό και νοµαρχιακοκεντρικό σύστηµα που ξέραµε µέχρι σήµερα και αυτό σπάει µε διάφορα
όργανα που θα τα έχει ο δήµος και η περιφέρεια και µε τη διαβούλευση που φθάνει µέχρι τον πολίτη, ώστε να διαχέεται η
εξουσία προς τα κάτω και να φθάνει στον πολίτη, τον οποίο τον
θέλουµε συµµέτοχο.
Προληπτικός έλεγχος παντού, προκειµένου να χτυπήσουµε και
την, επίσης µεγάλη µάστιγα της εποχής µας, τη διαφθορά.
Θα µπορούσα να αναφέρω πάρα πολλά, για παράδειγµα τα
ΚΕΠ, µια πολύ σηµαντική, µικρή µεν επανάσταση που έκανε ο
Σταύρος Μπένος, που διευρύνεται µε τα ηλεκτρονικά ΚΕΠ. Και
σίγουρα πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει το ασυµβίβαστο, έστω
και µε πάνω από είκοσι πέντε χιλιάδες κατοίκους και για την επόµενη τετραετία ή πενταετία για όλους. Και αυτό είναι µια σωστή,
έξυπνη, απλή κίνηση, να γίνονται εκλογές µε τις ευρωεκλογές,
γιατί θέλουµε δηµάρχους όχι επαγγελµατίες. Θέλουµε δηµάρχους που να λειτουργούν επαγγελµατικά.
∆ύο λόγια για το νοµό µου και τελειώνω. Κατ’ αρχάς, δεν πιστεύω ότι ο αριθµός των δήµων είναι πανάκεια. Μας ενδιαφέρουν οι ποιοτικοί δήµοι και όχι ποσοτικά να φτάσουµε σε πολύ
λίγους. Για αυτό έχουµε στην Κορινθία έξι δήµους, γιατί έτσι
αποφάσισαν οι τοπικές κοινωνίες. Τα κριτήρια του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» είναι σοφά και σου λένε ότι «µπορεί να έχεις δύο, στην
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Κορινθία τέσσερις, πέντε, έξι…».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό µόνο, κυρία Πρόεδρε.
Οι τέσσερις µεγάλοι µόνο, κυρία Πρόεδρε, Λουτράκι, Κόρινθος, Κιάτο, Ξυλόκαστρο, που είναι πάνω από δέκα χιλιάδες κάτοικοι, δεν ήθελαν να ενωθούν. Εποµένως, αποτελούν δήµο.
Έχουµε τον ορεινό ∆ήµο της Νεµέας και ήθελαν οι δύο τοπικές
κοινωνίες του Βέλου-Βόχας να συνενωθούν και συνενώνονται.
∆ύο παρατηρήσεις και τελειώνω: Κύριε Υπουργέ, θα επιµείνω
και πάλι, όπως έκανα και στην επιτροπή, το όριο του ∆ήµου Κορινθίων να φτάσει στο φυσικό σύνορο, στον Ισθµό της Κορίνθου.
Πρέπει αυτή η αδικία κάποτε να αποκατασταθεί και πριν από τις
επόµενες δηµοτικές εκλογές.
Στο ∆ήµο Λουτρακίου-Περαχώρας, κύριε Υπουργέ, που ενώθηκε µε το ∆ήµο Αγίων Θεοδώρων, απαλείφθηκε η Περαχώρα. Ή
πρέπει να µπει το όνοµα «Περαχώρα» ή τουλάχιστον να γίνει
ιστορική πρωτεύουσα, γιατί, ξέρετε, έχει υπάρξει πρωτεύουσα
του κράτους η Περαχώρα και δεν µπορούµε να την εξαλείψουµε.
Και στο ∆ήµο Συκιωνίων που ενώνεται µε τη Στυµφαλία και το
Φενεό, νοµίζω ότι θα έπρεπε να είχαµε κάνει αναφορά σ’ αυτούς
τους ιστορικούς ορεινούς ∆ήµους, Στυµφαλίας, Φενεού. Και
µπορεί αυτό να γίνει µε την πρόσθεση αυτών των δύο ονοµάτων.
Ψηφίζω αυτό το νοµοσχέδιο µε την καρδιά µου -γιατί ακούστηκαν και διάφορα άλλα- µε την ψυχή µου, µε το µυαλό µου, µε
όλα, διότι, αν δεν υπήρχε ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», κύριε Υπουργέ επειδή έχουµε υπηρετήσει µαζί και την αυτοδιοίκηση- ίσως και
εγώ δεν θα έπρεπε ή δεν θα ήθελα να ήµουν εδώ. Επειδή χτίζουµε το νέο κράτος, γι’ αυτό είµαστε εδώ και το ψηφίζουµε µε
την καρδιά µας και δεν έχουν σηµασία οι µικροδιαφορές. Αυτά
θα ξεχαστούν. Σηµασία έχει ότι χτίζουµε ένα νέο θεσµό που είµαι
σίγουρος ότι θα αλλάξει την Ελλάδα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Μανωλάκη.
Καλείται να λάβει το λόγο ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και
Βουλευτής Πειραιά, κ. Γρηγόρης Νιώτης.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ (Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ιδιαίτερη χαρά µου να διαδέχοµαι στο Βήµα το συνάδελφο, τον κ. Άγγελο Μανωλάκη, ο
οποίος είναι ένας Βουλευτής που προέρχεται από την αυτοδιοίκηση.
Έχει τιµήσει και υπηρετήσει την αυτοδιοίκηση, κύριε Σκουλάκη, ως αιρετός νοµάρχης, όπως την υπηρέτησα και εγώ, αλλά
αιρετός µόνον ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση, µειοψηφία στο
∆ήµο Νικαίας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Και Πρόεδρος.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ (Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Θα
ήθελα δε, να τονίσω ότι υπηρέτησα, βεβαίως και ως γείτων Νοµάρχης Αρκαδίας την περίοδο του διορισµένου, όµως, Νοµάρχη
και έχω και εγώ την ίδια αίσθηση µε τον κ. Άγγελο Μανωλάκη,
ότι ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» φέρνει πραγµατικά µια µεγάλη σφραγίδα
µιας µεγάλης µεταρρύθµισης, µιας πλήρους, µεγάλης, δηµιουργικής αλλαγής. Αποτελεί την αφετηρία και την επανεκκίνηση των
ζωογόνων αποκεντρωµένων δυνάµεων του τόπου µας και συµπίπτει χρονικά µε τη µεγάλη, επίσης, ιστορική ανάγκη που έχει
η χώρα µας, µέσα από αυτή τη βαθιά κρίση, να κάνει αυτό το νέο
ξεκίνηµα µε τη δηµιουργία µεγάλων µελετηµένων αλλαγών,
καθώς ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» δεν είναι ένα ιστορικό αποτέλεσµα των
ηµερών. Είναι µια στρατηγική, πολιτική πρόταση, προγραµµατική πρόταση των δυνάµεων της αυτοδιοίκησης και βεβαίως, του
ΠΑΣΟΚ, που ιστορικά υπήρξε ο θεµελιωτής, αλλά και ο εκφραστής των µεγάλων, επίσης, επιλογών και επιτευγµάτων από τη
δεκαετία του ’80 που αφορούσαν την αποκέντρωση, το πέρασµα
πόρων και αρµοδιοτήτων, το λιγότερο κράτος, αλλά και τη στήριξη της αυτοδιοίκησης µε την εµπιστοσύνη των δυνάµεων που
συγκροτούνται σε τοπική και περιφερειακή βάση.
Άκουσα αρκετές ενστάσεις, κυρία Πρόεδρε και κυρίες και κύ-
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ριοι συνάδελφοι, ιδιαίτερα από την πλευρά της Νέας ∆ηµοκρατίας, αλλά και από το ΛΑΟΣ. Άκουσα την κ. Μπακογιάννη να λέει
ότι κατάφερε η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Εσωτερικών να
βάλει σε αντίδραση αρκετούς δήµους. Τα στοιχεία που έχω εγώ
λένε ότι ουσιαστικά η µεγάλη αυτή µεταρρύθµιση συµπίπτει κατά
90% µε τη µελέτη του ΙΤΑ, του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Συµπίπτει στο 90%. Αυτό είναι, λοιπόν, ένα συµπέρασµα, ότι
υπάρχει µια δοµηµένη αξιολόγηση. Από τους χίλιους εξήντα περίπου -ή όσοι είναι, χίλιοι τριάντα δύο- δήµους και κοινότητες,
πάµε στον αριθµό των τριακοσίων µε την ΚΕ∆ΚΕ, την Κεντρική
Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων να έχει µια οριακή κριτική, παρατήρηση µόνο για εικοσιπέντε δήµους. Αυτό θα το έλεγα ως ένα
θαύµα.
Αυτή, δε, την ώρα, όσοι διαµαρτύρονται ενεργά δεν είναι περισσότεροι από δέκα-δεκαπέντε δήµους από τους τριακόσιους
είκοσι πέντε που συγκροτούµε. Ασφαλώς και είναι θεµιτές οι παρατηρήσεις και ό,τι είναι δυνατόν και στην κατ’ άρθρον συζήτηση, στο άρθρο 1, να αξιολογηθεί, µέσα στο πλαίσιο του
διαλόγου του ελληνικού Κοινοβουλίου, θα είναι θετικό. ∆εν πρέπει, όµως, σε καµµία περίπτωση να δοθεί αυτό προς την πλευρά
της Νέας ∆ηµοκρατίας ή του ΛΑΟΣ, γιατί άκουσα ακραία παρατήρηση από το συνάδελφο κ. Πλεύρη, ότι η συγκρότηση και η
ενδυνάµωση της περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας είναι,
τάχα, η υπονόµευση του έθνους-κράτους.
Είναι µια τραγικά οπισθοδροµική άποψη και λυπάµαι που την
κάνει ένας Βουλευτής που είναι νέος σε ηλικία και ο οποίος πολλές φορές έχει συµβάλει δηµιουργικά στη συζήτηση εδώ στο
Κοινοβούλιο. Είναι πολύ ακραία, την απορρίπτω αµέσως και την
απορρίπτει η ίδια η ζωή. Μα, δεν υπάρχει στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και παγκόσµια, χώρα σύγχρονη, ανεπτυγµένη, επιτυχηµένη στην οικονοµική και κοινωνική της
συγκρότηση που να µην έχει µια λογική αποκέντρωσης στη βάση
των περιφερειών.
Η ενισχυµένη περιφέρεια, η δηµοκρατική περιφέρεια φέρνει
την εξουσία κοντά στο λαό. Ανοίγει τη διαδικασία για την ανάδειξη των νέων αναπτυξιακών οικονοµικών δυνατοτήτων των περιοχών αυτών και ουσιαστικά ενδυναµώνει το έθνος-κράτος.
Αυτό έχει δείξει µέχρι τώρα η ζωή και να µην ανησυχεί, εποµένως, ο κ. Πλεύρης.
Αυτό που έχω να πω είναι πως ορθώς πάρα πολλοί δήµοι συνενώνονται, γιατί από τα στοιχεία που έχουµε µόνο διακόσιοι δεκατρείς δήµοι είχαν διαχειριστική επάρκεια για την υλοποίηση
έργων ΕΣΠΑ. Μόλις το 44% των δήµων, δηλαδή, πεντακόσιοι
δήµοι σε όλη τη χώρα λειτουργούν µόνο µε ένα µηχανικό, ενώ
διακόσιοι ογδόντα δήµοι έχουν δεν έχουν έναν ή δυο οικονοµολόγους.
Πρέπει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να προχωρήσουµε στην
εποχή που ο λαός, ο τόπος, αλλά και η εξέλιξη του παγκόσµιου
ανταγωνισµού απαιτεί ταχύτερα βήµατα, αποφασιστικά βήµατα.
Και νοµίζω ότι ο «Καλλικράτης» και αν ακόµα δεν τον είχαµε προγραµµατίσει εδώ και µια δεκαετία, έπρεπε να τον είχαµε εµπνευστεί. Αυτές τις δύσκολες µέρες δεν µπορεί η χώρα µας να κάνει
τη µεγάλη νέα εκκίνηση, χωρίς ένα σύγχρονο, αποκεντρωµένο,
επιτελικό κράτος, µε ισχυρούς δήµους και ισχυρή αναπτυξιακή
περιφέρεια. ∆ίνει ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» αυτή τη βάση και εµείς δίνουµε απλόχερα την ψήφο µας. ∆ίνουµε απλόχερα την ψήφο µας
εν επιγνώσει ότι επιτελούµε το καθήκον µας απέναντι στη χώρα,
καθώς αυτό το ιστορικό νοµοσχέδιο είναι αποκρυστάλλωµα, αν
θέλετε, των εµπειριών όλων των στελεχών και του Κοινοβουλίου.
Μου έλεγε προηγουµένως ο συνάδελφος κ. Μακρυπίδης ότι
εκατόν εβδοµήντα συνάδελφοι, µεταξύ των οποίων και ο οµιλών,
προερχόµαστε από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Είναι πολύ σηµαντικό ότι στη σηµερινή Βουλή, µία τόσο µεγάλη σύνθεση συναδέλφων –και η Αντιπρόεδρος, επίσης, η κ. Ζήση, αλλά και πάρα
πολλοί συνάδελφοι που δεν µπορώ να τους απαριθµήσω- προέρχονται από αυτό το δυναµικό κύτταρο της αυτοδιοικήσεως. Αισθάνοµαι µεγάλη ικανοποίηση, καθώς, µετά λόγου γνώσεως,
υπηρετήσαµε από το βάθρο της πρωτοβάθµιας αυτοδιοικήσεως,
όπως είναι ο δήµος. Το έκανε και ο οµιλών, καθώς είτε ως νοµάρχης είτε ως περιφερειάρχης, έχω επιτελέσει αυτές τις λειτουργίες.
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Χαίρω που προσυπογράφω σήµερα ένα τέτοιο ιστορικό νοµοσχέδιο. Μακάρι ορισµένες βελτιώσεις –εφόσον στην κατ’ άρθρον
συζήτηση αυτό γίνει αποδεκτό- να οδηγήσουν και στην πλήρη
συναίνεση. ∆εν µπορώ να ακούω συναδέλφους από τα άλλα κόµµατα να λένε ότι δεν µπορούν να δώσουν την απλόχερη ψήφο
τους σε ένα τέτοιο ιστορικό νοµοθέτηµα.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ.
Νιώτη.
Το λόγο τώρα έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Εµµανουήλ
Σκουλάκης.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, πριν από λίγες ηµέρες εδώ δοκιµάστηκαν οι αντοχές
µας. ∆οκιµάστηκε η ψυχραιµία µας και µε πόνο ψυχής, οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και κάποιοι άλλοι ψήφισαν τα µέτρα που ψήφισαν, για να µην καταρρεύσει η χώρα. Από τη µία µεριά ήταν τα
Τάρταρα –πτώχευση, όχι µισθοί, όχι συντάξεις, όχι φάρµακα, όχι
νοσήλια στα νοσοκοµεία- και από την άλλη µεριά ήταν «ναι, στα
µέτρα», µήπως µπορέσουµε και σώσουµε τη χώρα.
Φάνηκε ότι η χώρα είναι υπό κατάρρευση. Τότε, το συνειδητοποίησαν οι πάντες και αυτοί που κυβερνούσαν για έξι χρόνια
που τους τα λέγαµε, αλλά δεν µας άκουγαν. Όµως, κατά την
άποψή µου φάνηκε ότι καταρρέει και το πολιτικό σύστηµα της
χώρας. Ακούστηκαν –και ακούγονται- φοβερά πράγµατα. Τα ζήσαµε όλοι. Ο λαός υποφέρει. ∆ίκαια φωνάζει. Και οι τριακόσιοι,
να πάνε κάπου, ξέρετε τι λέει.
Και ήρθε η ώρα σήµερα, αυτές τις ηµέρες, το Κοινοβούλιο να
στείλει το µήνυµά του στον ελληνικό λαό ότι συναισθάνεται τα
γεγονότα και την κρισιµότητα της κατάστασης. Περίµενε η κοινωνία µας, που είναι πολύ πιο µπροστά από εµάς, να στείλουµε
ένα µήνυµα ότι συνειδητοποιούµε πως όλοι µαζί εδώ πρέπει να
στείλουµε κάτι το εντυπωσιακό, όσον αφορά τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»,
να βελτιωθεί το σχέδιο νόµου, γιατί εγώ δεν άκουσα τίποτα επί
της ουσίας.
Άκουσα κάτι από όλους µας –και µη µε παρεξηγήσετε, αγαπητοί συνάδελφοι- και δεν περίµενα ποτέ µου ότι θα το ακούσω
και από την Αριστερά. Άκουσα οι Βουλευτές να χαϊδεύουν τα
αυτιά των οπαδών τους. Και έφθασε ο κ. Τσίπρας στο απίστευτο
σηµείο να λέει: «Μα, ακόµα και οι οπαδοί σας είναι απέναντι!».
Είναι κακό αυτό, να είναι δηλαδή απέναντι οι οπαδοί µας; Είναι
κακό να παίρνει η παράταξή µας, το Υπουργείο, αποφάσεις που
να δυσαρεστούν, αλλά να είναι προς το καλό; Η κοινωνία, κύριοι
συνάδελφοι, δεν ενδιαφέρεται για τις καρέκλες µας. Ενδιαφέρεται να δει πώς θα εξυπηρετηθεί καλύτερα.
Τι έγινε; Να σας πω τι έγινε. Το είπα προχθές και θα το επαναλάβω. Είναι ψυχολογική η εξήγηση. Κάποιοι άνθρωποι φρόντιζαν καιρό τώρα να λένε: «Μην πιστεύετε, δεν πρόκειται να
ψηφιστεί το νοµοσχέδιο του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»». Όταν είδαν ότι πιθανόν να ψηφιστεί, άρχισαν να λένε «εντάξει, θα ψηφιστεί, αλλά
δεν θα εφαρµοστεί». Και όταν διαπίστωσαν προ µηνός περίπου
ότι και θα ψηφιστεί και θα εφαρµοστεί, οι αυτοδιοικητικοί ήταν
ψυχολογικά απροετοίµαστοι γι’ αυτή τη µεγάλη αλλαγή.
Είναι η µεγαλύτερη αλλαγή που ψηφίζεται στην πατρίδα µας
από το 1974! Αυτή είναι η αλήθεια. Υπήρχε ψυχολογική απροετοιµασία των αυτοδιοικητικών, οι οποίοι έχασαν το χώµα κάτω
από τα πόδια τους και συµπαρέσυραν το πολιτικό σύστηµα.
Εγώ άκουσα σήµερα µόνο να χαϊδεύουµε τα αυτιά όλοι. Εγώ
δεν θα χαϊδέψω τα αυτιά. Είχα κάνει µία δήλωση –και λυπούµαι
που λείπουν οι χωριανοί µου από το Βάµµο- ότι δεν ασχολούµαι
µε κανένα θέµα κανενός δήµου και ό,τι πει το ΙΤΑ, το Ινστιτούτο
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ό,τι πει το Υπουργείο µε τα κριτήρια που
έχει επιβάλει και καθιερώσει, φθάνει να µας πείσει ότι τα εφαρµόζει παντού! Και είµαι ευτυχής!
Γιατί το λέω αυτό; Συνεδρίασε στις 30 Απριλίου η Τοπική
Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων Χανίων, κύριοι συνάδελφοι –την
έχω εδώ, θα την καταθέσω- και δεν λέει τίποτα απ’ αυτά που εµφανίστηκαν. Τι λέει; Έκανε δύο παρατηρήσεις. Και µόλις άρχισε
να συζητείται το θέµα και παρουσιάστηκε το σχέδιο νόµου προς
διαβούλευση, ξεσηκώθηκε το σύµπαν! Τι έγινε; Χάλασε ο κόσµος! Έξι δήµοι δηµιουργούνται, έξι φωτιές άναψαν οι αυτοδιοικητικοί! Ο ένας έλεγε την έδρα, ο άλλος το όνοµα, ο άλλος τα
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όρια!
Σε όλα αυτά υπάρχουν απαντήσεις από το Υπουργείο! Υπάρχουν απαντήσεις πειστικές! Υπάρχουν δύο θέµατα, του Βάµµου
–δεν θέλω να χαϊδέψω αυτιά- και της Καντάνου και ελπίζω ο
Υπουργός µε την τοποθέτησή του να δώσει πειστικές απαντήσεις, για να µη χρειαστεί να πάρουµε εµείς θέση.
Όµως, η γνώµη µου είναι, κύριε Υπουργέ, ότι εάν δεν έχετε
ακούσει τις τοπικές κοινωνίες –εγώ πιστεύω ότι τις έχετε ακούσει και αυτό ελέχθη από όλες τις µεριές, καταλαβαίνετε τι εννοώνα τις ακούσετε έστω και τώρα! ∆εν είναι κακό. Η δεύτερη σκέψη
είναι σώφρων πολιτική πράξη. Εάν υπάρχει κάτι σε κάποιο νοµό,
όπου πραγµατικά υπάρχει αδικία, τότε δεν είναι κακό να το διορθώσετε εδώ πέρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Όµως, αυτό το γενικευµένο ότι όλοι οι Βουλευτές παίρνουν το
λόγο και χαϊδεύουν τα αυτιά όλων των διαµαρτυροµένων δηµάρχων, αυτό προσωπικά δεν το δέχοµαι. Προσωπικά, θέλω να
στείλουµε µαζί ένα µήνυµα ότι είναι µεγάλη ευκαιρία να ανεβάσουµε ψηλά τον πήχη της αυτοδιοίκησης!
Τι κάναµε τώρα αυτές τις ηµέρες; Τι έγινε αυτές τις ηµέρες; Άλλοι ασχολούνται µε τα όρια. Άλλοι ασχολούνται µε τα ονόµατα.
Άλλοι ασχολούνται µε τις ιστορικές έδρες. Άλλοι ασχολούνται µε
τα πρόσωπα. Και χάθηκε η ευκαιρία να συνειδητοποιήσει ο ελληνικός λαός τη µεγάλη σηµασία αυτής της µεγάλης αλλαγής,
της µεγάλης µεταρρύθµισης! Και φταίµε εµείς, οι πολιτικοί, γιατί
δεν έχουµε καταλάβει ότι η χώρα έφθασε εκεί που έφθασε! Και
φταίει το περιβόητο προσωπικό πολιτικό κόστος!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό το µηνυµατάκι θέλει να στείλει ο
οµιλών που έτυχε να έχει τη µεγαλύτερη θητεία από όλους σας
εδώ µέσα. Έχω την τιµή να µε έχει εκλέξει ο λαός µου, οι συµπολίτες µου και να µε έχουν τιµήσει έντεκα φορές! ∆ιανύω το εικοστό ένατο έτος της διαδροµής µου και θέλω να σας
διαβεβαιώσω ότι ο λαός θέλει καθαρές κουβέντες, θέλει να του
λες την αλήθεια. Και απ’ αυτήν την αλήθεια, περιµένει να έχει
όφελος.
Το ίδιο έγινε µε τον «ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑ». Θυµάµαι τι έγινε εδώ
µέσα! Αποχώρησε η Νέα ∆ηµοκρατία! Μαύρες σηµαίες στην
Κρήτη! Μαύρες σηµαίες εδώ! Μαύρες σηµαίες εκεί! Και εκείνοι
οι ίδιοι άνθρωποι που τότε σήκωναν τις µαύρες σηµαίες, σήµερα
πρωτοστατούν να γίνουν συνενώσεις όσο το δυνατόν µεγαλύτερων δήµων, γιατί έχουν συνειδητοποιήσει ότι µόνο ένας ισχυρός
δήµος µπορεί να εξυπηρετήσει καλύτερα τους πολίτες. Και αυτό
είναι τελευταίο ζητούµενο, πώς δηλαδή θα δηµιουργήσουµε θεσµούς, πώς θα δηµιουργήσουµε οργανισµούς που θα εξυπηρετούν καλύτερα τους πολίτες.
Μέσα στη βαθιά οικονοµική κρίση που περνά ο τόπος, καλό θα
είναι να δηµιουργήσουµε σε κάθε περιοχή µία δηµοτική απανεµιά για τους πολίτες µας. Ψηφίζω και στηρίζω συνειδητά αυτό
το νοµοσχέδιο γιατί είναι η µεγαλύτερη θεσµική αλλαγή.
Στα άρθρα, κύριε Υπουργέ, µπορεί να χρειαστεί να κάνω κάποιες παρατηρήσεις, παρά το ότι θα ήθελα πολύ να τις διορθώσετε, για να µη χρειαστεί να γίνω και εγώ σαν τους άλλους που
χαϊδεύουν τα αυτιά των δηµάρχων.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε πολύ τον
κ. Σκουλάκη.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Σπυρίδων
Γαληνός.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Στην οµιλία µου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα αναφερθώ στις σηµαντικές αντιρρήσεις που έχω για τη φιλοσοφία
και τον πυρήνα του σχεδίου «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». ∆εν θα αναφερθώ
στα ελλείµµατα αντιπροσώπευσης που θα δηµιουργήσει και στο
κόστος ερηµοποίησης που συνεπάγεται. ∆εν θα αναφερθώ στο
βασικό ερώτηµα αν υπάρχουν τα λεφτά για να τον εφαρµόσουµε
ή αν χτίζουµε πύργους στην άµµο. Και δεν θα αναφερθώ, επίσης, στο άλλο σηµαντικό ερώτηµα, δηλαδή, τι θα απογίνει µε τα
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εργασιακά δικαιώµατα των εργαζοµένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στις στρατιές των ανέργων που θα δηµιουργήσει.
Θα αναφερθώ αποκλειστικά και µόνο στη χωροταξική διάσταση του σχεδίου που έχει οδηγήσει το σύνολο των κατοίκων
της Λέσβου σε κατάσταση βαθιάς ανησυχίας και δίκαιης οργής.
Η νησιωτική διάσταση του σχεδίου «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» που συνοψίζεται στο δόγµα «κάθε νησί και δήµος» είναι ένα «κουστούµι»
κοµµένο και ραµµένο στα µέτρα των Κυκλάδων, της εκλογικής
περιφέρειας του κυρίου Υπουργού. Είναι ένα «κουστούµι» στενό,
πολύ στενό, ασφυκτικά στενό για το τρίτο µεγαλύτερο νησί της
χώρας, τη Λέσβο.
Επειδή προέρχοµαι από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, χάρηκα ειλικρινά όταν έµαθα ότι ο πρώην ∆ήµαρχος Πάρου έγινε Υπουργός Εσωτερικών. Και αυτό, γιατί υπέθεσα ότι θα έφερνε µαζί του
µια καλύτερη αντίληψη των προβληµάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Για να συµβεί, όµως, αυτό θα έπρεπε ο Υπουργός Εσωτερικών
να έχει πάψει να σκέφτεται και να λειτουργεί ως ∆ήµαρχος
Πάρου, κάτι που στην περίπτωση του κ. Ραγκούση εµφανώς δεν
έχει συµβεί ακόµα.
Κύριε Υπουργέ, το ότι δεν έχετε επισκεφθεί τη Λέσβο είναι
τουλάχιστον προφανές. Όµως, δεν είχατε ένα γεωγραφικό χάρτη
στο γραφείο σας;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Τι λέτε;
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ: ∆εν είχατε έναν άνθρωπο να ρωτήσετε, όπως για παράδειγµα τον κ. Σηφουνάκη, που είναι και στην
Κυβέρνηση µαζί σας;
Αν είχατε κάνει κάτι από όλα αυτά, θα γνωρίζατε ότι οι δύο
κόλποι του νησιού το χωρίζουν σε τρία κοµµάτια και σε συνδυασµό µε τους τρεις ορεινούς όγκους το χωρίζουν σε πέντε κοµµάτια, όσοι και οι δήµοι που πρότεινε το Ινστιτούτο Τοπικής
Αυτοδιοίκησης. Επίσης, θα γνωρίζατε ότι η πρωτεύουσα του νησιού δεν βρίσκεται στο κέντρο του, αλλά στο άκρο του.
Εντάσσοντας όλη τη Λέσβο σε ένα δήµο, δηµιουργείτε ένα
δήµο «τέρας» που εκτείνεται σε χίλια εξακόσια τριάντα έξι τετραγωνικά χιλιόµετρα, τον µεγαλύτερο σε έκταση δήµο της
χώρας. Για όνοµα του θεού! Έλεος! Με ποια λογική µια περιοχή
µε τέτοια γεωµορφολογία µπορεί να λειτουργήσει ως ενιαίος
δήµος; Πώς το σκεφτήκατε αυτό; Για να πάει κανείς από το Σίγρι,
τη Βατούσα ή τα Χίδυρα στη Μυτιλήνη θέλει δυόµισι ώρες, όση
ώρα θέλει και ο κάτοικος των Αθηνών για να επισκεφθεί τη Λαµία.
Με ποια λογική µπορούν αυτές οι περιοχές να είναι στον ίδιο
δήµο; Πώς θα λειτουργήσει η βασική για την Τοπική Αυτοδιοίκηση αρχή της αµεσότητας; Καταλάβατε, κύριε Υπουργέ, τι ψηφίζουµε σήµερα; ∆ήµος Αθηνών µε έδρα τη Λαµία!
Η Λέσβος σε αντίθεση µε τα άλλα νησιά και άλλες περιοχές
που έχουν συγκεντρωµένη την πλειοψηφία του πληθυσµού τους
σε µία πόλη, έχει στην πόλη της Μυτιλήνης µόλις το 30%, ενώ
παράλληλα έχει πολλαπλά ζωντανά πληθυσµιακά και οικονοµικά
κέντρα. Με τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» θα οδηγηθούµε σε υπερσυγκέντρωση αρµοδιοτήτων που θα διογκώσουν την πρωτεύουσα και
µάλιστα πέρα από τη φέρουσα ικανότητά της και θα οδηγήσουν
στο µαρασµό των χωριών και στον αφανισµό της υπαίθρου.
Το επιχείρηµά σας περί αυξηµένων αναπτυξιακών δυνατοτήτων στην περίπτωσή µας δεν υπάρχει. Τα σχεδιαστικά σφάλµατα
και οι αβλεψίες στο χέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» µε το πρόσχηµα της
ανάπτυξης, οδηγούν σε αναπαραγωγή του µοντέλου του υπερτροφικού αστικού κέντρου που αποµυζά και απονεκρώνει την περιφέρειά του.
Η εφαρµογή του δόγµατος «κάθε νησί και δήµος» στην περίπτωση της Λέσβου θα είναι καταστροφική. Θα οδηγήσει σε διοικητικά αδιέξοδα, στον αφανισµό και στην ερήµωση κάθε
οικισµού µακριά από τη Μυτιλήνη.
Μιλάτε για διαβούλευση. Ποια διαβούλευση, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι; Η Κυβέρνηση χρησιµοποιεί τα περί διαβούλευσης
ως ρητορείες, ως κούφιες ρητορείες. Όµως, στην πραγµατικότητα δεν συνδιαλέγεται µε την κοινωνία, δεν ακούει τα προβλήµατα, δεν προσαρµόζει πολιτικές.
Κύριε Υπουργέ, αγνοήσατε και µάλιστα µε τον πιο επιδεικτικό
τρόπο την καθολική αντίθεση της κοινωνίας της Λέσβου. Η Κυ-
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βέρνηση δεν έλαβε υπ’ όψιν την πρόταση του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δεν έλαβε υπ’ όψιν την πρόταση της ΤΕ∆Κ
Λέσβου, δεν έλαβε υπ’ όψιν τις αντιρρήσεις των αυτοδιοικητικών,
τις αντιρρήσεις της κοινωνίας.
Προσπαθώ ειλικρινά τις τελευταίες µέρες να µπω στη θέση
σας. Προσπαθώ να καταλάβω όχι µόνο πώς κάνατε ένα τόσο µεγάλο λάθος, αλλά και γιατί επιµένετε σ’ αυτό το λάθος. Ο ιδεοληπτικού χαρακτήρα εγκλωβισµός σας στην αρχή «κάθε νησί και
δήµος»; Η οίηση, δηλαδή η αλαζονεία της εξουσίας; Ο φόβος ότι
αν υποχωρήστε και αλλάξετε το σχεδιασµό στην περίπτωση της
Λέσβου, θα ανοίξετε κι άλλα µέτωπα και θα αυξηθούν οι διεκδικήσεις;
Ο τελευταίος λόγος, που κατά τη γνώµη µου είναι και ο µόνος
εύλογος, προφανώς δεν ισχύει. Η αρχή «κάθε νησί και δήµος»
αυτονόητα δεν ίσχυσε για τα δύο µεγαλύτερα νησιά, την Κρήτη
και την Εύβοια. Εξίσου αυτονόητα δεν πρέπει να ισχύσει και για
το τρίτο σε µέγεθος νησί, τη Λέσβο.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ)
Κύριε Υπουργέ, η εµµονή σας στο λάθος και µάλιστα σε ένα
τόσο µεγάλο λάθος δεν συνιστά αρετή. Η µόνη ενάρετη, η µόνη
σωστή στάση είναι να αναγνωρίσετε το λάθος και να το διορθώσετε. Να το διορθώσετε σήµερα, να το διορθώσετε τώρα. Είναι
πάνδηµο, είναι παλλαϊκό αίτηµα να µην ισχύσει η αρχή «ένας
δήµος ανά νησί» στη χωροταξική κατανοµή του σχεδίου «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» στη Λέσβο. «Ο έχων ώτα ακούειν ακουέτω»!
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σύνολο της Περιφέρειας
Αττικής, το παρόν νοµοσχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» περιορίζει τους
εκατόν είκοσι δύο δήµους και κοινότητες σε εξήντα έξι µε µία
µόνο διαφωνία, αυτή της ΚΕ∆ΚΕ στον Ωρωπό. Το λέω αυτό, γιατί
έχουµε επίσηµους επισκέπτες από την ευρύτερη Αττική.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα πέντε µέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Γραµµατικού Αττικής.
Η Βουλή σας καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει τώρα ο συνάδελφος κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης για έξι λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µια διοικητική αναδιοργάνωση
οφείλει να βελτιώνει τη λειτουργία του κράτους και να αντιµετωπίζει τις αναπτυξιακές ανισορροπίες. Βασικό εργαλείο για να
γίνει αυτό είναι οι ισχυρές περιφέρειες, οι οποίες να είναι σε
θέση να αναδεικνύουν τα πλεονεκτήµατά τους, αλλά και να εκµεταλλεύονται όλες τις ευκαιρίες που δηµιουργούνται. Όπως
αντιλαµβάνεστε, αναφέροµαι στο µέγεθος των περιφερειών,
διότι και αυτό δηµιουργεί ισχύ.
Σε αυτό το σχέδιο νόµου –και αυτά τα είχαµε συζητήσει, κύριε
Υπουργέ- επιλέξατε να διατηρήσετε το σηµερινό αριθµό των περιφερειών. Έτσι, αφαιρέσατε δύο δυνατότητες. Πρώτον, να αποκτήσουν την ισχύ που προανέφερα και δεύτερον, να είναι σε
θέση να αναπτύξουν αποτελεσµατικές, διαπεριφερειακές, αλλά
και διασυνοριακές συνεργασίες. Και γνωρίζετε πόσο σηµαντικό
είναι αυτό ιδιαίτερα σε περιοχές ευαίσθητες, όπως είναι η Ανατολική Μεσόγειος. Ειδικά, δε στο θέµα της διασυνοριακότητας
δεν έχετε κάνει καµµία απολύτως πρόβλεψη.
Όµως, αυτά θα µπορούσαν να είναι το λιγότερο. Το πολύ σηµαντικό το οποίο θέλω να υπογραµµίσω και να καταγραφεί από
όλους τους συναδέλφους είναι ότι παραιτηθήκατε από την προοπτική µιας επωφελέστερης κατανοµής των κοινοτικών πόρων
για την περίοδο µετά το 2013. Και αυτό, διότι η χρηµατοδότηση
θα εξακολουθεί να υπολογίζεται στις σηµερινές δεκατρείς διοι-
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κητικές περιφέρειες.
Την τρέχουσα περίοδο του ΕΣΠΑ, 2007-2013, έχουν ήδη υποστεί απώλειες πέντε περιφέρειες, άλλες για στατιστικούς λόγους
και άλλες για οικονοµικούς λόγους. Και αυτό οφείλεται στο ότι το
2003, ως Κυβέρνηση δεν είχατε επιδιώξει να κάνετε εγκαίρως
την κατάλληλη διοικητική αναδιοργάνωση. Το ίδιο συµβαίνει και
τώρα.
Να σας πω ότι µε σηµερινά οικονοµικά στοιχεία, επτά στις δεκατρείς περιφέρειες εξέρχονται από την κάλυψη της κοινοτικής
χρηµατοδότησης. Και όλοι γνωρίζουµε πόσο σηµαντικό είναι
αυτό, δεδοµένου ότι στους πόρους περιλαµβάνεται και η Κοινή
Αγροτική Πολιτική.
Αυτά, λοιπόν, σε ό,τι αφορά στις επιπτώσεις του σχεδίου σας
ως προς την ευρωπαϊκή του προοπτική.
Έρχοµαι τώρα σε ειδικότερα θέµατα.
Ένα από αυτά είναι το θέµα των αναπτυξιακών παρεµβάσεων
στα νησιά. Ενδεχοµένως κάποιοι συνάδελφοι γνωρίζουν ήδη ότι
µετά το 2013, θα είναι δυνατόν να γίνονται παρεµβάσεις χωρίς
προβλήµατα επιλεξιµότητας σε περιοχές που έχουν προβλήµατα
γεωγραφικής µειονεξίας, όπως για παράδειγµα, οι ορεινές περιοχές, οι νησιωτικές περιοχές ή οι αποµακρυσµένες περιοχές.
Αυτή η πρόβλεψη δεν λαµβάνεται καθόλου υπ’ όψιν σ’ αυτό το
σχέδιο. Και όταν λέω πρόβλεψη, εννοώ και δοµές, αλλά και χρηµατοδότηση.
Εµείς, κύριοι συνάδελφοι, Βουλευτές της Νέας ∆ηµοκρατίας,
από νησιωτικές περιοχές έχουµε ήδη καλύψει αυτό το κενό, µεταβήκαµε στις Βρυξέλλες και είµαστε σε επικοινωνία µε τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα, προκειµένου να διασφαλίσουµε την
έννοια της νησιωτικότητας στη νέα περίοδο.
Έρχοµαι τώρα στην ουσία του σχεδίου νόµου. Έχω πρώτα απ’
όλα µία απορία, σχετικά µε τον αναπτυξιακό σχεδιασµό και προγραµµατισµό ο οποίος αναλαµβάνεται από την αιρετή περιφέρεια.
Πόση αξία έχει αυτός ο σχεδιασµός και προγραµµατισµός,
όταν διοικητικές και πολιτικές αρµοδιότητες, που είναι απαραίτητες για τη σωστή εφαρµογή του, ασκούνται από τις γενικές διοικήσεις; Με αυτόν τον τρόπο ούτε η αποτελεσµατικότητα των
αναπτυξιακών πολιτικών θα αυξηθεί, αλλά ούτε και η ανταγωνιστικότητα των περιφερειακών οικονοµικών θα ενισχυθεί. Αυτός
είναι και ένας λόγος για τον οποίο θεωρώ ότι το σχέδιό σας είναι
πρόχειρο και έχει αµφίβολο αναπτυξιακό αντίκρισµα.
Και αντί, κύριε Υπουργέ, να επικεντρώσουµε τη συζήτηση
ακριβώς σε αυτά τα ζητήµατα, εσείς µας εµπλέξατε σε µια διελκυστίνδα σχετικά µε το πού θα είναι η έδρα της γενικής διοίκησης στο Αιγαίο. Αφού, λοιπόν, η συζήτηση πήρε αυτήν την
τροπή, χωρίς να λαϊκίζω, θέλω να σας πω να µη διανοηθείτε να
ορίσετε πουθενά αλλού στο Αιγαίο έδρα της γενικής διοίκησης
πλην της Χίου.
∆εύτερον, επειδή δώσατε την αίσθηση του «βάλε τώρα που
γυρίζει» -και λυπάµαι που το λέω- σας ζητώ –και πάλι χωρίς να
λαϊκίζω- να µεταφέρετε την έδρα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στη Χίο, µε ένα κριτήριο –και είδαµε ότι υπάρχει απουσία
κριτηρίων στο νοµοσχέδιο- το γεωγραφικό επειδή η Χίος βρίσκεται στο κέντρο της περιφέρειας, µπορούµε να εξασφαλίσουµε και οικονοµικούς πόρους που υποτίθεται ότι σας νοιάζει,
αλλά και καλύτερες λειτουργίες.
Μία πραγµατική διοικητική µεταρρύθµιση –γιατί υποτίθεται ότι
αυτός είναι ο στόχος του νοµοσχεδίου- πρέπει να βασίζεται σε
κάποια προεργασία:
Πρώτον, σε µία σοβαρή περιφερειακή ανάλυση. Και αναρωτιέµαι: Αλήθεια έχει κάνει µια τέτοια ανάλυση το αρµόδιο Υπουργείο Οικονοµίας και Ανταγωνιστικότητας;
∆εύτερον, στην κωδικοποίηση των αρµοδιοτήτων και της νοµοθεσίας.
Τρίτον, στην άρση των αλληλοεπικαλύψεων και συναρµοδιοτήτων.
Τέταρτον, στην εξασφάλιση δοµών και πόρων.
Ήδη ακούσαµε χθες –ο κ. Νάκος το υπολόγισε- ότι οι δήµοι
θα πάρουν 736.000.000 ευρώ περισσότερα σε σχέση µε το 2009,
για να καλύψουν 1,4 δισεκατοµµύρια ευρώ, που αποτελούν το
κόστος των µεταφερόµενων αρµοδιοτήτων. ∆ηλαδή έλλειµµα
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από τα αποδυτήρια 700.000.000 ευρώ, χωρίς βέβαια να υπολογίζονται άλλα παράπλευρα κόστη.
Και επειδή αναφέρθηκα εκτενώς στα νησιά, θέλω να σας ρωτήσω το εξής: Γιατί δεν κάνατε µία ειδική πρόβλεψη, για τα
νησιά, στα οποία έχετε δώσει κάποιες παραπάνω αρµοδιότητες;
Τουλάχιστον για τους ΚΑΠ και τη ΣΑΤΑ, δεδοµένου ότι η σηµερινή κατάσταση έχει φέρει τους νησιωτικούς δήµους σε πλήρη
απόγνωση;
Ένα άλλο στοιχείο που θα ήθελα να αναδείξω αφορά τη µεταφορά προσωπικού και αρµοδιοτήτων από τη σηµερινή κρατική
περιφέρεια στους δύο βαθµούς αυτοδιοίκησης και στην ανακατανοµή τους µεταξύ δήµων και των σηµερινών νοµαρχιών που
µετασχηµατίζονται σε περιφέρειες. Σίγουρα αυτό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Όµως, η δυσκολία δεν πρέπει να αποτελεί και άλλοθι. Θα έπρεπε η Κυβέρνηση να έχει βρει τις ορθές αναλογίες
µεταξύ κρατικής και αποκεντρωµένης διοίκησης.
Όλες αυτές οι δυσκολίες θα έπρεπε να είχαν αντιµετωπισθεί
µε συγκεκριµένες λύσεις µέσα απ’ αυτό το νοµοσχέδιο. Μία απ’
αυτές, θα µπορούσε να ήταν η αριθµητική ταύτιση των γενικών
διοικήσεων µε τις περιφερειακές αυτοδιοικήσεις. ∆εν το κάνατε,
προφανώς, γιατί θέλατε να αποφύγετε τη συνύπαρξη δύο συστηµάτων διοίκησης ταυτόχρονα στον ίδιο γεωγραφικό χώρο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα άλλο δείγµα προχειρότητας αφορά στους υπαλλήλους
των νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων. Και εδώ θέλω να καταθέσω
στα Πρακτικά ένα ψήφισµα των εργαζοµένων στις Νοµαρχίες Λέσβου-Χίου και Σάµου, το οποίο στην ουσία αποτελεί κραυγή αγωνίας για πολλές οικογένειες, οι οποίες αναγκάζονται να αλλάξουν
τόπο κατοικίας, χωρίς µάλιστα να έχουν και κάποιο κίνητρο γι’
αυτό.
Και εδώ δείχνετε ότι δεν έχετε αντίληψη για το τι θα πει νησιωτικότητα. Κύριε Υπουργέ, είναι τελείως διαφορετικό πράγµα
από µία µετάταξη από τη Λεωφόρο Συγγρού, όπου είναι η έδρα
της Νοµαρχίας Αθηνών, στη Λεωφόρο Κατεχάκη, όπου είναι η
έδρα της Περιφέρειας Αττικής.
Εσείς -και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε- για να µας χρυσώσετε το
χάπι, δηµιουργήσατε ένα ινστιτούτο νησιωτικής πολιτικής υπό
την εποπτεία σας ως συµβούλου του κράτους και της αυτοδιοίκησης για θέµατα χάραξης πολιτικής για τις νησιωτικές περιοχές µε ένα προεδρικό διάταγµα, που Κύριος οίδε πότε θα
εκδοθεί. Αυτό δεν µπορεί να γίνει αποδεκτό. Σήµερα στα νησιά
δεν λείπουν οι έρευνες και οι µελέτες, αλλά η πολιτική βούληση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόρης Νιώτης): Το λόγο τώρα έχει για έξι
λεπτά η Βουλευτής Βοιωτίας του ΠΑΣΟΚ κ. Βασιλική ΤσόνογλουΒυλλιώτη.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Καλωσορίζω και εγώ τις γυναίκες από το Γραµµατικό.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ΠΑΣΟΚ, ο
Πρόεδρος του κινήµατος και ο Πρωθυπουργός της χώρας µας
Γιώργος Παπανδρέου µε αυτήν τη σηµαντική νοµοθετική πρωτοβουλία, η οποία είναι υψίστου κοινωνικού και πολιτικού περιεχοµένου, υλοποιεί την υπόσχεσή του, πράγµατι, για ένα
αποκεντρωµένο κράτος, για ένα κράτος πιστό σε αυτές τις διαρθρωτικές αλλαγές, για ένα κράτος που θα αναπτύξει την περιφέρεια και θα την κάνει ένα ζωντανό κύτταρο ανάπτυξης.
Η νοµοθετική πρωτοβουλία που ψηφίζουµε σήµερα εντάσσεται στο πλαίσιο µιας δέσµης µεγάλων τοµών και µέτρων µε τις
οποίες η Κυβέρνηση, πέραν της δεσµεύσεώς της προεκλογικά,
επιχειρεί τη βαθιά τοµή, αυτήν την οποία υλοποιεί από τις 5
Οκτωβρίου του 2009.
Η νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης διοίκησης έχει ως στόχο αφ’ ενός µεν την εξοικονόµηση
πόρων των φορολογουµένων πολιτών µέσω της µείωσης του
αριθµού των ΟΤΑ και των νοµικών τους προσώπων και αφ’ ετέ-
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ρου τη σωστή και ορθή διαχείρισή τους.
Βασικό πλεονέκτηµα αυτής της πρωτοβουλίας αποτελεί η αναπτυξιακή της προοπτική, ώστε οι Ο.Τ.Α. να είναι πλέον λειτουργικά αυτοδύναµοι και ικανοί να διευκολύνουν, να ενθαρρύνουν
και ταυτόχρονα να στηρίζουν την ανάληψη τοπικών πρωτοβουλιών.
Το πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ενσωµατώνει σε ένα νοµοθέτηµα εκατοντάδων άρθρων θεσµικές παρεµβάσεις, που αντιστοιχούν σε δεκαέξι νοµοσχέδια.
Το πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» αναγνωρίζει τον κρίσιµο ρόλο
των ΟΤΑ για την εδαφική στρατηγική ανάπτυξη και γι’ αυτόν το
λόγο αναβαθµίζει το επιχειρησιακό δυναµικό των δήµων και των
περιφερειών για την άσκηση µιας ολοκληρωµένης πολιτικής ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο και συγχρόνως αναγνωρίζει θεσµικά τη
συλλογική λειτουργία της αυτοδιοίκησης µε όργανα νέα, όπως η
εκτελεστική επιτροπή, οι αντιδήµαρχοι, οι αντιπεριφερειάρχες
µε τοπική αρµοδιότητα, η οικονοµική επιτροπή, η επιτροπή ποιότητας ζωής, όλες αυτές οι ενέργειες που ικανοποιούν τις επιταγές της Λευκής Βίβλου.
Ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χωροθετεί
τους νέους δήµους σε όλη τη χώρα. Συγκροτεί περιφέρειες και
καταργεί τις νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις και τα επαρχεία. Συγκροτεί αποκεντρωµένες διοικήσεις µε τη συγχώνευση κρατικών
περιφερειών.
Μεταφέρει σηµαντικές αρµοδιότητες της δευτεροβάθµιας αυτοδιοίκησης στους δήµους.
Εισάγει νέους θεσµούς, όπως ο Συµπαραστάτης του ∆ηµότη
και της Επιχείρησης, η Επιτροπή ∆ιαβούλευσης, το Συµβούλιο
Ένταξης Μεταναστών.
Μειώνει το όριο ηλικίας του εκλέγεσθαι στα 18 έτη και µε
αυτόν τον τρόπο ανοίγει την αυτοδιοίκηση στους νέους.
Κωδικοποιεί και συγκεντρώνει τις αρµοδιότητες της δευτεροβάθµιας αυτοδιοίκησης. Μεταφέρει αρµοδιότητες από κάθε
Υπουργείο προς την αιρετή περιφέρεια.
∆ηµιουργεί ένα νέο σύστηµα εποπτείας των ΟΤΑ. Εισάγει ένα
νέο σύστηµα οικονοµικής κατοχύρωσης των πόρων του. Θεσπίζει ένα νέο σύστηµα ενδοδηµοτικής αποκέντρωσης. Εισάγει ένα
νέο πλαίσιο για την καταστατική θέση των αιρετών. Επαναρρυθµίζει το καθεστώς των επιχειρήσεων και των νοµικών προσώπων.
Προσαρµόζει το νέο σύστηµα αυτοδιοίκησης στις ανάγκες της
νησιωτικότητας και ορεινότητας, βάσει του Συντάγµατος.
Στόχος του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ
είναι η απόκτηση ενός κράτους σύγχρονου, αποτελεσµατικού και
επιτελικού, που ανοίγει νέους δρόµους ανάπτυξης, δρόµους που
τους έχει ανάγκη ο Έλληνας πολίτης, ένα κράτος-βοηθός τόσο
του πολίτη όσο και της επιχείρησης.
Μειώνεται ο αριθµός των δήµων και των κοινοτήτων. Μειώνεται ο αριθµός των περιφερειών. Μειώνεται ο αριθµός των δηµοτικών συµβούλων και τα κενά που δηµιουργούνται, κύριε
συνάδελφε της Νέας ∆ηµοκρατίας, που προηγουµένως θίξατε
αυτό το ζήτηµα, καλύπτονται, πράγµατι, από εθελοντικές και
υποχρεωτικές µετατάξεις. Άρα, δεν υπάρχει κενό και πληρώνεται
απολύτως το θέµα των µετατάξεων στους νέους δήµους και στις
αιρετές περιφέρειες.
Οι µέχρι πρότινος πενήντα χιλιάδες θέσεις πολιτικού προσωπικού µειώνονται στο ήµισυ. Το ίδιο και τα νοµικά πρόσωπα και
τα µέλη των διοικητικών συµβουλίων των δηµοτικών επιχειρήσεων.
Με όλα αυτά επιτυγχάνεται η θεµελίωση ενός νέου συστήµατος που διευρύνει τη συµµετοχή, εµβαθύνει τη δηµοκρατία, ενισχύει τη συλλογική λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
επιτρέπει την καλύτερη συµµετοχή των πολιτών. Εξοικονοµούνται εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ το χρόνο, που είναι πολύ
σηµαντικά εν µέσω της οικονοµικής κρίσης που διέρχεται η χώρα
µας. Αυτά τα χρήµατα θα συνεισφέρουν έµπρακτα στα δηµοσιονοµικά µεγέθη και στη δηµοσιονοµική µας σταθεροποίηση.
Προωθείται µια εκτεταµένη αποκέντρωση αρµοδιοτήτων συνοδευόµενη από τους αντίστοιχους πόρους, όπως είπαµε, και το
αντίστοιχο προσωπικό.
Οι νέοι δήµοι και οι νέες περιφέρειες έχουν περισσότερες δυνατότητες, για να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πολιτών και
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διευρυµένες αρµοδιότητες, όπως η πολεοδοµία, η πρόνοια, η
υγεία, η παιδεία, το εµπόριο, οι µεταφορές.
Κρίσιµη καινοτοµία αποτελεί η εξυγίανση των υπερχρεωµένων
δήµων βάσει ειδικού προγράµµατος. Ο προσυµβατικός έλεγχος,
µία νέα θεσµική διάταξη ελέγχου της νοµιµότητας, περιορίζεται
σε συµβάσεις άνω του ενός εκατοµµυρίου και εισάγεται ένα νέο
σύστηµα εποπτείας των ΟΤΑ.
Συστήνεται αυτοτελής υπηρεσία εποπτείας των δήµων και των
περιφερειών, ανεξάρτητη από κάθε πολιτική επιρροή, στις έδρες
των επτά αποκεντρωµένων διοικήσεων. Η υπηρεσία θα είναι αρµόδια για τον έλεγχο της νοµιµότητας των πράξεων των ΟΤΑ,
αλλά και για τον πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών.
Ενισχύεται η ενδοδηµοτική αποκέντρωση µε τη δηµιουργία ενισχυµένων τοπικών και δηµοτικών κοινοτήτων. Επαναφέρεται η
έννοια της κοινότητας, της γειτονιάς στη θέση του σηµερινού
διαµερίσµατος. ∆ηµιουργούνται χίλια διακόσια δηµοτικά ηλεκτρονικά κέντρα εξυπηρέτησης των πολιτών.
Οι δήµοι συνιστούν αυτοτελές γραφείο για την παροχή διοικητικής βοήθειας στο σπίτι. Εισάγεται η κάρτα του δηµότη και
υλοποιείται µ’ αυτόν τον τρόπο η κάρτα του πολίτη. Στις περιφέρειες, δε, το σηµαντικό είναι ότι συστήνεται επιτροπή ισότητας
των φύλων. Ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» συνιστά την αφετηρία για ένα
καλά οργανωµένο κράτος, ένα νοικοκυρεµένο κράτος στην υπηρεσία του πολίτη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αυτοδιοίκηση αλλάζει σελίδα.
Ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» δεν είναι η µαγική λύση, αλλά προσφέρει µία
σηµαντική και συµβολική χείρα βοήθειας στην επίλυση και αντιµετώπιση των προβληµάτων και αυτό αποτελεί δέσµευση της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και του Γιώργου Παπανδρέου. Για όλους
αυτούς τους λόγους, για να βοηθήσουµε τη χώρα µας να αλλάξει σελίδα, σας καλώ όλους να υπερψηφίσουµε το παρόν νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε πολύ.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ, κ. Γεώργιος Αρβανιτίδης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο αγώνας για τη διάσωση της
ελληνικής οικονοµίας σκίασε όλες τις προσπάθειες και τις µάχες
που δίνει η ελληνική Κυβέρνηση σ’ όλα τα επίπεδα και προς όλες
τις κατευθύνσεις. Το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα δεν έχει
ιστορικό προηγούµενο.
Ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» έρχεται να συνεχίσει τα βήµατα του «ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑ» στην αυτοδιοίκηση και να κάνει άλµατα στην πολιτική της αποκέντρωσης και της αναπτυξιακής επανεκκίνησης της
χώρας µας. Αποτελεί µία από τις πιο θεµελιώδεις προγραµµατικές δεσµεύσεις της Κυβέρνησής µας. Εντάσσεται στο πλαίσιο
µιας δέσµης µεγάλων τοµών για τις οποίες η Κυβέρνηση είχε
προεκλογικά δεσµευθεί και τις οποίες από την επόµενη ηµέρα
των εκλογών υλοποιεί απαρέγκλιτα.
Πεποίθησή µου είναι ότι τα σύγχρονα συστήµατα διοίκησης
για να είναι αποτελεσµατικά, οφείλουν να είναι λιτά και συγκεκριµένα. Το σχέδιο αυτό είναι εκ πρώτης όψεως ογκωδέστατο
και πολύπλοκο, γιατί περιέχει ρυθµίσεις όσο δεκαέξι νοµοσχέδια. Όµως, η προσεκτική του µελέτη οδηγεί στο συµπέρασµα ότι
το σχέδιο αυτό είναι σαφές και οδηγεί σε µία πιο σφιχτή και αποτελεσµατική διοίκηση.
Στόχος του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» είναι να αποκτήσουµε επιτέλους
ένα καλό κράτος, σύγχρονο, αποτελεσµατικό, επιτελικό, αποκεντρωµένο. Ένα κράτος που να ανοίγει νέους δρόµους ανάπτυξης. Έχουµε υποχρέωση να γυρίσουµε οριστικά σελίδα, να
βάλουµε θεµέλια για µια ισχυρή αυτοδιοίκηση.
Το σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», είναι η λύση που σηµαίνει τέλος
εποχής για το πιο συγκεντρωτικό κράτος της Ευρώπης, όπως
ήταν το ελληνικό κράτος και ταυτόχρονα η αρχή µιας νέας πορείας για τη χώρα µας.
Όλοι συµφωνούν ότι το µέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται στην τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Αυτή τη λύση
έχει και η χώρα µας. Οι περιφέρειες έχουν µέχρι σήµερα υλοποιήσει πολλά περιφερειακά προγράµµατα και έχουν αποκτήσει
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τεράστια εµπειρία.
Κύριος στόχος της διοικητικής διαίρεσης είναι η απρόσκοπτη
υλοποίηση των περιφερειακών προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, γι’
αυτό δηµιουργούνται επτά αποκεντρωµένες κρατικές διοικήσεις,
διευκολύνοντας την περαιτέρω αποκέντρωση του κράτους, µε
τις δεκατρείς αυτοδιοικούµενες περιφέρειες να γίνονται θεσµικό
όχηµα για την ανάπτυξη.
Η Θεσσαλονίκη, από την οποία προέρχοµαι, είναι το κέντρο
µιας πολύ ευρείας περιοχής, µε πληθυσµό πάνω από ενάµιση
εκατοµµύριο κατοίκους. Έχει ισχυρή σύνδεση µε τις γύρω
χώρες, µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µη. Το γεγονός αυτό
δηµιουργεί πρόσθετα πεδία για χρηµατοδότηση από τα ευρωπαϊκά ταµεία. Επειδή δεν αποτελεί κυβερνητική έδρα, έχει εξάρτηση από την πραγµατική οικονοµία, δηλαδή, από τη δράση των
επιχειρήσεων και των πολιτών της.
Χαρακτηριστικά πρέπει να αναφερθώ στο εξής. Όπως έχει
υπολογιστεί, η αποκεντρωµένη κρατική ∆ιοίκηση Ηπείρου και ∆υτικής Μακεδονίας και η ∆ιοίκηση Μακεδονίας και Θράκης, εξασφαλίζει βέλτιστη επιλεξιµότητα, δηλαδή την παραµονή της στο
Στόχο 1 για όλη τη βόρεια Ελλάδα στην επόµενη προγραµµατική
περίοδο και για το επόµενο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.
Με το πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», όπως έχει υπολογιστεί
µέχρι σήµερα, µιλάµε για µια ετήσια εξοικονόµηση πόρων πάνω
από 1,8 δισεκατοµµύρια ευρώ, πόροι που προέρχονται από τις
συνενώσεις των δήµων και τη µείωσή τους σε τριακόσιους είκοσι
πέντε, από την κατάργηση των δεκατριών κρατικών περιφερειών
και τη σύσταση επτά αποκεντρωµένων διοικήσεων και από την
κατάργηση των πενήντα τεσσάρων νοµαρχιών και τη σύσταση
δεκατριών αιρετών περιφερειών.
Μιλάµε όµως και για µία απροσδιόριστη, προς το παρόν, εξοικονόµηση πόρων που θα φανεί από την εφαρµογή του σχεδίου
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», κατ’ αρχάς µε την εφαρµογή του προληπτικού
ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο στους δήµους και στις δηµοτικές επιχειρήσεις. Όπως γνωρίζετε, το σχέδιο νόµου προβλέπει το γενικευµένο έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, τον
προσυµβατικό έλεγχο νοµιµότητας σε συµβάσεις πάνω από
100.000 ευρώ, τις οποίες συνάπτουν δήµοι, περιφέρειες και τα
νοµικά πρόσωπά τους, καθώς και επιχειρήσεις τους.
Σηµαντικό µερίδιο στη µείωση δαπανών έχει και ο περιορισµός
στο µισό των θέσεων του πολιτικού προσωπικού, το οποίο θα
κληθεί να σηκώσει στις πλάτες του -µαζί µε το διοικητικό προσωπικό και την Κυβέρνηση- την πετυχηµένη υλοποίηση αυτής
της µεγάλης πρόκλησης.
Η θεσµοθέτηση της διπλής εκλογικής αναµέτρησης είναι µία
παρέµβαση από την οποία και µόνο εξοικονοµούνται σηµαντικοί
πόροι. Τηρούνται προϋποθέσεις και διαδικασίες για τη λήψη δανείων από τους ΟΤΑ, για να µην υπάρξουν ξανά στο µέλλον περιπτώσεις υπερχρεωµένων δήµων. Όπως όλοι γνωρίζετε, τα
δάνεια των ΟΤΑ συνυπολογίζονται στο δηµόσιο χρέος.
Ο ελεγκτής νοµιµότητας, που προΐσταται της αυτοτελούς υπηρεσίας εποπτείας των ΟΤΑ, είναι ανώτατος υπάλληλος µε πενταετή θητεία, απαλλαγµένος από τη νοµιµότητα που µέχρι τώρα
για λογαριασµό του ασκούσε ο γενικός γραµµατέας της περιφέρειας, δηλαδή µετακλητός υπάλληλος, διορισµένος από την
εκάστοτε κυβέρνηση.
Κάθε αρµοδιότητα και εξουσία πάει στο εγγύτερο δυνατό σηµείο για τον πολίτη. Συστήνονται παντού τοπικές και δηµοτικές
κοινότητες που αντικαθιστούν τα τοπικά και δηµοτικά διαµερίσµατα, γιατί η κοινότητα, δηµοτική και τοπική, είναι το κύτταρο
των νέων ισχυρών δήµων. Είναι ρυθµίσεις που κατεβάζουν το
όριο συµµετοχής στα κοινά για τους νέους στα 18 χρόνια.
Καθιερώνεται ως θεσµός αυτός του συµπαραστάτη του δηµότη και της επιχείρησης σε κάθε δήµο. Συστήνεται επιτροπή
διαβούλευσης στους δήµους και στις περιφέρειες. ∆ηµιουργούνται τα ηλεκτρονικά ΚΕΠ. Εισάγεται η έξυπνη κάρτα του δηµότη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άλλοι χαρακτηρίζουν τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» ανατρεπτικό και χρήσιµο, άλλοι άδικο και κοµµατικά
µεθοδευµένο και ότι ξεπερνά τις κόκκινες γραµµές. Κάποιοι δηλώνουν θυµωµένοι και άλλοι δικαιωµένοι. Σ’ αυτό που συµφωνούν οι περισσότεροι είναι ότι το σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» υπό τις
παρούσες συνθήκες είναι αναγκαίο για να αποκτήσουµε επιτέ-
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λους ένα κράτος νοικοκυρεµένο που έχουµε ανάγκη, ώστε να κάνουµε ένα µεγάλο άλµα για ένα καλύτερο και αποτελεσµατικό
κράτος.
Εµείς στο ΠΑΣΟΚ είµαστε αποφασισµένοι να προχωρήσουµε
και να κάνουµε αλλαγές και τοµές, για τις οποίες µας ψήφισε ο
κόσµος µας και µας στηρίζει. Σας καλώ, λοιπόν, να συµφωνήσουµε και επί της ουσίας και επί του περιεχοµένου του παρόντος
νοµοσχεδίου.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ κ. Ιωάννης Βλατής.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα ένα σχέδιο
νόµου, το οποίο είναι και φιλόδοξο και ανατρεπτικό. Είναι, πράγµατι, φιλόδοξο, γιατί επιχειρεί να δηµιουργήσει το κυριότερο εργαλείο για το µέλλον και τη σωτηρία αυτής της χώρας, τη νέα
δηµόσια διοίκηση.
Επιχειρεί να δηµιουργήσει δοµές, οι οποίες θα αποτελέσουν
το µοχλό ανάπτυξης της ελληνικής περιφέρειας. Χρόνια τώρα η
ελληνική περιφέρεια µαραζώνει και δυστυχώς κάναµε πολύ λίγα,
ώστε να αναστρέψουµε αυτή την πορεία.
Το κέντρο των αποφάσεων, για τα θέµατα που αφορούν την
περιφέρεια, µεταφέρεται επιτέλους στις τοπικές κοινωνίες. Αν
πιστεύουµε στην αποκέντρωση, οφείλουµε να εµπιστευθούµε τις
τοπικές κοινωνίες. Ποιος άλλωστε γνωρίζει καλύτερα τα προβλήµατά τους από τους ίδιους;
Το σχέδιο νόµου που σήµερα συζητούµε θεµελιώνει τους ισχυρούς δήµους, τους παραχωρεί ουσιαστικές αρµοδιότητες για
την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, θεµελιώνει και τις αιρετές περιφέρειες. Νοµίζω ότι οι τοπικές κοινωνίες είναι πλέον έτοιµες να λαµβάνουν τις αποφάσεις που τους αφορούν, να
διαχειρίζονται το παρόν τους και να σχεδιάζουν την ανάπτυξη
του τόπου τους και το µέλλον τους.
Επί χρόνια φωνάζαµε ότι η σύγχρονη δηµόσια διοίκηση οφείλει να είναι αποκεντρωµένη και το κράτος να έχει επιτελικό χαρακτήρα, να µπει τέλος στις αλληλοκαλύψεις αρµοδιοτήτων και
στην αποποίηση ευθυνών. Μόνο έτσι µπορεί πραγµατικά να είναι
αποτελεσµατική. Και φυσικά, µόνο µια ισχυρή και αποτελεσµατική Τοπική Αυτοδιοίκηση µπορεί να οικοδοµήσει µια νέα σχέση
του κράτους µε τον πολίτη. Για αυτή τη σχέση που χρόνια τώρα
δοκιµάζεται, δυστυχώς δεν έχουµε κάνει σχεδόν τίποτα.
Το αποτέλεσµα είναι η καθολική αµφισβήτηση των πολιτών
στους θεσµούς της δηµοκρατίας µας. Εµείς αυτό θέλουµε και
προσπαθούµε να το αλλάξουµε, µε αυτό το νοµοσχέδιο να αποτελεί µόνο την αρχή. Χτίζουµε µια καινούργια σχέση µε λιγότερη
γραφειοκρατία, µε λιγότερα επίπεδα αποφάσεων. Είναι µια
σχέση µε περισσότερο κοινωνικό έλεγχο και µε λιγότερη διαφθορά. Αυτό δεν είναι άλλωστε σήµερα το ζητούµενο από την
κοινωνία µας;
Το σχέδιο νόµου, όµως, είναι φιλόδοξο γιατί επιχειρεί να δηµιουργήσει δοµές που θα λειτουργήσουν καταλυτικά στην προσπάθεια για την ανάκτηση της εµπιστοσύνης των πολιτών στο
δηµόσιο τοµέα. Είναι φιλόδοξο, γιατί προσπαθεί να εξοικονοµήσει πάνω από 1.000.000.000 ευρώ το χρόνο µε την ορθολογική
αξιοποίηση των πόρων, που είναι διαθέσιµοι. Μακάρι επιτέλους
ο ορθολογισµός να φωλιάσει σε αυτή τη χώρα. Είναι φιλόδοξο,
γιατί επιχειρεί να µειώσει στο 1/3 τα έξι χιλιάδες νοµικά πρόσωπα
και τα εξήντα χιλιάδες µέλη των διοικήσεων αυτών.
Είναι, όµως και ανατρεπτικό, γιατί αλλάζει δοµές και κατεστηµένες αντιλήψεις και νοοτροπίες που είναι ριζωµένες εδώ και δεκαετίες στη δηµόσια διοίκηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η µεγάλη αυτή µεταρρύθµιση
έρχεται σε µία πολύ δύσκολη ώρα. Έρχεται σε µία ώρα που όλα
γίνονται γρήγορα, γιατί δεν υπάρχει πλέον χρόνος. Όλες, όµως,
οι µεταρρυθµίσεις που προωθεί αυτή η Κυβέρνηση, τους τελευταίους επτά µήνες, γίνονται σε συνθήκες εξαιρετικά δύσκολες.
Αλλαγές που έπρεπε να γίνουν πριν από δεκαετίες, πρέπει να ενσωµατωθούν από την ελληνική κοινωνία σε πολύ λίγο χρόνο. Ο
πολιτικός χρόνος είναι ελάχιστος. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουµε. ∆εν έχουµε την πολυτέλεια για πισωγυρίσµατα.
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Όλα τα µέτρα που λαµβάνονται, όλες οι αλλαγές που προωθούνται έχουν την αίσθηση του κατεπείγοντος, γιατί έχουν ήδη
καθυστερήσει εξαιρετικά. Οι Υπουργοί κάνουν αγώνα δρόµου,
οι πολίτες κάνουν υποµονή και όλα αυτά επειδή η προηγούµενη
κυβέρνηση, η οποία εκλέχθηκε για να προχωρήσει µεταρρυθµίσεις, έµεινε ακίνητη για έξι ολόκληρα χρόνια. Αυτή είναι η διαφορά µας µε τη Νέα ∆ηµοκρατία.
Εσείς, κύριοι συνάδελφοι, δεν τολµήσατε να κάνετε θεσµικές
µεταβολές και µεταρρυθµίσεις σε αυτή τη χώρα. ∆εν κάνατε
απολύτως τίποτα. Σήµερα σας δίνεται µια ευκαιρία να επανορθώσετε.
Ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», κυρίες και κύριοι, είναι καταδικασµένος να
πετύχει. Πρέπει, όµως, για να πετύχει να δηµιουργήσουµε τις κατάλληλες προϋποθέσεις καλής οργάνωσης µε ορθολογική
σκέψη. Η κυριότερη προϋπόθεση, που πρέπει να πετύχουµε,
είναι η συναίνεση και η συµµετοχή της κοινωνίας. Πρέπει να µιλήσουµε στην ψυχή των πολιτών και των κοινωνιών. Εµείς έχουµε
την ευθύνη να δηµιουργήσουµε τις καλύτερες προϋποθέσεις για
την κοινωνική συνοχή.
∆εν µπορεί να πάει αυτή η χώρα στο µέλλον µε κοινωνίες διασπασµένες. Οι νέες οντότητες, οι νέοι δήµοι που θα δηµιουργηθούν, πρέπει να είναι πραγµατικά ισχυροί ώστε να µπορέσουν να
αντιµετωπίσουν τις αρµοδιότητες και τις προκλήσεις του µέλλοντος. Πρέπει, όµως, να είναι και ανθεκτικοί στο χρόνο.
Ο συνεκτικός ιστός είναι µόνον οι κοινωνίες. Πουθενά στον
κόσµο καταναγκασµένα µορφώµατα, ακόµα και κράτη και υπερδυνάµεις δεν κατάφεραν να αντέξουν στο χρόνο. Γι’ αυτό και η
ηγεσία του Υπουργείου όπου υπάρχει ισχυρή συλλογική θέληση,
ισχυρή τεκµηρίωση και επιχειρήµατα θα πρέπει να τα λάβει υπ’
όψιν της στο νέο σχεδιασµό.
∆εν µιλάω για εξαιρέσεις στα κριτήρια. Μιλάω για περισσότερα και πιο σύνθετα κριτήρια. Πρέπει να αποφύγουµε - το επισήµανα πολλές φορές και στην επιτροπή και σας το λέω και
σήµερα- εκείνες τις εντάσεις που θα δηµιουργούν µία µόνιµη, εν
δυνάµει, βόµβα στα θεµέλια του νέου δηµιουργήµατος. Είναι
άδικο να ξεκινήσει µια προσπάθεια µέσα από εντάσεις και διαφωνίες, που έχουν βαθιές ρίζες στην κοινωνία. ∆εν µιλώ για παράγοντες, για να µην παρεξηγούµαι, µιλώ για τις τοπικές
κοινωνίες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Το µέρος του νοµοσχεδίου που αφορά το χωροταξικό –και θα
µιλήσω µόνο µε δυο κουβέντες γι’ αυτό, γιατί λόγω της πληθώρας των οµιλητών φοβάµαι ότι δεν θα µπορέσω να µιλήσω στα
άρθρα- είναι ένα πρόβληµα. Και ένα πρόβληµα έχουµε και στο
νοµό µου. Το πήγαινε-έλα της έδρας από τη Νεάπολη στη Σιάτιστα για το ∆ήµο Βοΐου έβγαλε στην επιφάνεια χάσµατα και αντιθέσεις, οι οποίες είναι κατά τη γνώµη µου αγεφύρωτες, που
πρέπει να µας οδηγήσουν στη δηµιουργία δύο δήµων στην περιοχή, του ∆ήµου Σιάτιστας µε έδρα τη Σιάτιστα και του ∆ήµου
Βοΐου µε έδρα τη Νεάπολη.
