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Αθήνα, σήµερα την 1η Ιουνίου 2021, ηµέρα Τρίτη και ώρα
10.16’, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Α’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών:
«Εκλογή Δηµοτικών και Περιφερειακών Αρχών».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της
της 27ης Μαΐου 2021 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε µία και,
εφόσον χρειαστεί, να διατεθεί και δεύτερη συνεδρίαση ενιαία επί
της αρχής, επί των άρθρων και των τροπολογιών.
Στο σηµείο αυτό να σας ενηµερώσω ότι ήδη έχουν εγγραφεί
εκατόν δέκα συνάδελφοι. Οπότε θεωρήστε δεδοµένο ότι θα
πάµε σε δύο µέρες και δεν γνωρίζουµε ακόµα ως Προεδρείο τις
διαθέσεις των πολιτικών Αρχηγών. Εποµένως, σίγουρα πάµε για
δύο µέρες και σχεδόν πλήρεις δύο µέρες.
Ως προς την οργάνωση της συζήτησης προτείνεται να διεξαχθεί µε συνδυασµό φυσικής παρουσίας και υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης σε δωδεκαµελείς κύκλους που θα περιλαµβάνουν οµιλητές µε την εξής αναλογία ανά Κοινοβουλευτική Οµάδα: πέντε
από τη Νέα Δηµοκρατία, τρεις από τον ΣΥΡΙΖΑ, έναν από το Κίνηµα Αλλαγής, έναν από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, έναν
από την Ελληνική Λύση και έναν από το ΜέΡΑ25.
Τα ονόµατα των οµιλητών έχουν ήδη ορισθεί από τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες µε σχετικές επιστολές και η αρµόδια υπηρεσία έχει καταρτίσει κατάλογο που θα σας διανεµηθεί. Υπενθυµίζω ότι οι οµιλητές που θα τοποθετηθούν µέσω τηλεδιάσκεψης
θα µιλήσουν µόλις ολοκληρωθούν οι κύκλοι των οµιλητών µε φυσική παρουσία.
Σύµφωνα µε τον αριθµό των οµιλητών που έχουν οριστεί από
τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες, προτείνω στο Σώµα να διατεθεί το είπα ήδη- και δεύτερη συνεδρίαση την Τετάρτη αµέσως µετά
τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, που θα είναι µία µόνο ώρα, δηλαδή
από τις 9.00’ έως τις 10.00’. Προσθήκες δεν θα γίνουν δεκτές,
παρά µόνο αµοιβαίες αλλαγές.
Επί της βασικής πρότασης της διαδικασίας συµφωνεί το Σώµα;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Το Σώµα συνεφώνησε.
Πριν καλέσω στο Βήµα τον πρώτο εισηγητή, ο Υπουργός θέλει

να κάνει µια πεντάλεπτη τοποθέτηση, ώστε να εξηγήσει την τροπολογία που αφορά τη Χρυσή Αυγή, ώστε οι οµιλητές να το
έχουν υπ’ όψιν τους εξαρχής, εφόσον επιθυµούν να τοποθετηθούν στην πρωτολογία τους, παρ’ ότι αύριο οι εισηγητές θα
έχουν και δευτερολογία.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είχα µιλήσει στην επιτροπή προϊδεάζοντας τους συναδέλφους
για την κατάθεση ορισµένων τροπολογιών, οι οποίες αφορούσαν
στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Πράγµατι, οι τροπολογίες αυτές κατετέθησαν εµπροθέσµως
και είχα, επίσης, προϊδεάσει ότι πρόκειται να δεχθώ τροπολογίες,
οι οποίες έρχονται από άλλα Υπουργεία. Πράγµατι, µια τροπολογία του Υπουργείου Οικονοµικών κατετέθη τη Δευτέρα εκπροθέσµως και θα έλθει ο Υπουργός να δικαιολογήσει και το εκπρόθεσµον, αλλά και την τροπολογία.
Δεν είχα ενηµερώσει την επιτροπή για την κατάθεση αυτής της
τροπολογίας, η οποία ρυθµίζει, κατά τη γνώµη µου, ένα σηµαντικό ζήτηµα, η οποία, όµως, έχει κατατεθεί εµπροθέσµως. Εποµένως, δεν τίθεται ζήτηµα δικαιολογίας ως προς αυτό. Όµως,
θέλω να µιλήσω λίγο για την ουσία της τροπολογίας αυτής που
έχει µια ιδιαίτερη σηµασία.
Ποιο είναι το ζήτηµα που ανέκυψε και το οποίο έχουµε να αντιµετωπίσουµε; Υπήρξε θυµίζω µια ποινική δίωξη τότε κατά Βουλευτών και της ηγεσίας της Χρυσής Αυγής. Η ποινική δίωξη αυτή
-θυµίζω τα γεγονότα- ησκήθη κατόπιν µίας πράξεως, την οποία
έκανε ο τότε Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Δένδιας, µία ήταν η πράξη- και ήταν αµιγώς δικονοµικού χαρακτήρα και
αφορούσε τη συνένωση δικογραφιών, προκειµένου στο σύνολό
τους οι δικογραφίες να συνεκτιµηθούν τότε από τον Εισαγγελέα
του Αρείου Πάγου για να κριθεί εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις
για να κινηθεί η δίωξη για τη συγκρότηση και διεύθυνση εγκληµατικής οργανώσεως από την ηγεσία της Χρυσής Αυγής και ορισµένα µέλη της.
Έκρινε τότε ο Άρειος Πάγος, κίνησε τη δίωξη, έκριναν οι αρµόδιες αρχές, ορισµένοι εξ αυτών προφυλακίστηκαν και, εν συνεχεία, κινουµένης της διώξεως, παρεπέµπησαν και εκδικάστηκε
η υπόθεσή τους από το Τριµελές Εφετείο Κακουργηµάτων.
Θυµίζω ότι τότε άλλη πολιτική ενέργεια δεν είχε υπάρξει παρά
µόνο µία, η προσωρινή διακοπή της χρηµατοδοτήσεως της Χρυσής Αυγής. Αυτά έχουν γίνει.
Εξεδόθη η απόφαση, εκρίθησαν οι κατηγορούµενοι ένοχοι, καταδικάσθηκαν σε ποινές καθείρξεως, απερρίφθησαν οι αιτήσεις
αναστολής εκτίσεως της ποινής τους και αυτήν τη στιγµή εκτίουν
την ποινή τους.
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Υπάρχει, όµως, µια θεµελιακή αντίφαση αυτήν τη στιγµή, δοµική αντίφαση. Έχουµε καταδίκους εκτίοντες ποινές καθείρξεως
για συγκρότηση και διεύθυνση εγκληµατικής οργανώσεως, οι
οποίοι, όµως, εξακολουθούν να υποδύονται τους αρχηγούς κοµµάτων. Και αυτό είναι ένα ζήτηµα που πρέπει να αντιµετωπιστεί.
Μπορεί να αντιµετωπιστεί µε αποστέρηση των πολιτικών τους
δικαιωµάτων, µε αποστέρηση του δικαιώµατος, κατ’ αρχάς, του
εκλέγειν και, εν συνεχεία, του εκλέγεσθαι; Η απάντηση είναι αρνητική. Γιατί; Διότι το Σύνταγµα ορίζει ότι για την αποστέρηση
του εκλογικού δικαιώµατος, του δικαιώµατος του εκλέγειν, απαιτείται η ύπαρξη αµετακλήτου καταδίκης. Για τους µη µυηµένους
στα νοµικά, το αµετάκλητο τι είναι; Είναι καταδίκη, η οποία έχει
κριθεί και τελειώσει από τον Άρειο Πάγο. Τελεσίδικες είναι οι
αποφάσεις των εφετείων, οριστικές είναι οι αποφάσεις των πρωτοδικείων.
Σήµερα έχουµε µια οριστική απόφαση, µια απόφαση πρώτου
βαθµού. Όµως, αυτό είναι µια πραγµατικότητα ότι έχουµε µια
οριστική απόφαση, η οποία έκρινε και, ταυτόχρονα, έχουµε καταδικασµένους µε αυτήν την οριστική απόφαση, οι οποίοι υποδύονται τους αρχηγούς των πολιτικών κοµµάτων, στέλνουν εξώδικα στο Κοινοβούλιο, µε το οποίο ζητούν να εγκριθούν ιδιωτικές
χρηµατοδοτήσεις ή έκδοση κουπονιών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Παρακαλώ, λίγο χρόνο ακόµη θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε. Δεν
θα βραδύνω.
Έχουµε τέτοια πράγµατα που δηµιουργούν, κατά τη γνώµη
µου, µια βαθιά εσωτερική αντίφαση µέσα στις πλευρές της έννοµης τάξεως. Δηλαδή, από τη µια µεριά η δικαιοσύνη ήλθε και
είπε ότι είναι διευθυντές και µέλη εγκληµατικής οργανώσεως και,
από την άλλη µεριά, το διοικητικό µέρος µοιάζει να µην έχει αντιδράσει, να µην το έχει ακούσει αυτό.
Θεωρώ ότι είναι ώριµη η στιγµή –µας απασχόλησε πολύ- να
πάρουµε κάποια µέτρα, για να αρθεί αυτή η αντίφαση. Δεν µπορούµε, όπως είπα, να οδηγήσουµε σε αποστέρηση του δικαιώµατος του εκλέγειν και εδώ συµπαρασύρεται διότι µε βάση το
άρθρο 29 δεν µπορούµε να οδηγήσουµε και σε αποστέρηση,
αφού δεν µπορούµε να στερήσουµε το εκλέγειν, ούτε το εκλέγεσθαι.
Όµως, µπορούµε να θέσουµε διοικητικούς περιορισµούς. Και
το τονίζω αυτό, διοικητικούς περιορισµούς. Εδώ ρυθµίζουµε τη
λειτουργία των κοµµάτων πια, µε αυτή µας την παρέµβαση, όχι
τα πολιτικά δικαιώµατα των καταδίκων, αλλά, επαναλαµβάνω, τη
λειτουργία των κοµµάτων.
Ερχόµαστε, λοιπόν, µε τις διατάξεις αυτές και τι λέµε; Αφ’ ενός
υπάρχει ήδη µια ρύθµιση στο πρώτο άρθρο της τροπολογίας,
που ουσιαστικά όµως προϋποθέτει αµετάκλητη καταδίκη, αφορά
την αποστέρηση εδώ του δικαιώµατος του εκλέγειν, αλλά αυτό
είναι για το αµετάκλητο, δεν είναι τώρα εφαρµοστέο, είναι στο
µέλλον, εάν τυχόν υπάρξει αµετάκλητη καταδίκη.
Δεύτερον, ερχόµαστε και θέτουµε περιορισµούς. Τι λέµε, λοιπόν; Ότι αν ένα κόµµα επιλέξει να έχει στα µέλη της διοικήσεώς
του, στην ηγεσία του, στα διοικητικά του συµβούλια, στις διοικούσες του επιτροπές ή νόµιµο εκπρόσωπό του τέτοιο άνθρωπο
που έχει καταδικαστεί οριστικά, αυτό το κόµµα δεν µπορεί να
συµµετάσχει στις εκλογές.
Τι άλλο λέµε; Ότι αυτό το κόµµα δεν µπορεί, γι’ αυτό δηµιουργούµε ένα ασυµβίβαστο, ώστε να κατέχει ένας τέτοιος καταδικασµένος επιτελική θέση σε πολιτικό κόµµα. Αντιστοίχως, δηµιουργούµε µια απαγόρευση χρηµατοδότησης –τέτοιων κοµµάτων που έχουν σε θέσεις τέτοιους κατάδικους- ιδιωτικής χρηµατοδότησης, αυτονοήτως –δεν το συζητώ- για τη δηµόσια, ούτως
ή άλλως αυτό εννοείται και έχει συµβεί.
Επίσης, αποκλείουµε όσα κόµµατα έχουν τέτοια καταδικασµένα πρόσωπα σε επιτελικές θέσεις από τη ραδιοτηλεοπτική
προβολή.
Αυτές οι διατάξεις είναι σίγουρο ότι θα γεννήσουν νοµική συζήτηση και γι’ αυτό µε συγχωρεί το Σώµα για την εκτενή ανάπτυξη. Εδώ ενδεχοµένως θα µπορέσω να επανέλθω.
Για µένα το βασικό είναι και το τονίζω ότι εν όψει των συνταγµατικών απαγορεύσεων που έχουν την προϋπόθεση, που δεν

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µας επιτρέπουν την αποστέρηση των πολιτικών δικαιωµάτων,
εµείς εδώ θέτουµε κανονισµούς, κανόνες στη λειτουργία των πολιτικών κοµµάτων και κυρώσεις στα πολιτικά κόµµατα, εάν τυχόν
επιλέξουν να τους έχουν αυτούς ως επικεφαλής, τέτοιους δηλαδή καταδικασµένους ως επικεφαλής.
Επειδή µπορεί να ακουστεί µια κριτική ότι αυτό δεν είναι αρκετό ή ότι µπορεί να παρακαµφθεί, θέλω να τονίσω το εξής: Το
τι θα κάνουν τα όποια πολιτικά κόµµατα αυτού του τύπου –στην
πραγµατικότητα, νεοναζιστικά πολιτικά κόµµατα- και αν θέλουν
να έχουν αυτούς τους ανθρώπους ως αρχηγούς τους, είναι δικό
τους πρόβληµα.
Για εµένα το πιο σηµαντικό είναι ότι πρέπει το ελληνικό Κοινοβούλιο ενωµένο να δείξει ότι τέτοιου είδους πολιτικές συµπεριφορές, τέτοιου είδους πολιτικές συµµετοχές, τέτοιου είδους
χρήση και ανάδειξη σε αξιώµατα κοµµατικά ανθρώπων που ήδη
είναι καταδικασµένοι γι’ αυτού του τύπου τις πράξεις που περιγράφουµε, αυτό είναι κάτι που δεν γίνεται ανεκτό.
Αυτή είναι η νοµοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης και ελπίζω ότι τα κόµµατα θα την στηρίξουν.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ θα ήθελα
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τι θέλετε τώρα; Αφού
θα τοποθετηθείτε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Επί της τροπολογίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Επί της τροπολογίας
θα τοποθετηθείτε στην οµιλία σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
κι εγώ τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κι εγώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εν πάση περιπτώσει,
για να µη χάνουµε χρόνο, έχετε από τρία λεπτά, γιατί ακούσατε
ότι είµαστε εκατόν δέκα, εκτός των Αρχηγών. Εάν αρχίσουµε και
χάνουµε χρόνο…
Ο κ. Ραγκούσης πρώτος, ο κ. Σκανδαλίδης και ο κ. Καραθανασόπουλος µετά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Δεν ξέρω τώρα ειλικρινά αν γνωρίζετε, κύριε Βορίδη, τη συζήτηση που έγινε στο Κοινοβούλιο ακριβώς γι’ αυτό το θέµα, όταν βγήκε η απόφαση για τη Χρυσή Αυγή,
τον Οκτώβριο του 2020, δηλαδή πριν από ελάχιστους µήνες ουσιαστικά.
Ακριβώς αυτή την πρόταση την εποµένη της καταδίκης της
Χρυσής Αυγής ήρθαµε εδώ και καταθέσαµε ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση και ακριβώς αυτή την πρόταση ο προκάτοχός σας –
και δυστυχώς και όχι µόνος του, αλλά και εκπρόσωποι άλλων
κοµµάτων- έσπευσε να την καταγγείλει τότε, λέγοντας ότι για
όλα φταίει ένας τρισκατάρατος Ποινικός Κώδικας και οι τροποποιήσεις που είχαν γίνει σε αυτόν.
Και του λέγαµε τότε ότι η λύση είναι µία και είναι η τροποποίηση του προεδρικού διατάγµατος 26/2012 που ορίζει την εκλογική νοµοθεσία και ότι έτσι µπορούµε πράγµατι να στερήσουµε
τη δυνατότητα από αυτά τα εγκληµατικά στοιχεία να ξαναπαρελάσουν από την πολιτική ζωή του τόπου.
Εµείς όχι απλώς είµαστε θετικοί, αλλά ήµασταν και επισπεύδοντες να υπάρξει αυτή η τροπολογία. Όµως, επί της ουσίας –
επειδή γίνεται και από εµάς µια συνεχής επεξεργασία των νοµικών πλευρών, γιατί φαντάζοµαι ότι κανείς από εδώ πέρα δεν
θέλει, κύριε Πρόεδρε, στο τέλος να εµφανιστούν ή να εντοπιστούν κενά- επί της ουσίας λοιπόν οποιαδήποτε παρατήρηση ή
τροποποίηση θα την προτείνουµε στη συνέχεια της διαδικασίας,
αλλά ξαναλέω να έχουµε όλοι υπ’ όψιν µας ότι αυτός είναι ο δρόµος και ήταν λάθος η αρχική κυβερνητική προσέγγιση, ότι δεν
υπήρχε αυτός ο δρόµος.
Για να είµαι ειλικρινής, ο κ. Λιβάνιος µόνο το είχε παραδεχθεί
τότε, ερχόµενος σε αντίθεση µε τον κ. Θεοδωρικάκο και ιδού τα
αποτελέσµατα, να προχωρήσει αυτή η ψήφιση, για να κλείσει
αυτός ο δρόµος σε αυτά τα εγκληµατικά στοιχεία.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κύριε Σκανδαλίδη, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ, εµείς θεωρούµε θετική την πρωτοβουλία. Απλά θέλουµε να µας επιτρέψετε
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στη διάρκεια αυτής της συνεδρίασης και αύριο να την επεξεργαστούµε λίγο από νοµικής και πολιτικής άποψης, αν χρειάζεται
κάποια διόρθωση ή κάποια αλλαγή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Νοµίζω ότι ο Υπουργός το άφησε ανοικτό αυτό. Ό,τι είναι προς βελτίωση και θωράκιση περαιτέρω θα το συζητήσετε.
Ορίστε, κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ένα τέτοιο σοβαρό ζήτηµα δεν θα µπορούσε να έρθει µε τη µορφή της
τροπολογίας, αλλά θα έπρεπε να έρθει και να ακολουθηθεί η κανονική διαδικασία, να µπορέσει να υπάρξει µελέτη στις επιτροπές, να τοποθετηθούν ενδεχοµένως και φορείς –ενδεχοµένως
λέω- και να µπορεί να γίνει µια πιο αναλυτική συζήτηση.
Το λέµε αυτό γιατί θεωρούµε το δεύτερο µέρος της τοποθέτησης του κυρίου Υπουργού ότι είναι το ουσιαστικό. Είναι πρόσχηµα ότι αντιµετωπίζει τη Χρυσή Αυγή. Επί της ουσίας, µπορεί
να µην την αντιµετωπίσει και να κατέβει η Χρυσή Αυγή, αρκεί να
µην έχει αυτά τα άτοµα στον διευθυντικό της πυρήνα.
Τι κάνει επί της ουσίας; Και εδώ είναι το επικίνδυνο. Επί της
ουσίας προσπαθεί να ελέγξει τα καταστατικά, τον τρόπο οργάνωσης και την εκλογή στην ηγεσία των κοµµάτων ποιοι θα µπορούν να την απαρτίζουν και µάλιστα ο έλεγχος αυτός να είναι
στο διηνεκές για το ποινικό τους µητρώο.
Και επειδή ακριβώς εδώ υπάρχουν σειρές διατάξεων που δεν
αφορούν απλά και µόνο τα νεοφασιστικά κόµµατα, αλλά αφορούν και τροµονόµο, αφορούν και περιστολή δηµοκρατικών και
συνδικαλιστικών δικαιωµάτων, το δικαίωµα δηλαδή από την
απεργία, από άλλα ζητήµατα, διατάραξης κοινής ησυχίας και µια
σειρά άλλων τέτοιων ποινικών θεµάτων, τα οποία σχετίζονται
άµεσα µε τις µαζικές δραστηριότητες του κινήµατος, πολύ φοβούµαστε ότι θα διαµορφωθούν εκτρωµατικές διατάξεις µε βάση
αυτή τη λογική.
Από αυτή την άποψη εµείς το λέµε καθαρά, δεν µπορούµε να
αποδεχτούµε αυτή τη λογική, πολύ δε περισσότερο όταν γνωρίζουµε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε τον αντικοµµουνισµό που
υπάρχει, υπάρχουν κοµµουνιστικά κόµµατα που είναι απαγορευµένα από την πολιτική ζωή.
Εµείς λοιπόν, από αυτή την άποψη, εκφράζουµε την ανησυχία
µας. Ζητάµε να αποσυρθεί η τροπολογία από το συγκεκριµένο
νοµοσχέδιο και να συζητηθεί πολύ πιο ολοκληρωµένα και αναλυτικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κύριε Χήτα,
έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Για δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε,
για να ακουστεί και η δική µας άποψη για την τροπολογία που
κατέθεσε ο Υπουργός. Τα αυτονόητα τα στηρίζουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία.