Επίσης, υπάρχει το γνωστό ζήτηµα µε το δήµο Βελβεντού είναι ένας δήµος µε ισχυρό συνεταιριστικό κίνηµα, µε ξεκάθαρη
παραγωγική βάση, µε συνεκτική κοινωνία, µε συνεργατισµό που
χρόνια τώρα δίνει τον αγώνα του, από τότε που ο κ. Παυλόπουλος έφερε στην επιφάνεια τον «ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑ ΙΙ» για να µείνει
µόνος του- το οποίο θα πρέπει, επίσης, να το δούµε µε συµπάθεια, χωρίς να έχουµε στο νου µας ότι έχουµε τίποτα παράγοντες από πίσω. Καθώς, επίσης, πρέπει να δούµε και τον ιστορικό
∆ήµο της Αιανής, που είναι τεράστιας σηµασίας για την ιστορία
της χώρας µας.
Το θέµα των συνενώσεων, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, για να λειτουργήσει απαιτεί τη µεγαλύτερη δυνατή αποδοχή.
Για να αξιοποιήσουµε κάθε δυνατότητα που υπάρχει στην ελληνική περιφέρεια, για να γυρίσουµε και να αναστρέψουµε την πορεία της φθοράς της, θα πρέπει να δώσουµε σηµασία σε όσα
έχουν πραγµατική αξία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Πρωθυπουργός είπε: «ή αλλάζουµε ή βουλιάζουµε». Για να αλλάξουµε, όµως, απαιτείται κοινωνική συνοχή. Αυτή θα πρέπει να προστατέψουµε και να
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ενδυναµώσουµε µε κάθε τρόπο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής Έβρου κ. Αλέξανδρος ∆ερµεντζόπουλος.
Ορίστε, κύριε ∆ερµεντζόπουλε, έχετε το λόγο για έξι λεπτά.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ∆ΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο που µε απόλυτη βεβαιότητα, µπορεί να πει κανείς, χρειάζεται ιδιαίτερη και πολύ προσεκτική προσέγγιση καθώς
σχετίζεται µε την ριζική ανασυγκρότηση του κράτους, της διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης. Περιλαµβάνει όχι µόνο τον Α’
βαθµό Αυτοδιοίκησης που συγκροτούν οι δήµοι, αλλά και το Β’
βαθµό που συγκροτούν οι περιφέρειες, καθώς και την κρατική
αποκέντρωση που συγκροτούν οι αποκεντρωµένες διοικήσεις.
Το πρώτο σηµείο το οποίο µπορεί να επισηµάνει κανείς, όχι
στο πλαίσιο µιας στείρας αντιπολιτευτικής τακτικής αλλά στη
βάση της ανάγκης διαλόγου και συµµετοχής σε τόσο µεγάλες
νοµοθετικές ρυθµίσεις και πρωτοβουλίες, είναι η ανακολουθία
που έδειξε η Κυβέρνηση κατά τη φάση της προετοιµασίας του
σχεδίου νόµου. Είναι η έλλειψη ουσιαστικού διαλόγου µε την κοινωνία, όπως αυτή εκφράζεται µε τους αιρετούς της.
Ο κύριος Υπουργός των Εσωτερικών µε ιδιαίτερη έµφαση διαβεβαίωνε όλους τους προηγούµενους µήνες τόσο τα µέλη του
Υπουργικού Συµβουλίου όσο και όλη την ελληνική κοινωνία, ότι
είχε προβεί σε µία εξαντλητική διαβούλευση και ότι είχε λάβει
υπ’ όψιν όλες τις παρατηρήσεις των θεσµικών εκπροσώπων της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Καµιά, όµως, διαβούλευση -και αυτό
είναι διαπίστωση όλης της κοινής γνώµης- δεν έλαβε χώρα.
Το θεσµικό µέρος διαµορφώθηκε χωρίς τη σύµφωνη γνώµη
της ΕΝΑΕ και της ΚΕ∆ΚΕ, όπως ακόµη και σήµερα καταγγέλλουν
στα Μέσα Ενηµέρωσης. Όσο, δε, για το χωροταξικό σχεδιασµό,
η όλη και η µόνη διαβούλευση έγινε µέσα στα στενά όρια του
κοµµατικού µηχανισµού του κυβερνώντος κόµµατος, µέσα στο
υπουργικό γραφείο µε τους ανά νοµό Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ.
Βέβαια, ακούγοντας από το Βήµα αυτό αρκετούς συναδέλφους του ΠΑΣΟΚ ούτε αυτοί τελικά εµφανίζονται πλήρως ικανοποιηµένοι από την εξέλιξη. Οι αντιρρήσεις τους ή είναι
πραγµατικές ή η δηµόσια αντίθεσή τους είναι µόνο για στενά
προσωπικές µικροκοµµατικές επιδιώξεις. Αυτό µπορεί να καταφανεί κατά τη διάρκεια της ψήφισης του νοµοσχεδίου. Γιατί τελικά όποιος διαφωνεί, καταψηφίζει.
Το επόµενο σηµείο το οποίο, επίσης, παραµένει αναπάντητο,
είναι το τρίπτυχο «αρµοδιότητες –χρηµατοδότηση- ανάπτυξη».
Και δεν πείθεται κανείς, όσο καλόπιστος και να είναι. Ούτε καν
η ΟΚΕ, όπου προεδρεύει ο κ. Πολυζωγόπουλος, κύριε Υφυπουργέ, και που επί λέξει λέει ότι «η όποια ανακατανοµή αρµοδιοτήτων, χωρίς ανακατανοµή προσωπικού και οικονοµικών
πόρων βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων, µεθόδων και µέτρων,
είναι βέβαιο ότι θα αποτύχει».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να επιµείνω λίγο
ακόµα στο θέµα της υποτιθέµενης συνδιαµόρφωσης του σχεδίου µε τους αυτοδιοικητικούς και µε τους πολίτες. Θα αναφερθώ στο νοµό µου, στο Νοµό Έβρου.
Εγώ δεν ξέρω τι πιστεύουν τα µέλη της Κυβέρνησης και πώς
αντιλαµβάνονται τη διαβούλευση και το διάλογο. Ξέρω όµως ότι
οµόφωνες αποφάσεις δηµοτικών συµβουλίων, σχετικά µε τις
προτάσεις διάρθρωσης του χωροταξικού, που ενώ πληρούν τις
προϋποθέσεις και τα κριτήρια που θέτει ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» αναφορικά µε τον πληθυσµό και τη γεωγραφική έκταση, που δεν αλλοιώνουν δηλαδή το πνεύµα του και τις προθέσεις του, που είναι
µια προθετική αναπτυξιακή κατεύθυνση, δεν εισακούστηκαν.
Υπάρχει απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΤΕ∆Κ Νοµού
Έβρου που προτείνει συγκεκριµένη διάταξη των δήµων, σεβόµενη τελείως τις προϋποθέσεις που θέτει το σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και που βελτιώνει το χωροταξικό σχεδιασµό. Και αυτή
αγνοήθηκε. Την καταθέτω για τα Πρακτικά.
Υπάρχουν οµόφωνες αποφάσεις δηµοτικών συµβουλίων, όσο
και κοινών συνεδριάσεων δηµοτικών συµβουλίων, µέσα στο
πνεύµα της προαναφερθείσας απόφασης της ΤΕ∆Κ, που προ-
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τείνουν τη δηµιουργία του ∆ήµου Φερών και Τυχερού. Αποφάσεις πλήρως τεκµηριωµένες. Και αυτές αγνοούνται. Καταθέτω
και αυτές για τα Πρακτικά.
Ακόµα υπάρχουν οµόφωνες αποφάσεις δηµοτικών συµβουλίων και πάλι απόφαση Γενικής Συνέλευσης της ΤΕ∆Κ για τη δηµιουργία δήµου στο ακραίο βορειοανατολικό άκρο της χώρας
µας, στις δύο όχθες του ποταµού Άρδα, αποτελούµενη από τους
έως σήµερα ∆ήµους Βύσσας, Κυπρίνου και Τριγώνου. Και αυτές
οι αποφάσεις, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι αγνοήθηκαν τελείως. Καταθέτω και αυτές για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλέξανδρος ∆ερµεντζόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες αποφάσεις,
οι οποίες βρίσκονται στο Αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τελικά τι αποµένει; Τι ακούστηκε από την αυτοδιοικητική φωνή
του Νοµού Έβρου; Ποια λογική πρυτάνευσε; Πώς επιτυγχάνεται
άραγε η απαραίτητη και αναγκαία συναίνεση και συµπόρευση,
για να έχουµε κοινή πορεία προς τον επιθυµητό στόχο της ανάπτυξης, της αναβάθµισης της αυτοδιοίκησης, της βελτίωσης του
επιπέδου ζωής των πολιτών µας;
Έστω και τώρα, την ύστατη στιγµή, κύριε Υφυπουργέ, σας
καλώ να προβείτε στις απαραίτητες διορθώσεις, όπως αυτές εκφράστηκαν από τους φορείς της αυτοδιοίκησης του Νοµού
Έβρου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από θέσεις αρχής η ανασυγκρότηση και αναδιοργάνωση της διοικητικής δοµής της χώρας,
προκειµένου να εξυπηρετούνται πιο αποτελεσµατικά και ορθολογιστικά οι ανάγκες των πολιτών και το δηµόσιο συµφέρον, εν
γένει, είναι κάτι το οποίο υπερασπίζοµαι, όπως κι εσείς και µε
βρίσκει απόλυτα σύµφωνο. Όταν όµως η πρωτοβουλία αυτή γίνεται εξυπηρετώντας παράλληλα µικροκοµµατικές σκοπιµότητες, τότε είναι καταδικαστέα.
Μέσα στο δύσκολο οικονοµικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, είναι αναγκαίο κάθε µας κίνηση να γίνεται µε προσοχή και µε υπευθυνότητα. Κάθε πρωτοβουλία πρέπει να έχει
οπωσδήποτε και προοπτική ανάπτυξης και αξιοποίησης όλων
των τιθέµενων παραµέτρων.
Ναι, είναι σίγουρο ότι η χώρα µας έχει ανάγκη από διοικητική
µεταρρύθµιση. Το προτεινόµενο όµως σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»,
µε την ίδια του τη µορφή, ακυρώνει την όποια καλή πρόθεση ανάπτυξης της χώρας µέσω του νέου αυτοδιοικητικού χάρτη. Γι’
αυτόν το λόγο και το καταψηφίζω.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού στη Β’ Αθηνών κ. Άδωνις Γεωργιάδης.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Κύριε Υπουργέ, όλη αυτή
τη συζήτηση και όσα έχουν προηγηθεί για τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»,
µου φέρνουν στο µυαλό αυτό που έλεγαν οι αρχαίοι ηµών πρόγονοι «Τον άρχοντα τριών δεί µεµνήσθαι, πρώτον µεν ότι ανθρώπων άρχει, δεύτερον ότι κατά νόµους άρχει και τρίτον ότι
ουκ αεί άρχει».
Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα λίγο την προσοχή σας, γιατί εδώ έχει
συµβεί ίσως ένα τροµερό κοινοβουλευτικό σκάνδαλο. Ο Πρόεδρος της Βουλής να κάνει αίτηµα στον Υπουργό και ο Υπουργός
να αρνείται. Να αρνείται να το συζητήσει καν! Εάν αυτό δεν είναι
δείγµα αλαζονείας, ε, δεν ξέρω τι άλλο µπορεί να είναι.
∆εν ξέρω τι νοµίζετε! Νοµίζετε ότι έχετε γίνει οι Πάπες της
Ρώµης στην Κυβέρνηση Παπανδρέου; Έχετε καταλάβει τι ζούµε
όλοι οι Βουλευτές τις τελευταίες εβδοµάδες µε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»; Και καλά, να δεχθώ, λοιπόν, ότι θέλετε να κάνετε µια
διοικητική µεταρρύθµιση και επειδή είπατε ότι θα είναι τριακόσιοι είκοσι πέντε οι δήµοι, δεν γίνονται ούτε τριακόσιοι είκοσι έξι!
Λες και είναι το απόκρυφο Ευαγγέλιο το νούµερο «325»!
Θα ήθελα ειλικρινά, κύριε Υπουργέ, να µου δώσετε –γιατί σας
θεωρώ σοβαρό άνθρωπο από τα χρόνια που ήµασταν συνάδελφοι Βουλευτές κάτω- µια σοβαρή εξήγηση. ∆ηλαδή, αν γίνονταν
τριακόσιοι είκοσι έξι οι δήµοι του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», θα αποτύγχανε
το εγχείρηµα της διοικητικής συνενώσεως; Τι είδους θρησκευτική ευλάβεια είναι αυτή στον αριθµό τριακόσιοι είκοσι πέντε;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Έχει κάποιου είδους αριθµολογική σηµασία, πυθαγόρεια, για την
Κυβέρνηση Παπανδρέου;
Έρχονται, λοιπόν στα γραφεία µας δήµαρχοι, όπως ο ∆ήµαρχος –για να µην πάρω τη δική µου περιφέρεια, να πάρω της κ.
Γιαννακά- Μεδεώνος Αιτωλοακαρνανίας, όπου έχει δύο δηµοτικά
συµβούλια µε οµόφωνη απόφαση και σου λένε ότι θέλουµε να
ενωθούµε µεταξύ µας, σου φέρνουν τα στοιχεία, πληρούν τις
προϋποθέσεις του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», είναι ηµιορεινές περιοχές,
ταιριάζει στο χάρτη, πάνε στον Υπουργό και λέει ο Υπουργός:
«∆εν συζητάω τίποτα».
Α, ωραία! Αν δεν συζητάτε τίποτα, τι το θέλουµε το Κοινοβούλιο; Να το κλείσουµε! Τι κάνουµε τη συζήτηση; Αν ξεκινάµε µια
συζήτηση –και απορώ οι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ πώς το δέχονται! Πώς το δέχεστε;- και η ρήση του Υπουργού είναι «δεν αλλάζω τίποτα», δηλαδή εµείς τι είµαστε εδώ πέρα;
Καραγκιόζηδες; Τι θα πει «δεν αλλάζετε τίποτα»; Ακούτε τους
Βουλευτές και αλλάζετε…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Μου επιτρέπετε
µια διακοπή;
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Ένα λεπτό, να τελειώσω
παρακαλώ πάρα πολύ. Πρέπει να τελειώσω, να µιλήσουν κάποτε
και οι Βουλευτές, κύριε Υπουργέ, εδώ µέσα.
Μπαίνει η Κυβέρνησή σας και ξεκινά «δεν αλλάζω τίποτα»! Ε,
τότε να το κλείσουµε το Κοινοβούλιο! Τι το θέλουµε; Γιατί ερχόµαστε εδώ; Κάνετε, κύριε Πρόεδρε, έξι συνεδριάσεις. Εγώ αισθάνοµαι ότι χάνω το χρόνο µου, αν µπαίνω σε µια συνεδρίαση,
κυρία Γιαννακά, όπου ο Υπουργός λέει «δεν αλλάζω τίποτα»!
Ποιος είναι ο Υπουργός που δεν αλλάζει τίποτα; Ο Πάπας της
Ρώµης είναι; Τι είναι αυτά τα πράγµατα; ∆είχνετε το κακό πρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, το χειρότερο!
Πάµε λίγο και στη δική µου περιφέρεια. Ένα παράδειγµα,
∆ήµος Ελληνικού. Ξεκινά ο δήµαρχος και κάνει απεργία πείνας.
Κάνει τοπικό δηµοψήφισµα: 90% όχι στη συνένωση. Εγώ να
δεχθώ ότι έχετε εσείς δίκιο. ∆εν πρέπει να πάει ο Υπουργός, κάποιος από την Κυβέρνηση, εκεί στο ∆ήµο Ελληνικού να πείσει
τους πολίτες; Τι είστε εσείς; Αποφασίζουµε και διατάζουµε είστε;
Στείλτε και ένα τανκ στο ∆ήµο Ελληνικού!
Είναι δυνατόν να αποφασίζει η Κυβέρνηση µε έναν ολόκληρο
δήµο, που κάνει απεργία πείνας ο ένας, απεργία πείνας ο άλλος,
οι κάτοικοι στους δρόµους και η ρήση του Υπουργού είναι «δεν
συζητάω µε κανέναν τίποτα»; Ποιος είναι ο κ. Ραγκούσης, επιτέλους;
Πάµε στο ∆ήµο Καµατερού. Τοπικό δηµοψήφισµα: 90% όχι
στη συνένωση. Έχετε δίκιο εσείς; Μάλιστα. Πάρτε µια πρωτοβουλία, πάµε όλοι µαζί στο ∆ήµο Καµατερού να εξηγήσετε γιατί
έχετε δίκιο εσείς, να πείσουµε τους πολίτες. ∆ηµοκρατία θα πει
να πείσουµε τους πολίτες, όχι να έρχεστε εσείς, µε το έτσι θέλω,
και µάλιστα σε µια Βουλή, την οποία καταργείτε, λέγοντας εκ των
προτέρων «δεν αλλάζω τίποτα», χωρίς να ακούσετε κανέναν Βουλευτή! ∆ηλαδή, είναι πρωτοφανές αυτό που συµβαίνει.
Εγώ δεν έχω ακούσει στα κοινοβουλευτικά χρονικά να ξεκινά
µια συζήτηση στη Βουλή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του
ΠΑΣΟΚ, όπου ο Υπουργός να λέει από την αρχή «δεν αλλάζω τίποτα»! ∆ηλαδή εµείς τι ερχόµαστε εδώ και κάνουµε; Πού ακούστηκε; Πείτε µου εσείς, στα Πρακτικά, εκατόν τόσα χρόνια
Κοινοβουλευτικής ∆ηµοκρατίας στην Ελλάδα, µια άλλη συζήτηση στη Βουλή, που από την αρχή ο Υπουργός να λέει «δεν αλλάζω τίποτα»! Πού το ακούσατε αυτό; Πού το ακούσατε;
Απαράδεκτη αλαζονεία, το χειρότερο πρόσωπο του ΠΑΣΟΚ!
∆ήµος Παπάγου, ξεκινάει ο ∆ήµαρχος Παπάγου συζήτηση µε
τους φορείς. Ξαναλέω. Αν έχετε δίκιο, να τους πείσετε. ∆ηµοκρατία είναι πειθώ, δεν είναι το αποφασίζουµε και διατάζουµε.
Πρόκειται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για ένα πραγµατικό
σκάνδαλο. Την ώρα που η χώρα χρεοκοπεί και έχουµε ανάγκη
την οµόνοια του τόπου, πρέπει να ασχολούµαστε όλοι οι Βουλευτές µε δεκάδες κρούσεις δηµάρχων ανά τη χώρα, µε κοινωνίες ανάστατες που –τονίζω- δεν είναι ανάστατες για τη
διοικητική µεταρρύθµιση αυτή καθεαυτή.
Στη διοικητική µεταρρύθµιση όλοι µας µε τον έναν ή µε τον
άλλο τρόπο είµαστε σύµφωνοι ότι κάτι πρέπει να γίνει. Είµαστε
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όµως όλοι ανάστατοι µε τη φοβερή αλαζονεία του κ. Ραγκούση!
Ο κ. Ραγκούσης προσωπικά έχει δείξει αυτές τις µέρες ένα πρόσωπο απαράδεκτο για πολιτικό! Καταργεί το Κοινοβούλιο! Είναι
απαράδεκτο αυτό που έχει συµβεί!
∆εν µπορείτε κύριοι, εσείς της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, που
είστε και οι µεγάλοι δηµοκράτες, που µας λέγατε εµάς το πάλαι
ποτέ ακραίους, οι µεγάλοι δηµοκράτες του ΠΑΣΟΚ να ενεργείτε
έτσι! Και έρχονται δηµοτικά συµβούλια µε οµόφωνες αποφάσεις
και αρνείστε να τους δείτε. Τι είναι αυτά τα πράγµατα; Ποιοι
είστε;
Εγώ θα κλείσω µε αυτά που ξεκίνησα, κύριε Πρόεδρε, «τον άρχοντα τριών δει µέµνησθαι», που σηµαίνει ότι έχουν ανάγκες και
προβλήµατα, «κατά νόµον άρχει», που σηµαίνει σύµφωνα µε το
νόµο και -προσέξτε και το τελευταίο, κύριε Υπουργέ- «ουκ αεί
άρχει», δεν θα είστε πάντα Υπουργός.
Σας εύχοµαι να είστε πολλά χρόνια, αλλά δεν θα είστε πάντα.
Όταν θα πάψετε να είστε εσείς και ο κ. Ραγκούσης, θα πρέπει να
βγαίνετε στο δρόµο να έρχεται ο πολίτης να σας λέει συγχαρητήρια.
Αυτή η συµπεριφορά σας των τελευταίων ηµερών σας έχει
ρίξει πολύ στα µάτια όλων µας. Να είστε σίγουροι γι’ αυτό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο κύριος Υφυπουργός
ζητάει το λόγο για λίγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Εµείς δεν παριστάνουµε τους µεγάλους δηµοκράτες, είµαστε δηµοκράτες.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ - Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Να δεχθείτε τους δηµάρχους που έχουν οµόφωνες αποφάσεις.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Προηγουµένως
µου απαγορεύσατε να σας διακόπτω και µάλιστα και µε ύφος
ιταµό, θα έλεγα.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ - Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: ∆εν απαγορεύω.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης) : Λέω, λοιπόν,
πείτε µας έναν δήµαρχο, έναν δηµοτικό σύµβουλο, που να θέλησε να δει την ηγεσία του Υπουργείου, έναν εκ των τριών µελών
της ηγεσίας ή και γενικό γραµµατέα, και να µην τα κατάφερε να
µας δει σε πρώτο χρόνο.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ: Εµένα, που έχω ζητήσει τόσες
φορές…
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ - Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Εγώ θα σας στείλω δέκα.
( Φωνές – θόρυβος )
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ: Προκαλεί, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ολοκληρώστε, κύριε
Υφυπουργέ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης) : Εγώ, αγαπητέ συνάδελφε, την ΚΕ∆ΚΕ την έχω δει και δύο και τρεις φορές και
έναν-έναν χωριστά και µία οµάδα δηµάρχων µαζί και τον Πρόεδρο της ΤΕ∆Κ. Σας αρκεί αυτή η απάντηση;
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ: ∆εν µε καλύπτει.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): ∆εν σας καλύπτει,
δηλαδή, τι άλλο µπορώ να κάνω; Για πείτε µου. Το θέµα το οποίο
τέθηκε είναι εάν η ηγεσία του Υπουργείου ανταποκρίθηκε στα αιτήµατα του δηµάρχου να έχει συνάντηση µαζί του. Σας λέµε, λοιπόν, ότι το κάναµε µε πολύ µεγάλη προσοχή, µε πολύ µεγάλη
ευλάβεια. Βέβαια, σε αυτές τις συζητήσεις, που ήταν πολύτιµες
για εµάς, που ήταν χρήσιµες, δεν ήταν δυνατόν να υπάρχει πάντα
συµφωνία, ούτε είναι δυνατόν να λέγεται, κατ’ αυτόν τον τρόπο,
ότι ο Υπουργός δήλωσε ότι δεν αλλάζω τίποτα κ.λπ.. ∆εν έχει
γίνει ποτέ τέτοια δήλωση, εδώ σε αυτή την αίθουσα.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ - Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Άλλαξε κάτι;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Βεβαίως. Και στην
επιτροπή κάναµε συγκεκριµένες αλλαγές….
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ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ - Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Επί του αριθµού των
δήµων. Έγιναν τριακόσιοι είκοσι έξι οι δήµοι;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας παρακαλώ, κύριε
Γεωργιάδη, µη διακόπτετε.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ - Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µην υποτιµάτε τη νοηµοσύνη µας.
(Φωνές – θόρυβος)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης) : Τώρα, υπάρχει
το εξής ζήτηµα για να πεισθεί ο κ. Γεωργιάδης…
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ - Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Καµµία αλλαγή δεν έχει
κάνει.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας παρακαλώ, αφήστε
τον Υφυπουργό να πει αυτά που θέλει, όπως έχει δικαίωµα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης) : Εδώ, υπάρχει η
εξής πρωτοφανής λογική: Για να αποδείξουµε εµείς ότι είµαστε
δηµοκράτες, θα πρέπει να κάνουµε ένα δήµο παραπάνω ή ένα
δήµο λιγότερο.
Σας ευχαριστώ πολύ, δεν έχω καµµία άλλη απορία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ πολύ,
θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ορίστε, κύριε Ροντούλη.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Κύριε Πρόεδρε, εµείς πότε θα µιλήσουµε;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Αµέσως τώρα. Ας δώσουµε ένα λεπτό στον κ. Ροντούλη.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι δεν καταλάβατε το ζήτηµα που ετέθη. Το ουσιώδες ζήτηµα δεν είναι αν
είδε ένα, δύο, πέντε, δέκα κ.λπ.. Μπορούµε να σας πούµε δεκάδες περιπτώσεις που δεν κατέστη δυνατόν να δουν τον κύριο
Υπουργό. Το παραγνωρίζουµε αυτό, το αφήνουµε. ∆εν είναι το
µείζον αυτό.
Το µείζον, το ερώτηµα που ετέθη είναι το εξής: Για ποιο λόγο
δεν αποδέχεται το Υπουργείο σε κάποιες περιπτώσεις το αυτόβουλον των συνενώσεων. Βγαίνουν δηµοτικά συµβούλια, κάνουν
οµόφωνα ψηφίσµατα και λένε: Εµείς οι τρεις δήµοι, οικειοθελώς
και αυτοβούλως, γνωρίζοντας την αναπτυξιακή προοπτική του
τόπου µας, θέλουµε να συνενωθούµε. Και εσείς αντί για τρεις,
ενώνετε δεκατρείς. Αυτό, λοιπόν, είναι το ερώτηµα.
Το δεύτερο ερώτηµα που ετέθη -γιατί η φράση του αγαπητού
συναδέλφου, του κ. Γεωργιάδη, περί δηµοκρατίας και δηµοκρατικών φρονηµάτων δικών σας, σας έθιξε- είναι το εξής: Ο υφιστάµενος Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων προβλέπει τοπικά
δηµοψηφίσµατα. Γιατί, λοιπόν, δεν βάλατε τις προτάσεις σας,
είτε είναι πρόταση ένα είτε είναι πρόταση δύο του Υπουργείου
στη βάσανο των τοπικών δηµοψηφισµάτων, προκειµένου η συµµετοχή του πολίτη να γίνει πράξη.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΟΥ)
Άρα, λοιπόν, τα δηµοκρατικά φρονήµατα κάποιων αποδεικνύονται στην πράξη και όχι στα λόγια. Και εκεί οι πράξεις σας
υπολείπονται κατά πολύ των λόγων σας.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε Υφυπουργέ,
έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης) : Μία κουβέντα
µόνο θέλω να πω.
Θα ξέρει, ίσως, ο κ. Ροντούλης ή µπορεί και να µην ξέρει να
του διαφεύγει ότι για να έχει γίνει τοπικό δηµοψήφισµα, έπρεπε
να έχει εκδοθεί εδώ και καιρό, προεδρικό διάταγµα, το οποίο
απαιτεί ο Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Επτά µήνες γιατί δεν το κάνατε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Εγώ έδωσα την
απάντηση. Είναι µία απάντηση την οποία αξιολογήστε την. Τι να
πω;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας παρακαλώ, κύριε
Ροντούλη. Κάνετε διάλογο µεταξύ σας, δεν ζητάτε το λόγο.
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ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, ενόψει «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», µπορούσατε….
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): ∆εν έχετε το λόγο.
Συνεχίζουµε µε τον κ. Κωνσταντίνο Σπηλιόπουλο, Βουλευτή
Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ανεξάρτητα από τις αντιπολιτευτικές κορώνες που ακούγονται σ’ αυτήν την Αίθουσα, η µεταρρύθµιση «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»
είναι κάτι που το θέλει και ζητάει η συντριπτική πλειοψηφία του
ελληνικού λαού.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Όχι κορώνες. Γιατί κορώνες;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε συνάδελφε, σας
παρακαλώ, σας ακούσαµε, σας ξανακούσαµε. Θα µας ακούσετε
και εσείς.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ποιες είναι οι κορώνες;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): ∆εν θα κάνετε διάλογο
µεταξύ σας, κύριε Ροντούλη.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: ∆ηµοκρατία πάντως είναι να σέβεστε το δικαίωµα του άλλου στο λόγο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: (∆εν ακούστηκε).
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Τη µεταρρύθµιση αυτή
την περιµένει η κοινωνία, γιατί γνωρίζει ότι είναι το µέσο για να
διορθώσουµε λάθη, να αλλάξουµε νοοτροπίες και να ανατρέψουµε κατεστηµένες αντιλήψεις.
Όλες οι µεγάλες µεταρρυθµίσεις είχαν αντιδράσεις και στο
παρελθόν. ∆υστυχώς, αυτές οι αντιδράσεις ξεκίνησαν από συντηρητικές αντιλήψεις. Στο ερώτηµα σήµερα, γιατί ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»; Είναι γιατί κατά πρώτο λόγο το κράτος είναι ο µεγάλος
ασθενής και πρέπει να παρέµβουµε άµεσα αποκεντρώνοντας
εξουσίες και δηµιουργώντας προϋποθέσεις αποτελεσµατικής,
διαφανούς και οικονοµικής λειτουργίας υπηρεσιών, που θα είναι
κοντά στον πολίτη και θα υπόκεινται στον κοινωνικό έλεγχο.
Κατά δεύτερο λόγο ο «ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΣ», υπήρξε µία πετυχηµένη θεσµική παρέµβαση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, παρά τις
αντιδράσεις και τους αφορισµούς τότε. Έφθασε όµως στα όριά
της. Ανέδειξε και αδυναµίες, ελλείµµατα, δυσλειτουργίες που
έπρεπε να διορθωθούν. Ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», λοιπόν, σήµερα, δεν
διορθώνει µόνο αδυναµίες και ελλείµµατα. Ο Καλλικράτης είναι
µία µεγάλη µεταρρύθµιση στο κράτος που θα έχει πολλαπλά θετικά αποτελέσµατα στην καλύτερη οργάνωση για καλύτερες και
αµεσότερες υπηρεσίες προς τον πολίτη, για τη διευκόλυνση αναπτυξιακών πρωτοβουλιών στην περιφέρεια για την αξιοποίηση
τοπικών πλεονεκτηµάτων, για να καταπολεµηθούν φαινόµενα
σπατάλης, αδιαφάνειας και διαφθοράς.
Σήµερα οι δήµοι είναι µικροί στην πλειοψηφία τους, αδύναµοι
και υποστελεχωµένοι και αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πολιτών. Με τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» οι δήµοι γίνονται µεγάλοι και ισχυροί µε δυνατότητες οργάνωσης και αρµοδιότητες,
µε άλλο πνεύµα και άλλο µοντέλο λειτουργίας, που θα έχει ως
βάση την αµεσότητα, την αποτελεσµατικότητα, τη διαφάνεια, την
οικονοµία και την αναπτυξιακή δυνατότητα.
Κάποιοι πολίτες ανησυχούν µήπως η συνένωση των µικρών
δήµων σε µεγαλύτερα σχήµατα υποβαθµίσουν την περιοχή τους
ή δηµιουργήσουν προβλήµατα στην εξυπηρέτησή τους. Η απάντηση είναι ότι δεν πρέπει να ανησυχούν ούτε στο ελάχιστο, διότι
η φιλοσοφία και οι προβλέψεις και οι εξασφαλίσεις του σχεδίου
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» στοχεύουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και στην αναβάθµιση των τοπικών κοινοτήτων και των τοπικών κοινωνιών.
Ακούµε τους συναδέλφους της Νέας ∆ηµοκρατίας να δικαιολογούν τη δική τους αδράνεια και τη δική τους αναβλητικότητα
ως κυβέρνηση µε το επιχείρηµα της οικονοµικής κρίσης. Κατανοούµε τη δύσκολη θέση τους διότι όλες οι µεγάλες αλλαγές και
µεγάλες µεταρρυθµίσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση έγιναν από
το ΠΑΣΟΚ και όχι από το κόµµα της Νέας ∆ηµοκρατίας. Παρότι,
όπως έλεγε η Νέα ∆ηµοκρατία είχε την πρόθεση να κάνει τον
«ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑ ΙΙ», έκανε πίσω και φοβήθηκε το πιθανό κόστος,
διότι ο βασικός κανόνας της διακυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας ήταν να µην υπάρχει πολιτικό κόστος, να µη γίνεται τίποτα.
Το καταστροφικό αποτέλεσµα αυτής της φιλοσοφίας το γνω-
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ρίζουµε πια όλοι. Η δικαιολογία που ακούµε συνέχεια είναι η οικονοµική κρίση. Η απάντηση σε αυτόν τον ισχυρισµό είναι ότι ο
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» είναι το πιο σηµαντικό µέσο για να ξεπεράσουµε
την κρίση µε την ανασυγκρότηση του κράτους, µε την εξυγίανση
των οικονοµικών και την σύγχρονη λειτουργία υπηρεσιών δίπλα
στον πολίτη.
Κάποιοι κατηγορούν το Υπουργείο για το ζήτηµα του χωροταξικού. Το ακούσαµε και πριν από λίγο ότι δεν έγινε διάλογος, διαβούλευση και ενηµέρωση και ότι υπάρχουν εστίες αντίδρασης.
Πιστεύω ότι αυτές είναι πολύ φθηνές δικαιολογίες. Ας είµαστε
ειλικρινείς: Το χωροταξικό αποτέλεσµα του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» βασίστηκε σε µία βασική φιλοσοφία µε γενικά κριτήρια και αρχές
που εφαρµόστηκαν παντού και ενιαία λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα
τοπικά χαρακτηριστικά κάθε δήµου και τις τοπικές συνθήκες. Γι’
αυτό και οι αντιδράσεις που εµφανίζονται είναι σχετικά περιορισµένες και βασίζονται κυρίως σε παρωχηµένες αντιλήψεις, σε
κατεστηµένα µικροσυµφέροντα, σε τοπικισµούς και σε διατήρηση τοπικών εξουσιών.
Θέλω εδώ, κύριοι συνάδελφοι, να αναφερθώ λίγο σε αυτά που
είπε το πρωί ο συνάδελφος κ. Χρυσανθακόπουλος, Βουλευτής
του ΛΑΟΣ στο Νοµό Αχαΐας. Είπε, δηλαδή, ότι το αποτέλεσµα
στην Αιγιάλεια, ο ενιαίος ∆ήµος της Αιγιάλειας έγινε µε µικροπολιτικούς και µικροκοµµατικούς σχεδιασµούς και ότι η απόφαση για τον ενιαίο ∆ήµο της Αιγιάλειας συνδέεται µε πιθανή,
ενδεχόµενη δική µου υποψηφιότητα στο δήµο αυτό.
Θέλω να πω ότι αυτή είναι ατυχής και ψευδέστατη αναφορά,
διότι ουδέποτε ετέθη στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου τέτοιο ζήτηµα, ούτε υπήρξε κανενός είδους συσχετισµός. Ας το
καταλάβουν όλοι: Ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» δεν δηµιουργεί και δεν διατηρεί δήµους στα µέτρα κανενός. Ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ξεπερνά τα
όρια τα δικά µας και τις µικροφιλοδοξίες µας. Είναι µία τοµή για
το µέλλον της χώρας µας.
Οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ µε υπευθυνότητα και παρρησία πήραµε δηµόσια θέση για τον ενιαίο ∆ήµο της Αιγιάλειας. ∆εν
άκουσα, όµως, και τον Βουλευτή του ΛΑΟΣ να πάρει θέση υπέρ
του ενός ή υπέρ των δύο δήµων. Ας πάρει µία θέση. Έντεκα φορείς, οι µεγαλύτεροι φορείς της Αιγιάλειας –η Ένωση Συνεταιρισµών, οι εµπορικοί σύλλογοι, οι σύλλογοι µηχανικών,
επιστηµόνων κ.λπ.- πήραν θέση. Η καλύτερη εφαρµογή των κριτηρίων του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» γίνεται στο ∆ήµο της Αιγιάλειας. Συγκοινωνιακά, οικονοµικά, ιστορικά, περιβαλλοντολογικά,
χωροταξικά, αναπτυξιακά, πολιτισµικά, όλα συγκλίνουν στον ένα
ενιαίο µεγάλο ∆ήµο της Αιγιάλειας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε συνάδελφε, ολοκληρώστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» αύριο θα ψηφιστεί και θα γίνει νόµος του κράτους. Θα πρέπει και αυτοί που
στηρίζουν, αλλά και αυτοί που έχουν αντιρρήσεις, αφωνίες και
φόβους να εργαστούµε όλοι για την επιτυχία αυτού του θεσµού.
Η επιτυχία αυτού του θεσµού θα είναι προς όφελος των πολιτών
και για την πρόοδο του τόπου µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι
από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας,
αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία
του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής δεκαέξι µαθήτριες και µαθητές, τέσσερις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους και δεκατέσσερις γονείς από το 16ο ∆ηµοτικό
Σχολείο Ρόδου ∆ωδεκανήσου.
Η Βουλή σας καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο κ. Μόσιαλος Ηλίας, Βουλευτής Επικρατείας του
ΠΑΣΟΚ.
ΗΛΙΑΣ ΜΟΣΙΑΛΟΣ: Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
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Το σχέδιο νόµου για τη νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης
και της αποκεντρωµένης διοίκησης το πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» είναι µία πολύ σηµαντική µεταρρύθµιση που θα συµβάλλει
στην αύξηση της δηµοκρατικής συµµετοχής και την ανάπτυξη
της χώρας.
Κατά τη γνώµη µου, έχει πέντε βασικούς στόχους. Ο πρώτος
είναι η αύξηση της αποτελεσµατικότητας λόγω της καλύτερης
οργάνωσης των υπηρεσιών και των µεγαλύτερων µεγεθών που
δηµιουργούµε σε επίπεδο αυτοδιοίκησης.
Ο δεύτερος είναι η επίτευξη οικονοµιών κλίµακος καθ’ ότι συµπτύσσουµε ένα µεγάλο αριθµό κοινοτήτων. Αυτό είναι και η συνέπεια της προηγούµενης µεγάλης µεταρρύθµισης επί δικής µας
κυβέρνησης, του προγράµµατος «ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΣ».
Ο τρίτος είναι η αύξηση της ανταποκρισιµότητας του συστήµατος καθ’ ότι έχουµε µεγαλύτερη µετάθεση και εκχώρηση αρµοδιοτήτων σε τοπικές κοινωνίες. Άρα, είναι εύλογο όταν
κάποιες αρµοδιότητες µεταφέρονται σε τοπικό επίπεδο, η ανταποκρισιµότητα στα προβλήµατα των τοπικών κοινωνιών και των
πολιτών να αυξηθεί.
Τέταρτον, υπάρχει µία αύξηση της ισονοµίας, λόγω του ότι
προβλέπω ότι θα υπάρχει κατανοµή των πόρων µε βάση δηµογραφικά, διοικητικά, οικονοµικά, πολιτιστικά και γεωµορφολογικά κριτήρια. Αυτό δεν υπήρχε µέχρι τώρα µε σαφή τρόπο.
Και πέµπτον, θα υπάρχει µία µεγάλη αύξηση της διαφάνειας
καθ’ ότι έχουµε ένα µικρό αριθµό, πλέον, περιφερειών και δήµων,
µε αποτέλεσµα η εποπτεία των δραστηριοτήτων τους θεωρητικά
τουλάχιστον να είναι πιο επαρκής µε τη θέσπιση του ελεγκτή νοµιµότητας, του συµβουλίου ελεγκτών νοµιµότητας και τις ετήσιες εκθέσεις των οργανισµών. Αυτά είναι τα θετικά.
Μέσα στα θετικά όµως, θα πρέπει να δούµε, κύριε Υπουργέ,
και στις περαιτέρω αναπτύξεις τις οποίες θα κάνετε από το
Υπουργείο σας, αλλά και συνολικά στην κυβερνητική πολιτική,
αλλά και στα πλαίσια της αναµενόµενης συνταγµατικής µεταρρύθµισης και ορισµένα προβλήµατα, που δηµιουργούνται εκ των
οποίων, κατά τη γνώµη µου, ορισµένα είναι µεγάλα και άλλα είναι
µικρότερα.
Υπάρχουν δύο προβλήµατα, τα οποία έχουν σχέση µε ασυµµετρίες. Το πρώτο είναι η ασυµµετρία µεταξύ πολιτικού και οικονοµικού, που δηµιουργείται αυτή τη στιγµή. Και ποια είναι η
ασυµµετρία πολιτικού και οικονοµικού; Κάνουµε πολιτική αποκέντρωση –αυτό είναι θετικό, γιατί οι τοπικές κοινωνίες και οι πολίτες θα έχουν λόγο στα προβλήµατά τους και θα εκλέγουν τους
τοπικούς τους εκπροσώπους- παράλληλα όµως, δεν υπάρχει οικονοµική αποκέντρωση µέσω µίας τοπικής φορολόγησης καθ’
ότι υπάρχουν υπαρκτά συνταγµατικά κωλύµατα. Αυτό το λύνετε
µε τις µεταβιβαστικές πληρωµές που κάνετε µέσω του κρατικού
προϋπολογισµού και του ΦΠΑ. Αλλά είναι διαφορετικό να έχεις
τοπική φορολόγηση και να µειώνεται η ασυµµετρία της πολιτικής εκπροσώπησης από την αναγκαιότητα να υπάρχει και µία τοπική φορολόγηση, που δηµιουργεί τη δεύτερη ασυµµετρία:
ασυµµετρία σε επίπεδο λογοδοσίας. Όταν οι τοπικά εκλεγµένοι
εκπρόσωποι δεν φορολογούν τους πολίτες, οι οποίοι τους εκλέγουν, τότε έχουν κάθε δικαίωµα να γίνουν ενστάσεις εναντίον της
κεντρικής πολιτικής εξουσίας µε το αζηµίωτο τις περισσότερες
φορές καθ’ ότι δεν υπάρχουν επιπτώσεις για τις αποφάσεις, τις
οποίες παίρνουν σε τοπικό επίπεδο µε βάση φορολογικά και δηµοσιονοµικά µέτρα, τα οποία παίρνουν οι ίδιοι.
Η επόµενη ασυµµετρία είναι η ασυµµετρία µεγέθους. Για ευνόητους λόγους έχουµε µία τεράστια περιφέρεια στην Αττική και
δώδεκα µικρές περιφέρειες, µε αποτέλεσµα να υπάρχει ασυµµετρία έκφρασης σε επίπεδο περιφερειών. Κατά τη γνώµη µου,
αυτό θα µπορούσε να έχει αντιµετωπιστεί µε τη δηµιουργία έξι ή
επτά περιφερειών παρά δεκατριών. Προφανώς θα είναι µέσα
στην αξιολόγηση που θα γίνει σε βάθος χρόνου.
Τρίτο σηµείο: Η κατανοµή των πόρων. Είπα προηγουµένως ότι
πολύ σωστά κάνουµε και έχουµε πιο διαφανή κριτήρια. Το να
λέµε όµως, γενικά ότι θα παρθούν διοικητικά, οικονοµικά, πολιτιστικά, γεωµορφολογικά και δηµογραφικά κριτήρια υπ’ όψιν
είναι θετικό. Γιατί αυτό θα αυξήσει την ισονοµία, αλλά θα γίνει
ακόµα πιο θετικό, κύριε Υπουργέ, αν βρείτε ένα µηχανισµό κατανοµής πόρων που θα είναι διαφανής µε δείκτες που θα πρέπει
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να παίρνετε υπ’ όψιν σας σε κάθε περιοχή, τους οποίους να τους
συζητήσουµε και στο Κοινοβούλιο. ∆ιότι διαφορετικά η πολιτική
και διακριτική ευχέρεια της κάθε κυβέρνησης µπορεί να κρυφτεί
πίσω από γενικότερους δείκτες, όπως διαµορφώνονται στο νοµοσχέδιο, όπως τα γεωµορφολογικά ή πολιτιστικά κριτήρια. Εποµένως εγώ θα περιµένω να δω στην εξειδίκευση των πράξεων
που θα έχετε και κάποιους πολύ συγκεκριµένους δείκτες.
Και το τέταρτο σηµείο, το οποίο έχει µεγάλη σηµασία, είναι ότι
το νοµοσχέδιο διέπεται –όπως και όλη η λογική της διακυβέρνησης της χώρας µας- από µία νοµικίστικη προσέγγιση. Αυτό είναι
θέµα όµως, που δεν µπορεί να λυθεί εδώ και τώρα και µέσα στην
κρίση, την οποία περνάµε. Η εποπτεία, εποµένως, την οποία θα
έχουµε στις νέες περιφέρειες και στους Οργανισµούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης είναι µία εποπτεία και ένας έλεγχος κατασταλτικός και ξέρουµε ότι έχουµε πάνω από δέκα κατασταλτικούς
ελέγχους στους ΟΤΑ και παρ’ όλα αυτά έχουµε πολλούς ΟΤΑ,
που είναι αρκετά διεφθαρµένοι και µε οικονοµικά προβλήµατα
που συµβάλλουν και στο οικονοµικό πρόβληµα της χώρας µας.
Θα περίµενα –και περιµένω- να δω, όταν θα αναπτυχθεί περισσότερο ο εποπτικός µηχανισµός του ελληνικού δηµοσίου,
αξιολόγηση των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των περιφερειών µε βάση συγκεκριµένους δείκτες αποδοτικότητας και
παραγωγικότητας, µετρήσιµους δείκτες και όχι κατασταλτικούς
νοµικούς ελέγχους. Ο καθένας µπορεί να είναι εντάξει µε βάση
τη νοµική διαδικασία. Να περάσουµε, εποµένως, από τους κατασταλτικούς νοµικούς ελέγχους σε πιο ουσιαστικούς ελέγχους
µέτρησης αποτελεσµατικότητας, παραγωγικότητας και επίτευξης της ισοτιµίας.
Εν συµπεράσµατι: Μία πολύ µεγάλη µεταρρύθµιση –συγχαρητήρια στην Κυβέρνηση και στον Υπουργό- που θα συµβάλει
στη δηµοκρατική συµµετοχή και την ανάπτυξη της χώρας. Θα
αναµένω εγώ να δω πιο µεγάλες εξειδικεύσεις που θα περνάνε
σε ενεργητικά κριτήρια ανάπτυξης και παραγωγικότητας και όχι
µόνο σε κατασταλτικές µορφές συµµόρφωσης προς τους κανονισµούς και τους νόµους του κράτους.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαϊδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει τώρα η κ. Αθανασία Μερεντίτη, Βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συζητάµε σήµερα µια επαναστατική αλλαγή στη λειτουργία της ελληνικής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, που εκσυγχρονίζει το κράτος, χτυπά στη ρίζα της τη
γραφειοκρατία και εγγυάται προϋποθέσεις χρηστής διοίκησης,
µια αλλαγή την οποία οφείλουµε να στηρίξουµε όλοι µας, ανεξαρτήτως πεποιθήσεως, κοµµατικής στράτευσης και τοπικιστικών µικροσυµφερόντων, γιατί αφορά το µέλλον της Ελλάδος, το
µέλλον της ελληνικής περιφέρειας, το µέλλον των παιδιών µας.
Παραδοσιακά, υπήρχαν στον τόπο µας δυο αντιλήψεις και
προσεγγίσεις σχετικά µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση: Η µια, αυτή
της συντηρητικής παράταξης, που ήθελε την κεντρική κυβέρνηση να κάνει παιχνίδι, να έχει, δηλαδή, εκείνη τα κλειδιά, να
κρατά την τοπική εξουσία όµηρο των επιδιώξεών της, απόλυτα
εξαρτηµένη από αυτή, χωρίς δικούς της πόρους και χωρίς ρόλο
και λόγο. Και η άλλη θεώρηση, αυτή της προοδευτικής παράταξης, αυτή που υπηρετήσαµε εµείς διαχρονικά, που ήθελε την τοπική εξουσία στο κέντρο των εξελίξεων, αυτόνοµη, µε ρόλο
διακριτό, µε δυνατότητα παρέµβασης στα τεκταινόµενα στην κεντρική πολιτική σκηνή.
Τη θεώρηση αυτή, που βάζει τον πολίτη στο κέντρο των αποφάσεων και των εξελίξεων, που του έδινε και του δίνει τη δυνατότητα να συµµετέχει ενεργά, µέσω της τοπικής εξουσίας, την
πιστέψαµε, παλέψαµε, αγωνιστήκαµε και σήµερα είµαστε εδώ
για να τη συµπληρώσουµε, για να την ολοκληρώσουµε µε τον
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ».
Το ΠΑΣΟΚ ανέκαθεν πίστευε στην άµεση δηµοκρατία που διασφαλίζεται και εµπεδώνεται µέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση.
Με το κείµενο-µανιφέστο από το 1977 και µετά, αυτό πιστεύαµε,
αυτό οραµατιζόµασταν, αυτό υπηρετήσαµε. Ο δήµαρχος και ο
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κοινοτάρχης µέχρι πρότινος περιορίζονταν µόνο στο ρόλο του
ληξίαρχου, του υπεύθυνου για την αποκοµιδή των σκουπιδιών,
για την κατασκευή µικρών έργων, αν και εφόσον είχε πρόσβαση
στην κεντρική εξουσία, για να εξασφαλίσει την επιχορήγηση την
οποία χρειαζόταν, την οποία ζητιάνευε, για να κάνει το έργο.
Από το 1981, ο ρόλος και οι σχέσεις αυτές άλλαξαν. Προχωρήσαµε σε µεγάλες τοµές, δόθηκαν πόροι και ρόλοι στην αυτοδιοίκηση µε διάφορες νοµοθετικές και θεσµικές πρωτοβουλίες,
µε κορυφαία αυτή του «ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑ», που, κατά κοινή οµολογία, άλλαξε τη φιλοσοφία του συντηρητικού, αυταρχικού και γραφειοκρατικού κράτους. Έδωσε ρόλο στον πολίτη, τον έβαλε στο
κέντρο της αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής, την οποία,
για να µην ξεχνιόµαστε, εσείς καταψηφίσατε.
Και ερχόµαστε σήµερα, µε αυτό το νοµοσχέδιο, να συµπληρώσουµε, να συνεχίσουµε, να ολοκληρώσουµε, αλλά και να διορθώσουµε µε την εµπειρία που έχουµε αποκτήσει από την
εφαρµογή του «ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑ», γιατί ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» είναι το
επιστέγασµα των προσπαθειών, των αγώνων και των αγωνιών,
των πρωτοβουλιών δεκαετιών και των εµπειριών µας, που σήµερα δικαιώνονται.
Τις τελευταίες µέρες, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, γίνεται πολύς λόγος για την ανάγκη της λεγόµενης «νέας Μεταπολίτευσης», της κάθαρσης, της απεµπλοκής του πολιτικού
σκηνικού από παθογένειες του παρελθόντος που τόσο πολύ
έχουν στοιχίσει στη χώρα και συµφωνούµε όλοι ότι το σηµερινό
νοµοθέτηµα είναι ένα κρίσιµο βήµα προς αυτή την κατεύθυνση.
Το σκοτάδι της δηµόσιας ηθικής κρίσης που έχει σκεπάσει την
πολιτική µας ζωή, δεν είναι µόνο θέµα θεσµών, αλλά είναι και
θέµα προσώπων. Όµως, πρέπει να αλλάξουµε τους θεσµούς, για
να µπορούν τα πρόσωπα να υπηρετήσουν σωστά και αποτελεσµατικά.
Σήµερα, περισσότερο από ποτέ, θα πρέπει όχι να λοιδορούµε,
αλλά να σκεφθούµε όλοι µας πώς θα αλλάξει η κατάσταση αυτή,
που είναι απαραίτητο να προχωρήσουµε, όχι, όπως είπα πριν, µε
αλλαγή προσώπων, αλλά και µε αλλαγή θεσµών, διαδικασιών
που θα καθορίζουν τις εξελίξεις και θα εγγυώνται την ευνοµία
και τη χρηστή διοίκηση.
Γνωρίζουµε καλά όλοι µας ότι οι µεταρρυθµίσεις, όπως ο
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» συνιστούν πέρα και πάνω από όλα µια νέα αρχή
ευνοµίας, δικαιοσύνης, ισοπολιτείας, εµπέδωσης της δηµοκρατίας και της αξιοκρατίας, µια αλλαγή επί τα βελτίω της λειτουργίας του πολιτικού και διοικητικού συστήµατος της χώρας για
ένα κράτος ευέλικτο, µε λιγότερη γραφειοκρατία, µε λιγότερα
επίπεδα αποφάσεων. Μεταφέρει στην περιφέρεια το σύνολο των
αρµοδιοτήτων που αφορούν τον αναπτυξιακό περιφερειακό προγραµµατισµό της χώρας, δηµιουργεί ένα κεντρικό κράτος-στρατηγείο, µε επιτελικό ρόλο και δίνει όλες τις δραστηριότητες που
αφορούν τα καθηµερινά ζητήµατα στην αυτοδιοίκηση, η οποία
είναι εγγύτερα στον πολίτη και µπορεί µε αυτό τον τρόπο να είναι
αποτελεσµατική.
Και κάτι ακόµα, ο αυξηµένος έλεγχος που εισάγεται και θα
ασκείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο στους οργανισµούς είναι
πολύ σηµαντικό, διότι -γιατί να κρυβόµαστε, αγαπητοί συνάδελφοι;- ξέρουµε όλοι ότι, δυστυχώς, κατά καιρούς υπήρξαν εστίες
κακοδιαχείρισης και διαφθοράς. Πρέπει να τα λέµε µε το όνοµά
τους και πρέπει να εξασφαλίσουµε τη διαφάνεια για το καλό
όλων µας.
Όµως, κύριε Υπουργέ, πρέπει να υπάρχει αυτός ο ελεγκτικός
µηχανισµός, πρέπει να αποκεντρωθεί, για να είναι και πιο ουσιαστικός.
Ως εκ τούτου, πρέπει να ψηφίσουµε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», πρώτον, γιατί δηµιουργεί προϋποθέσεις που θα δώσουν µια ανάσα
και θα αποτελέσουν ένα νέο σηµείο εκκίνησης για την ελληνική
περιφέρεια. Είναι ένα βήµα εκδηµοκρατισµού και προόδου, µε
περισσότερο κοινωνικό έλεγχο και λιγότερη διαφθορά, εξοικονοµεί πολλά χρήµατα και δηµιουργείται µια νέα δηµόσια διοίκηση
που θα αξιοποιεί σωστά τα χρήµατα των Ελλήνων φορολογουµένων για όλους µας, για τις Ελληνίδες, τους Έλληνες, του αγρότες, τους εργαζόµενους.
Θα ήθελα να πω και δυο λόγια για το Νοµό Τρικάλων.
Πάντα στα Τρίκαλα, κύριε Υπουργέ, από το καλό υπάρχει το

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

καλύτερο. Και βέβαια το τέλειο δεν µπορούµε να το επιτύχουµε.
Στα Τρίκαλα έγιναν τέσσερις δήµοι. Σας καλώ εδώ να εξετάσετε
δυο περιπτώσεις. Πρώτον, να µετονοµαστεί ο ∆ήµος Καλαµπάκας σε ∆ήµο Μετεώρων, γιατί τα Μετέωρα είναι παγκοσµίου
φήµης γνωστό µνηµείο και πρέπει να προσελκύουµε, µε αναφορά τα Μετέωρα, τους επισκέπτες και δεύτερον, να επανεξετάσετε για ακόµη µια φορά τη δυνατότητα δηµιουργίας ορεινού
δήµου στο νοµό µας, διότι έχουµε το ορεινό κοµµάτι το οποίο
είναι γνωστό σε όλους και αξίζει να αξιοποιηθεί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Και κλείνοντας πολύ σηµαντικό είναι η αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναµικού.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Έχει τελειώσει ο χρόνος σας, κυρία συνάδελφε.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Η επιτυχία του εξαρτάται πολύ, τα
µέγιστα µάλλον, από τα πρόσωπα που θα κληθούν να το υπηρετήσουν και µε αυτό τον τρόπο να δώσουν τη δυναµική, αλλά και
την αξία στο ρόλο τους, που από εδώ και πέρα θα κληθούν να
υπηρετήσουν.
Για όλα αυτά, ψηφίζουµε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» και καλώ όλους
τους συναδέλφους να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και
να υπερψηφίσουµε αυτό το νοµοσχέδιο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το λόγο έχει τώρα η
Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Μαρία Σκραφνάκη.
ΜΑΡΙΑ ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κεντρική
προγραµµατική δέσµευση της Κυβέρνησης, αλλά και αίτηµα του
λαού είναι να αποκτήσουµε επιτέλους ένα σύγχρονο και αποτελεσµατικό, επιτελικό και αποκεντρωµένο κράτος, που να ανακτήσει την εµπιστοσύνη των πολιτών.
Η νοµοθετική πρωτοβουλία του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» ανασυγκροτεί
το υπάρχον µοντέλο διακυβέρνησης που απέτυχε, θεµελιώνοντας ισχυρούς δήµους µε ουσιαστικές αρµοδιότητες για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, αιρετές περιφέρειες που
σχεδιάζουν την ανάπτυξη και αποκεντρωµένη κρατική διοίκηση
επιτελικού χαρακτήρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα µας, για να βγει από το
τέλµα που βρίσκεται, πρέπει να κάνει βήµατα µπροστά, να αλλάξει το πολιτικό σύστηµα και να αντιµετωπίσει τη θεσµική, την
οικονοµική, την κοινωνική και την πολιτική κρίση που βιώνει η
χώρα µας, ανατρέποντας το υπάρχον θεσµικό πλαίσιο, βάζοντας
οριστικό τέλος στο πελατειακό κράτος, στην αδιαφάνεια και στη
διαφθορά.
Άλλωστε, οι αλλαγές που προβλέπει ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» υλοποιούν βασικές συνταγµατικές επιταγές για τη συγκρότηση της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε δυο λειτουργικές βαθµίδες, µε µονάδες που διαθέτουν το κατάλληλο µέγεθος και είναι ικανές να διαχειριστούν και να αναλάβουν την ανάπτυξη και την διεκπεραίωση
των τοπικών υποθέσεων.
Επίσης, η µεταρρύθµιση που σήµερα επιχειρούµε εναρµονίζεται µε τη Συνθήκη της Λισαβόνας, που έχει τεθεί σε ισχύ από
την 1η ∆εκεµβρίου του 2009 και η οποία προβλέπει την εγγύτητα
στη λήψη των αποφάσεων, δηλαδή, οι τοπικές κοινότητες, οι
δήµοι και οι περιφέρειες να αποφασίζουν για τις τοπικές υποθέσεις και την ανάπτυξή τους. Προβλέπει τη διαφάνεια σε όλα τα
επίπεδα διακυβέρνησης, προβλέπει την εξωστρέφεια της αυτοδιοίκησης, αφού εκπρόσωποί της θα συµµετέχουν στη διαδικασία παραγωγής κοινοτικών πολιτικών, προβλέπει το σεβασµό των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και την ενδυνάµωση της συµµετοχής
των πολιτών.
Με το παρόν σχέδιο νόµου διασφαλίζεται πλέον η ισότιµη συµµετοχή των δήµων και των νέων αυτοδιοικούµενων περιφερειών
ως πραγµατικών εταίρων στη χάραξη και στο συντονισµό της ευρωπαϊκής πολιτικής στο πολυεπίπεδο µοντέλο διακυβέρνησης
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υιοθετήθηκε από την ολοµέλεια
της επιτροπής των περιφερειών τον Ιούλιο του 2009.
Σήµερα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση περίπου ενενήντα πέντε χιλιάδες περιφερειακές και τοπικές αρχές της Ευρώπης είναι αρµόδιες για την υλοποίηση του 70% περίπου της κοινοτικής
νοµοθεσίας.
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Όταν ήµουν Περιφερειάρχης στη ∆υτική Μακεδονία, κύριε
Υπουργέ και συµµετείχα ως µέλος στην Επιτροπή Περιφερειών,
αισθανόµουν µειονεκτικά, καθώς η χώρα µας ήταν η µόνη που
συµµετείχε µε διορισµένους και όχι αιρετούς περιφερειάρχες.
Οι αλλαγές που σήµερα επιχειρούµε –και τις οποίες η κοινωνία έχει αποδεχθεί διότι είναι πιο µπροστά από εµάς- έπρεπε να
έχουν γίνει προ πολλού. Μιλάω µε την εµπειρία που έχω από την
Τοπική Αυτοδιοίκηση, αφού υπήρξα η πρώτη γυναίκα Κοινοτάρχης στην Κρήτη, η πρώτη Αντιδήµαρχος στο ∆ήµο Ηρακλείου και
βέβαια Περιφερειάρχης στη ∆υτική Μακεδονία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεσµοθετούµε λοιπόν σήµερα
τις αιρετές περιφέρειες, στις οποίες µεταφέρεται το σύνολο των
αρµοδιοτήτων που αφορούν τον αναπτυξιακό περιφερειακό προγραµµατισµό, την κατάρτιση, την εκτέλεση και την εφαρµογή
των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραµµάτων του ΕΣΠΑ,
τη δηµόσια υγεία και την κατασκευή έργων, καθιστώντας τις αιρετές περιφέρειες στο θεσµικό όχηµα της πράσινης ανάπτυξης.
Οι δήµοι αποκτούν αρµοδιότητες που σχετίζονται µε τοπικά
ζητήµατα, όπως η έκδοση οικοδοµικών αδειών, ο τοµέας της κοινωνικής πρόνοιας, η έκδοση επαγγελµατικών αδειών, η εκτέλεση
έργων, η ανέγερση της σχολικής στέγης. Αποκτούν ευρείες αρµοδιότητες στους τοµείς της γεωργίας και της κτηνοτροφίας.
Ακόµη, αναζωογονείται το χωριό και η γειτονιά, αφού δίνονται
αρµοδιότητες στη δηµοτική τοπική κοινότητα, µε πρόβλεψη στον
προϋπολογισµό κάθε δήµου υποχρεωτικής κατανοµής πιστώσεων για την αντιµετώπιση των προβληµάτων της καθηµερινότητας στο χωριό και στη γειτονιά.
Θεσµοθετείται η οικονοµική αυτοτέλεια των δήµων και των περιφερειών, αφού µέρος της φορολογίας οδηγείται απευθείας
στην Αυτοδιοίκηση, ώστε οι αιρετοί άρχοντες να µπορούν να επιτελέσουν µε δυναµικούς πόρους το έργο τους και να µην επαιτούν έκτακτα κονδύλια, σταµατώντας έτσι το όργιο της
ρουσφετολογίας από τον εκάστοτε Υπουργό, ενώ η µεταρρύθµιση στηρίζεται από τα κονδύλια του ΕΣΠΑ, αλλά και από το Πρόγραµµα «ΕΛΛΑ∆Α» που αντικαθιστά το «ΘΗΣΕΑΣ».
Ακόµη, οι δαπάνες όλων των δήµων και των περιφερειών και
των νοµικών προσώπων και επιχειρήσεών τους υπάγονται στον
προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για να υπάρχει
διαφάνεια στη διαχείριση του δηµοσίου χρήµατος. Εξάλλου, γίνεται µεγάλη εξοικονόµηση πόρων από τον περιορισµό των λειτουργικών δαπανών και λόγω της σύµπτωσης των Ευρωεκλογών
µε τις δηµοτικές και περιφερειακές εκλογές, θα γίνονται πλέον
κάθε πέντε χρόνια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Όχι ένα λεπτό, κυρία
συνάδελφε. Πρέπει να ολοκληρώσετε.
ΜΑΡΙΑ ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ: Όσον αφορά το χωροταξικό, κύριε
Υπουργέ, σας έχω πει ξανά ότι πιστεύω πως στην Κρήτη κάνατε
πολλούς δήµους. Το ίδιο ισχύει και για το Νοµό Ηρακλείου.
Έπρεπε οι δήµοι να είναι µεγαλύτεροι –το πολύ έξι στο νοµό µαςγια να αποτελούν ισχυρές µονάδες τοπικής ανάπτυξης και να
ασκούν αποτελεσµατικότερα τις πολλές αρµοδιότητες που τους
αναθέτουµε προς όφελος του πολίτη και της τοπικής κοινωνίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Αυτήν την πρότασή µου την κατέθεσα στο γραφείο σας στην
επιτροπή. Την καταθέτω και σήµερα και αγνοώντας το προσωπικό πολιτικό κόστος που µπορεί να έχω, θέλω να έχω ήσυχη τη
συνείδησή µου απέναντι στο µέλλον του τόπου και των παιδιών
µας.
Πιστεύω ότι µπορεί και τώρα, κύριε Υπουργέ, να γίνει ένας
δήµος στη Μεσσαρά…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας υπενθυµίζω, κυρία
συνάδελφε, ότι ο κατάλογος των οµιλητών είναι πολύ µεγάλος.
Παρακαλώ να ολοκληρώσετε. Ανοίγετε ένα άλλο θέµα. ∆εν γίνεται έτσι. Έχετε τελειώσει.
ΜΑΡΙΑ ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ: Επίσης, προτείνω στο ∆ήµο Μαλεβιζίου, τόσο ο Κρουσώνας, όσο και η Τύλισος, να γίνουν ιστορικές
έδρες, διότι έχουν αναγνωριστεί µε ΦΕΚ και πρέπει να συµπερι-
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ληφθεί στο νοµοσχέδιο.
Ψηφίζω το σχέδιο νόµου, επειδή πιστεύω στην αποκέντρωση,
πιστεύω στο νοµοσχέδιο και σας συγχαίρω για τη δουλειά που
έχετε κάνει, κύριε Υπουργέ.
Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Παρακαλώ να τηρείται
ο χρόνος, διότι νοµίζω πως όλοι ξέρετε πόσο µεγάλος είναι ο κατάλογος και δεν θα µιλήσουν στο τέλος κάποιοι συνάδελφοι.
Συνεχίζουµε µε τον Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου να ξεκινήσω τη
σηµερινή µου τοποθέτηση µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο που τελείωσα χθες, υποβάλλοντας για λογαριασµό της παράταξής µου
ένσταση αντισυνταγµατικότητας εναντίον του σχεδίου νόµου
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», η οποία θεµελιώθηκε στις παραγράφους 1,2
και 5 του άρθρου 102 του Συντάγµατος και µε την οποία ουσιαστικά συµφώνησαν τα δύο κόµµατα της Αντιπολίτευσης, τόσο ο
ΛΑΟΣ, όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ, δικαιώνοντας την επιχειρηµατολογία
µας.
Στη χθεσινή συνεδρίαση, λοιπόν, δήλωσα ότι δεν µπορεί να
υπάρξει «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», χωρίς Περικλή. ∆ηλαδή, δεν µπορεί να
υπάρξει διοικητική µεταρρύθµιση της χώρας µας, εάν πίσω από
αυτήν δεν δρα µια υπεύθυνη πολιτική ηγεσία, όπως τότε ο Περικλής, η οποία θα εφαρµόζει το Σύνταγµα, θα διασφαλίζει τους
χρηµατοδοτικούς πόρους στις νέες αυτοδιοικητικές µονάδες
που θα προκύψουν και θα σέβεται την ετυµηγορία των τοπικών
κοινωνιών.
Η Κυβέρνηση, δυστυχώς, δεν τηρεί καµµία από τις τρεις προϋποθέσεις. Η πρώτη προϋπόθεση που δεν τηρείται είναι η αντισυνταγµατικότητα, για την οποία µίλησα χθες. Κατέθεσα την
καταγγελία της ΚΕ∆ΚΕ, την εισήγηση του κ. Βενιζέλου στην Αναθεωρητική Βουλή του 2001 που προβλέπει τη δικαστική δικαίωση
των Ο.Τ.Α. στο Συµβούλιο της Επικρατείας –πράγµα που συνέβη
κιόλας- την πρόσφατη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας που µε την απόφαση 506/2010 στο τρίτο Τµήµα του δικαιώνει την πρόβλεψη, καθώς και την ανάλυση της ΟΚΕ Ελλάδος, η
οποία διαβλέπει την αποτυχία του σχεδίου λόγω ελλείψεως
πόρων.
Η δεύτερη προϋπόθεση που δεν τηρήθηκε είναι ότι δεν υπήρξε
σοβαρή µελέτη κόστους. Η Κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι κάνοντας
οικονοµία κλίµακας θα µειώσει τους απαιτούµενους πόρους.
Ακόµα και αν ισχύει, είναι εφαρµοστέο σε βάθος δεκαετίας. Η
ΚΕ∆ΚΕ, η οποία είναι κοντά στα πράγµατα, υπολογίζει ότι η υλοποίηση του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου θα ξεπεράσει τα
4.000.000.000 µε 4,5 δισεκατοµµύρια. Το Γενικό Λογιστήριο προβλέπει 1,9 δισεκατοµµύρια. Όµως και σε αυτόν ακόµα τον προϋπολογισµό υπολείπονται 800.000.000 απαιτούµενα, για να
µπορέσει να εφαρµοστεί η συνταγµατική επιταγή για µεταβίβαση
αρµοδιοτήτων µαζί µε την παράλληλη διασφάλιση αντίστοιχων
πόρων.
Η τρίτη προϋπόθεση που δεν τηρήθηκε είναι ότι οι τοπικές κοινωνίες δεν ρωτήθηκαν καθόλου για το χωροταξικό σχεδιασµό.
Αγνοήθηκαν οι δήµαρχοι και οι Βουλευτές. Η Κυβέρνηση προτίµησε να κάνει άθροισµα ψήφων υποτασσόµενη σε µία µικροκοµµατική και υπολογιστική λογική. Κριτήρια των χωροταξικών
ενώσεων, δυστυχώς, δεν ήταν η αναπτυξιακή φυσιογνωµία των
νεότευκτων ΟΤΑ ούτε τα ιδιαίτερα πολιτισµικά τους χαρακτηριστικά. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις περιφρονήθηκε ακόµα και η
ιστορικότητα ή η συµβολική σηµασία κάποιων δήµων.
Για να εκτονώσει δε τη συνειδητή αντίδραση των τοπικών κοινωνιών σε σχέση µε την έδρα και την ονοµατολογία, η Κυβέρνηση χρησιµοποίησε ουκ ολίγα σύνθετα ονόµατα. Θυµίζω ότι στο
νοµό µου, για παράδειγµα, δηµιούργησε το ∆ήµο ΜαρώνειαςΣαπών, στην Πιερία το ∆ήµο ∆ίου-Ολύµπου, στην Κόρινθο το
∆ήµο Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων και άλλους.
Αυτή η λογική µου θυµίζει ξέρετε την ιστορία µε τους δύο παππούδες που µάλωναν τι όνοµα θα δώσουν στο παιδί τους. Τον
έναν τον έλεγαν κ. Λουκά και τον άλλον τον έλεγαν κ. Νίκο και ο
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νονός για να λύσει τη διαφορά, ονόµασε το παιδί «Λουκάνικο».
Μια τέτοια λογική δεν εκπέµπει θεσµικά κριτήρια και δυστυχώς
αυτή τη λογική επιλέξατε να εφαρµόσετε.
Και, βεβαίως, κανείς δεν έχει µιλήσει καθόλου για το πώς θα
εξασφαλιστούν προγράµµατα και πόροι από το ΕΣΠΑ στους νεότευκτους δήµους.
∆υστυχώς, όλα αυτά τα στρεβλά κριτήρια, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, εφαρµόζονται και στο νοµό που εκπροσωπώ, στο
Νοµό Ροδόπης, στην ευαίσθητη περιοχή της Θράκης. Κατ’ ουσίαν, καταργείται η ιστορική πρωτεύουσα του Νοµού Ροδόπης,
η Μαρώνεια, υποβαθµίζεται δηλαδή η περιοχή που διαθέτει τα
αδιάψευστα ιστορικά τεκµήρια για τη διαχρονική παρουσία του
ελληνικού πολιτισµού στη Θράκη.
Επίσης, υποβαθµίζεται σοβαρά η ακµαία περιοχή του ∆ήµου
Ιάσµου, στην οποία έχουµε επενδύσει σηµαντικά σε σχέση µε την
αναπτυξιακή προοπτική και του νοµού και της περιφέρειας µε
την επικείµενη δηµιουργία του φράγµατος Ιάσµου, την αξιοποίηση των βιοτόπων της Βιστωνίδας και τη µεγάλη επένδυση ενός
σύγχρονου εµπορικού κέντρου που επιτύχαµε να δροµολογήσουµε.
Η απόφαση συνένωσης του ∆ήµου Ιάσµου µε το ∆ήµο Σώστη
και την Κοινότητα Αµαξάδων θα έχει ως αποτέλεσµα πιθανότατα
την εκλογή µουσουλµάνου δηµάρχου στην περιοχή.
Με την εξέλιξη αυτή, η εκπροσώπηση των σύνοικων στοιχείων,
µουσουλµάνων και χριστιανών, σε επίπεδο ΟΤΑ παύει να είναι δίκαιη και αυτό µπορεί να επηρεάσει αρνητικά τόσο την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής όσο και τη δηµογραφική σύνθεση
του Νοµού Ροδόπης.
Αξίζει να σηµειώσουµε ότι και στον προβλεπόµενο ∆ήµο Αριανών µε έδρα τη Φιλύρα δεν λαµβάνονται υπ’ όψιν ούτε πολιτισµικά, αλλά ούτε και αναπτυξιακά κριτήρια που σχετίζονται µε
τη µορφολογία της περιοχής. Και έτσι, οι δύο ποµακικές κοινότητες των ορεινών περιοχών, η Κοινότητα Κέχρου και η Κοινότητα Οργάνης, υπάγονται στο νεοσύστατο ∆ήµο Αριανών που
κατοικείται κυρίως από τουρκογενείς µουσουλµάνους.
Μέσα από τη λογική αυτή που διέπει το χωροταξικό σχεδιασµό του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» στο Νοµό Ροδόπης, δυστυχώς αναδεικνύονται µόνο µικροκοµµατικά κριτήρια και περιφρονούνται
πλήρως κριτήρια που σχετίζονται µε την αναπτυξιακή προοπτική,
την πολιτισµική φυσιογνωµία και τη λογική της δίκαιης εκπροσώπησης των σύνοικων στοιχείων σε επίπεδο Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Εύχοµαι, κύριοι της Κυβέρνησης, η Θράκη να µην πληρώσει
ακριβά αυτές τις ανεύθυνες επιλογές σας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει τώρα η κ. Σοφία Γιαννακά, Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΠΑΣΟΚ.
ΣΟΦΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στόχος της νέας αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης είναι να αποκτήσουµε ένα κράτος σύγχρονο και αποτελεσµατικό, ένα κράτος που θα ανοίγει επιτέλους
νέους δρόµους ανάπτυξης, ένα κράτος που θα σέβεται τις ανάγκες και τα χρήµατα του πολίτη.
Σήµερα στη χώρα µας υπάρχουν εκατοντάδες ΟΤΑ µικροί σε
µέγεθος, φτωχοί σε πόρους και αρµοδιότητες. Οργανισµοί που,
όπως ξέρουµε όλοι µας, είναι υπερχρεωµένοι, ελλειµµατικοί,
είναι συχνά υπόλογοι για κακοδιαχείριση και διαφθορά και είναι
οργανισµοί που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες
των πολιτών.
Υπάρχει κάποιος σ’ αυτή την Αίθουσα που δεν θέλει αυτό να
αλλάξει; Έχουµε, λοιπόν, όλοι την υποχρέωση να γυρίσουµε οριστικά σελίδα, να βάλουµε τα θεµέλια για µια ισχυρή Αυτοδιοίκηση.
Χωρίς αµφιβολία χρειαζόµαστε δήµους και περιφέρειες που
να είναι λιγότερες σε αριθµό, µεγαλύτερες σε έκταση, πλουσιότερες σε πόρους, προσωπικό και αρµοδιότητες. Χρειαζόµαστε
δήµους και περιφέρειες που να είναι αποτελεσµατικοί, διαφανείς
και δηµοκρατικοί, πιο ανοιχτοί στην κοινωνία, πιο κοντά στον πο-
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λίτη. Η ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση χρειάζεται ΟΤΑ οικονοµικά
αυτοδύναµους και λειτουργικά ανεξάρτητους και αυτό κάνουµε.
Μόνο µε την αξιοποίηση των πλεονεκτηµάτων της αποκέντρωσης θα µπορέσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση να σχεδιάσει, να
προγραµµατίσει, να υλοποιήσει και να ελέγξει αναπτυξιακές
πρωτοβουλίες, όπως άλλωστε επιβάλλει η ευρωπαϊκή πραγµατικότητα και επιτάσσει ο νέος ∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι µεγάλες τοµές, οι µεγάλες
αλλαγές που έχουν γίνει στο χώρο της Αυτοδιοίκησης έγιναν
πάντα από τις πολιτικές που ακολούθησαν οι κυβερνήσεις του
ΠΑΣΟΚ. Και το λέω µε ευθύνη και συνέπεια, απευθυνόµενη
στους συναδέλφους της Νέας ∆ηµοκρατίας που είναι εδώ.
Σήµερα κάνουµε ένα επιπλέον βήµα. Σήµερα κάνουµε πραγµατικότητα µία από τις θεµελιώδεις προγραµµατικές µας δηλώσεις. Το σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» εντάσσεται στο πλαίσιο µιας
δέσµης µεγάλων τοµών για τις οποίες η Κυβέρνηση είχε προεκλογικά δεσµευθεί και που από την επόµενη µέρα των εκλογών
υλοποιεί απαρέγκλιτα.
Εγώ θέλω να σηµειώσω ότι και τα πρόσωπα έπαιξαν ρόλο σ’
αυτή τη µεταρρύθµιση. Για παράδειγµα, εγώ προσωπικά θεωρώ
εξαιρετικά σηµαντική τη συµβολή του Υπουργού Εσωτερικών κ.
Γιάννη Ραγκούση αλλά και του Υφυπουργού κ. Ντόλιου, ο οποίος
είναι τώρα παρών, οι οποίοι κατάφεραν όχι µόνο να δώσουν βαρύτητα στη διαδικασία της κορυφαίας αυτής µεταρρύθµισης,
αλλά µπόρεσαν να ανοίξουν διάλογο και να λύσουν προβλήµατα
τα οποία µερικές φορές έµοιαζαν άλυτα. ∆εν έκαναν «δωράκια»,
δεν υπέκυψαν σε πιέσεις και δεν έκαναν διακρίσεις, τουλάχιστον
από όσο γνωρίζω.
Υπάρχουν, όµως, προβλήµατα που παραµένουν ανοιχτά, κύριε
Ραγκούση και κύριε Ντόλιο και στο δικό µου νοµό, στο Νοµό Αιτωλοακαρνανίας, προβλήµατα που ανάγκασαν πριν από λίγο το
συνάδελφό µας κ. Άδωνι Γεωργιάδη να αναφερθεί σ’ αυτά.
Εγώ θέλω να ελπίζω ότι το κεντρικό Ξηρόµερο, για παράδειγµα, στο οποίο αναφέρθηκε ο κ. Γεωργιάδης θα είναι ένα από
τα προβλήµατα που µε τη δική σας παρέµβαση θα µπουν σε
τάξη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τη διοικητική µεταρρύθµιση
εκτός όλων των άλλων –και αυτό είναι κάτι που δεν το ακούσαµε
αρκετά σ’ αυτήν την Αίθουσα- εξοικονοµούµε εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ κάθε χρόνο, συνεισφέροντας εµπράκτως στα δηµοσιονοµικά µεγέθη της χώρας.
Συγκεκριµένα, η συνολική ετήσια εξοικονόµηση αγγίζει και ξεπερνά το 1.000.000.000 ευρώ από τον περιορισµό λειτουργικών
δαπανών και την ορθολογική αξιοποίηση υπαρχόντων πόρων.
∆εν το θέλουµε αυτό; ∆εν υπάρχουν συνάδελφοι στη Νέα ∆ηµοκρατία που να το έχουν επισηµάνει, σαν γι’ αυτούς η κρίση να
µην υπάρχει!
Προχωράµε, επίσης, στην εξυγίανση των υπερχρεωµένων
δήµων βάσει ειδικού προγράµµατος. Αυτό, κύριε Υπουργέ, είναι
βέβαια ένα µέτρο που θα το δούµε και στα άρθρα και θα πρέπει
να το δούµε µε προσοχή, γιατί αν αρχίσουµε να βγάζουµε από το
οικονοµικό αδιέξοδο δήµους που κατασπατάλησαν πόρους –δεν
λέω καταχράστηκαν- τότε η διαφθορά στους ΟΤΑ δεν θα έχει
ποτέ τέλος.
Με το παρόν σχέδιο νόµου εισάγουµε, επίσης, ένα νέο τριπλό
σύστηµα ελέγχου και εποπτείας των ΟΤΑ. Οι δαπάνες όλων των
δήµων και των περιφερειών, όλων των νοµικών προσώπων και
επιχειρήσεων υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Και χρειαζόµαστε επειγόντως ελεγκτικά όργανα
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Σήµερα και σύµφωνα µε όλες τις µετρήσεις, η Τοπική Αυτοδιοίκηση κατέχει τα σκήπτρα της διαφθοράς. Και όλα αυτά πρέπει
να αλλάξουν και να αλλάξουν από εµάς, από την Κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ στο µέλλον. Ορισµένοι δήµαρχοι και νοµάρχες –και αυτό
είναι γνωστό και τα στοιχεία υπάρχουν- χρησιµοποίησαν τα
προηγούµενα χρόνια τους ΟΤΑ ως µέσο πλουτισµού και αυτό
είναι ευθύνη όλων µας να αλλάξει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς τη διοικητική µεταρρύθµιση την αντιλαµβανόµαστε µε πολύ συγκεκριµένο περιεχόµενο.
Αυτό αφορά µια νέα επιχειρησιακά ικανή και δηµοκρατικά υπεύθυνη αυτοδιοίκηση δύο βαθµίδων. Με τον τρόπο αυτό, το ελλη-
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νικό διοικητικό σύστηµα θα προσαρµοστεί καλύτερα στις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Είναι µια αλήθεια την οποία όλοι γνωρίζουµε, έστω κι αν ορισµένοι κάνουν πως δεν κατανοούν.
Είναι ένα σχέδιο νόµου που δεν απαιτεί µόνο να το υπερψηφίσουµε στη Βουλή –και θα το κάνουµε- αλλά απαιτεί τη σταθερή
και µόνιµη υλοποίησή του σε όλη την ελληνική επικράτεια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Και αυτή η υλοποίηση δεν µπορεί και δεν πρέπει να αµαυρωθεί από προσωπικές επιδιώξεις συγκεκριµένου πολιτικού προσωπικού που κοιτάζει συνήθως την καρέκλα και όχι τη µεταρρύθµιση.
Οι φιλοδοξίες είναι θεµιτές και το λέω απευθυνόµενη και σε
σας, κύριε Υπουργέ. Όµως, δεν υπάρχει πλέον χώρος για πρόσωπα που δεν µπορούν να ανταποκριθούν, για πρόσωπα που δεν
µπορούν να προσφέρουν στους ΟΤΑ και που ζηµίωσαν όλα τα
προηγούµενα χρόνια το θεσµό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Η µεταρρύθµιση εξ ορισµού απαιτεί και ανανέωση, κύριε
Υπουργέ.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο κ. Αθανάσιος Μπούρας, Βουλευτής της Νέας
∆ηµοκρατίας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, το σχέδιο νόµου το οποίο συζητούµε σήµερα
αποδεικνύεται κατώτερο των περιστάσεων και της ιστορικής συγκυρίας που βιώνουµε.
∆ιανύοντας τη δυσκολότερη οικονοµική περίοδο εδώ και δεκαετίες, το σχέδιο αυτό µε τις κακοτεχνίες και τις ασάφειές του,
θέτει σε κίνδυνο την εύρυθµη λειτουργία τόσο της αποκεντρωµένης διοίκησης όσο και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. ∆ηµιουργεί
δύσκαµπτες, δαπανηρές και γραφειοκρατικές δοµές, φορτώνοντας την Τοπική Αυτοδιοίκηση µε όλες τις παθογένειες του κεντρικού κράτους.
Η Νέα ∆ηµοκρατία στηρίζει µια συνολική διοικητική µεταρρύθµιση, η οποία θα πραγµατοποιηθεί παράλληλα τόσο στην κεντρική διοίκηση όσο και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Μια τέτοιου
είδους µεταρρύθµιση είχε η ίδια ως κυβέρνηση δροµολογήσει
από το 2008, σε συνεργασία µε την ΚΕ∆ΚΕ και την ΕΝΑΕ.
Ωστόσο, λόγω της οικονοµικής κρίσης, που είχε ήδη αρχίσει
να κάνει αισθητή και έντονη την παρουσία της, ανέλαβε το εγχείρηµα σε συνεννόηση µε την ΚΕ∆ΚΕ και την ΕΝΑΕ, ώστε αυτό
να γίνει σε χρόνο που θα το επέτρεπαν οι οικονοµικές συνθήκες.
Το σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» δεν συνιστά ολοκληρωµένη δοµική
διοικητική µεταρρύθµιση, καθώς διαστρεβλώνει την εσωτερική
δηµοκρατική οργάνωση και λειτουργία των ΟΤΑ, επιτροπές κ.λπ.
και θα µετατρέψει τον περιφερειάρχη σε έναν τύπου υπερνοµάρχη. Γνωρίζουµε τι σηµαίνει αυτό. ∆ηµιουργεί κλίµα ανασφάλειας σε χιλιάδες εργαζοµένους στην αυτοδιοίκηση, αλλά και
στις περιφέρειες.
Οι διατάξεις του νοµοσχεδίου, σε ό,τι αφορά το µετατασσόµενο προσωπικό, είναι θολές. Η όλη κινητικότητα του προσωπικού αναµένεται να είναι µακροχρόνια και γι’ αυτό θα επιφέρει
αλλαγές ακόµη και στην οικογενειακή ζωή των εργαζοµένων.
Οι πόροι που προβλέπει ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», αν συγκριθούν µε
το ισχύον σύστηµα χρηµατοδότησης, οδηγούν στο συµπέρασµα
ότι οι ΟΤΑ και των δύο βαθµών παίρνουν συνολικά λιγότερα από
800.000.000 ευρώ επιπλέον. Εν µέσω, λοιπόν, της οικονοµικής
κρίσης η Κυβέρνηση φέρνει µε την ίδια προσφιλή για το ΠΑΣΟΚ
σκοπιµότητα και κοµµατική σκοπιµότητα τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ».
Να σας θυµίσω τι έλεγε ο τότε Πρόεδρος της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης και σηµερινός Πρωθυπουργός κ. Γεώργιος Παπανδρέου στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕ∆ΚΕ στις
14/11/2007. Έλεγε: «Θέλω να προειδοποιήσω την Κυβέρνηση να
µην επιχειρήσει µια νέα εξαπάτηση της τοπικής αυτοδιοίκησης
και των πολιτών µε ένα νόµο που θα επιχειρεί αποσπασµατικά τη
διοικητική συνένωση των ΟΤΑ χωρίς ένα συνολικό σχέδιο διοικητικής µεταρρύθµισης κ.λπ.». Πού ‘ν’ τα; Έγιναν τέτοια πράγµατα τώρα που είναι Πρωθυπουργός;
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Ένα χρόνο µετά, το 2008, στο ίδιο συνέδριο της ΚΕ∆ΚΕ στη
Θεσσαλονίκη ανέφερε: «Θεωρούµε αναγκαία και επιτακτική τη
χρηµατοδότηση της αυτοδιοίκησης µε τη διεύρυνση των κεντρικών αυτοτελών πόρων, την απόδοση των παρακρατηθέντων»,
κύριε Υπουργέ, «τόσο των προηγούµενων ετών όσο και του τρέχοντος έτους»
Σήµερα το ΠΑΣΟΚ κάνει το ακριβώς αντίθετο από εκείνο το
οποίο υποστήριξαν και απαιτούσαν ως αξιωµατική αντιπολίτευση
λίγους µήνες πριν. Προχωρούν στον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», χωρίς να
συντρέχουν οι προϋποθέσεις που έθεταν και απαιτούσαν ως
αντιπολίτευση, για τη διοικητική µεταρρύθµιση. Απουσιάζει πλήρως η διασφάλιση της χρηµατοδότησης των υποδοµών. ∆εν
υπάρχει ολοκληρωµένο πρόγραµµα για τη στελέχωση και την οργάνωση των υπηρεσιών. Πρόκειται για πραγµατική έκθεση ιδεών,
µνηµείο αοριστολογίας και έλλειψης έστω και στοιχειώδους τεκµηρίωσης.
Μήπως τελικά ο µόνος λόγος της συγκεκριµένης διοικητικής
µεταρρύθµισης είναι να εξυπηρετηθούν µικροκοµµατικές εκλογικές σκοπιµότητες της Κυβέρνησης, αλλά και να δείξετε στους
εκπροσώπους του ∆ιεθνούς Νοµισµατικούς Ταµείου ότι γίνονται
µεταρρυθµίσεις ως προς τη µείωση των δηµοσίων δαπανών;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ερωτούµε: Με τι πόρους θα
στηρίξετε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»; Συγκεκριµένα: Από πού θα ενισχύσετε το πρόγραµµα «ΕΛΛΑ∆Α», που υποτίθεται πως είναι το
επιχειρησιακό σχέδιο του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»; Θα πρέπει, επιτέλους,
να µας πείτε από πού προκύπτει η εξοικονόµηση των 1,8 δισεκατοµµυρίων ευρώ, που επί τρεις µήνες παρείχατε διαβεβαιώσεις ότι εξοικονοµείτε µε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Με ποια µελέτη
κοστολογείτε τα έξοδα των νέων δήµων; Προχωρούµε σε νέο
διοικητικό χάρτη, χωρίς να υπάρχει αξιόπιστος οδηγός και σχέδιο για όλες τις αλλαγές, έτσι ώστε να καθορίζεται το ύψος των
πόρων µε τους οποίους προικοδοτούνται οι νέες δύο βαθµίδες
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Η Νέα ∆ηµοκρατία συναινεί σε µία διοικητική µεταρρύθµιση,
που να έχει τουλάχιστον τις αναγκαίες προϋποθέσεις, για να
είναι βιώσιµη και λειτουργική για τον πολίτη.
Χειρίζεστε, όπως προείπα, µόνο επικοινωνιακά την υπόθεση
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Θέλετε µόνο να δώσετε την αίσθηση ότι κάνετε
µεταρρυθµίσεις και µας ζητάτε να συναινέσουµε, δηλαδή να κάνουµε µαζί σας ένα άλµα στο κενό. Τώρα, σε δυσκολότερη οικονοµικά για τη χώρα µας περίοδο µάς καλείτε να ψηφίσουµε µαζί
σας και να εγκρίνουµε την προχειρότητα και τις σκοπιµότητές
σας και παράλληλα να συµβιβαστούµε µε κάτι λιγότερο και µικρότερο απ’ αυτό που οραµατιστήκαµε και εµείς και η αυτοδιοίκηση.
Λυπούµαστε, αλλά αυτό δεν µπορεί να γίνει. Εµείς δεν µπορούµε να γίνουµε συνεργοί σε ένα τέτοιο εγχείρηµα. Γι’ αυτό και
απορρίπτουµε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επαναλειληµµένα το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Έχει τελειώσει ο χρόνος σας, κύριε συνάδελφε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Πριν κατέλθω από το Βήµα, να πω
ότι αν κάνετε τουλάχιστον µια βόλτα, θα διαπιστώσετε την προχειρότητα και την έλλειψη πλήρους µελέτης. Όλοι στην Ελλάδα
ξέρουµε πως κάθε χειµώνα ένα σηµείο που αναφέρεται είναι η
Κάζα. Ποιος δεν την ξέρει; Εκεί γύρω υπάρχουν οι ∆ήµοι Βιλλίων
και Ερυθρών και η Κοινότητα Οινόης. Αυτούς τους πάτε στη
Μάνδρα και λέτε ότι καλύπτετε την ορεινότητα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας παρακαλώ, κύριε
συνάδελφε! Έχει τελειώσει ο χρόνος σας!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Επίσης, σας έχει κατατεθεί από τις
Κοινότητες Καπανδριτίου, Πολυδενδρίου, Βαρνάβα και Αφιδνών
και το ∆ήµο Καλάµου πρόταση για ξεχωριστό δήµο, έτσι ώστε
να δώσετε την αίσθηση ότι κάτι ακούτε. Και αποφάσεις των
∆ήµων Κερατέας, Ζεφυρίου, Μαραθώνα, ∆ροσιάς, Βιλίων.
Καταθέτω για τα Πρακτικά τις σχετικές αποφάσεις των δηµοτικών συµβουλίων. Σας ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Μπούρας κατα-
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θέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Συνεχίζουµε µε τον κ.
Χρήστο Μαγκούφη, Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΓΚΟΥΦΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η
χώρα βρίσκεται σε κρίση: κρίση οικονοµική, πολιτική, κοινωνική.
Τις πταίει;
Στο ερώτηµα αυτό ο θυµόσοφος λαός απαντά µε αυτοσαρκασµό: Το κακό το ριζικό µας!
Και είναι ακριβώς έτσι, γιατί η κρίση είναι πρωτίστως πολιτισµική. Είναι κρίση αξιακή. Αφορά την παιδεία µας, τον τρόπο του
σκέπτεσθαι, την καθηµερινή συµπεριφορά µας. Εδράζεται στο
παθογενές «εγώ», που καταργεί την ουσία του «εµείς», ένα παθογενές «εγώ», που στην πολιτική του έκφραση αποκρύπτει την
αλήθεια και καταδικάζει την ουσία της πολιτικής χάριν του θεαθήναι.
Τι µέλει γενέσθαι; ∆εν αποτελεί πρωτίστως χρέος ηµών, των
πολιτικών ταγών, να απαντήσουµε για την ουσία των θεµάτων
που αφορούν την κοινωνία; Είναι ξεκάθαρο πως η απάντηση θα
δοθεί και θα δίνεται µε όρους δηµοκρατίας και είναι προφανές
ότι πολιτικά δεν θα υπάρξει ποτέ απόλυτη ταύτιση των κοµµάτων, δεδοµένων των διαφορετικών ιδεολογικών και πολιτικών
στάσεων αυτών.
Καταντά, όµως, αστεία η πολιτική πρακτική της Αντιπολίτευσης, απόρριψη των νοµοσχεδίων της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ
µε τα έωλα επιχειρήµατα περί δήθεν αντισυνταγµατικότητας, που
καταρρέουν εν τη γενέσει τους. Αυτή η τακτική υποβαθµίζει τον
πολιτικό µας πολιτισµό, στέλνει αρνητικά για τη ∆ηµοκρατία µηνύµατα και αναπαράγει καταστροφικές αντιδράσεις που εδράζονται στη λογική του παραλόγου.
Ευελπιστώ, αγαπητοί συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, αυτή η
πολιτική στάση της άρνησης και ιδιαίτερα έναντι των νοµοσχεδίων που αφορούν την αυτοδιοίκηση και την αποκέντρωση, να
µην αποτελεί παράγωγο συνδρόµου ένεκα της τεράστιας νοµοθετικής πρωτοβουλίας και προσφοράς των κυβερνήσεων του
ΠΑΣΟΚ που εµπεδώθηκαν στη συνείδηση του λαού µας από το
1982 έως σήµερα, όπως λόγου χάρη µε το ν.1235/82, που αναβαθµίστηκε και επανήλθε ο ξεχασµένος θεσµός των νοµαρχιακών συµβουλίων, µε το ν.1622/86 που χωρίστηκε η ελληνική
επικράτεια σε δεκατρείς περιφέρειες, µε τους ν.1416/84 και
ν.1622/84 για την εθελοντική συνένωση των δήµων και των γεωγραφικών ενοτήτων, µε το ν.2218/94 για τα συµβούλια περιοχής
και τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, µε το ν.2539/97, γνωστότερο
ως πρόγραµµα «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΣ» και µε τον παρόντα
νόµο για τη νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, το πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
Βλέπετε, αγαπητοί συνάδελφοι, πως η ιστορία δικαιώνει το
ΠΑΣΟΚ ως το κόµµα της αυτοδιοίκησης, ως κόµµα πρωτοπόρο,
καινοτόµο, ανατρεπτικό, δηµοκρατικό, που αφουγκράζεται τους
πόθους και τα οράµατα του λαού µας για δηµοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη και νοιάζεται για την πατρίδα και για ένα καλύτερο µέλλον των πολιτών διαχρονικά, θέτοντας στο κέντρο του
πολιτικού ενδιαφέροντος συνδηµιουργό τον ίδιο τον πολίτη.
Ας έρθουµε, όµως, στον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», που αποτελεί µια νέα
προσπάθεια, µια νέα επαναστατική διεργασία, µε στόχο να ανοίξει ένας νέος δρόµος για ένα καλύτερο µέλλον.
Είναι χρέος όλων των πτερύγων να τον υπερψηφίσουν για
τους παρακάτω λόγους:
Γιατί ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» στοχεύει σε ένα κράτος σύγχρονο,
αποτελεσµατικό, επιτελικό και αποκεντρωµένο, που ανοίγει δρόµους ανάπτυξης. Στοχεύει σε ένα κράτος νοικοκύρη που έχει
ανάγκη ο Έλληνας πολίτης, που σέβεται τα χρήµατα των φορολογουµένων. Στοχεύει σε ένα κράτος υπηρέτη του πολίτη και της
επιχείρησης.
Γιατί η νέα αρχιτεκτονική του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» θεµελιώνει ισχυρούς δήµους µε ουσιαστικές αρµοδιότητες για την καλύτερη
εξυπηρέτηση του πολίτη. Θεµελιώνει αιρετές περιφέρειες που
σχεδιάζουν την ανάπτυξη. Θεµελιώνει την αποκεντρωµένη κρατική διοίκηση επιτελικού χαρακτήρα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Γιατί µε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» µειώνουµε τους ΟΤΑ στους οποίους µαζί µε την ευθύνη ανατίθενται εξουσίες και χορηγείται περισσότερο χρήµα.
Θεµελιώνουµε δεκατρείς αιρετές διοικητικές περιφέρεις µε
πρόσθετες εξουσίες και χρήµα. ∆ηµιουργούµε επτά αποκεντρωµένες κρατικές διοικήσεις για την εξασφάλιση µεγαλύτερου
εύρους επιλεξιµότητας για τη χρηµατοδότηση από τα διαρθρωτικά ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε παράλληλη όµως εξασφάλιση ισχυρών διοικητικών ενοτήτων στην περιφέρεια,
λαµβάνοντας υπόψη τις συνταγµατικές επιταγές.
Εξοικονοµούµε περισσότερο από 1.000.000.000 ευρώ ετησίως
µε τις συνενώσεις και τη δραστική µείωση των αντιµισθίων. Εξασφαλίζουµε την απρόσκοπτη χρηµατοδότηση των νέων ΟΤΑ.
Προχωράµε στην εξυγίανση των υπερχρεωµένων δήµων.
Είµαστε δίπλα στον πολίτη και τον επιχειρηµατία µε το θεσµό
του «Συµπαραστάτη του ∆ηµότη και της Επιχείρησης», αλλά και
το πρόγραµµα «διοικητική βοήθεια στο σπίτι». Ενισχύονται τα τοπικά συµβούλια µε εγγυηµένους πόρους. ∆ιευρύνουµε τη δηµοκρατία στους δήµους και τις περιφέρειες µε τις αντίστοιχες
επιτροπές διαβούλευσης.
Αυτά και πολλά άλλα επιχειρήµατα, που ο χρόνος δεν επαρκεί
για να αναφέρω, αποδεικνύουν την ωφελιµότητα και την αναγκαιότητα του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», την οποία, κύριοι συνάδελφοι, δεν
µπορείτε να αρνηθείτε. Χρέος, λοιπόν, εθνικό και στάση ευθύνης
όλων µας αποτελεί η υπερψήφιση αυτού του νοµοσχεδίου.
Επιτρέψτε µου όµως να πω και δυο κουβέντες για το χωροταξικό. Το χωροταξικό έχει τη δική του φιλοσοφία και πρέπει να συνάδει µ’ αυτά που ο νόµος ορίζει. Και βέβαια τα κριτήρια, όπως
ορίστηκαν από το νοµοθέτη, είναι πληθυσµιακά, κοινωνικά, οικονοµικά, γεωγραφικά, αναπτυξιακά, λειτουργικά και ως προς τη
βιωσιµότητα του δήµου, πολιτιστικά, ιστορικά.
Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει κάνει εξαιρετική δουλειά για
το σύνολο της χώρας, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω κριτήρια, καθώς και τις απόψεις των τοπικών κοινωνιών. Αλλά στο
Νοµό Τρικάλων παρατηρεί κανείς πως αυτά δεν τηρήθηκαν,
όπως για τον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο. Εδώ χρειάζεται διόρθωση.
Καλώ τον Υπουργό, τον κ. Ραγκούση, να υιοθετήσει τις προτάσεις που κατέθεσα στην Επιτροπή. ∆εν µπορεί στο Νοµό Τρικάλων, µε 72% ορεινότητα, να µην θεσπίζονται δυο ορεινοί
δήµοι. ∆εν µπορεί όλη η Επαρχία Καλαµπάκας που αποτελεί το
µισό του νοµού γεωγραφικά, µε ενενήντα χωριά, να αποτελεί από
µόνη της ένα και µόνο δήµο. Πρέπει να σπάσει σε δυο δήµους,
έναν ορεινό δήµο της βλαχόφωνης περιοχής και έναν της Καλαµπάκας, που µπορεί να µετονοµαστεί σε ∆ήµο Μετεώρων.
∆εν µπορεί, κύριε Υπουργέ, να µην υιοθετούνται οι προτάσεις
των δηµοτικών συµβουλίων για εθελοντική συνένωση και συγκεκριµένα: Πρώτον, των πέντε καποδιστριακών δήµων Πιαλλείων,
Καλλιδένδρου, Κόζιακα, Φαλώρειας και Γόµφων σ’ ένα ισχυρό,
πεδινό, αγροτικό και παραγωγικό δήµο µεταξύ του Πηνειού ποταµού και της οροσειράς του Κόζιακα.
∆εύτερον, των τεσσάρων καποδιστριακών δήµων Τυµφαίων,
Βασιλικής, Παραληθαίου και Παλαιοκάστρου σ’ ένα ισχυρό
αγροτο-κτηνοτροφικό δήµο, βορειανατολικά της πόλης των Τρικάλων µε την επωνυµία ∆ήµος Αντιχασίων, γιατί αυτό το όνοµα
του πρέπει, ένα δήµο που δεν θα χρωστάει και δεν θα πρέπει να
αποτελέσουν…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τριάντα δευτερόλεπτα, κυρία Πρόεδρε.
…οι υφιστάµενοι καποδιστριακοί δήµοι την οικονοµική «Ιφιγένεια» για τον οικονοµικό απεγκλωβισµό του υπερχρεωµένου
αστικού δήµου, ήτοι του δήµου Τρικκαίων.
Κύριε Υπουργέ, κάνω έκκληση. Απευθύνοµαι στη λογική σας,
στη φιλοσοφία σας, στη συνείδησή σας και σας καλώ να αποφασίσετε µε σύνεση και να δικαιώσετε όχι εµένα, αλλά το Νοµό
Τρικάλων. Σας καλώ να µην επιµείνετε στο σχέδιο των τεσσάρων
δήµων. Είναι άδικο.
Προσωπικά δεν είµαι ρίψασπις. Έπραξα το χρέος µου έναντι
του δικαίου και του νοµού µου. Κύριε Υπουργέ, καλώ και εσάς να
πράξετε το δικό σας χρέος έναντι του νοµού για να καταγρα-
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φείτε θετικά στην ιστορία του τόπου µου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το λόγο έχει τώρα η Β’
Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Ζήση.
ΡΟ∆ΟΥΛΑ ΖΗΣΗ (Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ,
κυρία Πρόεδρε.
Παίρνω το νήµα από το λόγο του κ. Μαγκούφη «Τις πταίει;
Φταίει το κακό το ριζικό µας» –νοµίζω ο Βάρναλης το έλεγε αυτό«φταίει ο θεός που µας µισεί, φταίει το κεφάλι το στραβό µας, µα
πάνω απ’ όλα το κρασί της εξουσίας», της αλαζονείας, της συντήρησης, της συκοφαντίας, σε µια εποχή που όλα απαξιώνονται
και στην οικονοµία και στην κοινωνία, σε µια εποχή που η κρίση,
ο στείρος ανταγωνισµός χωρίς προστιθέµενη αξία και αποτελέσµατα έχουν πληγώσει τον κοινωνικό ιστό, την κοινωνική συνοχή,
την αλληλεγγύη, τις αρχές της δηµοκρατίας.
Αυτή την εποχή, µ’ όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που πληγώνουν και όλους εµάς, κυρία Πρόεδρε, η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ
τολµά τις αλλαγές, τολµά τις ουσιαστικές µεταρρυθµίσεις. Μας
πονάει όλους αυτό!
Ξέρετε κάθε γέννα έχει ωδίνες. Όταν γεννιέται το καινούργιο,
το καλύτερο, το διαφορετικό που ακουµπά στο µέλλον και στις
ανάγκες του µέλλοντος, τότε η καθεστηκυία κατάσταση, το βόλεµα, το πελατειακό σύστηµα, το κοµµατικό σύστηµα, η µιντιακή
δηµοκρατία και οι σχέσεις της διαπλοκής, όλα αυτά τελικά έχουν
πρόβληµα, έχουν ωδίνες, γιατί δεν πρέπει να υφίστανται και γιατί
θα αλλάξουν.
Θέλω να το δω από µια άλλη σκοπιά αυτό το σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». Γιατί αυτή τη στιγµή που µιλάµε εδώ, οι πολίτες µας,
οι πολίτες της χώρας, οι άνθρωποι στην εκλογική µας περιφέρεια, η αυτοδιοίκηση, οι ενδεχόµενοι υποψήφιοι στο νέο σχέδιο
περιµένουν ότι εµείς, εδώ στη Βουλή, θα δώσουµε µια µάχη για
τα του οίκου µας, δηλαδή για το χωροταξικό, δηλαδή για τις επιθυµίες, για το άθροισµα των επιθυµιών, χωρίς αρχές, χωρίς κριτήρια, απλά και µόνο θα είµαστε δυνατοί στους νοµούς µας αν
έχουµε πετύχει αυτά που µας ζήτησαν.
Θέλω ειλικρινά εδώ να πω –και το ξέρει η Υπουργός- ότι όλες
οι αποφάσεις της ΤΕ∆Κ, των δηµοτικών συµβουλίων σε ό,τι
αφορά εµένα και την εκλογική µου περιφέρεια, το Νοµό Μαγνησίας, έχουν δοθεί στο Υπουργείο ως αποφάσεις των δηµοτικών
συµβουλίων και της τοπικής κοινωνίας και βεβαίως τα κριτήρια,
οι αλήθειες του νόµου θα όριζαν και το χωροταξικό. Σήµερα
όµως δεν είµαστε εδώ µόνο για το χωροταξικό. Είµαστε για τη
µεγάλη τοµή που γίνεται. Τη θέλουµε, ναι ή όχι;
Κυρία Πρόεδρε, προέρχεστε από την αυτοδιοίκηση, όπως
προέρχοµαι και εγώ από την αυτοδιοίκηση, αυτή τη σεµνή απλή
χωριατοπούλα, που έλεγε ο Μαβίλης, για τη δηµοτική γλώσσα
σε σχέση µε τα φτιασιδώµατα της καθαρεύουσας και εγώ λέω
µε τα φτιασιδώµατα του αθηνοκεντρικού κράτους, που όλοι το
λέµε, αλλά όλοι το γιγαντώνουµε.
Όταν πάει να γίνει µια τοµή, όταν πάει να γίνει µια αλλαγή, δεν
θέλουµε να συναινέσουµε. Γιατί; Γιατί τελικά έχουµε ενοχοποιήσει τη συναίνεση για θέµατα που είναι υπέρ των πολλών, υπέρ
της προόδου, υπέρ της ανάπτυξης και υπέρ της διαφάνειας.
Ο λαός δεν µας θέλει µε την κοµµατική ιδεοληψία µας. Ο λαός
µας θέλει –το καταλαβαίνει και το κατανοεί- να µπορούµε να συναινούµε στα µεγάλα για εκείνον επιτεύγµατα και για το δικό του
µέλλον. Μην ενοχοποιήσουµε λοιπόν τις συναινέσεις ή το κάλεσµα που κάνει η Κυβέρνηση ή οι Βουλευτές του κυβερνώντος
κόµµατος, που κάλεσαν όλα τα κόµµατα να υπερασπιστούν αυτό
το εγχείρηµα, αυτό το βήµα.
Γιατί αλλιώς µε τις µικροπαρεξηγήσεις µας και τις µικρές διαφωνίες µας, φαντάζουµε όλοι µοιραίοι και άβουλοι αντάµα, τελικά όµηροι µιας λογικής και µιας πρακτικής, που αυτό το
νοµοσχέδιο θέλει να αλλάξει και που όλοι έχουµε συναποφασίσει
εδώ, µε κοινές διαπιστώσεις, ότι δεν πάει άλλο.
Ακούστηκαν εδώ πράγµατα για τον πλουτισµό, για τα συστήµατα και τις διαπλοκές. Θέλουµε, λοιπόν, να τα αλλάξουµε αυτά
σ’ αυτή τη νέα αρχιτεκτονική, τη νέα διοικητική µεταρρύθµιση;
Για µένα βέβαια δεν είναι απλά µια διοικητική µεταρρύθµιση.
Είναι µια µεταρρύθµιση δηµοκρατίας.
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Θέλω να το πω ξεκάθαρα. Είναι επιστροφή στην πολιτική και
τη βιώσιµη ανάπτυξη. Μέσα από όλες αυτές τις αλλαγές, που
γεννούν το καινούργιο, είναι τελικά ένα νοµοσχέδιο –να πω ο
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», για να φαίνεται και να ακούγεται- που προχωρά
µε άλλες πρωτοβουλίες των πολιτών, δίνει δηλαδή τη δυνατότητα σε άλλες ατοµικές πρωτοβουλίες και µε άλλες συλλογικές
οντότητες, προχωρά στην αποκέντρωση και την πραγµατική αυτοδιοίκηση µε συµµετοχική δηµοκρατία, µε κυρίαρχο συµµέτοχο
τον παραγωγό ενεργό πολίτη.
Είναι µια στρατηγική αλλαγής αυτό το νοµοσχέδιο. Είναι πεδίο
πια δηµιουργικής σκέψης. Είναι δηµιουργικό πεδίο δράσης και
συµµετοχής, που θα δώσει πλεόνασµα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, που θα δώσει προστιθέµενη αξία στη συµµετοχή, στην
παραγωγή, στη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης, στη λειτουργία µας, στη χωρική ανάπτυξη, στη βιοποικιλότητα, γιατί
πρέπει να το δούµε από τη σκοπιά της ανάπτυξης. Θα δώσει
ακόµα ενδυνάµωση στη δηµοκρατία, µε τη συνεργασία, την αλληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή.
Πιστεύω λοιπόν ότι το κάλεσµα για να στηρίξουµε αυτή τη µεγάλη µεταρρύθµιση δεν είναι άθροισµα ποσοτικής…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Αντιπροέδρου)
Ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε, αν µου επιτρέπετε.
…ή κοµµατικής σκοπιµότητας που άκουσα από κάποιους συναδέλφους. Είναι άνοιγµα στην κοινωνία. Είναι αφύπνιση των δηµιουργικών δυνάµεων της κοινωνίας. Είναι λειτουργία µε κανόνες
διαφάνειας και κανόνες για ανάπτυξη και προοπτική.
Είχα την τιµή να είµαι λίγους µήνες Βουλευτής όταν ψηφίστηκε
εκείνη η µεταρρύθµιση -για εκείνη την εποχή πολύ µεγάλη- της
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Πάλι άρνηση, συντήρηση, βόλεµα
στα γνωστά, τα τετριµµένα, τα µονοπάτια που ξέρουµε και τα
δουλεύουµε καλά.
Μετά το ίδιο έγινε µε τον «ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑ». Μα, οι θεσµοί δεν
είναι Κοράνι για να µην αλλάζουν. Οι θεσµοί είναι για να αλλάζουν, να διορθώνονται, να βελτιώνονται, να έχουν αυτή την επαναστατική διάσταση µέσα τους, που δίνει τελικά και ελπίδα στον
κόσµο, ότι θέλουµε να αλλάξουµε αυτό που µυρίζει άσχηµα, θέλουµε να το κάνουµε καλύτερο. Αυτός είναι ο ρόλος µας.
Και άλλωστε πολιτική τοµή, µεταρρύθµιση τι είναι; Είναι
όραµα, είναι έµψυχο υλικό, είναι οι άνθρωποι, είναι οι πολίτες,
είναι στρατηγική, είναι πρόγραµµα, είναι εφαρµογή. Γι’ αυτό, λοιπόν, είναι αυτό το κάλεσµα.
Κυρία Υπουργέ, εσείς θα το δείτε, το ξέρετε. Θα µπορούσα να
σας πω πολλά θέµατα για τη χωροταξία, τη χωρική ανάπτυξη
κ.λπ., αλλά να τηρήσετε τα κριτήρια και τις αρχές του λαού µας,
της παράδοσης, του πολιτισµού, της γεωγραφίας.
Ένα θέµα µπορώ να πω και εγώ, την νησιωτικότητα των βορείων Σποράδων. Είναι νησιά, τα έχετε επισκεφθεί όλοι. ∆εν µπορούν να µην έχουν τις πρόνοιες που δίνει το µεταφορικό
ισοδύναµο και όλες τις άλλες πρόνοιες της νησιωτικής περιοχής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΡΟ∆ΟΥΛΑ ΖΗΣΗ (Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Με αυτά,
κυρία Πρόεδρε, και ευχαριστώντας σας για τον επιπλέον χρόνο
που µου δώσατε, θέλω να πω ότι η ανάγκη γίνεται ιστορία. Και
αυτή είναι µια ιστορική στιγµή που θα κριθούµε όλοι για την
ουσία της πολιτικής, για την ουσία της µεταρρύθµισης και για
την βούλησή µας να αλλάξει αυτός ο τόπος προς το καλύτερο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας, κ. Μιχαήλ
Μπεκίρης.
ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ: Παρακολουθώντας από χθες όλες τις
τοποθετήσεις των συναδέλφων του ΠΑΣΟΚ και αθροίζοντας τον
πολιτικό τους λόγο, βλέπω ότι η κοινοβουλευτική οµάδα του
ΠΑΣΟΚ από µόνη της ανατρέπει το νοµοσχέδιο. Γιατί αν προσθέσουµε τα όσα λέτε για το τι διορθώσεις πρέπει να γίνουν στον
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«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», στην ουσία δεν υπερψηφίζετε αυτό το νοµοσχέδιο, στην ουσία το καταψηφίζετε.
Και δεύτερον, µε όλο το σεβασµό προς την Αντιπρόεδρο της
Βουλής την κ. Ζήση, θέλω να πω ότι άνοιγµα στην κοινωνία,
χωρίς διαβούλευση και διάλογο, δεν υπάρχει.
ΡΟ∆ΟΥΛΑ ΖΗΣΗ (Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Αυτά έχουν
γίνει.
ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές τη στιγµή
που η χώρα µας διέρχεται την µεγαλύτερη οικονοµική, κοινωνική
και πολιτική κρίση στη σύγχρονή ιστορία της, µε σαφή τα σηµάδια της αναξιοπιστίας, της αδιαφάνειας, της διαφθοράς και που
διψάει για διέξοδο, για φως, για ελπίδα, για δικαιοσύνη, για κοινωνικό κράτος, η Κυβέρνηση Παπανδρέου επιλέγει να επιβεβαιώσει για µία ακόµη φορά ότι οι καταγγελίες πολιτών και
πολιτικών για τις επιλογές, τις προθέσεις, τον προσανατολισµό
και την αποτελεσµατικότητα, έχουν βάση.
Παρακολουθώντας κάποιος χθες το βράδυ τον Πρωθυπουργό
να προσπαθεί αφενός να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα για τα
µέχρι σήµερα πεπραγµένα του, που οδηγούν τη χώρα στην οικονοµική και κοινωνική καταστροφή, αφετέρου να δώσει επιχειρήµατα στους Βουλευτές του, που δέχονται για όλες τις
επιλογές της Κυβέρνησής τους τη µήνη των πολιτών, βγάζει εύκολα το συµπέρασµα ότι το ΠΑΣΟΚ και η Κυβέρνησή του είναι
εκτός πραγµατικότητας.
Αποκορύφωµα των λανθασµένων επιλογών και των χειρισµών
σας είναι το νοµοσχέδιο που συζητούµε σήµερα. Μην αυταπατάσθε ότι πρόκειται για τοµή ή για µεταρρύθµιση ή άλλες βαρύγδουπες λέξεις που χρησιµοποιείτε για να δώσετε αξία κατ’
αρχάς στον εαυτό σας και κατά δεύτερον σε κάτι που από µόνο
του αυτοαναιρείται, αφού δεν καλύπτει τις προϋποθέσεις και
τους στόχους που θα διασφάλιζαν την επιτυχία τους.
Η περίφηµη διοικητική µεταρρύθµιση που θα έδινε νέα πνοή
και θα άλλαζε τα κακώς κείµενα στην αυτοδιοίκηση, κατήντησε
ένα απλό νοµοσχέδιο συνένωσης δήµων και νοµαρχιών που αδικεί την προσωπικότητα και το τεράστιο έργο του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»
και σχετίζεται περισσότερο µε σύγχρονους κινηµατογραφικούς
ήρωες, όπως τον Γκόρτσο και τον Μαυρογιαλούρο.
Το χειρότερο, όµως, που κάνετε µε αυτό το νοµοσχέδιο είναι
ότι αποκρύπτετε για άλλη µια φορά σκοπίµως, όπως κάνετε και
µε την οικονοµία και µε το ασφαλιστικό, την αλήθεια από τους
πολίτες. Και ποια είναι η αλήθεια; Η αλήθεια είναι ότι αυτό το κατασκεύασµα δεν αφορά το µέλλον των τοπικών κοινωνιών, την
ανάπτυξή τους, την βελτίωση των σχέσεων της αυτοδιοίκησης
µε τους πολίτες, αλλά αφορά αµφιβόλου ταµειακού χαρακτήρα
µέτρα για να πείσετε τους κηδεµόνες σας, δηλαδή το ∆ιεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο, ότι τάχα παράγεται έργο.
∆υστυχώς για την Ελλάδα, τις Ελληνίδες και τους Έλληνες η
µεγάλη ευκαιρία µίας σύγχρονης, µακρόπνοης διοικητικής µεταρρύθµισης έχει ήδη χαθεί µε την χαµηλών προσδοκιών επιλογή σας. Αντί να δώσετε όραµα και προοπτική, εγκλωβίζετε την
αυτοδιοίκηση στις παθογένειες του χθες.
Πρώτον, δεν προχωράτε σε ολοκληρωµένο σχέδιο διοικητικής
µεταρρύθµισης της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. ∆εύτερον, δεν προχωράτε στην αναδιάρθρωση της
Κεντρικής ∆ιοίκησης και τα παραπέµπετε όλα, όπως και αυτό,
στο απώτερο µέλλον. Τρίτον, δεν µεταφέρετε αρµοδιότητες
βάσει συγκεκριµένου, ολοκληρωµένου σχεδίου.
Τέταρτον, δεν έχετε κάνει καµία κοστολόγηση των αρµοδιοτήτων. Πέµπτον, δεν έχετε σχεδιάσει ένα σοβαρό εθνικό, επιχειρησιακό σχέδιο που θα συνοδεύσει τη διοικητική µεταρρύθµιση.
Έκτον, δεν κάνατε διάλογο ούτε µε τα κόµµατα, ούτε µε τις τοπικές κοινωνίες, ούτε µε τους φορείς. Έβδοµον, δεν ακούσατε
κανέναν παρά µόνο τους Βουλευτές σας και τα τοπικά κοµµατικά στελέχη σας σε κλειστές συσκέψεις. Τόσο πολύ δε, τους
υπολογίζετε, που τώρα τους πετάτε βορά στις τοπικές τους κοινωνίες.
Όγδοον, δεν ακούτε, όµως, ούτε τους χιλιάδες πολίτες σε ολόκληρη τη χώρα που θίγονται οι τοπικές τους κοινωνίες. Αντίθετα
τους δείχνετε το πιο ανάλγητο πρόσωπό σας, αφήνοντάς τους να
διαδηλώνουν εδώ και τόσους µήνες χωρίς να τους ακούτε. Αυτό
προφανώς εννοούσε από αυτό εδώ το Βήµα χθες το βράδυ ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Γιώργος Παπανδρέου ως επανάσταση της δηµοκρατίας. Αυτό,
όµως, δεν λέγεται δηµοκρατία. Αυτό δεν λέγεται διαβούλευση.
Αυτό είναι σκέτη κοροϊδία.
Ένατον, δεν σχεδιάσατε µια σύγχρονη διοικητική δοµή, αλλά
συνενώσατε δήµους, έχοντας στο νου σας τα αποτελέσµατα των
προηγούµενων και τις προσδοκίες σας για τις επόµενες εκλογές.
∆έκατον, δεν ασχολείστε καθόλου µε διαφθορά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, αφού δεν υιοθετείτε κανένα µέτρο για την καταπολέµησή της.
Ενδέκατον, δεν µεταφέρετε πόρους στην Αυτοδιοίκηση, ενώ
την φορτώνετε µε αρµοδιότητες που δεν θα µπορέσει εκ των
πραγµάτων να ανταπεξέλθει. ∆ωδέκατον, δεν τηρείται η συνταγµατική επιταγή που επιβάλλει συγχρόνως µε την µεταβίβαση
αρµοδιοτήτων και την µεταβίβαση των αναλογούντων σε αυτές
πόρους.
Για άλλη µια φορά το ΠΑΣΟΚ δηµιουργεί κάτι το οποίο µε µαθηµατική ακρίβεια θα καταρρεύσει. Είναι ένα γεγονός, το οποίο
εµάς δεν µας εκπλήσσει, αν γυρίσουµε στο πρόσφατο παρελθόν
και δούµε ότι και ο «ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΣ» όπως στήθηκε και όπως δεν
στηρίχθηκε από τις κυβερνήσεις του Σηµίτη, ήταν στην ίδια
µοίρα.
Και για να µην ξεχνιόµαστε, η προηγούµενη κυβέρνηση ήταν
αυτή που τετραπλασίασε τους φόρους στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Η προηγούµενη κυβέρνηση ήταν εκείνη που δηµιούργησε και υλοποίησε το πρόγραµµα «ΘΗΣΕΑΣ», τριπλασιάζοντας
τους πόρους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η προηγούµενη κυβέρνηση έφτιαξε τον πιο σύγχρονο κώδικα δήµων και κοινοτήτων. Η
προηγούµενη κυβέρνηση θεσµοθέτησε τον προληπτικό έλεγχο
των δαπανών για τους περισσότερους δήµους.
Και το κυριότερο είναι ότι η προηγούµενη κυβέρνηση µε σοβαρές και σύγχρονες µελέτες, που εσείς τις βρήκατε έτοιµες,
έκανε και προετοίµασε τη διοικητική µεταρρύθµιση, µια διοικητική µεταρρύθµιση την οποία ασφαλώς ο τότε Αρχηγός της αξιωµατικής αντιπολίτευσης και σηµερινός Πρωθυπουργός, µάς
προειδοποιούσε εντόνως να µην υλοποιήσουµε χωρίς τις οικονοµικές και τι άλλες προϋποθέσεις, όπως έλεγε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν µας κάνουν εντύπωση ούτε
οι πολιτικές σας ακροβασίες ούτε τα κοµµατικά σας παιχνίδια.
Εντύπωση, όµως, µας προξενεί το γεγονός ότι δεν αντιλαµβάνεστε ως ΠΑΣΟΚ ούτε που βρίσκεστε ούτε που πάτε. Και αν αυτή
η διαπίστωση αφορούσε µόνο το κόµµα σας και τις επιλογές του,
αυτό λίγο θα µας ενδιέφερε. ∆υστυχώς αφορά το µέλλον της
χώρας, αφορά το µέλλον των πολιτών, που ενώ ζητούν ανάσες
ελπίδας, εσείς τους χορηγείτε αφειδώς αντικαταθλιπτικά χάπια.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Εµείς σας ευχαριστούµε. Το λόγο έχει ο ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Βασίλειος Οικονόµου.
Είναι απών. ∆ιαγράφεται.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Κάπου εδώ είναι.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): ∆ιαγράφονται οι απόντες, κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Μαργαρίτης Τζίµας.
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΤΖΙΜΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ποιος
καθορίζει το µέλλον ενός λαού; Και νοµίζω ότι όλοι µας πρέπει να
συµφωνήσουµε πως το µέλλον ενός λαού καθορίζεται από τον
ίδιο το λαό, από τους ίδιους τους πολίτες.
Το «Όχι» στους κατακτητές το 1940, το είπε ο λαός. Το «Όχι»
στην δικτατορία και το «Ναι» στην δηµοκρατία στη περίοδο της
χούντας, το είπε ο ίδιος ο ελληνικός λαός. Το ναι του ελληνικού
λαού στις µεταρρυθµίσεις και στην αλλαγή πορείας ενός τόπου
εκδηλώνεται µε την ελεύθερη και αβίαστη βούληση του λαού
µέσω των εθνικών εκλογών µε τις οποίες γίνεται η αλλαγή της
κυβέρνησης.
Νοµίζω, λοιπόν, κυρία Υπουργέ, πως δεν είναι λαϊκή επιταγή
σήµερα στην ελληνική κοινωνία να προχωρήσει σε αυτήν τη διοικητική µεταρρύθµιση µε τόσο γοργά και βεβιασµένα βήµατα.
Για να γίνει αποδεκτή µία τόσο µεγάλη διοικητική µεταρρύθµιση,
χρειάζεται οπωσδήποτε τη συναίνεση των πολιτών. Η λαϊκή επι-
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ταγή που υπάρχει σήµερα στους πολίτες είναι άλλο πράγµα και
το ξέρουµε όλοι µας.
Πρέπει να αλλάξουµε σε αυτή τη Βουλή, µε όσο πιο γοργά βήµατα γίνεται, ό,τι πληγώνει τους πολίτες και ευνοεί εµάς τους
πολιτικούς. ∆ηλαδή αυτό που θέλει ο πολίτης είναι: «γιατί µέχρι
τώρα εδώ και οκτώ µήνες, εδώ και οκτώ χρόνια, εδώ και δεκαοκτώ χρόνια εξακολουθεί αυτό το πολιτικό σύστηµα να κρατάει
τον επαίσχυντο νόµο περί ευθύνης Υπουργών και την ασυλία των
Βουλευτών; ∆εν µπορεί, λοιπόν, εδώ να ακούγονται επιχειρηµατολογίες ότι αυτήν την διοικητική µεταρρύθµιση τη ζητάει ο Έλληνας πολίτης.
Είµαι, λοιπόν, ένας από τους Βουλευτές του ελληνικού έθνους,
αλλά συγχρόνως εκπροσωπώ και τα συµφέροντα και τη βούληση
ενός λαού, του Νοµού της ∆ράµας. Σας κατηγορώ, κυρία
Υπουργέ, ότι η Κυβέρνησή σας και το κόµµα σας δεν έκανε διάλογο, διαβούλευση µε τις τοπικές κοινωνίες, προκειµένου να
εφαρµόσει τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ».
∆εν είναι δυνατόν εγώ ως Βουλευτής του Νοµού ∆ράµας και
του ελληνικού έθνους να µην µεταφέρω την άποψη της τοπικής
κοινωνίας του Νοµού που εκπροσωπώ στο ελληνικό Κοινοβούλιο, διότι τότε θα ήµουν ασυνεπής. Όχι µόνο η Νέα ∆ηµοκρατία,
αλλά και τα τέσσερα κόµµατα της Αντιπολίτευσης σας κατηγορούν για έλλειψη διαβούλευσης. Προχωράτε σε συνενώσεις και
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», χωρίς να ρωτήσετε τις τοπικές κοινωνίες.
Είναι, λοιπόν, υποχρέωση των Ελλήνων Βουλευτών να µεταφέρουµε εδώ το τι θέλουν οι τοπικές κοινωνίες. Έτσι, λοιπόν,
έχουµε τρία οµόφωνα ψηφίσµατα της τοπικής ένωσης δήµων και
κοινοτήτων του Νοµού ∆ράµας που µιλούν για οκτώ δήµους στο
Νοµό ∆ράµας, διότι ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» στη ∆ράµα, κυρία
Υπουργέ, έγινε µε τον «ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑ». Ένας νοµός των εκατόν
είκοσι χιλιάδων, εκείνη την εποχή είχε τους λιγότερους αναλογικά δήµους σε σχέση µε άλλους νοµούς που είχαν τον ίδιο πληθυσµό. Νοµοί µε εξήντα χιλιάδες κατοίκους είχαν είκοσι επτά και
τριάντα δήµους και η ∆ράµα οκτώ. Λοιπόν, σας µεταφέρω αυτήν
την απόφαση της τοπικής κοινωνίας και των ανθρώπων της αυτοδιοίκησης που λένε: διατήρηση των οκτώ δήµων στο Νοµό της
∆ράµας. Ξέρετε, γιατί το λέω αυτό;
∆εν υπήρξα ποτέ λαϊκιστής, στην πολιτική µου σταδιοδροµία,
αλλά δεν είναι δυνατόν εσείς σήµερα να κατηγορείστε για έλλειψη ευαισθησίας και διαλόγου και εµείς οι Βουλευτές εδώ να
καπελώνουµε τις τοπικές µας κοινωνίες και να µην σας µεταφέρουµε αυτό που θέλουν οι τοπικές κοινωνίες.
Εσείς µπορεί µε την πρότασή σας να διαγράφετε και τις τοπικές ιστορίες. Ποιος δεν ξέρει τα Καλάβρυτα στην Αίθουσα αυτή;
Ποιος δεν ξέρει, όµως και το ∆οξάτο µε τις τρεις γενοκτονίες του
πληθυσµού του; Ποιος δεν ξέρει περιοχές σε ολόκληρη την Ελλάδα που πλήρωσαν το τίµηµα της ελευθερίας, όπως το ∆οξάτο,
µε αίµα και αγώνες;
Έρχεστε εδώ τώρα και τα ισοπεδώνετε όλα. Ακούει ο ∆ήµαρχος του Χορτιάτη από τα θεωρεία, ιστορικότατος δήµος. Τα ισοπεδώνετε, ούτε καν ιστορική έδρα το ∆οξάτο.
Η βούληση, λοιπόν, της τοπικής κοινωνίας της ∆ράµας είναι
να διατηρήσετε τους δήµους, όπως αυτοί έχουν, διότι το µοντέλο
αυτό ήταν και λειτουργικό, ήταν από τα πλέον πετυχηµένα και
σας το λέει ένας άνθρωπος που υπηρέτησε την αυτοδιοίκηση επί
µια εικοσαετία, λειτούργησε άψογα και δικαίωσε τη δική σας επιλογή.
Πρέπει να σας πω πως κάνουµε πράξη και αυτό που θέλει ο
Υπουργός, το καινούργιο ∆ηµαρχείο στο Καλαµπάκι να στεγάσει τις υπηρεσίες του ∆ήµου Καλαµπακίου. ∆ιότι κάθε άλλη πρόταση ιδιαίτερα για το Νοµό της ∆ράµας και ανεδαφική είναι και
αντιλειτουργική είναι και ξεσηκώνει θύελλα διαµαρτυριών. Υποχρεώνετε την Αδριανή να εξυπηρετείται από το Παρανέστι σε µια
απόσταση σαράντα χιλιοµέτρων, όταν η πόλη της ∆ράµας απέχει επτά χιλιόµετρα.
Νοµίζω, λοιπόν, πως πρέπει να ακούσετε το ελληνικό Κοινοβούλιο. Πρέπει να ακούσετε την κραυγή αγωνίας που εκφράζουµε όλοι οι Βουλευτές, ανεξαρτήτως ιδεολογικής και
κοµµατικής τοποθέτησης. Οι µεταρρυθµίσεις δεν είναι για δυο
και για τρία χρόνια, κυρία Υπουργέ. Είναι σε βάθος χρόνου.
Κοστολογήσατε την αυτοδιοίκηση; Ξέρετε όλες αυτές οι αρ-
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µοδιότητες που µεταφέρετε και δίνετε σήµερα, πόσο θα κοστίσουν; ∆εν το ξέρετε. Πώς, λοιπόν, λέτε ότι είναι δυνατόν αυτό το
σχήµα, το οποίο προτείνετε, να είναι βιώσιµο χωρίς κοστολόγηση; Πόσο κοστίζει 5.000.000.000, 10.000.000.000; Θέλετε την
αυτοδιοίκηση επαίτη απέναντι στην κεντρική εξουσία πάντοτε;
Είναι δυνατόν να µας λέτε εδώ ότι µειώνετε τους δηµοτικούς
συµβούλους και από την άλλη να υπάρχει άρθρο που να µιλάει
για δέκα άτοµα µετακλητούς υπαλλήλους στο γραφείο του περιφερειάρχη και άλλες πέντε αποσπάσεις υπαλλήλων δηµοσίου
στα γραφεία των περιφερειαρχών; Ξέρετε τι κόσµος είναι αυτός
και τι έξοδα είναι;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Πρέπει να ολοκληρώσετε.
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΤΖΙΜΑΣ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ.
∆εν είναι, όµως, το ζήτηµα αυτό. Το ζήτηµα είναι ότι δεν είναι
λαϊκή επιταγή σήµερα η δηµιουργία συνενώσεων. Αφήστε το µοντέλο του «ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑ» να λειτουργήσει άλλη µια τετραετία.
∆εν αντιδρά η Νέα ∆ηµοκρατία µόνο. Το σύνολο των κοµµάτων
της Αντιπολίτευσης το έχετε απέναντί σας, γιατί προχωράτε βεβιασµένα, χωρίς λαϊκή διαβούλευση και χωρίς πόρους σε µια µεταρρύθµιση, η οποία έχει κοντά πόδια.
Σας ευχαριστώ.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας ευχαριστούµε και
εµείς.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Αθανάσιος Παπαδόπουλος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, από τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του ’80 έχουν ξεκινήσει στη χώρα µας οι προσπάθειες για
διοικητική αναδιάρθρωση και την αποκεντρωµένη ανάπτυξη της
Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.
Όλες οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ έχουν συµβάλει αποτελεσµατικά και µε καθοριστικό τρόπο στη διαµόρφωση του σηµερινού διοικητικού και αυτοδιοικητικού χάρτη της χώρας. Το ΠΑΣΟΚ
τόλµησε και δεν δίστασε να θεσµοθετήσει όλες εκείνες τις αλλαγές που προσδιορίζουν τον αποκεντρωµένο διοικητικό µηχανισµό στην Ελλάδα της Μεταπολίτευσης.
Προσωπικά, έχοντας παρακολουθήσει ενεργά µε µεγάλη
εµπειρία ως ∆ήµαρχος Καλαβρύτων και Πρόεδρος του ∆ικτύου
Μαρτυρικών Πόλεων της Ελλάδος σχεδόν στο σύνολό της την
πορεία αυτή, οφείλω να αναγνωρίσω τη σηµαντική δουλειά που
έχει γίνει για τη συγκρότηση του νέου νοµοσχεδίου. Πρόκειται
για ένα νοµοσχέδιο που έχει διδαχθεί από τις αδυναµίες του παρελθόντος και τολµά να αντιµετωπίσει την πολύπλευρη κρίση της
χώρας µας ως ευκαιρία για ένα νέο αποφασιστικό ξεκίνηµα.
Οι ρυθµίσεις που προβλέπονται στο σχέδιο νόµου κινούνται
στο σύνολό τους προς την κατεύθυνση της δηµιουργίας θεσµικών υποδοµών για τη σταδιακή λειτουργική ολοκλήρωση του διοικητικού και αυτοδιοικητικού µηχανισµού.
Χρειάζεται, όµως, κυρία Υφυπουργέ, να σταθούµε σε αρκετές
περιπτώσεις περισσότερο αναλυτικά για να εξειδικεύσουµε τις
γενικές διατάξεις που µπορεί λόγω της πολυπλοκότητας του
υπάρχοντος διοικητικού µηχανισµού να µην επιτυγχάνουν πολλές φορές το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα.
Επιτρέψτε µου, κυρία Πρόεδρε, κυρία Υφυπουργέ, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, να αναφερθώ σε ορισµένες από αυτές τις περιπτώσεις για τις οποίες θεωρώ ότι δεν επιτυγχάνεται το επιδιωκόµενο.
Πρώτη περίπτωση: Μαρτυρικές Πόλεις. Χρειάζεται να διατηρήσουµε τις ιστορικές µνήµες και να προστατεύσουµε την ιστορική ταυτότητα των µαρτυρικών πόλεων και χωριών της χώρας
µας. Οι µνήµες της νεότερης ιστορικής θυσίας των Ελλήνων που
αναφέρονται στα ολοκαυτώµατα των µαρτυρικών πόλεων και χωριών της Ελλάδος δεν πρέπει να χαθούν από τον αυτοδιοικητικό
χάρτη. Πρέπει να βρεθεί τρόπος άµεσα ή µε αντίστοιχη εξουσιοδοτική διάταξη αργότερα, να διατηρήσουµε τις ονοµασίες
των αναγνωρισµένων µαρτυρικών πόλεων και χωριών ως συνθε-
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τικό του ονόµατος των νέων δήµων της χώρας.
Εδώ, κυρία Πρόεδρε, επιτρέψτε µου να καταθέσω στα Πρακτικά της Βουλής τον κατάλογο των αναγνωρισµένων µαρτυρικών πόλεων και χωριών της Ελλάδος, που σήµερα
εκπροσωπούνται από πενήντα δήµους και τέσσερις κοινότητες.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Παπαδόπουλος
καταθέτει για τα Πρακτικά τον προαναφερθέντα κατάλογο, ο
οποίος βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Πρέπει να πω εδώ, κυρία Υφυπουργέ, ότι έγινε µια προσπάθεια αρκετά σοβαρή και πάρα πολλές περιοχές της χώρας µας
έχουν προβλεφθεί να βρίσκονται στα ονόµατα των νέων δήµων
του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Όµως, υπάρχουν και ορισµένα λάθη.
Θέλω να αναφερθώ συγκεκριµένα σε δυο περιπτώσεις. Στην
περίπτωση που ορίσαµε το νέο δήµο της περιοχής Θεσσαλονίκης που απαρτίζεται από το µαρτυρικό ∆ήµο του Χορτιάτη, το
∆ήµο Πηλέας και το ∆ήµο Πανοράµατος, εκεί θα πρέπει να βάλουµε ως αρχή το όνοµα του ιστορικού τόπου να µπαίνει πρώτο
συνθετικό. ∆εν µπορεί να γίνει Πηλέας και Χορτιάτη, πρέπει να
ονοµαστεί Χορτιάτη και Πηλέας. Υπάρχει θυσία, όλων των παιδιών του Χορτιάτη, τα νέα παιδιά και οι γέροντες που κάηκαν
στους φούρνους του Χορτιάτη, για να διατηρήσουµε την ελευθερία της πατρίδος, τα ιδανικά της χώρας µας. Πρέπει αυτήν την
αρχή να την τηρήσουµε σε όλους τους µαρτυρικούς τόπους.
Σαν δεύτερη τοποθέτηση, χωρίς βεβαίως να παραβλέπουµε
τις υπόλοιπες µαρτυρικές πόλεις, που όπως κατέθεσα στην οµιλία πρέπει να το δούµε έστω και αργότερα, να µιλήσω για ένα
πολύ σοβαρό θέµα, το οποίο πρέπει η Βουλή των Ελλήνων εδώ
σήµερα να υποστηρίξει.
Πρόκειται για το Κοµµένο. Το µαρτυρικό Κοµµένο ως κοινότητα έχει δώσει στον ελληνικό λαό θυσία τριακοσίων δεκαεπτά
σφαγιασθέντων. ∆εν εκτελέσθησαν, σφαγιάστηκαν και από αυτή
τη σφαγή, οι ενενήντα πέντε είναι παιδιά, ηλικίας από ενός έτους
έως δέκα ετών. ∆εν µπορούµε να αφανίσουµε το Κοµµένο.
Στην προσπάθεια που κάνατε στη χωροθέτηση σε αυτό το
δήµο, ο οποίος τώρα απαρτίζεται από την Κοινότητα Κοµµένου,
από το ∆ήµο Αράχθου και από το ∆ήµο Πέτα, πρέπει σε αυτό το
νέο δήµο, που τον ονοµάσαµε ∆ήµο Νικολάου Σκουφά, να προσθέσουµε και την ονοµασία του Κοµµένου. Να τον πούµε ∆ήµο
Κοµµένου και Νικολάου Σκουφά. ∆εν παθαίνουµε τίποτα γι’ αυτό.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ∆’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥ∆ΩΡΑΣ)
Περίπτωση δεύτερη, ορεινοί δήµοι. Με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του νοµοσχεδίου ορίζονται οι νέοι δήµοι που φέρουν το
χαρακτηρισµό «ορεινός δήµος». Ο χαρακτηρισµός ενός δήµου
ως ορεινού βασίζεται, σύµφωνα µε το νοµοσχέδιο, στο χαρακτηρισµό των δηµοτικών διαµερισµάτων από την Ελληνιστική
Στατιστική Αρχή και εφαρµόζεται για τους δήµους αυτό διακριτό
πληθυσµιακό κατώφλι.
Υπάρχουν, όµως, περιπτώσεις, όπως αυτή του νέου ∆ήµου Καλαβρύτων και του νέου ∆ήµου Ερυµάνθου του Νοµού Αχαΐας, οι
οποίοι συστήνονται από τους πρώην ∆ήµους Καλαβρύτων, Αροανίας, Παΐων και Κλειτορίας –για το ∆ήµο Καλαβρύτων- και από
τους ∆ήµους Φαρών, Τριταίας, Κοινότητα Καλεντζίου και Λεοντίου για το νέο ∆ήµο Ερυµάνθου. Αυτοί οι δήµοι που συνενώνονται είναι χαρακτηρισµένοι στο σύνολό τους ως ορεινοί. Οι
νέοι δήµοι, οι οποίοι προκύπτουν µε το νέο νοµοσχέδιο, δεν χαρακτηρίζονται ορεινοί. Πρέπει να χαρακτηριστούν και αυτοί ορεινοί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα αναφέρω επιγραµµατικά –γιατί λόγω χρόνου δεν θα προλάβω- σε µια τελευταία περίπτωση. Είναι η περίπτωση της διαχείρισης στελεχών του δηµοσίου. Εδώ έχουµε ένα παράδειγµα.
Μεταφέρουµε τους υπαλλήλους της ΤΥ∆Κ στην έδρα του νοµού
και εδώ δηµιουργούµε –κατά τη γνώµη µου- ένα λάθος, γιατί οι
έδρες του νοµού έχουν τεχνικές υπηρεσίες. Πρέπει, λοιπόν, να
δώσουµε τη δυνατότητα µε εθελουσία, µε δική τους αίτηση, να
µπορούν αυτοί οι υπάλληλοι να µεταταγούν και σε άλλους δήµους, για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ας είναι αυτή η ακρο-
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τελεύτια φράση σας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Ένα πολύ σηµαντικό θέµα,
κύριε Πρόεδρε –και τελειώνω- είναι ότι σύµφωνα µε όσα διαβάζουµε στο νοµοσχέδιο υπάρχει σοβαρό πρόβληµα µε τις αυτοτελείς υπηρεσίες ελέγχου των ΟΤΑ.
Επίσης, ένα άλλο θέµα ακόµα που θέλω να καταθέσω σήµερα
στην οµιλία µου είναι και οι διαδικασίες, οι οποίες αφορούν το
ΕΣΠΑ. Εδώ πρέπει να προσέξουµε πάρα πολύ και αν δεν είµαστε
έτοιµοι µε τις νέες διοικητικές περιφέρειες, να κρατήσουµε το
ΕΣΠΑ ακόµα στην κεντρική του διοίκηση.
Όσον αφορά δε το θέµα που έχει να κάνει µε το νόµο που καταθέτουµε σήµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι οι
µεγάλες παρεµβάσεις σε βαθιές τοµές που στοχεύουν στην αναδιάρθρωση του διοικητικού χάρτη της χώρας, όταν είναι πραγµατικά µεγάλες, όταν αλλάζουν ολοκληρωτικά το πολιτικό
σκηνικό, όταν ανακατεύουν την τράπουλα και δηµιουργούν νέες
συνθήκες ανάπτυξης, θα φέρουν και γκρίνιες, θα φέρουν και
αντιδράσεις, θα γεννήσουν –πιθανά- και αδικίες. Όµως, οι µεγάλες αλλαγές πρέπει να γίνουν και πρέπει να γίνουν τώρα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Παπαδόπουλο.