Εποµένως, ξεκινάµε µε το γενικό εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας το συνάδελφο κ. Παναγή Καππάτο. Παράκληση για την τήρηση του χρόνου, υπενθυµίζοντας τους εκατόν δέκα εγγεγραµµένους.
Ορίστε, κύριε Καππάτο, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΗΣ ΚΑΠΠΑΤΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν ξεκινήσω την οµιλία µου, θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στον κύριο Υπουργό για την τροπολογία την οποία κατέθεσε
και ελπίζω ότι θα γίνει δεκτή στο σύνολό της από το Κοινοβούλιο.
Αυτή η κίνηση, κύριε Υπουργέ, αποδεικνύει ότι η δηµοκρατία
έχει τα µέσα και τους τρόπους, έτσι ώστε να προστατεύεται και
να συνεχίζει το δηµοκρατικό µας πολίτευµα στη χώρα µας χωρίς
να έχει κανένα απολύτως πρόβληµα και φόβο.
Έρχοµαι τώρα στο σηµερινό θέµα, στο νοµοσχέδιο.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξεκινά σήµερα
στην Ολοµέλεια της Βουλής των Ελλήνων η συζήτηση και κατόπιν η ψήφιση ενός σχεδίου νόµου που θεσµικά, κοινοβουλευτικά
και ουσιαστικά έχει γίνει αντικείµενο επεξεργασίας στην αρµόδια
επιτροπή της Βουλής. Το λέω αυτό γιατί θεωρώ πως προκειµένου να αναπτύξουµε τις ιδέες µας, τη θετική µας στάση, αλλά
και τις ενστάσεις µας, είναι σηµαντικό το νοµοθέτηµα επί του
οποίου συζητούµε να έχει λάβει την απαιτούµενη εκείνη µορφή,
µια µορφή µε την οποία κανείς δεν θα αµφιβάλλει αφ’ ενός για
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το τι συζητούµε και αφ’ ετέρου για το πώς καταλήξαµε στη διαµόρφωση του τελικού κειµένου.
Η εκλογή Δηµοτικών και Περιφερειακών Αρχών είναι εποµένως
παράδειγµα µιας τέτοιας νοµοθετικής διαδικασίας, µιας διαδικασίας καλής νοµοθέτησης και είναι σηµαντικό το γεγονός πως
φτάσαµε έως την Ολοµέλεια έχοντας πρώτα ακούσει εκείνους
τους οποίους αφορά. Από την Κεντρική Ένωση Δήµων και Κοινοτήτων και την Ένωση Περιφερειών µέχρι τους εκπροσώπους
δηµοτικών και κοινοτικών συµβουλίων είχαµε τη δυνατότητα να
συνδιαµορφώσουµε το παρόν σχέδιο νόµου. Φυσικά, σε µια δηµοκρατική κοινοβουλευτική διεργασία είναι λογικό να ανακύπτουν διαφωνίες, ενστάσεις, προβληµατισµοί. Είναι, όµως, εξίσου λογικό ότι η πολιτική διαδικασία αφορά στο εφικτό και το
πώς θέλουµε εν προκειµένω η τοπική αυτοδιοίκηση να λειτουργήσει, να λειτουργήσει σωστά, αποτελεσµατικά, τακτοποιηµένα
και µε µία φυσιολογική ροή που δεν ανακόπτεται από θεσµικά
τερτίπια και σκόπιµα νοµοθετικά εµπόδια. Αυτό µας είπαν οι δήµαρχοι και οι περιφερειάρχες της χώρας. Αυτό εισάγουµε µε το
παρόν σχέδιο νόµου.
Με το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών επιχειρούµε,
εποµένως, την αποτελεσµατική ρύθµιση θεµάτων που σχετίζονται µε την υποβολή υποψηφιότητας, την ψηφοφορία και την ανάδειξη των Δηµοτικών και Περιφερειακών Αρχών. Ευνοούµε την
επαναφορά και τη διασφάλιση της κυβερνησιµότητας στους δήµους και τις περιφέρειες της χώρας διά µέσου της κατάργησης
της απλής αναλογικής που ο ΣΥΡΙΖΑ εφάρµοσε, µια εφαρµογή
που επέφερε καταστροφικές συνέπειες στην οµαλή λειτουργία
των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πρόκειται, βέβαια, για
διαπίστωση που δεν προκύπτει από εµάς µόνο, αλλά από τους
θεσµικούς φορείς που µε προσοχή ακούσαµε στη σχετική συνεδρίαση της Επιτροπής Δηµόσιας Διοίκησης.
Η αποκατάσταση, εποµένως, της εύρυθµης λειτουργίας της
τοπικής αυτοδιοίκησης και η εκπλήρωση της αποστολής της
προς όφελος των τοπικών κοινωνιών είναι προτεραιότητα που
υλοποιείται µε το παρόν σχέδιο νόµου.
Ποιες είναι, εποµένως, οι βασικές αλλαγές που προωθούµε σε
αυτό το εµβληµατικό νοµοσχέδιο; Επαναφέρουµε την πενταετή
θητεία. Οι δήµαρχοι και οι περιφερειάρχες που θα αναδειχθούν
από τις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 θα έχουν πλήρη πενταετή θητεία, η οποία θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2024.
Θέτουµε το όριο εκλογής από τον πρώτο γύρο στο ποσοστό
του 43% συν µία ψήφο.
Διαµορφώνουµε το κατώφλι του 3% για το δικαίωµα εκλογής
δηµοτικού ή περιφερειακού συµβούλου. Το όριο είναι αφ’ ενός
ανεξάρτητο από τον αριθµό των µελών του οικείου συµβουλίου
και αφ’ ετέρου ευθυγραµµισµένο µε το ισχύον όριο στις εθνικές
εκλογές.
Προβλέπουµε την εκλογή συµβουλίων ή προέδρων δηµοτικών
κοινοτήτων σε όλη την επικράτεια χωρίς εξαίρεση. Πρόκειται για
ρύθµιση που ανταποκρίνεται σε αιτήµατα των τοπικών κοινωνιών,
όπου ιδιαίτερα για τις κοινότητες µε πληθυσµό µέχρι και τριακόσιους κατοίκους κάθε συνδυασµός µπορεί να έχει πάνω από έναν
υποψήφιο πρόεδρο. Πρόεδρος εκλέγεται ο πρώτος σε σταυρούς, ανεξαρτήτως συνδυασµού από τον πρώτο γύρο.
Αναφορικά µε την υποβολή των υποψηφιοτήτων, εκείνη γίνεται
µόνο µέσω συνδυασµών και µε δήλωση που υποβάλλεται στην
ηλεκτρονική πύλη «gov.gr» κατ’ επιλογή του υποψηφίου µε το
πατρώνυµο ή το µητρώνυµό του.
Θέτουµε καταληκτική ηµεροµηνία την 31η Αυγούστου του
έτους των εκλογών για την κατάρτιση και δήλωση των συνδυασµών και τη 10η Σεπτεµβρίου για την ανακήρυξη αυτών από το
αρµόδιο δικαστήριο. Προσφέρουµε έτσι το χρονικό περιθώριο,
ώστε να υπάρχει πλήρης έλεγχος των εκλογικών δαπανών και οι
υποψήφιοι να καθίστανται εγκαίρως γνωστοί στο εκλογικό Σώµα.
Καθορίζουµε τον αριθµό των µελών των δηµοτικών και περιφερειακών συµβουλίων, καθώς και των συµβουλίων δηµοτικών
κοινοτήτων µε βάση συγκεκριµένες πληθυσµιακές κλίµακες.
Προβλέπουµε λελογισµένη µείωση του αριθµού των µελών των
συµβουλίων µε στόχο τον εξορθολογισµό, χωρίς να δηµιουργείται πρόβληµα στην οµαλή λειτουργία των ΟΤΑ.
Εξορθολογίζουµε και συστηµατικοποιούµε το πλαίσιο κωλυ-
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µάτων εκλογιµότητας και ασυµβιβάστων, λαµβανοµένων υπ’ όψιν
και παρατηρήσεων που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο της δηµόσιας
διαβούλευσης.
Επαναδιατυπώνουµε µε τρόπο σαφή και πλήρη τις δικονοµικές
διατάξεις που αφορούν στην εκδίκαση διαφορών που σχετίζονται
µε τις εκλογές των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Για τη διεξαγωγή των εκλογών Δηµοτικών και Περιφερειακών
Αρχών λαµβάνουµε υπ’ όψιν τον µόνιµο πληθυσµό, όπως αποτυπώνεται στα αποτελέσµατα της τελευταίας απογραφής.
Ο εκλεγµένος περιφερειάρχης, τέλος, κατά τη διάρκεια της
θητείας του τελεί σε αναστολή της επαγγελµατικής του δραστηριότητας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προκειµένου να γίνει πλήρως
κατανοητή η σηµασία της νοµοθετικής µας παρέµβασης που
αφορά στην εκλογή των Δηµοτικών και Περιφερειακών Αρχών,
είναι σηµαντικό να καταγραφεί ο χρόνος, το πολιτικό περιβάλλον,
αν θέλετε, εντός του οποίου νοµοθετούµε. Τι σηµαίνει αυτό πρακτικά; Οι τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη των Αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης πραγµατοποιήθηκαν δύο χρόνια πριν. Αυτό
σηµαίνει πως οι δήµαρχοι, οι περιφερειάρχες, αλλά κυρίως οι
ίδιοι οι δηµότες είχαν τη δυνατότητα να διαµορφώσουν µια πλήρη εικόνα της στρέβλωσης που το µοντέλο κατανοµής των
εδρών της απλής αναλογικής επέφερε στην καθηµερινότητα της
διοίκησης, στους δήµους και τις περιφέρειες της χώρας.
Οι επόµενες εκλογές θα λάβουν χώρα δυόµισι περίπου χρόνια
από την ψήφιση του παρόντος σχεδίου νόµου. Πρόκειται για ένα
χρονικό διάστηµα επαρκές για τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για να προετοιµαστούν για την επόµενη µέρα, προκειµένου η µετάβαση στο νέο θεσµικό πλαίσιο να πραγµατοποιηθεί οµαλά και προς όφελος των Ελλήνων πολιτών.
Το µεσοδιάστηµα τώρα µεταξύ των πρόσφατων και των επόµενων εκλογών ανάδειξης των Δηµοτικών και Περιφερειακών
Αρχών είναι εκείνο που καλείται από εµάς ως ουδέτερος πολιτικός χρόνος. Είναι ο χρόνος που φέρνουµε προς συζήτηση στη
Βουλή των Ελλήνων το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, έχοντας µια
ταυτόχρονη πολυτέλεια, από τη µία να µην νοµοθετούµε υπό την
πίεση των επερχόµενων εκλογών, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για
την ποιότητα του διαλόγου και της δηµοκρατίας µας, από την
άλλη, να λαµβάνουµε σοβαρά υπ’ όψιν την εµπειρία των δύο
ετών που διανύουν οι Δηµοτικές και Περιφερειακές Αρχές την
τρέχουσα περίοδο. Είναι η δυσάρεστη εµπειρία δηµάρχων και
περιφερειαρχών µε αδυναµία λήψης αποφάσεων στα συµβούλια
και η δυσαρµονία µεταξύ της βούλησης των πολιτών και των συσχετισµών στα δηµοτικά και περιφερειακά όργανα διοίκησης.
Το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο έρχεται, εποµένως, να άρει και
να διορθώσει τις στρεβλές συνθήκες που προκάλεσε ο νόµος
της απλής αναλογικής του ΣΥΡΙΖΑ. Το καθεστώς ακυβερνησίας
στο οποίο οδηγήθηκε η πλειονότητα των Δηµοτικών Αρχών και
τα εµπόδια στην αποτελεσµατική λειτουργία τους και τη χρηστή
διοίκηση στέρησαν από τον πολίτη έργα και υπηρεσίες τα οποία
δικαιούται να απολαµβάνει.
Η υλοποίηση, εποµένως, µίας εκ των βασικών προεκλογικών
δεσµεύσεων της Νέας Δηµοκρατίας κινείται στην κατεύθυνση
της διαµόρφωσης των συνθηκών εκείνων, ώστε η τοπική αυτοδιοίκηση να αποκτήσει επιτέλους έναν λειτουργικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα.
Με δεδοµένη την κατ’ άρθρον και εξόχως ουσιαστική συζήτηση που έχει προηγηθεί στην αρµόδια επιτροπή της Βουλής,
µικρή σηµασία έχει η από µέρους µου αναλυτική παρουσίαση
του σχεδίου νόµου. Αρκούµαι µόνο στην περιγραφική ανάλυση
σχετικά µε τη δοµή και το περιεχόµενο του νοµοσχεδίου του
Υπουργείου Εσωτερικών.
Το σχέδιο νόµου εκτείνεται σε έξι µέρη και ενενήντα δύο
άρθρα. Το Μέρος Α’, αποτελούµενο από εννέα Κεφάλαια, αφορά
στην εκλογή των Δηµοτικών Αρχών. Περιλαµβάνει άρθρα για τη
διοίκηση των δήµων και δηµοτικών κοινοτήτων, τους εκλογείς,
το δικαίωµα του εκλέγειν, τους εκλόγιµους, το δικαίωµα του
εκλέγεσθαι. Περιέχει ακόµη άρθρα σχετικά µε τις εκλογικές περιφέρειες και τις έδρες των δηµοτικών συµβουλίων, τους συνδυασµούς, τους υποψηφίους και το πρόγραµµα των εκλογών.
Προβλέπονται η µορφή των ψηφοδελτίων, καθώς και οι σταυ-
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ροί προτίµησης, όπως επίσης και τα σχετικά µε τους επιτυχόντες
και επιλαχόντες συνδυασµούς δηµάρχων, η κατανοµή των εδρών, καθώς και η εκλογή προέδρων και συµβούλων δηµοτικών
κοινοτήτων.
Στο ίδιο Μέρος, περιλαµβάνονται άρθρα που αφορούν από τη
µετάδοση και τη δηµοσίευση των αποτελεσµάτων έως και την
ανακήρυξη του επιτυχόντος και επιλαχόντων συνδυασµών, την
ορκωµοσία, την αναπλήρωση συµβούλων, καθώς και τη διάλυση
των συµβουλίων.
Το Μέρος Β’ περιλαµβάνει ακριβώς όσα ανέφερα µόλις τώρα
προσαρµοσµένα στις θεσµικές απαιτήσεις και τις ανάγκες των
περιφερειακών αρχών.
Στο Μέρος Γ’ καταγράφονται οι γενικές διατάξεις για την εκλογική διαδικασία, όπως οι εκλογικοί φάκελοι, οι κάλπες της ψηφοφορίας, καθώς και η εφαρµογή της νοµοθεσίας για την εκλογή
Βουλευτών.
Το Μέρος Δ’ αφορά στη διαδικασία εκλογικών διαφορών, τις
τροποποιήσεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας και την επανάληψη εκλογής σε περίπτωση ακύρωσης.
Στο Μέρος Ε’ περιλαµβάνονται οι τελικές εξουσιοδοτικές, µεταβατικές και καταργούµενες διατάξεις, ενώ το Μέρος ΣΤ’ -και
τελευταίο- περιλαµβάνει τα σχετικά µε την έναρξη ισχύος του
νόµου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µια από τις πλέον χαρακτηριστικές διαπιστώσεις που χρησιµοποιούµε στον δηµόσιο και κοινοβουλευτικό διάλογο είναι εκείνη του Παύλου Μπακογιάννη, ότι
στη δηµοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Ο διάλογος, η ειλικρινής επιθυµία να επιλυθεί µια δυσλειτουργία που αναγνωρίζεται
ως τέτοια και τελικά η διευκόλυνση της καθηµερινής ζωής των
πολιτών είναι δεδοµένα που µας επιτρέπουν να ελπίζουµε ότι σε
όσα αδιέξοδα κι αν ανακύπτουν µπροστά µας, η συντεταγµένη
πολιτεία είναι σε θέση να δώσει την αναγκαία λύση.
Η περίπτωση της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι ένας ακόµη σοβαρός λόγος να προβούµε στη σηµερινή νοµοθετική πρωτοβουλία. Είναι, άλλωστε, καθήκον και υποχρέωσή µας να στηρίξουµε
τους δήµους και τις περιφέρειες της πατρίδας µας, γιατί πιστεύουµε στη διαδικασία της αποκέντρωσης και στηρίζουµε
στην πράξη τη θεσµική επιβίωσή της, γιατί συνειδητά θέλουµε οι
δηµότες να έχουν το δικαίωµα να απολαµβάνουν υπηρεσίες που
παρέχονται υπό οµαλές θεσµικά συνθήκες, αλλά και την υποχρέωση να ελέγχουν τα πεπραγµένα των δηµοτικών και περιφερειακών αρχών που εκείνοι εκλέγουν.
Ολοκληρώνω την εισήγησή µου µε την προτροπή να ψηφίσουµε θετικά στο παρόν σχέδιο νόµου, ενός σχεδίου που υποστηρίζει την τοπική αυτοδιοίκηση, ενδυναµώνει τον ρόλο των
Ελλήνων πολιτών ως δηµοτών, ευνοεί τη δηµοκρατία σε κάθε επίπεδο και αίρει κάθε ενδεχόµενο θεσµικού αδιεξόδου στο σύνολο
της αυτοδιοίκησης στην πατρίδα µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Κύριε Πέτσα, πού είναι ο
Υπουργός να ακούσει τους οµιλητές;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει τώρα ο γενικός εισηγητής από τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συµµαχία κ. Μιλτιάδης Χατζηγιαννάκης.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσω την
οµιλία µε τα τελευταία λόγια που παρέθεσε ο συνάδελφος, ότι
πράγµατι η ελληνική κοινωνία, η ελληνική πολιτεία οφείλει να
στηρίζει την τοπική αυτοδιοίκηση και την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Σε αυτό, νοµίζω, ότι θα συµφωνήσουµε όλοι.
Επίσης, µε «τσίγκλισε» λίγο, θετικά θα έλεγα και όχι αρνητικά,
η αναφορά στα λόγια του Παύλου Μπακογιάννη ότι η δηµοκρατία δεν έχει αδιέξοδα. Επίσης, θα συµφωνήσω. Όµως, κύριε συνάδελφε, παρά το γεγονός ότι συµφωνώ απόλυτα µε το κλείσιµο
της οµιλίας σας, αυτό έρχεται σε απόλυτη αντίθεση µε το νοµοσχέδιο που ερχόµαστε να ψηφίσουµε σήµερα. Σε απόλυτη αντίθεση!
Και για να εξηγούµαι, προφανώς και πρέπει να στηρίξουµε την
τοπική αυτοδιοίκηση, πράγµα το οποίο δεν βλέπουµε µε ποιον
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τρόπο το επιτυγχάνετε, και µε τη µέχρι τώρα πολιτική σας, αλλά
και µε το τωρινό νοµοσχέδιο. Θα εξηγήσω αναλυτικότερα στην
οµιλία µου. Ωστόσο, αυτό ακριβώς λέγαµε εµείς και προσπαθήσαµε να εφαρµόσουµε µε τη νοµοθετική πρωτοβουλία που πήραµε το 2018, ότι ακριβώς η δηµοκρατία δεν έχει αδιέξοδα, η
δηµοκρατία πρέπει να λύνει προβλήµατα. Και για τον λόγο αυτό
φέραµε έναν νόµο που επιτέλους καθιέρωνε την απλή αναλογική
στην αυτοδιοίκηση. Διότι αυτή ακριβώς είναι η αντίληψη του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συµµαχία, ότι η δηµοκρατία οφείλει και πρέπει
να διδάσκει τους πολίτες και κυρίως τους ασχολούµενους µε την
πολιτική ότι πρέπει να συνεργάζονται και όχι να δηµιουργούν τεχνηέντως αδιέξοδα.
Θα δούµε, όµως, για ποιον λόγο και τι ακριβώς πάει να επιτύχει
η Κυβέρνηση µε το σηµερινό νοµοσχέδιο και τι ακριβώς έλεγε
πριν από λίγους µήνες, πριν από εννέα µόλις µήνες, λιγότερους
από εννέα µήνες, από το βήµα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. «Και βέβαια, στην αυτοδιοίκηση…», διαβάζω τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στις 12
Σεπτεµβρίου από το βήµα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης,
«…µέχρι το τέλος του χρόνου…», του χρόνου, του 2020, «…θα
έχει κατατεθεί προς ψήφιση το νοµοσχέδιο για την πολυεπίπεδη
διακυβέρνηση. Να ξεκαθαρίσουµε επιτέλους οριστικά τις αρµοδιότητες του κεντρικού κράτους, των αποκεντρωµένων διοικήσεων, των περιφερειών και των δήµων».