Επιτρέψτε µου να σηµειώσω, κύριε Παπαδόπουλε, ότι ιδιαιτέρως υπογραµµίζω και συντάσσοµαι µε την αναφορά σας, σχετικά µε το µαρτυρικό Κοµµένο από το νέο χάρτη των
αυτοδιοικήσεων.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Το µεγαλύτερο ολοκαύτωµα
της Ελλάδας. ∆εν πρέπει να φύγει το Κοµµένο από το νέο χάρτη
των αυτοδιοικήσεων.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Είναι ένα άλλο ∆οξάτο,
είναι άλλα Καλάβρυτα. Είναι πολύ βαρεία –εννοώ µε ιστορικό
βάρος- η αναφορά.
Ευχαριστώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Υφυπουργέ, πρέπει
αυτό να το λάβετε σοβαρά υπ’ όψιν σας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ο κ. Μιχαήλ Κατρίνης,
ο οποίος κατά σύµπτωση είναι και συµπατριώτης µου, Ηλείος,
Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, παρακαλείται να λάβει το λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, πώς γίνεται κάθε φορά
που µιλάω να είστε εσείς Πρόεδρος;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευνοϊκή σύµπτωση.
Παρακαλώ, ελάτε στο Βήµα για να µας αναπτύξετε τις σκέψεις
σας σχετικά µε την Αρχαία Ολυµπία και τα συναφή.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, και αισθάνοµαι ιδιαίτερα ευτυχής που για µια ακόµα φορά κατά την
τοποθέτησή µου εδώ στην Ολοµέλεια έχω τη χαρά να έχω εσάς
Προεδρεύοντα και αυτό όχι µόνο λόγω της κοινής καταγωγής,
αλλά και διότι επιδεικνύετε ιδιαίτερη ελαστικότητα προς τους
νέους συναδέλφους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε ένα πολύ σηµαντικό
νοµοσχέδιο σε µια συγκυρία εξαιρετικά κρίσιµη για τη χώρα,
όπου η ασφυκτική οικονοµική κατάσταση αντικειµενικά περιορίζει δραµατικά το εύρος των πολιτικών επιλογών, η αξιοπιστία της
πολιτικής βρίσκεται στο ναδίρ και βεβαίως οι πολίτες απαιτούν
από τις πολιτικές παρατάξεις και τους πολιτικούς να σταµατήσουν τις ατέρµονες και στείρες αντιπαραθέσεις, να εφαρµόσουν
το αίσθηµα ισονοµίας απέναντι σε όλους τους πολίτες και κυρίως να πάρουν πολιτικές πρωτοβουλίες που θα βοηθήσουν τη
χώρα να ξεφύγει από αυτή τη στενωπό.
Βεβαίως, µπορεί η ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής να αποτελεί αγαπηµένο θέαµα της πρωινής ζώνης των τηλεοπτικών
µέσων, από την άλλη όµως είναι επιτακτική ανάγκη για υπεύθυνες πολιτικές προτάσεις που θα δείχνουν ότι έχουν συναίσθηση
πραγµατικότητας, µακρόπνοο σχεδιασµό, που δεν θα υπολογίζουν το παραλυτικό πολιτικό κόστος που αφήνει όλα τα πράγµατα στάσιµα και βεβαίως δεν θα µεταθέτουν για µια ακόµα
φορά, κατά τα γνωστά, τα προβλήµατα στο µέλλον.
Είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι σε αυτό το νοµοσχέδιο που συζητάµε τώρα, παρά τις όποιες διαφωνίες στη συζήτηση στην Επιτροπή, πάνω από εκατό συνάδελφοι ζήτησαν και πήραν το λόγο
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και στη συνεδρίαση στην Ολοµέλεια, εκατόν εβδοµήντα τρεις συνάδελφοι –ογδόντα από την Αντιπολίτευση- έχουν γραφτεί να
οµιλήσουν.
Κύριε Πρόεδρε, νοµίζω ότι θα πρέπει και στη συζήτηση επί της
αρχής και επί των άρθρων να εξαντληθεί ο κατάλογος των οµιλητών, γιατί είναι ένα νοµοσχέδιο, το οποίο συγκεντρώνει το ενδιαφέρον πιο πολύ και από τον προϋπολογισµό. Αυτό, λοιπόν,
νοµίζω ότι δείχνει τη σηµασία του εγχειρήµατος, παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις. Όλοι οι συνάδελφοι από όλες τις πτέρυγες κατανοούν τη δυναµική και την αναγκαιότητα αυτής της
µεταρρύθµισης.
Βεβαίως, το κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης για µια
ακόµα φορά υιοθετεί τη γνωστή λαϊκίστικη προσέγγιση σε ένα
τόσο σηµαντικό εγχείρηµα. Είναι η ίδια παράταξη που πριν από
ενάµιση χρόνο έλεγε ότι λόγω της οικονοµικής κατάστασης δεν
µπορεί να προχωρήσει στη διοικητική µεταρρύθµιση.
Αλήθεια, κύριοι συνάδελφοι, ή βελτιώθηκε τόσο πολύ η οικονοµική κατάσταση ή σήµερα πρέπει να παραδεχθείτε ότι είχατε
την πολιτική ατολµία να προχωρήσετε αυτό το τόσο σηµαντικό
εγχείρηµα. Η ίδια παράταξη µετά διαρρήγνυε τα ιµάτιά της ότι η
Κυβέρνηση τελικά δεν θα προχωρήσει στη διοικητική µεταρρύθµιση.
Στην επιτροπή της Βουλής µιλούσε και µε προσχηµατικές δικαιολογίες ζητούσε να αποσυρθεί το νοµοσχέδιο, επικαλούµενη
την ΚΕ∆ΚΕ και κάποιους άλλους θεσµικούς φορείς και χθες εφηύρε την αντισυνταγµατικότητα ως έσχατο µέσο, για να δηµιουργήσει πρόβληµα στη συζήτηση σε ένα τόσο σηµαντικό
νοµοσχέδιο που η ίδια, πριν από ενάµιση χρόνο, είχε ως προµετωπίδα της πολιτικής της.
Ο ίδιος ο κ. Παυλόπουλος –τον οποίο είδα χθες το βράδυ να
υπερασπίζεται, δυστυχώς, την αντισυνταγµατικότητα, επικαλούµενος την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας για έναν
δήµο που βεβαίως αφορούσε τη δική του πρακτική ως Υπουργού Εσωτερικών- αντί να πει mea culpa και να αποδεχθεί τη δική
του πολιτική ατολµία, ο ίδιος υπερασπίζεται την αντισυνταγµατικότητα σε ένα νοµοσχέδιο που και ο ίδιος είχε φέρει ως Υπουργός.
Αποδεικνύει, λοιπόν, η Νέα ∆ηµοκρατία ότι είναι η παράταξη
της άρνησης, της ανευθυνότητας, της πολιτικής αδυναµίας, του
λαϊκισµού, της µη πρότασης και αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βεβαίως δεν είναι ενθαρρυντικό από µια ηγεσία, η οποία
υπερασπίζεται την αλλαγή, υπερασπίζεται τη νέα πνοή στην πολιτική.
Βεβαίως, θα πρέπει και οι συνάδελφοι της Νέας ∆ηµοκρατίας
να κατανοήσουν ότι αυτή εδώ η Αίθουσα είναι αίθουσα που
υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση και ότι δεν µπορεί σε κάθε νοµοσχέδιο, σε κάθε πρωτοβουλία να µετατρέπουν την Αίθουσα
της Ολοµέλειας σε δικαστική αντιπαράθεση ή σε αντιπαράθεση
µεταξύ νοµικών επιχειρηµάτων.
Από την άλλη, βεβαίως, υπάρχει µια υπεύθυνη πολιτική πρόταση, η οποία υλοποιεί την προεκλογική δέσµευση, η οποία φέρνει τοµή στον κρίσιµο νευραλγικό τοµέα της αυτοδιοίκησης, η
οποία µε αυτό το εγχείρηµα διασφαλίζει την εξοικονόµηση των
πόρων, ενισχύει τις υπηρεσίες µε εγγύτητα στον πολίτη και τελικά συµβάλλει ουσιαστικά στη δηµιουργία ενός νέου κράτουςστρατηγείου, του οποίου οι υπηρεσίες θα είναι πιο
αποτελεσµατικές για την καθηµερινότητα των πολιτών.
Αυτή η νοµοθετική πρωτοβουλία από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης έρχεται
σε συνέχεια των νοµοθετηµάτων που εφήρµοσαν την πλήρη
αξιοκρατία στις προσλήψεις του ΑΣΕΠ, την πλήρη αξιοκρατία
στις κρίσεις στο δηµόσιο τοµέα και βεβαίως το νοµοσχέδιο που
επίκειται στην ποσοτική ανάρτηση των αποφάσεων από όλους
τους Υπουργούς και από όλα τα νοµικά πρόσωπα στο διαδίκτυο,
ώστε οι πολίτες να γίνονται κοινωνοί όλων των αποφάσεων.
Επίσης, είναι ένα νοµοσχέδιο, το οποίο έρχεται µετά από µια
εξαντλητική διαβούλευση, έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο εδώ και
πάρα πολύ καιρό, έχει γίνει συζήτηση µε τα αρµόδια όργανα, µε
την ΚΕ∆ΚΕ, µε τους φορείς –παρά τις επιµέρους διαφωνίες- και
βεβαίως η ΚΕ∆ΚΕ και ο Πρόεδρός της, δυστυχώς, στην επιτροπή
το µόνο που αντέτεινε ως διαφωνία ήταν το επαγγελµατικό ασυµ-
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βίβαστο των δηµάρχων ή γιατί θεσπίζεται ο θεσµός του «Συµπαραστάτη του ∆ηµότη».
Αυτό αντέτεινε, αντί να επικροτήσει όλα αυτά τα µεγάλα βήµατα, τα οποία δίνουν πολλές αρµοδιότητες στην αυτοδιοίκηση,
συµβάλλουν στην ανανέωση του πολιτικού δυναµικού και βεβαίως βάζουν τη νεολαία στην πρώτη γραµµή της πολιτικής, αυξάνουν τη θητεία δίνοντας το περιθώριο στις δηµοτικές αρχές
να υλοποιήσουν την πολιτική, διασφαλίζουν την αποκέντρωση
των πόρων και την εύρυθµη λειτουργία των νέων σχηµάτων. Την
ίδια στιγµή στους δήµους που όλοι συµφωνούµε ότι αποτελούν
εστία διαφθοράς, κακοδιαχείρισης, κακοδιοίκησης εφαρµόζουν
αποτελεσµατικά προληπτικό έλεγχο, ώστε πραγµατικά να διασφαλίζεται και το τελευταίο ευρώ από το δηµόσιο χρήµα.
Βεβαίως, κυρία Υπουργέ, σε θέµατα που αφορούν τα κωλύµατα, τα οποία προσωπικά επικροτώ, γιατί υπάρχει µία συσχέτιση µεταξύ υπηρετούντων στο δηµόσιο τοµέα και αυτών που
εκλέγονται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, θα πρέπει να µην µετατεθούν στην επόµενη δηµοτική περίοδο, γιατί όπως στα µέτρα σοκ
τα οποία εισηγηθήκαµε και εφαρµόσαµε, όπως τις αλλαγές µε
την προϋπηρεσία στα προγράµµατα «STAGE» και στις προσλήψεις στο ΑΣΕΠ, έτσι θα πρέπει και αυτό να εφαρµοσθεί αµέσως,
γιατί είναι σηµαντικό το ανθρώπινο δυναµικό, το οποίο θα υπηρετήσει και σε πολλές περιπτώσεις είναι αυτό, το οποίο δηµιουργεί εστίες τοπικής έντασης, πυροδοτεί διαφωνίες, µε
αποτέλεσµα να έχουµε φαινόµενα, όπως τις προηγούµενες ηµέρες. Να κλείνουν, δηλαδή, δρόµοι και να δηµιουργείται αναστάτωση στην πρωτεύουσα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω µερικές επισηµάνσεις …
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Όχι µερικές. Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Μισό λεπτό µόνο.
…για την ιδιαίτερη περιφέρειά µου για το Νοµό Ηλείας. Νοµίζω, κυρία Υπουργέ, ότι θα πρέπει να γίνουν κάποιες διορθωτικές κινήσεις, οι οποίες βεβαίως δεν αυξάνουν τον αριθµό των
δήµων και δεν αλλοιώνουν τη συνολική φιλοσοφία του νοµοθετήµατος. Όµως, υπάρχει ένα αίτηµα από τους έξι δήµους του
ηλειακού κάµπου, που έχουν επισκεφθεί τον Υπουργό και ζητούν
να γίνουν ένας δήµος. Υπάρχει µία σοβαρή αντίδραση από το
∆ήµο Βουπρασίας, ο οποίος ζητάει να µείνει µόνος του και είναι
ένας δήµος µε πάνω από έντεκα χιλιάδες κατοίκους και πέντε χιλιάδες οικονοµικούς µετανάστες και νοµίζω ότι είναι δίκαιο αυτό
το αίτηµα. Επίσης δήµαρχοι από την Επαρχία Ολυµπίας από την
οποία κατάγεται ο αγαπητός Πρόεδρος κ. Πολύδωρας, οι οποίοι
ζητούν να γίνει ένας ∆ήµος και νοµίζω ότι µπορεί να στηριχθεί
αυτή η πρόταση και βεβαίως, ο πυρόπληκτος ∆ήµος Ωλένης, ο
οποίος θέλει να αποτελέσει τον πυρήνα ενός ορεινού δήµου.
Αυτές, λοιπόν, οι διορθωτικές κινήσεις, οι οποίες δεν αλλάζουν
ούτε τον αριθµό των δήµων, ούτε τη φιλοσοφία του εγχειρήµατος, νοµίζω, κυρία Υπουργέ, ότι θα πρέπει να υιοθετηθούν.
Τελειώνοντας, θα καλέσω τους συναδέλφους της Νέας ∆ηµοκρατίας να αφήσουν για ακόµη µία φορά τη λογική της στείρας
αντιπαράθεσης, να στηρίξουν ένα νοµοσχέδιο, το οποίο οι ίδιοι
πριν από ενάµιση χρόνο υπερασπίζονταν σαν φιλοσοφία και λογική και µη έχοντας να αντιπροτείνουν κάτι συγκεκριµένο να υιοθετήσουν τη µοναδική υπεύθυνη πολιτική πρόταση, αυτή της
Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Αρκετά. Ευχαριστούµε.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Και εγώ για την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ενώνω τη φωνή µου και
εγώ για τον ορεινό ∆ήµο της Ανδρίτσαινας. Εκεί γεννήθηκα.
Έχουµε ζήσει ως ποιµένες της Αρκαδίας. Έτσι περιγράφεται
στην ιστορία. Είναι φτώχεια, είναι όρεξη για να µείνουµε εκεί στο
βραχότοπο. Εξετάστε τον ορεινό ∆ήµο της Ανδριτσαίνης υπό το
φως του Επικουρίου Απόλλωνος.
Ευχαριστώ.
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Το λόγο έχει ζητήσει ο τέως Πρόεδρος της Βουλής κ. ∆ηµήτριος Σιούφας, ο οποίος καλείται να προσέλθει στο Βήµα.
Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση που διεξάγεται τις δύο τελευταίες ηµέρες στην Εθνική
Αντιπροσωπεία, αλλά και τις προηγούµενες ηµέρες στις ∆ιαρκείς Επιτροπές, οδηγεί σ’ ένα συµπέρασµα, τουλάχιστον αυτό
βγαίνει για µένα: Ότι για πρώτη φορά τόσο στην Εθνική Αντιπροσωπεία, όσο και στην ελληνική κοινωνία ακούγονται τοποθετήσεις από όλα τα κόµµατα και από το κόµµα της Πλειοψηφίας,
ότι το σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», όπως έρχεται έχει αστοχίες, έχει
αδυναµίες και τα επιχειρήµατα είναι τέτοια που θα έπρεπε να κάνουν και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών να τα
παρακολουθήσει από την άποψη ότι ο διάλογος και η συµβολή
των συναδέλφων Βουλευτών ακριβώς γι’ αυτό το λόγο υπάρχει
εδώ στη Βουλή.
Έχουµε δει µία άκαµπτη τοποθέτηση, η οποία λέει ότι όπως
ήρθε το νοµοσχέδιο, ή θα το ψηφίσετε έτσι ή θα το απορρίψετε.
Αυτό τουλάχιστον για όσα χρόνια εγώ ενθυµούµαι είναι πρωτόγνωρο. Και δεν είναι µόνο ο αντιπολιτευτικός λόγος, που αυτό
άλλωστε είναι και από το Σύνταγµα το χρέος των κοµµάτων και
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και της ελάσσονος Αντιπολίτευσης, να αρθρώνουν την άλλη άποψη από την κυβερνητική
πρόταση να διαφωνούν ή να συµφωνούν. Φαίνεται ότι δεν συγκινείστε, γιατί φοβάστε ότι αν πειράξετε κάτι, αυτό µπορεί να
δηµιουργήσει τεράστια ζητήµατα και να καταρρεύσει το οικοδόµηµα.
Θα ξεκινήσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τη µεγάλη κακοδαιµονία που υπάρχει στην πατρίδα µας σε ό,τι αφορά βασικά
ζητήµατα, που αλλού έχουν λυθεί εδώ και δεκάδες χρόνια και
πάνω σε αυτό χτίζουν όλες οι κυβερνήσεις. Υπάρχει µία κινούµενη άµµος. Φτιάξαµε την αιρετή νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση το
1994 και δεκαέξι χρόνια µετά ερχόµαστε και την καταργούµε.
Ποιες ήταν οι συνέπειες της αιρετής νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης; Όλα τα κόµµατα το λέγαµε εδώ το 1994 ότι κάνετε ένα πείραµα που δεν υπάρχει πουθενά στον κόσµο. Θα αποδιοργανώσει
το ελληνικό κράτος, θα αποδιοργανώσει την ελληνική περιφέρεια. Οι µισοί νοµάρχες µε την εκάστοτε κυβέρνηση και οι άλλοι
µισοί νοµάρχες απέναντι και όλοι εργαζόµενοι µε µία λογική πώς
θα εκλεγούν την επόµενη φορά. Αυτό δηµιούργησε την υστέρηση στην ελληνική περιφέρεια.
Έγινε κάποια αξιολόγηση ποια ήταν τα αποτελέσµατα της λειτουργίας της αιρετής νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης; Πιστεύω, όχι.
Είµαστε δώδεκα χρόνια µετά τον «ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑ», που ο εµπνευστής αυτού του νόµου ήταν ένας πολύ µεγάλος Έλληνας πολιτικός, ο Αλέκος Παπαδόπουλος. Πιστεύω ότι δεν θα τον ακούσατε
και καθόλου, ούτε ζητήσατε ενδεχοµένως τη γνώµη του, τι λέει
για τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» και γιατί αυτό δεν γίνεται «ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΣ
ΙΙ». Τον ρωτήσατε να σας πει τα συµπεράσµατά του;
Χίλιοι εκατόν πενήντα δήµοι και κοινότητες, που από το Σύνταγµα επιτρέπεται και τώρα να υπάρχουν κοινότητες. Μπορείτε
τώρα να έχετε κοινότητες και όχι µόνο δήµους, για να λύσετε σηµαντικά προβλήµατα σε περιοχές, στις οποίες οφείλουµε να τις
θυµίσουµε.
Βλέπω δίπλα τον ήρωα αυτής της χώρας, τον άνθρωπο που
κατέβασε τη σβάστικα από την Ακρόπολη, το Μανώλη το Γλέζο
µε την Απείρανθο. Τι θα πείραζε, αν στη Νάξο εκτός από το ∆ήµο
τον οποίο δηµιουργείτε, ήταν και η Κοινότητα Απειράνθου, για
να τιµήσουµε όχι µόνο το Μανώλη Γλέζο που κατάγεται από εκεί,
αλλά και για να τιµήσουµε αυτήν την ιστορική, παραδοσιακή
πόλη της Απειράνθου.
∆εν είναι µόνο εκεί, είναι και το Νυµφαίο. Ό,τι µπορούµε να
σεµνυνόµεθα από πλευράς ανάπτυξης. Γιατί το ενώνεται σε δήµο
και δεν το αφήνετε κοινότητα; Τουλάχιστον δεν σας το απαγορεύει κανένας.
∆ηµιουργείτε θέµα µε το ∆οξάτο. Άκουσα το επιχείρηµα του
Υπουργού, επειδή έγινε ένα κτήριο. Τα κτήρια είναι άψυχα. Οι
άνθρωποι όµως, και ο ηρωισµός του ∆οξάτου που τρεις φορές
καταστράφηκε, κάηκε ολόκληρο, οφείλουµε όλοι µέσα σε αυτή
την Αίθουσα να το σεβαστούµε.
Θα µπορούσα να σας αναφέρω δεκάδες παραδείγµατα. Ήρ-
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θατε στη ∆ιαρκή Επιτροπή και προσθέσατε τις ιστορικές έδρες,
χωρίς να πείτε τι σηµαίνει αυτό. Είναι µόνο αυτές οι τριάντα επτά
περιπτώσεις, που θα µπορούσατε να κάνετε αυτή την τιµή; Θα
µπορούσα να σας αναφέρω δεκάδες. Αλλά το σηµαντικό, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι είδα Βουλευτές από όλα τα κόµµατα σε νοµούς να έχουν την ίδια ακριβώς άποψη σε όποιο
κόµµα και να ανήκουν µε αυτήν τη διάρθρωση την οποία κάνετε
στην πρώτου βαθµού Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Παρακολούθησα τους συναδέλφους µου Βουλευτές Καρδίτσας. Και οι πέντε µε µία φωνή σας έβαλαν το ζήτηµα της διάρθρωσης των δήµων. Ένας δήµος έχει εκατόν είκοσι χιλιόµετρα.
Από την πρωτεύουσα του ∆ήµου µέχρι την ιστορική Ρεντίνα.
Ιστορική Ρεντίνα: Όχι από την πλευρά που σας το λέει ένας
πολιτικός του φιλελεύθερου χώρου, αλλά από τη δικιά σας την
πλευρά, την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, της Αριστεράς. Και δεν το
έκανε τυχαία ο Αλέκος Παπαδόπουλος, ή τη γενέτειρα του Γεωργίου Καραϊσκάκη στο Μαυροµάτι Καρδίτσας, το Ταµάσι, θα
µπορούσαν να γίνουν ιστορικές έδρες το ελάχιστο, αφού βεβαίως προσδιορίσετε τι σηµαίνει ιστορική έδρα. Ούτε αυτά τα
ακούτε.
Εγώ πιστεύω ότι µέχρι αύριο το βράδυ θα έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε θέση, µε διάλογο, µε επιχειρήµατα. ∆ιότι δεν
κουβεντιάσατε καθόλου. Κάνει ένα κόµµα -και δεν εννοώ µόνο
το ΠΑΣΟΚ ή τη Νέα ∆ηµοκρατία- µια µεγάλη µεταρρύθµιση και
την κάνει µόνο του, χωρίς να καθίσει σε ένα τραπέζι να συνεννοηθεί µε όλες τις πολιτικές δυνάµεις και όλους τους φορείς.
Έχετε κανέναν από τους φορείς της αυτοδιοίκησης µαζί σας
αυτή την ώρα; Έχετε τους πολίτες; Οι Βουλευτές, αν µπορούσαν να µιλήσουν ελεύθερα, δεν θα σας έλεγαν τα ίδια πράγµατα
τα οποία λένε µεταξύ τους, µε τους δηµάρχους που έχουν κατακλείσει το Κοινοβούλιο; Είχε γίνει τέτοιο θέµα το 1998, όταν
πέρασε ο «ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΣ»; Υπήρχαν αντιρρήσεις, υπήρχαν αντιθέσεις, αλλά αυτό το πράγµα δεν είχε γίνει.
Οδηγείτε την Ελλάδα από τις έξι χιλιάδες κοινότητες που είχε
και δέχθηκε το 1998 το ισχυρότερο χτύπηµα στον κοινοτισµό,
τους χίλιους εκατόν πενήντα δήµους και κοινότητες που είχε,
στην Ελλάδα των τριακοσίων είκοσι πέντε πόλεων. Αυτή είναι η
Ελλάδα την οποία σχεδιάζετε για όλο το επόµενο διάστηµα. Το
ίδιο και για τη νησιωτική Ελλάδα.
Μπορείτε να µου απαντήσετε ο Νοµός Αιτωλοακαρνανίας ή ο
Νοµός Ιωαννίνων, που ουσιαστικά είναι ολόκληρες περιφέρειες,
το Ηράκλειο, η Λάρισα, η Κοζάνη πώς θα λειτουργήσουν µε τέσσερις, έξι και µε επτά δήµους; Η Ρόδος ένας δήµος η Μυτιλήνη,
η Χίος, η Σάµος; Υποκαθιστάτε, δηλαδή, τις νοµαρχίες µε δήµους, χωρίς να υπάρχει καµµία απολύτως στην προκειµένη περίπτωση δικαιολογία και υποδοµή.
«Ναι» στις µεταρρυθµίσεις, αλλά µεταρρυθµίσεις µε εξαντλητικό διάλογο και όχι βιαστικά, ενόψει των εκλογών, όπως έγινε
το 1994 µε την αιρετή Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και βλέπετε πού
φθάσαµε.
Θα µου επιτρέψετε, γιατί τώρα θα έχουµε έναν µέσο πληθυσµό ανά δήµο περίπου τριάντα δυόµισι χιλιάδες κατοίκους, να
σας πω ότι στη Γαλλία υπάρχουν τριάντα έξι χιλιάδες εξακόσιοι
ογδόντα τέσσερις δήµοι εδώ και διακόσια είκοσι χρόνια. Ό,τι παρεµβάσεις γίνονται, γίνονται µόνο σε αρµοδιότητες και στον
τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί η συγκεκριµένη χώρα, µε εκατό
διαµερίσµατα και µε είκοσι περιφέρειες.
Και έρχοµαι τώρα στη διοικητική διαίρεση της χώρας. ∆εκατρείς αιρετές περιφέρειες. Για µένα τόσες πρέπει να είναι και οι
κρατικές περιφέρειες. Και εδώ θα έχετε τα ζητήµατα τα οποία
σας ανέφερα πριν και για τον τρόπο µε τον οποίο θα εκλέγεται ο
περιφερειάρχης και ο αντιπεριφερειάρχης, που υποτίθεται ότι θα
κάνει τα καθήκοντα του νοµάρχη και κάνετε άµεση εκλογή. Θα
τις δείτε τις συνέπειες. Στις περισσότερες χώρες, η εκλογή του
αιρετού περιφερειάρχη είναι έµµεση. Θα το δείτε και θα το
βρείτε µπροστά σας και δεν θα µπορείτε απολύτως τίποτα να
απαντήσετε. Θα το χρεωθείτε στην ιστορία.
Θέλατε να κάνετε οικονοµίες; Μεγάλο λάθος ότι συνδέσατε
την µεταρρύθµιση µε το Πρόγραµµα Σταθερότητας και µε την
τριµερή συµφωνία την οποία κάνατε στο εξωτερικό, ενώ θα µπορούσατε, ακόµα και οικονοµίες αν κάνατε µε αυτό το πράγµα, να
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µην έχει καµµία σύνδεση αυτή η µεταρρύθµιση µε το Πρόγραµµα
Σταθερότητος ή µε την εξασφάλιση της χρηµατοδότησης της
χώρας από την τρόικα.
Το πρόγραµµα «ΘΗΣΕΑΣ» να περιορίζατε, το πρόγραµµα που
αναγέννησε την Αυτοδιοίκηση µε είκοσι µία χιλιάδες έργα. Τα νοµικά πρόσωπα, τα οποία τα περιορίζετε, θα σας έδιναν αυτά τα
χρήµατα τα οποία θέλατε να σας περισσέψουν, από το να έχει
αναστατωθεί ολόκληρη η Ελλάδα.
Στην Ισπανία είναι οκτώ χιλιάδες εκατόν δέκα δήµοι, στη Γερµανία δώδεκα χιλιάδες τετρακόσιοι τριάντα ένας δήµοι, στην Ιταλία οκτώ χιλιάδες εκατόν ένας δήµοι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω αµέσως, κύριε Πρόεδρε.
Βλέπετε τους αριθµούς, τους οποίους σας ανέφερα.
Η παραίνεσή µου είναι οι πολιτικές δυνάµεις της χώρας σε τέτοια µεγάλα θέµατα να βρουν τρόπο να συνεννοηθούν πριν έρθει
ένα νοµοθέτηµα, για να υπάρχει ένα µίνιµουµ συναίνεσης. Και
εδώ έχετε όλη την Αντιπολίτευση απέναντί σας. Και βεβαίως,
σκέφτοµαι ειλικρινά και τους συναδέλφους Βουλευτές που σας
κάνουν προτάσεις, σας κάνουν παρατηρήσεις, τις οποίες και δεν
τις δέχεστε. Μέχρι αύριο το βράδυ έχετε τη δυνατότητα να ξανασκεφτείτε. Και σκεφτείτε και τη λύση των κοινοτήτων, που δεν
τη χρησιµοποιείτε καθόλου σ’ αυτό το νοµοσχέδιο, από τους γίγαντες δεινόσαυρους που κάνετε για το πώς θα λειτουργήσουν
χωρίς υποδοµές και µάλιστα, από την 1-1-2011 θα αναλάβουν και
την ευθύνη να τρέξουν το ∆’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΕΣΠΑ).
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ. Σιούφα.
Παρακαλείται ο Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας στο Νοµό
Βοιωτίας κ. Μιχάλης Γιαννάκης να λάβει το λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διαπιστώσαµε όλοι σ’ αυτή την
Αίθουσα ότι όσοι συνάδελφοι προηγήθηκαν, ο καθένας ανεξάρτητα σε ποια πολιτική παράταξη ανήκει, είχαν να καταθέσουν
προτάσεις και ενστάσεις ιδιαίτερα για το χωροταξικό. Και αυτό
δεν είναι τυχαίο.
Ο τέως Πρόεδρος που µόλις κατήλθε του Βήµατος, ο σηµερινός Πρόεδρος έκαναν αυστηρή κριτική. ∆ιακοµµατική, θα έλεγα,
κριτική ασκήθηκε όλο αυτό το διάστηµα για τον τρόπο µε τον
οποίο λειτούργησε η σηµερινή Κυβέρνηση, πίσω από κλειστά
κοµµατικά γραφεία και µας έφερε ένα χωροταξικό σχεδιασµό, ο
οποίος δεν ανταποκρίνεται ούτε στις ανάγκες της περιφέρειας,
αλλά ούτε στην προοπτική ανάπτυξης που έχει ανάγκη πραγµατικά ο τόπος µας.
Αυτό δεν είναι τυχαίο και ιδιαίτερα σήµερα, που υπήρξε µια
µεγάλη ευκαιρία και για την πολιτεία, για την Κυβέρνηση και για
το πολιτικό σύστηµα, για ένα τόσο σηµαντικό νοµοσχέδιο να εµφανιστούµε όλοι ενωµένοι, µε κοινές λύσεις που όλοι θα θέλαµε
να χειροκροτήσουµε και να δώσουµε ένα µήνυµα στην κοινωνία,
ότι στο ελληνικό Κοινοβούλιο υπάρχει πραγµατικός διάλογος, γίνεται συζήτηση, κατατίθενται προτάσεις και η πολιτεία, η Κυβέρνηση αξιολογεί αυτές τις προτάσεις και περισσότερες ή
λιγότερες από αυτές τις αποδέχεται, βλέπουµε, δυστυχώς, µια
Κυβέρνηση να έχει κλείσει τα αυτιά, δια στόµατος του αρµόδιου
Υπουργού να αποκλείει κάθε αλλαγή. Και πρόκειται για αλλαγές
που τις περισσότερες φορές είναι οµόφωνες από τους συναδέλφους όλων των κοµµάτων σε συγκεκριµένες περιφέρειες,
όπως και στην ιδιαίτερη πατρίδα µου τη Βοιωτία, όπου και εδώ
υπάρχουν τρανταχτά παραδείγµατα στο πώς λειτουργήσαµε µικροκοµµατικά, πελατειακά, εσωτερικά του κόµµατος, περισσότερο να εξυπηρετήσουµε τοπικούς κοµµατικούς παράγοντες
παρά την ουσία του νοµοσχεδίου, που είναι η ανάπτυξη, το µέλλον της αυτοδιοίκησης και της πατρίδας µας.
Επίσης, δεν είναι τυχαίο ότι τόσο όλα τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης, οι Τοπικές Ενώσεις ∆ήµων και Κοινοτήτων, η ΚΕ∆ΚΕ,
που εκφράζει ολόκληρη την Τοπική Αυτοδιοίκηση, η ΕΝΑΕ, η
Οµοσπονδία των Υπαλλήλων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης -είναι
οι άνθρωποι που θα κληθούν να εφαρµόσουν το συγκεκριµένο
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νόµο- είναι αντίθετες. Γιατί άραγε; ∆εν θέλουµε όλοι και δεν είναι
κοινός µας στόχος το να αναπτύξουµε την περιφέρεια, να δώσουµε πραγµατικά εκείνα τα εφόδια και τα όπλα στις καινούργιες δοµές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε πραγµατικά να
έχουµε το ζητούµενο, που είναι η ανάπτυξη;
Θα πρέπει, επίσης, να επισηµάνουµε ότι θα κληθούµε να εφαρµόσουµε τον καινούργιο χάρτη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο
νέο νοµοσχέδιο σε µια εξαιρετικά δύσκολη οικονοµική συγκυρία.
Ήδη βρισκόµαστε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, σε κατάσταση χρεοκοπίας, όπως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση αναγνωρίζουν, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για το επόµενο
διάστηµα, για τα µικρά ή τα µεγαλύτερα έργα που έχει ανάγκη ο
τόπος. ∆ιότι γνωρίζουµε όλοι ότι ήδη πολλοί δήµοι έχουν κηρύξει λευκή απεργία, µε την έννοια ότι αυτά τα µικρά έργα, που
είναι, όµως, πολύ σηµαντικά αυτήν την συγκυρία να εκτελεστούν,
δεν εκτελούνται. Θα έχουµε από την 1η Ιανουαρίου εκλεγµένο
περιφερειάρχη, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται, όπου θα χαθεί πολύτιµος χρόνος να σχεδιαστεί ένα πρόγραµµα ανάπτυξης, να ενταχθούν τα έργα στο ΕΣΠΑ.
Καταλαβαίνετε τι σηµαίνει σ’ αυτήν την δύσκολη οικονοµική
συγκυρία η όποια καθυστέρηση και δυστυχώς, σε αυτήν την περίπτωση, η καθυστέρηση θα είναι πολύ µεγάλη.
Και αξίζει να αναφέρω ένα παράδειγµα που έχει να κάνει µε
τη Βοιωτία, για να επιχειρηµατολογήσω, αλλά και να στηρίξω
αυτά που είπα προηγούµενα. Ανακοινώθηκε το χωροταξικό για
ένα δήµο, θα πάρω ένα παράδειγµα, ο ∆ήµος Αράχωβας, µε
έδρα το ∆ίστοµο. ∆ύο ώρες µετά, άλλαξε ως δια µαγείας. Τροποποιήθηκε σε ∆ήµο ∆ιστόµου, µε έδρα το ∆ίστοµο. Μια εβδοµάδα µετά, νέα αλλαγή: ∆ήµος Αράχωβας-∆ιστόµου, µε έδρα το
∆ίστοµο. Στην επιτροπή τέταρτη αλλαγή: ∆ήµος Αράχωβας-Αντίκυρας-∆ιστόµου, µε έδρα το ∆ίστοµο. Αυτό είναι ενδεικτικό του
πώς λειτουργήσατε όλο αυτό το διάστηµα
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗ∆ΟΝΗΣ: Καλό είναι.
ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Καλό είναι, αλλά ακούστε και τη συνέχεια.
Λογικά, έρχεται το 4ο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα –γιατί τέσσερα δηµοτικά διαµερίσµατα απαρτίζουν τον καινούριο δήµο και λέει
«γιατί εµείς; Το όνοµα του ιστορικού Στειρίου, γιατί να µην περιέχεται σε τετραπλή ονοµασία; Γιατί µονή, διπλή, τριπλή και όχι
τετραπλή;».
Οφείλω, λοιπόν, να καταθέσω στα Πρακτικά την οµόφωνη απόφαση του Τοπικού ∆ιαµερίσµατος και του συνόλου των κατοίκων, όπως εκφράζεται µε τις υπογραφές τους, στο γιατί
πραγµατικά το 4 ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα να µη συµµετέχει στην
ονοµασία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επίσης, κύριε Πρόεδρε, γνωρίζετε πολύ καλά τον ιστορικό
∆ήµο των Θεσπιέων. Είναι ένας δήµος και µία περιοχή που έχει
τεράστια ιστορική σηµασία και προσφορά στην πατρίδα µας.
Γνωρίζετε τη συµµετοχή των επτακοσίων Θεσπιέων στην ιστορική µάχη των Θερµοπυλών. ∆υστυχώς, στο νέο ∆ήµο, το ∆ήµο
Αλιάρτου, που συνενώνεται µε τις Θεσπιές, δεν υπάρχει η ονοµασία των Θεσπιών. Μπορεί κάλλιστα η Κυβέρνηση να ορίσει σαν
ιστορική έδρα του νέου δήµου τις Θεσπιές, γιατί είναι πραγµατικά µεγάλη απώλεια αυτό το ιστορικό διαχρονικό όνοµα των Θεσπιέων να µην υπάρχει πλέον στο χάρτη της Βοιωτίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Καταθέτω, λοιπόν, για τα Πρακτικά την οµόφωνη απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Θεσπιέων και πιστεύω ότι η Κυβέρνηση,
έστω στο παρά ένα, θα µπορέσει να εντάξει στο σχεδιασµό και
το όνοµα «Θεσπιές».
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μιχαήλ Γιαννάκης καταθέτει
για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα απόφαση, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κλείνοντας, κύριε Υφυπουργέ, θα σας έλεγα ότι έχετε γίνει δέκτης αιτήµατος από τον οικισµό ∆ηλεσίου. Υπάρχει ένα αίτηµα
συνολικό. Έχετε τις απόψεις των κατοίκων των δήµων που συ-
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νενώνονται. Είναι οµόφωνες οι αποφάσεις. Ο οικισµός ∆ηλεσίου
εξελίσσεται και αναπτύσσεται ταχέως. Ήδη, έχουµε πέντε χιλιάδες οικίες στο ∆ήλεσι, χωρίς να υπάρχει δηµοτικό διαµέρισµα.
Να εντάξετε στον καινούριο καλλικρατιακό ∆ήµο Τανάγρας και
το ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα ∆ηλεσίου.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε πολύ.
Εντυπωσιάζει η εξακολουθητική αδικία που υφίστανται οι Θεσπιείς. ∆εν κατεγράφησαν ως µαχητές των Θερµοπυλών. Κατεγράφησαν µόνο στις υποσηµειώσεις της ιστορίας και δεν
καταγράφονται τώρα στο χωροτακτικό του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ».
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Βρίσκονται στα έργα του Πλουτάρχου, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ναι, αλλά έπεσαν οι
προβολείς πάνω στο Λεωνίδα µε τους τριακοσίους και έµειναν
στην άκρη οι Θεσπιείς.
Παρακαλείται ο κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας εκ της Κορινθίας να
προσέλθει στο Βήµα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι, συζητούµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο τριακοσίων σελίδων, αλλά λειψό. Πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο που
από την ψήφισή του µέχρι την πλήρη εφαρµογή του, θα απαιτηθούν τουλάχιστον τρία χρόνια, αλλά και καµµιά διακοσαριά παρεµβάσεις νοµοθετικού περιεχοµένου. Είναι ένας νοµοθετικός
λαβύρινθος που διασφαλίζει την αποτυχία του όλου εγχειρήµατος.
Και µέσα σ’ αυτήν τη βαθιά οικονοµική κρίση, η Κυβέρνηση
διατείνεται ότι φέρνει αυτό το νοµοσχέδιο για τη διοικητική µεταρρύθµιση, προκειµένου να εξοικονοµήσει πόρους. Ο κύριος
Υπουργός µίλησε για 1,2 δισεκατοµµύρια ευρώ, πλην, όµως, δεν
τα αιτιολόγησε. ∆εν έχουµε αναλογιστική µελέτη. ∆εν µας είπε
πόσο θα στοιχίσει η όλη µεταρρύθµιση. ∆εν µας είπε, εάν µαζί µε
τις αρµοδιότητες και το προσωπικό, θα µεταφερθούν και οι
πόροι, πόσοι θα είναι αυτοί οι πόροι και από πού προέρχονται.
Και, βεβαίως, δεν µας είπε πόσο θα στοιχίσουν οι επαναληπτικές εκλογές της δεύτερης Κυριακής που επαναφέρει αυτή η Κυβέρνηση, προκειµένου να υπηρετήσει τις µικροκοµµατικές
σκοπιµότητες. Και, βεβαίως, θα δούµε πάλι το φαινόµενο να χάνουν υποψήφιοι δήµαρχοι που έχουν συγκεντρώσει το 48% και
49% και να αναδεικνύονται εκείνοι που είναι στο 30%, οι οποίοι
όµως φρόντισαν να συνεννοηθούν, να συνεργαστούν µε τους
τρίτους και τους τέταρτους, οι οποίοι βεβαίως κατά κανόνα διεκδικούν και παίρνουν θέσεις, αλλά και τα έξοδά τους, όπως πολύ
εύστοχα παρατήρησε συνάδελφός µας.
Και, βεβαίως, υπάρχει και το χωροταξικό. Ο κύριος Υπουργός
µας είπε ότι υπάρχουν µόνο διακόσιες πενήντα ενστάσεις. Όµως,
τόσο κατά τη συζήτηση στην Ολοµέλεια, όσο και στην επιτροπή,
κύριε Υπουργέ, έχουµε χάσει το µέτρηµα. Συνάδελφοι της Συµπολίτευσης κυριολεκτικά βοµβάρδισαν το Υπουργείο µε ενστάσεις, µε διαµαρτυρίες, µε προτάσεις από αγανακτισµένες
εκλογικές περιφέρειες. Και αυτά, βεβαίως, συµβαίνουν, κύριε
Υπουργέ, διότι σ’ αυτό το δήθεν διάλογο δεν συµµετείχαν οι θεσµικοί φορείς, οι δήµαρχοι, οι νοµάρχες, αλλά και οι αντιπρόσωποι των πολιτών στο Κοινοβούλιο. Ακούσατε προηγουµένως
το συνάδελφό µας, ο οποίος δηµοσίως σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα
είπε ότι εδώ και δεκαπέντε ηµέρες προσπαθεί να δει τον
Υπουργό, χωρίς να το καταφέρνει.
Και ήταν θλιβερό το θέαµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
κύριε Υπουργέ, να βλέπουµε τους συναδέλφους της Συµπολίτευσης να τρέχουν πίσω από τους Υπουργούς της δικής τους
Κυβέρνησης, στους διαδρόµους της Βουλής και στο καφενείο,
προκειµένου να ενηµερωθούν για το τι µέλλει γενέσθαι µε τις περιφέρειές τους. Ήταν θλιβερό το θέαµα, κύριε Υπουργέ, όταν
βλέπαµε τους δηµάρχους και τους νοµάρχες κατά τη διάρκεια
των δηµοσίων συζητήσεων να τρέχουν πίσω από τον Υπουργό
για να διεκδικούν κάτι καλύτερο για το νοµό τους.
Και, βεβαίως, ήταν πολύ θλιβερό το γεγονός ότι αγνοήσατε
την έκθεση του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η ΚΕ∆ΚΕ
και η ΕΝΑΕ καταγγέλλουν ότι βρέθηκαν µπροστά σε τετελεσµένα
γεγονότα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Υπάρχει και το ερώτηµα, κύριε Υπουργέ, µε ποιους τελικά κάνατε αυτήν την πολυδιαφηµισµένη διαβούλευση. Προφανώς, µε
τους ευνοούµενους και επίδοξους αυτοκράτορες της «πασοκικής» Τοπικής Αυτοδιοίκησης που θέλουν να φτιάξουν δήµους
στα µέτρα τους και να εξυπηρετήσουν τα προσωπικά τους συµφέροντα και το κοµµατικό συµφέρον του ΠΑΣΟΚ.
Θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, να ρωτήσω εκείνους οι οποίοι αποφάνθηκαν για τη χωροταξία στην Κορινθία, αν ξέρουν πού πέφτει ο Φενεός και η Στυµφαλία. Θα ήθελα να τους διαφωτίσω ότι
είναι δύο κατ’ εξοχήν ορεινοί δήµοι που απλώνονται σε υψόµετρο
µέχρι και πάνω από χίλια διακόσια µέτρα και που η κοινοτική νοµοθεσία αναγνωρίζει ότι όλα τα κοινοτικά διαµερίσµατα –µα,
όλα- εµπίπτουν στις διατάξεις των ορεινών και µειονεκτικών περιοχών. Είναι δύο δήµοι µε απολύτως κοινά χαρακτηριστικά, µε
κοινές ανάγκες, µε ίδιους αναπτυξιακούς στόχους, µε κοινωνική
συνοχή, αλλά και µε δεδηλωµένη την επιθυµία, κύριε Υφυπουργέ, να συνενωθούν. Και αυτό είναι το πολύ σηµαντικό. Ήταν
και η πρόταση του ΙΤΑ.
Καταθέτω στα Πρακτικά την κοινή απόφαση των δύο δήµων
για τη νέα διοικητική µεταρρύθµιση την οποία βεβαίως και αγνοήσατε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα απόφαση, η οποία
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
∆εν δηµιουργήσατε ένα δήµο, ο οποίος θα συµβάλει σηµαντικά στην ανάπτυξη της ορεινής Κορινθίας, θα την καταστήσει
πόλο έλξης για πολύ κόσµο, θα αναδείξει τα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα, για να µπορέσει τελικά να προσφέρει πλούτο για
όλη την Κορινθία.
Θα αναφερθώ, βεβαίως, και σε µία µεγάλη αδικία µε το ∆ήµο
Σικυωνίων, όπου µέσα εκεί εντάξατε τους δύο ορεινούς δήµους
και φτιάξατε ένα δήµο-τέρας, µε πλάτος µόλις τέσσερα χιλιόµετρα κατά µήκος της παραλίας και µε βάθος εκατό χιλιόµετρα.
Είναι ένας δήµος που του στερείτε τη δυνατότητα να αναπτυχθεί, να αναπτύξει τα συγκριτικά του πλεονεκτήµατα, την πεδινή
ζώνη, τη µεγάλη εµπορική δραστηριότητα, να αναπτύξει το συγκριτικό πλεονέκτηµα που του δίνει το λιµάνι και η παραλία. Και
αυτό ήταν το δεύτερο µεγάλο σας ολίσθηµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ, κύριε Πρόεδρε, στην περίπτωση της µεγάλης αδικίας που έχει συντελεστεί σε βάρος της
Περαχώρας. Κυριολεκτικά, όλη η Κορινθία βοά, κύριε Υπουργέ,
ότι όλα έγιναν ύστερα από µυστικές διαβουλεύσεις, προκειµένου να εξυπηρετηθούν πρόσωπα και κοµµατικές σκοπιµότητες
για την ιστορική περιοχή της Περαχώρας, της οποίας το όνοµα
αφαιρέθηκε, κύριε Υπουργέ, από το νέο ∆ήµο Λουτρακίου-Αγίων
Θεοδώρων.
Και εδώ φάνηκε ξεκάθαρα ότι οι συνεργάτες σας αγνοούν
ιστορία πέντε χιλιάδων χρόνων. Αγνοούν όχι µόνο την αρχαία γη
της Περαίας, αλλά και το γεγονός ότι η ιστορική Περαχώρα
υπήρξε ένας από τους πρώτους δήµους –ιδρύθηκε το 1833- του
νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Είναι άµεσα συνδεδεµένος βεβαίως και µε τους αγώνες της εθνικής απελευθέρωσης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, περιµένουµε να αποκαταστήσετε αυτήν τη µεγάλη αδικία και να βάλετε ξανά το όνοµα της ιστορικής Περαχώρας στο νέο δήµο.
Σας καταθέτω, κύριε Υπουργέ, οµόφωνη απόφαση της διαπαραταξιακής επιτροπής, όπως επίσης και τη σύµφωνη γνώµη
όλων των συναδέλφων µου στην Κορινθία.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα απόφαση, η οποία
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε, δεν φανταζόµασταν ποτέ ότι µ’
αυτήν την κατ’ ευφηµισµό µεταρρύθµιση, το ΠΑΣΟΚ θα µας έδειχνε ένα κοµµατικό πρόσωπο χειρότερο απ’ αυτό που είδαµε κατά
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την πρώτη µεταρρύθµιση µε τον «ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑ».
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε, κύριε
Κόλλια.
Παρακαλώ τώρα τον έτερο συµπατριώτη µου κ. Γεώργιο Κοντογιάννη να έρθει στο Βήµα.
Είµαι τυχερός, γιατί καλώ συνέχεια στο Βήµα αγαπηµένους
µου συµπατριώτες. Και ο Χριστός, άλλωστε, έκανε διακρίσεις!
Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει η κ. Φωτεινή Πιπιλή, η οποία
είναι Βουλευτής Αθηνών βεβαίως, αλλά…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Αλλά κατάγεται από την Ηλεία!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): …είναι κλασική εξ
Ηλείας.
Ορίστε, κύριε Κοντογιάννη, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, «σε συνθήκες «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» δεν µπορούν να
επιβιώσουν µικροί δήµοι». Με τη διαπίστωση αυτή έκλεισε σήµερα γύρω στις 13.30’ µετά το µεσηµέρι την παρέµβασή του ο
Υπουργός Εσωτερικών, κ. Γιάννης Ραγκούσης. Πρόκειται για µια
διαπίστωση που παραπέµπει στη φιλοσοφία του σχεδίου νόµου
που συζητούµε, µια φιλοσοφία που πρέπει να ικανοποιήσει και
τις σύγχρονες λειτουργικές ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
αλλά και τις απαιτήσεις του Μνηµονίου της τρόικας των δανειστών µας.
Πόσο όµως, ισχύει στην πράξη αυτή η διαπίστωση του Υπουργού; Η εµπειρία µου από την εκλογική µου περιφέρεια δείχνει ότι
κάτι τέτοιο δεν συµβαίνει.
Μιλώντας στην επιτροπή, σας ανέφερα συγκεκριµένα παραδείγµατα. Από τη συζήτηση που είχα µαζί σας, κύριε Υπουργέ,
αλλά και µε τον αρµόδιο Υφυπουργό, διαπίστωσα ότι η διάθεση
εκ µέρους σας για διάλογο, ίσως, και να υπήρχε. ∆υστυχώς,
όµως, άλλοι παράγοντες –και ξέρετε ποιοι- φρόντισαν να µείνουν
εκτός διαβούλευσης οι Βουλευτές της Αντιπολίτευσης.
Ήταν σαφές, κύριε Υπουργέ, ότι κάποιοι θέλησαν µέσω της
χωροταξικής κατανοµής να κόψουν και να ράψουν πολιτικά «κουστούµια» στα δικά τους µέτρα, κάτι που πέτυχαν µε την ανοχή
σας και σε βάρος της φιλοσοφίας του δικού σας πολιτικού τέκνου, του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» και σε βάρος της ενότητας των τοπικών
κοινωνιών.
Μόνο απογοήτευση, όµως, και πικρία µπορεί να νιώσει κανείς,
γιατί στον 21ο αιώνα και υπό τις παρούσες πολιτικές και οικονοµικές συνθήκες κυριαρχούν λογικές που θα έπρεπε να έχετε
εγκαταλείψει, λογικές που ικανοποιούν προσωπικά συµφέροντα
και όχι συµφέροντα του κοινωνικού συνόλου.
Και αφού σε συνθήκες «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» δεν µπορούν να επιβιώσουν, όπως σωστά είπατε, µικροί δήµοι, γιατί διχοτοµείτε την
Επαρχία Ολυµπίας; Και χθες ακόµα ήταν εδώ, στη Βουλή, δήµαρχοι της περιοχής που ζητούσαν οι πέντε δήµοι της Επαρχίας
Ολυµπίας να γίνουν ένας µε πληθυσµό τριάντα έξι χιλιάδες κατοίκους.
Και είναι δυνατόν µ’ αυτήν την ενωτική πρόταση των δηµάρχων
Ανδρίτσαινας, Αλιφείρας, Φιγαλείας να συµφωνούν µεν και κατ’
ιδίαν οι Βουλευτές του Νοµού, αλλά να υπάρχουν συνάδελφοι
που αρνούνται να υπογράψουν; Τι φοβούνται; Και γιατί συνεχίζουµε, οι Βουλευτές που έχουµε ορκιστεί να υπηρετούµε τα συµφέροντα του τόπου µας, να υποτασσόµεθα σε προσωπικές
φιλοδοξίες τοπικών κοµµατικών φίλων ή ακόµα και σε πολιτικές
απειλές;
Άραγε, κύριε Υπουργέ, εξυπηρετούν αυτές οι λογικές τη φιλοσοφία του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», όταν µάλιστα µε το να υποκύπτουµε σ’ αυτές τις λογικές προκαλούνται τέτοιου είδους
«καραµπόλες» που πλήττεται η ενότητα των τοπικών κοινωνιών
και σε άλλες περιοχές, όπως αυτή του Κάµπου της Ηλείας;
Και εξηγώ τι εννοώ: Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, οι
δήµαρχοι του Κάµπου είχαν δηµιουργήσει τη Συµπολιτεία και αργότερα το Σύνδεσµο των δήµων της περιοχής, επιδιώκοντας τη
συνένωσή τους µόλις γινόταν η δεύτερη φάση της ενοποίησης
των δήµων.
Μάλιστα, ο σηµερινός Υφυπουργός Εσωτερικών µε θάρρος
είχε πει ότι η πρωτοβουλία τους έπρεπε να αποτελέσει παρά-
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δειγµα προς µίµηση και ότι το Υπουργείο Εσωτερικών θα έπρεπε
να τη διαφηµίζει παντού.
∆υστυχώς, αποδείχθηκε ότι µιλούσε χωρίς τον «ξενοδόχο».
Και «ξενοδόχος» στην προκειµένη περίπτωση ήταν τα κοµµατικά
συµφέροντα των τοπικών παραγόντων του ΠΑΣΟΚ οι οποίοι
έδρασαν διασπαστικά.
Έτσι, λοιπόν, προκειµένου να εξυπηρετηθούν άλλα συµφέροντα και να µην υπάρξει ένας ενιαίος και ισχυρός δήµος στον
Κάµπο της Ηλείας της τάξεως των σαράντα πέντε χιλιάδων κατοίκων, θεωρήθηκε σωστό να διχοτοµηθεί µια περιοχή που από
µόνη της αποτελεί κοινωνική, οικονοµική, ιστορική και πολιτιστική
οντότητα. Με το πρόσχηµα ότι έπρεπε οι ίδιοι δήµαρχοι να αποφασίσουν την έδρα, η σύµπνοια εξαφανίστηκε. Και µετά την ανακοίνωση του προσχεδίου, κανείς δήµαρχος δεν ήθελε να
συζητήσει µε κανέναν, γιατί δεν τολµούσε να αποστεί από κεκτηµένα που το Υπουργείο Εσωτερικών ανέλπιστα του προσέφερε.
Στον Κάµπο της Ηλείας υπάρχει και το αεροδρόµιο της Ανδραβίδας, το οποίο εντάσσετε πλέον στο ∆ήµο Κυλλήνης. Στο
δε διπλανό ∆ήµο του Πηνειού εντάσσετε το Πεδίο Βολής της
«117 Πτέρυγος Μάχης». ∆ηλαδή, στον ένα ∆ήµο εντάσσετε τα
οφέλη µε τη λειτουργία του αεροδροµίου και τη βάση διασποράς -οφέλη που θα πολλαπλασιαστούν όταν το αεροδρόµιο από
το 2013 θα λειτουργήσει και ως πολιτικό- και στον άλλον, όλα τα
προβλήµατα που έχει το Πεδίο Βολής. Άραγε, αυτό είναι δικαιοσύνη;
Όµως και ανάµεσα στον Καλλικρατικό ∆ήµο της Κυλλήνης δηµιουργήσατε προβλήµατα, αφού η ιστορική πόλη της Ανδραβίδας, πρωτεύουσα του ∆εσποτάτου του Μορέως, διαµαρτύρεται
ότι σκανδαλωδώς αγνοείται, γιατί ορίσατε ως ιστορική πρωτεύουσα τη Βάρδα.
Όµως, και η Βάρδα διαµαρτύρεται, γιατί ορίσατε πρωτεύουσα
του ∆ήµου τα Λεχαινά, έναν δήµο µε το µισό πληθυσµό από
αυτή, ο οποίος, όµως, χωροταξικά βρίσκεται στο κέντρο του
δήµου που έχετε δηµιουργήσει.
Όλες αυτές οι διαµαρτυρίες φαντάζουν µε γόρδιο δεσµό.
Όµως, κύριε Υπουργέ, οι γόρδιοι δεσµοί δεν λύνονται. Κόβονται!
Ενοποιείστε τους δύο δήµους του Κάµπου σε έναν. Να γίνει,
δηλαδή, αυτό που όλοι οι δήµαρχοι, αλλά και οι Βουλευτές κατ’
ιδίαν παραδέχονται ότι είναι σωστό, αλλά δεν τολµούν δηµοσίως
να εκφράσουν και να συνυπογράψουν.
Ο Κάµπος της Ηλείας πρέπει να γίνει ένας δήµος. Για την επιλογή της πρωτεύουσας οφείλετε να εφαρµόσετε τα ίδια κριτήρια
που ακολουθήθηκαν στην πλειονότητα των περιπτώσεων, δηλαδή τα πληθυσµιακά και οι δήµαρχοι οφείλουν να µοιράσουν
κατά τέτοιο τρόπο τις υπηρεσίες, ώστε να δίνεται προοπτική ανάπτυξης σε όλες τις πόλεις.
Ποιος µπορεί να αρνηθεί την πρωτεύουσα θέση των Λεχαινών
του Καρκαβίτσα στον πολιτισµό;
Ποιος µπορεί να αρνηθεί την πρωτεύουσα θέση της Βουπρασίας στην αγροτική παραγωγή και την πλεονεκτική της θέση σε
ό,τι αφορά το εµπόριό τους, αφού βρίσκεται ανάµεσα σε δύο αεροδρόµια και δίπλα στο µεγαλύτερο αστικό κέντρο της Πελοποννήσου;
Ποιος µπορεί να αρνηθεί την ιστορικότητα της πρωτεύουσας
του ∆εσποτάτου του Μορέως της Ανδραβίδας ή την κοµβική
θέση της Κυλλήνης µε το λιµάνι της;
Ποιος, επίσης, µπορεί να αρνηθεί ότι η τουριστική ανάπτυξη
θα έχει πρωτεύουσα θέση στους ∆ήµους Βαρθολοµιού, Κάστρου, Κυλλήνης, αλλά και Βουπρασίας;
Ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», λοιπόν, µπορεί να δώσει προοπτική σε
κάθε δήµο, κύριε Υπουργέ, αρκεί όµως να τον δούµε µε τα µάτια
του µέλλοντος που ξεπερνούν τα δικά µας προσωπικά ή µικροκοµµατικά συµφέροντα ή και τη δική µας εκ των πραγµάτων σύντοµη παρουσία στην πολιτική.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Υπουργέ, αρθείτε στο ύψος των περιστάσεων, έστω και
την ύστατη στιγµή. Η πρόκληση να γράψετε ιστορία είναι τεράστια. Επιλέξτε εσείς εάν την ιστορία θα τη γράψετε µε µαύρα ή
µε χρυσά γράµµατα.
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Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Κοντογιάννη, αλλά ιδιαιτέρως τον ευχαριστούµε για την πειθαρχία του στο χρονόµετρο.
Τώρα καλείται η κ. Φωτεινή Πιπιλή, Βουλευτής της Α’ Αθηνών,
εξ Ολυµπίας βεβαίως, να λάβει το λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Κυρίες και κύριοι –και απευθύνοµαι και σε
όσους τηλεθεατές µάς παρακολουθούν- δεν είναι τυχαίο ότι
έφερα µαζί µου αυτόν τον όγκο, προκειµένου να καταλάβει ο κόσµος το τι καλούµεθα να ψηφίσουµε, αναφορικά µε τον όγκο και
αναφορικά µε το δυσνόητο τρόπο που χαρακτηρίζει πάντα τα νοµοσχέδια στη Βουλή.
Και επειδή εγώ δεν θέλω πάλι να βρεθώ στη δυσάρεστη θέση,
όπως πολλοί συνάδελφοι, να µε κατηγορήσουν «µα, καλά χριστιανή µου, δεν ξέρατε τι ψηφίζατε;», διευκρινίζω ότι όταν ένα
νοµοσχέδιο είναι εξακοσίων σελίδων, εγώ από µόνο του αυτό το
γεγονός το φοβάµαι και µου δηµιουργεί ανησυχία, γιατί εγώ ως
άνθρωπος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης επί είκοσι χρόνια φανταζόµουν ότι διαφορετικά θα µιλούσαµε εδώ σε πνεύµα συναίνεσης για τη διοικητική µεταρρύθµιση που οπωσδήποτε είναι
αναγκαία, κάτι στο οποίο έχουµε συµφωνήσει όλοι.
Και αφού σας έδειξα για ποιο λόγο κουβάλησα µαζί µου αυτόν
τον όγκο, θέλω να επισηµάνω πράγµατα που δεν ακούστηκαν
από άλλους συναδέλφους, γιατί ο καθένας µας έχει µια εξειδίκευση.
Αυτό που µε απασχολεί εµένα γενικότερα είναι η πλήρης έλλειψη προσοντολογίου για το ποιος δικαιούται να ψηφίζεται και
να ανακηρύσσεται ως πρώτος πολίτης της χώρας.
Για µένα ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» θα έπρεπε να µπαίνει σε ένα πολύ
πιο σύντοµο αρχικά νοµοσχέδιο σε τέτοιες λεπτοµέρειες, προκειµένου να µην έχουµε αυτό το φαινόµενο κακών, άθλιων δηµάρχων και κακών, άθλιων αιρετών που έχουν οδηγήσει την
Τοπική Αυτοδιοίκηση που είναι η πεµπτουσία της δηµοκρατίας
στα χάλια στα οποία αναφέρεται κάθε φορά ο Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.
Βλέπω, όµως, ότι ενώ δεν υπάρχει µία γενική γραµµή για το
ποιος µπορεί να είναι ο πρώτος ή η πρώτη πολίτης της χώρας,
έχουµε εδώ ένα λαϊκιστικό και άκρως επικίνδυνο -και θα εξηγήσω
γιατί- φαινόµενο, ότι ξαφνικά από είκοσι ενός έτους η ελληνική
νεολαία θα µπορεί να γίνει δήµαρχος ή άκουσον-άκουσον περιφερειάρχης!
Φαντάρος θα έχει προλάβει να πάει; Σε κανένα πανεπιστήµιο,
που είναι η πρώτη αναγκαιότητα, θα έχει προλάβει να πάει; Θα
διαχειριστεί το ΕΣΠΑ ή τα ταµεία των δήµων ένα παιδί είκοσι
ενός ετών; ∆εν λέω για το δηµοτικό σύµβουλο. ∆ηµοτικός σύµβουλος µπορεί να είναι και από δεκαέξι χρονών.
Βλέπω, επίσης, το εξής καταπληκτικό, ότι εδώ για λόγους που
µόνο µια πασοκική πολιτική δικαιολογεί επιτρέπεται η µεταδηµότευση της τελευταίας στιγµής χωρίς προϋπόθεση, δηλαδή ο
Αθηναίος θα πάει ξαφνικά στην Ξάνθη ή στον Έβρο να γίνει περιφερειάρχης ή δήµαρχος. Γιατί το έκαναν αυτό; Τα παιδιά του
«κοµµατικού σωλήνα» στο παρελθόν, τα ανεπάγγελτα, θα µπουν
στην πολιτική και έρχεται εις επίρρωσιν των λεγοµένων µου αυτό
το τροµερό, που πρέπει να το πάρετε πίσω, κύριε Ραγκούση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Ισχύει είκοσι χρόνια.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Όχι, εγώ σήµερα είµαι Βουλευτής.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Μα, είκοσι χρόνια
ισχύει!
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: ∆εν µε καταλάβατε! Σήµερα είµαι Βουλευτής.
Πάρτε πίσω το ασυµβίβαστο των δηµάρχων! Θα µας µουντζώνουν ακόµη περισσότερο οι πολίτες έξω από τη Βουλή.
Εµείς ψηφίσαµε αυτήν την κατάντια του πολιτικού συστήµατος,
που ήταν το ασυµβίβαστο των Βουλευτών. Αυτό οδήγησε σε συντεχνίες, οδήγησε σε συντάξεις και παροχές στους Βουλευτές,
που εξοργίζουν τον κόσµο. Έχουµε, δηλαδή, τώρα ένα σαθρό
βουλευτικό σύστηµα µε ανεπάγγελτους Βουλευτές που διεκδι-
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κούν συντάξεις για τις οποίες πληρώναµε παλιά οι πολίτες και τα
ασφαλιστικά ταµεία. Τώρα αυτό το σαθρό σύστηµα το ενισχύουµε!
Άκουσον-άκουσον, κύριε Υπουργέ! Είναι δυνατόν να πληρώσει ο Έλληνας πολίτης τα ασφαλιστικά ταµεία των δηµάρχων,
επειδή θα είναι ανεπάγγελτοι, δηλαδή επαγγελµατίες πολιτικοί;
Επιτρέπεται να µάθει ο ελληνικός λαός που µουντζώνει εµάς
τους Βουλευτές, ενώ εµείς τώρα πληρώνουµε τα ασφαλιστικά
µας ταµεία από την αποζηµίωση µας, ότι τους δηµάρχους θα
τους πληρώνουν οι δηµότες;
Να σας πω και κάτι άλλο, που το έχω πει πολλές φορές; Να
καταργηθούν οι συντάξεις των Βουλευτών και να µην παίρνουν
σύνταξη οι δήµαρχοι!
Κύριε Υπουργέ, καταργείτε τις συντάξεις στις χήρες µε τα
µωρά, αντί να καταργήσετε τις συντάξεις και τα προνόµια στις
πολιτικές χήρες και στις γυναίκες των πρώην Προέδρων της Βουλής. Θα φάµε ξύλο, κύριε Υπουργέ, αν δηµιουργήσουµε µια δεύτερη συντεχνία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση!
Για ποια ρηξικέλευθη αλλαγή µιλάµε; Επαγγελµατίες δήµαρχοι; Τρεις θητείες το πολύ, για να µην καταντήσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως η Βουλή των Ελλήνων που τη µουντζώνουν!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε, την κ.
Πιπιλή.
Καλείται τώρα ο Βουλευτής του Νοµού Καβάλας κ. Μιχαήλ Τιµοσίδης να έρθει στο Βήµα.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Να σπάσω το σερί των συµπατριωτών σας, γιατί είναι αλήθεια
πως αρκετοί συνάδελφοι συνέπεσε να είναι από την ίδια περιοχή.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Καλώς σπάτε το σερί,
για να µετατεθούµε στο Βορρά!
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙ∆ΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το νοµοσχέδιο που συζητούµε σήµερα, τη νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης διοίκησης, το πρόγραµµα
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», υλοποιούµε µια ακόµη από τις δεσµεύσεις µας
προς τους Έλληνες πολίτες.
Το πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» είναι η συνέχεια σε µια σειρά
από σηµαντικές θεσµικές αλλαγές που έγιναν στην αυτοδιοίκηση
της χώρας µας. Πρόκειται για θεσµικές αλλαγές που φέρουν τη
σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ. Η ενίσχυση του ρόλου και των αρµοδιοτήτων των δήµων, η εκλεγµένη δευτεροβάθµια αυτοδιοίκηση, η
δηµιουργία ισχυρών δήµων µε το πρόγραµµα «ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΣ»
αποτελούν χαρακτηριστικές θεσµικές παρεµβάσεις.
Ιδεολογική µας σηµαία ήταν ότι αποτελεσµατικό κράτος είναι
το αποκεντρωµένο κράτος. Προσπάθειά µας ήταν να είναι τα κέντρα λήψης των αποφάσεων όσο γίνεται πιο κοντά στον πολίτη,
για να ελέγχονται όλο και πιο πολύ, αλλά και πιο αποτελεσµατικά από τον ίδιο τον πολίτη.
Η Νέα ∆ηµοκρατία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είτε ως κυβέρνηση είτε ως Αντιπολίτευση έπαιξε διαχρονικά ένα συντηρητικό ρόλο, αντιδρώντας στον εκσυγχρονισµό αυτής της µορφής
του κράτους.
Η νέα αρχιτεκτονική εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια της
Κυβέρνησης για τη ριζική αλλαγή του πολιτικού συστήµατος και
του κράτους, αλλαγή που ξεκίνησε από το ίδιο το κυβερνητικό
σχήµα, προσπάθεια που συνεχίστηκε µε την κατοχύρωση της
αξιοκρατίας, µε την υπαγωγή όλων των προσλήψεων στο δηµόσιο και των εποπτευοµένων φορέων στο ΑΣΕΠ ή µε τη διαφάνεια
που έφερε η νοµοθετική πρωτοβουλία για ανάρτηση όλων των
αποφάσεων κρατικών λειτουργών σε όλες τις βαθµίδες διοίκησης και αυτοδιοίκησης στο διαδίκτυο.
Είναι κοινός τόπος ότι σήµερα η κατάσταση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση απέχει πολύ από το νέο µοντέλο ανάπτυξης που θέλουµε για τη χώρα. Μόνο διακόσιοι δεκατρείς δήµοι, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, από τους χίλιους τριάντα τέσσερις κατάφεραν να αποκτήσουν την πιστοποίηση για διαχειριστική επάρκεια
για υλοποίηση έργων του ΕΣΠΑ. Από την άλλη το 44%, δηλαδή
πεντακόσιοι δήµοι της χώρας, λειτουργούν το πολύ µε ένα µηχανικό, ενώ διακόσιοι πενήντα δήµοι δεν έχουν ούτε έναν οικονοµολόγο να εργάζεται εκεί και πεντακόσιοι δήµοι έχουν το πολύ
έναν έως δύο οικονοµολόγους.
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Τι βιώνουν οι πολίτες στις συναλλαγές τους µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι γνωστό. Γραφειοκρατία, µε αποτέλεσµα την
κακή εξυπηρέτηση, πολυδαίδαλες, αλληλεπικαλυπτόµενες, πολυδιασπασµένες και τελικά χαµηλής ποιότητας υπηρεσίες στα
διάφορα επίπεδα της διοίκησης, δηλαδή παθογένειες που δηµιουργούν δυσβάστακτο δηµοσιονοµικό κόστος και σπατάλη και
κατ’ επέκταση λειτουργούν ως εστίες διαφθοράς και αναποτελεσµατικότητας.
Στην πραγµατικότητα ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» αποτελεί µια από τις
θεµελιώδεις προγραµµατικές δεσµεύσεις της Κυβέρνησής µας,
έχοντας ως στόχο και ως πνεύµα του να δηµιουργηθούν ισχυροί
δήµοι µε ουσιαστικές αρµοδιότητες για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, αιρετές περιφέρειες που σχεδιάζουν την ανάπτυξη, αποκεντρωµένη κρατική διοίκηση επιτελικού χαρακτήρα.
Με τις δεκαέξι θεµελιώδεις αλλαγές που αφορούν σηµαντικούς τοµείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προχωρούµε. Αναφέρω
χαρακτηριστικά µερικούς, όπως τη χωροθεσία των νέων δήµων
σε όλη τη χώρα και τη συγκρότηση των περιφερειών µε την κατάργηση των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και επαρχείων και,
βεβαίως, µία υπόθεση που δεν µπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι
ήταν τέλεια, ότι δεν είχε προβλήµατα, ότι δεν δηµιούργησε προβλήµατα.
Όµως, νοµίζω πως αυτό είναι το έλασσον αυτής της προσπάθειας και πως εµείς θα πρέπει να µείνουµε στο µείζον. Το µείζον
είναι πως αλλάζουµε τη δοµή της ίδιας της αυτοδιοίκησης, µε
αποκεντρωµένες αρµοδιότητες και κυρίως µε πόρους που µεταφέρονται στην αυτοδιοίκηση, µε σηµαντικές αρµοδιότητες που
µεταφέρονται από τη δευτεροβάθµια αυτοδιοίκηση στους δήµους και το ίδιο, επίσης, από το κράτος προς την ίδια την αιρετή
περιφέρεια, µε καινοτοµίες, όπως το «Συµπαραστάτη του ∆ηµότη και της Επιχείρησης» και τη µείωση της ηλικίας στα δεκαοκτώ.