Και σήµερα έχουµε -καλό µήνα κιόλας- 1η Ιουνίου του 2021,
µπορούµε να κάνουµε τον υπολογισµό, έχουν παρέλθει έξι µήνες
από το τέλος του 2020, έχουµε διανύσει δηλαδή το µισό 2021,
και νοµοσχέδιο για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, παρά τις επίσηµες πρωθυπουργικές εξαγγελίες, δεν έχει φανεί ακόµα. Αντ’
αυτού θα ψηφίσουµε αύριο, όπως προφανώς συµφωνήσαµε στις
δύο µέρες διεξαγωγής της διαδικασίας, το σύστηµα ανάδειξης
µόνο των δηµάρχων, των περιφερειαρχών, των δηµοτικών και περιφερειακών συµβουλίων.
Όπως πολύ σωστά σας είπαν και πάρα πολλοί στη διάρκεια
της συζήτησης στις επιτροπές, «το κάρο µπροστά από τα βόδια»
για άλλη µία φορά. Μάλιστα, µόλις αναλάβατε ως Κυβέρνηση,
είχατε εξαγγείλει και είχατε φτιάξει την επιτροπή Κοντιάδη. Είχατε καλέσει και ανθρώπους της αυτοδιοίκησης από διάφορους
φορείς και διάφορα πολιτικά σχήµατα για να επεξεργαστούν την
περίφηµη πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Κάνατε αναφορά ακόµα
και στη δική σας, αυτή που τόσο διαφηµίζετε, την έκθεση Πισσαρίδη. Πού είναι, λοιπόν, αυτά τα πορίσµατα; Η επιτροπή Κοντιάδη πότε σταµάτησε και ποια είναι τα πορίσµατά της; Σας
ρώτησε πολλές φορές στις επιτροπές και η κ. Λιακούλη.
Εσείς οι ίδιοι προχωρήσατε στη σύσταση αυτών των επιτροπών, αλλά µε έναν µαγικό τρόπο, όπως συνηθίζετε, τα εξαφανίσατε όλα. Κατ’ αρχάς η ίδια η επιτροπή σταµάτησε να συνεδριάζει µε πρόσχηµα την πανδηµία εδώ και δεκατέσσερις µήνες.
Όµως, ποτέ δεν έχετε εµφανίσει ακόµα και το όποιο πόρισµα έχει
βγάλει ο κ. Κοντιάδης. Ίσως η επισήµανση ότι η Ελλάδα είναι ουραγός στους πόρους της αυτοδιοίκησης ανάµεσα στα µέλη της
Νοµισµατικής Ένωσης µε 2,8% επί του κρατικού προϋπολογισµού, ενώ η δεύτερη χειρότερη χώρα η Πορτογαλία έχει 8%, δεν
σας εξυπηρετούσε, δεν βόλευε το αφήγηµά σας και όλα αυτά
που πολύ σωστά έθεσε ο συνάδελφος της Πλειοψηφίας, αλλά
τα οποία δυστυχώς δεν έχουν εφαρµογή στην κυβερνητική πολιτική.
Ας υποθέσουµε, λοιπόν, ας κάνουµε µια υπόθεση εργασίας,
ότι η πρότασή σας για την εκλογή δηµοτικών και περιφερειακών
αρχών είναι προωθητική και καινοτόµα και ότι δεν είναι µια επιστροφή στις αποτυχηµένες λύσεις του παρελθόντος, που πάλι
µε ευθύνη της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας το 2006 είχαν
έρθει και µας επανέφεραν σε πολύ παλαιότερα µοντέλα, σε µοντέλα αµιγώς πλειοψηφικά. Διότι µην ξεχνάµε -ας µην κάνουµε
τώρα ιστορική αναδροµή- ότι υπήρξαν και χειρότερα πλειοψηφικά µοντέλα στη µεταπολεµική Ελλάδα, τα οποία έδιναν όλη την
πλειοψηφία στον συνδυασµό που είχε πετύχει. Δεν εκπροσωπούνταν κανένας, δηλαδή, στα συλλογικά όργανα. Και µιλάµε για
την κυβέρνηση Παπάγου. Όµως, δεν θέλω να πάω τόσο µακριά.
Ας πάµε στο 2006.
Εφόσον το πλαίσιο αυτό οµολογούµε ότι χρήζει ουσιαστικών
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µεταρρυθµίσεων που εκκρεµούν, τι νόηµα έχει η σηµερινή συζήτηση, δηλαδή να φέρουµε την ανάδειξη των οργάνων, τον εκλογικό νόµο της αυτοδιοίκησης, πριν τη συζήτηση για τις αρµοδιότητες; Η απάντηση είναι απλή. Ουδόλως ενδιαφέρεστε για τα
σοβαρά προβλήµατα που απασχολούν την αυτοδιοίκηση και τις
περιφέρειες και την υποχρηµατοδότηση που όλα αυτά έχουν. Το
µόνο που σας ενδιαφέρει είναι η εξυπηρέτηση των επιδιώξεων
των δικών σας δηµάρχων.
Το σηµερινό νοµοσχέδιο έρχεται να ολοκληρώσει ένα έγκληµα
που άρχισε µε τα νοµοθετήµατα της πρώην ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών µε τον κ. Θεοδωρικάκο και µε αλλεπάλληλες
διατάξεις εκµηδένισε, εξαφάνισε µε πρωτοφανή τρόπο την αποφασιστική αρµοδιότητα των δηµοτικών και περιφερειακών συµβουλίων. Στην πραγµατικότητα, δηλαδή, πήγαµε πάρα πολύ πίσω
από όλο το ευρωπαϊκό πολιτικό και νοµικό γίγνεσθαι. Μπορεί να
είµαστε και η µοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
πλέον τα περιφερειακά και δηµοτικά συµβούλια, τα οποία σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονοµίας είναι τα
κύρια όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης, τα έχουµε καταστήσει
απλούς παρατηρητές και χειροκροτητές. Και τι κάνετε;
Στο όνοµα της δήθεν κυβερνησιµότητας διαγράφετε τις θεσµικές εγγυήσεις που αποτρέπουν την παντοδυναµία της πλειοψηφίας. Εξασφαλίζετε εκλογή δηµάρχου ή περιφερειάρχη µε 43%,
χωρίς ούτε καν τη λαϊκή νοµιµοποίηση του 50 συν 1% που µας
κουνάγατε το δάχτυλο πριν έναν χρόνο, ενώ ήσασταν Κυβέρνηση και µας λέγατε, όταν κάνατε τις αλλαγές στη µεταφορά αρµοδιοτήτων στις οικονοµικές επιτροπές, ότι ο δήµαρχος έχει
αυξηµένη πολιτική νοµιµοποίηση, γιατί τον έχει ψηφίσει, έστω
και τη δεύτερη Κυριακή, το 50 συν 1%. Το αναιρείτε και αυτό,
γιατί πολύ απλά θέλετε να εξυπηρετήσετε τους «γαλάζιους» δηµάρχους.
Διαγράφετε την πολυφωνία, θέτοντας το αυθαίρετο όριο του
3% για την εκλογή δηµοτικού ή περιφερειακού συµβούλου,
χωρίς να υφίσταται κανένας λόγος δηµοσίου συµφέροντος,
όπως µπορούµε να συζητήσουµε ότι συµβαίνει στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό. Διαγράφετε τη συνεργασία, τη συναπόφαση και
καταργείτε την ξεχωριστή κάλπη για τις κοινότητες που καθιερώθηκε µε τον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ Ι». Ακυρώνετε τη δυνατότητα ξεχωριστών τοπικών ψηφοδελτίων στις κοινότητες και τα διαµερίσµατα των αστικών πόλεων, διαγράφετε τη συναίνεση και ωθείτε
τη συµµετοχή µόνο κάθε πέντε χρόνια, όταν και οι πολίτες θα καλούνται να ψηφίζουν.
Στην πραγµατικότητα, αυτή είναι η αντίληψή σας και για τη δηµοκρατία και για την εκπροσώπηση, αλλά και για το τι πολίτες
θέλετε. Δεν θέλετε ενεργούς πολίτες. Θέλετε πολίτες χειροκροτητές που θα ακολουθούν απλά τους πολιτευτές τους δικούς
σας.
Δεν µπορείτε πλέον να κρυφτείτε. Το νεοαυτοκρατορικό µοντέλο της αντιµεταρρύθµισης πρέπει να εφαρµοστεί σε όλη την
πολυεπίπεδη διακυβέρνηση: αυτοκράτορας Πρωθυπουργός, βασιλεύς περιφερειάρχης, πρίγκιπας δήµαρχος, εκλεγµένοι από
τον λαό µε υπερπλειοψηφικά συστήµατα που θα διαµορφώνουν
µηχανισµούς ελαχιστοποίησης του κοινωνικού και δηµοκρατικού
ελέγχου. Έχετε φτιάξει µεθοδικά άρθρο προς άρθρο ένα εκλογικό σύστηµα αντιδηµοκρατικό και αντιαυτοδιοικητικό, ένα εκλογικό σύστηµα που νοθεύει τη λαϊκή ψήφο, ενεργοποιεί δικλίδες
ασφαλείας µε µοναδικό στόχο την αποτροπή της πολυφωνίας
και την εγκαθίδρυση και παγίωση ενός αυταρχικού και αδιαφανούς συστήµατος διακυβέρνησης, ελεγχόµενο από εσάς και από
τους δικούς σας ανθρώπους.
Είναι πάµπολλα τα παραδείγµατα µε ποιον τρόπο άρθρο προς
άρθρο το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο προσπαθεί στην πραγµατικότητα να καθιερώσει αυτό το σύστηµα και να το παγιώσει. Προσπαθεί να ευνοήσει τις σηµερινές εκλεγµένες δηµοτικές και
περιφερειακές αρχές, υποτίθεται στο πλαίσιο του εξορθολογισµού.
Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: Ποιος ακριβώς εξορθολογισµός
επιτυγχάνεται µε την προτεινόµενη µείωση των δηµοτικών συµβουλίων; Ποια θα είναι τα ποσοτικά και ποιοτικά οφέλη; Αυτό δεν
µας το εξηγήσατε ούτε στις επιτροπές ούτε προκύπτει από το
ίδιο το νοµοσχέδιο. Δεν υπάρχει, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει
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κανένας λόγος µείωσης.
Ταυτόχρονα, όµως, αυξάνετε τους υποψηφίους. Ενώ µειώνετε
τις έδρες του δηµοτικού συµβουλίου, τους υποψηφίους τους αυξάνετε. Είναι προφανές ότι ο µοναδικός σας στόχος –όπως και
η κατάργηση των κοινοτικών συµβουλίων εκεί πηγαίνει- είναι να
δυσκολέψετε την κάθοδο πολιτικών κινήσεων και ανεξάρτητων
φωνών, οι οποίες θα δυσκολεύονται πάρα πολύ και να βρουν
υποψηφίους, ακόµα και αν µπορούν να καλύψουν τα ελάχιστα
όρια. Προφανώς, στον συναγωνισµό –ή ανταγωνισµό, όπως θέλετε πείτε το- που πάντα έχει µία εκλογική µάχη, θα είναι σε δυσµενή θέση, γιατί πολύ απλά οι Δηµοτικές και οι Περιφερειακές
Αρχές οι οποίες έχουν τη διοίκηση του δήµου και άλλα µέσα –
νοµίζω ότι αυτό είναι αντιληπτό σε όλους µας- έχουν πολύ µεγαλύτερες δυνατότητες, πολύ περισσότερο χρόνο, πολύ περισσότερους πόρους, για να µπορέσουν να βρουν περισσότερους
υποψηφίους. Άρα, νοθεύετε και αυτό το στάδιο της εκλογικής
διαδικασίας, γιατί πολύ απλά αυτό είναι που προσπαθείτε να πετύχετε µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Αυτό που σας ενδιαφέρει, βέβαια, µε όλες αυτές τις διατάξεις
είναι να µην επαναληφθούν ατυχήµατα, όπως το πρόσφατο του
περιφερειακού συµβουλίου Αττικής το οποίο καταψήφισε πανηγυρικά το σηµερινό σας νοµοσχέδιο και αποτέλεσε µία κηλίδα
στην κατά τα άλλα –διότι µας τη θέσατε εδώ- οµόφωνη σχεδόν
στήριξη του νοµοσχεδίου σας από τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης ή του Δήµου του Ηρακλείου, του τέταρτου δήµου
της Ελλάδας, που πήρε ίδια περίπου απόφαση. Αυτοί όχι απλά
κατήγγειλαν το νοµοσχέδιό σας, τον τρόπο και τη µέθοδο την
οποία φέρνετε, αλλά µίλησαν για απαράδεκτους περιορισµούς
και αποκλεισµούς. Αυτό προσπαθείτε να αποφύγετε, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν µπορείτε να ελέγξετε την τοπική αυτοδιοίκηση
και προσπαθείτε να βρείτε νοµικά και πολιτικά τερτίπια για να πετύχετε και να µετατρέψετε την αυτοδιοίκηση σε φέουδό σας.
Σχετικά µε τις κοινότητες, τα ακούσαµε από όλους τους φορείς. Η αλήθεια είναι ότι µόνο και µόνο η παρουσία των φορέων
των τοπικών κοινοτήτων στην επιτροπή απέδειξε ότι η διάταξη η
αντίστοιχη του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ Ι» πέτυχε τον σκοπό τον οποίο επιδίωκε, γιατί είδαµε ανθρώπους δοµηµένους, ανθρώπους οι
οποίοι ήξεραν τι έλεγαν, µε πολιτική συγκρότηση και κυρίως µε
άγχος να πετύχουν στις τοπικές τους κοινότητες, στα χωριά τους
και να µπορέσουν να βοηθήσουν τις τοπικές κοινότητες. Σας
έχουµε πει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, ιδίως για τους επαρχιακούς δήµους, τους καλλικρατικούς δήµους, τους µεγάλους δήµους, να είναι δίπλα στον δηµότη, όταν η έδρα του δήµου είναι
πολύ µακριά, αποκεντρωµένη, πολύ µακριά από πάρα πολλά
χωριά. Έχουµε πάµπολλα παραδείγµατα µέσα στην Ελλάδα
δήµων οι οποίοι αποτελούνται από πάρα πολλές κοινότητες και
οι οποίοι είναι ανθρωπίνως αδύνατον να µπορούν να βοηθούν.
Μάλιστα, πήγατε να το στρέψετε και αντίθετα απ’ αυτό που
σας είχαµε πει, κύριε Υπουργέ. Σας είπαµε ότι ο δήµαρχος είναι
αδύνατο να είναι στην καθηµερινότητα δίπλα στα προβλήµατα
που έχει το κάθε χωριό του δήµου του, όταν έχει εβδοµήντα,
ογδόντα και ενενήντα χωριά κάποιος δήµος. Είναι προφανές.
Πρέπει να κάτσει και στην έδρα και στους πρώην καποδιστριακούς δήµους, αλλά να πάει και στις πρώην κοινότητές του. Είναι
ανθρωπίνως αδύνατον ένας µόνο δήµαρχος µαζί µε τους αντιδηµάρχους του να µπορεί να είναι παντού και αυτό ακριβώς επετύγχανε η διάταξη των τοπικών κοινοτήτων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δεν θα αργήσω, κύριε Πρόεδρε.
Καταργείτε, λοιπόν, την ξεχωριστή κάλπη και αποτρέπετε τις
συλλογικότητες, τους φορείς, αλλά κυρίως τους πολίτες οι
οποίοι νοιάζονται και οι οποίοι αποδείχθηκε από τις πρόσφατες
εκλογές ότι έδωσαν το κάτι παραπάνω για να εκλεγούν στις τοπικές κοινότητες, γιατί πολύ απλά πίστεψαν ότι η πολιτεία πρώτη
φορά θέλησε να σταθεί δίπλα τους και τους έδωσε και δικαίωµα
εκλογής -µόνοι τους, χωρίς να ακολουθούν υποχρεωτικά παρατάξεις δηµάρχου- αλλά τους έδωσε και τους πόρους για να µπορούν να λύσουν τα µικρά, τα πολύ µικρά ζητήµατα. Τους έδωσε
την αποφασιστική αρµοδιότητα του χωριού τους. Περί αυτού
πρόκειται.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Οι κοινότητες, δυστυχώς, θέλετε να ακολουθούν το δηµαρχοκεντρικό µοντέλο το οποίο έχετε καθιερώσει και θέλετε να εξυπηρετούν τον κάθε «γαλάζιο» δήµαρχο.
Κλείνω, λέγοντας ότι είναι προφανές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συµµαχία έχει τελείως διαφορετική αντίληψη για την αυτοδιοίκηση. Είναι πρωταρχική αρχή µας η συνεργασία, η πολιτική
συνεργασία, η δυνατότητα να συµπεριλάβουµε παρά να αποξενώσουµε και να δηµιουργήσουµε αλληλεξάρτηση και όχι εξάρτηση. Θέλουµε να απελευθερώσουµε τη γνώση, την εµπειρία, τα
οράµατα, αλλά κυρίως να ενεργοποιήσουµε πολίτες να ασχοληθούν µε τα κοινά του τόπου τους. Αυτή ήταν η στόχευσή µας.
Έχουµε τελείως διαφορετική θεώρηση για την πολιτική συµµετοχή. Θεωρούµε ότι πρέπει να σβήσει η ιδέα που δυστυχώς
έχει περάσει στους πολίτες µας, ότι κάθε πέντε χρόνια, όταν ψηφίζουµε, είµαστε καλοί ψηφοφόροι, αλλά όταν καλούµαστε να
συµµετάσχουµε στα καθηµερινά προβλήµατα του τόπου µας, είµαστε περιττοί.
Ξεκινώντας από τους δήµους και τις περιφέρειες, θεωρούµε
ότι γίνεται και πρέπει να οικοδοµήσουµε τοπική δηµοκρατία στο
επίπεδο που αλληλεπιδρά άµεσα µε την καθηµερινή ζωή των
συµπολιτών µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Χατζηγιαννάκη,
κλείστε.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε.
Σας ευχαριστώ κιόλας.
Η διαφορά µας λοιπόν είναι ότι προσπαθούµε να δούµε µπροστά, την ίδια στιγµή που εσείς κάνετε «βουτιά» στο παρελθόν και
το παρουσιάζετε µάλιστα ως εκσυγχρονισµό.
Είναι προφανές ότι καταψηφίζουµε το σχέδιο νόµου και ότι θα
ξεκινήσουµε µια συζήτηση ως ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συµµαχία µε
όλους τους προοδευτικούς ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και της πολιτικής, για να πετύχουµε την αυτοδιοίκηση που
θέλουµε, την αυτοδιοίκηση που όλη η υπόλοιπη Ευρώπη έχει,
ενώ εµείς γυρνάµε σε παλιά µοντέλα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει η συνάδελφος κ. Ευαγγελία Λιακούλη από το Κίνηµα Αλλαγής, ως ειδική αγορήτρια.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καλό
µήνα σε όλους.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συζητώντας όλες
αυτές τις ηµέρες στην αρµόδια επιτροπή της Βουλής το παρόν
νοµοσχέδιο που έφερε η Κυβέρνησή σας προς ψήφιση, θυµήθηκα τις πρώτες γυµνασιακές τάξεις, τότε που οι δάσκαλοί µας
προσπαθούσαν να µας εξηγήσουν τι είναι το πρωθύστερο
σχήµα. Και κατέληξα αβίαστα, κύριε Υπουργέ, ότι σας ταιριάζει
απολύτως. Πρώτα χτενίζεστε και µετά λούζεστε. Είστε η Κυβέρνηση του πρωθύστερου.
Και βεβαίως, το πρόβληµα στη δική σας περίπτωση -και στη
δική µας µαζί µε εσάς µοιραία- είναι ότι δυστυχώς δεν είστε µόνο
σχήµα λόγου, αλλά είστε και σχήµα έργου. Δηµιουργείτε µία εικονική πραγµατικότητα στον ελληνικό λαό και τη ζείτε µάλιστα
µε σασπένς και συναίσθηµα, σαν η Κυβέρνησή σας να δηµιουργεί τη Γένεση.
Μέσα στην πανδηµία, µε καθηµερινές ακόµη απώλειες δεκάδων συνανθρώπων µας, για να µην ξεχνιόµαστε, µε την κοινωνία
σε µια πολύπλευρη αγωνία και την οικονοµία σε διαρκή ύφεση,
µε τις επιχειρήσεις να προσπαθούν να επανέλθουν, αν δεν έχουν
οριστικά φύγει από την επιχειρηµατική ζωή, µε σοβαρό προβληµατισµό για την περιστολή στοιχειωδών δικαιωµάτων και κατακτηµένων ελευθεριών που µια ιδιότυπη οµηρία των συνθηκών
έφερε -αναρωτιέµαι όµως, µήπως για να µείνει;-, µε τη δηµοκρατία σε επανακαθορισµό αξιών και δογµάτων στη µετά πανδηµία
εποχή, συζητάµε σήµερα στην Ολοµέλεια του Κοινοβουλίου ένα
νοµοσχέδιο που αφορά την αλλαγή στον τρόπο εκλογής στους
δήµους και τις περιφέρειες. Αυτό έθεσε σε προτεραιότητα η Κυβέρνησή σας.
Η κοινωνία είναι ένα καζάνι που βράζει, µε τα παιδιά να ψάχνουν την ελπίδα στο εξωτερικό, την ανεργία να καλπάζει, τους
νέους επιστήµονες απογοητευµένους και τους µεσήλικες ανέρ-
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γους σε απελπισία κι αυτό που ενδιαφέρει την Κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας είναι ο τρόπος που θα εκλέγεται ο δήµαρχος
και ο περιφερειάρχης το 2023 παρακαλώ. Για την ακρίβεια, όχι
µόνο πώς θα εκλέγεται, αλλά πώς θα πάρει και προίκα µαζί µε
το κόµµα και το διακοσµητικό δηµοτικό ή περιφερειακό συµβούλιο από την πρώτη Κυριακή, για να πάρει και ο χάρτης το σωστό
χρώµα των εκλογών, κατά προτίµηση το γαλάζιο.
Αλήθεια, πόσο τραγικά παλιό; Αυτό όµως επέλεξε η Κυβέρνηση του πρωθύστερου. Του πρωθύστερου, γιατί δεν υπήρξε
εδώ και δύο χρόνια που κυβερνάτε τον τόπο καµµία προσπάθεια
σύνδεσης της αυτοδιοίκησης και της αποκέντρωσης, που είναι
όµως οι αποφασιστικοί κρίκοι στην αλυσίδα ανάπτυξης της
χώρας. Του πρωθύστερου είστε, γιατί δεν προηγήθηκε κανένα
σχέδιο για τη νέα αυτοδιοίκηση της νέας εποχής, των νέων συνθηκών και των νέων αναγκών. Του πρωθύστερου είστε, γιατί δεν
συζητήσατε ποτέ και µε κανέναν πώς µπορεί µέσα από τη συµµετοχή των περιφερειών και των δήµων να υπάρξει ουσιαστική
απελευθέρωση των δηµιουργικών και παραγωγικών δυνάµεων
της χώρας, ο «νέος πλούτος» λέµε οι αυτοδιοικητικοί.
Και σήµερα η παράταξή µας, η παράταξη του ΠΑΣΟΚ και του
Κινήµατος Αλλαγής στέκεται στο Βήµα αυτό, κύριε Υπουργέ, µε
ιστορική περηφάνια και πολιτικό δικαίωµα. Η παράταξή µας, η
µεγάλη δηµοκρατική προοδευτική παράταξη είναι αυτή που συνδέθηκε µε όλες τις µεγάλες αλλαγές που έγιναν στη χώρα. Δεν
αµφισβητείται πια από κανέναν. Και ιδίως, τις δηµοκρατικές αλλαγές στο κράτος και τους θεσµούς. Όλοι οι άλλοι στήθηκαν ή
στηθήκατε απέναντι, καταψηφίζατε, µιλούσατε για κατάργηση
των αλλαγών, αντιδρούσατε µε κάθε µέσο και τρόπο.
Πάνω στις ράγες αυτών των µεγάλων τοµών κινείται σήµερα
η χώρα: στις µεγάλες τοµές του ΑΣΕΠ, του ΚΕΠ, της «ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ» για τη δηµόσια διοίκηση, στη µετατροπή των εξίµισι χιλιάδων δήµων και κοινοτήτων -τότε εκδοτήρια ληξιαρχικών πράξεων, θυµίζω- σε σύγχρονους πολιτικούς οργανισµούς αρχικά µε
τον «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ» και στη συνέχεια, µε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», µε
τριακόσιους είκοσι πέντε δήµους και δεκατρείς περιφέρειες,
στην ίδρυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας, το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», το
«TAXIS», την ίδρυση ερευνητικών ιδρυµάτων, την ηλεκτρονική
διακυβέρνηση.
Δεν έχουµε έπαρση. Αλλού κοιτάξτε. Δεν έχουµε την αυταπάτη
ότι όλα λύθηκαν ούτε ότι όλα τα κάναµε σωστά. Είµαι απ’ αυτούς
που λέω ότι στο Βήµα της Βουλής, επειδή το θεωρώ και ιερό πολιτικά, θα πρέπει πρώτα κανείς να κάνει την αυτοκριτική του.
Έτσι έρχεται λοιπόν και η αυτοκάθαρση και έτσι διορθώνονται
και λάθη του παρελθόντος, αλλά τολµάµε όλοι να το κάνουµε
αυτό.
Εµείς λοιπόν ήρθαµε να πούµε την ιστορική αλήθεια πως από
εµάς έγιναν τα περισσότερα. Έχουµε λοιπόν το πολιτικό δικαίωµα να µιλάµε για το επόµενο µεγάλο προοδευτικό βήµα που
χρειάζεται η χώρα και το χρειάζεται τώρα. Χωρίς τον αποκλειστικό και πρωτοποριακό ρόλο της αυτοδιοίκησης δεν µπορεί να
αντιµετωπισθεί το αίσθηµα ανασφάλειας, αναξιοπρέπειας και
αποξένωσης που νιώθει σήµερα ο πολίτης. Πού ζείτε; Δεν τα βλέπετε αυτά; Μόνο εµείς τα βλέπουµε; Ή θεωρείτε ότι ήρθαµε να
κάνουµε αντιπολίτευση, κύριε Υπουργέ µου, για την αυτοδιοίκηση, στην οποία µέσα σε αυτό ζούµε εµείς, ζούµε όλοι, είναι
κοµµάτι από το κοµµάτι του καθένα και σάρκα από τη σάρκα µας;
Χωρίς τον αυτόνοµο, ισχυρό και πρωτοποριακό ρόλο της τοπικής και περιφερειακής εξουσίας δεν υπάρχει «οξυγόνο» στη
δηµοκρατία, δεν υπάρχει «ανάσα». Είναι επιτακτική η ανάγκη να
γίνουν τα βήµατα τώρα, επιτακτική όσο ποτέ. Και βεβαίως, το
εκλογικό σύστηµα παίζει ρόλο στην αυτοδιοίκηση, αλλά δυστυχώς για άλλη µια φορά ήρθατε να µας απογοητεύσετε, έχοντας
σαν συνέχεια αυτό που κάνετε σήµερα του παρελθόντος.
Κόψατε και ράψατε στα µέτρα σας έναν εκλογικό νόµο. Νοµίζετε ότι αυτό θα σας σώσει. Γνωρίζετε τη συνέχεια του παρελθόντος, γνωρίζετε τι πέρασε η χώρα, γνωρίζετε πόσο αυστηρά
δεδοµένα έχουµε να αντιµετωπίσουµε και τώρα µετά την πανδηµία και εσείς εκεί στα ίδια και τα ίδια.
Εµείς σε καµµία περίπτωση δεν λέµε ότι ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»,
για παράδειγµα, που φτιάξαµε εµείς είναι οι πλάκες του Μωυσή
ή το ιερό Ευαγγέλιο που δεν πρέπει βεβαίως να εκσυγχρονιστεί.
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Το ζήτηµα είναι σε ποια κατεύθυνση, µε ποιο σύστηµα, µε ποιες
σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνίας.
Φτιάξατε το Επιτελικό Κράτος. Σικ, δεν λέω! Αλλά πέρα από
τη θεωρία, στην πράξη τι κάνατε; Σωρεία µετακλητών και στην
ουσία τίποτα. Μπορέσατε να δώσετε τη µάχη στην κοινωνία και
την αυτοδιοίκηση, φτιάχνοντας ένα σύστηµα που θα το παραδώσετε στους πολίτες, θα εξασφαλίσετε περισσότερη συµµετοχή
και περισσότερη δηµοκρατία; Δώσατε ένα προοδευτικό πρόσηµο; Λες και είναι κατάρα!
Και τελικά, στη σύγκριση δυστυχώς, γιατί η σύγκριση είναι
αυτή που µετράει, φαίνεται ότι πάµε όλο και προς τα πίσω. Το
κρυφτούλι που παίξατε µε τις εκατόν σαράντα σελίδες έκθεσης
της επιτροπής Κοντιάδη που ανέφερα και στις επιτροπές και
αυτό δεν µπορείτε να το κρύψετε, δεν µπορείτε να µας πείτε ότι
µια έκθεση ιδεών, ένα άνοιγµα τέτοιο στους θεωρητικούς και στη
νοµική επιστήµη, αλλά και στην πεµπτουσία των εννοιών της αυτοδιοίκησης που χρειάζεται επικαιροποίηση, που χρειάζεται να
ξαναβρούµε το µίτο της Αριάδνης από την αρχή και να το ξαναπιάσουµε το µήνυµα αυτό που δίνει η ίδια η κοινωνία.
Εκατόν σαράντα λοιπόν σελίδες έκθεσης και πήγαν χαµένες.
Όποιος δεν θέλει να ζυµώσει, κύριε Υπουργέ µου, σαράντα µέρες κοσκινίζει, λένε στα µέρη µου. Δυστυχώς όµως χάθηκε η ευκαιρία µιας σοβαρής βάσης συζήτησης, αλλά και ενός οδικού
χάρτη που οδηγεί στο ζητούµενο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Νέα κυβέρνηση για εσάς, απλώς µε έναν νέο εκλογικό
νόµο για την τοπική αυτοδιοίκηση.
Δυστυχώς απουσιάζουν οι υπερβατικές λογικές που φέρνουν
τη µεταρρύθµιση και θα εξασφάλιζαν στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης σηµαντικές εξουσίες µε διαφάνεια και λογοδοσία.
Βέβαια, δεν λέω, έχετε ένα δυνατό άλλοθι. Ακούει στο όνοµα
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», το παράπονο το µεγάλο της προοδευτικής παράταξης ότι κάπως έτσι «κάηκε» η απλή αναλογική. Κάποιοι αυτοδιοικητικοί -πολλοί δυστυχώς- είναι αυτοί που λένε «ευτυχώς
δεν υπήρξε «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ ΙΙ». Και αυτή δεν ήταν η δικαίωση της
απλής αναλογικής.
Δυστυχώς όµως εσείς χρησιµοποιήσατε αυτόν τον πολιτικό
βατήρα και φέρατε εδώ το ιστορικό σας λάθος. Δυστυχώς δεν
µπορέσατε να αρθείτε στο ύψος των περιστάσεων και ενώ τόσους µήνες λέτε ότι κάνετε διαβουλεύσεις, προσχέδια, σχέδια,
υποτιθέµενα τελικά σχέδια, τα οποία καταθέτετε στη Βουλή, τελικώς κοιλοπονούσατε τόσους µήνες και «ώδινεν όρος, έτεκεν
µυν». Δυστυχώς οι εξαγγελίες των δύο διαδοχικών ηγεσιών της
ίδιας κυβέρνησης στο Υπουργείο Εσωτερικών -δύο ηγεσίες αλλάξατε, και οι δύο το ίδιο ακριβώς είπατε για τις µεταρρυθµίσειςπήγαν περίπατο: µία µίζερη και στενής λογικής ανταπάντηση στα
υπαρκτά µεν ωστόσο δευτερεύοντα ζητήµατα του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ», παρουσιάζοντάς την µάλιστα ως µια γόνιµη λύση στα προβλήµατα της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Μακάρι, κύριε Υπουργέ, να λύνονταν έτσι τα προβλήµατα και
της αυτοδιοίκησης, αλλά και της κεντρικής διοίκησης και του ελληνικού κράτους, µε τον κεντρικό νόµο, τον εκλογικό νόµο των
εθνικών εκλογών ή µε τον εκλογικό νόµο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δυστυχώς θα έπρεπε να προηγηθούν οι µεταρρυθµιστικοί
νόµοι που αφορούν την πραγµατική αποκέντρωση και τη µεταφορά πόρων και αρµοδιοτήτων από το κεντρικό κράτος στην αυτοδιοίκηση. Σας τα είπε και ο συνάδελφος. Τα τάξατε αυτά εσείς,
από το δικό σας πρόγραµµα τα πήραµε και τα µεταδίδουµε στον
κόσµο για να ξέρουµε και τι λέγατε και τι λέτε τώρα µετά από
δύο χρόνια. Κυβερνάτε τη χώρα δύο χρόνια. Δεν είστε στο πολιτικό κενό ούτε σας βγάλαµε από τη γυάλα.
Ένας εκλογικός νόµος για τους ΟΤΑ θα έπρεπε να ακολουθεί
µετά από µια τοµή για την αναγκαία προώθηση της οικονοµικής
αυτοδυναµίας των ΟΤΑ. Τι είπατε γι’ αυτό; Δεν ψελλίζετε κουβέντα. Οπότε σας µιλάµε για φορολογική µεταρρύθµιση και αναδόµηση ουσιαστικά του συστήµατος είσπραξης πόρων από την
τοπική αυτοδιοίκηση, σφυρίζετε κλέφτικα, δεν λέτε τίποτα, δεν
έχετε να πείτε τίποτα ή δεν θέλετε να πείτε τίποτε, που είναι και
πιο επικίνδυνο.
Ένας εκλογικός νόµος για τους ΟΤΑ θα έπρεπε να ακολουθεί
µετά την πρωτοβουλία της Κυβέρνησης για την ενίσχυση επίσης
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της καταστατικής θέσης των αιρετών, όλων εκείνων των βηµάτων
που πρέπει να προηγούνται για να µεταβούµε από το καθεστώς
της ετεροδιοίκησης στην πραγµατική αυτοδιοίκηση.
Τι κάνατε όλους αυτούς τους είκοσι τρεις µήνες µέχρι σήµερα;
Δυστυχώς δεν κάνατε απολύτως τίποτα. Έχετε πιάσει το βιολί και είστε και σόλο, τελείως σόλο σε αυτό-, εµµένετε στο βιολί
της κυβερνησιµότητας. Υπερσυγκεντρωτισµός, εργαλεία αποφυγής προγραµµατικών συγκλίσεων, µία πολύ κοντόφθαλµη συντηρητική απόλυτα λογική. Το ροζ ηθεληµένο χάος που ήρθε µε
την απλή αναλογική «mix and match» δυστυχώς απέτυχε όπως
είπατε και εσείς, ούτε τα χρώµατα πετύχατε ούτε τον τρόπο πετύχατε αντικαθίσταται σήµερα από ένα γαλάζιας έµπνευσης σενάριο το οποίο θέλετε να το κάνετε µε τους γαλάζιους. Δηλαδή,
family affairs, προσωπική σας υπόθεση, οικογενειακή υπόθεση η
αυτοδιοίκηση! Δεν θα σας βγάλει σε καλό. Η αυτοδιοίκηση θα
σας αποβάλει, διότι η φύση της αυτοδιοίκησης δεν είναι τέτοια.
Κάποτε θα το καταλάβετε, όταν όµως αποκτήσετε κάποιο τµήµα
του δικού µας DNA.
Συνεπώς, γίνεται κατανοητό, κύριε Υπουργέ, ότι έχουµε µία
δοµική διαφωνία, απόλυτη διαφωνία -όχι µόνο τώρα, αλλά και
διαχρονικά- µε την εκλογή δηµάρχου από την πρώτη Κυριακή µε
οποιοδήποτε ποσοστό κάτω του 50% συν 1%, όπως επίσης διαφωνούµε µε τη µείωση των αιρετών στα δηµοτικά, κοινοτικά και
περιφερειακά συµβούλια. Αφήστε δε την προσβολή που επιφυλάξατε στους αιρετούς! Τι ήταν αυτό το πράγµα; Ποιου ανθρώπου ήταν αυτή η φαεινή ιδέα και ποιος το έγραψε αυτό, ότι
δηλαδή εξασφαλίζετε, λέει, 2,1 εκατοµµύρια ευρώ -µεγάλη επιτυχία!- µε τον περιορισµό των ανθρώπων στα δηµοτικά και τα περιφερειακά συµβούλια, αντί να αξιοποιήσετε όλο αυτό το
δυναµικό το στελεχικό, γιατί αν δεν είσαι αντιδήµαρχος ή αντιπεριφερειάρχης για εµάς που ξέρουµε από αυτοδιοίκηση δεν
είσαι τίποτα, πας εκεί και φεύγεις.
Και τι άλλο είπατε εξίσου προσβλητικό, πέρα από τα 2,1 εκατοµµύρια ευρώ που είναι αστείο ως επιχείρηµα; Είπατε ότι επιτέλους θα πρέπει να περιορίσουµε αυτές τις χαώδεις συνεδρίες
των δηµοτικών και περιφερειακών συµβουλίων που κουράζουν!
Μα είναι δυνατόν να τα λέτε αυτά τα πράγµατα σοβαρά, αξιόπιστη Κυβέρνηση σοβαροί άνθρωποι το 2021; Κουράζουν; Ποιους
κουράζουν; Κουράζονται οι δηµοτικοί και περιφερειακοί σύµβουλοι; Αν κουράζονται, να πάνε στο σπίτι τους. Στα κοινά συµµετέχουν µόνο όσοι θέλουν να προσφέρουν. Ή κουράζεστε εσείς να
τους ακούτε; Αν κουράζεστε εσείς, τότε κι εσείς πρέπει να πάτε
στο σπίτι σας. Σίγουρα πάντως τα κοινά, όπως ξέρουµε και ξέρετε και ξέρουν όλοι, απαιτούν ανοχή, υποµονή και σε κάθε περίπτωση να υπερβαίνεις τον εαυτό σου πάρα πολλές φορές.
Αυτό λοιπόν δεν το κάνετε. Πάρτε πίσω αυτά τα επιχειρήµατα.
Και αρθρογραφείτε κιόλας. Βλέπω να αρθρογραφούν κιόλας
πολλά στελέχη δικά σας, της Κυβέρνησής σας, επ’ αυτού του θέµατος. Δεν καταλαβαίνετε ότι σας εκθέτει αυτό; Και πολιτικά σάς
εκθέτει, συµπληρωµατικά µε το ότι εισάγετε από την πίσω πόρτα
και τους celebrities. Αυτό είναι άλλο πράγµα τώρα που κάνετε.
Tι κάνετε; Αυξάνετε 150% το ψηφοδέλτιο, τη δυνατότητα δηλαδή
κάποιος δήµαρχος να βάζει παραπάνω υποψηφίους, αυξάνετε
τα παράβολα και δίνετε και τη δυνατότητα να µην ψηφίζονται
από τις εκλογικές περιφέρειες συγκεκριµένα όπως το ορίζετε
στις διατάξεις. Θα τα πω στην δευτερολογία αυτά. Γιατί το κάνετε αυτό; Για να εκλέγετε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καµµία διασύνδεση µε την τοπική κοινότητα. Δεύτερον για να
εκλέγονται και να προτιµώνται οι ισχυροί της τοπικής κοινότητας,
αυτός που έχει οικονοµική δυνατότητα, αυτός που έχει ένα εργοστάσιο, για παράδειγµα, και έχει εκατό εργαζόµενους να φτιάξει έτσι τα τοπικά ψηφοδέλτια, γιατί ποιος δεν θα πει «ναι, κύριε
αφεντικό»; Κάπως έτσι λοιπόν την σκέφτεστε την αυτοδιοίκηση.
Έχει αυτό καµµία σχέση µε την αυτοδιοίκηση που οραµατιζόµαστε εµείς;
Και, τέλος, να πω τώρα και δυο κουβέντες για το περιβόητο
θέµα που επισκίασε πολύ σοβαρά ζητήµατα της εκλογής των
προέδρων τοπικών συµβουλίων κ.λπ.. Κι αυτό πάλι τι ήταν που
κάνατε: Πειράµατα «στου κασίδη το κεφάλι». Τι κάνατε λοιπόν;
Στην πρώτη εκδοχή, αυτό που παραδώσατε στην ΚΕΔΕ, σε δικούς σας ανθρώπους, στους γαλάζιους της ΚΕΔΕ, στον κ. Πα-
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παστεργίου, ο οποίος είπε σε µια ηµερίδα ότι του παραδώσατε
την ενιαία λίστα, κρεµάσατε τους προέδρους κάτω από το ψηφοδέλτιο και είπατε ότι θα ορίζεται, δεν θα ψηφίζεται.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Έχω την ανοχή σας για δύο λεπτά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεχίστε.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Το δεύτερο σενάριο, λοιπόν, ήταν ο
«φυτευτός», βάλατε τον «φυτευτό» πρόεδρο. Στους κάτω από
τριακόσιους κατοίκους µιλάµε τώρα.