Γιατί, αγαπητή κυρία συνάδελφε, φοβάστε τους νέους των δεκαοκτώ ετών; ∆εν αποκλείει κανένας ότι και αυτοί µπορούν πολύ
καλύτερα. Εξάλλου, ας τους δώσουµε την ευκαιρία, µιας και
εµείς, οι µεγαλύτερες ηλικίες, δεν καταφέραµε να πετύχουµε το
ζητούµενο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε την εφαρµογή του σχεδίου
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» συρρικνώνεται ένας µεγάλος αριθµός επιχειρήσεων. Οι θέσεις πολιτικού προσωπικού περιορίζονται από πενήντα χιλιάδες σε είκοσι πέντε χιλιάδες. Από έξι χιλιάδες νοµικά
πρόσωπα περιοριζόµαστε σε δύο. Από σαράντα χιλιάδες µέλη
δηµοτικών επιχειρήσεων και συµβουλίων περιοριζόµαστε σε είκοσι χιλιάδες.
Με την εξυγίανση των υπερχρεωµένων δήµων, µε την αναπτυξιακή επανεκκίνηση της χώρας και µε την αλλαγή του «ΘΗΣΕΑΣ»
στο πρόγραµµα «Ελληνική Αρχιτεκτονική ∆ιοίκηση και Αυτοδιοίκηση της Ελλάδας», στο οποίο θα συµµετέχει η ίδια η αυτοδιοίκηση, θα δώσουµε τη δυνατότητα στους τοπικούς άρχοντες και
στην τοπική κοινωνία η ίδια να προγραµµατίζει, να σχεδιάζει και
να υλοποιεί όλα εκείνα που σκέφτεται να κάνει στον τόπο της και
µάλιστα µε πόρους. Είναι γνωστό πως µεταφέρονται πόροι, τους
οποίους η ίδια η κοινωνία µε τους εκπροσώπους της θα διαχειρίζεται.
Πιστεύω ότι σ’ αυτήν τη δύσκολη περίοδο που διανύει η χώρα
µας, σε µια περίοδο όπου όλοι ξέρουµε ότι τα οικονοµικά είναι
τόσο άσχηµα, εµείς τολµούµε και προχωρούµε µε θεσµικές αλλαγές, γιατί πιστεύουµε ότι στην κρίση απαντάς µε πρωτοβουλίες που οδηγούν τα πράγµατα µπροστά. Είµαι βέβαιος ότι ο
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» θα οδηγήσει τη χώρα σε µία νέα πορεία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ. Τιµοσίδη. Μένουµε στη Μακεδονία. Το λόγο έχει ο Βουλευτής Σερρών της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης. Στα
Ιταλολατινικά ο Θεόφιλος λέγεται Αµαντέους. Έχετε το όνοµα
του Μότσαρτ.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙ∆ΗΣ: Μου το έχετε πει, κύριε Πρόεδρε,
σας ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε µία κρίσιµη για την πατρίδα
µας εποχή, όπου η οικονοµική κρίση άρχισε να µετατρέπεται σε
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πολιτική κρίση και η κοινωνία είναι κυριολεκτικά σοκαρισµένη
από τα σκληρά και απάνθρωπα µέτρα της Κυβέρνησης, που βυθίζουν όλο και περισσότερο τα νοικοκυριά στη φτώχεια, η κοινωνική συνοχή είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβίωση
όλων µας.
∆εν επιτυγχάνεται, όµως, µε προπαγανδιστικούς µηχανισµούς,
µε ψεύτικες υποσχέσεις, µε βαρύγδουπες δηλώσεις, έτσι ώστε
να κοροϊδέψετε τον κόσµο και να κερδίσετε χρόνο ή µε αλλαγές
που απαιτούν πόρους, για να υλοποιηθούν σε µια εποχή που
υπερδανειζόµαστε, για να επιζήσουµε.
Η Κυβέρνηση αυτή έχει ένα µεγάλο προσόν, να εφευρίσκει και
να επινοεί καλαίσθητες ονοµασίες για να δώσει επικοινωνιακά
έµφαση ακόµα και σε νοµοσχέδια που στην πράξη η υλοποίησή
τους δεν θα είναι πραγµατοποιήσιµη, χωρίς τις απαραίτητες υποδοµές, τους πόρους και τεχνικά µέσα, όπως είναι το συζητούµενο σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
Η αλαζονική συµπεριφορά που επέδειξε η Κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ προς τους Βουλευτές της Αντιπολίτευσης και η περιφρόνηση των τοπικών κοινωνιών, αλλά και των θεσµοθετηµένων
οργάνων της αυτοδιοίκησης αποτελεί κεντρική επιλογή του σχεδιασµού της για τη νέα διοικητική µεταρρύθµιση που παρουσιάζει στη Βουλή προς ψήφιση.
Η διαβούλευση που έκανε µε τους κοµµατάρχες της στα
υπουργικά γραφεία είναι προσβολή για την ίδια τη δηµοκρατία
και τους εκπροσώπους της. Ελήφθησαν αποφάσεις, για να εξυπηρετήσουν κοµµατικά συµφέροντα και όχι το όφελος των τοπικών κοινωνιών.
Η επιτάχυνση της ανάπτυξης της περιφέρειας, η εξάλειψη των
ανισοτήτων, η τόνωση της επιχειρηµατικότητας και της απασχόλησης, η συνολική αναδιάρθρωση των διοικητικών µηχανισµών,
το ζωντάνεµα των ξεχασµένων χωριών, η καλύτερη λειτουργία
του θεσµού για την πλήρη εξυπηρέτηση των πολιτών, δεν επιτυγχάνονται όταν: Πρώτον, η µεταρρύθµιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν αποτελεί µέρος ενός συνολικού προγράµµατος
διοικητικής µεταρρύθµισης.
∆εύτερον, υπάρχει σχεδιασµός εθνικού επιχειρησιακού προγράµµατος που θα συνοδεύει τη διοικητική µεταρρύθµιση, θα
διαθέτει τους αναγκαίους πόρους που θα επαρκούν για την
άσκηση των νέων εξουσιών και αρµοδιοτήτων.
Τρίτον, δεν εµπεδώνεται η δικαιοσύνη στη νέα χωροταξική κατανοµή των δήµων µε ενιαία αντικειµενικά κριτήρια (πληθυσµιακά, οικονοµικά, κοινωνικά, πολιτισµικά) αφού η Κυβέρνηση
αγνόησε τους πάντες και συζήτησε µόνο µε τους Βουλευτές της
και τους κοµµατικούς παράγοντες.
Τέταρτον, δεν έγινε κοστολόγηση των αρµοδιοτήτων που µεταφέρονται, καθορισµός και διασφάλιση των αναγκαίων πόρων
µε χρονοδιαγράµµατα υλοποίησής τους.
Αναφερόµενος στο χωροταξικό για το Νοµό Σερρών, θέλω να
καταγγείλω την αναξιοπιστία της Κυβέρνησης, η οποία ενώ θα
έπρεπε να εφαρµόσει ενιαία αντικειµενικά κριτήρια µε δικαιοσύνη, κατέφυγε σε µικροπολιτικά παιχνίδια, αποφασίζοντας εν
κρυπτώ, χωρίς να λάβει υπ’ όψιν της τη βούληση των τοπικών
κοινωνιών που κατέθεσαν τεκµηριωµένες προτάσεις.
Έτσι: Πρώτον, η Κυβέρνηση κινήθηκε µε δύο µέτρα και δύο
σταθµά, όσον αφορά το πληθυσµιακό κριτήριο. ∆εύτερον, δεν
έλαβε υπ’ όψιν της τις προτάσεις της ΤΕ∆Κ, αλλά περιφρόνησε
και τους Βουλευτές της Αντιπολίτευσης σαν να µη ζούµε εµείς σ’
αυτόν το νοµό, δείχνοντας µικρόψυχη κοµµατική σκοπιµότητα.
Τρίτον, σε µία δύσκολη οικονοµική συγκυρία, που η Κυβέρνηση επιζητά τη συναίνεση σε κορυφαία θέµατα µε την πρακτική
του «αποφασίζουµε και διατάζουµε µόνοι µας εν αγνοία της κοινωνίας», η Κυβέρνηση επέφερε εντάσεις και αντιθέσεις στις τοπικές κοινωνίες, ακυρώνοντας στη συνείδηση του κόσµου την
αναγκαιότητα της διοικητικής µεταρρύθµισης.
Έτσι, αλλού εφαρµόσατε το πληθυσµιακό κριτήριο και αλλού
όχι, αλλού πήρατε υπ’ όψιν την ορεινότητα και σε άλλες περιπτώσεις όχι, αλλού συνενώσατε Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και δηµιουργήσατε δήµους τεράστιους σε έκταση και
πληθυσµό και αλλού όχι.
Στο Νοµό Σερρών έχουµε δήµους που η χιλιοµετρική απόσταση των χωριών είναι έως και ογδόντα χιλιόµετρα χωρίς οµοι-
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ογένεια, εν αντιθέσει µε άλλους. Όπως για παράδειγµα οι συνενώσεις των ∆ήµων της Σιντικής και της Βισαλτίας. Ξεχάσατε ιστορικούς δήµους και µαρτυρικές κοινότητες, πράγµα που σηµαίνει
ότι δεν είστε ενηµερωµένοι ή αν είστε ενηµερωµένοι, τους
αγνοήσατε. Έγινε ελαστικοποίηση των κριτηρίων ανάλογα µε τις
κοµµατικές σας επιδιώξεις.
Σας κατηγορούµε, γιατί κάνατε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» χωρίς τους
αναγκαίους πόρους και µε χειρότερες συνθήκες απ’ ό,τι τον «ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑ» και θέλετε να επιτύχει αυτό το δηµιούργηµα.
Κλείνοντας την οµιλία µου, διερωτώµαι εδώ, στην Αίθουσα του
ελληνικού Κοινοβουλίου το εξής: Έχει νόηµα και ουσιαστικό περιεχόµενο η συζήτηση στο Κοινοβούλιο τόσες ηµέρες, όταν δεν
είστε διατεθειµένοι να κάνετε κάποιες αλλαγές σε τεκµηριωµένες
προτάσεις µας; Γιατί κάθεστε και µας ακούτε, όταν δεν είστε διατεθειµένοι να αλλάξετε τίποτα; Γιατί υποβαθµίζετε συνεχώς το
ρόλο του Βουλευτή, όταν γνωρίζουµε εκ των προτέρων ότι δεν
λαµβάνονται σοβαρά υπ’ όψιν οι απόψεις µας; Ποιο είναι τέλος
πάντων το νόηµα της διαβούλευσης; Ένας µύθος ή µία ωραιοποιηµένη επινόηση, για να δηµιουργείτε εντυπώσεις στον ελληνικό λαό;
Όταν, κύριε Υπουργέ, ως κόµµατα και ως θεσµό µας απαξιώνετε και χάνουµε την αξιοπιστία µας µε τον τρόπο που συµπεριφέρεστε εδώ, στο ναό της ∆ηµοκρατίας, µην περιµένετε να
µπορέσουµε να εµπνεύσουµε την κοινωνία για να µας ακολουθήσει. Καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο για όλους αυτούς τους λόγους και για πολλούς άλλους που δεν έχω το χρόνο να
αναπτύξω.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Λεονταρίδη.
Επειδή εκδηλώνετε ενδιαφέρον να έχετε µία ενηµέρωση σχετικά µε το χρόνο της αποψινής συνεδριάσεως -πράγµα που είναι
εύλογο- θέλω να σας ενηµερώσω ότι, όπως υπολογίσαµε, η συζήτηση θα ολοκληρωθεί περίπου στις 01.30’ και εκτιµούµε ότι
αυτό θα συµπέσει µε την οµιλία της κ. Γιαννακοπούλου, που έχει
τον αριθµό εκατόν είκοσι οκτώ στον κατάλογο. Αυτά κατά προσέγγιση. Αυτή η ενηµέρωση είναι χρήσιµη. Κρατήστε το ως σηµείωση.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ κ. Τριανταφυλλόπουλος.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα ενώπιον της Εθνικής
Αντιπροσωπείας συζητάµε τη µεγαλύτερη διοικητική µεταρρύθµιση που συνετελέσθη ποτέ στη χώρα µας.
Το θέµα της νέας αρχιτεκτονικής του κράτους δεν είναι θέµα
τεχνικό, χωροταξικό ή επικοινωνιακό, όπως ακούσαµε. Είναι θέµα
βαθιά πολιτικό και ιδεολογικό. Και εδώ συγκρούονται δύο στρατηγικές, δύο φιλοσοφίες, δύο ιδεολογίες. Η µία, είναι η προοδευτική ιδεολογία που βασίζεται στις αρχές της εγγύτητας, της
λαϊκής κυριαρχίας, της αποκέντρωσης, του δηµοκρατικού προγραµµατισµού και της περιφερειακής ανάπτυξης. Υπάρχει και η
άλλη, η συντηρητική που εκφράζει τη στασιµότητα, τον αναχρονισµό, τον συγκεντρωτισµό.
Οφείλω να πω, κύριοι συνάδελφοι της Νέας ∆ηµοκρατίας, ότι
υπηρετείτε πιστά αυτήν τη φιλοσοφία και αυτήν την ιδεολογία,
διότι ως κυβέρνηση δεν κάνατε κανένα βήµα εκσυγχρονισµού
της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ενώ ως Αντιπολίτευση είστε απόντες
από όλες τις µεταρρυθµίσεις.
Εµείς το ΠΑΣΟΚ θεσµοθετήσαµε την Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, τον «ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑ» και τότε αντιµετωπίσαµε την λυσσαλέα αντίδραση σας για να περάσουν κάποια χρόνια και να γίνετε
και εσείς υπερασπιστές αυτών των πρωτοβουλιών.
Είπε ο κ. Ζώης ότι η Νέα ∆ηµοκρατία έβαλε στο τραπέζι της
συζήτησης πρώτη τη νέα αρχιτεκτονική. Έχει επιλεκτική µνήµη ο
κ. Ζώης, διότι θα πρέπει να του θυµίσω ότι ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν ο πρώτος πολιτικός στη χώρα που έβαλε αυτό το ζήτηµα από το 2004, στο δέκατο συνέδριο της ΕΝΑΕ. Τότε, λοιπόν,
µπήκαν οι βασικοί άξονες, οι οποίοι περιέχονται στο σηµερινό
νοµοσχέδιο, το οποίο συζητάµε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Οι άξονες αυτοί απετέλεσαν από το 2004, το αντικείµενο διαλόγου όλων των θεσµικών φορέων και των συνεδρίων της ΚΕ∆ΚΕ
και της ΕΝΑΕ και κατέληξαν σε οµόφωνες αποφάσεις. Οι οµόφωνες αυτές πολιτικές και θεσµικές αποφάσεις έχουν ενταχθεί
στο νοµοσχέδιο. Άλλωστε ο κ. Παυλόπουλος, στο συνέδριο της
ΕΝΑΕ στη ∆ράµα το 2007, µας είχε πει ότι το νοµοσχέδιο είναι
περίπου έτοιµο και ότι σε λίγους µήνες το νοµοσχέδιο αυτό θα
ψηφιστεί. Βέβαια, ξεχάστηκε, δεν ψηφίστηκε, επικαλούµενοι αργότερα την οικονοµική κρίση.
Με το παρόν νοµοσχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ερχόµαστε να υλοποιήσουµε συγκεκριµένες δεσµεύσεις του
ΠΑΣΟΚ, διαχρονικές, για τη λειτουργία του κράτους. Με αυτό το
νοµοσχέδιο, εκτός των άλλων, ενεργοποιούµε τις αρχές της εγγύτητας προς τον πολίτη και της καλύτερης λειτουργίας της δηµοκρατίας µας. ∆ίνουµε την δυνατότητα στις τοπικές κοινωνίες
στο κατώτατο θεσµικό επίπεδο που µπορεί να υπάρξει και είναι
αυτό της κοινότητας να οραµατίζεται, να σχεδιάζει, να υλοποιεί
και να παίρνει αποφάσεις για τις τύχες των τοπικών κοινωνιών.
Γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς, το ΠΑΣΟΚ, έτσι κατανοούµε το βάθεµα και το πλάτεµα της δηµοκρατίας.
Παρακολουθήσαµε στην επιτροπή, αλλά και αυτές τις δύο
ηµέρες, τις αγωνιώδεις προσπάθειες των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα της Νέας ∆ηµοκρατίας να στοιχειοθετήσουν λόγους για την µη ψήφιση του νοµοσχεδίου. Γιατί είναι
πραγµατικά δύσκολο, όταν συµφωνείς για την σκοπιµότητα, την
αναγκαιότητα και την χρηστικότητα αυτού του νοµοσχεδίου να
πεις «όχι».
Γιατί, όταν συµφωνείς για τις αρµοδιότητες, διότι αρµοδιότητες έχετε συµφωνήσει ότι δίνονται πολλές από το κεντρικό κράτος προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση, γιατί όταν αναγνωρίζετε ότι
γίνεται σοβαρή προσπάθεια αποκέντρωσης πόρων σε αυτήν τη
δύσκολη δηµοσιονοµική κατάσταση στην οποία βρισκόµαστε,
γιατί όταν στο νοµοσχέδιο περιλαµβάνονται, όπως ανέφερα και
πριν, οι βασικές θέσεις της ΚΕ∆ΚΕ και της ΕΝΑΕ και τέλος, γιατί
ο ελληνικός λαός έχει αγκαλιάσει αυτό το νοµοσχέδιο, πράγµατι
είναι πολύ δύσκολο να τεκµηριώσεις πολιτικά την άρνησή σου
και για να δικαιολογηθείς στον ελληνικό λαό, ψάχνεις επιχειρήµατα ήσσονος σηµασίας.
Σε σχέση µε το χωροταξικό εγώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα σηµειολογήσω. Θα κάνω µόνο µια παρατήρηση και
θα πω ότι ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» δεν γίνεται για να εξυπηρετήσει
προσωπικές στρατηγικές και επιλογές των Βουλευτών, των Νοµαρχών, των ∆ηµάρχων ή των διάφορων Τοπαρχών. Γίνεται, για
να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του λαού, της χώρας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας ∆ηµοκρατίας,
τολµάµε γιατί εµπιστευόµαστε την πολιτική ωριµότητα του ελληνικού λαού και την λαϊκή κυριαρχία. Ήρθε η ώρα να τολµήσετε
και εσείς, γιατί είναι κρίµα για τον τόπο, είναι κρίµα για την χώρα,
είναι κρίµα για την ίδια σας την παράταξη να είστε απόντες και
από αυτήν τη µεγάλη ιστορική πρόκληση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε και
εµείς τον κ. Τριανταφυλλόπουλο και για το ευσύνοπτο του
λόγου.
Καλείται ο κ. Θεόδωρος Καράογλου, Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης της Νέας ∆ηµοκρατίας, να λάβει το λόγο.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα το σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά τη διοικητική µεταρρύθµιση της χώρας, ένα σχέδιο νόµου πολύπαθο, πρόχειρο,
µε έντονο άρωµα κοµµατισµού, στο οποίο περισσότερο ταιριάζει
η λέξη απορρύθµιση, παρά µεταρρύθµιση.
Το τελευταίο διάστηµα, αγαπητοί συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, εισάγετε νοµοσχέδια στην Εθνική Αντιπροσωπεία, φορολογικό,
ασφαλιστικό, µεταναστευτικό, πολυνοµοσχέδιο Παιδείας, τα
οποία ενώ θα έπρεπε να έχουν στο επίκεντρό τους τον πολίτη,
εντούτοις τον αφήνουν σε δεύτερη µοίρα, εξυπηρετώντας, κυρίως µικροπολιτικές σκοπιµότητες και κοµµατικά συµφέροντα.
Ελπίζαµε ότι τουλάχιστον το παρόν σχέδιο νόµου που έπρεπε
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να αφορά την ανάπτυξη και το µέλλον των τοπικών κοινωνιών, τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ελλήνων πολιτών και τη δηµιουργία υγειών και σύγχρονων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα το αντιµετωπίζατε µε ευαισθησία, µε αίσθηµα ευθύνης
απέναντι στις τοπικές κοινωνίες και µε γνώµονα την ανάπτυξη
και την ευηµερία του κάθε τόπου.
Για άλλη µια φόρα, όµως, δυστυχώς διαψευστήκαµε. Και διαψευστήκαµε, γιατί σήµερα µας παρουσιάζετε ένα νοµοσχέδιο
που αν ζούσε σήµερα ο Καλλικράτης, ο µεγάλος αυτός αρχιτέκτονας, θα το χαρακτήριζε ως έκτρωµα. Η Κυβέρνηση σας, λοιπόν, έχοντας ανάγει την «κοπτοραπτική» σε επιστήµη, την
χρησιµοποιεί για άλλη µια φορά εδώ, για να δηµιουργήσει στη
χώρα ένα διοικητικό χάρτη µε κύρια χαρακτηριστικά την έλλειψη
πόρων, την απουσία ουσιαστικών και ολοκληρωµένων αρµοδιοτήτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και την ανεπαρκή στελέχωση
µε εξειδικευµένο προσωπικό.
Είναι απορίας άξιο πώς εσείς, κύριε Υπουργέ και ο έτερος των
Υπουργών ο κ. Ραγκούσης, άνθρωποι που προέρχεστε από την
Τοπική Αυτοδιοίκηση και θητεύσατε σε αυτήν, διαπράττετε ένα
ατόπηµα, το οποίο θα σας χαρακτηρίζει. Αγνοήσατε τις προτάσεις των θεσµικών οργάνων της αυτοδιοίκησης, αρνηθήκατε το
διάλογο µε τα ανάλογα θεσµικά όργανα, συλλογικά, της αυτοδιοίκησης, την ΚΕ∆ΚΕ και την ΕΝΑΕ, αφήσατε την περιβόητη διαβούλευση στην άκρη και ήρθατε αιφνιδίως την προηγούµενη
εβδοµάδα, ενώ θεωρητικά ο διάλογος µε την ΚΕ∆ΚΕ και την
ΕΝΑΕ συνεχιζόταν, Παρασκευή µεσηµέρι και καταθέσατε αιφνιδιαστικά το σχέδιο νόµου.
Κύριοι του ΠΑΣΟΚ, ας µην κρυβόµαστε. Οι περισσότεροι µέσα
σε αυτήν την Αίθουσα προερχόµαστε από την αυτοδιοίκηση και
έχουµε δώσει µάχες και αγώνες για να την υπερασπιστούµε. Η
Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι µια σοβαρή υπόθεση, που δεν µπορούµε να την αντιµετωπίζουµε µε καιροσκοπισµό και µεγαλόστοµες εξαγγελίες.
Έρχεστε, λοιπόν, σήµερα µε το παρόν σχέδιο νόµου και καταργείτε το αυτονόητο. Καταργείτε την αυτοδιοίκηση που οφείλει να είναι κοντά στον πολίτη, ξεχνάτε τις αρχές τις
επικουρικότητας και της εγγύτητας και προχωράτε αποσπασµατικά και µεµονωµένα σε ένα σχέδιο συνενώσεων, αγνοώντας την
κραυγή αγωνίας των τοπικών κοινωνιών και τις προτάσεις των
αρµόδιων θεσµικών οργάνων.
∆εν αρνούµαστε, αγαπητέ προλαλήσαντα συνάδελφε του
ΠΑΣΟΚ, την ιδέα των συνενώσεων, αφού αποτελούσε δέσµευση
του κόµµατός µας. Ήµασταν και είµαστε υπέρ των συνενώσεων
που θα συνοδεύονται µε όραµα, µε κατανοµή επαρκών και θεσµοθετηµένων πόρων και αρµοδιοτήτων, µε δηµοσιονοµική αποκέντρωση και οικονοµική αυτοτέλεια, µε επαρκή στελέχωση των
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης µε προσωπικό, µε βιωσιµότητα και ειδική µέριµνα για ορεινούς, αποµονωµένους, καθώς
επίσης και για νησιωτικούς δήµους.
Σε όλα αυτά εσείς απαντάτε καταθέτοντας ένα σχέδιο κοµµένο και ραµµένο στα κοµµατικά σας µέτρα, χωρίς διάλογο µε
τους θεσµικούς φορείς, αλλά µόνο µε τους κοµµατάρχες σας,
µε σκοπό την αποκόµιση πολιτικών οφελών στις προσεχείς αυτοδιοικητικές εκλογές. Αφήνετε στην τύχη τους και οδηγείτε σε
µαρασµό δήµους και κοινότητες, χωρίς να παρέχετε υποδοµές,
χωρίς να παρέχετε πόρους, χωρίς να παρέχετε κίνητρα ανάπτυξης.
Ακούσαµε προηγουµένως, πριν από λίγες ώρες, τον Πρόεδρο
της Βουλής να σας λέει ότι είναι πολύ σηµαντικό στην Αίθουσα
αυτή να γίνεται διάλογος. Και διάλογος δεν σηµαίνει µονόλογοι
ανθρώπων που ο ένας δεν ακούει τον άλλο. ∆ιάλογος σηµαίνει να
ακούµε και να σεβόµαστε τον συνοµιλητή µας, να δεχόµαστε τις
προτάσεις που καταθέτει, όταν είναι σοβαρές, τεκµηριωµένες
και υπεύθυνες και να κάνουµε και διορθωτικές κινήσεις, αν διαπιστώσουµε ότι έχουµε κάνει λάθη.
Έρχοµαι, λοιπόν, στην εκλογική µου περιφέρεια, έρχοµαι στο
Νοµό Θεσσαλονίκης. Με ποιους κάνατε διάλογο, κύριε Υπουργέ;
Με την Τοπική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων Θεσσαλονίκης; Το
καταγγέλλει, δεν κάνατε. Με τους Βουλευτές όλων των κοµµάτων, πλην του δικού σας, δεν έχετε κάνει. Με τους ∆ηµάρχους
και τον Νοµάρχη, δεν έχετε κάνει. Αλήθεια, µε ποιους κάνατε διά-
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λογο και αποφασίσατε τα συγκεκριµένα πράγµατα;
Στην επαρχία Λαγκαδά, δεκατρείς δήµους συνολικά, τους χωρίζετε και τους κάνετε δύο. Πείτε µου τα κριτήρια µε τα οποία γίνονται οι δύο δήµοι αυτοί. ∆εν µπορώ να καταλάβω, γιατί το
χωριό µου το Ζαγκλιβέρι στο ∆ήµο Καλλινδοίων, είναι προφανές
ότι δεν το ξέρετε, αλλά δεν έχει καµία σηµασία αυτό, γιατί λοιπόν
στο προσχέδιο του νοµοσχεδίου…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης) : Τα έχω µάθει όλα
πια.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: .. το είχατε στο ∆ήµο Βόλβης, ένα
ηµιορεινό χωριό το είχατε στον παραθαλάσσιο δήµο και µετά
από µια εβδοµάδα, όταν καταθέσατε το νοµοσχέδιο, το πήρατε
από τον παραθαλάσσιο δήµο, από τον ∆ήµο Βόλβης και το πήγατε στο ∆ήµο Λαγκαδά.
Εξηγήστε µου γιατί.
Γιατί αγνοείτε τις προτάσεις των ∆ήµων Καλλινδοίων, Κορώνειας και Απολλωνίας, να συγκροτήσουν ένα δήµο από µόνοι
τους, έναν δήµο, ο οποίος θα µπορούσε να σταθεί και µε πληθυσµιακά και µε οικονοµικά και µε αναπτυξιακά κριτήρια;
Για ποιο λόγο αγνοείτε τις υπογραφές όλων των Βουλευτών
της δεύτερης εκλογικής περιφέρειας του νοµού Θεσσαλονίκης
για τη δηµιουργία του ορεινού ∆ήµου Σοχού. Ο ∆ήµος Σοχού,
που τον ξέρετε όλοι σας, είναι ένας δήµος µε εξακόσια πενήντα
µέτρα υψόµετρο, ο οποίος έχει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά,
που θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ορεινός δήµος. Για ποιο
λόγο, λοιπόν, εφαρµόζετε την πολιτική δύο µέτρων και δύο σταθµών;
Ποια είναι η λογική µε την οποία εφαρµόζετε πολιτικές δύο µέτρων και δύο σταθµών µεταξύ του Νοµού Αττικής και του Νοµού
Θεσσαλονίκης; Γιατί στο νοµό Αττικής αφήνετε το δήµο Καισαριανής µόνο του µε είκοσι επτά χιλιάδες πληθυσµό, τα Βριλήσσια
µόνα τους µε είκοσι έξι χιλιάδες πληθυσµό, την Αγία Βαρβάρα
µόνη της µε τριάντα µία χιλιάδες πληθυσµό, τον Μαρκόπουλο
µόνο του µε δεκατρείς χιλιάδες πληθυσµό αυτοτελή ∆ήµο, ενώ
την ίδια στιγµή στο Νοµό Θεσσαλονίκης ενώνετε το ∆ήµο Αµπελοκήπων µε σαράντα πέντε χιλιάδες κατοίκους, ενώνετε το ∆ήµο
Ευόσµου µε πενήντα πέντε χιλιάδες κατοίκους, ενώνετε το ∆ήµο
Νεάπολης µε τριάντα µία χιλιάδες κατοίκους;
Εξηγήστε µου τους λόγους. Ποια ήταν η λογική µε την οποία
έγιναν αυτές οι επιλογές;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης της οµιλίας του
κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Με αυτό το σχέδιο νόµου, κύριοι της Κυβέρνησης δεν εδραιώνετε µία ζωντανή και αποδοτική αυτοδιοίκηση. ∆εν οδηγείτε σε
ουσιαστική ανάπτυξη και ευηµερία τη χώρα. Το µόνο που καταφέρνετε µε το παρόν νοµοσχέδιο, είναι να υπηρετείτε µικρόψυχες κοµµατικές σκοπιµότητες, επιβεβαιώνοντας για άλλη µία
φορά ότι αποτελείτε, ως ΠΑΣΟΚ, το γνησιότερο εκπρόσωπο του
παλαιοκοµµατισµού.
Αποσύρετε, λοιπόν, το παρόν σχέδιο νόµου ή τουλάχιστον
αποσύρετε την ονοµασία που του δώσατε, γιατί βλασφηµείτε και
προσβάλλετε τον µεγάλο αρχιτέκτονα του 5ου αιώνα τον Καλλικράτη, από το έργο του οποίου δεν παραδειγµατιστήκατε καθόλου. Αντιθέτως, το µόνο που δανεισθήκατε από την προσφορά
του ήταν «τα µακρά τείχη», τα οποία εσείς τώρα σηκώνετε στο
σύνολο της χώρας µε αυτό το νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Καράογλου. Μαζί µε τις ευχές µου, να ευτυχήσει στο γάµο του,
καλώ τον Βουλευτή ∆ράµας τον κ. Χρήστο Αηδόνη, να λάβει το
λόγο.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Οι ευχές σας ως αποτέλεσµα της σοφίας σας, κύριε Πρόεδρε, εδραιώνονται.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Θέλω να είναι µία ανθρώπινη και αληθινή διάσταση µέσα στην Αίθουσα, γι’ αυτό θα
δείτε πολλές φορές τέτοιου είδους παρεµβάσεις και υποδοχές.
Ορίστε, κύριε Αηδόνη, έχετε το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗ∆ΟΝΗΣ: Ευχαριστώ, κατ’ αρχάς κύριε Πρόε-
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δρε, για τις ευχές σας.
Είναι αλήθεια ότι όλοι µας έχουµε ανάγκη τις µικρές και καθηµερινές στιγµές. Σε µία περίοδο που υπάρχει µία πολιτική, η
οποία βρίσκεται δυστυχώς στο κατώτερο σηµείο της, µε ένα πολιτικό σύστηµα, το οποίο είναι απαξιωµένο και µε όλους εµάς να
προσπαθούµε σήµερα να πείσουµε για τα αυτονόητα.
Πριν από λίγο, λοιπόν, άκουσα µία συνάδελφό µου –δεν θέλω
να κατονοµάσω κανένα- η οποία, δυστυχώς, επικροτήθηκε για
την τοποθέτησή της. Μας κατήγγειλε όλους εµάς ως ανεπάγγελτους, ότι όλοι εµείς είµαστε αποτέλεσµα µίας ανεπάγγελτης
διαδροµής και καταλήξαµε σε αυτόν εδώ το χώρο, το χώρο της
δηµοκρατίας, στον οποίο υπερασπιζόµαστε τους πολίτες και τα
συµφέροντα του. Και αυτή η άποψη, δυστυχώς, επικροτήθηκε.
Και αυτό είναι το χειρότερο, είναι ότι πιο αλγεινό, πιο ταπεινό και
σκοτεινό υπάρχει.
Σήµερα, όλοι εµείς θα αποδεχόµαστε αυτήν την προσπάθεια,
η οποία είναι µεθοδευµένη και στοχεύει στη συνολικότερη απαξίωση του δηµοκρατικού πολιτεύµατος; Προσωπικά, γιατί µόνο
για εµένα µπορώ να µιλήσω και δεν µπορώ να µιλήσω ούτε για
την κ. Κόλλια, που είναι καταξιωµένη επαγγελµατικά και τον κ.
Ευθυµίου, που γνωρίζουν όλοι πάρα πολύ καλά, ποια ήταν η
πέννα τους και τον κ. Μαργιέλη και µία σειρά από άλλους συναδέλφους που βρίσκονται εδώ. Ο καθένας µας, λοιπόν, είχε επαγγελµατικές διαδροµές
Φθάσαµε εδώ, ως αποτέλεσµα µίας κοινωνίας που µας επέλεξε όχι ως αρεστούς, αλλά ως άριστους σε µία δεδοµένη χρονική στιγµή. Επιτέλους, πρέπει να καταλάβουµε όλοι εδώ µέσα
ότι πρέπει να βάλουµε ένα τέλος σε αυτήν την άθλια προσπάθεια, η οποία δυστυχώς µας υποβαθµίζει, για να µας υποτάξει.
Γιατί αυτός είναι ο στόχος.
Πρέπει να πούµε σε όλους ότι εµένα προσωπικά µε λένε Αηδόνη Χρήστο του Ευαγγέλου, επάγγελµα καθηγητής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε µηδενικές καταθέσεις και µε µηδενική
ακίνητη περιουσία. Αυτός είµαι. Και το πολιτικό σύστηµα της
χώρας έχει γεννήσει από τη Μεταπολίτευση και µετά, από το
1974, περίπου χίλια πεντακόσια πρόσωπα. Οι χίλιοι τριακόσιοι
έχουν ακριβώς τα ίδια κριτήρια. Θα το υπερασπιστούµε το πολιτικό σύστηµα; Θα το κτυπάµε εµείς οι ίδιοι; Θα αφήνουµε φωνές
συναδέλφων να ακούγονται µε αυτόν τον τρόπο και να τους χειροκροτάµε;
Έλεος. Σταµατήστε όλη αυτήν την φάρσα, στην οποία κάποιοι
θέλουν να µας βάλουν να παίξουµε. Και βέβαια, σήµερα άλλο
είναι το θέµα. Και το σταµατάω εδώ, γιατί πρέπει όλοι να επανέλθουµε σε αυτό το θέµα. Σήµερα συζητάµε µία πάρα πολύ µεγάλη τοµή, η οποία βάζει τα θεµέλια για το πώς θα µπορέσουµε
να συγκροτήσουµε ένα ελληνικό κράτος.
Άκουσα ένα συνάδελφο να λέει ότι από τα χρόνια της σύγχρονης δηµοκρατίας δεν υπήρξε ποτέ τέτοια τοµή. ∆εν γεννήθηκα στο παρελθόν. Είµαι ένας άνθρωπος που γεννήθηκα στο
1963. Από τότε µπορώ να θυµάµαι. Έχω διαβάσει, όµως, την
ιστορία και την έχω µελετήσει.
Αυτή η τοµή θα καταγραφεί ως µία από τις µεγαλύτερες τοµές
που έγιναν ποτέ στο ελληνικό κράτος. Και δεν µπορεί να µιλάει
κανείς και να λέει ότι είναι µία τοµή που έχει άρωµα κοµµατισµού.
Αστοχίες µπορεί να έχουν γίνει. Λάθη µπορεί να έχουν γίνει. Παραλείψεις µπορεί να έχουν γίνει. Αδικίες µπορεί να υπάρχουν και
εγώ προσωπικά νιώθω αδικηµένος, αλλά δεν έχει καµµία σηµασία. Καµµία σηµασία δεν έχει πως νιώθει ο καθένας από εµάς. Σηµασία έχει τι κτίζουµε για τους ανθρώπους, τους οποίους πρέπει
επιτέλους να τους χαρίσουµε κάτι. Και αυτοί είναι τα νέα παιδιά.
Χθες βρέθηκα σε µία τηλεοπτική εκποµπή. Ένας νέος άνθρωπος είπε κάτι απίστευτο, µε το οποίο προσωπικά ανατρίχιασα.
Είπε ότι δεν µπορούµε να κάνουµε όνειρα. Πώς θα τα κάνει αυτή
η νέα γενιά αυτά τα όνειρα; Όταν εµείς ερχόµαστε εδώ µε αυτές
τις φωνές και λέµε ότι αυτό το νοµοθέτηµα είναι παρωχηµένο;
Είναι δυνατόν;
Η νέα γενιά από εµάς απαιτεί υπευθυνότητα και σοβαρότητα.
Απαιτεί από εµάς επιτέλους κάποιες γενναίες τοµές, να συµφωνήσουµε και να τους πούµε ότι εδώ κτίζουµε ένα µέλλον που
είναι στηριγµένο πάνω στις αξίες και στις αρχές. Μέσα από αυτούς τους δρόµους πρέπει να προχωρήσεις εσύ νέε άνθρωπε.
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Αλλιώς δεν έχεις καµµία τύχη. Αλλιώς θα φθάσεις στο ίδιο σηµείο
όπως εµείς σήµερα, να περπατάµε στο δρόµο και να βγαίνουν
έξω πολίτες και να διαδηλώνουν και να λένε «έξω οι κλέφτες».
Και οι κλέφτες είµαστε εµείς.
Επιτέλους, πρέπει να αναλάβουµε την υπευθυνότητα που µας
αναλογεί. Αυτό το νοµοσχέδιο, κυρία Υφυπουργέ, θα το ψηφίσω
µε εκατό χέρια. Προσωπικά µε έχετε αδικήσει. Αυτό, όµως, δεν
έχει καµµία σηµασία.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Αηδόνη.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ το λόγο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Παρακαλώ, κύριε Ροντούλη, έχετε το λόγο για µισό λεπτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝ∆ΑΛΙ∆ΗΣ: Μα, είναι τόσοι οµιλητές.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Σκανδαλίδη, δεν θα υπερβώ
το χρόνο.
Η πολιτική, κύριε Πρόεδρε, δεν είναι ηθικολογία, είναι πράξη.
Και στην πράξη κάποιοι µπορεί να διαφωνούν. Αυτό δεν σηµαίνει
ότι είναι εκ προοιµίου ανεύθυνοι και ότι κάποιοι άλλοι που συµφωνούν, είναι οι υπεύθυνοι και θέλουν να χαρίσουν πράγµατα
στη νέα γενιά, πράγµα που δεν θέλουν να κάνουν οι διαφωνούντες. Η διαφωνία, η κατάθεση της αντίθετης άποψης είναι βασικό συστατικό στοιχείο της δηµοκρατίας.
‘Αρα, λοιπόν, θα παρακαλούσα πολύ να µη γίνονται αξιολογικές τοποθετήσεις από συναδέλφους σε σχέση µε την υπευθυνότητα ή τη µη των πολιτικών τοποθετήσεων.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Εντάξει µη µε κάνετε
να αισθάνοµαι µετανιωµένος που σας έδωσα το λόγο, γιατί αυτό
δεν είναι η συνέχιση της συζήτησης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗ∆ΟΝΗΣ: Πάντως, ο µόνος που το καταλάβατε
αυτό, είστε εσείς.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Παρακαλώ τον ΣΤ’ Αντιπρόεδρο της Βουλής κ. Βαΐτση Αποστολάτο και Βουλευτή Α’ Πειραιώς του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού να λάβει το λόγο.
ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα µπω στον πειρασµό να απαντήσω στο συνάδελφό µου τον
κ. Ροντούλη και –χωρίς να διαφωνώ- θα πω την άποψή µου ότι η
πολιτική εκτός από πρακτική, οφείλει να είναι και ηθική και σε
αυτήν τη βάση επάνω νοµίζω ότι συµφωνούµε όλοι.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Όχι, όµως, ηθικολογία.
ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ένα νοµοσχέδιο, λοιπόν, σαν το σηµερινό πρέπει να κρίνεται µε
βάση τη χρονική, κοινωνική και πολιτική συγκυρία, στην οποία
έρχεται, για να µπορεί να αποδειχθεί µε έναν τρόπο το κατά πόσο
θα είναι όντως αποτελεσµατικό ή θα εξυπηρετήσει απλώς τις
όποιες σκοπιµότητες της εκάστοτε κυβέρνησης –όποια και αν
ήταν αυτή- που το προτείνει, πόσω µάλλον, όταν µιλάµε πραγµατικά για ένα νοµοσχέδιο που όφειλε και οφείλει να είναι τοµή,
για ένα νοµοσχέδιο που πρέπει να φέρει αλλαγές σε όλα τα επίπεδα.
Σε αυτή τη λογική, ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» έρχεται, πράγµατι, σε
µια χρονική στιγµή απολύτως κρίσιµη για τη χώρα, δεδοµένης
της γενικής κρίσης. Η οικονοµική θεωρώ ότι είναι η αιχµή του δόρατος. Έρχεται, λοιπόν, µετά την ψήφιση του νόµου περί ιθαγένειας και βεβαίως έρχεται και µε την αλλαγή του εκλογικού
νόµου.
Έρχεται, άρα, µε όρους ευνοϊκούς µόνο για την Κυβέρνηση.
Είναι αυτό το gourmet vert, η πράσινη γκουρµέ διάθεση που ο
καθένας που κυβερνά θα µπορούσε να έχει, όχι, όµως, οικολογική, αλλά κολορατούρα της παρτιτούρας, για να κτιστεί µια
πραγµατική διοικητική µεταρρύθµιση.
Ως έχει, λοιπόν, αποτελεί ένα κοµµατικά διαµορφωµένο νοµοσχέδιο, ένα σχεδιασµό δεν θα έλεγα µε ιδιαίτερα αντικειµενικά
κριτήρια, γιατί αποδυναµώνει την έννοια του εθνικού κράτους,
του αξιακά φορτισµένου εθνικού κράτους, αλλά και ηθικά, µεταφέροντας αρµοδιότητες στις περιφέρειες, ένα νοµοσχέδιο µε το
οποίο η Κυβέρνηση κυριολεκτικά φτιάχνει τις εκλογικές περιφέρειες à volonté.
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Βεβαίως, και είναι απολύτως απαραίτητη η διοικητική µεταρρύθµιση και έχουµε συγκεκριµένες προτάσεις πάνω σε αυτό, οι
οποίες, όµως, θεωρούµε ότι ανταποκρίνονται σε αυτό που εµείς
καταλαβαίνουµε απόλυτες ανάγκες της ελληνικής πραγµατικότητας, δεδοµένων πάντοτε των εκάστοτε τοπικών, γεωγραφικών,
πληθυσµιακών, πολιτιστικών και ιστορικών παραγόντων και δεν
έχουν σε καµµία περίπτωση να κάνουν µε στοχευµένες συνενώσεις δήµων.
Για να µπορέσει να εφαρµοστεί το σχέδιο που προτείνετε, να
υπάρξει και το προβλεπόµενο κέρδος για τον κρατικό προϋπολογισµό, θα έπρεπε να έχουν εξεταστεί συγκεκριµένες παράµετροι, θα έπρεπε να έχουν απαντηθεί συγκεκριµένα ερωτήµατα.
Υπάρχουν οικονοµικοί πόροι να προχωρήσει ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»
αυτήν τη συγκεκριµένη, τη δεδοµένη στιγµή; Τα έχουν καταφέρει οι υπάρχουσες διοικητικές υποδοµές και οι σχετικές ελλείψεις έχουν καταγραφεί;
Έχει γίνει κοστολόγηση των νέων αρµοδιοτήτων και των διευρυµένων απαιτήσεων που θα έχουν οι νέοι δήµοι; Θα υπάρξει η
ανάλογη µεταβίβαση πόρων και µε βάση ποια κριτήρια γίνεται η
διανοµή των πόρων αυτών για την κάλυψη των νέων αναγκών των
ενοποιηµένων δήµων; Και πώς θα κρίνονται οι προτεραιότητες
σε αυτούς τους νέους δήµους; Υπάρχει ένα σχέδιο αξιοποίησης
όλων αυτών των υπαλλήλων που θα θιγούν σίγουρα και θα µείνουν χωρίς θέση εργασίας µετά τις ενοποιήσεις των δήµων; Όλα
αυτά θα έπρεπε να έχουν σαφώς διευκρινιστεί, για να µιλάµε για
πραγµατικά υπεύθυνη νοµοθετική δουλειά.
Σαν βέρος Πειραιώτης και εκλεγµένος αντιπρόσωπος του Πειραιά και των νησιών του σε αυτή την Αίθουσα του Κοινοβουλίου
θα επιµείνω σε δύο προβλεπόµενες ενοποιήσεις δήµων που αφορούν τη Νοµαρχία του Πειραιά. Μιλάω για τα Αντικύθηρα και για
τα Μέθανα που αποτελούν δυο χαρακτηριστικές περιπτώσεις δηµιουργίας ενοποιηµένων δήµων, αποτελούµενων από εντελώς
διαφορετικά χαρακτηριστικά πληθυσµού και οι οποίοι θα κληθούν να ικανοποιήσουν µε ενιαίο τρόπο εντελώς διαφορετικές
ανάγκες που προκύπτουν από εντελώς διαφορετικές κοινωνίες,
όπως η καθεµιά έχει διαµορφωθεί στο πέρασµα του χρόνου από
δικές της επιτόπιες συνήθειες, ήθη, έθιµα και παραδόσεις.
Ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» προβλέπει την κατάργηση της υπάρχουσας από εκατοντάδων ετών Κοινότητας Αντικυθήρων και την ενσωµάτωσής της στο νέο ∆ήµο Κυθήρων, παρά το γεγονός ότι τα
περισσότερα νησιά –το 90%- σε ολόκληρη την Ελλάδα αντιµετωπίστηκαν όπως έπρεπε και στον Πειραιά –στην Α’ Περιφέρειατο Αγκίστρι, ακριβώς όπως έπρεπε, παρόλο που είναι δίπλα στον
Πειραιά, απέναντι από τη µεγάλη Αίγινα και την Καλαβρία του
Πόρου.
Οι κοινότητες αναγνωρίζονται ως δήµοι. Με µια τέτοια κατάργηση δεν λαµβάνει υπ’ όψιν τα πραγµατικά συµφέροντα που διέπουν την καθηµερινότητα των κατοίκων ακριτικών περιοχών στην
εσχατιά του νοτίου Ιονίου Πελάγους, όπως είναι τα Αντικύθηρα
µε τα χιλιάδες προβλήµατα µέσα στα τρία πέλαγα που βρίσκονται.
Για τους ίδιους λόγους, η ενοποίηση του ∆ήµου Μεθάνων µε
το ∆ήµο Τροιζηνίας. Οφείλουµε για το συγκεκριµένο εγχείρηµα
να λάβουµε υπ’ όψιν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γεωγραφίας,
γεωλογίας σε ένα δήµο που είναι αρχαιότερος του ∆ήµου Πειραιώς, από το 1834. Είναι ο δήµος που προϋπήρχε και από την
Αθήνα, είναι ένας δήµος ιστορικός που αναγκάζεται τώρα να
χάσει τη φυσιογνωµία και τις ιδιαιτερότητές του για τη λειτουργικότητα της εφαρµογής του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ».
Κλείνω, λέγοντας πως αυτό το οποίο θα προεξοφλούσε την
επιτυχία µιας διοικητικής µεταρρύθµισης σαν τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»
θα ήταν µια αποκέντρωση στην πράξη, µε την παράλληλη δηµιουργία ισχυρών ΟΤΑ µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες και επαρκείς πόρους και όχι η δηµιουργία ενός συγκεντρωτικού µοντέλου
στη θέση του κράτους, το οποίο κατά βάση καταστρέφει το βασικό κύτταρο της κοινωνίας, τον κοινοτισµό, την ελληνική κοινοτική ιστορία και παράδοση και την ευκαιρία για τις τοπικές
κοινωνίες να διαµορφώνουν µε τις αποφάσεις και τις επιλογές
τους το δικό τους µέλλον.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Αποστολάτο, τον κύριο Αντιπρόεδρο, τον οποίο και καλώ να µε
διαδεχθεί στην Έδρα.
Το λόγο έχει τώρα η κ. Κόλλια-Τσαρουχά, Βουλευτής της Νέας
∆ηµοκρατίας στο Νοµό Σερρών.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ)
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υφυπουργέ, προτεραιότητα όλων µας είναι να επιταχυνθεί η ανάπτυξη της περιφέρειας, να εξαλείψουµε τις ανισότητες, να
τονωθεί η επιχειρηµατικότητα και η απασχόληση, να παταχθούν
τα φαινόµενα κακοδιοίκησης και διαφθοράς, να φέρουµε τελικά
τη διοίκηση κοντά στον πολίτη.
Η Νέα ∆ηµοκρατία διά του Αρχηγού της και των στελεχών της,
όπως και τα άλλα κόµµατα της Αντιπολίτευσης, απορρίπτει αυτόν
τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», ζητώντας την εφαρµογή µιας ολοκληρωµένης, ριζικής και καλά προετοιµασµένης διοικητικής µεταρρύθµισης, που να ανταποκρίνεται στο όραµα του πολίτη και να
υπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον και όχι τις όποιες µικροπολιτικές
σκοπιµότητες.
Στην περίοδο της δικής µας διακυβέρνησης, µε τη σύµφωνη
γνώµη της ΚΕ∆ΚΕ και της ΕΝΑΕ τότε, για λόγους σεβασµού των
θεσµών, µεταθέσαµε την εφαρµογή της, την οποία σχεδιάζαµε,
αφού η όποια µεταρρύθµιση προϋπέθετε την προηγούµενη αναγκαία στήριξη των υποδοµών και την ενίσχυση των πόρων των
ΟΤΑ και των δύο βαθµών.
Υπάρχουν άπειρες δηλώσεις του τότε Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και νυν Πρωθυπουργού, του κ. Παπανδρέου,
ο οποίος προειδοποιούσε την κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας
να µην επιχειρήσει την εξαπάτηση –όπως έλεγε- της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, χωρίς ένα συνολικό σχέδιο διοικητικής µεταρρύθµισης, χωρίς τις οικονοµικές και άλλες προϋποθέσεις και τα
προγράµµατα που θα τη συνοδεύουν, όπως η χωροθέτηση µετά
από διάλογο, η χρηµατοδότηση υποδοµών και λειτουργικών δαπανών, η στελέχωση και οργάνωση των υπηρεσιών.
Πιστεύει έστω και ένας από εµάς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι οι ΟΤΑ και των δύο βαθµών που θεσµοθετούνται δεν θα
είναι παντελώς αδύναµοι και ανέτοιµοι να ασκήσουν τις νέες αρµοδιότητες τον Ιανουάριο του 2011; Όχι, βέβαια. Με το χέρι στην
καρδιά, πιστεύει έστω και ένας από εµάς ότι όλα όσα θεωρούνταν προαπαιτούµενα από τον κ. Παπανδρέου θα ικανοποιηθούν
σήµερα, ειδικά σε αυτή την οικονοµική συγκυρία; ∆υστυχώς, όχι.
Αναπτύχθηκε µια επιχειρηµατολογία από τους Βουλευτές της
Νέας ∆ηµοκρατίας, όπου είναι ξεκάθαροι οι λόγοι, για τους οποίους αποφασίστηκε από εµάς για το µέλλον η εφαρµογή της µεταρρύθµισης. Εσείς θα πρέπει να απολογηθείτε, κύριοι της
Κυβέρνησης, για τους λόγους που αποφασίσατε να δοθεί προτεραιότητα στην ψήφο των µεταναστών και όχι σ’ αυτή των αποδήµων Ελλήνων. Επίσης, σύντοµα θα απολογηθείτε για τους
λόγους, που σήµερα αποκρύπτονται και έχουν σχέση µε τον
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», αλλά και για το νέο εκλογικό νόµο που θα φέρετε.
Χάθηκε µια ιστορική ευκαιρία, κύριε Υπουργέ, για τη συναίνεση όλων των πολιτικών φορέων της χώρας ως απαρχή της συναίνεσης που απαιτούν οι συγκεκριµένες σηµερινές περιστάσεις.
Κύριε Υπουργέ, οι µεγάλοι πληθυσµιακά δήµοι δεν είναι πάντοτε και ισχυροί. ∆ήµος έως τριάντα χιλιάδων κατοίκων –πραγµατικών κατοίκων και όχι µε στοιχεία απογραφής- στελεχωµένος
µε το κατάλληλο επιστηµονικό προσωπικό µπορεί κάλλιστα σε
τοπικό επίπεδο να αποτελέσει έναν ισχυρό πόλο ανάπτυξης, ιδιαίτερα δε αν αυτός ο δήµος είναι και διαχειριστικά επαρκής. Τα
κριτήρια συνένωσης των δήµων µε βιωσιµότητα θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπ’ όψιν τους τα δηµογραφικά, αναπτυξιακά, γεωγραφικά κριτήρια και ειδικά την κοινωνική συνοχή, ένα κριτήριο
που πρέπει να εξασφαλιστεί οπωσδήποτε, γιατί αυτό θα παίξει το
σηµαντικότερο ρόλο στη βιωσιµότητα του νέου Οργανισµού.
Είµαι ιδιαίτερα επιφυλακτική στην απορρόφηση των αγροτικών δήµων από τις γειτονικές πόλεις, καθώς κάτι τέτοιο θα ενίσχυε τις οικιστικές πιέσεις στην ύπαιθρο χώρα και µε τροµάζει ο
κίνδυνος της περαιτέρω εγκατάλειψης και απερήµωσης των χω-
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ριών και ενός νέου κύµατος αστυφιλίας και συγκέντρωσης του
πληθυσµού στις πόλεις, όπως συµβαίνει τώρα και όπως είναι βέβαιο ότι µε αυτές τις ρυθµίσεις, θα γίνει και στο µέλλον.
Οι Βουλευτές των ακριτικών περιοχών ζητούµε να δηµιουργηθούν δήµοι καθαρά αγροτικοί, ξέχωρα από τους αστικούς, αφού
για εθνικούς λόγους επιβάλλεται η ανάγκη στήριξης και συγκράτησης του πληθυσµού στα χωριά µας και αυτό δεν το αγγίζουµε σήµερα µιας και το έχουµε ήδη βάλει µόνιµα στο
περιθώριο, όπως και τα µέτρα στήριξης της οικογένειας που και
αυτό είναι βέβαιο ότι θα το βρούµε µπροστά µας.
Οι Σερραίοι γνωρίζουµε, κύριε Υπουργέ, ότι στον «ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑ» στο Νοµό Σερρών υπήρξαν παρεµβάσεις πολιτικών παραγόντων στη σύσταση των τότε δήµων, χωρίς να ικανοποιηθεί
κανένα από τα κριτήρια τότε του «ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑ». Και έρχεται
σήµερα ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και συνεχίζει να καλύπτει αυτό το τερατούργηµα αποκλείοντας δηµοτικά διαµερίσµατα των δήµων
να ενταχθούν σε άλλους δήµους και να µην ακολουθήσουν την
πορεία των δήµων που ανήκουν.
Ο «ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΣ» του Νοµού Σερρών είχε είκοσι δύο δήµους
και πέντε κοινότητες. Ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» του Νοµού Σερρών έχει
επτά δήµους. Είναι κοινή διαπίστωση όλων των Σερραίων ότι σ’
αυτόν το χωροταξικό σχεδιασµό ακολουθήθηκαν ξεκάθαρα πρακτικές µε κοµµατικά καιροσκοπικά κριτήρια.
Κύριε Υπουργέ, σας καλώ να µας πείσετε για το αντίθετο. Ολόκληρη η πρώην επαρχία Βισαλτίας αποτελεί ένα δήµο. Με ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά η πρώην επαρχία Φυλλίδος
διασπάται σε δυο. Άλλα µέτρα και άλλα σταθµά.
Ο ∆ήµος Σερρών γειτνιάζει µε πέντε δήµους: Το ∆ήµο Εµµανουήλ Παπά, του Στρυµώνα, Σκουτάρεως, Καπετάν Μητρούση
και του Λευκώνα. Πολλά δηµοτικά διαµερίσµατα των δήµων
αυτών πραγµατικά έχουν ενταχθεί στον οικονοµικό ιστό της πρωτεύουσας του Νοµού. Έρχεται η Κυβέρνηση και αποφασίζει ότι
δυο από αυτούς τους δήµους µπορούν να αποτελέσουν ένα βιώσιµο δήµο, ενώ οι άλλοι δεν µπορούν να το καταφέρουν αυτό.
Κύριε Υπουργέ, η ανεξήγητη πρακτική που ακολουθήθηκε κατάφερε να ενώσει πολίτες από όλους τους πολιτικούς χώρους,
να τους κινητοποιήσει, γιατί πολύ απλά γνωρίζουν τι επικράτησε
στον «ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑ» και γνωρίζουν τι θα ακολουθήσει στο σηµερινό αδιέξοδο. Να ξοδεύουµε εκατοµµύρια, να προετοιµάζουµε υποδοµές και δηµαρχιακά µέγαρα σε περιοχές που
σύντοµα θα αποτελούν θλιβερά αποµεινάρια χαµένων ευκαιριών.
Και το ερώτηµα παραµένει: Γίνεται η µεταρρύθµιση αυτή για
την πραγµατική βελτίωση της πρωτοβάθµιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και της ανάπτυξης
των περιοχών, ή των ελαχίστων κοµµαταρχών σας, όπως πράξατε και µε τον «ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑ»; Σεβόµαστε θεσµικά όργανα και
τοπικές κοινωνίες που εκφράστηκαν µε κάθε νόµιµο και φανερό
τρόπο ή υπακούµε σε εξωθεσµικές παρεµβάσεις;
Η µεταρρύθµιση πρέπει να είναι αποτέλεσµα ωρίµανσης µιας
πολυετούς προσπάθειας του ίδιου του κόσµου της αυτοδιοίκησης και των θεσµικών φορέων της. Αυτό που συζητούµε σήµερα
δεν είναι ένας συνολικός επανασχεδιασµός µε εσωτερική συνοχή
και συνέπεια που στηρίζεται στη βάση µιας ολοκληρωµένης µελέτης, που θέτει ως επίκεντρο την αποτελεσµατική εξυπηρέτηση
των αναγκών του πολίτη και δίνει νέα αναπτυξιακή ώθηση στο
κράτος. ∆εν είναι αυτό, κύριε Υπουργέ. Να µην πάει χαµένη
ακόµα µια ευκαιρία για περισσότερη δηµοκρατία και διαφάνεια
στη λειτουργία του κράτους. Σκεφθείτε, κύριε Υπουργέ, ότι,
ίσως, και όλα τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης να έχουν δίκιο στις
επισηµάνσεις τους.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
την κ. Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά, Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας στο Νοµό Σερρών.
Ακολουθεί ο συνάδελφος Σάββας Αναστασιάδης, Βουλευτής
της Νέας ∆ηµοκρατίας στη Β’ Θεσσαλονίκης.
Έχετε το λόγο για έξι λεπτά.
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μέσα σε ένα θολό και ταραγµένο τοπίο εξαιτίας της πολύπλευρης κρίσης που διέρχεται η χώρα µας επιχειρείτε, κύριε
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Υπουργέ, µεταρρύθµιση στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
µε το πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». Η αναγκαιότητα µιας ριζοσπαστικής µεταρρύθµισης στη διοικητική δοµή του κράτους είναι
αδιαµφισβήτητη και εθνικής σηµασίας. Η οργάνωση, όµως, της
χώρας στα τρία επίπεδα εθνικό, περιφερειακό και τοπικό απαιτεί,
κατ’ αρχάς, µια ολοκληρωµένη µεταρρύθµιση η οποία θα ξεκινάει από την κεντρική διοίκηση. Μεταρρύθµιση που θα ανατρέπει όλες τις κατεστηµένες δοµές: να µετασχηµατίζει ριζικά το
κεντρικό κράτος και να ενισχύει τις επιτελικές του λειτουργίες, να
µην εξαντλείται σε παρεµβάσεις αποσπασµατικές, που απλώς θα
αγγίζουν τα γεωγραφικά όρια των νέων δήµων και των νέων περιφερειών, να µην υποτάσσεται σε κοµµατικές σκοπιµότητες και
να µη συνδέεται µε οποιεσδήποτε εκλογές, είτε εθνικές είτε τοπικές, να είναι αποτέλεσµα ενός προσεκτικού και ολοκληρωµένου σχεδιασµού µε αντικειµενικά κριτήρια. Τότε µόνο θα
εξυπηρετεί τα συµφέροντα, τον πολίτη και τον τόπο.
Τίποτε, όµως, από αυτά δεν γίνεται στο νοµοσχέδιο που καταθέσατε, κύριε Υπουργέ, γιατί για να έχουµε τα στοιχεία που περιγράφονται παραπάνω ήταν απαραίτητη η µελέτη και η
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του «ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑ», της πρώτης, δηλαδή, διοικητικής µεταρρύθµισης έτσι ώστε η εµπειρία
από τη δωδεκάχρονη λειτουργία της να αποτελέσει οδηγό και
πυξίδα στη νέα µεταρρύθµιση. Ήταν αναγκαίος ένας ουσιαστικός διάλογος µε τα στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το
σύνολο των θεµάτων που εγείρονται, µε τις τοπικές κοινωνίες,
επίσης, και µε τους Βουλευτές όλων των κοµµάτων. Να γίνει συζήτηση για τα διοικητικά, τα οικονοµικά, τα κοινωνικά και βεβαίως
τα γεωγραφικά όρια των συνενώσεων. Ήταν, δηλαδή, απαραίτητος ένας σοβαρός διάλογος µια βαθιά ανάλυση για ένα µακρόπνοο σχεδιασµό, έτσι ώστε η οργάνωση του κράτους να µην
παρουσιάζει κενά και επικαλύψεις.
∆εν είναι δυνατόν να αγνοείτε τις τοπικές κοινωνίες και τις
αντιδράσεις τους, γιατί σε πολλές περιπτώσεις οι αντιδράσεις
αυτές πέρα από τη συναισθηµατική δυναµική εµπεριέχουν και
ουσιαστικούς λόγους, που δεν τους λάβατε εσείς υπ’ όψιν σας.
Γιατί, παραδείγµατος χάριν, καταργείτε τους ορεινούς όγκους
στην επαρχία Λαγκαδά, στο Νοµό Θεσσαλονίκης; Γιατί δεν αντιµετωπίζετε µε τα ίδια κριτήρια την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη;
Γιατί δεν διατηρείτε τον ορεινό ∆ήµο Σοχού τη στιγµή που όλοι
οι Βουλευτές όλων των κοµµάτων συναινούν στη διατήρησή του;
Ή τον ιστορικό ∆ήµο Λαχανά, τον ιστορικό ∆ήµο Καλλινδοίων
που µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, το φυσικό κάλλος και τα πολιτιστικά στοιχεία που έχουν µπορούν να δηµιουργήσουν προϋποθέσεις ανάπτυξης και να συγκρατήσουν εκεί τον πληθυσµό
τους; Γιατί δεν διατηρείτε το ∆ήµο Πυλαίας, έναν τεράστιο δήµο
σε έκταση µε δυναµική ανάπτυξης, µε πληθυσµιακή και οργανωτική επάρκεια, ένα δήµο που θα µπορούσε να σταθεί µόνος του.
Γιατί διαγράφετε τον ιστορικό όρο της Μυγδονίας από τον ∆ήµο
Ωραιοκάστρου; Γιατί δεν τον συµπεριλαµβάνετε και αυτόν, όπως
σε άλλους δήµους;
∆εν κάνετε ένα απλό λάθος µε αυτές τις παραλείψεις και την
εµµονή σας. Εγκληµατείτε κατά των συγκεκριµένων περιοχών και
όλης της αντίστοιχης ελληνικής περιφέρειας. Η τάση που δηµιουργείται αυτή τη περίοδο στις τοπικές κοινωνίες εξαιτίας αυτών
των προβληµάτων είναι να εγκαταλείψουν τις γενέτειρές τους
και να εγκατασταθούν στα αστικά κέντρα και όταν, κυρία Υφυπουργέ, αδειάσει η ελληνική περιφέρεια τότε η Ελλαδίτσα µας
πάει. Έτσι αντιλαµβάνεστε το καλό του τόπου αυτήν τη δύσκολη
περίοδο; Μπροστά στο κοµµατικό συµφέρον δείχνετε ότι δεν
υπολογίζετε τίποτα.
Είναι προφανές, κυρία Υφυπουργέ, ότι πριν από την έναρξη
της νέας διοικητικής µεταρρύθµισης θα έπρεπε να αντιµετωπιστούν τα σηµερινά οικονοµικά προβλήµατα του συνόλου της αυτοδιοίκησης. Η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας, λόγω της
οικονοµικής κρίσης που αντιµετώπιζε τότε η χώρα και συνεχίζει
και σήµερα να αντιµετωπίζει µε µεγαλύτερη ένταση, αποφάσισε
να µην προχωρήσει στη µεταρρύθµιση. Εσείς τότε ως Αντιπολίτευση θέτατε την αντιµετώπιση των οικονοµικών προβληµάτων
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως απαραίτητο όρο και αναγκαία
προϋπόθεση για τη νέα δοµή του κράτους. Σήµερα τι κάνετε,
κυρία Υπουργέ; Αυτοαναιρείστε. Μεταφέρετε παλαιά βάρη και
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προβλήµατα στα νέα σχήµατα, που κανείς δεν γνωρίζει πώς και
πότε θα αντιµετωπιστούν.
Έχετε µια ευκολία άλλα να λέτε, ως Αντιπολίτευση και άλλα
να πράττετε ως Κυβέρνηση. Οφείλατε ακόµη, πριν προχωρήσετε, να είχατε εφοδιάσει µε τα κατάλληλα τεχνικά και διοικητικά
µέσα τους νέους δήµους και τις νέες περιφέρειες. Μπορείτε να
µας πείτε πώς θα λειτουργήσουν αυτά τα νέα δηµιουργήµατα,
που σε πολλές περιπτώσεις θα έχουν τη µορφή µικρού κρατιδίου;
Να σας θυµίσω τι έλεγε ο σηµερινός Πρωθυπουργός, όταν
ήταν στην Αντιπολίτευση. Χαρακτήριζε έγκληµα κάθε απόπειρα
µεταρρύθµισης που δεν θα έλυνε προκαταβολικά όλα τα οικονοµικά, τεχνικά και διοικητικά προβλήµατα. Λύσατε εσείς κανένα
από αυτά; ∆εν διαπράττετε εσείς σήµερα έγκληµα;
Το νοµοσχέδιο που καταθέτετε, κύριε Υπουργέ, δεν απαντά
στα καίριας σηµασίας ζητήµατα στήριξης του νέου θεσµού. ∆εν
εγγυάται την αυτοδυναµία και την οικονοµική αυτοτέλεια. Έχει
σοβαρές ελλείψεις και κενά. ∆εν νοείται τόση βιασύνη σε ένα
τόσο καθοριστικό για τη χώρα ζήτηµα. Ακολουθήσατε την αυταρχική πολιτική του «αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν». Θεσµοθετήσατε ερήµην της κοινωνίας. ∆εν µπορεί να στεριώσει µια
τέτοια µεταρρύθµιση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Όταν ξεκινήσατε, µας λέγατε ότι απαιτούνται 4,5 δισεκατοµµύρια ευρώ για την εφαρµογή του. Σήµερα, µας λέτε ότι θα έχετε
εξοικονόµηση πόρων περίπου 1,5 δισεκατοµµυρίου ευρώ. Από
πού, πώς και πότε θα γίνει η εξοικονόµηση αυτή δεν µας εξηγείτε.
Από τη σπουδή, την εµµονή και τη βιασύνη µε την οποία, κύριε
Υπουργέ, καταθέτετε το νοµοσχέδιο, αποδεικνύετε ότι το µόνο
που σας ενδιαφέρει είναι οι εκλογικοί συσχετισµοί, τα εκλογικά
παιχνίδια εν όψει των εκλογών του Νοεµβρίου. Κάνετε, όµως,
τραγικό λάθος. Η χώρα περνάει δύσκολες στιγµές. ∆εν υπάρχουν περιθώρια για πειραµατισµούς. Βρισκόµαστε µπροστά σε
µεγάλες προκλήσεις, τις οποίες καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Τελειώστε, όµως,
τώρα, σας παρακαλώ.
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ: Οι ευθύνες όλων µας είναι τεράστιες. Εµείς αναλαµβάνουµε τις ευθύνες µας. Η Κυβέρνηση ας
αναλογιστεί τις δικές της.
Καταψηφίζουµε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, γιατί πιστεύουµε ότι δεν θα δώσει αυτά που προσδοκάτε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Σάββα Αναστασιάδη.
Ο κ. Κώστας Σκανδαλίδης, συνώνυµος µε το ΠΑΣΟΚ, που
εκλέγεται στην Α’ Αθήνας, έχει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝ∆ΑΛΙ∆ΗΣ: Συνώνυµος, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Είστε σειρά µου, γι’
αυτό τα λέω αυτά, κύριε Σκανδαλίδη.
Ορίστε, έχετε το λόγο και ακολουθεί ο κ. Λιντζέρης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝ∆ΑΛΙ∆ΗΣ: Νοµίζω ότι σήµερα είναι µια
πολύ σηµαντική µέρα και είµαι υποχρεωµένος εισαγωγικά να
εξοµολογηθώ κάτι. Από τη µια µεριά, ανοίγει ο δρόµος για µια
µεγάλη θεσµική αλλαγή και από την άλλη, το πρωί, στην Εξεταστική Επιτροπή, άρχισε να σπάει το απόστηµα της παθογένειας
του πολιτικού συστήµατος.
Κατ’ αρχάς και τα δύο δείχνουν µια πολύ πρωτόγνωρη και αυξηµένη ευαισθησία από την πλευρά µιας εξουσίας που θέλει και
επιµένει να είναι νέα, όχι µόνο να δείχνει νέα και στην πρακτική
της και σε σχέση µε τον εαυτό της.
Γι’ αυτό νοµίζω ότι πρέπει να βγούµε λίγο, αγαπητοί συνάδελφοι, από αυτή τη µιζέρια που µας τρώει όλες αυτές τις ώρες µε
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µια συζήτηση γύρω από επιµέρους θέµατα και να µπούµε στην
ουσία αυτής της πολύ σηµαντικής µέρας. Και θα ήθελα, πριν πω
δυο λόγια για το νοµοσχέδιο, να αναφερθώ για λίγο στο πολιτικό
σύστηµα.
Βεβαίως, η παθογένεια του πολιτικού συστήµατος υπάρχει και
µάλιστα, για πολύ καιρό τώρα. Την καταγγέλλω εδώ και πάρα
πολλά χρόνια. Ηµιτελείς θεσµικές αλλαγές, νόµοι που δεν εφαρµόζονται, συντεχνιακοί συµβιβασµοί, µεταπρατικές και διαµεσολαβητικές πρακτικές, «αυγά» που σπάνε µόνο ρητορικά,
παραοικονοµία αδιανόητη µε κρατικοδίαιτους επιχειρηµατίες, µε
κρατικοδίαιτους µεταπράτες, ισοπεδωτικές λογικές στο κοινωνικό κράτος «για όλους οι παροχές, για όλους οι αναπηρικές συντάξεις», πρακτικές που µας έχουν αµαυρώσει.
Εγώ, όµως, αρνούµαι να αποδεχθώ συλλήβδην την ακύρωση
ενός ολόκληρου ιστορικού κύκλου, για τον οποίο διέθεσα όλα
µου τα χρόνια, από τότε που ένιωσα τον εαυτό µου. Αρνούµαι
την ακύρωση της Μεταπολίτευσης, κατά την οποία η χώρα έκανε
τεράστια βήµατα µπροστά. Αρνούµαι, γιατί αυτό θα ήταν αυτοχειριασµός. Θα ήθελα πολύ να το σκεφθείτε αυτό, γιατί µετά από
εµάς, µη νοµίζετε ότι θα έλθει κάτι που θα δώσει διέξοδο, εάν
εµείς δεν υπερβούµε τον εαυτό µας. Θα έλθουν οι εθελόδουλοι,
οι υποτακτικοί και οι πραγµατικοί υπάλληλοι των συµφερόντων.