Η τρίτη βερσιόν ήταν απολαυστική. Είπατε ότι θα είναι υποψήφιοι πολλοί, πλουραλισµός είπατε στον κόσµο θα είναι, αλλά
όµως θα εκλέγεται ο πρώτος του ανεξάρτητου συνδυασµού, ενώ
στους πάνω από τους τριακόσιους -εκεί να δείτε τι έχετε φτιάξει,
τον κακό χαµό!- για να µην βάλετε το χεράκι σας στη φωτιά, γιατί
πονηρά εδώ σκεφτήκατε, µην µου πείτε ότι ήταν αθώο αυτό µε
τόσους νοµοτεχνικούς που έχετε και στην οµάδα του Υπουργείου Εσωτερικών, δεν βάλατε διάταξη. Πρωτοφανές! Σε νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών δεν είχατε διάταξη για τον
τρόπο µε τον οποίο εκλέγεται και παραπέµπετε στον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Και µου το είπατε, κύριε Αναπληρωτά µου, ειρωνικά:
Κοιτάξτε, κυρία Λιακούλη, στο 79 του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Κατ’ αρχάς
να σας πω ότι δεν έχω κανένα πρόβληµα να κοιτάξω στο 79 του
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Ως νοµικός αφ’ ενός κοιτάζω συχνά διατάξεις,
όπως καταλαβαίνετε, µοιραία, αλλά αφ’ ετέρου γιατί ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» είναι γέννηµα - θρέµµα δικό µας και έβαλα και το χεράκι µου. Άρα ξέρετε πόσο χαίροµαι όταν διαβάζω τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»; Και εσείς τον διαβάζετε. Στη χώρα τον δώσαµε και σε
εσάς µαζί. Τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» λοιπόν τον διαβάζω, αλλά εσείς,
κύριε Υπουργέ µου, κάνετε ένα µοιραίο λάθος. Ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και το συγκεκριµένο άρθρο έχει τροποποιηθεί πέντε ολόκληρες φορές. Ο όρος «συνδυασµός», λοιπόν, δεν έχει καµµία
απολύτως σχέση µε τον τρόπο µε τον οποίο σήµερα είναι ο συνδυασµός. Σήµερα είναι οι δυνάµεις όπως κατανέµονται. Θα σας
το εξηγήσω επίσης στη δευτερολογία µου για την οποία κράτησα
χρόνο ειδικά γι’ αυτό το θέµα. Δεν φέρνετε νοµοτεχνική. Μας είπατε στην επιτροπή ότι θα φέρετε νοµοτεχνική προκειµένου
αυτό να το διορθώσετε και να είναι σαφές πώς εκλέγονται, µε
βάση ποιον τρόπο και τι εννοείτε όταν λέτε «συνδυασµός» εσείς.
Αυτά όµως κάνατε µε τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων.
Γιατί τα κάνατε όλα αυτά; Τα κάνατε αυτά όλα για να θολώσετε
το τοπίο. Πρώτα για να ψαρέψετε σε θολά νερά, να δείτε τι λένε
οι κοινωνίες. Αφού είδατε κραδασµούς και είδατε και πολύ µεγάλες αντιδράσεις τα πήρατε πίσω και τώρα είστε µεταξύ φθοράς και αφθαρσίας. Δεν ξέρετε ακριβώς τι να επιλέξετε και τι
ακριβώς να φέρετε.
Πάντως, έγκριτοι νοµικοί που ασχολούνται µε τη διοικητική δικαιοσύνη -να σας το πω και αυτό βοηθητικά, κύριε Υπουργέ και
µε πολύ σεβασµό- λένε ότι µε αυτά, αν δεν φέρετε νοµοτεχνική,
καλά ξεµπερδέµατα! Πραγµατικά, θα έχετε σοβαρό πρόβληµα
και σας το λέω και αυτό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κλείστε, κυρία Λιακούλη.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, δεν κάνετε τοµή, δεν κάνετε καµµία πρόοδο.
Όµως, αυτό που θα σας στοιχειώνει είναι σε κάθε περίπτωση
ότι µπορείς να ξεγελάσεις όλους τους ανθρώπους για κάποιον
χρόνο, µπορείς ακόµα να ξεγελάς πάντα µερικούς ανθρώπους.
Δεν µπορείς, όµως, να ξεγελάς πάντα όλους τους ανθρώπους.
Εδώ είµαστε και θα τα ξαναπούµε. Η προοδευτική παράταξη
ξέρω ότι πάλι θα σηκώσουµε το βάρος αυτό στους ώµους µας,
για να ξανακάνουµε τις καινούργιες τοµές και τις καινούργιες
προοδευτικές αλλαγές και να βάλουµε τις καινούργιες ράγες
στις οποίες θα περπατήσει ξανά η χώρα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Από το Κοµµουνιστι-
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κό Κόµµα Ελλάδας ο ειδικός αγορητής κ. Εµµανουήλ Συντυχάκης έχει τον λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, µε πρόσχηµα την έλλειψη κυβερνησιµότητας στους δήµους και στις περιφέρειες,
επαναφέρει ένα προκλητικό εκλογικό σύστηµα, κάνοντας την
πρώτη δύναµη παντοδύναµη, µε ένα ποσοστό 43%, µε το οποίο
θα µπορεί να εκλέγεται δήµαρχος και περιφερειάρχης, τη στιγµή
που για το εργατικό σωµατείο είναι απαγορευτικό να κηρύξει
απεργία, αφού απαιτείται το 50% συν 1% των εγγεγραµµένων
για να συγκληθεί η γενική συνέλευση.
Στην πραγµατικότητα, όµως, δεν σας έλειψε ούτε η κυβερνησιµότητα, ούτε διαλύθηκαν οι δήµοι, ούτε πήραν διαζύγιο οι
δήµοι και οι περιφέρειες µε τη διαπλοκή, τη συναλλαγή, µε τα
µεγάλα συµφέροντα που είναι νύχι-κρέας της ανάπτυξης την
οποία πρεσβεύετε, την καπιταλιστική ανάπτυξη. Απεναντίας, λειτουργούν συντεταγµένα στις ράγες της πολιτικής της κυρίαρχης
τάξης, της αστικής, στις ράγες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει-δεν υπάρχει συγκροτηµένη κυβέρνησή τους.
Άλλωστε, το εκλογικό σύστηµα στην τοπική διοίκηση το συναντάµε πολυποίκιλα σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συναντάµε άλλοτε την απλή αναλογική στα δηµοτικά
περιφερειακά συµβούλια, καθώς και την εκλογή του δηµάρχου,
την ενισχυµένη αναλογική και τον δεύτερο γύρο. Μήπως εµπόδισε τη λειτουργία και τους επιδιωκόµενους στόχους της τοπικής
διοίκησης;
Επιπλέον, το σχέδιο νόµου εισάγει ρυθµίσεις που ενισχύουν
τους περιορισµούς και τον αποκλεισµό συνδυασµών, ενισχύοντας τους δύο πρώτους -το γνωστό δίπολο- και σε επίπεδο τοπικής διοίκησης, όπως το όριο του 3% για το δικαίωµα εκλογής
δηµοτικού ή περιφερειακού συµβούλου, την εκλογή των τριών
πέµπτων των µελών του συµβουλίου στον νικητή των εκλογών
και η µεγάλη µείωση του αριθµού των µελών των δηµοτικών και
περιφερειακών συµβουλίων, καθώς και των συµβουλίων δηµοτικών κοινοτήτων, που θα καθορίζεται µε βάση συγκεκριµένες πληθυσµιακές κλίµακες.
Βέβαια, ο µεταξύ σας καυγάς εξαντλείται µέχρι εκεί, µέχρι το
εκλογικό σύστηµα. Καµµιά φορά το πάτε και σε άλλα παιγνίδια,
για το ποιος µπορεί να ελέγχει τον ΑΣΕΠ, για την ψήφο των αποδήµων, έτσι για να είµαστε σε δουλειά, για να µπορεί να αποπροσανατολίζεται και να ντύνεται πάρα πολύ ωραία όλο αυτό το
περιτύλιγµα της κοκοροµαχίας ανάµεσα στους δύο.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, προφανώς και καταψηφίζει
το σχέδιο νόµου, εναντιώνεται στην επαναφορά του ορίου όσον
αφορά στην εκπροσώπηση των πολιτικών δυνάµεων στον εκβιαστικό δεύτερο γύρο, που, εκτός του στόχου της ενσωµάτωσης,
ενισχύει τον προσωποκεντρικό χαρακτήρα στη λειτουργία αυτών
των θεσµών, αναπαράγοντας και µε αυτόν τον τρόπο φαινόµενα
σήψης και παραγοντισµού, τη µείωση του αριθµού των δηµοτικών και περιφερειακών συµβουλίων -όπως προείπαµε- και την
ευθυγράµµιση των ψηφοδελτίων στις κοινότητες και τα κεντρικά
ψηφοδέλτια των δήµων. Είναι φανερό ότι επιδιώκει να βάλει όρια
και µέτρα για τον αποκλεισµό πολιτικών δυνάµεων, να εξοβελίσει, ει δυνατόν, µε αυτόν τον τρόπο ακόµα περισσότερες ενοχλητικές ριζοσπαστικές φωνές και δυνάµεις ενάντια στους
σχεδιασµούς της κυρίαρχης τάξης και των πολιτικών της εκπροσώπων, προκειµένου να συντηρήσει και να διευκολύνει αυτό το
αστικό δίπολο από πάνω προς τα κάτω.
Η κριτική µας, όµως, στο σχέδιο νόµου δεν σταµατάει εκεί,
όπως κάνουν τα άλλα κόµµατα. Μπαίνουµε στην ουσία για τον
χαρακτήρα της τοπικής διοίκησης και τις επιδιώξεις στα πλαίσια
της συµβολής της στην καπιταλιστική ανάπτυξη, την οποία άλλωστε πρεσβεύετε όλοι σας, γι’ αυτό και δεν λέτε κουβέντα, γι’
αυτό δεν το πάτε και παρακάτω. Δεν λέτε κουβέντα για τη διευρυµένη συναίνεση µεταξύ των κοµµάτων σας, των παρατάξεών
σας, είτε ανοιχτά είτε συγκαλυµµένα, µε αυτό το κάλπικο εφεύρηµα του δήθεν ανεξάρτητου και αυτοδιοικητικού. Και άλλοτε
ντροπαλά, άλλοτε µε θράσος στηρίζετε συνδράµετε αποφασιστικά -µε πρωτοβουλίες, θα έλεγε κανένας και µε έµπνευση- σε
αυτόν τον αντιλαϊκό πόλεµο.
Το βλέπουµε αυτό και τώρα, πώς περιβάλλετε και υπερασπί-
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ζεστε αυτό το νέο αφήγηµα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαµψης.
Δηλαδή, µιλάµε στην πραγµατικότητα για ένα µνηµόνιο. Είναι το
σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συνδέσµου Ελλήνων
Βιοµηχάνων, µε το οποίο στοχεύει το κεφάλαιο να θωρακίσει την
κερδοφορία του, να βρει κερδοφόρες διεξόδους για τα συσσωρευµένα κεφάλαια, αξιοποιώντας τους πόρους του Ταµείου Ανάκαµψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στέλνοντας τον βαρύ λογαριασµό στον λαό, που θα πληρώσει τα νέα προνόµια στους
επιχειρηµατικούς οµίλους τοις µετρητοίς, µε νέους φόρους, µε
νέα χαράτσια, όπως και µε τις νέες βάρβαρες αντεργατικές ρυθµίσεις και συνολικά, την υπονόµευση των αναγκών του από τα
σχέδια του κεφαλαίου. Μέρος αυτής της βρώµικης δουλειάς θα
κληθούν να διεκπεραιώσουν και οι δήµοι και οι περιφέρειες.
Σε αυτή τη στρατηγική, βέβαια, πάνε χέρι-χέρι και η Νέα Δηµοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κίνηµα Αλλαγής και τα υπόλοιπα
αστικά κόµµατα, στο πρόγραµµα των οποίων πρέπει κάποιος να
ψάξει µε έναν µεγεθυντικό φακό για να βρει τις διαφορές. Άλλωστε, εσείς όλοι δεν είστε που ψηφίσατε πριν από έναν µήνα τον
µηχανισµό για τους ίδιους πόρους του Ταµείου Ανάκαµψης, µε
το οποίο τα νέα βάρη θα φορτωθούν τα επόµενα χρόνια στις
πλάτες του λαού, µε πράσινους φόρους και διάφορα άλλα χαράτσια;
Τώρα, στο νοµοσχέδιο για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, µε την επιχειρούµενη κατάργηση του οκτάωρου, την καθιέρωση της δεκάωρης ηµερήσιας δουλειάς, την απλήρωτη
εργασία και έναν σωρό άλλες αντεργατικές διατάξεις, ο ΣΥΡΙΖΑ
µπορεί να βγαίνει στα κεραµίδια, αλλά στήριξε τον νόµο του
ΠΑΣΟΚ το 2011 για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας και όχι
µόνο αυτό, αλλά τον διεύρυνε κιόλας. Στήριξε και εφάρµοσε όλο
το αντεργατικό νοµοθετικό οπλοστάσιο των προηγούµενων κυβερνήσεων. Το πήγε ακόµα πιο πέρα µε τις δώδεκα ώρες δουλειάς στους νοσοκοµειακούς γιατρούς, µε τις εννέα ώρες
δουλειάς στον ΟΣΕ, ενώ πρώτος ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ που θέσπισε τις
τριάντα δύο Κυριακές τον χρόνο δουλειά για το εµπόριο.
Και φυσικά, έρχεται τώρα η Νέα Δηµοκρατία για να καταργήσει εντελώς την κυριακάτικη αργία για δεκάδες κλάδους. Τα
κέρδη των επιχειρηµατικών οµίλων υπερασπίζεστε και οι δύο και
οι τρεις, τα αστικά κόµµατα γενικώς. Για ποιο πράγµα; Διότι απαιτούν τα κέρδη των επιχειρηµατικών οµίλων διευθέτηση και απλήρωτη δουλειά.
Φυσικά, την ίδια ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ κεντράρει στην προώθηση της
κουλτούρας των συναινέσεων, όπως λέει. Στόχος, άλλωστε, ήταν
και της µπασταρδεµένης αναλογικής που εισήγαγε µε τον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ», άλλο αν δεν του βγήκε. Προτάσσει στην επιχειρηµατολογία του την απεξάρτηση της τοπικής διοίκησης από τα κόµµατα, επιδιώκοντας την πιο αποτελεσµατική εξυπηρέτηση των
αναγκών του κεφαλαίου µε τον µανδύα της ταξικής ουδετερότητας για χρηστή διοίκηση, δηµοκρατικότητα και αναλογικότητα.
Έτσι λέει. Επιδιώκει να ενσωµατώσει σε αυτό το αντιδραστικό
αφήγηµα λαϊκές εργατικές δυνάµεις, να τις αδρανοποιήσει, προκειµένου να µην εναντιώνονται στις κατασταλτικές και αντιλαϊκές
λειτουργίες του, που ρηµάζουν στην κυριολεξία τη ζωή του.
Γι’ αυτό, τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και το Κίνηµα Αλλαγής δεν έβγαλαν κουβέντα για το γεγονός ότι η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας διατηρεί αυτό το σαθρό και αναχρονιστικό θεσµικό
πλαίσιο, που απαγορεύει στα πολιτικά κόµµατα να προβάλλουν
ευθέως υποψηφιότητες στα όργανα όλων των βαθµίδων της τοπικής διοίκησης, παρ’ όλο που στο αρχικό σχέδιο στη διαβούλευση είχε απαλειφθεί.
Κρύβεστε και παίζετε αυτό το µικροκοµµατικό παιχνίδι γύρω
από την ταµπέλα του δήθεν αυτοδιοικητικού. Δηλαδή βάλατε το
χεράκι σας για την επαναφορά, από την απόσυρση που είχε
κάνει στο σχέδιο διαβούλευσης, το βάλατε το χεράκι σας. Για
εσάς αυτό που προέχει είναι να ψαρεύετε ψήφους στα θολά
νερά και όσο πιο θολά είναι τόσο πιο καλά για το σκηνικό που
στήνετε και βολεύει όλους, πόσω µάλλον όταν µπροστά σας
έχετε να διαµοιράσετε τα ιµάτια της παλιάς σοσιαλδηµοκρατίας
στον χώρο, που ως γνωστόν τα στελέχη της έζησαν, γέρασαν και
έκαναν καριέρα µε την ταµπέλα του δήθεν αυτοδιοικητικού. Γι’
αυτό τσακώνεστε, για το ποιος δυναµιτίζει την απαραίτητη συναίνεση για την υλοποίηση αυτών των σχεδίων, µε ΣΥΡΙΖΑ και Κί-
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νηµα Αλλαγής να κατηγορούν την Κυβέρνηση για έλλειψη διαβούλευσης και εξόφληση γραµµατίων σε συγκεκριµένα επιχειρηµατικά συµφέροντα, για να κρύψουν πως όλες αυτές οι
αντιλαϊκές ανατροπές αποτελούν προαπαιτούµενο της καπιταλιστικής ανάπτυξης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και µε κάθε είδους κυβερνήσεις, κυρίως όµως για να καλλιεργήσετε την
κάλπικη προσδοκία ότι τάχα µπορεί να υπάρξει κι ένα άλλο σχέδιο, που ικανοποιεί ταυτόχρονα και τα συµφέροντα του κεφαλαίου και αυτά των εργαζοµένων, αρκεί οι ίδιοι να γίνουν χαλίφηδες στη θέση του χαλίφη, να θολώσετε δηλαδή το µοναδικό
σχέδιο προς όφελος των λαϊκών συµφερόντων, αυτό δηλαδή που
θα αµφισβητεί τους στόχους της αστικής τάξης και τους δικούς
σας ως πολιτικού προσωπικού αυτής.
Αλλά και στην τοπική αυτοδιοίκηση και τα δύο κόµµατα, κι η
Νέα Δηµοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κίνηµα Αλλαγής, υπηρετούν
ακριβώς τον ίδιο στόχο, όπως προβλέπει το θεσµικό πλαίσιο για
την τοπική διοίκηση, που συνδιαµορφώσατε, ψηφίσατε, υλοποιήσατε διαχρονικά, ξεκινώντας από τον «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ», τον
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», τον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ Ι» και φυσικά υπάρχει και η συνέχεια. Ποια είναι η ουσία αυτής της «διαρκούς µεταρρύθµισης»,
όπως αρέσκεστε να λέτε για να προσδώσετε αυτόν τον φιλολαϊκό µανδύα; Η πλήρης ευθυγράµµιση της λειτουργίας και της
χρηµατοδότησης των δήµων και των περιφερειών, µε τους στόχους της καπιταλιστικής ανάπτυξης, έχοντας ως αφετηρία τις
ανάγκες και τις προτεραιότητες των επιχειρηµατικών οµίλων και
όχι των πολιτών. Αντιθέτως, θα είναι έξω και µακριά από αυτές
τις λογικές ανάγκες και τις αγωνίες, που διαιωνίζονται και παραµένουν ακάλυπτες, που αφορούν την αντιπληµµυρική θωράκιση,
την αντισεισµική θωράκιση, την αντιπυρική προστασία της
χώρας. Αυτή η επιδίωξη όµως δεν έχει καµµία σχέση µε τις πραγµατικές ανάγκες. Άρα πρόκειται για µια αντιδραστική µεταρρύθµιση.
Αυτές λοιπόν οι ρυθµίσεις αυτού του νοµοσχεδίου είναι κρίκος
µιας µακράς αλυσίδας αντιδραστικών νοµοθετηµάτων στην τοπική διοίκηση. Είναι αυτό το ίδιο αντιδραστικό πλαίσιο που είδαµε και ζήσαµε και τα προηγούµενα χρόνια µε τη συνδροµή
όλων σας: Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές να έχουν αναδειχθεί σε έναν µοχλό επέλασης της αντιλαϊκής επίθεσης, που δεν
τις εµπόδισε ούτε η κολοβή «απλή αναλογική» του ΣΥΡΙΖΑ ούτε
το πλειοψηφικό σύστηµα που υπήρχε παλιότερα της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και που προφανώς από εδώ και πέρα
θα είναι το ίδιο. Αντιθέτως, µε τον ρόλο και τις αρµοδιότητες που
πήραν άδραξαν µεγαλύτερες δυνατότητες δράσης οι επιχειρήσεις, άδειασε η τσέπη και το εισόδηµα των εργαζοµένων, των
φτωχών αγροτών, των επαγγελµατιών ανατράπηκαν εργασιακές
σχέσεις και µάλιστα ως όχηµα αξιοποιήθηκε η τοπική διοίκηση
για την ανατροπή των εργασιακών σχέσεων, εµπορευµατοποιήθηκαν βασικές κοινωνικές ανάγκες, ανατράπηκαν µε ταχύτητα
οι χρήσεις γης και σε βάρος των λαϊκών αναγκών. Η συντριπτική
πλειοψηφία των τοπικών αρχών, πρωτοβάθµιων και δευτεροβάθµιων, όπως και τα συλλογικά τους όργανα, η ΚΕΔΕ, η ΕΝΠΕ, που
λειτουργούν µε στελέχη των δικών σας κοµµάτων, διαχειρίστηκαν σε πλήρη σύµπνοια την ίδια ακριβώς πολιτική, υλοποίησαν
την πολιτική επιβολής φόρων των ελαστικών εργασιακών σχέσεων, την εµπορευµατοποίηση, στήριξαν –στηρίξατε- το αφήγηµα της χρεοκοπίας της χώρας για να δουλέψουν συντεταγµένα τη χρεοκοπία των εργαζοµένων και του λαού.