∆ιότι αυτή η Βουλή δεν έχει πολλούς υπαλλήλους συµφερόντων.
Το πιστεύω ακράδαντα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Θα ήθελα, λοιπόν, να είµαστε πολύ προσεκτικοί απέναντι στις
µικροκοµµατικές µας επιδιώξεις, απέναντι σε µια πάγια στρατηγική κοµµάτων που από δέκα χρόνια τώρα έπρεπε να αλλάξουν
γραµµή και δεν άλλαξαν, µηδέ του δικού µας εξαιρουµένου. Γι’
αυτό, θα ήθελα πραγµατικά να µιλήσω λίγο διαφορετικά από
αυτό που γινόταν µέχρι τώρα.
Και έρχοµαι στο δεύτερο σηµείο, που είναι το θέµα µας. Η οικονοµική κρίση συνοδεύεται από µια µεγάλη κρίση του µοντέλου
ανάπτυξης. Ξέρετε ποια είναι η παθογένεια στο µοντέλο ανάπτυξης; ∆εν υπάρχει αντιστοιχία ανάµεσα στις αναπτυξιακές
βαθµίδες και στις παραγωγικές, πολιτισµικές, διοικητικές και
αντιπροσωπευτικές δοµές της χώρας. Οι θεσµοί της δηµοκρατίας που αναλαµβάνουν την ανάπτυξη είναι κατ’ όνοµα αναπτυξιακοί. ∆εν συµµετέχουν στις αποφάσεις, δεν µπορούν, δεν
έχουν τη δυνατότητα.
Από το 2002 έπρεπε να είχε γίνει ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». Χάσαµε
πολύτιµο χρόνο. ∆έκα ολόκληρα χρόνια χάσαµε. Και πρέπει να
καταλάβουµε ότι αν αυτό το παράλογο κράτος δεν αποκαταστήσει στοιχειωδώς την αντιστοιχία ανάµεσα στις βαθµίδες του,
δεν µπορεί να λύσει το οικονοµικό πρόβληµα. ∆εν θα το λύσει.
∆εν θα βρει τις παραγωγικές δυνάµεις, γιατί δεν θα υπάρχει δηµοκρατία. ∆εν θα βρει τοπικές αναπτυξιακές δυνάµεις, γιατί δεν
θα υπάρχει θεσµός να ενισχύσει και να προχωρήσει την τοπική
ανάπτυξη.
Αυτό κάνει ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». Αντιστοιχεί στην περιφέρεια
που διαπραγµατεύεται µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, στον ισχυρό
δήµο που πρέπει να αναλάβει την τοπική ανάπτυξη, επιτέλους,
τους αντιπροσωπευτικούς θεσµούς µε τις αναπτυξιακές ανάγκες
της χώρας του χθες, όχι του αύριο. Επαναλαµβάνω, του χθες.
∆ιότι αυτή η καθυστέρηση µας έχει οδηγήσει σε τεράστια αδιέξοδα.
∆εν είναι µόνο η ανάπτυξη. Είναι κρίση δηµοκρατίας. Όλοι ερχόµαστε εδώ και αντιπροσωπεύουµε τις τοπικές µας κοινωνίες.
Εγώ σας ρωτώ: Τι κάνουµε για να αποκτήσει η τοπική κοινωνία τη
δυνατότητα και το δικαίωµα της απόφασης και του ελέγχου, για
να µας ελέγξει, για να µην είναι αύριο το πολιτικό σύστηµα όπως
είναι σήµερα;
Εγώ λέω ότι ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» κάνει µια κίνηση γενναία προς
αυτή την κατεύθυνση. Αναβιώνει το κύτταρο της λαϊκής κυριαρχίας, δίνοντας και αρµοδιότητες και πόρους στις δηµοτικές κοινότητες και παράλληλα, διευρύνει το αναπτυξιακό µέγεθος του
θεσµού, προκειµένου να έχει την τεχνοκρατική δυνατότητα να
αξιοποιήσει τη λαϊκή σοφία και τη λαϊκή ανάπτυξη από κάτω και
να δώσει απάντηση στα µεγάλα αναπτυξιακά προβλήµατα της
χώρας.
Η δηµοκρατία µε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» ενισχύεται -είτε το θέλετε
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είτε δεν το θέλετε- και στο µέγεθος και στην εσωτερική αποκέντρωση.
Ας έρθουµε τώρα στην πολιτική: Γίνεται αυτονοµία της πολιτικής, χωρίς αυτονόµηση των θεσµών που ασκούν την πολιτική;
Εγώ ρωτώ: Η θεσµική και πολιτική χειραφέτηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από την εκτελεστική εξουσία δεν κατοχυρώνεται
στον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»; Μπορεί ο Υπουργός να διαχειρίζεται τα
κονδύλια κατά το δοκούν; ∆ίνεται η δυνατότητα του ελέγχου;
Υπάρχει όλο αυτό το σύστηµα ελέγχων παντού, ούτως ώστε να
µπορεί να υπάρξει µια αυτοδιοίκηση που να στέκεται στα πόδια
της και να µην έχει ανάγκη την κεντρική εξουσία;
Αν αυτό το κάνει το νοµοσχέδιο και µέσα από τη διαφάνεια και
τους θεσµούς που καθορίζει και εγώ θα έλεγα ότι είναι και πάρα
πολύ πιεστικός, αν θέλετε και ίσως θα µπορούσε να ήταν και πιο
ελαφρύς, ας πούµε, αυτός ο έλεγχος, γιατί έχει µια αγωνία η Κυβέρνηση να εµφανίσει µια ολοκληρωµένη πολιτική δηµοκρατικού
και κοινωνικού ελέγχου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Με συγχωρείτε, αλλά θα ήθελα δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε, αν
µου δίνετε τη δυνατότητα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Έχετε ένα λεπτό,
κύριε συνάδελφε, από τη γραµµή που έχουµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝ∆ΑΛΙ∆ΗΣ: Θα προσπαθήσω να τελειώσω γρήγορα.
Έπρεπε γι’ αυτούς τους τέσσερις λόγους, για την ανάπτυξη,
για τη δηµοκρατία, για την αυτονοµία των θεσµών και της πολιτικής, για τη διαφάνεια να το ψηφίσουµε επί της αρχής και µετά
να πούµε τι γίνεται µε τους δήµους του Νοµού µας, τι γίνεται µε
το γεωγραφικό προσδιορισµό και όλα αυτά.
Θα κάνω ένα πολιτικό σχόλιο και θα κλείσω. Λέει η Αντιπολίτευση ότι είναι πρόχειρο, είναι ανεφάρµοστο, είναι επιφανειακό.
Σας λέω: ∆εν υπάρχει θεσµική αλλαγή που να σχεδιάζεται επί
χάρτου στην ολότητά της. Έχω εµπειρία, έχω κάνει θεσµικές αλλαγές. ∆εν υπάρχει. Αυτό έχει έκθεση αξιολόγησης, έχει δυνατότητες, σου δίνει βήµατα, τι Προεδρικά ∆ιατάγµατα πρέπει να
εκπονηθούν και πότε, ποιες υπουργικές αποφάσεις για να πάµε
πιο πέρα… Όµως και το µεταβατικό στάδιο προσπαθεί να το
προσδιορίσει. ∆εν υπάρχει τυφλοσούρτης ούτε τελειωµένο σχέδιο.
Λέει η Αντιπολίτευση ότι υπηρετεί δήθεν κοµµατικούς σκοπούς. Η Ρόδος, η Λέσβος και η Κέρκυρα αφαιρούν είκοσι δήµους
από το ΠΑΣΟΚ, να το πω έτσι κοµµατικά.
Γιατί τόσο εύκολα η Κυβέρνηση δέχτηκε να πάει σε ένα δήµο,
στη Ρόδο, όταν ξέρει ότι από τους δέκα δήµους θα έπαιρνε τους
οκτώ ή τους εννέα; Γιατί; Είναι έωλα επιχειρήµατα. ∆εν έχουν
νόηµα.
Έπειτα, πρέπει να αυτονοµηθεί η Εθνική Αντιπροσωπεία από
τις τοπικιστικές αντιθέσεις και να µην κρατά άµυνα χαρακωµάτων. Η κοινωνία αµύνεται στους δηµάρχους, γιατί οι δήµαρχοι
τώρα –και είναι φυσικό αυτό για το πολιτικό προσωπικό- νιώθουν
ανασφάλεια και προσπαθούν να οριοθετήσουν το χώρο της επιβίωσής τους.
Και πάµε εµείς και φέρνουµε αυτά τα προβλήµατα εδώ. Και
αυτά τα προβλήµατα γίνονται φοβερά και τροµερά και τελικά
αυτά αποδεικνύουν ότι αν κρατήσουµε την άµυνα χαρακωµάτων,
θα λύσουµε και τα προβλήµατα. Λάθος! Είµαστε µικρότεροι των
περιστάσεων. Να µιλήσουµε για τα άρθρα που βελτιώνουν το νοµοσχέδιο, για να λειτουργήσει ο θεσµός, ναι. Να µη µεταφέρουµε, όµως, τις τοπικιστικές αντιθέσεις.
Εγώ, λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, σας ζητώ να το σκεφτείτε
ξανά. Μην το ψηφίσετε. Σκεφτείτε το ξανά. Και άλλες φορές ψηφίσαµε νοµοσχέδια µόνοι µας. Αυτό ειδικά έπρεπε να το στηρίξετε µε όλες σας τις δυνάµεις και εντός και εκτός του ΠΑΣΟΚ
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε το
συνάδελφο κ. Σκανδαλίδη.
Ο κ. ∆ηµήτρης Λιντζέρης από τη Β’ Πειραιά έχει το λόγο και
ακολουθεί η κ. Μανωλάκου. Ο Πειραιάς σήµερα έχει την τιµητική
του!
Κύριε Λιντζέρη, έχετε το λόγο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το
υπό συζήτηση νοµοσχέδιο συνιστά αναµφίβολα µια µεγάλη πολιτική, θεσµική και διοικητική µεταρρύθµιση. Στοχεύει στην αναζωογόνηση της αυτοδιοίκησης, στην αποκέντρωση, στη
δηµοκρατική συµµετοχή, στη διαφάνεια. Στοχεύει, εν τέλει, στην
καλύτερη αντιµετώπιση από µεριάς της πολιτείας των προβληµάτων των πολιτών.
Ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» έρχεται προς ψήφιση εν µέσω µιας πρωτοφανούς οικονοµικής κρίσης. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι η οικονοµική κρίση αποτελεί τροχοπέδη για την υλοποίησή του. Η δική
µου πεποίθηση, αντιθέτως, είναι ότι µπορεί να αποτελέσει µια
από τις σοβαρές συνιστώσες της διεξόδου από αυτήν την κρίση.
Πεποίθησή µου είναι ότι ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» συνιστά ζωτική
ανάγκη για την ανάπτυξη και την ευηµερία των τοπικών κοινωνιών. Η συνένωση δεν είναι µια απλή διοικητική πράξη. Αφορά
την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των ευκαιριών της κάθε περιοχής. Φιλοδοξεί να δώσει αναπτυξιακή ανάσα στην αυτοδιοίκηση, στην οικονοµία, στους θεσµούς.
Τώρα είναι η µεγάλη ευκαιρία να καταστούν ικανοί και ανταγωνιστικοί οι δήµοι της χώρας. Και ανταγωνιστικός είναι ο δήµος
που διασφαλίζει αποτελεσµατική πολιτική διεύθυνση και διοίκηση, σύγχρονο δίκτυο υποδοµών, επαρκή προπανεπιστηµιακή
εκπαίδευση, ικανοποιητικές υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, απαραίτητες υποδοµές.
Ικανός είναι ο δήµος που σέβεται το περιβάλλον, ακολουθεί
ενιαίους κανόνες οικιστικής ανάπτυξης, συνθέτει τη διαφορετικότητα της κάθε περιοχής.
Ανταγωνιστικός είναι ο δήµος που είναι ελκυστικός σε επισκέπτες και επενδυτικά σχέδια για την ανάπτυξη πολλαπλών δραστηριοτήτων οικονοµικών, εµπορικών, µορφωτικών και
πολιτιστικών, που αναδεικνύει και αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της κάθε περιοχής.
Εξάλλου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χρησιµότητα και
αποτελεσµατικότητα ενός θεσµού, όπως η αυτοδιοίκηση, δεν
πρέπει να καθορίζεται και να εξαρτάται µόνο από την οικονοµική
ευρωστία της κεντρικής διοίκησης, του κράτους, αλλά πρέπει να
µπορεί να αξιοποιεί τις ευκαιρίες και να διασφαλίζει πόρους από
δραστηριότητες και δράσεις που ξεφεύγουν από τα στενά πλαίσια της µονοδιάστατης οικονοµικής αρωγής από την πολιτεία.
Η αυτοδιοίκηση πρέπει να µπορεί να κάνει σχέδια και να έχει
τις τεχνικές, επιστηµονικές υποδοµές για την υλοποίησή τους.
Πρέπει να µπορεί να απορροφήσει κοινωνικούς πόρους, να έχει
τη δυνατότητα για σωστή, εύστοχη και αποτελεσµατική απορρόφηση του ΕΣΠΑ ανά δήµο. Και όλα αυτά, µε διαφάνεια, ανοιχτή διαβούλευση, κοινωνικό έλεγχο και θεσµικό έλεγχο.
Αυτό το τελευταίο, η διαφάνεια, αποτελεί προϋπόθεση για την
αποδοχή από τους πολίτες κάθε αρχής –ιδιαίτερα στις µέρες
µας- και θεσµοθετείται, θα έλεγα, µε σχολαστικό τρόπο στο συγκεκριµένο νοµοθέτηµα.
Κυρίες και κύριοι, σε όλες τις πιο πάνω παραµέτρους που ανέφερα, αυτό το νοµοθέτηµα δίνει σαφείς και πειστικές απαντήσεις. Και είναι όντως λυπηρό ότι η Νέα ∆ηµοκρατία, πιστή στο
µηδενιστικό της εαυτό, καταψηφίζει αυτό το νόµο. Άλλη πολιτική,
όµως, θα έπρεπε να έχει, αν φιλοδοξεί να ανακτήσει την εµπιστοσύνη του λαού, ιδιαίτερα µετά από ένα τόσο βεβαρυµµένο
πενταετές παρελθόν διακυβέρνησης.
Κύριε Υπουργέ, θέλω να ενώσω τη φωνή µου µε αυτήν του
Προέδρου της Βουλής και να σας καλέσω να είστε δεκτικός στις
προτάσεις που κατατίθενται από τους συναδέλφους. Αυτό αποτελεί καταξίωση και του δικού σας ρόλου και του Κοινοβουλίου
και του συνολικού πολιτικού συστήµατος.
Ας προσθέσω και εγώ, λοιπόν, τη φωνή µου, χωρίς να έχω κανένα προσωπικό ενδιαφέρον, για να καταθέσω δυο συγκεκριµένες απόψεις. Η πρώτη είναι ότι θέλω να ενώσω τη φωνή µου µαζί
µε τους τοπικούς φορείς της Πανηπειρωτικής Συνοµοσπονδίας,
της Οµοσπονδίας Αδελφότητας Πωγωνίου, αλλά και όλης της
τοπικής κοινωνίας, που ζητούν για λόγους γεωγραφικούς, λειτουργικούς, αλλά και ιστορικούς, να παραµείνει πρωτεύουσα του
δήµου το ιστορικό ∆ελβινάκι. Ο δήµος εκεί έχει τις υποδοµές,
έχει τα δηµόσια κτήρια που τόσο µεγάλο ρόλο παίζουν στην επιλογή της πρωτεύουσας του δήµου, όπως µας είπε το πρωί ο κύ-
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ριος Υπουργός. Μπορείτε, λοιπόν, να ακούσετε τη φωνή όλων
των κατοίκων και να προχωρήσετε σ’ αυτό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τέλος, κύριε Υπουργέ, φέρνετε στη Βουλή ένα έγκυρο θεσµικό
πλαίσιο που φιλοδοξεί να αλλάξει το χάρτη της χώρας. Εκείνο
βέβαια που δίνει νόηµα, συνέχεια και καταξίωση στους θεσµούς
είναι οι άνθρωποι που τους υπηρετούν. Θα πρέπει να ενθαρρύνονται να ασχολούνται µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση άνθρωποι καταξιωµένοι στη συνείδηση των συνδηµοτών τους. Εξέχουσα
θέση στους παράγοντες που οδηγούν στην καταξίωση είναι
αναµφίβολα η επαγγελµατική καταξίωση. Άλλωστε, το αξίωµα
του δηµάρχου δεν µπορεί να µετατρέπεται σε επάγγελµα. Αν
αυτό συµβεί, οι δήµαρχοι θα µετατραπούν σε κατηγορία επαγγελµατιών, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος να οδηγήσει σε εµπορευµατοποίηση της σχέσης του µε τον πολίτη. Αναφέροµαι,
βέβαια, στο άρθρο 16, που σας ζητώ να το διαφοροποιήσετε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αν εµµείνετε, θα αποκλειστεί ένα µεγάλο µέρος των µεσαίων
στρωµάτων και του επιστηµονικού δυναµικού της χώρας, άνθρωποι που µπορούν να προσφέρουν στα κοινά. Θα αποκλειστούν γιατροί, δικηγόροι, φαρµακοποιοί, µηχανικοί και τόσοι
άλλοι καταξιωµένοι επαγγελµατίες. Αντιθέτως, θα προσελκυστούν συνταξιούχοι και ανεπάγγελτα κοµµατικά ή κοινωνικά στελέχη.
Άλλωστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι το εν λόγω
άρθρο κινείται αναµφίβολα σε αντίθετη κατεύθυνση του πνεύµατος του συνταγµατικού νοµοθέτη, ο οποίος κατάργησε το
επαγγελµατικά απόλυτο ασυµβίβαστο των Βουλευτών µε την
Αναθεώρηση του 2008, αντιλαµβανόµενος το λάθος της προηγούµενης Αναθεώρησης του 2002.
Και γνωρίζοντας πολύ καλά ότι στις λεπτοµέρειες κρύβονται οι
δαίµονες, όπως λέει ο λαός µας, εκτιµώ ότι αυτή η διάταξη θα
φαλκιδεύσει στην εφαρµογή τη σηµαντική µεταρρύθµιση που εισηγείστε. Γι’ αυτό, σας καλώ να το λάβετε σοβαρά υπ’ όψιν σας.
Το νοµοσχέδιο είναι ένα σπουδαίο νοµοθέτηµα που πραγµατικά
δεν θα πρέπει να αποδυναµωθεί από επιµέρους λανθασµένες
διατάξεις.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. ∆ηµήτριο Λιντζέρη από τη Β’ Πειραιά.
Το λόγο έχει από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος η κ. Μανωλάκου ∆ιαµάντω, Βουλευτής Α’ Πειραιά.
Ορίστε, κυρία συνάδελφε, έχετε το λόγο για έξι λεπτά.
∆ΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Αυτό το νοµοσχέδιο υποβαθµίζει
βάναυσα βασικές ανάγκες του λαού. ∆ίκαιες οι κατακραυγές και
οι κινητοποιήσεις. Στόχος του είναι να προσαρµόσει τις δοµές
της διοίκησης στις σύγχρονες ανάγκες του κεφαλαίου και της
κερδοφορίας του.
Θύµα είναι και η αγροτιά. Οι επιπτώσεις στην αγροτική παραγωγή και τον έλεγχο των προϊόντων θα είναι µεγάλες. Πρώτον,
καταργείτε στον πρωτογενή τοµέα εκατόν δέκα διευθύνσεις γεωργίας και κτηνιατρικής και πάνω από επτακόσια γραφεία γεωργικής ανάπτυξης, κτηνιατρεία και υπηρεσίες αλιείας. Η
κατάργησή τους δεν αντισταθµίζεται µε τη µεταφορά των αρµοδιοτήτων στους καλλικρατικούς δήµους που το πολύ-πολύ να
αναπτύξουν µία όλη και όλη υπηρεσία σε κάθε δήµο που θα
ασκεί τις µεταφερθείσες αρµοδιότητες.
Κατατµήζετε τον ενιαίο χαρακτήρα υπηρεσιών, γίνονται πιο
αναποτελεσµατικές και ενισχύετε την επιχειρηµατική δράση.
Υποβαθµίζετε ακόµα πιο πολύ τις ήδη υπάρχουσες που λειτουργούσαν µε προβλήµατα και κυρίως µε έλλειψη προσωπικού. ∆ηµιουργείτε προϋποθέσεις εκχώρησης της σηµερινής
παρεχόµενης δηµόσιας και δωρεάν υπηρεσίας στον ιδιωτικό
τοµέα.
Αυτό σηµαίνει ότι όποιος έχει λεφτά, θα πληρώνει, δηλαδή ο
µεγαλοαγρότης. Και όποιος δεν έχει, θα τις στερείται. Αυτό θα
έχει συνέπειες στην παραγωγή και στο εισόδηµά του.
Τώρα, επίσηµα πια οι οργανικές θέσεις των νέων φορέων θα
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είναι µειωµένες. Η µείωση αυτή θα ενταθεί διαχρονικά λόγω της
σταδιακής συνταξιοδότησης των µεταταγµένων υπαλλήλων,
εκτός αν µε το νέο ασφαλιστικό η σύνταξη δίνεται µετά θάνατον.
Αυτό σηµαίνει ποσοτική και ποιοτική µείωση των µέχρι σήµερα
προσφεροµένων δωρεάν υπηρεσιών στους αγρότες και κτηνοτρόφους που θα ζητήσουν λύση στον ιδιωτικό τοµέα και θα υποστούν την επιβάρυνση άµεσα και έµµεσα. Θα οδηγηθούν σε
αύξηση του κόστους παραγωγής των αγροτικών προϊόντων που
ήδη πλήττονται από την ευρω-κοινοτική και κυβερνητική αγροτική πολιτική.
Για όσους αγρότες δεν µπορούν να πληρώσουν, αυτό θα σηµαίνει µικρότερη απόδοση στα χωράφια και τα ζώα τους λόγω
ασθενειών και άλλα, προσθέτοντας έναν επιπλέον παράγοντα
στην Κοινή Αγροτική Πολιτική που τους ξεκληρίζει. Ενισχύετε
έτσι την οικονοµική µεγέθυνση και στον αγροτικό τοµέα από την
καταστροφή των φτωχοµεσαίων πολλών αγροτών.
∆εύτερον, µε τις µεταφερόµενες αρµοδιότητες διασπάται ο
ενιαίος χαρακτήρας στον έλεγχο ποιότητας και ασφάλειας των
εγχώριων και εισαγόµενων αγροκτηνοτροφικών προϊόντων.
Το ίδιο ισχύει και για τις αναγκαίες υποδοµές σε εργαστήρια
και εξοπλισµό που εξυπηρετούν τις ελεγκτικές υπηρεσίες. Έτσι,
οι υπάρχουσες θα υποαπασχολούνται σε µερικούς δήµους και
σε άλλους δεν θα υπάρχουν καν. Για παράδειγµα, οι ιχθυολόγοι
αναφέρουν την ανάγκη ενιαίας αντιµετώπισης της αλιείας που
δεν µπορεί να ασκηθεί κατακερµατισµένα στα όρια των δήµων.
Ή οι κτηνίατροι αναφέρουν τη διάσπαση του ενιαίου χαρακτήρα
που έχει ο έλεγχος των τροφίµων ζωικής προέλευσης για ζωονόσους, από σαλµονέλωση µέχρι σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια,
όταν για όλα τα τρόφιµα η σύγχρονη αντιµετώπιση επιστηµονικά
επιβάλλει ενιαίο έλεγχο από το χωράφι στον καταναλωτή.
Το ίδιο θέτουν και οι γεωπόνοι µε το Πρόγραµµα ΟΣ∆Ε, µε τα
σχέδια βελτίωσης των νέων αγροτών, µε την νιτρορύπανση κλπ.
∆εν µπορεί κάθε δήµος, αλλά ενιαία να ασκείται έλεγχος. Μ’
αυτήν τη λογική που προωθείτε, ο εµποροβιοµήχανος ουσιαστικά δεν υφίσταται ελέγχους –βεβαίως ανεπαρκείς είναι και οι
σηµερινοί- αλλά πάει στο χειρότερο, πράγµα που σηµαίνει ότι
για το κέρδος µπορεί να υποθηκεύει στην ασφάλεια και ποιότητα
των τροφίµων µε επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία.
Τρίτον, διασπά το ενιαίο στην έρευνα και µελέτη κάθε θέµατος για την ανάπτυξη της γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας,
καθώς και των ελέγχων για την επισήµανση γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών στις ζωοτροφές.
Τέταρτον, διευκολύνει το κεφάλαιο άµεσα και γρήγορα στην
απορρόφηση µεγαλύτερων κοινοτικών κονδυλίων στον πρωτογενή τοµέα. Η πληθώρα των καταργούµενων υπηρεσιών οδηγούσε σε καθυστερήσεις στη λήψη αποφάσεων, αλλά και σε
περισσότερους ελέγχους, όπως στις ιχθυοκαλλιέργειες. Η κατάργησή τους και η εκχώρηση των αρµοδιοτήτων στους καλλικρατικούς δήµους θα µειώσει τις καθυστερήσεις και τους
ελέγχους, θα αυξήσει τις δυνατότητες του κεφαλαίου να απορροφήσει πόρους και να κερδίσει ευκολότερα και περισσότερα
από ό,τι πριν. Έτσι διευκολύνεται και ενισχύεται η συγκέντρωση
και συγκεντροποίηση του κεφαλαίου.
Πέµπτον, µε το άρθρο 210 µεταφέρεται η αρµοδιότητα διαχείρισης και εποπτείας των ορεινών όγκων για τις περιοχές Αττικής και Θεσσαλονίκης στις αντίστοιχες µητροπολιτικές ενότητες.
∆ιασπά έτσι τον ενιαίο χαρακτήρα διαχείρισης και προστασίας,
επιλεκτικά αφαιρεί ορεινούς όγκους «φιλέτα» για το κεφάλαιο
από τη ∆ασική Υπηρεσία µε προοπτική την ιδιωτικοποίησή τους.
Αυτό το είχατε επιχειρήσει και στο παρελθόν.
Θα υπάρχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον σ’ αυτές τις περιοχές που και οικολογικά είναι επιβαρυµένες, αλλά και θα ενισχυθεί η κερδοφορία του κεφαλαίου. Ήδη αυτό γίνεται στην
Πάρνηθα και τον Υµηττό µε τη δηµιουργία φορέα διαχείρισης,
όπου αναθέτει σε ιδιώτες από τις αναδασώσεις µέχρι την πυρασφάλεια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Έκτον, στην αλιεία κατατέµνεται η διαχείριση των υδάτινων οικοσυστηµάτων, δηλαδή των ενιαίων και κοινόχρηστων δηµόσιων
υδάτων. Είναι σαν να κατατµήζεις τον αέρα.
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Η Ελλάδα έχει την τρίτη µεγαλύτερη ακτογραµµή παγκοσµίως.
Ο κατακερµατισµός του λιγοστού ανθρώπινου δυναµικού και η
αποδιοργάνωση της ορθολογικής διαχείρισης των υδάτινων οικοσυστηµάτων είναι σε βάρος του λαϊκού συµφέροντος.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ)
Έβδοµον, µε τη διάλυση της ΕΣ∆ΝΑ αφαιρείτε αρµοδιότητες
από τους δήµους της Αθήνας, όπως προσωρινή αποθήκευση,
επεξεργασία και ανακύκλωση απορριµµάτων, για να απαλλαχτείτε από κάθε αντίθετη φωνή, όπως αυτήν του ΚΚΕ και για να
ξεµπλοκάρεται έναν επικερδή για το µεγάλο κεφάλαιο τοµέα που
τελικά θα επιβαρύνει το λαϊκό εισόδηµα.
∆εν είναι τυχαίο ότι οµοσπονδίες και σύλλογοι του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και της περιφέρειας απορρίπτουν τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» και αναδεικνύουν τα περισσότερα
προβλήµατα που θα δηµιουργήσει.
Είναι σε βάρος των λαϊκών αναγκών και της αγροτικής ανάπτυξης και γι’ αυτό καταψηφίζουµε τη διοικητική µεταρρύθµισή
σας που εξυπηρετεί τη βάρβαρη πολιτική σας. Και µε µεγαλύτερο αγωνιστικό πνεύµα παλεύουµε την ανατροπή της. Σ’ αυτήν
την κατεύθυνση καλούµε και τους εργαζόµενους να παλέψουν
και να µη φοβηθούν τις προσπάθειες που γίνονται ενοχοποίησης
της πάλης για τα συµφέροντα και το καλό του λαού.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο κ. Γιάννης Κουτσούκος, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι, σ’ αυτήν
τη συνεδρίαση δεν γίνεται µια παραδοσιακή, µια τυπική, µια αποστεωµένη, µια κλασική αντιπαράθεση που γίνεται συνήθως σ’
αυτήν την Αίθουσα µεταξύ των κοµµάτων εξουσίας, του ΠΑΣΟΚ
δηλαδή και της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Η αντιπαράθεση που γίνεται εδώ σήµερα έχει βαθύτατα πολιτικά και ιδεολογικά χαρακτηριστικά, γιατί αφορά το περιεχόµενο
και τη λειτουργία των δηµοκρατικών θεσµών, το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως πρωτογενούς λαϊκής εξουσίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σ’ αυτήν την αντιπαράθεση αποτυπώνεται και περιγράφεται η αέναη σύγκρουση µεταξύ από τη
µια µεριά ενός κεντρικού και γραφειοκρατικού κράτους, όπως
το διαµόρφωσαν οι Βαυαροί και δυστυχώς το κληρονοµήσαµε
και εµείς στη χώρα µας και από την άλλη µεριά, της απαίτησης
του λαού για περισσότερη εξουσία, για εξουσία κοντά στο λαό.
Αν κάνουµε µια σύντοµη ιστορική αναδροµή, θα δούµε ότι έτσι
κινήθηκαν όλες οι µεγάλες αντιπαραθέσεις στη χώρα µας, έτσι
έγιναν οι µεγάλες συσπειρώσεις πολιτικών και κοινωνικών δυνάµεων που οδήγησαν στις µεγάλες αλλαγές για τις οποίες µπορεί
κανένας να είναι υπερήφανος.
Και βέβαια, η αλήθεια και η πραγµατικότητα είναι ότι οι µεγάλες αλλαγές που έγιναν στον τόπο µας µετά τη Μεταπολίτευση
και είχαν να κάνουν µε την αποκέντρωση, µε την ενίσχυση της
Αυτοδιοίκησης, µε το να µεταφέρουµε αρµοδιότητες και πόρους
από ένα συγκεντρωτικό, ελεγχόµενο και γραφειοκρατικό κράτος
στην τοπική κοινωνία, έχουν την ταυτότητα της παράταξής µας,
έχουν ταυτότητα ΠΑΣΟΚ.
Η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, ο «ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΣ», η συγκρότηση των περιφερειών είναι τρία χαρακτηριστικά παραδείγµατα.
Και, βέβαια, είναι χαρακτηριστικό ότι και σε όλες αυτές τις µεγάλες αλλαγές που έγιναν στον τόπο µας, η Νέα ∆ηµοκρατία
ήταν απέναντι, η Νέα ∆ηµοκρατία όχι απλά δεν στήριξε, όχι απλά
υπονόµευσε αυτές τις αλλαγές, αλλά κορόιδευε τον ελληνικό
λαό ότι όταν γίνει εξουσία, θα τις καταργήσει.
Και ήρθε, βεβαίως, η πραγµατικότητα για να αποδείξει ότι όταν
γίνονται αλλαγές που έχουν τη λαϊκή συνέναιση, όταν γίνονται
αλλαγές που συσπειρώνουν κοινωνικές δυνάµεις -εν προκειµένω
τις αυτοδιοικητικές δυνάµεις- τα κόµµατα και οι πολιτικές τους
σαρώνονται. Και αυτό έγινε µε την πολιτική της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Έφθασε η Νέα ∆ηµοκρατία την προηγούµενη περίοδο στο
όνοµα της επανίδρυσης του κράτους, µιας πολιτικής που την
επαγγέλθηκε, για να την µετατρέψει σε κοµµατικό κράτος, να
εξαγγείλει τον «ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑ ΙΙ». Πρόκειται, βεβαίως, για µια πολιτική που ήταν άγραφο χαρτί –tabula rasa- και που ποτέ δεν υλο-
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ποιήθηκε, διότι η Νέα ∆ηµοκρατία δεν είχε καµµία µεταρρυθµιστική δύναµη. Ενσωµατώθηκε από την εξουσία, µιας χείριστης
µορφής εξουσία, την οποία πλήρωσε στις εκλογές και παρέδωσε
ένα κράτος που είναι µέρος των προβληµάτων που κληρονοµήσαµε και έχει τη βασική ευθύνη για τα µεγάλα ελλείµµατα: αναπτυξιακά, κοινωνικά, ελλείµµατα διαφάνειας, αξιοπιστίας και
φθοράς του πολιτικού συστήµατος.
Ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν δηµιουργεί απλώς µια µεγάλη αναπτυξιακή ενότητα, ένα ενιαίο διοικητικό κέντρο για µεγάλες περιφέρειες που είναι οι νέοι ισχυροί
δήµοι. ∆εν δίνει απλά περισσότερους πόρους και αρµοδιότητες
στην τοπική εξουσία. Αλλάζει το µοντέλο που λειτουργεί το κράτος µας µε τη θέσπιση της περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, µε τη
δυνατότητα µέσω της νέας πρωτοβάθµιας Αυτοδιοίκησης να
έχουµε περισσότερους πόρους, περισσότερες εξουσίες και την
Τοπική Αυτοδιοίκηση να αναδειχθεί στον πραγµατικό, αναπτυξιακό και κοινωνικό της ρόλο.
Γι’ αυτό και η κριτική που κάνει η Νέα ∆ηµοκρατία στο νοµοσχέδιο δεν είναι κριτική επί της ουσίας. Είναι κριτική στη διαδικασία, ότι δεν έγινε διάλογος, ότι υπάρχουν διαφωνίες και ότι
εκφράζονται. Μα, είναι δυνατόν µια τόσο µεγάλη θεσµική αλλαγή
που ανακατανέµει τις εξουσίες να µην έχει αντιδράσεις και αντιπαραθέσεις; Πόσοι θα χάσουν την εξουσία τους; Πόσοι οραµατίζονται κάτι καινούργιο; Θυµάστε εσείς ποτέ να έγινε µια τόσο
µεγάλη αλλαγή και να µην υπήρχαν αντιπαραθέσεις;
Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι βέβαιο πως αν δούµε την τοποθέτηση της επιτροπής χωροταξικού της ΚΕ∆ΚΕ, θα βγάλουµε συµπεράσµατα ότι η κριτική της Νέας ∆ηµοκρατία για τη λεγόµενη
«κοπτορραπτική» του ΠΑΣΟΚ µε κοµµατικά κριτήρια δεν ευσταθεί, όπως δεν ευσταθεί και η κριτική που έγινε από συναδέλφους
εδώ στο Βήµα για την εκλογική µου περιφέρεια, την Ηλεία. Η
ΚΕ∆ΚΕ έρχεται να συµφωνήσει µε το σχέδιο νόµου, µια και δεν
υπάρχει άλλη πρόταση από την Τοπική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων.
Βεβαίως, η Κυβέρνηση έκανε διάλογο σε όλα τα επίπεδα. Είδε
τις τοπικές ενώσεις δήµων και κοινοτήτων. Είδε δηµάρχους κατά
µόνας και κατά οµάδες. Αποδέχθηκε ό,τι µπορούσε να αποδεχθεί. ∆εν µπορούσε να αποδεχθεί τις αντικρουόµενες και τις αντιφατικές θέσεις. Και, βεβαίως, δεν µπορεί να τις αποδέχεται ένας
Βουλευτής που λαϊκίζει σε αυτό το Βήµα. Οφείλει όµως να µεταφέρει εδώ τα προβλήµατα που υπάρχουν στην εκλογική του
περιφέρεια.
Πρέπει να σας πω ότι στην εκλογική µου περιφέρεια, στην
Ηλεία, υπάρχουν δήµαρχοι που διαµαρτύρονται, όπως ο ∆ήµος
Βουπρασίας, ο ∆ήµος Αµαλιάδος, Ο ∆ήµος Ωλένης κ.λπ.. Τα έχω
πει στην επιτροπή. Όµως, εκείνο που έχει σηµασία είναι ότι εµείς
µε ένα κριτήριο, το κεντρικό κριτήριο, στηρίζουµε αυτήν τη µεγάλη αλλαγή, αναγνωρίζουµε το µέγεθος του εγχειρήµατος και
πιστεύουµε πως όταν ένα εγχείρηµα στηρίζεται από το λαό, γιατί
η κυβέρνηση δεν έχει χάσει τη µεταρρυθµιστική της δύναµη -και
το δείχνει αυτό µε τις µεγάλες αλλαγές που έχει επιχειρήσει σε
όλη τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση- έχει το πλεονέκτηµα της επιτυχίας.
Ξέρουµε πάρα πολύ καλά, αγαπητοί συνάδελφοι –και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε- ότι το στοίχηµα είναι µπροστά µας. Η Κυβέρνηση έχει µεγάλο βάρος στην πλάτη της να υλοποιήσει το
σχέδιο εφαρµογής. Οι δήµαρχοι το ίδιο, για να µετατρέψουν τις
αρµοδιότητες σε υπηρεσίες. Οι εργαζόµενοι, επίσης.
Η Κυβέρνηση οφείλει να αντιµετωπίσει τα ζητήµατα που θα εµφανιστούν στην πορεία. ∆ιότι, όπως είπε προηγούµενος οµιλητής, δεν υπάρχει αυτόµατος πιλότος στις διοικητικές αλλαγές.
Η εξουσία θέλει να έχει καθηµερινή επιµονή, να δίνει τη δυνατότητα να διορθώνει λάθη και παραλείψεις που θα εµφανιστούν,
γιατί εκείνο που χρωστάµε στο λαό είναι ότι πρέπει να δώσουµε
καλύτερες υπηρεσίες. Και είµαι βέβαιος ότι µε την πολιτική βούληση, µε τη λαϊκή θέληση αυτό θα γίνει πράξη και πως το ΠΑΣΟΚ
και ο λαός, τελικά, θα κερδίσει αυτό το στοίχηµα.
Ευχαριστώ, αγαπητοί συνάδελφοι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Νικόλαος Καντερές.
Κάντε και µία πρόβλεψη τώρα, να δούµε τι θα γίνει. Γιατί το
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µέλλον είναι δυσοίωνο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΤΕΡΕΣ: Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε ένα σχέδιο νόµου, που ενώ αποτελεί τη σηµαντικότερη τοµή στη δοµή και λειτουργία της Αυτοδιοίκησης,
δυστυχώς, εν τη γενέσει του είναι καταδικασµένο σε αποτυχία.
Ανοίγονται οι ασκοί του Αιόλου σε µια περίοδο µεγάλης οικονοµικής κρίσης, όταν ακολουθείτε πιστά τις επιταγές του µονόδροµου του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου στον οποίο εσείς
µας βάλατε, παρά τη θέλησή µας και τη θέληση του λαού της
Ελλάδας.
Όλη η επιχειρηµατολογία για την πολιτική που ακολουθείτε
στηρίζεται αποκλειστικά στη φαινόµενη µείωση των δηµοσίων
δαπανών. Αυτό ισχύει τόσο για τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» όσο και για
τη γενικότερη πολιτική που ακολουθεί η Κυβέρνησή σας το τελευταίο τρίµηνο.
Και για να µην παρεξηγηθώ, η περιστολή των δαπανών είναι
ένα αναγκαίο και σωστό βήµα, αρκεί να είναι σωστά σχεδιασµένο, απολύτως εφαρµόσιµο και να τυγχάνει κοινωνικής στήριξης µέσα από ένα απαραίτητο κοινωνικό διάλογο.
Η Κυβέρνηση δεν εξασφάλισε τίποτα από τα παραπάνω: Ούτε
σωστά σχεδιασµένος είναι ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ούτε εφαρµόσιµος
δείχνει να είναι ούτε διάλογος µε τους φορείς της αυτοδιοίκησης υπήρξε και το σηµαντικότερο όλων, η Κυβέρνηση δεν είναι
καν διατεθειµένη να συζητήσει οποιαδήποτε αλλαγή. Συµπεριφέρεστε, λες και ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», όπως τον διαµορφώσατε,
αποτελεί ιδανική λύση, χωρίς κανένα περιθώριο βελτιώσεων.
Αγνοείτε εντελώς ότι υπάρχει πληθώρα ενστάσεων και επιφυλάξεων όχι µόνο από τα Κόµµατα της Αντιπολίτευσης, αλλά και
από τους φορείς, όπως η ΚΕ∆ΚΕ και η ΕΝΑΕ. Βγήκαν πορίσµατα
από τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπου ξεκάθαρα διατυπώνονταν οι κόκκινες γραµµές και οι ενστάσεις τους.
Πείτε µου –σας παρακαλώ, κύριε Υπουργέ- ποιες απ’ αυτές τις
ενστάσεις και τις κόκκινες γραµµές υιοθετήσατε. Η Α∆Ε∆Υ ούτε
καν κλήθηκε στο διάλογο και χιλιάδες εργαζόµενοι στου ΟΤΑ δεν
γνωρίζουν τι τους φέρνει η επόµενη µέρα.
Επίσης, δεκάδες αυτοδιοικητικοί, αλλά και συνάδελφοι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ µίλησαν για τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» και παρά το
γεγονός ότι είναι προσκείµενοι στην Πλειοψηφία άφησαν υπαινιγµούς για το νοµοσχέδιο και έκαναν έµµεσες αναφορές προς
τον Υπουργό να κάνει διάφορες αλλαγές. Προφανώς όλοι, σκεπτόµενοι υπερκοµµατικά, διαπιστώνουµε κενά.
Εξαγγέλλετε τη µείωση κατά 70% του αριθµού των δήµων,
αλλά αυτό δεν συνεπάγεται µείωση των λειτουργικών αναγκών.
Λέτε ότι θα γλιτώσει το δηµόσιο περίπου 1,2 δισεκατοµµύρια
ευρώ. Εµείς σας ρωτάµε: Από πού προκύπτει αυτό; Με ποια µελέτη κοστολογήσατε τα έξοδα των τριακοσίων είκοσι πέντε
δήµων µε τις νέες διευρυµένες αρµοδιότητες τους; Ποια τέσσερις χιλιάδες νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου συγχωνεύονται
και καταργούνται;
Η αλήθεια είναι ότι καµµία συζήτηση δεν έχει γίνει για την επίλυση των οικονοµικών ζητηµάτων, όπως και καµµία συζήτηση δεν
έγινε για την κοστολόγηση των νέων αρµοδιοτήτων των ΟΤΑ. Και
ενώ τίποτα απ’ όλα αυτά δεν έχει συζητηθεί, εµείς καλούµαστε
να τοποθετηθούµε µε υπεύθυνο τρόπο για το αύριο της Αυτοδιοίκησης και για την προοπτική της ελληνικής περιφέρειας.
Όµως, µια υπεύθυνη τοποθέτηση προϋποθέτει ολοκληρωµένο
διάλογο και όλα τα στοιχεία στο τραπέζι. Στοιχεία, όµως, δεν δίνετε. Τα αφήνετε όλα µετέωρα. Μόνο και µόνο το γεγονός ότι
στο νοµοσχέδιο προβλέπονται εκατόν δεκαοκτώ πράξεις, για να
εξειδικευτούν οι όροι και οι προϋποθέσεις ενεργοποίησης του
νόµου, εκ των οποίων οι ενενήντα δύο είναι υπουργικές αποφάσεις και τα είκοσι έξι είναι προεδρικά διατάγµατα, αποδεικνύεται ότι πολλά πράγµατα αφήνονται θολά για το µέλλον.
Πολύ σύντοµα θα αναφερθώ στην εκλογική µου περιφέρεια.
Κύριε Υπουργέ, θέλω να ρωτήσω το εξής: Είναι κοινωνικά δίκαιο
µια µεγάλη περιφέρεια να εκπροσωπηθεί µε λιγότερους εκπροσώπους στα περιφερειακά συµβούλια; Αυτό σηµαίνει ότι θα
υπάρχουν έντεκα σύµβουλοι στην Ανατολική Αττική και δέκα στη
δυτική Αττική σε σύνολο εκατόν ένας εκπροσώπων σε όλη την
Περιφέρεια της Αττικής.
Ένα άλλο ερώτηµα αφορά τα γεωγραφικά όρια των νέων
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δήµων. Στη βόρειο Αττική προβλέπεται ο ∆ήµος Ωρωπού µε τη
συνένωση τριών δήµων και έξι κοινοτήτων. Είναι ποτέ δυνατόν
σε µια τόσο µεγάλη περιοχή να µπορέσει να ανταποκριθεί µια
δηµοτική αρχή και να εξασφαλίσει οµαλή ανάπτυξη, όταν δεν
υπάρχει ούτε καν τοπική συγκοινωνία µεταξύ των άλλων;
∆εκάδες υποµνήµατα υπήρξαν για τον Ωρωπό. Σας επισηµαίνουµε επανειληµµένως πως η δηµιουργία δύο δήµων, ένας
δήµος που να ενώνει Καπανδρίτι, Πολυδένδρι, Αφίδνες και Κάλαµο και ένας που θα ενώνει τους υπόλοιπους δήµους και τις
κοινότητες θα αποτελούσε απ’ όλες τις απόψεις την ιδανικότερη
λύση. Το απορρίψατε χωρίς δεύτερη σκέψη και βάλατε την κοινότητα του Βαρνάβα, που απέχει µόνο έξι χιλιόµετρα από το Καπανδρίτι, να ενωθεί µε το Μαραθώνα και τη Νέα Μάκρη, που ο
Βαρνάβας δεν δένει µε τίποτα.
Αντίστοιχα, στη δυτική Αττική µε την Οινόη, τις Ελευθερές και
τα Βίλλια, που ενώνονται µε τη Μάνδρα, χωρίς να αποτελεί ούτε
επιθυµητή ούτε ιδανική λύση, ενώ έπρεπε να γίνει από µόνος του
ένας ορεινός δήµος, αφού έχει όλες τις υποδοµές που χρειάζονται, όπως είπε ο κύριος Υπουργός.
Εισάγετε τον όρο «ιστορική έδρα». Σας ρωτώ κάτι άλλο: Ο
∆ήµος Λαυρεωτικής µε έδρα το Λαύριο δεν δικαιούται να έχει
ιστορική έδρα την Κερατέα, όταν η Κερατέα υπήρξε έδρα δήµου
από το 1835;
Οι τοπικές κοινωνίες είναι ανάστατες, κύριε Υπουργέ. Μεταρρύθµιση µε όλους τους πολίτες και τις τοπικές κοινωνίες να φωνάζουν δεν γίνεται. Αυτό πρέπει να το καταλάβετε και να το
σεβαστείτε. Σε αυτούς τους πολίτες απολογείστε και όχι στο
∆ΝΤ.
Κυρίες και κύριοι, η Νέα ∆ηµοκρατία επανειληµµένως έχει πει
ένα µεγάλο «ναι» στην ανάγκη για διοικητική µεταρρύθµιση. Σας
θυµίζω, µάλιστα, ότι η Νέα ∆ηµοκρατία παρά το γεγονός ότι καταψήφισε τον «ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑ», τον υπηρέτησε σωστά, αυξάνοντας τους αναγκαίους πόρους και καθιστώντας αυτόν βιώσιµο.
Εάν η Νέα ∆ηµοκρατία δεν είχε στηρίξει τα προβλήµατα και τα
ελλείµµατα που γέννησε ο «ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΣ», τετραπλασιάζοντας
τους πόρους των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα είχε καταρρεύσει.
Ήδη, από τότε είχαµε διαγνώσει τα ελλείµµατα και τα προβλήµατα και τα προβλήµατα του «ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑ». Σε στενή συνεργασία µε την Τοπική και Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση δροµολογήσαµε τις εξελίξεις για τον «ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑ ΙΙ». Όταν, όµως, µας
χτύπησε η διεθνής κρίση ήµασταν και πάλι οι πρώτοι που προτείναµε αναβολή της υλοποίησης, διότι η νέα συγκυρία δεν επέτρεπε αυτήν την αλλαγή. Αλλά αυτό δεν το λέγαµε µόνο εµείς, το
λέγατε και εσείς, κυρίες και κύριοι του ΠΑΣΟΚ. Το ξεχάσατε;
Ο σηµερινός Πρωθυπουργός και ο τότε σκιώδης Υπουργός
Εσωτερικών δεν έβγαιναν µε κάθε ευκαιρία να καταγγείλουν ως
εγκληµατική πράξη την οποιαδήποτε µεταρρύθµιση στην αυτοδιοίκηση χωρίς να έχουν ξεκαθαρίσει οικονοµικές εκκρεµότητες;
Τελικά από ό,τι φαίνεται το ΠΑΣΟΚ κάθε φορά που είναι στην
Κυβέρνηση ξεχνάει όσα έλεγε σαν αντιπολίτευση και οραµατίζεται µεγαλόπνοα και προγράµµατα και σχέδια χωρίς ποτέ να τα
κοστολογεί. Όπως κάθε φορά, κυρίες και κύριοι, καλείτε τελικά
τη Νέα ∆ηµοκρατία να µαζέψει τα προβλήµατα και τις ανοµίες
αυτών των θεσµών που εσείς φέρνετε στον τόπο.
Κλείνοντας, θέλω να τονίσω ότι στην Ελλάδα, ειδικά τώρα µε
την επιτήρηση της Τρόικας, χρειαζόµαστε εκτός από µικρότερο
κράτος και αποτελεσµατικότερο κράτος. ∆εν είναι το ζητούµενο
να µικρύνουµε το µέγεθος. Το ζητούµενο είναι να βελτιώσουµε
τις δοµές. Μειώνονται στο 1/3 οι δήµοι της χώρας αν περάσει το
νοµοσχέδιο σας. Το θέµα είναι: θα έχουµε στα χέρια µας µια
καλή λειτουργική µηχανή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή ενδεχοµένως
θα έχουµε λιγότερους δήµους που δεν θα λειτουργούν καθόλου,
µε αποτέλεσµα να καταρρεύσει το σύστηµα;
Ως ένας άνθρωπος που υπηρέτησε σαν αντινοµάρχης και νοµαρχιακός σύµβουλος στην αυτοδιοίκηση της ανατολικής Αττικής για δώδεκα χρόνια, απευθύνοµαι σε έναν άνθρωπο που αν
και σήµερα Υπουργός, επί σειρά ετών υπήρξε δήµαρχος, τον κ.
Ραγκούση. Θεωρώ, κύριε Υπουργέ, ότι γνωρίζετε πολύ καλά τι
εστί Τοπική Αυτοδιοίκηση µε όλα τα προβλήµατα και τις αδυναµίες που την χαρακτηρίζουν. Είµαι πεπεισµένος ότι αν σήµερα
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βρισκόσασταν στην άλλη πλευρά, όχι του Υπουργού, αλλά των
αυτοδιοικητικών, τότε θα εκφράζατε πολλές αντιρρήσεις και επιφυλάξεις για το νοµοσχέδιο που φέρατε σήµερα στη Βουλή και
ζητάτε την ψήφισή του.
Είναι καθήκον µας στο πλαίσιο άσκησης µιας υπεύθυνης αντιπολίτευσης να πράξουµε ό,τι θα πράττατε και εσείς αν βρισκόσασταν στην πλευρά των αυτοδιοικητικών. Αυτό θα είναι η
καταψήφιση επί της αρχής του παρόντος νοµοσχεδίου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Η Βουλευτής της
Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Τσαµπίκα Ιατρίδη έχει το λόγο.
ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΙΑΤΡΙ∆Η: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και η ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών χαρακτηρίζει το παρόν νοµοσχέδιο ως τη νέα αρχιτεκτονική της
αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης διοίκησης. Όµως, αν
υπήρχε η δυνατότητα αυτό το νοµοσχέδιο να αξιολογούνταν από
τους πρωτοετείς φοιτητές της σχολής αρχιτεκτόνων µηχανικών
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου θα µας έλεγαν ότι πρόκειται, πράγµατι, για το χειρότερο αρχιτεκτόνηµα της ιστορίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι λυπηρό που το ΠΑΣΟΚ
προχωρά στον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» κάνοντας αυτό που µας έχει συνηθίσει τους οκτώ µήνες της κυβερνητικής του θητείας. Άλλα να
λέει προεκλογικά και άλλα να κάνει µετεκλογικά. Προεκλογικά ο
κ. Παπανδρέου προειδοποιούσε την κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας να µην προχωρήσει σε διοικητική µεταρρύθµιση αν δεν
εξασφάλιζε τις οικονοµικές προϋποθέσεις. Τώρα είναι η Κυβέρνηση του, η οποία προχωράει στον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», χωρίς να έχει
διαβουλευτεί ουσιαστικά µε τις τοπικές κοινωνίες, χωρίς να έχει
συγκεκριµένη τεκµηρίωση για τις συνέπειες της νέας αρχιτεκτονικής της, χωρίς να µπορεί να προσδιορίσει το ακριβές ποσό των
ευρώ που δήθεν θα εξοικονοµηθούν.
Πόσα είναι τελικά; Ένα δισεκατοµµύριο; ∆ύο; Κανείς δεν µπορεί να απαντήσει. Χωρίς να έχει αποτιµήσει το κόστος των αρµοδιοτήτων που θα ασκηθούν από τα νέα όργανα των δυο
βαθµίδων της αυτοδιοίκησης. Χωρίς να είναι συγκεκριµένη ως
προς το τι ακριβώς θα γίνει µε τις δηµοτικές επιχειρήσεις και
τους οργανισµούς, όπως ο ΠΡΟΤΟΥΡ στα ∆ωδεκάνησα. Χωρίς
να λαµβάνει υπ’ όψιν της το µέλλον των συµβασιούχων εργαζοµένων. Χωρίς να τη νοιάζει τι θα γίνει µε τους µόνιµους και αορίστου χρόνου εργαζοµένους.
Τι θα γίνει µε αυτούς που εργάζονται στις περιφέρειες και τις
νοµαρχίες των νησιωτικών περιοχών; Τι ακριβώς σηµαίνει υποχρεωτική µετάταξη για αυτούς; Υπάρχει περίπτωση να µετακινηθούν ακόµα και σε άλλα νησιά από αυτά που είναι σήµερα; Τι
θα γίνει µε τις οικογένειές τους;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα στο σηµείο αυτό να
σχολιάσω και το ζήτηµα του χωροταξικού σχεδιασµού του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Θα επικεντρωθώ στην περιοχή µου, τα ∆ωδεκάνησα,
µια και γνωρίζω τις ιδιαιτερότητές τους.
Παρατήρηση πρώτη: το ΠΑΣΟΚ για µια ακόµη φορά, όπως
έκανε το 1986 που όρισε ως έδρα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου την Ερµούπολη της Σύρου, αδικεί κατάφωρα τα ∆ωδεκάνησα, αφού ορίζει ως έδρα της αποκεντρωµένης διοίκησης
Αιγαίου το συνοριακό και αποκεντρωµένο Πειραιά. Είναι πραγµατικά πρωτάκουστο και φυσικά πρωτότυπο.
Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αντί να ορίσει την έδρα της αποκεντρωµένης διοίκησης στην πιο ευαίσθητη περιοχή του Αιγαίου
για την οποία ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών στην πρόσφατη
επίσκεψή του είπε ότι κακώς η Τουρκία δεν αντέδρασε στην ενσωµάτωση των ∆ωδεκανήσων στην Ελλάδα, την ορίζει στην ηπειρωτική Ελλάδα και όχι στο Αιγαίο και τη Ρόδο.
Τι µήνυµα ακριβώς θέλουµε να περάσουµε στους γείτονές
µας; Όλες οι άλλες διοικήσεις έχουν έδρα το µεγαλύτερο και πολυπληθέστερο αστικό κέντρο. Αντίθετα η Ρόδος που πληροί της
ίδιες προϋποθέσεις, δεν δικαιούται να είναι η έδρα της αποκεντρωµένης διοίκησης. ∆ηλαδή, ούτε εδώ εφαρµόζεται το άρθρο
101 για τη νησιωτικότητα. Χάνεται µια ακόµη ευκαιρία ανάπτυξης της περιοχής του Αιγαίου, αφού µε την έδρα στη Ρόδο θα
προέκυπταν οι προϋποθέσεις για καλύτερη ακτοπλοϊκή συγκοινωνία και σύνδεση µεταξύ των νησιών του Αιγαίου και θα προ-
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βάλλονταν καλύτερα τα πλεονεκτήµατα των νησιών τουριστικά,
πολιτιστικά και εθνικά.
Αντί, λοιπόν, ο εκ Πάρου ορµώµενος αξιότιµος Υπουργός Εσωτερικών, να επιλέξει το αυτονόητο, βάζει την έδρα στον Πειραιά,
επικαλούµενος λειτουργικούς λόγους. Τότε στην ίδια λογική ορίστε τις έδρες των Περιφερειών βορείου και νοτίου Αιγαίου, ίσως
και της Κρήτης, στον Πειραιά για να είµαστε λειτουργικά ικανοποιηµένοι.
Κυρία Υπουργέ, πιστεύω ότι πρέπει να διορθωθεί αυτό το ατόπηµα και να ορίσετε τουλάχιστον ως έδρα της αποκεντρωµένης
διοίκησης Αιγαίου τη Ρόδο.
Παρατήρηση δεύτερη: Το Υπουργείο µίλησε για την αρχή ένας
δήµος ανά νησί. Η περίπτωση όµως της Ρόδου και άλλων µεγάλων νησιών δεν µπορεί να ενταχθεί σε αυτήν την αρχή. Ο κύριος
Υπουργός είναι από τις όµορφες Κυκλάδες και ίσως δεν γνωρίζει ότι για να πας από τη µια άκρη της Ρόδου στην άλλη χρειάζεσαι τουλάχιστον ενενήντα χιλιόµετρα σε έντονο ανάγλυφο.
Συνεπώς η αρχή της εγγύτητας πάει περίπατο. Για να γίνει αντιληπτό το µέγεθος, ο ∆ήµος Νέας Σµύρνης στην Αττική έχει πληθυσµό που εκτιµάται στις εκατόν είκοσι χιλιάδες περίπου, όσο
περίπου είναι και η Ρόδος. Πείτε µου εσείς τώρα, διανύει ο δηµότης της Νέας Σµύρνης ενενήντα χιλιόµετρα για να πάει στο
δηµαρχείο του; Προφανώς όχι, όµως έχετε την απαίτηση να το
κάνει ο κάτοικος της Ρόδου.
Την ίδια στιγµή στο Νοµό Λασιθίου της Κρήτης: κάτοικοι εβδοµήντα έξι χιλιάδες περίπου, δήµοι σύµφωνα µε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» τέσσερις. Γιατί, κύριε Υπουργέ; Γιατί το Νησί της Ρόδου
µε εκατόν είκοσι χιλιάδες κατοίκους πρέπει να έχει µόνο ένα
δήµο; Γιατί προχωράτε σε αυτό το διοικητικό έκτρωµα;
Πιστεύω ότι το Νησί της Ρόδου πρέπει να έχει τρεις δήµους
και πρέπει να λάβετε επίσης υπ’ όψιν σας ότι υπάρχουν αγροτικές και αστικές περιοχές, ενώ ο τουρισµός παίζει βασικό ρόλο
στα νησιά µας.
Τρεις ακόµα παρατηρήσεις: Κύριε Υπουργέ, εφόσον προχωράτε σε ένα δήµο στη Ρόδο, πρέπει να εξετάσετε το ενδεχόµενο
να ορίσετε και ιστορική έδρα. Η Ρόδος έχει την Κάµειρο, τη Λίνδο
και βεβαίως την αρχαιότερη εξ αυτών την Ιαλυσό, ενώ η Όλυµπος Καρπάθου πρέπει να είναι ανεξάρτητος δήµος, καθώς εκεί
οι κάτοικοι µπορούν να µετακινηθούν µόνο µέσω θάλασσας και
ενός καρόδροµου.
Επιπλέον, εκτιµώ ότι έχετε βάλει σε δεύτερη µοίρα τον τουρισµό, αφού ουσιαστικά στερείτε ή δεν έχετε προβλέψει αντίστοιχες αρµοδιότητες στους νησιωτικούς δήµους, θέµα στο οποίο
θα αναφερθώ και στη συζήτηση επί των άρθρων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ΠΑΣΟΚ µιλάει για ακόµη µια
τοµή και µεταρρύθµιση στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση. Από αυτά που
βλέπουµε ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» δεν είναι ούτε τοµή ούτε µεταρρύθµιση. Αντίθετα αγνοεί τις ουσιαστικές ανάγκες των τοπικών
κοινωνιών, ακροβατεί στο χωροταξικό εφαρµόζοντας κοµµατικά
κριτήρια και επισπεύδοντας την ψήφο των µεταναστών, δεν εξασφαλίζει την οικονοµική επιβίωση των νέων ΟΤΑ, αµφιβάλλει και
το ίδιο το Υπουργείο για το νοµοσχέδιο του όταν αναβάλλει για
το 2013 την άσκηση πρόσθετων αρµοδιοτήτων από τους νέους
δήµους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλο αυτό το πρόγραµµα το ονόµασε το ΠΑΣΟΚ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Ευτυχώς που ο Καλλικράτης και
ο Ικτίνος δεν ακολούθησαν τη δική σας µεθοδολογία, γιατί πιθανόν να µην είχαµε καν Παρθενώνα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο κ. Νικόλαος Λέγκας, Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω πως όλοι συµφωνούµε
σ’ αυτήν την Αίθουσα ότι η διοικητική αναδιάρθρωση της χώρας
είναι µια αναγκαιότητα που θα πρέπει να προσαρµόσει και να
εναρµονίσει τις πολιτικές και διοικητικές δοµές µε τα ανθρωπογεωγραφικά δεδοµένα της εποχής.
Αναµφισβήτητα αποτελεί ένα όραµα το οποίο δεν πρέπει να
ξεθωριάσει και, βεβαίως, δεν πρέπει να οδηγήσει σε διάσταση
των δοµών αυτών µε τις τοπικές κοινωνίες. ∆υστυχώς η µέχρι
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τώρα πολιτική της Κυβέρνησης µας οδηγεί στην εκτίµηση ότι
προς τα εκεί οδεύουµε, µιας και δεν δόθηκε επαρκής χρόνος για
διαβούλευση, καθόλου για το χωροταξικό, σχεδόν καθόλου για
τα οικονοµικά και τα θεσµικά ζητήµατα, ενώ η όποια διαβούλευση έγινε, εξαντλήθηκε κεκλεισµένων των θυρών, εντός των
τειχών και µάλιστα µε προνοµιακούς συνοµιλητές, ακόµα και µεταξύ των κυβερνητικών στελεχών.
Εξαντλήθηκε σε διαβουλεύσεις χωρίς στοιχεία, για κρίσιµους
πυλώνες, όπως είναι οι πόροι και οι αρµοδιότητες. Αποτέλεσµα
ένα πολυνοµοσχέδιο εξπρές πέντε µήνες πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Αποτέλεσµα ένα νοµοσχέδιο για την ουσιαστική
υλοποίηση του οποίου απαιτούνται ακόµα ενενήντα δύο υπουργικές αποφάσεις και είκοσι έξι προεδρικά διατάγµατα. ∆εν τα
λέµε µόνο εµείς αυτά. Τα λέει η ΚΕ∆ΚΕ, τα λέει η ΕΝΑΕ, τα λένε
οι Βουλευτές όλων των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης, τα λένε
πολλοί από τους εµπειρότερους Βουλευτές του κόµµατός σας,
αγαπητοί συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δυστυχώς αυτό το φιλόδοξο
σχέδιο έρχεται να διαψεύσει τις υψηλές προσδοκίες που καλλιεργήθηκαν, αφού εµφανώς προσπαθεί να ανακατανείµει αρµοδιότητες χωρίς τους απαραίτητους πόρους. Παράλληλα ο
χωροταξικός σχεδιασµός αναδεικνύει την έλλειψη ενιαίων κριτηρίων, αλλά και αρχών χωροθέτησης, µε αποτέλεσµα να ξεφεύγει από το στόχο του, που θα έπρεπε να είναι η δοµή και η
λειτουργία επαναθεµελίωσης των αυτοδιοικητικών µονάδων.
∆εν ήµουν ούτε είµαι της άποψης ότι το σχέδιο αυτό θα
έπρεπε να ικανοποιεί το κάθε ευκαιριακό, το κάθε καιροσκοπικό,
το κάθε µικροπολιτικό αίτηµα, πολύ περισσότερο την όποια εκλογική αριθµητική. Υπό αυτήν την έννοια ο αριθµός των ΟΤΑ δεν θα
µπορούσε να είναι ανοικτός, εφόσον η µεταρρύθµιση πρόταξε
τη δηµιουργία µεγάλων -για να είναι βιώσιµες- αυτοδιοικητικών
µονάδων.
Είναι εξάλλου προφανές ότι η ικανοποίηση του ενός αιτήµατος, όταν γίνεται χωρίς κριτήρια, απαιτεί την ικανοποίηση και των
άλλων. Σ’ αυτήν την περίπτωση είναι αναπόφευκτη η διέγερση
των ανακλαστικών των τοπικών κοινωνιών, τα οποία µεγεθύνονται και από ένα άλλο πρόβληµα που έχει ο σχεδιασµός, από το
γεγονός ότι ο νέος χάρτης δηµιουργείται από τη συνένωση καποδιστριακών δήµων και όχι δηµοτικών διαµερισµάτων.
Το αποτέλεσµα είναι σαφές. Το αποτέλεσµα είναι να χάνεται η
ευελιξία, να αυξάνεται η ακαµψία και κυρίως να κληροδοτούνται
οι όποιες στρεβλώσεις εντοπίστηκαν στον «ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑ». Αντιθέτως θα µπορούσαµε να αντλήσουµε λύσεις από την αυτοδιοικητική µας ιστορία.
Θα µπορούσαµε, παραδείγµατος χάρη, να επικαιροποιήσουµε
τη δοκιµασµένη στο χρόνο επαρχιακή δοµή, αντίστοιχη των παλιών επαρχιών, η οποία παρά το γεγονός ότι έχει αποθεσµοποιηθεί, παραµένει ακόµα και σήµερα ισχυρή, ανεξίτηλη, αλλά και
χρηστική στη συνείδηση των πολιτών. Επαναλαµβάνω ότι µιλάω
για µια επαρχιακή δοµή µε διοικητικά κελύφη, που θα τα συγκροτούσαν τα δηµοτικά διαµερίσµατα και όχι οι καποδιστριακοί δήµοι, στη βάση όµως ίδιων κριτηρίων για όλους.
Γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν χωροθετείς, δεν µπορείς να χρησιµοποιείς δύο µέτρα. ∆εν µπορείς από τη µια να δηµιουργείς προνοµιακές χωροθετήσεις για κάποιους και από την
άλλη να δηµιουργείς δήµους µε δηµότες που δεν πρόκειται να
γνωρίσουν τα υπόλοιπα χωριά του δήµου τους. ∆υστυχώς, οι παρεµβάσεις που έγιναν στη λογική της ευκαιριακής και ιδιοτελούς
ανασυγκρότησης των ΟΤΑ, αδίκησαν το εγχείρηµα και γκρίζαραν την εικόνα του.
∆εν θα ήθελα να σταθώ στην ποιότητα της διαβούλευσης που
έγινε και δεν το λέω µε παράπονο, γιατί δεν συµµετείχα, όπως
δεν συµµετείχαν πιστεύω και άλλοι συνάδελφοι, τόσο της Μείζονος όσο και της Ελάσσονος Αντιπολίτευσης.
Επιτρέψτε µου όµως να πω αυτό που συνέβη στο Νοµό Τρικάλων. Είναι ενδεικτικό του όλου εγχειρήµατος. Στο Νοµό Τρικάλων εν µια νυκτί κυριολεκτικά, χωρίς κανείς να γνωρίζει πώς
και γιατί, οι έξι δήµοι που είχαν δηµοσιοποιηθεί κατέληξαν σε
τέσσερις, φυσικά χωρίς διαβούλευση, φυσικά χωρίς να ληφθούν
υπ’ όψιν οι τοπικές κοινωνίες, οι φορείς, φυσικά χωρίς αιτιολογία,
φυσικά χωρίς εξηγήσεις.
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Αγνοήθηκε µάλιστα η απόφαση του διοικητικού συµβουλίου
της ΤΕ∆Κ, αγνοήθηκε η πρόταση της επιτροπής χωροταξικού
της ΚΕ∆ΚΕ, αγνοήθηκε η κρίσιµη έννοια της ορεινότητας καθόσον δεν προβλέπεται κανένας ορεινός δήµος σ’ έναν κατεξοχήν
ορεινό νοµό. Τη στιγµή που σε γειτονικούς νοµούς µε µικρότερο
πληθυσµό, µε µικρότερη έκταση, µε µικρότερη ορεινότητα δηµιουργούνται περισσότεροι δήµοι.
Και εδώ αναπόφευκτα προκύπτουν ερωτήµατα που πρέπει να
απαντηθούν. Τι συνέβη και άλλαξε ο σχεδιασµός; Έγινε διαβούλευση και ποιοι µετείχαν; Ποιες ήταν οι νέες εισηγήσεις και ποιοι
τις κατέθεσαν; Μπορεί να θεωρείται σοβαρός σχεδιασµός αυτός
που αλλάζει χωρίς τεκµηρίωση σε µια ηµέρα;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ιστορία δεν πρέπει να επαναληφθεί στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως κακή φάρσα.
Γιατί είναι αλήθεια ότι η διαδροµή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ήταν περιπετειώδης. Από τις εθελούσιες συνενώσεις στην επαναστατική οµολογουµένως πρόταση του Τρίτση για τις ανοιχτές
πόλεις, στους απλούς συνδέσµους και από εκεί και πέρα στους
αναπτυξιακούς συνδέσµους, από εκεί στον «ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑ» και
σήµερα στον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ».
Ελπίζω και εύχοµαι να µη χρειαστεί σύντοµα ένας Ικτίνος για
να αποδείξει και να επιβεβαιώσει πόσο πολύ αναλώσιµος είναι ο
θεσµικός πληθωρισµός που εφάρµοσε το ΠΑΣΟΚ τα τελευταία
χρόνια στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Και µετά τον όµορο Νοµό των Ιωαννίνων, τα Τρίκαλα, πάµε
στον άλλο όµορο Νοµό των Ιωαννίνων, που είναι η Θεσπρωτία.
Το λόγο έχει ο κ. Κατσούρας, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σηµερινή συζήτηση γίνεται σε
µια ηµέρα θλίψης αλλά και λύτρωσης, αφού ένα απόστηµα φαίνεται να σπάει στην αρµόδια επιτροπή της Βουλής για τη
«SIEMENS».
Γίνεται όµως και σε µια περίοδο µεταβατική, όπου οι οικονοµικές και κοινωνικές συνέπειες ενός συγκεκριµένου τρόπου διαχείρισης της εξουσίας για πολλά χρόνια είναι τραγικές, σε µια
περίοδο που ο πολίτης νιώθει ανήµπορος, απογοητευµένος και
έτοιµος να εκφράσει την οργή του οπουδήποτε, µε κάθε τρόπο
και προς οποιονδήποτε, µια περίοδο που τη χαρακτηρίζει η αγωνία για το αύριο και την κοινωνική συνοχή, µια περίοδο που
συχνά, ελέω και ελλείµµατος πολιτικής, το θέαµα σκεπάζει την
ουσία.
Σε τέτοιες καταστάσεις ο τόπος έχει ανάγκη από µια νέα κοινωνική συµφωνία µεταξύ των πολιτών και των αντιπροσώπων
τους, από ένα νέο όραµα για τον τόπο, γιατί αυτός ο τόπος και
αυτός ο λαός έρχεται από πολύ µακριά και, παρά τις δυσκολίες,
θα πάει πολύ µακριά.
Για να υπογραφεί όµως µια τέτοια συµφωνία και να ισχυροποιήσει τις ελπίδες όσων πιστεύουν ότι οι θυσίες δεν θα πάνε χαµένες, απαιτείται να συνοδεύεται από προσπάθεια ανάκτησης
της αξιοπιστίας της ίδιας της πολιτικής και των πολιτικών. Το
πρώτο βήµα για την ανάκτηση αυτής της αξιοπιστίας είναι η συµφιλίωση µε το παρελθόν µας και η οµολογία αποτυχίας και ενοχής για την κατάσταση στη χώρα σήµερα.