Σήµερα λοιπόν, µε αυτά τα νοµοσχέδια και µε αυτές τις πολιτικές, διευρύνεται ακόµα περισσότερο αυτός ο αντιλαϊκός ρόλος
της τοπικής διοίκησης. Το ΚΚΕ δικαιώθηκε όταν έλεγε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των τοπικών προβληµάτων είναι απόρροια
της κεντρικής πολιτικής γραµµής, ότι είναι αδύνατο να υπάρξει
τοπική ευηµερία, φιλολαϊκές τοπικές νησίδες -αυτά µας λέγατεάµβλυνση των τοπικών και περιφερειακών ανισοτήτων όσο υπάρχει η βάρβαρη, αντιλαϊκή κεντρική πολιτική. Και το ζήτηµα δεν
είναι η υπεράσπιση της αυτοδιοίκησης από τις επιβουλές του
κεντρικού κράτους και των κυβερνήσεων µε λόγια του αέρα και
χάρτινες αποφάσεις. Αυτό δεν µπορεί να γίνει, όχι µόνο µε τα
χαρτιά, αλλά ούτε µε τα κανόνια. Γιατί; Διότι η καπιταλιστική ανάπτυξη συγκεντρώνει στα χέρια της κεντρικής αστικής εξουσίας
τόση δύναµη, που δεν µπορούν ποτέ να αντισταθούν ούτε οι
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δήµοι ούτε οι περιφέρειες, περιοχές και πόλεις. Το ζήτηµα είναι
ποια τάξη έχει την πολιτική εξουσία, και στο κέντρο και στην περιφέρεια. Αυτό το κρίσιµο ζήτηµα ούτε η Νέα Δηµοκρατία ούτε
ο ΣΥΡΙΖΑ το φέρνουν στο κέντρο της κουβέντας, το αφήνουν
εκτός συζήτησης, γιατί κι οι δύο είναι κόµµατα αστικής τάξης και
η αντιπαράθεσή τους υπηρετεί κύρια τις κοµµατικές τους στοχεύσεις. Όλα τα άλλα είναι για τη φιγούρα, για να θολώσετε τα
νερά της αντιλαϊκότητας της πολιτικής σας στη συνείδηση του
λαού και να αποδεχτεί έναν τέτοιο ρόλο δήµων και περιφερειών,
αξιοποιώντας τον ιδιαίτερο ρόλο τους, που είναι πιο κοντά στον
πολίτη.
Το ΚΚΕ, χωρίς καµµία αυταπάτη για τον ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης και µε αρχή του την ισοτιµία της ψήφου, όσο πάντα
µπορεί να είναι εφικτό στις συνθήκες της καπιταλιστικής εκµετάλλευσης, υπερασπίζεται σταθερά και χωρίς «ναι µεν αλλά» το
σύστηµα της απλής, ανόθευτης αναλογικής και στην εκλογή των
τοπικών οργάνων, υπερασπίζεται την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών για δικαιώµατα στη δουλειά, στις δηµόσιες
και δωρεάν κοινωνικές δοµές για την προσχολική ηλικία, τα
άτοµα µε ειδικές ανάγκες, την τρίτη ηλικία, για µόρφωση, υγεία,
πρόνοια, χωρίς ανταποδοτικά τέλη και φόρους και χαράτσια. Με
αυτή τη γραµµή το ΚΚΕ στέκεται απέναντι και σε αυτό το νοµοσχέδιο και απέναντι σε όλες τις αντιδραστικές αλλαγές µε όποιο
πρόσηµο κι αν αυτές εµφανίζονται. Επιδιώκει µάλιστα την οργάνωση της πάλης, τη διεκδίκηση, την εναντίωση σε Κυβέρνηση και
τοπικές αρχές που στηρίζουν τις αντιδραστικές ανατροπές.
Για όλους τους παραπάνω λόγους εµείς ως ΚΚΕ καταψηφίζουµε επί της αρχής το σχέδιο νόµου.
Τελειώνοντας µε τις υπουργικές τροπολογίες, τόσο κυρίως για
το θέµα του ψηφιακού πιστοποιητικού για τον COVID-19 όσο και
για τη στέρηση των πολιτικών δικαιωµάτων, θα τοποθετηθεί αναλυτικά ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος. Ήδη έχει κάνει µια
τοποθέτηση, αλλά έχει µια βαρύνουσα σηµασία και θα υπάρξει
συνέχεια στην τοποθέτησή µας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Καλείται ο αγορητής
της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Αντώνιος Μυλωνάκης.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, καληµέρα κατ’
αρχάς και καλό µήνα. Σήµερα, µετά από τέσσερις συνεδριάσεις,
αφού ακούσαµε και την άποψη όλων των φορέων, ήρθαµε να συζητήσουµε εδώ στην Ολοµέλεια τον νέο νόµο για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, τον νόµο δηλαδή ο οποίος αντικαθιστά τον
ν.4555/2018 του ΣΥΡΙΖΑ, της απλής αναλογικής, ο οποίος πρέπει
να πούµε και να συµφωνήσουµε όλοι ότι δεν δοκιµάστηκε. Για
να δούµε εάν κάτι µπορεί να προχωρήσει πρέπει να δοκιµαστεί.
Αυτό λέει η λογική, κύριε Υπουργέ. Ειρήσθω εν παρόδω πρέπει
να πω -και το ξέρετε πάρα πολύ καλά- ότι η Ελληνική Λύση ευθύς
εξ αρχής, και στο πρόγραµµά της το έχει, είναι υπέρ της απλής
αναλογικής, υπέρ της άµεσης δηµοκρατίας, κυρίως στους δήµους και στις περιφέρειες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Διότι
πολλά ακούµε από τη Νέα Δηµοκρατία. Έχουµε συνηθίσει πλέον
να βαφτίζετε το κρέας ψάρι. Θα σας εξηγήσω ορισµένα πράγµατα για να καταλάβετε ότι αυτό το οποίο η κάθε κυβέρνηση
προσπαθεί να περάσει είναι αυτό το οποίο τη βολεύει.
Και βολεύει τη Νέα Δηµοκρατία να περάσει την ενισχυµένη
αναλογική µε 43% συν 1%, µε ορισµένα πράγµατα, τα οποία είναι
για πρώτη φορά βαλµένα και ραµµένα στα µέτρα της και κυρίως
στις κοινότητες. Δεν είναι δυνατόν µια κοινότητα κάτω των τριακοσίων κατοίκων να µην εκπροσωπείται από ανθρώπους οι οποίοι
µένουν στο χωριό, είναι δηµότες, είναι στην κοινότητα µέσα και
να πρέπει ο δήµαρχος να βάλει τον αρεστό του εκεί και όλο το
σύστηµα, δηλαδή, να δουλεύει και ο δήµαρχος να γίνεται αφέντης.
Αυτά τα ακούµε και πρέπει να τα πούµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί αυτό το οποίο συµβαίνει σήµερα είναι εκ των ουκ
άνευ.
Δηλαδή, σήµερα ξεκινάει, αγαπητέ µου Ναύαρχε -και πρέπει
να το ξέρουµε αυτό, πρέπει να το πούµε- η εφαρµογή του νέου
Πτωχευτικού Κώδικα, αυτόν για τον οποίον, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κύριος Πρωθυπουργός είπε ότι είναι ευεργέτηµα για
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το φυσικό πρόσωπο. Μιλάµε για τον νέο Πτωχευτικό Κώδικα, ο
οποίος θα κάνει τον ιδιοκτήτη ενός σπιτιού ενοικιαστή. Είναι τόσο
απλά τα πράγµατα.
Προσέξτε, αυτό το οποίο συµβαίνει, κύριε Υπουργέ, -και έχει
και σε άλλα θέµατα εφαρµογή- είναι το εξής απλό, είναι αυτό το
οποίο µε το νοµοσχέδιο προσπαθεί να περάσει η Κυβέρνηση στα
εργασιακά του κ. Χατζηδάκη, ο οποίος είναι ο άνθρωπος για όλες
τις δουλειές, ο πρόθυµος.
Τι λέει το εργασιακό του κ. Χατζηδάκη; Δεν µπορείς να έχεις
προγραµµατισµό στην οικογένειά σου. Μια µέρα µπορεί να δουλεύεις τρεις ώρες-τέσσερις ώρες, γιατί έτσι θέλει ο εργοδότης
και την άλλη µέρα µπορεί να δουλεύεις δεκατρείς ώρες γιατί έτσι
θέλει ο εργοδότης. Αυτή είναι η Νέα Δηµοκρατία;
Αυτή είναι η Νέα Δηµοκρατία του ανθρωπισµού, κύριε Υπουργέ; Δεν θυµάµαι ποτέ να ήταν αυτό το κεντρικό πρόσωπο της
Νέας Δηµοκρατίας. Πού είναι η συλλογική σύµβαση εργασίας;
Λέει για ατοµικές συµβάσεις εργασίας. Και αν ο άλλος δεν συµφωνεί, δεν τον απολύει. Όχι, απλά δεν τον προσλαµβάνει.
Έχω σηµειώσει ορισµένα πράγµατα, αλλά πρέπει να έχεις
χρόνο. Θα τα συζητήσουµε όταν φέρετε το νοµοσχέδιο αυτό,
γιατί ο κόσµος δεν καταλαβαίνει.
Με αυτό το οποίο συµβαίνει από σήµερα πιστεύεται ότι το νοµοσχέδιο για τις αυτοδιοικητικές εκλογές της ενισχυµένης αναλογικής είναι το πρόβληµα, κύριε Υπουργέ; Όχι. Οι δήµοι κυβερνώνται. Με την τροπολογία την οποία έχετε φέρει κυβερνώνται
µια χαρά. Υπάρχει η οικονοµική επιτροπή. Ο έχων την οικονοµική
επιτροπή, την οικονοµική δύναµη, περνάει τα πάντα. Εδώ υπάρχουν αυτοδιοικητικοί.
Ο κ. Χατζηδάκης, ο οποίος ήταν ένας εκ των επιτυχηµένων δηµάρχων και το γνωρίζει -το έχω πει πολλές φορές- αν ήταν στη
θέση του δηµάρχου, δεν θα τα έλεγε αυτά, αν δεν ήταν κοµµατικοποιηµένος.
Εδώ τι έχουµε κάνει; Πήγαµε στα πλαίσια των περιοδειών µε
τον Πρόεδρο στη Σπάρτη. Εγώ θα σας πω ένα απλό παράδειγµα,
όπως είχα πει και για τον κ. Μπακογιάννη και δεν µασάω τα λόγια
µου ποτέ και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ο οποίος ήρθε από το
Καρπενήσι να γίνει δήµαρχος Αθηναίων και να φέρει τον µεγάλο
περίπατο. Αν υπήρχε η απλή αναλογική, δεν θα µπορούσε να περάσει αυτήν την κουταµάρα, που τώρα όλοι λένε πότε θα φύγει
αυτός ο µεγάλος περίπατος να ησυχάσει και η Πανεπιστηµίου
και να φύγουν και αυτοί οι τεράστιοι φοίνικες, που αν πέσουν
καµµιά φορά… Αν είναι δυνατόν!
Το ίδιο γίνεται και στη Σπάρτη, λοιπόν. Είναι εξαιρετικός δήµαρχος ο κ. Δούκας. Όµως, τι δουλειά έχει στη Σπάρτη; Είναι
αυτός ο οποίος µένει στη Σπάρτη; Όχι, έφυγε από την Αθήνα και
πήγε στη Σπάρτη. Γιατί πήγε στη Σπάρτη; Διότι εκεί τον πήγε το
κόµµα.
Μήπως διαφωνεί κανένας σε αυτό το πράγµα; Αν διαφωνούµε,
να το πούµε τώρα. Η Νέα Δηµοκρατία δεν είναι το κόµµα το
οποίο ξεκίνησε το 1974 ο Κωνσταντίνος Καραµανλής. Όχι. Μετασχηµατίστηκε σε ένα κόµµα του σκληρού νεοφιλελευθερισµού.
Από σήµερα σας λέω εφαρµόζεται ο Πτωχευτικός Κώδικας. Αν
ξέρει ο κόσµος και καταλάβει, τι θα συµβεί µέσα σε λίγο χρονικό
διάστηµα από τώρα, θα πρέπει οι µισοί να έχουν αρχίσει να βγαίνουν στους δρόµους.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Ο Δούκας εκεί ήθελε να πάει και
τον στηρίξαµε απλώς.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Καλά, καλά, κύριε Χατζηδάκη. Ξέρετε τι σας λέω.
Αυτή η κοµµατικοποίηση των δήµων είναι το πρόβληµα. Οι αιρετοί πρέπει να είναι των τοπικών κοινωνιών και οι δηµοτικοί σύµβουλοι να είναι από τις τοπικές κοινωνίες. Με αυτόν τον τρόπο
που κάνετε αυτό το νοµοσχέδιο σταµατάει αυτό. Αυτό σταµατάει.
Ποιοι λαµβάνουν µέρος στα κοινά; Μόνο αυτοί οι οποίοι είναι
γύρω από τα κόµµατα. Δηλαδή θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να βγάλει τον δήµαρχο της αρεσκείας του. Βάζει τη δύναµή του επάνω, ο δήµαρχος, ο υποψήφιος, βάζει και τους εκλεκτούς του κόµµατος. Αυτό
είναι το πρόβληµα των πολιτών; Πιστεύετε ότι αυτήν τη στιγµή
οι δήµοι δεν κυβερνώνται; Κυβερνώνται. Βεβαίως και κυβερνών-
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ται. Έχουµε κανένα πρόβληµα σε κανέναν δήµο; Δεν έχει το δηµοτικό συµβούλιο; Περνάει ό,τι θέλει από την Οικονοµική Επιτροπή.
Άλλο είναι το πρόβληµα των δήµων. Δεν είναι το νοµοσχέδιο
για το πώς θα εκλεγεί ένας δήµαρχος. Είναι η αναξιοκρατία, η
ανασφάλεια, είναι όλο αυτό το πλέγµα των νόµων και των κανονισµών των δήµων που δεν µπορεί να εξυπηρετηθεί ο πολίτης.
Επαναλαµβάνω ότι δεν µπορεί να εξυπηρετηθεί ο πολίτης. Αυτό
είναι το πρόβληµα και, βέβαια, τα χρήµατα τα οποία πρέπει να
έχουν οι δήµοι. Ορισµένοι δήµοι είναι νοικοκυρεµένοι, σε άλλους
δήµους τα κάνουν οι δήµαρχοι όπως-όπως. Όµως, οι δήµαρχοι
δεν εκλέγονται από την τοπική κοινωνία. Εκλέγονται βάσει κοµµατικών κριτηρίων. Ναι.
Θα σας πω και κάτι άλλο: Σήµερα είχαµε στον Άλιµο, στην περιοχή σας, κύριε πρώην δήµαρχε, στο Παλαιό Φάληρο, δίπλα
στον Άλιµο, ριπές πρωί-πρωί σε µια πολυκατοικία, γιατί έµενε
εκεί -λέει- στην πολυκατοικία ένας αστυνοµικός της Οµάδας
Δίας.
Μα, προχθές, την Κυριακή, είχαµε δολοφονία εν ψυχρώ µέσα
σε ένα καφενείο. Τη Δευτέρα το πρωί πάει ο άλλος µε το καλάσνικοφ πρωί-πρωί µέσα σε δρόµους κεντρικούς και ρίχνει δέκα
σφαίρες. Είδατε ότι οι σφαίρες καρφώθηκαν σε παρακείµενα µαγαζιά. Εάν ήταν ένα παιδάκι και πέρναγε από εκεί, εάν ήταν ένας
πολίτης και πέρναγε από εκεί, τι θα λέγαµε τώρα;
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Φταίει ο δήµαρχος γι’ αυτό;
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Όχι, δεν φταίει ο δήµαρχος σε
αυτό. Είπα εγώ ότι φταίει ο δήµαρχος σε αυτό; Φταίνε αυτοί οι
νόµοι, τους οποίους δεν φέρνετε για να στηρίξουµε αυτό το
οποίο λέει η Ελληνική Λύση: Η αποτροπή.
Όταν θα συλλάβεις τον άνθρωπο, ο οποίος σκοτώνει, δολοφονεί και κάνει ειδεχθές έγκληµα, θα µπει ισόβια και δεν θα βγει
ξανά από τη φυλακή. Ναι ή όχι; Δεν τον ψηφίζετε. Γιατί δεκαέξι
χρόνια, γιατί δεκαοχτώ χρόνια, εκ των οποίων γίνονται δέκα και
στα πέντε παίρνει και τις άδειες; Όταν ξέρει ο άλλος ότι δεν θα
δει ξανά το φως του ήλιου, θα τελειώσει το παραµύθι .Εντάξει,
θα περιµένουµε να το ψηφίσετε.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Ρώτησέ τους.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Ναι, κύριε Ναύαρχε, κύριε Χατζηδάκη, αυτό είναι. Θα περιµένω να το ψηφίσετε, λοιπόν και να µιλήσετε εδώ πέρα και όχι ό,τι θέλει το κόµµα. Δηλαδή, το κόµµα
τι είναι;
Η Ελληνική Λύση, όπως σας έχουµε πει πολλές φορές, δεν
είναι εδώ για να κάνει στείρα αντιπολίτευση. Φέρνει προτάσεις.
Τα καλά νοµοσχέδια τα στηρίζει και το έχουµε αποδείξει γιατί
έχουµε ψηφίσει αρκετά. Όµως, νοµοσχέδια, τα οποία σταµατούν
τη λογική του µέσου Έλληνα πολίτη, δεν θα ψηφιστούν από την
Ελληνική Λύση.
Γυρνάµε όλη την Ελλάδα κάθε εβδοµάδα. Ο Πρόεδρος κάνει
συνεχείς περιοδείες. Δεν περιµένει τις εκλογές να βγει από το
καβούκι του και να πάει να συναντήσει κόσµο. Γυρίσαµε την Πελοπόννησο, τώρα πάµε Αιτωλοακαρνανία την άλλη εβδοµάδα.
Ακούµε τα προβλήµατα των πολιτών. Οι δήµοι είναι αυτοί οι
οποίοι πρέπει να ακούν και να υλοποιούν τα προβλήµατα των πολιτών.
Ελάτε να δείτε τι γίνεται µε την ασφάλεια στην Ανατολική Αττική, στην περιφέρειά µου. Πηγαίνετε στο Μενίδι. Πηγαίνετε στα
Σπάτα. Πηγαίνετε στον Μαραθώνα. Πού είναι οι αστυνοµική δύναµη; Πού είναι; Άλλοι είναι σε στόχους γενικώς, άλλοι είναι σε
αποσπάσεις. Τα περιπολικά δεν γυρνάνε. Αυτό είναι ένα θέµα το
οποίο πρέπει να το δει η Κυβέρνηση, άπτεται της ασφάλειας των
πολιτών, των δηµοτών.
Στη δηµοκρατία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, -το είπατε και
εσείς- δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Μη µου πει κανένας ότι µε την
απλή αναλογική δεν µπορεί να κυβερνηθεί ένας δήµος. Δεν την
έχουµε δοκιµάσει. Σε άλλες χώρες υπάρχει απλή αναλογική και
έχει δοκιµαστεί και πάει, µάλιστα, και µια χαρά. Δεν µπορεί ο δήµαρχος να είναι αφέντης, να κάνει ό,τι θέλει.
Έχουµε τονίσει ότι δεν κλείνουµε τα µάτια σε νοµοσχέδιο που
πιθανόν να βοηθήσει τη χώρα και τους Έλληνες.
Σύµφωνα µε την Κυβέρνηση, υπήρχαν περιστατικά στην τοπική
αυτοδιοίκηση, στα οποία ο νόµος του ΣΥΡΙΖΑ, όπως λέει η Κυ-

13170

βέρνηση, δεν προσέφερε στον δήµαρχο και στον περιφερειάρχη
αντίστοιχα να έχει την απαραίτητη πλειοψηφία στο δηµοτικό και
περιφερειακό συµβούλιο, µε αποτέλεσµα, όπως έλεγε, να µην
µπορούν να κυβερνηθούν.
Κάνατε την τροπολογία –σας το είπα και από την αρχή- και
τώρα κυβερνώνται όλοι οι δήµοι και οι περιφέρειες, εκτός αν
υπάρχει κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουµε εµείς. Εµείς δεν έχουµε
ακούσει κανέναν δήµαρχο να λέει «εγώ δεν µπορώ να κυβερνήσω τον τόπο µου, µε πειράζει το δηµοτικό συµβούλιο ή δεν
µου περνάει κάτι». Ό,τι θέλει να περάσει το περνάει και τώρα
αυτή τη στιγµή.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Όχι, κύριε.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Ναι, ναι, πιστεύουµε εµείς απόλυτα…
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Διοικητικές πράξεις δεν µπορούν
να περάσουν.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Καλά, καλά. Όχι, θέλετε να περνάει
αυτό το οποίο θέλει µόνο ο δήµαρχος, να µην έχει η Αντιπολίτευση, έστω και ορισµένοι πολίτες οι οποίοι διαφωνούν, κανέναν
λόγο, να περνάνε όλα από τον δήµαρχο, να υπογράφει. Αυτός
είναι το αφεντικό. Όχι, δεν θα είναι αυτός το αφεντικό. Οι πολίτες
έχουν λόγο. Αυτό πρέπει να το καταλάβουµε όλοι και πρέπει να
το δουν προ πάντων τα κόµµατα.