Ιστορικά κεντρικό σηµείο αυτής της αποτυχίας αποτέλεσαν οι
προσπάθειες των κυβερνητικών σχηµάτων µετά τη Μεταπολίτευση για την αποκέντρωση του κράτους. Στη δεκαετία του ’80
χάσαµε την πρώτη ευκαιρία. Αντί για µια µεταρρυθµιστική προσπάθεια αποκέντρωσης ψηφίζαµε νόµους κατάρτισης νοµαρχιακών συµβουλίων και περιφέρειες- προεκτάσεις του κεντρικού
κράτους.
Στη δεκαετία του ’90 χάσαµε µια δεύτερη ευκαιρία. Ψηφίζαµε
την άµεση εκλογή των νοµαρχιακών συµβούλων και του νοµάρχη, µε περιορισµένες όµως αρµοδιότητες και την ενοποίηση
πολλών κοινοτήτων και δήµων, αλλά έλειπε πάλι µια ολοκληρωµένη στρατηγική µεταρρύθµισης και περιφερειοποίησης του
κράτους.
Με τις ατελείς αυτές κυβερνητικές προσπάθειες, αλλά και την
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άρνηση συµµετοχής κάθε φορά από την πλευρά της Νέας ∆ηµοκρατίας σε οποιαδήποτε προσπάθεια θεσµικών αλλαγών προς
µια περιφερειακή κατεύθυνση, είναι εύκολο να εξηγήσουµε πώς
φτάσαµε ως εδώ.
∆εκαετίες αργότερα τα ίδια δοµικά προβλήµατα παραµένουν,
αποτέλεσµα της έλλειψης εργαλείων επίλυσης των σύγχρονων
προβληµάτων. Άνιση κατανοµή των πόρων, κράτος-πρωτεύουσα,
άγριες µορφές αστικοποίησης, αντίγραφα των Αθηνών σε κάθε
περιφέρεια αλλά και σε κάθε νοµό, ερήµωση της υπαίθρου, αδύναµες περιφέρειες, ανίκανες να σχεδιάσουν το µέλλον τους,
αλλά και να βρουν τον όποιο προσανατολισµό τους.
Σήµερα δεν χρειάζεται να πείσουµε για την ανάγκη για µια νέα
αρχιτεκτονική για τη αυτοδιοίκηση και τη διοίκηση. Είναι αίτηµα
της κοινωνίας της ίδιας. Αυτό που δεν απαίτησαν κάποιοι σε µια
πορεία «εκσυγχρονισµού» τόσων χρόνων, το απαιτεί σήµερα ο
δηµότης.
Και απαιτεί να µεταφέρουν, πράγµατι, στις περιφέρειες αρµοδιότητες για έναν περιφερειακό αναπτυξιακό σχεδιασµό. Απαιτεί να αποκτήσουν οι δήµοι τη δυνατότητα να επιλύουν τοπικά
θέµατα, το αυτονόητο δηλαδή. Απαιτεί νέους θεσµούς, επιτροπές διαβούλευσης, τοπικές και δηµοτικές κοινότητες σαν ένα
κύτταρο των νέων ισχυρών δήµων, περιορισµό της σπατάλης,
πρόγραµµα εξυγίανσης δήµων, δαπάνες που να υπόκεινται σε
προληπτικό έλεγχο, δηµοτικά και ηλεκτρονικά ΚΕΠ πλάι στα σηµερινά ΚΕΠ, υπηρεσίες υπεύθυνες για την παροχή διοικητικής
βοήθειας σε άτοµα που έχουν αντικειµενική δυσκολία προσπέλασης στους δήµους ή στα ΚΕΠ, την κάρτα του δηµότη, την
ανάρτηση κάθε απόφασης στο διαδίκτυο.
Στη σηµερινή αυτή µεταρρυθµιστική προσπάθεια, κεντρικό σηµείο κατέχουν οι έννοιες του δήµου και της περιφέρειας. Με τον
πρώτο όρο γίνεται µία προσπάθεια αποκατάστασης της πολιτικής έννοιας του δήµου ή της πόλης, ιδιαίτερα στην εκτός Αττικής
Ελλάδα. Είναι πόλεις ή δήµοι που περιλαµβάνουν και το άστυ
αλλά και τον αγροτικό χώρο, µε τη µεγαλύτερη δυνατή πολιτική
αυτονοµία τους, µε το κατάλληλο µέγεθος.
Ακούω διάφορα για το µέγεθος και για τα κριτήρια των νέων
δήµων. Υπενθυµίζω ότι το κριτήριο του µεγέθους είναι -και ήταν
πάντα στην ιστορία- σηµαντικό για τη λειτουργία του δήµου. Στα
«Πολιτικά» του Αριστοτέλη αναφέρεται, προφανώς, ότι ένας
δήµος δεν µπορεί να είναι πολύ µικρός, γιατί τότε δεν είναι να
είναι δήµος, αλλά ούτε πολύ µεγάλος, γιατί τότε είναι Βαβυλωνία.
Αλλά νοµίζω ότι η καλύτερη απάντηση υπάρχει στην «Πολιτεία» του Πλάτωνα. Στην ερώτηση του Αδείµαντου «Ποιο είναι το
µέτρο», προκειµένου να καθορίζεται το µέγεθος που πρέπει να
έχει η πόλη και τα όριά της, η απάντηση του Σωκράτη είναι «Να
µεγαλώνει ίσα µε εκεί που µπορεί να µεγαλώνει, χωρίς να χάνει
την ενότητά της, παραπέρα, όµως, όχι».
Αυτήν την έννοια του µεγέθους, που δεν µπορεί να είναι παντού το ίδιο και της ενότητας, υπηρετεί το παρόν σχέδιο νόµου
και στο νοµό µου. Ειδικά θέµατα θα τα συζητήσουµε στη συζήτηση επί των άρθρων.
Με το δεύτερο όρο της περιφέρειας και της αναβάθµισης του
ρόλου της, αναγνωρίζεται ότι οι δυνάµεις αντίστασης στο παλιό,
οι δυνάµεις του καινούργιου και του οραµατικού, βρίσκονται, ή
τουλάχιστον αναζητούνται, µακριά από την παθογένεια ενός κράτους-πρωτεύουσα, στην ελληνική περιφέρεια. Αναγνωρίζεται,
επίσης, ότι χρειαζόµαστε νέα περιφερειακά κέντρα σε µία προσπάθεια πραγµατικής και βιώσιµης ανάπτυξης της χώρας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η νέα αρχιτεκτονική συνιστά
προεκλογική δέσµευση του ΠΑΣΟΚ και εντάσσεται στη συνολική
προσπάθεια της Κυβέρνησης για τη ριζική αλλαγή του πολιτικού
συστήµατος και του κράτους. Οι αλλαγές που περιλαµβάνει είναι
κατά τη γνώµη µου αναγκαίες για το µέλλον της πολιτικής, αλλά
κυρίως για το µέλλον του τόπου.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Βλέπετε ότι οι Ηπειρώτες είναι πάντα ακριβείς και σε αυτά που λένε και στο χρόνο.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Γεώργιος
Καρασµάνης.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι άξιον απορίας ότι ενώ η
σηµερινή Κυβέρνηση ως αντιπολίτευση επικρότησε την απόφαση
της τότε κυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας να αναβάλει την
εφαρµογή της µεταρρύθµισης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, έρχεται τώρα και επισπεύδει τον περιβόητο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» -όπως τον
ονόµασε- και µάλιστα χωρίς να τηρηθούν ούτε έστω οι στοιχειώδεις και προσχηµατικές δηµοκρατικές διαδικασίες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Κυβέρνησης, προχωράτε
στην εφαρµογή ενός νόµου κοµµένου και ραµµένου στα µέτρα
των κοµµατικών σας συµφερόντων. Αγνοήσατε παντελώς την
ΕΝΑΕ. ∆εν ζητήσατε καν τη συµµετοχή της ΚΕ∆ΚΕ, η οποία θα
έπρεπε να έχει τον πρώτο λόγο ως γνωρίζουσα, από πρώτο χέρι,
τα προβλήµατα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τις αποφάσεις τις
πήρατε εν κρυπτώ και παραβύστω, µόνοι σας, µεταξύ σας, δηλαδή χωρίς τη συµµετοχή των εκπροσώπων των τοπικών κοινωνιών, των τοπικών φορέων, των Βουλευτών που δεν ανήκουν στο
δικό σας κόµµα.
Και µη βιαστείτε να µας κατηγορήσετε για στείρα αντιπολιτευτική πρακτική. ∆εν είµαστε οι µόνοι που αντιπολιτευόµαστε
αυτό το κατασκεύασµα, που προωθείτε. Το λένε τα δικά σας στελέχη. Το καταγγέλλουν οι δήµαρχοι που έχουν εκλεγεί µε τη δική
σας σηµαία και στήριξη. Το καταγγέλλουν ακόµα και υψηλόβαθµα κοµµατικά και κυβερνητικά σας στελέχη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προηγουµένως, όµως, θέλω να
ξεκαθαρίσω και να τονίσω ότι ήµουν πάντα υπέρ των συγχωνεύσεων, οι οποίες δηµιουργούν οικονοµίες κλίµακος, δηµιουργούν
µεγάλα, σύγχρονα αυτοδιοικητικά σχήµατα και συνεπώς µπορούν να αντεπεξέρχονται αποτελεσµατικότερα στις απαιτήσεις
και στις ανάγκες του σύγχρονου δηµότη.
Γι’ αυτό και εξυπακούεται ότι σε αυτές τις συγχωνεύσεις οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο
λόγο. Επίσης, εξυπακούεται ότι η κεντρική εξουσία πριν προχωρήσει σε ένα τόσο µεγάλο βήµα, θα έπρεπε να εξασφαλίσει τους
αναγκαίους οικονοµικούς πόρους, ώστε το νέο αυτοδιοικητικό
σχήµα να λειτουργήσει απρόσκοπτα και αποτελεσµατικά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µιλήσω εξ ιδίας πείρας και
για το νοµό που έχω την τιµή να εκπροσωπώ επί δεκαπέντε συναπτά έτη και όχι ως απλός επισκέπτης εορτάς και πανηγύρεις.
Η Τοπική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων του νοµού αποφάσισε
οµόφωνα τη δηµιουργία τριών δήµων, στην Αριδαία, στα Γιαννιτσά, στην Έδεσσα. Είναι µία απόφαση, η οποία εξέφραζε και τον
οµιλούντα.
Κυκλοφορεί άµεσα ένα σενάριο ότι θα δηµιουργηθεί και τέταρτος δήµος µε τη συγχώνευση των ∆ήµων Κρύας Βρύσης και
της Σκύδρας. Η αντίδραση των τοπικών κοινωνιών ήταν άµεση
και έντονη. Εκπρόσωποι των τοπικών φορέων όλων των κοµµάτων, όλων των πολιτικών αποχρώσεων χαρακτήρισαν το ενδεχόµενο δηµιουργίας αυτού του τετάρτου δήµου ως έκτρωµα και
διεµήνυσαν ότι η αντίδραση θα ήταν µεγάλη.
Κύριο επιχείρηµα ήταν ότι ανάµεσα στις δύο προαναφερθείσες περιοχές, οι πληθυσµιακές, κοινωνικές, παραδοσιακές και
λοιπές διαφορετικότητες ήταν µεγάλες. Το έκτρωµα, όπως χαρακτηρίστηκε, αποφεύχθηκε. Η τελευταία απόφαση για τον
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» ήταν να δηµιουργηθεί τέταρτος δήµος µε τη συνένωση της Σκύδρας µε το ∆ήµο Μενηίδος, ανάµεσα στους οποίους υπάρχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Η µελέτη που
κατέθεσε ο ∆ήµος Σκύδρας, ήταν απόλυτα τεκµηριωµένη.
Από την Κυβέρνηση υπήρχε αποδοχή για δηµιουργία πέµπτου
δήµου µε συνένωση της Κρύας Βρύσης µε το ∆ήµο Μεγάλου
Αλεξάνδρου. Το δηµοτικό συµβούλιο, όµως, του Μεγάλου Αλεξάνδρου αντιδρά οµόφωνα στη συνένωση και δηλώνει ότι επιθυµεί να προσχωρήσει στο ∆ήµο Γιαννιτσών. Εδώ που φθάσατε
τα πράγµατα, πρέπει να ηρεµήσει η περιοχή.
Οι λύσεις, όµως, που αποµένουν, κύριοι συνάδελφοι, είναι οι
παρακάτω. Συγκεκριµένα, πρώτον, η Κρύα Βρύση να αποτελέσει τον πέµπτο δήµο ως περιοχή ανεξάρτητη και αυτόνοµη,
καθώς διαθέτει όλα τα αναγκαία κριτήρια και τις προϋποθέσεις
γι’ αυτό. Βέβαια, υπάρχει ένα πρόβληµα στο πληθυσµιακό κριτήριο, υστερεί κατάτι.
Μετά τη δήλωση, όµως, δηµοτικών διαµερισµάτων του ∆ήµου
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Μεγάλου Αλεξάνδρου ότι µετά την ψήφιση του νόµου θα προσχωρήσουν στο ∆ήµο της Κρύας Βρύσης, αυτό το κριτήριο
υπερκαλύπτεται. Μπορεί, λοιπόν, ο ∆ήµος Κρύας Βρύσης να
αποτελέσει πυλώνα της τοπικής ανάπτυξης και ως τέτοιος δεν
πρέπει να καταργηθεί. Θα µας το χρεώσουν οι κάτοικοι του
∆ήµου της Κρύας Βρύσης, που µέχρι χθες τους υποσχόµασταν
ότι θα κάνουµε το δήµο ανεξάρτητο και αυτόνοµο.
Ο Μέγας Αλέξανδρος µε τη συνένωση µε τα Γιαννιτσά να διατηρήσει την ονοµασία ως ∆ήµος Μεγάλου Αλεξάνδρου µε έδρα
τα Γιαννιτσά. Και ο ∆ήµος Πέλλας να µη συνενωθεί µε τα Γιαννιτσά, αλλά να παραµείνει ως ανεξάρτητος δήµος. Είναι το παγκόσµιο σηµείο αναφοράς στη γενέτειρα της µεγαλύτερης
ιστορικής, πολιτικής, στρατιωτικής φυσιογνωµίας, που εξάπλωσε
τον ελληνικό πολιτικό στα πέρατα της οικουµένης.
∆εν πληροί βέβαια τα οικονοµικά, τα πληθυσµιακά κριτήρια.
Αλλά όταν πρόκειται για την πολιτισµική µας κληρονοµιά σε αυτό
το ύπατο επίπεδο, πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξουν εξαιρέσεις.
Και αυτό δεν αφορά µόνο το νοµό µας. Η Πέλλα ακουµπά σε
ολόκληρη την Ελλάδα. Όπως γνωρίζετε και το γνωρίζει όλο το
Πανελλήνιο, η Πέλλα είναι ο οµφαλός της µακεδονικής γης. Είναι
το επίκεντρο του µακεδονικού πολιτισµού στα βάθη των αιώνων.
Και µην µας απαντήσετε, κύριοι συνάδελφοι της Κυβέρνησης,
ότι το όνοµα Πέλλα θα έχει ένας µεγάλος δήµος. Αυτό δεν λέει
τίποτα. Το όνοµα γενικά το έχει ο νοµός. Εµείς θέλουµε, η Ελλάδα οφείλει, να διατηρήσει ως δήµο τη γενέτειρα του µεγάλου
στρατηλάτη και εκπολιτιστή. Αφήστε, λοιπόν, την Πέλλα ως δήµο
και κέντρο στις καρδιές και στις µνήµες του παγκόσµιου πολιτισµού.
O ∆ήµος Εξαπλατάνου πληροί τα κριτήρια της ορεινότητας.
Συνεπώς µετά την απόρριψη της πρότασης των τριών δήµων
µπορεί να παραµείνει αυτόνοµος και ανεξάρτητος.
Κλείνω επαναδιατυπώνοντας την αρχική µου απορία. Προ
τριών ετών η τότε κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας είχε έτοιµο,
µελετηµένο, τεκµηριωµένο σχέδιο για την αναδιάρθρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας. Εµφανίστηκαν στον ορίζοντα
τα πρώτα σύννεφα της οικονοµικής κρίσης που επρόκειτο να γονατίσουν τους λαούς όχι µόνο της Ευρώπης, αλλά και παγκόσµια.
Η Κυβέρνηση τότε αποφάσισε να αναστείλει την εφαρµογή
του προγράµµατος και σε αυτό συµφώνησε και ο σηµερινός
Πρωθυπουργός. Η οικονοµική κρίση έχει ξεσπάσει και πλήττει τη
χώρα µας, τα χαµηλότερα οικονοµικά στρώµατα.
Και αναρωτιέται κανείς: Ποιος είναι ο λόγος της εφαρµογής
ενός προγράµµατος που θα επιβαρύνει υπέρµετρα ένα δοκιµαζόµενο λαό; Αλλά και οι νέοι δήµοι δεν θα µπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των πολιτών,γιατί δεν θα έχουν τους
απαραίτητους οικονοµικούς πόρους.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή στο χρόνο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Σπύρος Μοσχόπουλος, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ
στο Νοµό Κεφαλληνίας και µπαίνουµε στους οµιλητές που έχουν
υπηρετήσει την αυτοδιοίκηση.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η εποχή µας χαρακτηρίζεται
από µία γενικευµένη κρίση, κρίση οικονοµική, κρίση κοινωνική,
πολιτική, κρίση θεσµών και αξιών. Σε αυτήν τη συγκεκριµένη χρονική συγκυρία έρχεται το ΠΑΣΟΚ, έρχεται η Κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ, πιστή στις προεκλογικές δεσµεύσεις και καταθέτει το
σηµερινό πολυνοµοσχέδιο, το νοµοσχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
Υπήρξε πολλή και επίπονη δουλειά από την πολιτική ηγεσία
του Υπουργείου, από τους επιστηµονικούς συνεργάτες του
Υπουργείου και της πολιτικής ηγεσίας. Εξάλλου, γι’ αυτό πήρε
και τα εύσηµα και στην επιτροπή όπου συζητήθηκε όχι µόνο των
Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, αλλά και Βουλευτών άλλων κοµµάτων.
Υπήρξε ένας εξαντλητικός διάλογος και διαβούλευση µε συµφωνίες, µε τροποποιήσεις, µε συµπληρώσεις, µε αφαιρέσεις, µε
διαφωνίες. Αυτό δεν σηµαίνει όµως πως δεν προχωράµε. Αυτό
δεν σηµαίνει πως δεν αποφασίζουµε, γιατί τότε δεν παράγουµε
έργο και δεν υπηρετούµε τα συµφέροντα των πολιτών.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι µεγάλες αλλαγές, οι µεγάλες τοµές που έγιναν στην αυτοδιοίκηση µετά τη Μεταπολίτευση
έχουν την σφραγίδα της πολιτικής του ΠΑΣΟΚ, µια πολιτική που
έβγαλε τις κοινότητες και τους δήµους που ήταν ληξιαρχεία και
τους έκανε κύτταρα ανάπτυξης. ∆ηµιούργησε τους αναπτυξιακούς συνδέσµους, τα συµβούλια περιοχής, τις προαιρετικές συνενώσεις, την αιρετή Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση.
Ακούσαµε σε όλη αυτή τη συζήτηση –και εδώ στην Βουλή και
στην επιτροπή- πως ήταν ένας θεσµός που απέτυχε. Όµως δεν
µας είπαν οι Βουλευτές της Νέας ∆ηµοκρατίας γιατί –εφόσον
αυτός ο θεσµός ήταν αποτυχηµένος- κατά τη διάρκεια της κυβερνητικής τους θητείας δεν τον καταργούσαν ή δεν τον άλλαζαν.
Μετά από όλα αυτά ήρθε ο «ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΣ». Όλες αυτές οι
τοµές, όλες αυτές οι αλλαγές πολεµήθηκαν. Όµως αυτό δεν είναι
τυχαίο. Η συντηρητική αντίληψη είναι φίλος µε τη στασιµότητα
και το τέλµα, γιατί δεν µπορεί να συλλάβει τα µηνύµατα των καιρών, γιατί φοβάται το νέο και γι’ αυτό δεν τολµά. ∆εν πιστεύει
στην έννοια της πραγµατικής αυτοδιοίκησης, στην έννοια της
πραγµατικής αποκέντρωσης.
Εµείς τολµούµε. ∆εν φοβόµαστε το νέο. Αφουγκραζόµαστε τις
ανάγκες των καιρών. Πιστεύουµε στην αυτοδιοίκηση, την αποκέντρωση και την περιφερειακή ανάπτυξη. ∆εν θέλουµε το βαθύ
κράτος που όλοι το κατηγορούµε, αλλά κανείς µας δεν το αγγίζει, φοβούµενοι το πολιτικό κόστος. Όλοι αυτοί οι θεσµοί και οι
τοµές αγκαλιάστηκαν από το λαό, καταξιώθηκαν στη συνείδησή
του, γι’ αυτό και δεν τόλµησαν οι κυβερνήσεις της Νέας ∆ηµοκρατίας να τις πειράξουν.
Σήµερα το νοµοσχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» µε τους νέους δήµους, τους ισχυρούς δήµους, την αιρετή περιφέρεια και την κρατική περιφερειακή διοίκηση δηµιουργεί µονάδες Τοπικής
Αυτοδιοίκησης που µπορούν να αναπτύξουν και να διοικήσουν
σωστά τις πολιτικές, κοινωνικές, πολιτισµικές και οικονοµικές δυνάµεις του, µονάδες ισχυρές και ανταγωνιστικές, µονάδες που
εξουδετερώνουν τον τοπικισµό και τους άχαρους ή και γραφικούς πολλές φορές ανταγωνισµούς, µονάδες Τοπικής Αυτοδιοίκησης που να µπορούν να αναπτύσσουν ισότιµες συνεργασίες
σε εθνικό και διεθνή χώρο.
∆ηµιουργεί µονάδες που ξεφεύγουν από τη µετριότητα και
αναπτύσσουν σύγχρονες πολιτιστικές δοµές, µονάδες Τοπικής
Αυτοδιοίκησης µε ενιαία αντίληψη των µεγάλων προβληµάτων,
µε εξοικονόµηση πόρων και ανάπτυξη ενιαίων υπηρεσιών και
δράσεων, µονάδες Τοπικής Αυτοδιοίκησης που αναβαθµίζουν
την πολιτική µας ζωή.
Γνωρίζω κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι υπάρχουν ενστάσεις
που αφορούν τη λειτουργικότητα, τη δηµιουργία φαινοµένων
υπερσυγκέντρωσης, περιθωριοποίησης και αναποτελεσµατικής
δράσης. Τέτοιες ενστάσεις υπάρχουν και στην περιοχή µου, τις
οποίες µέχρι σε ένα βαθµό τις συµµερίζοµαι.
Η δηµιουργία όµως νησιωτικών δήµων µε αυξηµένες αρµοδιότητες, δήµων-στρατηγείων, ένας δήµος ανά νησί για όλα τα
νησιά της Ελλάδας, είναι τελικά µονόδροµος για τη βιώσιµη ανάπτυξη και τη σωστή διαχείριση των πόρων. Αυτές τις ενστάσεις
και άλλες σκέψεις είναι προβλήµατα που πρέπει να αντιµετωπίσει η νέα ενιαία δηµοτική αρχή. Γι’ αυτό θα πρέπει να είναι ικανή,
µε όραµα και µεράκι για πολλή δουλειά.
Κυρία Υπουργέ, ζούµε σε µια περιφέρεια, την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, η οποία στα είκοσι τέσσερα χρόνια ζωής της δεν
λειτούργησε συνεκτικά, δεν είναι λειτουργική και οδηγεί εν τέλει
σε µια στρεβλή ανάπτυξη σε σχέση µε την ανάπτυξη της υπόλοιπης Ελλάδας. Μια περιφέρεια µικρή, πληθυσµού διακοσίων
δέκα χιλιάδων κατοίκων µε επτά δήµους, χωρίς συγκοινωνιακή
σύνδεση, µε την έδρα στο ένα άκρο της και που µε τις αυξηµένες αρµοδιότητες που τώρα θα έχει θα είναι ακόµα περισσότερο
µη λειτουργική.
Εφόσον όµως παραµένει για λόγους καθαρά ιστορικούς, θα
ήταν σκόπιµο η έδρα αυτής της περιφέρειας να µεταφερθεί στο
κέντρο. Και δεν µιλώ τοπικιστικά. Γι’ αυτό πιστεύω ότι το κέντρο
µπορεί να είναι η Λευκάδα που είναι ασύγκριτα πιο προσβάσιµη
από τους άλλους νοµούς. Θα µπορέσουν έτσι να λειτουργήσουν
τα αιρετά όργανα της περιφέρειας πολύ καλύτερα, χωρίς να
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υπάρχει έλλειµµα δηµοκρατίας από την απουσία των µελών τους
σε αυτά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούµε χρόνια στα Ιόνια για νησιωτική πολιτική. Γνωρίζουµε ότι υπήρχε ένα Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που δηµιούργησε η Νέα
∆ηµοκρατία. Ποτέ όµως στα Ιόνια Νησιά δεν έφτασε όχι Υπουργός, αλλά ούτε ο κλητήρας αυτού του Υπουργείου! Αίτηµα και
διεκδίκηση όλων των φορέων της περιφέρειας είναι η ίση αντιµετώπιση και σε επίπεδο φορολογικών ελαφρύνσεων και στο
ΦΠΑ µε όλα τα υπόλοιπα νησιά της Ελλάδας.
Κυρία Υπουργέ, στα Ιόνια Νησιά λειτουργεί το Επαρχείο της
Ιθάκης και στην επιτροπή είχε προταθεί από εµένα να δηµιουργηθεί περιφερειακή ενότητα η Ιθάκη, για να έχει η Ιθάκη, αυτό
το ιστορικό νησί, το νησί του Οδυσσέα και του Οµήρου, το νησί
του νόστου, τη δυνατότητα να βγάζει ένα περιφερειακό σύµβουλο. Ο Υπουργός είχε δεχθεί. Όµως, δεν βλέπω στο νοµοσχέδιο να έχει περάσει αυτή η τροποποίηση. Πιστεύω ότι θα το
δείτε µε συµπάθεια και θα το διορθώσετε.
Επίσης, να πω ότι διορθώθηκε ο όρος «Περιφέρεια Ιονίου» και
έγινε «Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» στο άρθρο 3 µόνο. Όµως στα
υπόλοιπα άρθρα του νοµοσχεδίου παραµένει «Περιφέρεια Ιονίου». Χρειάζεται διόρθωση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι τα όποια αδύνατα
σηµεία υπάρχουν και µπορεί να υπάρξουν στο νοµοσχέδιο ζυγίζουν πολύ λιγότερα από όσο ζυγίζουν τα θετικά. Χρειάζεται όµως
τόλµη και φαντασία, στοιχεία που αποπνέουν από αυτό το νοµοσχέδιο. Κυρίως χρειάζονται άνθρωποι ικανοί να υπηρετήσουν
τους νέους αναβαθµισµένους φορείς της αυτοδιοίκησης.
Είµαι σίγουρος ότι ο ελληνικός λαός το Νοέµβριο θα εκλέξει
τους πιο άξιους και για άλλη µια φορά αυτή η τοµή, αυτή η αλλαγή στη διοίκηση, αυτές οι µεγάλες αλλαγές που γίνονται µε το
σηµερινό νοµοσχέδιο θα καταξιωθούν στη συνείδηση κάθε Έλληνα πολίτη.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Πάντως, χρειάζεται
πολιτικό θάρρος και τόλµη για να προτείνεις κάτι τέτοιο –παρ’
ότι είναι εδώ µέσα και Λευκαδίτες και Κερκυραίοι- κάτι τόσο ρηξικέλευθο και ριζοσπαστικό.
Ο κ. Νικόλαος Ζωίδης, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο Νοµό ∆ωδεκανήσου, έχει το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι εκατόν δεκατρείς προλαλήσαντες συνάδελφοι και οι θεσµικοί, Υπουργοί και κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, που µίλησαν προηγουµένως εξαντλητικά
προσέγγισαν το θέµα της νέας διοικητικής µεταρρύθµισης και ο
καθένας ή οι περισσότεροι ακροθιγώς παραδέχθηκαν την αναγκαιότητα να γίνει αυτή η µεταρρύθµιση, ενώ οι περισσότεροι
αναφέρθηκαν στα τοπικά προβλήµατα, όπως αυτά µεταφέρθηκαν στην Αίθουσα από τους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης
µέχρι σήµερα που, επιτρέψτε µου να πω, δεν έχουν το τεκµήριο
της ανιδιοτέλειας.
Ας παραδεχθούµε, κύριοι συνάδελφοι, χρειάζεται η διοικητική
µεταρρύθµιση; Είµαστε ευχαριστηµένοι από το διοικητικό µοντέλο, από τον τρόπο που γίνεται η διοίκηση στον τόπο µας µέχρι
σήµερα; Ασφαλώς, όχι.
∆εν είναι, λοιπόν, µόνο η προεκλογική εξαγγελία του ΠΑΣΟΚ
που µας φέρνει στην Αίθουσα να συζητήσουµε για το σχέδιο
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», είναι µία πραγµατική ανάγκη που έχει η χώρα
µας, αν θέλουµε να προχωρήσει µπροστά, αν θέλουµε να οδηγηθεί στο δρόµο της ανάπτυξης. Και οφείλουµε να παραδεχθούµε ότι η σηµερινή δοµή της αυτοδιοίκησης, πέραν των
άλλων προβληµάτων που παρουσιάζει, έχει συντελέσει τα τελευταία χρόνια στη ραγδαία επιδείνωση της λειτουργίας του
κράτους, καθώς και στη γιγάντωση του δηµοσιονοµικού προβλήµατος.
Με το σχέδιο νόµου που συζητούµε υλοποιείται, επιτέλους, µία
καθοριστική τοµή στο διοικητικό σύστηµα της χώρας. Ενισχύεται
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η αποκέντρωση και η τοπική ανάπτυξη, η αυτοδιοίκηση αποκτά,
επιτέλους, πόρους και αρµοδιότητες, ενώ το κράτος έρχεται
ακόµη πιο κοντά στον πολίτη. Η ολοκληρωµένη αναδόµηση της
αποκεντρωµένης κρατικής διοίκησης σε λιγότερες και µεγαλύτερες µονάδες ανταποκρίνεται στις νέες κοινωνικοοικονοµικές
απαιτήσεις.
Και για να τηρήσω και εγώ τη πεπατηµένη, για το νησιωτικό
χώρο η διοικητική µεταρρύθµιση αποτελεί µοναδική ευκαιρία για
την ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής µας ως η µοναδική εξόχως αποµακρυσµένη νησιωτική περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε στόχο τη χάραξη νέων πολιτικών, σε εθνικό
και ευρωπαϊκό επίπεδο και τη διεκδίκηση πρόσθετων πόρων, ειδικών προγραµµάτων για την επίτευξη της σύγκλισης. Μεταφέρονται επιπλέον αρµοδιότητες στους νησιωτικούς δήµους στους
τοµείς ανάπτυξης, περιβάλλοντος, µεταφορών, δηµοσίων έργων
και άλλες. Όσον αφορά στις περιφέρειες, είκοσι τέσσερα χρόνια
µετά τη θεσµοθέτησή τους, οι υφιστάµενες δεκατρείς διοικητικές
περιφέρειες της χώρας µετατρέπονται σε ισχυρές αυτοδιοικούµενες περιφέρειες µε αιρετά όργανα, νέες αρµοδιότητες και πόρους. Την εφαρµογή δε του προγράµµατος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» θα
υποστηρίξει το επιχειρησιακό πρόγραµµα «Ελληνική Αρχιτεκτονική ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης - ΕΛΛΑ∆Α».
Σύµφωνα µε το Σύνταγµα και τον Ευρωπαϊκό Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας, ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» µεριµνά για τη µεταφορά ανθρώπινων και οικονοµικών πόρων αντίστοιχων προς το ευρύ
φάσµα των αρµοδιοτήτων. Πόρων δυναµικών, όπως είναι ο
φόρος εισοδήµατος 20% για τους δήµους και 2,4% για τις περιφέρειες, ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 12% για τους δήµους
και 4% για τις περιφέρειες και το 50% του φόρου ακίνητης περιουσίας.
∆ίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην προώθηση της διαφάνειας και
στην ενίσχυση της πολιτικής λογοδοσίας. Η διοίκηση γίνεται πιο
αντικειµενική και λιγότερο επιρρεπής σε προσωπικές και συγγενικές εξυπηρετήσεις. Οι υπηρεσίες και οι αποφάσεις έρχονται
κοντά στον πολίτη, τα κοινοτικά καταστήµατα µετατρέπονται σε
ΚΕΠ και προβλέπεται η αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας µε τη
δηµιουργία ηλεκτρονικών ΚΕΠ, που θα παρέχουν τις βασικές
υπηρεσίες της δηµοτικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης και
θα προσφέρουν αυτόµατη εξυπηρέτηση είκοσι τέσσερις ώρες
το εικοσιτετράωρο.
Για τους άτυχους συµπολίτες µας ιδρύεται ο θεσµός του δηµοτικού ανταποκριτή, δηλαδή του πολυδύναµου υπαλλήλου στο
πλαίσιο του προγράµµατος «∆ιοικητική Βοήθεια στο Σπίτι». Και
τέλος, την εποπτεία των ΟΤΑ αναλαµβάνει αυτοτελής υπηρεσία,
η οποία ιδρύεται στην έδρα κάθε αποκεντρωµένης διοίκησης που
θα στελεχώνεται µε προσωπικό υψηλών προδιαγραφών.
Και για να µην ξεφύγω από την πεπατηµένη, κυρία Υπουργέ,
τους τελευταίους µήνες κατεβλήθησαν προσπάθειες και συντελέστηκαν παρεµβάσεις σε όλα τα επίπεδα. Παρά ταύτα, ενώ επιλέγονται ως έδρες των έξι γενικών διοικήσεων οι πρωτεύουσες
των µεγαλύτερων νοµών, για τη Γενική ∆ιοίκηση Αιγαίου ορίζεται
ο Πειραιάς. Αυτό συνιστά, κατά την άποψη των ∆ωδεκανησίων,
αδικία σε βάρος της Ρόδου και της ∆ωδεκανήσου, αλλά και διοικητική ασυνέπεια προς την έννοια της αποκέντρωσης και της
νησιωτικότητας. Η Ρόδος πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει ο
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», ενώ η ∆ωδεκάνησος δεν επέµεινε στην διεκδίκηση της έδρας της περιφέρειας, αφού έγινε αποδεκτή η αρχή
µη παραβίασης του ισχύοντος πλαισίου στην κατεύθυνση υλοποίησης του ΕΣΠΑ.
Γι’ αυτό προτείνουµε και ζητούµε να δεσµευτείτε, κυρία
Υπουργέ, να ιδρυθεί τουλάχιστον παράρτηµα Γενικής ∆ιοίκησης
∆ωδεκανήσου στη Ρόδο, όπως επίσης, να κατοχυρωθεί θεσµικά
η αρχή του µεταφορικού ισοδυνάµου, για να διασκεδάσω τις
απαιτήσεις του µόλις κατελθόντος του Βήµατος συναδέλφου.
Και άλλα πράγµατα έχουµε να πούµε και θα τα πούµε στα
άρθρα. Πρέπει, όµως, µερικές βασικές απαιτήσεις του νησιωτικού κόσµου να γίνουν αποδεκτές, αν θέλουµε όλοι να συµβάλουµε στην προσπάθεια που καταβάλει η Κυβέρνηση για να
θεραπεύσει µακροχρόνιες πληγές που ταλανίζουν την περιοχή
µας. Η έκβαση του εγχειρήµατος απαιτεί συλλογικότητα, αποφασιστικότητα να προχωρήσουµε, σταθερή προσπάθεια και διά-
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θεση να συµβαδίσουµε µε τα δεδοµένα της εποχής µας. Απαιτείται η συνεργασία όλων µας, κύριοι συνάδελφοι: θεσµικών φορέων και τοπικών κοινωνιών. Αν δεν το πράξουµε, τότε κάποιοι
άλλοι ίσως θα συνεχίζουν να αποφασίζουν για εµάς.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): To λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Παπασιώζος, Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας στο
Νοµό Άρτας. Και αυτός άνθρωπος της αυτοδιοίκησης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΣΙΩΖΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Να δούµε εµείς πότε
θα πάµε στην αυτοδιοίκηση!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΣΙΩΖΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα η Κυβέρνηση έφερε προς συζήτηση ένα ιδιαίτερα
κρίσιµο θέµα για το µέλλον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τον
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Ένα νοµοσχέδιο, το οποίο έχει προκαλέσει τις
αντιδράσεις των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης, των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων και των πολιτών. Ένα νοµοσχέδιο το οποίο, κατά
την πολιτική σας άποψη, επιχειρεί να αλλάξει τα επόµενα χρόνια
τη µορφή και το ρόλο της αυτοδιοίκησης.
∆υστυχώς, για εσάς, κύριοι της Κυβέρνησης το νοµοσχέδιο
που µας παρουσιάζεται ως ολοκληρωµένο σχέδιο µεταρρυθµιστικών τοµών, είναι ένα πολύ κατώτερο των απαιτήσεων και δεν
ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της εποχής. ∆εν είναι παρά µία
γενικόλογη και αόριστη έκθεση ιδεών, που έχει ως στόχο τη δηµιουργία πρόσκαιρων εντυπώσεων για την αποκόµιση εφήµερων
µικροπολιτικών κερδών και όχι τη ριζική αντιµετώπιση και επίλυση των µεγάλων προβληµάτων της αυτοδιοίκησης, εξ ου άλλωστε και ο λόγος που απορρίπτεται από όλα τα κόµµατα της
Αντιπολίτευσης, τις Τοπικές Αυτοδιοικήσεις και τους πολίτες.
Το κόµµα σας είναι ταυτισµένο µε την αναξιοπιστία, την προχειρότητα και την ανεπάρκεια. Στους ίδιους ρυθµούς κινείται και
η Κυβέρνησή σας, η οποία από την ηµέρα που ανέλαβε βρίσκεται σε συνεχή αναντιστοιχία µε τις προεκλογικές της δεσµεύσεις
και σε µόνιµη αντιπαράθεση µε τους πολίτες και την κοινωνία.
Παραβήκατε τις δεσµεύσεις σας στην οικονοµία, στην ανάπτυξη,
στο ασφαλιστικό και τώρα µε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» επαναλαµβάνεται τη γνωστή πρόχειρη ανεύθυνη και µικροκοµµατική τακτική.
Το κάνετε από το 1994 που θεσµοθετήσατε τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και την αφήσατε χωρίς πόρους να απαξιώνεται θεσµικά και αναπτυξιακά. Το επαναλαµβάνετε µε τον
«ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑ», τον οποίο στήσατε πρόχειρα χωρίς πόρους και
αρµοδιότητες και το ξαναεπαναλαµβάνετε σήµερα µε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», χωρίς να έχετε την αναγκαία συναίνεση από τη κοινωνία και τις αυτοδιοικήσεις. Το αποτέλεσµα αυτής της
πρακτικής σας είναι η απαξίωση της αυτοδιοίκησης και ο αναπτυξιακός µαρασµός της περιφέρειας.
Εµείς ως κυβέρνηση είχαµε θέσει ως βασική αρχή την ουσιαστική συνεργασία µε την ΚΕ∆ΚΕ και την ΕΝΑΕ στην οποιαδήποτε
συζήτηση για τη διοικητική µεταρρύθµιση της χώρας σεβόµενοι
τους θεσµούς και τα συµφέροντα των πολιτών. Πιστεύαµε πως
τέτοια µεταρρύθµιση προϋπέθετε την προηγούµενη αναγκαία
στήριξη των υποδοµών και την ενίσχυση των πόρων της αυτοδιοίκησης. Επίσης, πιστεύαµε ότι µέσω της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης τέτοιες σοβαρές µεταρρυθµίσεις δεν θα µπορούσαν
να ολοκληρωθούν σωστά και γι’ αυτόν το λόγο τις µεταθέσαµε
για το µέλλον.
Έχοντας την αυτοδιοικητική εµπειρία των είκοσι δύο χρόνων,
σας λέω ότι ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» σας είναι καταδικασµένος να αποτύχει, επειδή δεν έχει εξασφαλισµένους πόρους, αφήνει σε εκκρεµότητα την οργάνωση των υπηρεσιών του, δεν εξυπηρετεί τα
συµφέροντα των πολιτών, είναι χωροταξικά ανισοβαρής και δεν
εξασφαλίζει την περιφερειακή ανάπτυξη.
Απλά διαµορφώνει µε αποκλειστικό γνώµονα το µικροπολιτικό
συµφέρον του ΠΑΣΟΚ, τα πιθανά οφέλη που ευελπιστεί πως θα
λάβει η Κυβέρνηση από τις επικείµενες εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Τα ερωτήµατα εδώ είναι πολλά και ξεκάθαρη απάντηση δεν
έχετε δώσει. Πώς θα µεταβιβαστούν οι αρµοδιότητες από τις νοµαρχίες στους δήµους; Πώς προεξοφλείτε την προσαρµογή των
εργαζοµένων στο νέο καθεστώς; Πώς δέχεστε πως οι δήµοι θα
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µπορέσουν να αντεπεξέλθουν στα νέα, πρωτόγνωρα καθήκοντά
τους, όταν αδυνατούν να ασκήσουν µε τη σηµερινή τους µορφή
τις αρµοδιότητές τους;
Πέραν των γενικών προβληµάτων του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», µεγάλο
πρόβληµα δηµιουργήσατε και στις τοπικές κοινωνίες µε τη χωροταξική κατανοµή των νέων δήµων. Και συγκεκριµένα, στο
Νοµό µου, στην Άρτα, ενώ ο τέταρτος δήµος θα έπρεπε να αποτελείται από τους δήµους του κάµπου, που πληρούν απόλυτα τα
κριτήρια που εσείς θέσατε, δυστυχώς, δεν το πράξατε. Απεναντίας, δηµιουργήσατε το ∆ήµο «Νικόλαος Σκουφάς», που αποτελείται από τους ∆ήµους Πέτα, Κοµποτίου, Αράχθου και τη
µαρτυρική Κοινότητα Κοµµένου, ο οποίος δεν αποτελεί τη χρυσή
τοµή που ευαγγελίζεσθε, αλλά το µόνο ισχυρό κριτήριο είναι το
κοµµατικό σας ή το µικροπολιτικό σας.
Αυτό φάνηκε αµέσως µετά την επίσηµη ανακοίνωση της χωροταξικής κατανοµής των νέων δήµων. Άρχισαν οι διαµαρτυρίες
των τοπικών κοινωνιών, οι οποίες γνωρίζουν καλύτερα από τον
καθένα τα προβλήµατά τους και τι λύσεις χρειάζονται.
Συγκεκριµένα, σας καταθέτω απόσπασµα από το πρακτικό του
δηµοτικού συµβουλίου, µε το οποίο ζητούν ο ∆ήµος Πέτα να συνεννοηθεί µε το ∆ήµο Αρταίων, παρ’ όλο που το Πέτα προτάθηκε
ως έδρα του νέου δήµου.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Παπασιώζος
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν απόσπασµα, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Επίσης, σας καταθέτω το ψήφισµα των πολιτών του Πέτα, µε
τη συγκέντρωση χιλίων και πάνω υπογραφών, σύµφωνα µε το
οποίο ζητούν και αυτοί τη συνένωση του δήµου τους µε το ∆ήµο
Αρταίων.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Παπασιώζος
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν ψήφισµα, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Επίσης, σας καταθέτω δηµοσίευµα τοπικού Τύπου, όπου χαρακτηρίζουν το νέο δήµο σας δήµο-έκτρωµα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Παπασιώζος
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δηµοσίευµα, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κυρία Υπουργέ, η απαίτηση της συνένωσης του ∆ήµου Πέτα
µε το ∆ήµο Αρταίων είναι πολύ φυσικό αίτηµα, αν ρίξετε µια
µατιά στο γεωγραφικό χάρτη της περιοχής. Η τοποθέτηση του
∆ήµου Πέτα στο ∆ήµο «Νικόλαος Σκουφάς» και όχι στο ∆ήµο Αρταίων ήταν πρόταση των δύο Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ. Άρτας, των
κοµµατικών αυτοδιοικητικών σας και των κοµµατικών σας τοπικών στελεχών. Γι’ αυτό και πρέπει να το τροποποιήσετε, σύµφωνα µε το αίτηµα των πολιτών του.
Άλλη αντίδραση έχουµε από τη µαρτυρική Κοινότητα Κοµµένου, που χθες οι κάτοικοί της βρίσκονταν διαµαρτυρόµενοι έξω
από τη Βουλή, ζητώντας, πρώτον, να µη χαθεί από τον αυτοδιοικητικό χάρτη το όνοµα του µαρτυρικού Κοµµένου. Το ελάχιστο
θα ήταν να δοθεί διπλή ονοµασία στο δήµο, όπως έγινε και σε
άλλες περιπτώσεις µαρτυρικών δήµων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
∆εύτερον, ζητούν τη θεσµική και οικονοµική κατοχύρωση συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων και τρίτον, ζητούν να ορίσει τώρα το
Υπουργείο το θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας της τοπικής µαρτυρικής κοινότητας, ιστορικής έδρας του δήµου, πριν προχωρήσει
στην ψήφιση του νοµοσχεδίου. Πρόκειται για αιτήµατα σωστά
και λογικά, γιατί ο λαός που ξεχνά την ιστορία του, χάνεται.
Παρ’ όλες τις αντιδράσεις, δυστυχώς, κύριοι της Κυβέρνησης,
εµπαίζετε τις τοπικές κοινωνίες. Πού είναι η διαβούλευση και η
συνδιαµόρφωση µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους πολίτες,
που υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός για το χωροταξικό και τα θεσµικά ζητήµατα;
∆υστυχώς, σήµερα, µας αποδεικνύεται για µια ακόµα φορά
πως είστε ανεύθυνη Κυβέρνηση, χωρίς στόχους και όραµα. Λειτουργείτε αποκλειστικά µε µικροπολιτικά κριτήρια, αδιαφορώ-
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ντας πως η χώρα, τέτοιες κρίσιµες στιγµές, χρειάζεται πολιτικές
που θα προβάλλουν τη συναίνεση και την αποτελεσµατικότητα.
Με το παρόν νοµοσχέδιο, απαξιώνετε για µια ακόµα φορά το
θεσµό της αυτοδιοίκησης και εξαπατάτε τον ελληνικό λαό. Η κρίσιµη σηµερινή συγκυρία χρειάζεται µια ολοκληρωµένη και εσωτερικά συλλεκτική διοικητική και αυτοδιοικητική µεταρρύθµιση,
που θα θέτει τέρµα στις παθογένειες του παρελθόντος, στις αρρυθµίες του µοντέλου ανάπτυξης και της τροπής των τελευταίων
δεκαετιών. Ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» σας δεν καλύπτει ούτε τις προσδοκίες των πολιτών ούτε τις ανάγκες της αυτοδιοίκησης.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο Νοµό Τρικάλων, µε ρίζες Ηπειρώτικες,
κ. Χρήστος Χάιδος.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΪ∆ΟΣ: Γεννηθείς, όχι απλώς µε ρίζες.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): ∆εν το λέµε όλο, γιατί
στα Τρίκαλα ψηφίζουµε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΪ∆ΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, µεταξύ των άλλων για
τα οποία διαµαρτύρεται και καταγγέλλει η Νέα ∆ηµοκρατία την
Κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ σε σχέση µε το νοµοσχέδιο που συζητούµε, είναι και η έλλειψη συνεννόησης, η απουσία πολιτικής
συναίνεσης σε ένα τόσο µεγάλο θέµα, όπως είναι η νέα αρχιτεκτονική στην αυτοδιοίκηση και στην αποκεντρωµένη διοίκηση της
χώρας.
Ε, λοιπόν, κύριοι της Νέας ∆ηµοκρατίας, εδώ σας ταιριάζει
απόλυτα η λαϊκή ρήση που λέει: «Τα παράπονα στο δήµαρχο» ή
καλύτερα «στους δικούς σας δηµάρχους». ∆ιότι οι παραπάνω
ισχυρισµοί σας δεν βρήκαν ουσιαστική απήχηση εκτός από την
κοινωνία, ούτε καν στα δικά σας αυτοδιοικητικά στελέχη, τα
οποία παρακινούσατε σε δυναµικές αντιδράσεις.
Υπενθυµίζω ότι η ΚΕ∆ΚΕ, που στην πλειοψηφία της πρόσκειται
στη Νέα ∆ηµοκρατία, πρόσφατα δεν κατόρθωσε να πραγµατοποιήσει έκτακτη γενική συνέλευση σε απαρτία για τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», λόγω απροθυµίας και δικών σας εκπροσώπων να
συνταχθούν µε διαφαινόµενες συγκρουσιακές θέσεις απέναντι
σε αυτόν.
Καταψηφίζει, λοιπόν, και απορρίπτει η Νέα ∆ηµοκρατία το νοµοσχέδιο που αποτελεί τοµή και αναγκαιότητα για την πρόοδο
της χώρας. Το ίδιο, όµως, δεν έκανε πάντα η Νέα ∆ηµοκρατία σε
όλες τις µεγάλες µεταρρυθµίσεις της µεταπολιτευτικής περιόδου; ∆εν καταψήφισε τη διαφάνεια και την αξιοκρατία στις προσλήψεις; ∆εν αποχώρησε από τη θεσµοθέτηση της Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης; ∆εν αποδοκίµασε τον «ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑ»; Τι διαφορετικό, λοιπόν, υπάρχει σήµερα και θα περίµενε κανείς µια
διαφορετική συµπεριφορά;
Σήµερα, συνάδελφοι -και αυτό το παραδέχονται όλοι- η πατρίδα µας βρίσκεται στη δίνη µιας βαθιάς και πολύπλευρης κρίσης. Εκτός του εκτροχιασµού των δεικτών που έφεραν την
οικονοµία στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, οξυµένα προβλήµατα
τα οποία οδήγησαν σε αδιέξοδο παρουσιάζει και το µοντέλο διοίκησης της χώρας. Από αυτήν την αρνητική εξέλιξη δεν ξέφυγε
ούτε η Τοπική Αυτοδιοίκηση, που αποτελεί ένα από τα βάθρα της
δηµοκρατίας και είναι ο πλησιέστερος προς τον πολίτη αντιπροσωπευτικός θεσµός της δηµοκρατίας.
Για τους παραπάνω λόγους, η αναµόρφωσή του αποτελεί
πρώτη προτεραιότητα, κάτι το οποίο συνιστά και σαφή προεκλογική δέσµευση του ΠΑΣΟΚ. Η εισαγωγή για πρώτη φορά
στην ιστορία του θεσµού του αιρετού περιφερειάρχη µε συγκεκριµένους πόρους και αρµοδιότητες είναι ένα µεγάλο βήµα αποκέντρωσης και ανάπτυξης απέναντι στο συγκεντρωτικό,
αυταρχικό, αθηνοκεντρικό κράτος των Υπουργείων, που υπάρχει σήµερα.
Τεράστια είναι και η παρέµβαση στον Α’ βαθµό αυτοδιοίκησης,
όπου δηµιουργούνται µέσα από συνενώσεις υπαρχόντων ΟΤΑ λιγότεροι, ισχυροί, βιώσιµοι και αναπτυξιακά ικανοί δήµοι, µε περισσότερες αρµοδιότητες και αυξηµένους πόρους.
Εκτός, όµως, των άλλων καινοτοµιών που εισαγάγει, όπως η
οικονοµία κλίµακος που επιτυγχάνεται, ο έλεγχος, η λογοδοσία
και η ενίσχυση της διαφάνειας που αυστηροποιούνται, σηµαντική
είναι και η θέσπιση της ουσιαστικής εκπροσώπησης των χωριών
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µέσω εκχώρησης σοβαρών αρµοδιοτήτων και σηµαντικών κονδυλίων στις τοπικές και δηµοτικές επιτροπές τους.
Είναι οι ενιαίοι κανόνες και οι αντικειµενικές προϋποθέσεις συνενώσεων σε µεγαλύτερα σχήµατα, όπως τα γεωγραφικά, οικονοµικά, κοινωνικά, πολιτισµικά, οδικά και αναπτυξιακά κριτήρια,
που διευκολύνουν τη δίκαια χωροθέτηση των νέων ΟΤΑ και αποδυναµώνουν τους όποιους ισχυρισµούς για σκοπιµότητες.
Στην περιφέρεια που εκλέγοµαι είχαµε την τύχη να υπάρχουν
από δεκαετίες, εκτός της πόλης των Τρικάλων και άλλα τρία διοικητικά κέντρα, η Καλαµπάκα, η Φαρκαδώνα και η Πύλη, που
ήταν και προ «ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑ» δήµοι. Αυτά αποτελούν τις έδρες
για τους τέσσερις νέους «καλλικρατικούς» δήµους στο νοµό µας,
όπου εντάχθηκαν και όλοι οι άλλοι ΟΤΑ της περιοχής τους, που
πληρούν τα κριτήρια που προανέφερα και οι κάτοικοί τους συρρέουν στα ανωτέρω αστικά και ηµιαστικά κέντρα.
Θα µπορούσε σε αυτούς να προστεθεί και ένας καθαρά ορεινός τουριστικός δήµος, που θα περιλαµβάνει τους αποµακρυσµένους ΟΤΑ, τα χωριά των οποίων βρίσκονται πλησίον του
Αχελώου και των παραποτάµων του και εκτείνονται γενικότερα
από το Βορρά προς το Νότο, στην κορυφογραµµή της Πίνδου.
Επειδή, όµως, στην παρούσα φάση, λόγω των εγγενών αδυναµιών που δεν ήταν εύκολο να ξεπεραστούν, όπως η τεράστια
δυσκολία οµαλής επικοινωνίας µεταξύ των διαφόρων χωριών της
µεγάλης αυτής περιοχής -λόγω της απουσίας των απαραίτητων
δρόµων, βεβαίως- αυτό δεν κατέστη δυνατό, θα πρέπει να σχεδιαστεί η υλοποίησή του στο προσεχές µέλλον, µε την ταυτόχρονη πραγµατοποίηση των έργων που απαιτούνται και την
ανάληψη των πρωτοβουλιών που χρειάζονται. Η δηµιουργία ενός
οποιουδήποτε άλλου µεµονωµένου δήµου στον κάµπο, πέραν
των τεσσάρων, θα οδηγούσε στην υποχρέωση αποδοχής και
άλλων όµοιων αιτηµάτων για έγκριση επιπλέον δήµων, µε εκτάσεις στην πεδιάδα, κάτι το οποίο θα αύξανε υπερβολικά τον
αριθµό τους και θα ακύρωνε τους στόχους του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»,
που είναι µεγάλοι και ισχυροί ΟΤΑ.
Μα, θα µου πείτε, όλα είναι τέλεια σ’ αυτό το νοµοθέτηµα; ∆εν
επιδέχεται βελτιώσεων; Ασφαλώς, ναι. Αυτό κάνει και η Κυβέρνηση, κάνοντας δεκτές τις όποιες τεκµηριωµένες προτάσεις.
Μεταξύ αυτών που εκτιµώ ότι πρέπει να αντιµετωπιστούν θετικά από το Υπουργείο είναι τα αιτήµατα των υπαλλήλων των
ΤΥ∆Κ που έχουν σχέση µε τη µετάταξή τους, καθώς επίσης και
αιτήµατα υπαλλήλων των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, τα
οποία δεν αντιτίθενται στις αρχές του νόµου και είναι εφικτή η
υλοποίησή τους.
Θεωρώ, επίσης, απαραίτητο σε δεύτερο χρόνο, αφού αποφασίστηκε εν όψει των επικείµενων συνενώσεων να µη σπάσουν
τώρα οι καποδιστριακοί δήµοι, να διορθωθούν οι όποιες στρεβλώσεις και αδικίες από την ένταξη ορισµένων χωριών µαζί µε
τους ΟΤΑ στους οποίους ανήκαν, στους νέους δήµους που η
έδρα τους είναι αποµακρυσµένη και όχι σ’ αυτούς που είναι πολύ
κοντά. Έχουµε πολλές τέτοιες περιπτώσεις στην περιοχή µου.
Όµως, αυτά είναι πολύ µικρά θέµατα σε σχέση µε την τεράστια σηµασία αυτής της ριζικής µεταρρύθµισης που επιτυγχάνεται µε το σηµερινό νοµοθέτηµα, το οποίο αποτελεί µία µεγάλη
επανάσταση για την πατρίδα µας. Μπορεί να γίνει η αρχή για µία
νέα µεταπολίτευση. Και επειδή το πολιτικό µας σύστηµα και η
πατρίδα µας έχει ανάγκη από µία νέα αρχή, από µία νέα µεταπολίτευση, γι’ αυτό το υπερψηφίζω.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο κ. Ιωάννης Ανδριανός, Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας στο Νοµό
Αργολίδας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρώτα απ’ όλα να ξεκαθαρίσουµε κάτι. Βεβαίως, το κράτος χρειάζεται διαρκή εκσυγχρονισµό, διαρκείς και βαθιές µεταρρυθµίσεις. Η κρίση που πλήττει
σήµερα ολόκληρη τη χώρα, ολόκληρη την κοινωνία και ιδιαίτερα
τους λιγότερο προνοµιούχους, δεν σηκώνει καµµία παρερµηνεία.
Ο µόνος δρόµος που οδηγεί σε µία επόµενη καλύτερη ηµέρα
περνά µέσα από ένα κράτος περισσότερο ορθολογικό, περισσότερο λειτουργικό, περισσότερο αποτελεσµατικό σε όλες, µα
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όλες, τις εκφάνσεις του.
Μ’ αυτήν την έννοια, είναι κατ’ αρχήν καλή ιδέα η αναµόρφωση
του διοικητικού χάρτη. Αυτή η αναµόρφωση θα µπορούσε να
οδηγήσει σε καλύτερες υπηρεσίες για τους πολίτες, σε µεγαλύτερες δυνατότητες άσκησης στοχευµένης κοινωνικής πολιτικής,
σε σηµαντικά µικρότερο κόστος για την κεντρική διοίκηση και
κατά συνέπεια µικρότερη φορολογική επιβάρυνση για τους πολίτες.
Ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση σηµαίνει ότι ο πολίτης µπορεί να
έχει αµεσότερο έλεγχο για το πού πάνε τα λεφτά του, για το πώς
γίνονται αντικείµενο διαχείρισης οι κοινές υποθέσεις της καθηµερινότητάς του. Έχει περισσότερο και πιο ουσιαστικό λόγο για
κρίσιµες παραµέτρους της ζωής της δικής του, των παιδιών και
της οικογένειάς του. Φέρνει περισσότερη λογοδοσία, περισσότερη αποτελεσµατικότητα, περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη
και ουσιαστικότερη δηµοκρατία.
Είναι προφανές σε όλους πως η Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως
είναι σήµερα οργανωµένη, δεν µπορεί να επιτελέσει αποτελεσµατικά το ρόλο της. ∆εν µπορεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες, στις απαιτήσεις και στις ανάγκες των πολιτών. Χρειάζεται
όντως αλλαγή. Τι είδους, όµως, αλλαγή; Αυτό είναι το ερώτηµα.
Και σ’ αυτό το ερώτηµα, πολύ φοβάµαι ότι η Κυβέρνηση δεν δίνει
σοβαρή και υπεύθυνη απάντηση.
Πρώτα απ’ όλα, υπάρχουν οι αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών που προέκυψαν από την απουσία ουσιαστικής διαβούλευσης. Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις, η χάραξη των νέων δήµων
έγινε µε καθαρά εκλογολογικά κριτήρια. Βεβαίως, ήταν φυσικό
και αναµενόµενο ότι αντιδράσεις θα υπάρξουν. Καµµία αλλαγή
δεν ικανοποιεί τους πάντες. Όµως, το κρίσιµο είναι τι επιχειρήµατα έχεις να αντιτάξεις σ’ αυτούς που διαµαρτύρονται. Και εδώ,
η Κυβέρνηση είναι ελλειµµατική, γιατί δεν τήρησε αυτά που η
ίδια έθεσε ως κριτήρια για τη λήψη των τελικών αποφάσεων, κριτήρια πολιτιστικά, κριτήρια ιστορικά, κριτήρια γεωγραφικής συνάφειας, ορεινότητας, κριτήρια που η Κυβέρνηση δεν έλαβε υπ’
όψιν ούτε στο νοµό που έχω την τιµή να εκπροσωπώ, την Αργολίδα.
Ακόµα και ο Πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Πετσάλνικος, λίγες
ώρες πριν άσκησε απ’ αυτό το Βήµα σκληρή κριτική στην έλλειψη
ουσιαστικής και ειλικρινούς διαβούλευσης, στην προχειρότητα
µε την οποία η Κυβέρνηση αντιµετωπίζει αυτό το ζήτηµα.
Είναι, λοιπόν, πρόβληµα η νέα χωροταξία έτσι όπως τη χαράξατε. Όµως, το µεγαλύτερο πρόβληµα είναι η προετοιµασία
αυτής της αλλαγής. Πρώτα απ’ όλα, είναι η πολιτική στιγµή κατά
την οποία έρχεται αυτό το νοµοσχέδιο στη Βουλή, ελάχιστους
δηλαδή µήνες πριν από τις εκλογές για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Πώς θα συγκροτηθούν οι νέες τοπικές κοινωνίες στις µέρες που
αποµένουν µέχρι τις εκλογές; Πώς θα συζητήσουν τα προβλήµατά τους; Πώς θα ιεραρχήσουν τις προτεραιότητές τους; Πώς
θα συναποφασίσουν κοινά προγράµµατα δράσης;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ειλικρινά φοβάµαι –και καταθέτω αυτήν την ανησυχία µου- ότι σε πολλές περιπτώσεις οι νέες
τοπικές αρχές δεν θα είναι αντιπροσωπευτικές της λαϊκής βούλησης. Πολύ φοβάµαι ότι µε τη βιασύνη που περνά αυτό το νοµοσχέδιο, αντί για συνέργειες, αντί για συνεργασίες για τη
δηµιουργία προστιθέµενης αξίας, θα δούµε τη µία συνιστώσα
του νέου δήµου να προσπαθεί να ρίξει την άλλη.
∆εύτερο και κρισιµότερο, καµµία πειστική απάντηση δεν δόθηκε για τους πόρους και τη σύνδεσή τους µε τις αρµοδιότητες.
Σας το λέµε ξεκάθαρα. Υπάρχει τεράστιο πρόβληµα τόσο αντισυνταγµατικότητας, όσο και βιωσιµότητας των νέων δήµων. ∆υστυχώς, την ώρα που χρειάζονται ριζικές τοµές και αλλαγές,
συνεχίζετε το γνώριµο δρόµο του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή µεταφέρετε
αρµοδιότητες χωρίς να µεταφέρετε πόρους. Πώς θα ανταποκριθούν οι δήµοι στους νέους ρόλους; Με τι κονδύλια; Ή µήπως θα
µετακυλιστεί το κόστος των υπηρεσιών σε νέους φόρους που θα
επιβαρύνουν τους δηµότες, εν µέσω µάλιστα της οικονοµικής
κρίσης;
Η εξασφάλιση των πόρων είναι το µεγάλο στοίχηµα. Είναι η
προϋπόθεση από την οποία κρίνεται η επιτυχία όχι µόνο του
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», αλλά και της οποιασδήποτε αλλαγής. Και εδώ
δεν έχετε τίποτα πειστικό να πείτε. Σας το επισηµαίνει η ΚΕ∆ΚΕ
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σε κάθε τόνο. Σας το επισηµάναµε επανειληµµένα και εµείς. Έτσι
όµως όπως κινείσθε, ένα είναι σίγουρο. Θα δούµε υπηρεσίες κρίσιµες για την ποιότητα της ζωής των πολιτών να φθίνουν δραµατικά. Και σας προειδοποιούµε να µην επιχειρήσετε τότε να
φορτώσετε τις δικές σας ευθύνες, ευθύνες που θα βαραίνουν
εσάς και µόνο εσάς, στους δήµους. Εσείς θα είστε υπεύθυνοι
της κατάστασης που θα δηµιουργηθεί.
Και δεν είναι µόνο οι πόροι. Τι γίνεται µε τις κτηριακές υποδοµές; Τι γίνεται µε τα οργανογράµµατα των φορέων της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης; Τι γίνεται µε τη στελέχωση των νέων οργανισµών; Σας θυµίζω ότι οι περισσότεροι σηµερινοί δήµοι και κοινότητες στηρίζονται σε συµβασιούχους και απασχολούµενους
σε «STAGE». Οι συµβάσεις θα λήξουν, χωρίς να προβλέπεται η
ανανέωση. Οµοίως, δεν προβλέπονται νέες προσλήψεις. Πώς,
λοιπόν, θα καλυφθούν οι νέες ανάγκες που θα δηµιουργηθούν;
Έχει προβλεφθεί µία διαδικασία για την αντιµετώπιση του
χάους που θα δηµιουργηθεί στην αρχική φάση; Μιλάµε για µία
οργανωσιακή αρωγή στους νέους δήµους που θα δηµιουργηθούν, ώστε η περίοδος προσαρµογής στη νέα κατάσταση να
είναι όσο το δυνατόν πιο γρήγορη και πιο αποτελεσµατική.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σ’ αυτά τα κρίσιµα ερωτήµατα
το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα, δυστυχώς, δεν απαντά.
Μία µεγάλη, χρήσιµη και αναγκαία µεταρρύθµιση γίνεται µε πρόχειρο και βιαστικό τρόπο που, δυστυχώς, προδιαγράφει σηµαντικές αρνητικές συνέπειες.
Είναι προφανές ότι εµείς σ’ αυτό δεν µπορούµε να συναινέσουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο κ. Παναγιώτης ∆ηµητρουλόπουλος, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο Νοµό
Ηλείας. Και αυτός, αυτοδιοικητικός. Αν δεν κάνω λάθος, νοµάρχης για δύο τετραετίες, έτσι δεν είναι, κύριε ∆ηµητρουλόπουλε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το ότι ήταν επιτυχηµένες, αυτό δεν το συζητάµε, κύριε συνάδελφε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε και για το κοµπλιµέντο σας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι φορές που τα σταυροδρόµια της ιστορίας βρίσκονται µπροστά µας όχι για να µας θέτουν διλήµµατα, αλλά για να µας υποχρεώνουν να επιλέξουµε
και να κριθούµε.
Το ΠΑΣΟΚ δεν στέκεται απλά µπροστά στο σταυροδρόµι του
µέλλοντος της αυτοδιοίκησης. Είναι η πολιτική δύναµη που χάραξε και άνοιξε το δρόµο που οδηγεί στις σηµερινές αποφάσεις.
Το δρόµο, το ΠΑΣΟΚ τον έφτιαξε πλατύ, αλλά τον πορεύτηκε
µόνο του. Η Νέα ∆ηµοκρατία ποτέ δεν βάδισε στον ίδιο δρόµο
και ποτέ δεν υπέδειξε αξιόπιστα µία άλλη πορεία. Επιφύλαξε για
τον εαυτό της τον άχαρο ρόλο του σταθµού εξυπηρέτησης, για
να συνεχίσει να κάνει αυτό που έκανε πάντα, δηλαδή να εισπράττει οφέλη από τα έργα των άλλων.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτήν την ώρα
δεν έχει σηµασία η προσωπική µας ανάγνωση επί των λεπτοµερειών του νοµοσχεδίου. Αυτήν την ώρα έχει σηµασία να αποδείξουµε ότι αντιλαµβανόµαστε το διακύβευµα και τη σηµαντικότητα
των προβλέψεων του νοµοσχεδίου, σε σχέση µε την Ελλάδα που
πρέπει υποχρεωτικά πλέον να γεννηθεί.
Ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» δίνει τέλος σε µια µακροπερίοδη ασάφεια.
∆ίνει τέλος στην απαρχαιωµένη και για πολλά δεινά ευθυνόµενη
ανάγνωση της Ελλάδας σαν ένα κεντροδιοίκητο κράτος. Σαν ένα
κράτος που οι τοπικοί µηχανισµοί εξουσίας λειτουργούν ως εντεταλµένοι βραχίονες και στο οποίο το πολιτικό προσωπικό αποτελεί -εκ των πραγµάτων- έναν απλό κρίκο στην αλυσίδα της
εξουσίας.
Το παρόν σχέδιο νόµου έρχεται να βάλει τέλος στην παθογενή
εξάρτηση της αυτοδιοίκησης από τον κρατικό µηχανισµό και ταυτόχρονα να απελευθερώσει την τεράστια δυναµική των τοπικών
κοινωνιών. Έρχεται να δηµιουργήσει δεκατρείς πρότυπες νέες
«Ελλάδες», υπό την έννοια ότι αν µέχρι σήµερα κάποιος ένιωθε
µικρός και ανήµπορος να αλλάξει µε τις ιδέες του ολόκληρη τη
χώρα, τώρα µπορεί να θεωρεί ρεαλιστικό να γίνει µέρος µιας µε-
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γάλης αλλαγής σε µια γεωγραφική περιφέρεια και σε µια κοινωνία ορατή και µετρήσιµη. Στο δικό του τόπο.
Θα έλεγα, λοιπόν, ότι η σπουδαιότερη συµβολή αυτού του
σχεδίου νόµου είναι ότι αποδεικνύει στον πολίτη πως το κράτος
έχει το θάρρος να αρχίσει να νοµοθετεί υπέρ του, υπό την έννοια ότι στις µέρες µας ο ίδιος ο πολίτης βιώνει τα ηθικά και οικονοµικά αδιέξοδα που δηµιούργησε η παλαιά κρατικοκεντρική
νοµοθετική αντίληψη.
Τολµώ να πω ότι ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» είναι και το πιο ηχηρό µήνυµα που µπορούµε να στείλουµε στη διεθνή κοινότητα, στους
πολίτες του κόσµου, που στο δικό τους τόπο, τα κατάφεραν πολύ
πριν από εµάς, ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη για το µεγάλο ποιοτικό
άλµα σύγκλησης µε το ευρωπαϊκό πολιτικό κεκτηµένο.
Κλονίζοµαι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν ακούω συναδέλφους να ισοπεδώνουν οτιδήποτε ευρωπαϊκό και να το εντάσσουν στη σφαίρα του αντιλαϊκού, του αντεθνικού, του µη
προοδευτικού. Ειλικρινά δεν µπορώ να καταλάβω τι κοινωνία θέλουν. Και εν τέλει, για µένα σοσιαλιστικό δεν είναι το κρατικό.
Σοσιαλιστικό είναι το κοινωνικά δίκαιο και απελευθερωτικό. Πιστεύω πως είναι η ώρα αυτές οι πολιτικές δυνάµεις να αποφασίσουν τι είναι συντηρητικό και τι είναι προοδευτικό.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχοντας υπηρετήσει οκτώ χρόνια στην αιρετή αυτοδιοίκηση ως νοµάρχης και
ως αντιπρόεδρος της ΕΝΑΕ, έχοντας υποστεί τις παθογένειες
του κεντροδιοίκητου κράτους και έχοντας δει ευκαιρίες να χάνονται, ψηφίζω «ναι» στο σχέδιο νόµου, συναισθανόµενος ότι µε
τη ψήφο µου συµβάλλω στην εθνική επανεκκίνηση και στην οικοδόµηση µιας προοδευτικής, µιας φωτεινής, µιας αποκεντρωµένης και ειλικρινά δηµοκρατικής Ελλάδας.
Αυτός είναι, κύριοι συνάδελφοι, ο λόγος που δεν επεκτείνοµαι
στην εξειδίκευση επί των λεπτοµερειών και δεν αναφέροµαι στην
αναγκαιότητα ύπαρξης αυτού του σχεδίου νόµου. Ακριβώς γιατί
έχω βιώσει την αυτοδιοίκηση απόντος ενός τέτοιου νόµου και
έχω ξοδέψει πολύ χρόνο να µιλώ παντού και να ζητώ τοµές και
πολιτικές διαρρυθµίσεις, όπως αυτές που προβλέπονται από
αυτό το σχέδιο νόµου.
Εκλέγοµαι, κύριε Πρόεδρε, σε µια περιφέρεια που υπέφερε
όσο καµµία άλλη τα τελευταία χρόνια. Εκλέγοµαι σε µια περιφέρεια στην οποία δεκάδες αναπτυξιακές προσπάθειες δεν τελεσφόρησαν. Ακριβώς γιατί η ανάπτυξη δεν είναι µόνο θέµα
χρηµάτων. Είναι πρωτίστως θέµα αρµοδιοτήτων και κουλτούρας
της διοίκησης. Κανένας άνθρωπος δεν δείχνει τον καλύτερο
εαυτό του. Κανένας άνθρωπος δεν καταβάλλει το σύνολο των
δυνάµεών του αν πιστεύει ότι αυτά θα χαθούν στην απεραντοσύνη ενός σπάταλου, αδιευκρίνιστου, βαθιά αγκυλωµένου και
διεφθαρµένου κράτους.
Ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», λοιπόν, δίνει στους πολίτες δύο ευδιάκριτα
βιώσιµα και ελκυστικά πεδία πολιτικής δραστηριότητας και ταυτόχρονα προσφοράς, την Τοπική και την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση. ∆ίνει την ευκαιρία να αναδειχθεί ό,τι καλύτερο διαθέτει
κάθε τοπική κοινωνία, να καρποφορήσει και να επιβραβευθεί µε
τρόπο συγκεκριµένο και διάφανο. Με ασφαλιστικές δικλίδες
άτρωτες από συµπεριφορές και αποφάσεις που ευτελίζουν το
δηµόσιο βίο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ψηφίζω «ναι», κύριε Πρόεδρε, στο σχέδιο νόµου, γιατί έτσι πιστεύω ότι συµβάλλω στη µαταίωση της περιφερειακής υπανάπτυξης.
Ψηφίζω «ναι» στο σχέδιο νόµου, γιατί δίνει περιεχόµενο στην
έννοια του δηµοκρατικού προγραµµατισµού.
Ψηφίζω «ναι» στο σχέδιο νόµου, γιατί πιστεύω βαθιά ότι αν
αυτές οι δεκατρείς µικρές «Ελλάδες», αν αυτές οι τριακόσιες είκοσι πέντε µικρές πατρίδες σταθούν και πετύχουν, τότε µια άλλη
Ελλάδα γεµάτη δύναµη, γεµάτη θέληση θα είναι αυτή που θα
γεννηθεί. ∆ιότι αν αυτό το εγχείρηµα πετύχει –πράγµα που εξαρτάται από όλους τους Έλληνες- τότε το αποτέλεσµα θα είναι µια
Ελλάδα µε προοπτικές, µε ευκαιρίες προσβάσιµες από όλους και
πάνω απ’ όλα µια Ελλάδα που δεν θα σπαταλά, που δεν θα αργεί
και που θα δηµιουργεί ευηµερία για τους πολίτες της.
Τέλος, ψηφίζω «ναι» σε όλα όσα σηµαίνει αυτό το σχέδιο
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νόµου και δεν θεωρώ σκόπιµο να µικρύνουµε την ιστορική
στιγµή, στεκούµενοι σε όσα η πράξη ενδεχοµένως αλλάξει στο
µέλλον.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει τώρα ο κ. ∆ηµήτριος Καρύδης, Βουλευτής στην
Α’ Περιφέρεια Πειραιά.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΥ∆ΗΣ: Σας ευχαριστώ.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γεγονός
και πρέπει να το οµολογήσουµε ότι σήµερα η πλειοψηφία του ελληνικού λαού έχει στραµµένη την προσοχή του στην κυνική οµολογία χρηµατισµού ενός πρώην Υπουργού που ντρόπιασε την
παράταξή µας, τον πολιτικό κόσµο και καταχράστηκε την εµπιστοσύνη των πολιτών. Τα σηµερινά γεγονότα σκίασαν τη συζήτηση που κάνουµε εδώ στη Βουλή γι’ αυτήν τη µεγάλη αλλαγή
στο κράτος που φέρνει ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
Πιστεύω ότι αυτό το πρόγραµµα, η νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης µέσα από τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», είναι η φυσική συνέχεια του «ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑ» που πριν από δώδεκα χρόνια πάλι το
ΠΑΣΟΚ έκανε πράξη. Μια µεγάλη αλλαγή που παρά τις αρχικές
αντιδράσεις, στην πορεία των χρόνων αγκάλιασαν και επιβράβευσαν οι πολίτες και οι δυνάµεις της αυτοδιοίκησης.
Τότε και τώρα η Νέα ∆ηµοκρατία είναι κατώτερη των περιστάσεων και αρνείται κάθε µεγάλη µεταρρύθµιση στο κράτος.
Κλείνει τα µάτια και τα αυτιά στην πρόοδο και το µέλλον της πατρίδας µας. Άλλωστε, αυτό το διαπίστωσε ο ελληνικός λαός τα
προηγούµενα έξι χρόνια της διακυβέρνησής της, όπου δεν έγινε
κανένα ουσιαστικό βήµα για την ανάπτυξη και την ενίσχυση των
δήµων.
Αυτό που έµεινε από τα έργα και τις ηµέρες της Νέας ∆ηµοκρατίας είναι η σπατάλη, η κακοδιαχείριση, η αναποτελεσµατικότητα και η διαφθορά που οδήγησαν την Ελλάδα στη χρεοκοπία
και την οικονοµική καταστροφή. Κυριάρχησε η µικροπολιτική η
ατολµία και η παντελής έλλειψη νέων ιδεών και νέων δοµών.
Και όσο κι αν προσπαθούν σήµερα και χθες οι συνάδελφοι της
Νέας ∆ηµοκρατίας να πείσουν το Σώµα ότι αυτή η µεταρρύθµιση
που κάνουµε είναι πρόχειρη, εγώ θέλω να τους θυµίσω ότι εδώ
και πολλά χρόνια µας διαφήµιζαν τον «ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑ ΙΙ», ο οποίος
όµως έµεινε στα χαρτιά παρ’ ότι υπήρχαν µελέτες και σχέδια από
το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η µεγάλη µεταρρύθµιση του «ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑ» ολοκλήρωσε το ρόλο της και έφτασε στα όριά της. Βοήθησε, όµως, να αλλάξουν νοοτροπίες, έκανε σαφές ότι ο ισχυρός
δήµος αποτελεί τη µόνη βιώσιµη λύση για τις τοπικές κοινωνίες
και οπωσδήποτε για την Ελλάδα της υπαίθρου, προκειµένου να
ξεπεραστούν τα προβλήµατα της στασιµότητας και της υποβάθµισης.
Σήµερα µε το Πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» κάνουµε ένα νέο
καθοριστικό άλµα για την ανάπτυξη της χώρας, τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής, την προστασία του περιβάλλοντος και την εξυπηρέτηση του πολίτη, αξιοποιώντας στο έπακρο τη σύγχρονη τεχνολογία και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
Ανταποκρινόµαστε στις συνταγµατικές επιταγές για µια Τοπική
Αυτοδιοίκηση σε δύο βαθµίδες, εναρµονισµένη µε την ευρωπαϊκή πραγµατικότητα της ισχυρής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
των αυτόνοµων περιφερειών.
Η χώρα µας διαθέτει πλέον ισχυρές αναπτυξιακές µονάδες. Ο
δήµος εφοδιάζεται µε ουσιαστικές αρµοδιότητες, µέσα και ανθρώπινο δυναµικό για να ανταποκριθεί στις ανάγκες και στις προκλήσεις του µέλλοντος. Μετατρέπεται σε κύτταρο της
δηµοκρατίας, ενθαρρύνει και ενισχύει τη συµµετοχή των δηµοτών σε δοµές, δράσεις και ελέγχους που εξασφαλίζουν την επίλυση των καθηµερινών προβληµάτων.
Ενισχύεται η διαφάνεια και αυστηρά ελέγχεται η κακοδιοίκηση
και η διαφθορά. Γυρίζουµε οριστικά σελίδα και αφήνουµε πίσω
το παρελθόν. Ταυτιζόµαστε µε την ιδέα της Ευρώπης των περιφερειών που σύντοµα θα υποκαταστήσει πλήρως τις κεντρικές
διοικήσεις σε ό,τι έχει σχέση µε τα αναπτυξιακά προγράµµατα
και τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες.
Οι νέες αναπτυξιακές δοµές είναι πλέον σε θέση να απορρο-
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φούν ευρωπαϊκούς πόρους και µε την υλοποίηση ολοκληρωµένων και λειτουργικών έργων, χωρίς σπατάλες και απώλειες, όπως
ζήσαµε µέχρι σήµερα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην περιφέρειά µου, στον Πειραιά, στα νησιά του Αργοσαρωνικού έως τα Κύθηρα, το Πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» µας επεφύλαξε µια πολύ ευχάριστη
έκπληξη, που δηµιουργεί τις καλύτερες προοπτικές για την ανάδειξη της ιδιαιτερότητας των νησιών, σε σχέση µε την υπόλοιπη
Αττική και τη µελλοντική ανάπτυξή τους.
Με το νοµοσχέδιο δηµιουργείται περιφερειακή ενότητα νησιών
στο πλαίσιο της Περιφέρειας Αττικής, µε επικεφαλής αντιπεριφερειάρχη. Η απόφαση αυτή αναδεικνύει και κατοχυρώνει τη
«νησιωτικότητα» του Αργοσαρωνικού έως τα Κύθηρα και δηµιουργεί ελπίδες σε όλους τους νησιώτες για µια νέα αναπτυξιακή
πορεία.
Έτσι, λοιπόν, ένα καθολικό αίτηµα όλων των αυτοδιοικητικών
κοινωνικών και πολιτικών δυνάµεων της περιοχής µας γίνεται
πράξη. Γι’ αυτό και τη χαιρετίζουµε.
Θα ήθελα, επίσης, να τονίσω την αµφίδροµη σχέση και τη
σπουδαιότητα του Προγράµµατος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» µε την ανάπτυξη της τουριστικής Ελλάδας. Είναι σαφές σε όλους µας ότι ο
τουρισµός αποτελεί τη βαριά βιοµηχανία της χώρας µας και
αναµφισβήτητα αποτελεί διέξοδο από τη σηµερινή κρίση. Οι νέοι
φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού, µε διευρυµένες αρµοδιότητες και ισχυρούς οικονοµικά πόρους, πρέπει να εµπλακούν δυναµικά στην ενίσχυση του τοπικού
τουριστικού προϊόντος, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Τουρισµού και τον ΕΟΤ. Είναι ώρα να θέσουµε τις βάσεις και να δώσουµε τις δυνατότητες σε φορείς και όργανα της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης να ανταποκριθούν από κοινού στις απαιτήσεις της
τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του τοπικού τουριστικού
προϊόντος.
Κατέθεσα στη ∆ιαρκή Επιτροπή ορισµένες προτάσεις προς
αυτήν την κατεύθυνση, προτάσεις που επεξεργάστηκε το Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδος.
Τέλος, θα ήθελα να επισηµάνω ένα σοβαρό σηµείο του νοµοσχεδίου, που έχει σχέση µε τις δηµοτικές κοινότητες των µεγάλων δήµων, όπως ο Πειραιάς, και ιδιαίτερα µε την πρόβλεψη του
άρθρου 86, σχετικά µε τον προϋπολογισµό που καταρτίζει το δηµοτικό συµβούλιο.
Θα πρέπει ο καθορισµός του ύψους των πόρων που ορίζει το
δηµοτικό συµβούλιο για κάθε δηµοτική κοινότητα να στηρίζεται
σε κριτήρια, παραδείγµατος χάρη πληθυσµιακά και κοινωνικοοικονοµικά, µε γνώµονα την κοινωνική και αναπτυξιακή σύγκλιση
στους κόλπους του δήµου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το νοµοσχέδιο που συζητούµε σήµερα και µε µια σειρά από νόµους που ήδη ψηφίσαµε,
η Κυβέρνηση προχωρά µε σταθερούς ρυθµούς στην πραγµατική
και ουσιαστική επαναθεµελίωση του κράτους. Τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» τον έχει αγκαλιάσει η πλειοψηφία της κοινωνίας µας.
Είναι δική µας ευθύνη να αποδείξουµε ότι στις σηµερινές δύσκολες συνθήκες µπορούµε να πετύχουµε να αναγεννήσουµε τη
∆ηµόσια ∆ιοίκηση προς όφελος των πολιτών και της Ελλάδας.
Γι’ αυτό σας καλώ όλους να υπερψηφίσουµε αυτό το νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Θέλω να κάνω µια πρόταση στο Σώµα: Είναι επτά συνάδελφοι
ακόµη για να µιλήσουν. Αν τηρήσουµε ακριβώς το χρόνο, θα µιλήσουν και οι επτά. Γι’ αυτό, λοιπόν, να τηρείτε το χρόνο των έξι
λεπτών.
Γι’ αυτό, λοιπόν, ο Σπύρος Μαργέλης, που έχει θητεύσει επί
πολλές τετραετίες στην αυτοδιοίκηση, τα ξέρει απ’ έξω και σε
έξι λεπτά θα έχει τελειώσει.
ΣΠΥΡΟΠΑΝΟΣ ΜΑΡΓΕΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
στην πολιτική, όπως και στη ζωή, πολλοί αρέσκονται στην αδράνεια και στην απραξία. Άλλοι επιλέγουν να είναι παρατηρητές των
εξελίξεων και των γεγονότων, άντε καµµιά φορά και σχολιαστές.
Εµείς στο ΠΑΣΟΚ όλα αυτά τα χρόνια έχουµε επιλέξει να ανοί-
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γουµε καινούργιους δρόµους και να δίνουµε καινούργιες δυνατότητες στη χώρα µας.
Εµείς καταλαβαίνουµε ότι ζούµε σε έναν κόσµο µεγάλο, ανοικτό, χωρίς σύνορα, µε πολλές προκλήσεις, µε δυσκολίες, αλλά
και πολλές δυνατότητες. Καταλαβαίνουµε ότι ζούµε σε µια µεγάλη ένωση κρατών, την Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχει κανόνες,
συνθήκες, προγράµµατα, που έχει ισχυρή αυτοδιοίκηση και ισχυρές δοµές στα κράτη. Παρατηρούµε ότι η Γερµανία, η Ολλανδία,
η Σουηδία, η ∆ανία, παρά το γεγονός ότι έχουν ισχυρές αυτοδιοικήσεις, εν τούτοις παίρνουν µέτρα και εφαρµόζουν πολιτικές,
για να ενισχύσουν ακόµη περισσότερο τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ξέρουµε ότι πολλές αρµοδιότητες, κανονισµοί και αποφάσεις
της Ευρωπαϊκής Ένωσης υλοποιούνται από τις περιφερειακές
δοµές. Βεβαίως, βλέπουµε όλα αυτά τα χρόνια και την πορεία
της χώρας µας, των µεγάλων πρωτοβουλιών και των µεγάλων
αλλαγών, που εµείς, το ΠΑΣΟΚ, έχουµε κάνει από τη δεκαετία
του ’80, µε πόρους, αρµοδιότητες στην αυτοδιοίκηση και µε τον
δηµοκρατικό προγραµµατισµό. Στη συνέχεια, µε τη Νοµαρχιακή
Αυτοδιοίκηση, µε τον «ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑ», µε την κρατική περιφέρεια. Όλα αυτά αντιµετώπισαν αντιδράσεις και τότε, όπως και
τώρα, αλλά στην πορεία είδαµε ότι βοήθησαν να πάνε µπροστά
τα πράγµατα, να πάει µπροστά η χώρα µας, να πάει µπροστά,
κυρίως, η ελληνική περιφέρεια.
Σήµερα, λοιπόν, βρισκόµαστε µπροστά σε ένα καινούργιο εγχείρηµα, το νοµοσχέδιο που κουβεντιάζουµε, τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Προβλέπει την περιφερειακή αιρετή αυτοδιοίκηση και
τους ισχυρούς δήµους στην ελληνική περιφέρεια και στο κέντρο.
Λέµε ότι είναι επιταγή των καιρών. Οφείλουµε να προχωρήσουµε σε αυτήν τη µεγάλη µεταρρύθµιση. Άλλωστε η αυτοδιοίκηση χρόνια ολόκληρα το ζητάει. Είναι αίτηµα της Αυτοδιοίκησης.
Είναι αίτηµα των πολιτών, των φορέων της χώρας µας. Θα µπορούσαµε και νωρίτερα να έχουµε κάνει αυτό το εγχείρηµα.
Λένε: «Μα σε περίοδο κρίσης πάµε να κάνουµε τέτοιες µεταρρρυθµίσεις;» Μα δεν λέµε όλοι –και έχουµε συµφωνήσει- ότι
ακριβώς, επειδή τα προηγούµενα χρόνια δεν είχαµε την τόλµη,
δεν µπορέσαµε να παραµερίσουµε το πολιτικό κόστος και να κάνουµε τις µεγάλες αλλαγές και τις µεγάλες µεταρρυθµίσεις που
έχει ανάγκη η χώρα µας, γι’ αυτό φθάσαµε εδώ που φθάσαµε
σήµερα;
∆εν λέµε όλοι ότι θα πρέπει, για να ξεπεράσουµε την κρίση,
να τολµήσουµε να κάνουµε όλες αυτές τις µεγάλες αλλαγές και
τις µεγάλες µεταρρυθµίσεις; Καλά κάνουµε, λοιπόν, και κάνουµε
τώρα αυτήν τη µεταρρύθµιση, όπως καλά κάναµε και κάναµε κι
άλλες µεγάλες µεταρρυθµίσεις, όπως το ΑΣΕΠ, το φορολογικό
νοµοσχέδιο, µια σειρά άλλα ζητήµατα µέχρι σήµερα. Καλά θα
κάνουµε να συνεχίσουµε µε αυτούς τους ρυθµούς. Βεβαίως, δεν
αιφνιδιάζουµε κανέναν. Είναι προεκλογική µας δέσµευση, δέσµευση που έχουµε επαναλάβει πάρα πολλές φορές.
Θέλω να πω ότι και σήµερα, όπως όλα τα προηγούµενα χρόνια, σε όλες τις µεγάλες αλλαγές και στις µεγάλες µεταρρυθµίσεις πάντα ακούγαµε από την πλευρά της Νέας ∆ηµοκρατίας
καταστροφολογία, άρνηση, αποχώρηση, κατηγορίες ότι µε τις
αποφάσεις που παίρνουµε οδηγούµε τον τόπο στην καταστροφή, ότι θα καταστρέψουµε το έθνος-κράτος, ότι θα διαλύσουµε τη χώρα. Τίποτα απ’ αυτά, βέβαια, δεν έγινε. Λυπάµαι που
και σήµερα ακούµε ξανά τα ίδια. ∆εν βλέπουµε το δάσος, αλλά
βλέπουµε µερικά δέντρα.
Βλέπουµε πώς πρέπει να είναι η θητεία των αντιδηµάρχων.
Βλέπουµε αν οι πόροι επαρκούν, λες και είναι µόνο θέµα πόρων
η αποκέντρωση και οι ισχυροί δήµοι. Ασχολούµαστε ουσιαστικά
µε το άρθρο 1, δηλαδή µε το αν τα όρια του δήµου θα είναι εδώ
ή λίγο παραπέρα, µε το αν η έδρα θα είναι εδώ ή εκεί, µε το αν
το όνοµα θα είναι το ένα ή το άλλο, λες αυτό να είναι η µεταρρύθµιση που επιχειρούµε λες και αυτό να είναι εκείνο που χρειάζεται η χώρα µας σήµερα.
Εν πάση περιπτώσει, εµείς τολµούµε. Θεωρούµε ότι αυτή η
µεταρρύθµιση είναι πραγµατικά µεγάλη τοµή για τη χώρα µας.
Μεταφέρουµε αρµοδιότητες στην ελληνική περιφέρεια. Μεταφέρουµε πόρους στην ελληνική περιφέρεια. Κυρίως µεταφέρουµε πολιτική εξουσία στην ελληνική περιφέρεια και αυτό είναι
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πολύ σηµαντικό, διότι εάν υπάρχει εξουσία και πολιτική δύναµη
στην ελληνική περιφέρεια, όταν η εξουσία φεύγει από το κέντρο
και διαχέεται σε διάφορα επίπεδα, τότε είναι στη δική µας ευθύνη, όλων όσων ζούµε στην ελληνική περιφέρεια και δραστηριοποιούµαστε εκεί, να πάρουµε τις πρωτοβουλίες που
χρειάζονται, να αξιοποιήσουµε δυνατότητες, να αξιοποιήσουµε
τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που έχουν οι περιοχές µας, να
αξιοποιήσουµε τους τοπικούς µας πόρους, το ανθρώπινο δυναµικό µας και να πάµε µπροστά τις περιοχές µας.
Έτσι θα µπορέσουµε να αξιοποιήσουµε καλύτερα το ΕΣΠΑ και
τις δυνατότητες που δίνονται στις περιοχές µας. Παραδείγµατος
χάρη η Λευκάδα, η εκλογική µου περιφέρεια µε την ολοκλήρωση
της Εγνατίας Οδού, και της Ιόνιας Οδού θα καταστεί το κέντρο
της µεσοδυτικής Ελλάδας. ∆ίνονται έτσι τεράστιες δυνατότητες
για την ανάπτυξή µας και οφείλουµε να έχουµε έναν ισχυρό δήµο
που θα µπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτές τις προκλήσεις.
Χαίροµαι, κυρία Υπουργέ, διότι και εγώ ως Βουλευτής και η
Αυτοδιοίκηση Λευκάδας είχαµε άριστη συνεννόηση και συνεργασία µε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Κάναµε ένα
ισχυρό δήµο, που θα µπορέσει να διαχειριστεί όλες αυτές τις
προκλήσεις και να αξιοποιήσει τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που
έχει η Λευκάδα. Συγχρόνως κάναµε και ένα µικρό δήµο, το Μεγανήσι, γιατί θελήσαµε να ικανοποιήσουµε την επιθυµία των κατοίκων και της αυτοδιοίκησης της περιοχής, πάντα βέβαια µέσα
στις γενικές αρχές και στα κριτήρια που έχει βάλει το Υπουργείο
γι’ αυτήν τη µεγάλη µεταρρύθµιση.
Θεωρώ, όµως, ότι η µεγάλη µας ευθύνη τώρα, στην υλοποίηση αυτού του εγχειρήµατος οφείλουµε να εµπνεύσουµε τις πιο
υγιείς δυνάµεις που υπάρχουν στην ελληνική περιφέρεια. Να
απευθύνουµε ένα προσκλητήριο σε όλους τους ανθρώπους που
έχουν καθαρό µυαλό, καθαρή σκέψη και καινούργιες ιδέες. Να
τους καλέσουµε να ασχοληθούν µε τα κοινά και την αυτοδιοίκηση στις προσεχείς εκλογές.
Τελειώνοντας λέω το εξής: ότι το µεγάλο στοίχηµα που έχουµε
να κερδίσουµε και το µεγάλο µας χρέος είναι να υποστηρίξουµε
αυτήν τη µεγάλη µεταρρύθµιση που κάνουµε τώρα και όλες τις
µεγάλες µεταρρυθµίσεις που φαίνεται ότι θα κάνουµε σ’ αυτό το
χρονικό διάστηµα, προκειµένου να φύγουµε από την κρίση και
να χτίσουµε µια καινούργια χώρα, ένα καινούργιο κράτος.
Ίσως θα έλεγα και τελειώνω ότι χρειάζεται ένα Υπουργείο, ειδικό Υπουργείο – το λέω εµφατικά για να δείξω αυτό που θέλω
να πω- το οποίο θα υποστηρίζει αυτές τις µεταρρυθµίσεις, θα
παρακολουθεί την πορεία τους, θα παρακολουθεί τις ελλείψεις,
θα κάνει τις διορθωτικές κινήσεις που χρειάζονται και θα παίρνει
όλα τα µέτρα πραγµατικά για να µπορέσουµε να πετύχουµε σ’
αυτό το µεγάλο µας εγχείρηµα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει τώρα ο κ.
Θανάσης Παπαγεωργίου, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ από την Πιερία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
το εγχείρηµα του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» είναι σπουδαίο, είναι µεγάλο.
Ήταν κατά τη γνώµη µου αναγκαιότητα γιατί το παλαιό µοντέλο
διοίκησης ήταν ξεπερασµένο αν και ο «ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΣ» και οι
νέοι δήµοι που είχαν προκύψει πριν από δεκαπέντε χρόνια είχαν
ακόµη ζωντάνια, ωστόσο, όµως, θεωρώ ότι το σύστηµα της περιφερειακής γενικότερα διοίκησης είχε γεράσει και δεν µπορούσε να δώσει τίποτα ή µπορούσε να δώσει πολύ λίγα σε σχέση
µε αυτά που ήταν οι απαιτήσεις των πολιτών και ιδιαίτερα της
περιφέρειας.
Νοµίζω ότι το απαιτούν οι πολίτες για να καλύψουν τις ανάγκες τους και αψευδής µάρτυρας αυτής της ώριµης στάσης των
πολιτών είναι οι πολύ λίγες διαµαρτυρίες που είχαµε ακόµα και
για την γεωγραφία που σε παλιότερα εγχειρήµατα, όπως τον
«ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑ» ή της εθελοντικής συγχώνευσης στη δεκαετία
του ’80, είχαµε πολύ ισχυρές αντιδράσεις, κύρια για το κοµµάτι
της γεωγραφίας, ανακατάταξης και ανακατανοµής των εξουσιών.
Ωστόσο, η φοβερή συνέπεια που µπορεί να διακριβώσει κανένας σ’ αυτήν τη γενική άρνηση είναι και εντυπωσιακή. Πρώτον,
αυτήν της Νέας ∆ηµοκρατίας, η οποία κατά πάγιο τρόπο και
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ιστορικά αρνείται κάθε µεταβολή σε αυτόν τον τόπο που, όµως,
και συνήθως γίνεται µε την περίοδο του ΠΑΣΟΚ, µε την ευθύνη
πάντα του ΠΑΣΟΚ Αυτό είναι ιστορικό απαύγασµα και αν τους
ενοχλεί τους κυρίους της Νέας ∆ηµοκρατίας, έχουν περιθώριο
µέχρι αύριο να αλλάξουν στάση. Φυσικά αντέδρασαν και κάποιοι
οι οποίοι θέλουν να φέρουν την όποια µεταβολή, έχουν προσωπικές στρατηγικές στα µέτρα του προσωπικού τους συµφέροντος. Όµως ήταν πολύ λίγες οι αντιδράσεις και ασθενείς σε
σχέση µε το ύψος, το µέγεθος του εγχειρήµατος της αλλαγής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι µε το εγχείρηµα καταπολεµείται ή, τουλάχιστον, γίνεται µεγάλη προσπάθεια να καταπολεµηθεί η γραφειοκρατία, µια από τις σύγχρονες µάστιγες
της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Γίνεται προσπάθεια και θα επιχειρηθεί
να βοηθηθεί η διαφάνεια και η αποτελεσµατικότητα, κάτι το
οποίο λείπει στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και είναι και αυτό κοινός
τόπος.
Νοµίζω ότι µε αυτό το νοµοσχέδιο θα δοθεί η δυνατότητα η
περιφέρεια και η τοπική κοινωνία να εξελιχθεί και να αναπτυχθεί,
κάτι που ήταν το ζητούµενο όλα αυτά τα χρόνια και στην εκφορά
του λόγου και στην βούληση και των πολιτών της περιφέρειας,
αλλά και όλων όσοι καταγόµαστε ιδιαίτερα από την περιφέρεια.
Μια άλλη παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω είναι -και είναι
προς έπαινο της Κυβέρνησης και νοµίζω αυτό που κάνει η Νέα
∆ηµοκρατία είναι και πάλι ανιστόρητο- ότι τα κριτήρια τα οποία
κατά τεκµήριο έλαβε η Κυβέρνηση για την γεωγραφία ήταν αναπτυξιακά.
Θέλω να καταθέσω την εµπειρία µου από το νοµό µου, όπου
πραγµατικά ήταν προσηλωµένη η Κυβέρνηση και έµεινε σταθερά
προσηλωµένη στα αµιγώς αναπτυξιακά κριτήρια και όχι αυτά της
πρόσκαιρης θεωρητικά κοµµατικής ωφέλειας, γιατί απεδείχθη
ιστορικά ότι ιδιαίτερα στα ζητήµατα των τοπικών αρχών οι πολίτες συµπεριφέρονται µε διαφορετικό τρόπο, δεν είναι τόσο προσηλωµένοι στα κοµµατικά συστήµατα και τα κόµµατα, έχουν µια
ευρύτητα, αξιολογούν τους ηγέτες τους τοπικούς µε βάση σύνθετα κριτήρια και όχι µόνο της κοµµατικής εξάρτησης και της
κοµµατικής προσήλωσης.
Με τις αλλαγές νοµίζω, κυρίες και κύριοι, τίθενται οι βάσεις
για ένα σύγχρονο κράτος, για αποκέντρωση αρµοδιοτήτων και
για την εξυπηρέτηση του πολίτη που αυτό είναι η πεµπτουσία
του κάθε εγχειρήµατος. Μερικοί από τους θεσµούς που εγγυώνται την επιτυχία του εγχειρήµατος είναι: ο νέος θεσµός του συµπαραστάτη του πολίτη, είναι ο θεσµός της διαβούλευσης, της
ποιότητας ζωής, Συµβουλίου Μετανάστευσης. Είναι νέοι θεσµοί
που θα δώσουν ζωντάνια και οξυγόνο στην περιφερειακή διοίκηση.
Κάτι το οποίο θα ήθελα να χαιρετίσω επίσης και είναι νοµίζω το
απαύγασµα µιας µεγάλης εµπειρίας που είχαµε από τη ∆ηµόσια
∆ιοίκηση όλοι, είναι αυτό της εγκατάστασης ελέγχου πια στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση. Έλεγα κάτι που ιστορικά, επειδή ασχολήθηκα ιδιαίτερα µε τους συνεταιρισµούς, αν οι συνεταιρισµοί κατέρρευσαν είναι επειδή το 1981, καταργήθηκε ο έλεγχος της
Αγροτικής Τράπεζας και δεν αντικαταστάθηκε µε ένα άλλο Σώµα.
Αφέθηκαν ελεύθεροι οι ασύδοτοι, οι όποιοι ήταν επίορκοι, δεν
λέω ότι όλοι ήταν επίορκοι.
Εδώ είχαµε φαινόµενα κακής διοίκησης, ασυλίας και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και το ξέρουµε όσοι βιώνουµε ιδιαίτερα τις
τοπικές κοινωνίες, όπου διαβάζονται τα φαινόµενα και είναι αναγνωρίσιµα πολύ πιο εύκολα. Νοµίζω ότι ο θεσµός της διαφάνειας, του ελέγχου και της λογοδοσίας είναι ένας σπουδαίος
θεσµός που εξασφαλίζει και τη διαφάνεια και την χρηστή διοίκηση στα πράγµατα.
Θέλω µόνο, κύριε Υπουργέ, να αναφερθώ σε τρεις παρατηρήσεις.
Πρώτη, την ανέφεραν πολλοί συνάδελφοι. Πρέπει το προσωπικό της ΤΥ∆Κ να µεταταγεί στην περιφέρεια και όχι να πάει
στους τοπικούς δήµους, εκτός εάν κάποια από τα στελέχη της
ΤΥ∆Κ θέλουν να πάνε στους τοπικούς δήµους. ∆εν θέλω να το
εξηγήσω λόγω έλλειψης χρόνου.
Το δεύτερο το οποίο δεν εθίγη, κυρία Υπουργέ, και θέλω ειλικρινά να το σηµειώσετε είναι ότι πρέπει να αντιµετωπιστεί και ο
υδάτινος χώρος και η αλιεία, όπως τα δάση. ∆εν µπορεί ένας το-
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πικός δήµος να δίνει µια άδεια για αλιευτικό µεγάλο σκάφος, το
οποίο θα αλιεύει σε ένα υδάτινο χώρο πέρα των ορίων. Πώς το
αξιολογεί; Η άλλη περιφέρεια θα το δεχθεί; Πρέπει να είναι υπόθεση κρατικής οντότητας, όπως τα δάση.
Το τρίτο, κύριε Υπουργέ, αφορά την πατρίδα µου. Ήµουν από
τους εισηγητές να µετονοµαστεί ο ∆ήµος Πύδνας που περιλαµβάνει ξέρετε το ∆ήµο Αιγινίου κ.τ.λ. και σε ∆ήµο Κολινδρού για
λόγους ιστορικούς. Είδα µια φοβερή αντίδραση των τοπικών ηγετών, ιδιαίτερα του Κολινδρού, αλλά και άλλων. Θα παρακαλούσα
να τους φωνάξετε αύριο για να δούµε αν δεν το δέχονται. Γιατί
δεν µπορώ να δεχθώ και ιδιαίτερα από παλιούς Βουλευτές να
λένε ότι είναι προσβολή να ονοµάζεις ένα ∆ήµο Πύδνα µε την
ιστορική φόρτιση που έχει το όνοµα, να βάζεις και µια ιστορική
άλλη προσέγγιση του Κολινδρού. Μου κάνει φοβερή εντύπωση
αυτή η αντίδραση και µε προσβλητικό τρόπο συµπεριφέρθηκαν
σ’ αυτήν τη γενναιόδωρη στάση της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και
θα πρέπει να επανεξετάσετε, τουλάχιστον να συζητήσετε, αν δεν
το δέχονται να µη το φέρει αυτός ο δήµος και το όνοµα αυτό και
του ∆ήµου του Κολινδρού, εκτός αν το δεχτούν.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει τώρα η
κ. Αφροδίτη Παπαθανάση από το Νοµό Φωκίδας.
ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι µια εποχή που η κοινωνία
απαιτεί αλλαγές, απαιτεί τοµές, απαιτεί ανατροπές. Το αίτηµα
αυτό της κοινωνίας σήµερα γίνεται πιο επιτακτικό γιατί καλούµε
την κοινωνία αυτή να συµµετέχει ουσιαστικά µε θυσίες και στερήσεις στη µεγαλύτερη προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας.
Απέναντι στο κοινωνικό αίτηµα για αλλαγές, απέναντι στο σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» που ορίζει µε τελείως διαφορετικό τρόπο το
κράτος και την αυτοδιοίκηση, όπως ως σήµερα τα γνωρίζαµε, η
Αξιωµατική Αντιπολίτευση για µια φορά ακόµη εκφράζει την άρνησή της για αλλαγές µε τρόπο φοβικό, µε πορείες και µε σηµαίες άρνησης, µε µισές αλήθειες. Οι µισές αλήθειες είναι
χειρότερο από το ψέµα. Με πρόσχηµα το χωροταξικό, λες και θα
µπουν σύνορα και οχυρωµατικά έργα ανάµεσα στις πόλεις και
στις κοινωνίες. Αυτοί που θέλουν τα σύνορα, εξυπηρετούν κυρίως προσωπικές στρατηγικές.
Οι αλλαγές, όµως, δεν γίνονται µε φόβο, οι αλλαγές γίνονται
µε την ανάληψη ευθύνης και πολιτικού κόστους. Και εµείς οι
Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που και ανθρώπινα και συναισθηµατικά
και αγωνίες και λύπες κουβαλάµε σε όλη αυτήν την διαδικασία
διαβούλευσης, θέλουµε την αλλαγή στο κράτος, θέλουµε την αλλαγή στην αυτοδιοίκηση. ∆εν δουλεύουµε για το µικροκοµµατικό
και προσωπικό µας όφελος, γιατί µπαίνουµε σε συγκρούσεις,
γιατί θέλουµε να υπηρετήσουµε µια καλύτερη κοινωνία, θέλουµε
µεταρρύθµιση και όχι λύσεις που υπηρετούν σκοπιµότητες.
Λάθη σίγουρα θα κάνουµε και όταν αυτά γίνονται πρέπει ή
τώρα ή σε βάθος χρόνου να διορθώνονται.
Είναι κρίµα όµως να θυσιάσουµε βελτιώσεις, να θυσιάσουµε
αξίες, τη δηµοκρατική λειτουργία, τη διαφάνεια, τον καλύτερο
σχεδιασµό, την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών στο όνοµα
του φόβου και του προσωπικού ρόλου. Τα χιλιόµετρα είναι το
πρόσχηµα. Η µετακίνηση των πολιτών είναι το πρόσχηµα, πώς
θα πας από το α’ σηµείο στην έδρα. Όλο αυτό είναι πρόσχηµα,
είναι η άρνηση όλων αυτών που αρνούνται να δουν τα βασικά σηµεία του νοµοσχεδίου.
Ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» είναι ένα µεγάλο βήµα, το µεγαλύτερο από
τη Μεταπολίτευση και µετά και θα ακολουθήσουν και άλλα για
την αλλαγή του κράτους, του µεγάλου ασθενή στη χώρα, του συγκεντρωτικού, του σπάταλου, του γραφειοκρατικού, του αναξιοκρατικού, του αδιαφανούς κράτους που είναι εµπόδιο σε κάθε
αλλαγή και σε κάθε προσπάθεια ανάπτυξης και κοινωνικής δικαιοσύνης.
Το σχέδιο νόµου «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» φέρνει τις υπηρεσίες πιο
κοντά στον πολίτη και µε τα ΚΕΠ και µε τη στήριξη των βασικών
δηµοσίων και δηµοτικών υπηρεσιών στις έδρες των παλιών
δήµων που τώρα συνενώνονται. Συµβάλλει την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και στο πιο αποµακρυσµένο σηµείο, για
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εµάς που είµαστε από την περιφέρεια, µε το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι».
Το σχέδιο νόµου «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» σηµατοδοτεί τη µεταφορά
εξουσιών από την κεντρική εξουσία στην περιφερειακή διοίκηση
και στη Νοµαρχιακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθαρά πολιτική
επιλογή. Ο σχεδιασµός της ανάπτυξης να είναι ευθύνη πλέον των
τοπικών και περιφερειακών κοινωνιών, που είναι και αυτό καθαρά
πολιτική επιλογή. Υπάρχουν συγκεκριµένοι αυτοτελείς κεντρικοί
πόροι που µεταφέρονται από το κεντρικό κράτος στην περιφέρεια, ενώ δεν πρέπει να αγνοήσουµε και την εξοικονόµηση των
πόρων που ξεπερνά το 1.000.000.000 ευρώ το χρόνο.
Όµως, το σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» σηµατοδοτεί και κάποια
άλλα πράγµατα, µία αλλαγή κουλτούρας που πρέπει να υπηρετήσουµε. Πρέπει επιτέλους να βγούµε από το στενό, µικροκοµµατικό µας περιβάλλον, το περιβάλλον των µη επιλογών ή των
µη αποφάσεων λόγω του πολιτικού κόστους. Πρέπει να υποστηρίξουµε ότι θέλουµε ικανούς ανθρώπους και όχι τους γνωστούς
µας και τους φίλους µας σε θέσεις εξουσίας.
Το παρόν σχέδιο νόµου υιοθετεί περίπου το 90% µε 95% των
προτάσεων της ΚΕ∆ΚΕ και της ΕΝΑΕ. Παρ’ όλα αυτά είναι κρίµα
να βλέπουµε άρνηση και δισταγµό από αυτά τα θεσµικά όργανα,
να βλέπουµε τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να καταδικάζει αυτή την πρωτοβουλία. Ξανά και ξανά ως ιστορικό συνεχές ατόπηµα η Νέα ∆ηµοκρατία αντιστέκεται απέναντι σε κάθε
τοµή στην αυτοδιοίκηση.
Είναι λυπηρό και απορίας άξιον πως σε περιοχές µε υπανάπτυξη, σε περιοχές όπου υπάρχει ανεργία και δεν έχουν δοθεί
ακόµη ουσιαστικές λύσεις -ίσως και γιατί οι αυτοδιοικητικοί δεν
µπορούσαν να δώσουν τις λύσεις αυτές- απέναντι σε χρόνια και
ουσιαστικά προβλήµατα της κοινωνίας, δεν υπήρξαν αυτοί οι
ηγέτες που έβγαλαν την κοινωνία να διαµαρτυρηθεί. Σήµερα στο
φόβο της τοπικής εξουσίας βλέπουµε να συµπεριφέρονται µε
τρόπο που δεν τιµά κανέναν.
Οφείλουµε σαφώς να ακούσουµε τις κοινωνίες και οι κοινωνίες θέλουν να τους δείξεις τη βελτίωση που περιµένουν, την
προοπτική και το καλύτερο κοινό µέλλον. Είναι λάθος να υπερασπιζόµαστε τακτικές που εξυπηρετούν προσωπικούς ρόλους σε
τοπικές κοινωνίες.
Στη Φωκίδα υπάρχουν αγωνίες. Τις σεβόµαστε. Σεβόµαστε
όλους όσους διεκδικούν. Οφείλουµε όµως να υπηρετήσουµε το
δρόµο που οδηγεί στην ανάπτυξη µέσα από ισχυρούς δήµους µε
οργανωµένες υπηρεσίες. Οφείλουµε να υπηρετήσουµε τους πολίτες, να θεραπεύσουµε τις αγωνίες τους σ’ ένα νοµό µε δύσκολο γεωγραφικό ανάγλυφο, σ’ ένα νοµό µε ιδιαιτερότητες, µε
ενδοπεριφερειακές ανισότητες. ∆εν πρέπει να επιτρέψουµε
υπερσυγκέντρωση υπηρεσιών και αυτό θα γίνει µέσα από τον οργανισµό των νέων δήµων µόνο σε έναν πόλο, τον ορεινό ή τον
παραλιακό.
Υπάρχουν κοινωνίες που αναπτύσσονται ταχύτατα και υπάρχουν κοινωνίες που τώρα, µετά από πολλά χρόνια υστέρησης,
κάνουν τα πρώτα σταθερά βήµατα ανάπτυξής τους. Υπάρχουν
κοινωνίες µε δυναµική, µε σύγχρονες υποδοµές, µε κτιριακές
υποδοµές, µε προσβασιµότητα, που µπορούν να υπηρετήσουν
το θεσµό πιο εύκολα. Υπάρχουν όµως ταυτόχρονα κοινωνίες που
για δεκαετίες προσέφεραν και η πολιτεία τους στερούσε πόρους
και ανάπτυξη.
∆υστυχώς, δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις. ∆εν υπάρχουν ανώδυνες λύσεις. Μόνο µας όπλο είναι η συνεργασία, η διάθεσή µας
να στηρίξουµε και τους δύο πόλους, και τον παραλιακό και το
νότιο και να θεραπεύσουµε κάθε λάθος ή κάθε παράβλεψή µας
στην πορεία αυτή.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ευχαριστούµε, κυρία
Παπαθανάση.
Ο κ. Ασπραδάκης άλλωστε παραχώρησε τη θέση του γιατί η
Φωκίδα είναι περιφερειακός νοµός, έχει χωριά που κοιµούνται
νωρίς, ενώ στην Αττική περιµένουν.
Ο κ. Ασπραδάκης, Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής, έχει το
λόγο.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΣΠΡΑ∆ΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην πατρίδα µας ο πολίτης σήµερα αντιµετωπίζει τις περισσότερες φορές το κράτος ως δυνάστη, αλλά και ως κύρια αιτία προβληµάτων και ταλαιπωρίας στην
καθηµερινότητά του. Ταυτόχρονα, η στασιµότητα και η κακή πολιτική των προηγούµενων χρόνων µας οδήγησε στην τραγική οικονοµική κατάσταση αλλά και σε µια πρωτοφανή κρίση στην
πολιτική ζωή.
Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και ο Πρωθυπουργός έχοντας αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας σε µία πολύ δύσκολη συγκυρία έχει θέσει σηµαντικούς στόχους, στόχους οικονοµικής
επιβίωσης αλλά και µεταρρύθµισης του κράτους, ώστε να αλλάξει δραστικά το µουντό τοπίο της πολιτικής που τόσο πολύ έχει
απογοητεύσει τον Έλληνα.
Το σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» αποτελεί µια µεγάλη διοικητική µεταρρύθµιση. Είναι ένα πολυνοµοσχέδιο µε πολύπλευρους στόχους. Κατά τη γνώµη µου τρεις είναι οι βασικοί άξονες.
Ο πρώτος είναι η οικονοµία και η µείωση δαπανών. Η Τοπική
Αυτοδιοίκηση ως ο θεσµός που βρίσκεται κοντύτερα στον πολίτη
µπορεί να λειτουργήσει καλύτερα και να προσφέρει υπηρεσίες
ποιοτικότερες. Εδώ προκύπτει κάτι ιδιαίτερα σηµαντικό από αυτό
το σχέδιο και δεν είναι άλλο από την εξοικονόµηση πόρων που
προκύπτουν από τις ριζικές αλλαγές που προωθούνται. Γιατί,
αγαπητοί συνάδελφοι, σε µια χώρα που οι πολίτες αντιµετωπίζουν µια τεράστια οικονοµική κρίση και επιβαρύνονται καθηµερινά είναι επιβεβληµένη η δραστική µείωση των δαπανών και η
οικονοµία στο κράτος.
Εκείνο που µου τονίζουν οι συντοπίτες µου στην Περιφέρεια
Αττικής είναι ότι δεν θα ανεχθούν άλλο συµπεριφορές πλουτισµού και κατασπατάλησης του δηµοσίου χρήµατος. Με τον
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» θεσµοθετούνται και ισχυροποιούνται µηχανισµοί
ελέγχου αντικειµενικοί και αδιάβλητοι, για να υπάρχει η απαραίτητη διαφάνεια στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ο δεύτερος πολύ σηµαντικός άξονας είναι ο εκσυγχρονισµός
της αυτοδιοίκησης και οι ποιοτικές υπηρεσίες για τους πολίτες.
Προέρχοµαι και εγώ από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και θεωρώ το
σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» αφετηρία και βάση για ένα κράτος που
θα υπηρετεί τον πολίτη.
Παρά τις όποιες δυσκολίες παρουσιαστούν κατά την εφαρµογή του, ικανοποιεί µια πολύ µεγάλη ανάγκη της πατρίδας µας,
ανάγκη για Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που δεν θα
είναι νεροκουβαλητές αιτηµάτων και προσδοκιών των δηµοτών
στα υψηλότερα επίπεδα εξουσίας, αλλά θα είναι πρωταγωνιστές
στην υλοποίηση έργων και πρωτοβουλιών, δήµοι και περιφέρειες
που θα είναι ικανοί να αξιοποιήσουν τις αρµοδιότητες που τους
εκχωρούνται και να συµµετέχουν µε τρόπο καθοριστικό και αποφασιστικό στην εξυπηρέτηση των πολιτών και στην υλοποίηση
της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης.
Αγαπητοί συνάδελφοι, ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ξεχωρίζει και ταξινοµεί τις αρµοδιότητες που έχουν οι δήµοι, οι περιφέρειες και
φυσικά η αποκεντρωµένη κεντρική διοίκηση. Θεσµοθετεί, ανάµεσα στα άλλα, χίλια διακόσια επιπλέον ηλεκτρονικά ΚΕΠ, συνέχεια µιας άλλης µεταρρύθµισης που και αυτή ήταν του ΠΑΣΟΚ,
µε στόχο την εξυπηρέτηση του πολίτη. Αυτά θα εγκατασταθούν
στα χωριά και είναι ανάγκη να τα αναζωογονήσουµε, ενώ προωθεί αποφασιστικά και άλλες υπηρεσίες προς την ίδια κατεύθυνση.
Τα παραπάνω και πολλά άλλα αποτελούν αναµφισβήτητα βήµατα εκσυγχρονισµού του κράτους και το κυριότερο, αγαπητοί
συνάδελφοι, δίνονται επιτέλους πόροι και αρµοδιότητες στους
ΟΤΑ και καθορίζονται σαφώς, µε συγκεκριµένα ποσοστά οι
πηγές των εσόδων.
Ο τρίτος βασικός άξονας είναι η ελπίδα και η προοπτική για τη
χώρα µας. Η πατρίδα µας χρειάζεται όραµα για να προχωρήσει.
Οι πολίτες ζητούν ριζικές αλλαγές για µια καλύτερη ζωή. Με το
συγκεκριµένο νοµοσχέδιο δίνεται η αφετηρία για να βελτιώσουµε
τις τοπικές µας κοινωνίες.
Υπάρχουν σίγουρα και παράπονα, διαφωνίες, ενδεχοµένως και
παραλείψεις. Πώς θα γινόταν άλλωστε να µην υπάρχουν σ’ ένα
τόσο µεγάλο και δύσκολο εγχείρηµα; Και εγώ που προέρχοµαι
από την Περιφέρεια Αττικής, στην ∆ιαρκή Επιτροπή αναφέρθηκα
σε λογικά αιτήµατα δηµάρχων, δηµοτικών συµβουλίων και φο-
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ρέων, αλλά νοµίζω ότι πρέπει να κοιτάµε µπροστά, να κοιτάµε το
µέλλον.
Οφείλουµε να δηµιουργήσουµε τις προϋποθέσεις για τοπικές
κοινωνίες ανεπτυγµένες, όπου οι δηµότες, µέσα από αρµονική
συνεργασία µε τους αιρετούς και µε πνεύµα αλληλοσεβασµού
θα µπορούν να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα της πόλης τους
και να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης. Η πατρίδα µας θα
γίνει καλύτερη αν ο καθένας µας σεβαστεί το περιβάλλον που
ζει, τη γειτονιά του, το συµπολίτη του.
Και αυτό αποτελεί ένα µεγάλο στόχο, που πρέπει να τον
εµπνεύσουµε στους πολίτες, δίνοντας, βέβαια, εµείς πρώτοι το
παράδειγµα. Ιδίως σήµερα που η πατρίδα µας βρίσκεται σε µια
πολύ δύσκολη κατάσταση ο καθένας ξεχωριστά πρέπει να αγωνιστεί µε στόχο την αλλαγή της καθηµερινότητάς του, για ένα
ποιοτικότερο τρόπο ζωής, έτσι ώστε να εξασφαλίσουµε για τα
παιδιά µας µια καλύτερη ζωή, ένα καλύτερο µέλλον.
Η Ελλάδα δεν έχει πλέον άλλο χρόνο για πειραµατισµούς και
στασιµότητα. Έχει ανάγκη από ποιοτική δράση και πολιτικές
πρωτοβουλίες υψηλού επιπέδου για να γιατρευτεί από τα χρόνια
προβλήµατα που την ταλαιπωρούν. Και αυτό κάνει σήµερα ο
Πρωθυπουργός ο Γιώργος ο Παπανδρέου και η Κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ µε αποφασιστικότητα και σταθερή πολιτική βούληση για
ένα κράτος που δεν θα φοβίζει τον πολίτη, αλλά θα στέκεται στο
πλευρό του, για µια αυτοδιοίκηση της προσφοράς και των
έργων, για σύγχρονες και λειτουργικές τοπικές κοινωνίες. Και σε
αυτήν την νέα προσπάθεια όλοι πρέπει να βοηθήσουµε, ώστε ο
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» να πετύχει τους στόχους του και στα επόµενα
χρόνια να φανούν τα ευεργετικά για τον πολίτη αποτελέσµατα.
Κύριε Πρόεδρε, στηρίζω µε τη θετική µου ψήφο αυτήν την
προσπάθεια και φυσικά υπερψηφίζω το νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Ηµαθίας του ΠΑΣΟΚ, κ. Άγγελος
Τόλκας.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΛΚΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρία
Υπουργέ, υπερψηφίζουµε σήµερα το σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»
που αποτελεί βασικό πυλώνα του προγράµµατος µας, αλλά και
προεκλογικών δεσµεύσεων µε βάση τις οποίες οι συµπολίτες µας
στήριξαν και µας εµπιστεύτηκαν να αλλάξουµε τη χώρα.
Σήµερα η παράταξη του ΠΑΣΟΚ κάνει το επόµενο µεγάλο
βήµα για την αλλαγή του κράτους. Κορυφώνει µια προσπάθεια
που έχει ξεκινήσει όχι από τον Οκτώβριο, αλλά από την περίοδο
της αντιπολίτευσης, όταν διεκδικούσαµε να γίνουν όλες οι απαραίτητες θεσµικές αλλαγές στο κράτος, όταν εµείς ανοίγαµε το
διάλογο µε όλες µας τις δυνάµεις σε όλη τη χώρα, αλλά η τότε
κυβέρνηση δεν άκουγε.
Με µεγάλο ενδιαφέρον ακούσαµε µέχρι σήµερα τις τοποθετήσεις των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης και κυρίως της Νέας
∆ηµοκρατίας, η οποία όχι µόνο ποτέ δεν θα τολµούσε µια τέτοια
αναγκαία πολιτική επιλογή, αλλά και όταν δειλά-δειλά ξεκίνησε
να ακούει τις φωνές των αυτοδιοικητικών το 2008 για διοικητική
µεταρρύθµιση, ούτε επίσηµη κυβερνητική θέση πήρε ούτε άνοιξε
το διάλογο στις τοπικές κοινωνίες. Αντιθέτως, δηµοσίευσε τη µελέτη του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για να διερευνήσει
προθέσεις και αντιδράσεις, αλλά µέχρι εκεί.
Και σήµερα, όµως, ακόµα δεν ακούσαµε ούτε µια πρόταση
ούτε µια ουσιαστική αντιπρόταση από τη Νέα ∆ηµοκρατία παρά
µόνο αποδοκιµασίες και προφάσεις αντισυνταγµατικότητας, έλλειψης πόρων και επίκληση της ενάρετης απόφασης της κυβέρνησης Καραµανλή να αποσύρει τον «ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑ ΙΙ» για δήθεν
οικονοµικούς λόγους.
∆εν άντεξε η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας καµµία διοικητική µεταρρύθµιση και την απέσυρε. Λύγισε απέναντι σε µικροκοµµατικά συµφέροντα. Είναι ακόµα αγκυλωµένη στο
κοµµατικό παρελθόν, ενώ οι αυτοδιοικητικές της παρατάξεις την
έχουν ξεπεράσει.
Εµείς, όµως, τολµούµε. Τολµούµε και αναλαµβάνουµε την ευθύνη των µεγάλων αλλαγών που χρειάζεται ο τόπος, για να δηµιουργήσουµε µια σύγχρονη χώρα µε εφόδια και δυνατότητες,
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µε εµπιστοσύνη στους πολίτες της, να ενισχύσουµε τον έλεγχο
της εξουσίας, να επενδύσουµε στους νέους ανθρώπους, να κάνουµε τη νέα γενιά κυρίαρχο διαµορφωτή των εξελίξεων. Και ένα
παράδειγµα είναι και η µείωση του ορίου ηλικίας για την κατάθεση υποψηφιοτήτων.
∆εν αντιµετωπίζουµε φοβικά την Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως
κάνουν οι δυνάµεις της συντήρησης και της απραξίας. Θεωρούµε ότι οι Έλληνες πολίτες µπορούν να διαµορφώσουν σε τοπικό επίπεδο το δικό τους µέλλον, να αναπτύξουν τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά κάθε περιοχής και να εκµεταλλευτούν τα πλεονεκτήµατά της.
Μέσα από αυτές τις θεσµικές αλλαγές µπορούµε να αλλάξουµε τη µοίρα µας, να δούµε µια νέα ανάπτυξη σε κάθε τόπο
µέσα από οικονοµίες κλίµακας, µέσα από την κοινωνική ανακατάταξη, αλλά ακόµη και µέσα από την ανανέωση, την ενίσχυση,
την ενδυνάµωση του πολιτικού προσωπικού της αυτοδιοίκησης.
Με αυτές τις στοχεύσεις εφαρµόζεται ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και
στον τόπο µου στην Ηµαθία. Στην Ηµαθία που δεν φοβάται τις
αλλαγές γιατί µε τη δύναµή της, µε τους ανθρώπους της διεκδικεί και πάλι τη θέση της στην ανάπτυξη.
Σήµερα µε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» βάζουµε το στοίχηµα της νέας
πόλης και της περιφέρειας που προσφέρει συνθήκες κοινωνικής
συνοχής, οικονοµικής ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας, καινοτοµίας, διοικητικής αυτοδυναµίας, πολιτιστικής συνεργασίας και
ποιότητας ζωής. Αυτά τα χαρακτηριστικά δεν µπορούσαµε να τα
διεκδικούµε µε µικρά αδύναµα σχήµατα, πολλά από τα οποία δεν
διέθεταν ούτε κατάλληλες υπηρεσίες αλλά ούτε διαχειριστική
επάρκεια.
Είναι αλήθεια ότι υπήρξαν πολλές ανησυχίες σε διάφορες περιοχές. Αλλά σε όλες αυτές απαντάει το σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
Απαντάει σε όλους όσοι από άγνοια ή από σκοπιµότητα αµφισβητούσαν τις θεσµικές και διοικητικές διευκολύνσεις του πολίτη.
Με τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» ο πολίτης θα εξυπηρετείται ακόµη καλύτερα στον τόπο του, στο χωριό του και δεν θα χρειάζεται να
µετακινείται δήθεν στην έδρα του νέου δήµου. Ο πολίτης διευκολύνεται µέσα από ηλεκτρονικές διαδικασίες σε όλες τις συναλλαγές του µε τη διοίκηση. Κανένας συµπολίτης µας δεν θα
επιβαρυνθεί µε χρέη άλλων συνενούµενων δήµων.
Επιπλέον, εξασφαλίζεται το συµφέρον των δηµοτών µε τον αυστηρότερο έλεγχο του ελεγκτικού συνεδρίου. Εξασφαλίζεται το
συµφέρον των δηµοτών, γιατί διασφαλίζεται η πολιτική εκπροσώπηση και η συµµετοχή όλων των συµπολιτών, όλων των κοινοτήτων των χωριών και των σηµερινών µικρών δήµων που
συνενώνονται.
Κυρία Υπουργέ, επιτρέψτε µου να σας προτείνω, µπορούµε
µακροπρόθεσµα αλλά και στην εξειδίκευση του νόµου να µελετήσουµε την εξέταση συγκεκριµένων κριτηρίων και δεικτών για
τη δίκαιη και αναλογική κατανοµή των κονδυλίων µεταξύ του
κράτους, των νέων δήµων και περιφερειών της πολιτικής εκπροσώπησης σε επίπεδο περιφέρειας, ώστε οι µικροί νοµοί ή οι
δήµοι να µην αποκλείονται από τους µεγάλους, αλλά και σε απώτερο συνταγµατικό επίπεδο την αποδέσµευση ακόµα περισσότερων πόρων και φορολογικής αρµοδιότητας στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα ψηφίζουµε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» και αναλαµβάνουµε όλοι µια µεγάλη υποχρέωση, να
στηρίξουµε αυτήν την προσπάθεια µακριά από στείρες τοπικιστικές αντιπαραθέσεις µε τα πρόσωπα που συµµερίζονται το
κοινό µας όραµα για το καλό και την προκοπή όλων των πολιτών,
όλων των δήµων, των χωριών και των κοινοτήτων.
Σήµερα, όµως, το νοµοσχέδιο που υποστηρίζουµε αποτελεί
και ένα βασικό ιδεολογικό όριο. Σε µια περίοδο διεργασιών και
έντονων συγκρούσεων για τη µετεξέλιξη της δηµοκρατίας και
της χώρας µας, σε µια περίοδο κρίσης, σε µια περίοδο που η Κυβέρνηση έχει αποφασίσει να αφήσει πίσω όλα όσα στέρησαν τη
χώρα µας από τις δυνατότητές της, ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» διαµορφώνει τις νέες προοδευτικές συµµαχίες όσων θέλουν να προχωρήσουν µπροστά τον τόπο, συµµαχίες µε τους πολίτες που
αρνούνται τον παλαιοκοµµατισµό και τις πελατειακές σχέσεις,
προοδευτικές συµµαχίες µε αυτούς που διεκδικούν τη διαφάνεια
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και την αξιοκρατία, µε τους συµπολίτες µας που αναγνωρίζουν
πλέον την ανάγκη µιας νέας συλλογικότητας και ενός νέου πολιτικού στίγµατος µε υπεύθυνες θέσεις και ανάληψη ευθύνης, µε
τους συµπολίτες µας που απορρίπτουν όλες αυτές τις συµπεριφορές που έφεραν σήµερα πολιτική και πολιτικούς απολογούµενους και τραυµατισµένους.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ολοκληρώνουµε µε
τη Βουλευτή Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ, κ. Νάντια Γιαννακοπούλου.
Ορίστε, κυρία Γιανακοπούλου, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρία Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σχέδιο
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» σηµαίνει το τέλος εποχής για το πιο συγκεντρωτικό κράτος της Ευρώπης και ταυτόχρονα την αρχή µιας
νέας πορείας. Συνιστά παράλληλα την απάντηση της Κυβέρνησης σε αυτό που έχει καταστεί κοινή συνείδηση όλων, ότι το σπάταλο, πελατειακό, συγκεντρωτικό και αναποτελεσµατικό κράτος
είναι η µεγαλύτερη αιτία του ελληνικού προβλήµατος, όπως το
βιώνουµε σήµερα.
Στόχος του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» είναι να αποκτήσουµε ένα καλό
κράτος, ένα σύγχρονο και αποτελεσµατικό κράτος, ένα επιτελικό
και αποκεντρωµένο κράτος που ανοίγει νέους δρόµους ανάπτυξης, ένα κράτος που σέβεται τα χρήµατα του Έλληνα φορολογούµενου, ένα κράτος βοηθό του πολίτη και της επιχείρησης, ένα
νέο κράτος που πατά σε γερά θεµέλια, ένα κράτος όπου τα κέντρα λήψης αποφάσεων θα είναι όσο πιο κοντά γίνεται στον πολίτη και θα ελέγχονται όλο και πιο πολύ αλλά και πιο
αποτελεσµατικά από τον ίδιο τον πολίτη.
Γι’ αυτόν το λόγο η αλλαγή ξεκινά από τη βάση, δηλαδή από
τους δήµους, τις περιφέρειες και τις αποκεντρωµένες κρατικές
διοικήσεις. Χρειαζόµαστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, περιφέρειες και δήµους λιγότερους σε αριθµούς και µεγαλύτερους
σε έκταση. Χρειαζόµαστε περιφέρειες και δήµους πλουσιότερους σε πόρους. Χρειαζόµαστε προσωπικό και αρµοδιότητες πιο
αποτελεσµατικούς, πιο οικονοµικούς, πιο διαφανείς, πιο δηµοκρατικούς και πιο ανοικτούς στην κοινωνία.
Είναι κριτήρια, τα οποία κατά ένα πολύ µεγάλο µέρος ικανοποιούνται από το κατώτατο όριο των δώδεκα χιλιάδων κατοίκων
ανά δήµο, µε εξαιρέσεις στις µητροπόλεις, τα ορεινά και τα νησιά
που αποκτούν ξεχωριστή σηµειολογία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», πρώτον,
αποτελεί την απαραίτητη τοµή για τη δηµοσιονοµική ανάταξη της
χώρας. Πρόκειται για µια τολµηρή δοµική αλλαγή που η ανάγκη
υλοποίησής της διαφαινόταν ολοένα και πιο επιτακτική όσο πλησιάζαµε οικονοµικά στο γκρεµό.
Και τώρα, σε αυτήν την κρίσιµη καµπή για το µέλλον της
χώρας, το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών έρχεται µε
σειρά ρυθµίσεων να θέσει τέλος στην κατασπατάληση πόρων.
Περιορίζει δραστικά από χίλιους τριάντα τέσσερις σε τριακόσιους είκοσι πέντε τους δήµους και εξοικονοµεί από τις κρατικές
δαπάνες πάνω από 1.000.000.000 ευρώ ετησίως.
∆εύτερον, αλλά καθόλου δευτερεύον, πρόκειται για την υπέρβαση του πελατειακού κράτους στην αυτοδιοίκηση. Σε συνέχεια
της υπαγωγής όλων των προσλήψεων στο ΑΣΕΠ και τον τρόπο
επιλογής των στελεχών στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση ήρθε τώρα η ώρα
της αυτοδιοίκησης για κάθαρση.
Η ρίζα του πολυεπίπεδου προβλήµατος της χώρας είναι αυτές
ακριβώς οι πελατειακές σχέσεις και βεβαίως οι ολέθριες συνέπειές τους. Ο πολίτης παρέµενε κάτω από το ρουσφέτι. Το κράτος λειτουργούσε ως πολλά φέουδα, αντί για ένα ενιαίο κράτος.
Το νοµοσχέδιο για την αυτοδιοίκηση, λοιπόν, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, εγγυάται τη διαφάνεια και τη λογοδοσία στη λειτουργία της αποκεντρωµένης διοίκησης.
Τρίτον, το σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» δίνει τη δυνατότητα στους
νέους και τις νέες της χώρας, στους πιο αγνούς, στους πιο ζωντανούς, παραγωγικούς συντελεστές της Ελλάδας να προσφέρουν στον τόπο τους µέσω της εκλογής τους, να συγκεντρώσουν
το τροµερό απόθεµα δύναµης και διάθεσης προσφοράς και να
το διαθέσουν στην πόλη τους, το χωριό τους, τη συνοικία τους.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τέταρτον, επιχειρεί την αξιοποίηση των φυσικών συστατικών
που µας παρέχει αυτή η γωνιά της Ευρώπης. Με άλλα λόγια, επιχειρεί να αξιοποιήσει όλα τα συστατικά και να ανατρέψει αυτό
ακριβώς που ονοµάζουµε λέγοντας ελληνικό παράδοξο, την αδυναµία ανάπτυξης της χώρας, παρά τα µοναδικά γεωγραφικά και
γεωπολιτικά στοιχεία πλούτου που υπό άλλες συνθήκες θα
έπρεπε να την έχουν καταστήσει µια οικονοµική Εδέµ, ένας φυσικός πλούτος ωστόσο, ο οποίος δεν έχει µπορέσει µέχρι στιγµής να αναπτυχθεί.
Πώς θα µπορούσε άλλωστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
όταν –για παράδειγµα- µόνο διακόσιους δεκατρείς από τους χίλιους τριάντα τέσσερις δήµους είχαν πιστοποίηση διαχειριστικής επάρκειας για την υλοποίηση των έργων ΕΣΠΑ, όταν
πεντακόσιοι δήµοι λειτουργούν το πολύ µε ένα µηχανικό και διακόσιοι πενήντα δήµοι δεν έχουν ούτε έναν οικονοµολόγο;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε συνθήκες δηµοσιονοµικής
κρίσης και µε προτεραιότητα τον αγώνα για τη σωτηρία της
χώρας, η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ προχωρεί στις µεγάλες αλλαγές, όπως η αποκέντρωση, για να δώσει µεγαλύτερη εξουσία στο
λαό και περισσότερες αρµοδιότητες στους νέους µεγάλους δήµους και την αιρετή περιφέρεια. Πρόκειται για ένα πραγµατικό
άλµα για την αναπτυξιακή επανεκκίνηση της χώρας που θα συµβάλει στη δηµοσιονοµική ανάταξη, αλλά και στην εξοικονόµηση
πόρων.
Οι θεµιτές φιλοδοξίες για τη διατήρηση ή επιδίωξη ρόλων και
αξιωµάτων και οι διαφωνίες στο χωροταξικό χάρτη δεν µπορούν
και δεν πρέπει επ’ ουδενί να επισκιάσουν αυτήν τη µεγαλόπνοη
πραγµατικά πρωτοβουλία. Αντιθέτως, ο καλοπροαίρετος προβληµατισµός για τη λειτουργικότητα ή την αµεσότητα σε ένα τέτοιας έκτασης αυτοδιοικητικό σχήµα µπορεί να µετριαστεί,
αξιοποιώντας τις ίδιες τις δυνατότητες που το σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» παρέχει.
Επιπλέον, οι σε πολλές περιπτώσεις δίκαιες φωνές διαµαρτυρίας για την κατανοµή των δήµων και των εδρών ωχριούν µπροστά σε αυτό το τεράστιο εγχείρηµα για την Ελλάδα, φωνές
–επαναλαµβάνω- δικαιολογηµένες σε πάρα πολλές περιπτώσεις,
όπως στον τόπο µου, τη Μεσσηνία, όπου ο κάθε πολίτης επιθυµεί, υπερασπίζεται και µάχεται γι’ αυτό που θεωρεί το καλύτερο
για τον τόπο του, αυτός που αγωνιά µην τυχόν η αναδιάταξη της
χώρας επιφυλάσσει το µαρασµό και την εγκατάλειψη της πόλης
του ή του χωριού του.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Μισό λεπτό θα χρειαστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εµείς, λοιπόν, απαντάµε σε αυτόν ακριβώς τον πολίτη ότι σε
αυτόν απευθύνεται ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», στο δηµότη της έδρας
ενός πρώην δήµου, του οποίου η περιορισµένη έκταση και οι πενιχροί πόροι δεν επέτρεπαν µέχρι στιγµής την ανάπτυξή του, σε
αυτόν που το µόνο που του επιφύλασσε η παλιά διοικητική διαίρεση ήταν µια ανούσια, ηθική –κατά τα άλλα- ικανοποίηση ότι ο
τόπος του που είναι η έδρα του τάδε δήµου είναι πιο σηµαντικός
από το διπλανό που δεν είναι, στον πολίτη που αν και θεωρητικά
είχε τις δηµοτικές υπηρεσίες δίπλα του, αυτές ωστόσο ήταν ανίκανες να τον εξυπηρετήσουν και να του προσφέρουν.
Κυρία Υπουργέ, παρά ταύτα –και επιτρέψτε µου µια αναφορά
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

για τη Μεσσηνία- από την πρώτη στιγµή σε επαφές τόσο κατ’
ιδίαν όσο και στην επιτροπή –και βεβαίως µε τον κύριο Υπουργόγια το Νοµό Μεσσηνίας, σας είχαµε προτείνει –και σας είχα προτείνει προσωπικά- τη δηµιουργία οκτώ δήµων –δύο ανά επαρχίαέτσι ώστε µέσα στο πλαίσιο της λογικής σε ένα νοµό που σήµερα
έχει είκοσι εννιά δήµους και δυο κοινότητες, να δηµιουργηθούν
οκτώ βιώσιµοι και δυνατοί δήµοι.
Σε αντίθετη περίπτωση, σας είχα προτείνει τη δηµιουργία τεσσάρων δήµων, δηλαδή δήµος ανά επαρχία. Μακάρι να γινόταν
αυτό. ∆εν θα υπήρχε κανένα, µα κανένα παράπονο. Θα ήταν
πολύ καλύτερα τέσσερις παρά έξι δήµοι. Η δηµιουργία όµως έξι
δήµων επέφερε µείζονα προβλήµατα, τα οποία θα µπορούσαν,
κυρία Υπουργέ, να λυθούν έστω και τώρα µε τη δηµιουργία του
∆ήµου Νότιας Τριφυλίας, σύµφωνα µε τις αποφάσεις των δηµοτικών συµβουλίων και βεβαίως ολόκληρης της τοπικής κοινωνίας.
Άλλωστε, αυτήν την πρόταση τη συνυπογράφουµε όλοι οι Βουλευτές του νοµού. Επίσης, θα ήταν δυνατόν να δηµιουργηθεί και
ο ∆ήµος Ανατολικής Πυλίας.
Κυρία Υπουργέ, δεν είναι κάτι το οποίο το ζητώ µόνο εγώ. Σας
έχουµε βοµβαρδίσει και εσάς και τον Υπουργό τον κ. Ραγκούση
εδώ και καιρό, ιδιαίτερα για το ∆ήµο της Νότιας Τριφυλίας. Μπορείτε να υλοποιήσετε αυτό το αίτηµα και να είστε βεβαία ότι θα
έχετε πράξει το σωστό. Θα αποδείξετε ότι ξέρετε να ακούτε.
Καταλήγοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα πολύ περισσότερα πλεονεκτήµατα αυτής της µεταρρύθµισης δεν την καθιστούν ούτε µικροκοµµατική για την αυτοδιοίκηση ούτε διεργασία
«κοπτοραπτικής», όπως αλυσιτελώς διατείνεται η Αντιπολίτευση.
Η εποχή της δηµιουργίας πράσινων και γαλάζιων δήµων µε γνώµονα κοµµατικά κριτήρια έχει πλέον παρέλθει ανεπιστρεπτί, µαζί
µε την εποχή των γαλάζιων και των πράσινων παιδιών.
Εν πάση περιπτώσει, ο νέος αυτοδιοικητικός χάρτης δεν επιτρέπεται να γίνει αφορµή για αναπαραγωγή αντιλήψεων, νοοτροπιών και πρακτικών που κρατούν τον τόπο στη στασιµότητα,
στην πελατειακή λογική και στην αδιαφάνεια. Το λόγο τώρα τον
έχουµε όλοι εµείς, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες.
Έχοντας όλοι µας γνώση των δεδοµένων και των εργαλείων
της νέας µορφής αυτοδιοίκησης σας καλώ, λοιπόν, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, να συνδράµουµε αποτελεσµατικά σε αυτήν
την προσπάθεια και επιτέλους να αναλάβουµε τις τύχες της
χώρας στα χέριά µας.
Σας ευχαριστώ θερµά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριοι συνάδελφοι,
δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 1.37’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα Πέµπτη 27 Μαΐου 2010 και ώρα 9.30’, µε
αντικείµενο εργασιών του Σώµατος νοµοθετική εργασία: «Συνέχιση της συζήτησης επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
και του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης “Νέα αρχιτεκτονική
της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που
έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚΘ’ - 26 ΜΑΪΟΥ 2010 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ)
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