Η Ελληνική Λύση δεν στήριξε ούτε πρόκειται να στηρίξει ποτέ
τοπική αυτοδιοίκηση, δηµάρχους, περιφερειάρχες. Είναι αρχή,
ο περιφερειάρχης και ο δήµαρχος θα βγαίνουν, θα εκλέγονται
από τον κόσµο. Οι τοπικές κοινωνίες θα προτείνουν, οι τοπικές
κοινωνίες θα ψηφίζουν, οι τοπικές κοινωνίες θα λούζονται τα
καλά και τα κακά των δηµάρχων ή των περιφερειαρχών.
Σταµατήστε να κοµµατικοποιείτε τους δήµους και τις περιφέρειες! Είναι λάθος! Αυτό γινόταν από το 1974 µέχρι σήµερα. Δεν
είχαµε ενισχυµένη αναλογική από το 1974 µέχρι σήµερα; Ποια
είναι τα χαΐρια των δήµων, που χρωστούσαν ένα κάρο λεφτά οι
περισσότεροι και αναγκάζεται το κράτος κάθε λίγο και λιγάκι να
διαγράφει µεγάλα ποσά, πληρώνοντας, βέβαια, το τίµηµα οι πολίτες; Δεν τα πληρώνει κανένας άλλος, δανεικά και οι πολίτες.
Το παρόν νοµοσχέδιο που έρχεται καθιστά τα περιφερειακά
και δηµοτικά συµβούλια –λέτε- πιο ευέλικτα –αυτό λέτε!- καθώς
ο δήµαρχος και ο περιφερειάρχης ή ο περιφερειάρχης θα ελέγχει τα 3/5 του συµβουλίου. Ουδείς, όµως, µπορεί να τον αµφισβητήσει µε αυτό το νοµοσχέδιο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αυτό, όµως, που η Ελληνική Λύση δεν επικροτεί και δεν στηρίζει είναι η κοµµατικοποίηση, αυτό το οποίο γίνεται µε την υποχρεωτικότητα του δηµάρχου να εκλέγει ο ίδιος τους δικούς του
ανθρώπους, ακόµα και στις µικρές τοπικές κοινωνίες. Αυτά είναι
απαράδεκτα πράγµατα, γιατί έτσι ο δήµαρχος γίνεται υποχείριο
και ανδρείκελο κάθε κυβέρνησης.
Με κοιτάτε, ξέρετε τι λέω, γιατί έχουν µερικοί περάσει από
τους δήµους από θέσεις των δηµαρχών ή των περιφερειαρχών.
Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, προτού κλείσω: Πού είναι η αποκεντρωµένη διοίκηση; Δηλαδή µας επηρεάζει, ή το πρόβληµα το
µεγάλο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και κύριε Υπουργέ, είναι
µόνο το νοµοσχέδιο για την εκλογή της τοπικής αυτοδιοίκησης,
ή πώς θα λειτουργήσει η τοπική αυτοδιοίκηση; Ποιοι είναι αυτοί
οι οποίοι ευθύνονται και για ποιον λόγο;
Είδατε τι έγινε στις φωτιές πρόσφατα στην Κορινθία, όπου
κάηκαν πάνω από εβδοµήντα χιλιάδες στρέµµατα δάσους, κάηκαν τα Γεράνεια; Ποιος έφταιγε; Λέει η Πυροσβεστική: «Έµπαινα
µέσα στο δάσος και ήταν τείχος». Πού είναι οι δρόµοι; Πού είναι
αυτά τα οποία έπρεπε να είχαν γίνει µέσα στο δάσος από τους
δασάρχες; Ποιος ευθύνεται; Τις αντιπυρικές ζώνες ποιος θα τις
κάνει; Ευθύνεται –λέει- ο δασάρχης. Ποιος ελέγχει τους δασάρχες; Η αποκεντρωµένη διοίκηση. Πού είναι η αποκεντρωµένη διοίκηση;
Δεν λειτουργεί τίποτα, κύριοι! Και το λέω στη Νέα Δηµοκρατία,
διότι ήρθατε µε άλλο σκεπτικό, να φύγει ο «κακός» ο ΣΥΡΙΖΑ, να
φύγει αυτή η ιδεολογία της Αριστεράς που έλεγε «αφήστε τα
όλα, µια χαρά θα πάνε, φέρτε τους µετανάστες, τους λαθροµετανάστες, τους παράνοµους εδώ» και τώρα τι κάνετε;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τους εγκαθιδρύετε µόνιµα εδώ, κύριε Υπουργέ! Δίνετε 600
εκατοµµύρια ευρώ για να φτιαχτούν ισλαµικά µόνιµα χωριά στην
Ελλάδα, συζητάτε µε τη Μέρκελ και το Βερολίνο να έρθουν και
όλοι από τη βόρεια και κεντρική Ευρώπη, οι οποίοι έφυγαν το
2015, 2016, που µας έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ και η κ. Τασία «δεν ξέρουµε
πού βρίσκονται» και τώρα θα τους ξαναφέρουν πάλι πίσω. Οι
Βούλγαροι τούς θέλουν µέσα, οι Σκοπιανοί τούς θέλουν µέσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Μυλωνάκη,
κλείστε!
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ για την ανοχή.
Και η Ελλάδα θα γίνει η αποθήκη όλων αυτών των παράνοµων
αλλοδαπών, οι οποίοι ήθελαν να έρθουν στην Ευρώπη και τελικά
θα καταλήξουν στην Ελλάδα, αρκεί να πάρουµε λεφτά, αρκεί να
µας δώσουν λεφτά. Δηλαδή, την κοπέλα µας, τη γυναίκα µας,
την κόρη µας δεν µας ενδιαφέρει τι θα την κάνουµε, αρκεί να
πληρωθούµε. Αυτό λέτε! Καταστρέψατε την Ελλάδα, το ίδιο κάνετε και στο σκοπιανό, το ίδιο κάνετε στα εθνικά θέµατα.
Και εν κατακλείδι, το παρόν νοµοσχέδιο σίγουρα δεν αντικατοπτρίζει την απόφαση των πολιτών-δηµοτών. Δεν ικανοποιεί τον
κόσµο των δήµων και των περιφερειών. Παράλογο στις κοινότητες, όπως είπα, κάτω των διακοσίων κατοίκων ο δήµαρχος να
έχει το πάνω χέρι και όχι οι πολίτες.
Η Ελληνική Λύση καταψηφίζει επί της αρχής το νοµοσχέδιο.
Για τις τροπολογίες θα αναφερθεί ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, ο Κωνσταντίνος Χήτας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα κλείσουµε µε την
κ. Φωτεινή Μπακαδήµα. Μετά για τρία λεπτά θα πάρει τον λόγο
ο κ. Ταγαράς για να παρουσιάσει την τροπολογία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και ύστερα, πριν µπούµε στον κατάλογο,
έχει ζητήσει τον λόγο ο κ. Βούτσης και ο κ. Βελόπουλος και µετά
θα ξεκινήσει ο κατάλογος.
Ορίστε, κυρία Μπακαδήµα, έχετε τον λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σχέδιο νόµου
του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Δηµοτικών και Περιφερειακών Αρχών εισάγει ένα πλέγµα διατάξεων που στο
όνοµα της κυβερνησιµότητας παραβιάζει βασικές αρχές του Συντάγµατος, αποσιωπώντας, όµως, από όλους τους πολίτες τις
πραγµατικές συνέπειες και τις στοχεύσεις της Νέας Δηµοκρατίας.
Στην αντιπροσωπευτική δηµοκρατία κριτήριο του πραγµατικά
δηµοκρατικού χαρακτήρα της είναι ο βαθµός συµµετοχής των
πολιτών και της ελεύθερης και ανόθευτης έκφρασής τους σε
όλες τις διαδικασίες ανάδειξης των εκπροσώπων τους στα όργανα του κράτους, της τοπικής αυτοδιοίκησης σε όλες τις βαθµίδες και σε όλες τις µορφές.
Όµως, στο υπό συζήτηση νοµοθέτηµα βλέπουµε να µην έχουν
ληφθεί ούτε οι συνταγµατικές επιταγές που παραβιάζονται ούτε
όµως και ενωσιακά και διεθνή κείµενα, όπως ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Αυτονοµίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ας δούµε συνοπτικά ορισµένα από τα άρθρα του νοµοσχεδίου
που για εµάς είναι προβληµατικά.
Ξεκινώ µε το άρθρο 3. Στο άρθρο 3 βλέπουµε τη µείωση του
αριθµού των µελών των δηµοτικών συµβουλίων για δήµους µε
πληθυσµό από δύο χιλιάδες έως εκατό χιλιάδες κατοίκους, χωρίς
δε να έχουµε κανένα δηµοσιονοµικό όφελος, όπως προκύπτει
από τα συνοδευτικά του σχεδίου νόµου κείµενα. Λιγότεροι δηµοτικοί σύµβουλοι είναι δεδοµένο πως σηµαίνει δυσκολία στελέχωσης θέσεων διοίκησης και επιτροπών. Σε µικρότερους δε
δήµους δηµιουργείται ακόµη σοβαρότερο πρόβληµα. Ταυτόχρονα, βλέπουµε να υπάρχει µία µικρή αύξηση δηµοτικών συµβούλων για τους δήµους από εκατό χιλιάδες κατοίκους και πάνω.
Προχωρώντας, άρθρο 4 και Αρχές Δηµοτικών Κοινοτήτων:
Υπάρχει µείωση στους συµβούλους στις κοινότητες κάτω των
δέκα χιλιάδων κατοίκων και ταυτόχρονα οι κοινότητες µετατρέπονται σε δηµοτικές. Ακυρώνεται ουσιαστικά η αρχή της εγγύτητας που κατοχυρώνεται από το πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χάρτη
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Τοπικής Αυτονοµίας και αγνοούνται, φυσικά, τα αιτήµατα χιλίων
πεντακοσίων κοινοτήτων που έχουν συγκροτήσει δίκτυα κοινοτήτων και όλο αυτό το διάστηµα τοποθετούνται, διενεργώντας
σχετικό δηµοψήφισµα επί του θέµατος.
Άρθρο 5, χρόνος διενέργειας εκλογών, διάρκεια δηµοτικής περιόδου: Επαναφορά της πενταετούς θητείας, γεγονός που συνδυαστικά µε την τεχνητή αυτοδυναµία που παρέχει το άρθρο 26
στην πλειοψηφούσα παράταξη µεταθέτει ουσιαστικά τον χρόνο
λογοδοσίας του δηµάρχου και της δηµοτικής αρχής στο τέλος
της θητείας.
Σε περίπτωση, λοιπόν, που υπάρχει µία τοπική αρχή που έχει
αποτυχηµένη ή καταστροφική διαχείριση -και έχουµε, όλοι γνωρίζουµε τέτοια παραδείγµατα- στερεί το νοµοθέτηµα τη δυνατότητα των δηµοτών να επανακαθορίσουν την επιλογή τους και
πρέπει να συνεχίσουν να υφίστανται όλες τις συνέπειες για
ακόµη έναν χρόνο, µέχρι να κλείσει η πενταετία.
Στην περίπτωση εφαρµογής της απλής αναλογικής και αντίστοιχα της εκλογής δηµάρχων και περιφερειαρχών από τα δηµοτικά και περιφερειακά συµβούλια, που είναι και πρόταση του
ΜέΡΑ25, ο δήµαρχος ή ο περιφερειάρχης θα λογοδοτούσαν
διαρκώς στο συµβούλιο και στους πολίτες. Θα ήταν έτσι οι κεντρικοί εκφραστές πιθανών συγκλίσεων και συναινέσεων. Οι παρατάξεις που θα τους στήριζαν θα ήταν πολιτικά δεσµευµένες
και στην υλοποίηση των προγραµµατικών συµφωνιών, ώστε να
µπορούν να έχουν ένα έργο να παρουσιάσουν στο τέλος της θητείας τους, αλλά θα είχαµε και καλύτερη λειτουργία της τοπικής
αυτοδιοίκησης. Τέτοια παραδείγµατα µπορούµε να αντλήσουµε
από τις ευρωπαϊκές χώρες που ήδη το εφαρµόζουν.
Το επιχείρηµα που ακούµε πως τα έργα θέλουν µεγάλο χρόνο
ωρίµανσης και εκτέλεσης είναι µεν σωστό, αλλά αφ’ ενός η διοίκηση, σε όποιον βαθµό και αν συζητούµε, οφείλει να σχεδιάζει
µακροπρόθεσµα, µε ευρεία συναίνεση και συνεπώς να έχει συνέπεια, ανεξάρτητα από το ποιος είναι την κάθε στιγµή δηµοτική
αρχή και αφ’ ετέρου, τα τέσσερα χρόνια είναι ένας επαρκής χρόνος για να φανεί και να αποδειχθεί ή όχι η επάρκεια της οποιασδήποτε δηµοτικής αρχής.
Πάµε στο άρθρο 13 που έχει τα οριζόµενα για τις έδρες των
δηµοτικών συµβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας. Μείωση των
εδρών προβλέπεται εδώ. Σε συνδυασµό µε το άρθρο 13, βλέπουµε γενικά να έχουµε αύξηση του µέτρου. Άµεση συνέπεια; Ο
περιορισµός στην εκπροσώπηση των µικρότερων παρατάξεων ή
ακόµα και αποκλεισµός τους.
Άρθρο 15, κατάρτιση συνδυασµών και υποβολή υποψηφιοτήτων. Η προτεινόµενη αύξηση του κόστους για τα παράβολα των
υποψηφίων για τη συµµετοχή στις αυτοδιοικητικές εκλογές από
τη µία πλευρά, αλλά και η πρόβλεψη για κλείσιµο των ψηφοδελτίων τέλος Αυγούστου από την άλλη, θέτουν έναν σαφή φραγµό
συµµετοχής στους συµπολίτες µας που δεν ανήκουν στα εύπορα
στρώµατα της κοινωνίας ή και σε µικρότερες παρατάξεις που
προσπαθούν µέχρι τελευταία στιγµή να µπορέσουν να σχηµατίσουν το ψηφοδέλτιό τους.
Άρθρο 24, άρθρο που φέρνει τη µείωση ορίου αυτοδυναµίας
του δηµάρχου στο 43% συν µία ψήφο, από το 50% συν µία ψήφο.
Άρθρο που έρχεται, ουσιαστικά, να υφαρπάξει την ψήφο των πολιτών. Η παράταξη του δηµάρχου όσο ποσοστό και αν πάρει
στον πρώτο γύρο, αν καταφέρνει να συγκεντρώσει το 43% συν
µία, θα διαθέτει στο τέλος το 60% των µελών του δηµοτικού συµβουλίου, όπως ορίζει το άρθρο 26 στην πρώτη παράγραφο
αυτού, των θεσµοθετηµένων επιτροπών του δήµου και των νοµικών εκπροσώπων του.
Η τεχνητή αυτοδυναµία που παρέχεται ανεξάρτητα από το
πόσο απέχει από την αυτοδυναµία η πλειοψηφούσα παράταξη,
παραβιάζει κατάφωρα την ισότητα της ψήφου, επειδή το δηµοτικό συµβούλιο που τελικά θα δηµιουργηθεί, δεν θα αντιπροσωπεύει τη σύνθεση του εκλογικού σώµατος. Ο βαθµός παραβίασης της ισότητας της ψήφου συναρτάται ευθέως µε το µέγεθος
της προνοµιακής ενίσχυσης της πλειοψηφούσας παράταξης. Τα
προνόµια για ακόµα µία φορά αντίκειται στα ίσα δικαιώµατα.
Άµεση συνέπεια και αυτής της ρύθµισης θα είναι ο αποκλεισµός
της εκπροσώπησης των µικρότερων παρατάξεων ή, στην καλύτερη των περιπτώσεων, ο περιορισµός τους.
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Άρθρο 26 και το πλαφόν του 3%. Πολλή συζήτηση έγινε και
στο πλαίσιο της επιτροπής, αλλά και στον δηµόσιο διάλογο. Θεωρούµε πως η εφαρµογή οποιουδήποτε ορίου αποκλείει και νοθεύει την εκπροσώπηση τµηµάτων της κοινωνίας µας και ακυρώνει βασικές συνταγµατικές αρχές, οµάδων πολιτών και συλλογικοτήτων που πρέπει να εκφράζονται στο δηµοτικό συµβούλιο κάθε δήµου.
Άρθρο 29, εκλογή συµβούλων δηµοτικών κοινοτήτων. Στις δηµοτικές κοινότητες µε πληθυσµό µεγαλύτερο ή ίσο των τριακοσίων ενός κατοίκων, ο συνδυασµός του επιτυχόντος δηµάρχου
λαµβάνει τα 3/5 του συνόλου των εδρών των συµβούλων σε κάθε
δηµοτική κοινότητα και οι επιλαχόντες σύνδεσµοι τα υπόλοιπα
2/5. Και εδώ µία ακόµα παραβίαση της ισότητας της ψήφου. Δηµιουργούνται, για πολλοστή φορά, δύο µέτρα και δύο σταθµά.
Αναρωτιόµαστε γιατί ο πρόεδρος σε µία κοινότητα που έχει
πάνω από τριακόσιους κατοίκους να εκλέγεται από τον επιτυχόντα συνδυασµό του δηµάρχου, ανεξάρτητα µε το αν έχει την
πλειοψηφία στην κοινότητα ή όχι, ενώ σε µια κοινότητα που είναι
κάτω των τριακοσίων κατοίκων να είναι ο πλειοψηφών, όπως ορίζεται στο άρθρο 30;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ)
Είναι ολοφάνερα αντιδηµοκρατικό να µην εκλέγονται αυτοί
που πήραν την πλειοψηφία στην κοινότητα. Με την προτεινόµενη
ρύθµιση είναι ο δήµαρχος εκείνος που επιλέγει και όχι ο πολίτης
ποιος θα τον εκπροσωπεί στις κοινότητες και αυτό παραβιάζει
τη λαϊκή βούληση.
Άρθρο 30, εκλογή προέδρων δηµοτικών κοινοτήτων. Και εδώ
στις δηµοτικές κοινότητες µε πληθυσµό έως τριακόσιους κατοίκους πρόεδρος της δηµοτικής κοινότητας εκλέγεται ο υποψήφιος του συνδυασµού, στον οποίο καταµετρήθηκαν τα περισσότερα έγκυρα ψηφοδέλτια κατά τον πρώτο γύρο στη δηµοτική
ενότητα.
Εδώ παρατηρούµε και κάτι περίεργο, για πολλοστή φορά στο
υπό συζήτηση σχέδιο νόµου. Ο πρόεδρος των κοινοτήτων άνω
των τριακοσίων κατοίκων εκλέγεται από το συνδυασµό του δηµάρχου. Στις κάτω των τριακοσίων όχι.
Άρθρο 42, περιφερειακές αρχές. Μειώνεται ο αριθµός των
µελών των περιφερειακών συµβουλίων σε σηµαντικό βαθµό, κάτι
που, όπως και στα δηµοτικά συµβούλια, σηµαίνει η δυσκολία στελέχωσης θέσεων διοίκησης και επιτροπών. Ταυτόχρονα δε στις
περιφέρειες όπου, λόγω γεωγραφικής έκτασης και έλλειψης
χρηµατοδότησης ήδη η επαφή των περιφερειακών σχηµάτων µε
την κοινωνία είναι δύσκολη, βλέπουµε να δυσχεραίνεται ακόµα
περισσότερο.
Αντίστοιχες µε τις προαναφερθείσες δυσκολίες, δυστοκίες και
δυσλειτουργίες που προκύπτουν µε τα άρθρα που αφορούν τα
δηµοτικά συµβούλια, προκύπτουν και για τα περιφερειακά, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα άρθρα 43, 51, 52, 57 και 59.
Προχωρώντας θα σταθώ στο άρθρο 88 και την πρόβλεψη για
αναστολή της επαγγελµατικής δραστηριότητας του περιφερειάρχη, µια αναστολή που φαίνεται να κινείται στη σωστή κατεύθυνση, όµως είναι πιθανό να κυοφορήσει επιµέρους προβλήµατα. Θα έπρεπε να δούµε πώς µπορούµε να προβλέψουµε και
να προνοήσουµε, ώστε αυτά να µην προκύψουν. Θεωρητικά οι
αλλαγές που επιχειρούνται έχουν σαν στόχο την επίτευξη της
κυβερνησιµότητας, ενός όρου που χρησιµοποιείται ευρέως. Παρ’
όλα αυτά, δεν θα πρέπει να λησµονούµε πως σχετίζεται µε την
κεντρική διοίκηση και όχι µε την αυτοδιοίκηση. Είναι ένας όρος
που εµπεριέχει µία εξόχως συγκεντρωτική χροιά και ουσία.
Δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η απλή και
ανόθευτη αναλογική, το µόνο εκλογικό σύστηµα που εκφράζει
πλήρως τη λαϊκή βούληση, σχετίζεται µε αδυναµία διακυβέρνησης. Σε Αυστρία, Ισπανία, Ολλανδία, Σουηδία, Φινλανδία δεν έχει
παρατηρηθεί κανένα τέτοιο πρόβληµα, ούτε και σε χώρες όπου
ο δήµαρχος εκλέγεται από το δηµοτικό συµβούλιο, όπως, για παράδειγµα, η Γαλλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία.
Δυστυχώς, παρά τα λόγια που ακούµε περί του αντιθέτου, το
νοµοσχέδιο δεν αποτελεί βήµα εκσυγχρονισµού, αλλά ευθεία
επίθεση στην αυτοδιοίκηση, τη δηµοκρατία και την πολυφωνία.
Έρχεται σε συνέχεια προηγούµενων πολιτικών και βρίσκει πά-

13172

τηµα στη µισή δουλειά που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ µε τη δική του ψαλιδισµένη απλή αναλογική. Θα επαναλάβω για πολλοστή φορά και
δεν θα κουραστώ να το λέω -ούτε εγώ ούτε οι υπόλοιποι συνάδελφοι και τα στελέχη του ΜέΡΑ25- ότι η απλή και ανόθευτη αναλογική είναι το µόνο εκλογικό σύστηµα που καταφέρνει να
αποτυπώσει µε ακρίβεια την αντιστοιχία της λαϊκής βούλησης µε
τις έδρες εκπροσώπησης, ενώ και η εκλογή δηµάρχου και περιφερειάρχη θα πρέπει να γίνεται από τα αντίστοιχα συµβούλια.
Είναι σηµαντικό, επίσης, να µην θεσµοθετούνται προβλέψεις
που ναρκοθετούν τη συµµετοχή των πολιτών, όπως το πλαφόν
του 3%, η πλειοψηφία του 43% συν µία ψήφο, η αύξηση των παραβόλων. Ο αποκλεισµός δυνάµεων όχι µόνο µειώνει την πολυφωνία και νοθεύει το αποτέλεσµα, αλλά κόβει και έναν βασικό
πυλώνα ενηµέρωσης της κοινωνίας, καθώς οι δυνάµεις, ειδικότερα οι µικρότερες δυνάµεις, που συµµετέχουν στα συµβούλια
µε ποσοστά µικρότερα του 3% έχουν αναφορά, είναι η φωνή
οµάδων που δεν θα είχαν αλλιώς πρόσβαση στα τεκταινόµενα
της αυτοδιοίκησης και της περιοχής τους.
Παρ’ όλα αυτά, κύριε Υπουργέ, αφήνει η ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη βαθιά αποστροφή της προς οτιδήποτε δεν
προωθεί και δεν στηρίζει τα «γαλάζια» παιδιά, τα «γαλάζια» στελέχη, αλλά και την ανάγκη να δηµιουργηθεί, να οικοδοµηθεί µια
τοπική αυτοδιοίκηση κατ’ εικόνα και καθ’ οµοίωση του στρεβλού
επιτελικού, µόνο στα δικά σας µάτια Επιτελικού Κράτους, να στερεί από ενεργούς πολίτες την ενασχόλησή τους µε τα τοπικά θέµατα και εν γένει, µε τα κοινά.
Φυσικά, δεν σας προβληµατίζει αυτό. Βασικός, πρωταρχικός
στόχος της Νέας Δηµοκρατίας είναι να εγκαθιδρύσει, να συντηρήσει και να θρέψει µία γαλάζια τοπική αυτοδιοίκηση, µε στελέχη
που θα χρησιµοποιήσουν κάθε πρόβλεψη του σχεδίου, του σηµερινού και όποιου µελλοντικού, κάθε ενίσχυση που θα τους
δοθεί είτε είναι χρηµατική είτε άλλου είδους, για να αγκιστρωθούν στην τοπική εξουσία. Το είδαµε µε παραδείγµατα στελεχών
σας, δηµάρχων σας, που έχουν αποφύγει τη συζήτηση του νοµοσχεδίου στο πλαίσιο των συνεδριάσεων των δηµοτικών συµβουλίων.
Όµως, ένας ακόµη στόχος της ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών είναι να µην επιτρέψει σε καµµία προοδευτική φωνή ούτε
να ακουστεί ούτε να εκπροσωπηθεί.
Ωστόσο, να είστε σίγουροι, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι
της Συµπολίτευσης, ότι αυτές οι φωνές και θα ακουστούν και θα
εκπροσωπηθούν και τελικά πραγµατικά, ανεξάρτητα από τα
µέτρα που θα λάβετε, ανεξάρτητα από τα δικά σας νοµοθετήµατα. Αυτές οι φωνές θα γίνουν κραυγές και θα καταφέρουν να καλύψουν οποιαδήποτε δική σας προσπάθεια.
Όπως δήλωσε εξαρχής το ΜέΡΑ25 δεν µπορεί παρά να καταψηφίσει το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε την κ. Μπακαδήµα και για τη συνέπεια στον χρόνο.
Θέλω κι εγώ από τη µεριά µου να ευχηθώ σε όλες και όλους
τους συναδέλφους καλό µήνα, καλό καλοκαίρι, πάντα µε υγεία
και δύναµη.
Όπως ήδη έχει προαναγγελθεί, τον λόγο τώρα θα πάρει για
λίγο, προκειµένου να τοποθετηθεί για την τροπολογία µε γενικό
αριθµό 908 και ειδικό 89, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας κ. Ταγαράς.
Κύριε Ταγαρά, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισαγωγικά και οριζόντια θέλω
να πω ότι απόρροια των ρυθµίσεων που αναφέρονται στην τροπολογία και σε ό,τι αφορά την επένδυση και τα έργα στο Ελληνικό έχουν να κάνουν µε το µέγεθος της έκτασης επέµβασης, µε
τις ιδιαιτερότητες του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και µε την τµηµατική εξέλιξη κατασκευής των έργων. Αυτά ήταν οι βασικοί
λόγοι που ερχόµαστε µε ρυθµίσεις να νοµιµοποιήσουµε και να
ασφαλίσουµε όλες τις ενέργειες που θα εξελιχθούν.
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά το άρθρο 1 για τη χωροθέτηση µαρίνας Αγίου Κοσµά, στις περιπτώσεις όπου το προεδρικό διά-
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ταγµα του άρθρου 2 του ν.4062/2012 τροποποιεί το από 22-22002 προεδρικό διάταγµα «Έγκριση ειδικού σχεδίου ολοκληρωµένης ανάπτυξης Ολυµπιακού Κέντρου Ιστιοπλοΐας στον Άγιο
Κοσµά» και καθορίζει χερσαία και θαλάσσια ζώνη όρους δόµησης και χρήσεις γης για την περιοχή αυτή, το διάταγµα –αυτή
είναι η προσθήκη- προτείνεται και από τον Υπουργό Τουρισµού
για λόγους ασφάλειας δικαίου, καθώς όλες οι αρµοδιότητες που
σχετίζονται µε τους τουριστικούς λιµένες ανήκουν στο Υπουργείο Τουρισµού.
Στο άρθρο 2 που αναφέρεται στην κυκλοφοριακή σύνδεση,
είπα ότι τα έργα εξελίσσονται τµηµατικά και κατασκευάζονται.
Είναι επιβεβληµένη γιατί µετά από την αποπεράτωση αυτοτελών
τµηµάτων του όλου έργου εγκρίνεται µε διαδικασία η οριστική
σύνδεση των εγκαταστάσεων µε το οδικό δίκτυο του πόλου.
Παραδείγµατος χάριν, σε ό,τι αφορά αποπεράτωση εγκεκριµένων δικτύων ή συνδέσεων εντός του πόλου, θα διενεργούνται
µέσω δικτύων υφιστάµενων ή και κατασκευασθησόµενων και θα
εγκρίνονται από τον εκάστοτε αρµόδιο φορέα. Είναι µεταβατική
η εξέλιξη όσο τµηµατικά εξελίσσονται οι κατασκευές µέχρι βεβαίως την ολοκλήρωση του έργου, που τότε όλα θα είναι ως
έχουν σχεδιαστεί και θα λειτουργούν σύµφωνα µε το σχέδιο που
εξαρχής είναι γνωστό.
Το άρθρο 3 αναφέρεται στην αρτιότητα προ της διαµόρφωσης
κοινόχρηστων χώρων. Γνωρίζουν οι αρµόδιοι τεχνικοί ότι για να
εκδοθεί µια οικοδοµική άδεια εντός σχεδίου πόλεως, µία από τις
απαραίτητες προϋποθέσεις είναι η αρτιότητα και η οικοδοµησιµότητα του οικοπέδου, η οικοδοµησιµότητα που έχει να κάνει µε
την ύπαρξη προσώπου σε κοινόχρηστο χώρο.
Η προϋπόθεση λοιπόν ύπαρξης προσώπου σε κοινόχρηστο
χώρο πληρούται κατά τον χρόνο όπου οι χώροι χαρακτηρίζονται
ως κοινόχρηστοι µε υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 3 του
ν.4062/2012, όταν περιέρχονται στην κυριότητα του ελληνικού
δηµοσίου. Και αυτό γιατί δεν έχει να κάνει µε πολεοδοµικές διατάξεις, αλλά µε την τµηµατική εξέλιξη του έργου, σε ό,τι αφορά
το προσωπικό σε κοινόχρηστο δρόµο.
Σε ό,τι αφορά το άρθρο 4, αναφέρεται στη µεταφορά του Γραφείου Ελληνικού από τη Γενική Γραµµατεία Δηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών στη Γενική Γραµµατεία
Χωρικού Σχεδιασµού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σίγουρα πιο οικείος χώρος
για όλες τις δράσεις, οικοδοµικές άδειες και λοιπά και λόγω εµπειρίας, αλλά και λόγω της εγγύτητας µε το Υπουργείο, το οποίο
είναι πολύ πιο κοντά στις αδειοδοτήσεις και τις εγκρίσεις για ένα
τόσο µεγάλο έργο, για να µπορούµε να προχωρούµε σε χρόνους
που είναι πιεστικοί για την ολοκλήρωση του έργου.
Βέβαια, οι αρµοδιότητες του γραφείου Ελληνικού αφορούν
κατά κύριο λόγο στην έκδοση όλων των διοικητικών πράξεων,
σύµφωνα µε τον ν.4495/2017.
Σε ό,τι αφορά το άρθρο 5, είναι τροποποιήσεις σύµβασης διανοµής. Έχουν να κάνουν µε την αναγκαιότητα, σε ό,τι αφορά την
πρόοδο των µελετών που απαιτούνται για την υλοποίηση των
έργων, πάλι λόγω τµηµατικής εξέλιξης κατασκευής των έργων,
ότι η οριστικοποίηση των έργων όπως παραδείγµατος χάριν της
οδοποιίας επιφέρει επουσιώδεις και σηµειακές τροποποιήσεις
στο εγκεκριµένο σχέδιο. Αυτός είναι ο λόγος εξυπηρέτησης και
ρύθµισης µε το άρθρο 5.
Στο άρθρο 6 λόγω της µεγάλης έκτασης, όπως είπα, του µητροπολιτικού πάρκου και τµηµατικής εξέλιξης κατασκευής των
έργων, γι’ αυτόν τον λόγο προτείνεται η συγκεκριµένη διαβάθµιση, µε βάση την οποία τροποποιήσεις που δεν µεταβάλλουν
ουσιωδώς τον χαρακτήρα του πάρκου εγκρίνονται µε ταχύτερη
διαδικασία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Σε κάθε περίπτωση, οι τροποποιήσεις αυτές όταν είναι ουσιώδεις, εγκρίνονται µε απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και
ύστερα από γνώµη του κεντρικού συµβουλίου πολεοδοµικών θεµάτων και αµφισβητήσεων.
Σε ό,τι αφορά το άρθρο 7 «κατεδαφιστέα και διατηρούµενα»,
εδώ έχει υπάρξει ένας κατάλογος από το Υπουργείο Ανάπτυξης,
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όπου έχει κατηγοριοποιήσει τα διατηρητέα κτήρια και καταρχήν
ποια κατεδαφίζονται και ποια όχι.
Σε ό,τι αφορά τα κατεδαφιστέα –και δεν µιλάω για τα διατηρητέα, αυτά εξακολουθούν και δεν αλλάζουν- επειδή στη φάση
εξέλιξης των εργασιών υπάρχουν αλλαγές, παράδειγµα όπως ο
υδατόπυργος της παλιάς αµερικανικής βάσης που κρίνεται ότι
πρέπει να διατηρηθεί, άρα χρειάζονται κάποιες αλλαγές σε ό,τι
αφορά τη µετάβαση από τη µία κατηγορία στην άλλη για τα κατεδαφιστέα κτήρια. Αυτά βεβαίως σύµφωνα µε την απόφαση του
αρµόδιου κατά τον ν.4663/2020 Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κύριο Υπουργό.
Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος Βελόπουλος.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα, ξεκινώντας τη σηµερινή οµιλία, να αναρωτηθούµε
όλοι εδώ µέσα πόσο σοβαρό είναι το πολιτικό µας σύστηµα –και
δεν είναι ρητορικό το ερώτηµα- πόσο σοβαρό είναι το ελληνικό
πολιτικό σύστηµα. Καθόλου.
Κάθε κυβέρνηση που έρχεται εδώ, ιχνηλατώντας και βλέποντας και ανιχνεύοντας τις προθέσεις του κόσµου, αλλάζει εκλογικούς νόµους. Αν κάποια στιγµή δεν παγιώσουµε το εκλογικό µας
σύστηµα για να αντιµετωπίσουµε και τα τυχόν λάθη που κάνει
καθένας εδώ µέσα ξεχωριστά και αν δεν αντιληφθούµε πραγµατικά ότι δεν µπορεί να κόβουµε και να ράβουµε τα εκλογικά συστήµατα ανάλογα µε τα ποσοστά που έχουµε τη δεδοµένη
χρονική στιγµή και τη συγκυρία των γεγονότων, τότε φοβούµαι
ότι ο ελληνικός λαός όχι απλά θα είναι µακριά από την πολιτική,
όχι απλά θα απέχει από την πολιτική, αλλά θα µας λοιδορεί, κύριε
Πέτσα.
Είστε Κυβέρνηση δύο ετών. Έχετε κάνει δύο νοµούς για την
ψήφο της Οµογένειας και τώρα έρχεστε να αλλάξετε τον νόµο
που τροποποιήσατε κατά το παρελθόν µε το 42% για την οικονοµική επιτροπή. Για ποιον λόγο το κάνατε; Όχι για να κυβερνηθούν οι δήµοι -µην κοροϊδευόµαστε!-, αλλά γιατί θέλετε οι δικοί
σας «γαλάζιοι» δήµαρχοι να πάρουν το ποσοστό που θέλετε και
να πάτε µετά, την επόµενη µέρα των εκλογών, και να πείτε «ο
«γαλάζιος χάρτης της χώρας».
Το ρητορικό δε ερώτηµα που απευθύναµε και απευθύνω προς
τους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας είναι το εξής: Από το 74
µέχρι και σήµερα οι περισσότερες εκλογικές αναµετρήσεις γίνονταν µε ισχυρή πλειοψηφία. Οι δήµαρχοι έβγαιναν µε 42%. Δεν
ξέρετε ότι το «άντρο» της διαφθοράς, σύµφωνα µε τα γνωστά
γεγονότα που έχουν επακολουθήσει, ήταν οι δήµοι; Δεν τα ξέρατε εσείς αυτά; Άρα, λοιπόν, ακόµη και µε το εκλογικό σύστηµα,
όπως το λέτε, δεν πρόκειται να βρεθεί λύση στο πρόβληµα.
Ξέρετε τι κάνετε; Με βάση το αποτέλεσµα, επιλέγετε µία λύση
η οποία δεν θεραπεύει το αίτιο του προβλήµατος. Και θα σας πω,
λοιπόν, ποιο είναι το αίτιο του προβλήµατος. Είναι η βαθιά κοµµατικοποίηση, η διχαστική σας επιλογή στην τοπική κοινωνία.
Είστε κόµµατα που διχάζετε τους Έλληνες. Γιατί πρέπει να υπάρχει υποψήφιος της Νέας Δηµοκρατίας; Και τι λένε; Ανεξάρτητος,
λέει, είναι, υποστηριζόµενος. Δηλαδή, κοροϊδεύουµε τον κόσµο!
Τι να καθίσεις και να µιλήσεις και τι να πεις για το νοµοσχέδιο;
Δεν υπάρχει αυτό το πράγµα, πραγµατικά δεν υπάρχει! Διότι αν
πραγµατικά η Κυβέρνηση µεριµνούσε σοβαρά, θα έλεγε «κάνω
ένα εκλογικό σύστηµα στο οποίο συµφωνούν όλα τα κόµµατα και
αντέχει για είκοσι χρόνια. Δεν µε ενδιαφέρει το αποτέλεσµα, αν
χάσω ή κερδίσω. Με ενδιαφέρει το θετικό αποτέλεσµα για την
τοπική κοινωνία». Εδώ πάτε να «ξηλώσετε» από κοινότητες τριακοσίων κατοίκων τη δυνατότητα να εκλέγει ο οποιοσδήποτε πολίτης της κοινότητας αυτής τον πρόεδρό του και δίνεται τη
δυνατότητα στον δήµαρχο της περιοχής να επιλέγει αυτός τον
«πραίτορά» του. Δεν ήξερα ότι έχουµε δηµοκρατία αλά καρτ!
Εµείς έχουµε πει ότι είµαστε υπέρ της απλής αναλογικής, αλλά
πάντοτε κοιτώντας βέβαια και τη Θράκη για προφανείς, και όχι
µόνο, λόγους. Αυτό είναι το αντιπροσωπευτικό τουλάχιστον για
την τοπική κοινωνία, για την τοπική αυτοδιοίκηση. Εσείς αυτό
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που κάνετε είναι να διχάζετε τον κόσµο. Βάζετε το ένα καφενείο
να «δέρνει» το άλλο καφενείο, να συγκρούονται µεταξύ τους οικογένειες. Γιατί πρέπει να έχετε κοµµατικούς υποψήφιους;
Το ίδιο είχαµε πει και για τα πανεπιστήµια. «Ξεριζώστε» τις κοµµατικές οργανώσεις από εκεί µέσα και έτσι δεν θα υπάρχουν
επεισόδια. Γιατί; Εκεί, βέβαια, υπάρχει άλλο «αλισβερίσι», όπως
µεταπτυχιακά, πτυχία, βαθµολογίες κ.λπ., κ.λπ..
Κύριε Υπουργέ, λυπάµαι, αλλά αυτό δεν λέγεται ούτε Επιτελικό Κράτος, ούτε µεταρρυθµιστική Κυβέρνηση. Λέγεται βαθιά
στείρο κοµµατικό κράτος µε σκοπό την εξουσία. Αυτή είναι η
αλήθεια!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Από την άλλη, αφού ενδιαφέρεστε για την τοπική αυτοδιοίκηση, πείτε στους δηµάρχους, αλλά κάντε και µια νοµοθετική
ρύθµιση, να διαγραφούν τα δηµοτικά τέλη που επί έναν ολόκληρο χρόνο πρέπει να τα πληρώσουν οι άνθρωποι, ενώ τα µαγαζιά τους είναι κλειστά. Γιατί να πληρώνει δηµοτικά τέλη ο
µαγαζάτορας, όταν η Κυβέρνηση αποφάσισε να του κλείσει το
µαγαζί; Οριζόντια διαγραφή των δηµοτικών τελών των καταστηµάτων. Δεν υπάρχει άλλη λύση!
Επίσης, πρέπει να απεµπλακεί και η φορολογική ενηµερότητα.
Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα µαγαζί που του το κλείσατε
και δεν µπορεί τα πληρώσει τα δηµοτικά τέλη, δεν µπορεί να
πάρει φορολογική ενηµερότητα. Πώς θα γίνει έτσι; Πώς θα λειτουργήσει αυτό το µαγαζί στον τάδε δήµο; Γιατί πείτε µου εσείς!
Το µόνο που σας ενδιαφέρει είναι αν είναι δικός σας ο δήµαρχος
και όχι ο πολίτης που είναι δικός µας, Έλληνας πολίτης που πρέπει να υπηρετηθεί και να εξυπηρετηθεί από εµάς;
Επίσης, θέλω να σας πω -και απευθύνοµαι σε όλα τα κόµµατα,
γιατί θεωρώ ότι η απαξίωση του πολιτικού συστήµατος ξεκινάει
από εδώ µέσα- ότι η ποιότητα της πολιτικής αντιπαράθεσης µεταξύ των κοµµάτων µε βρίσκει ειλικρινά να συνθλίβοµαι, να
νιώθω άσχηµα. Οι µεν κάνουν αντιπολίτευση µε τα «troll» τους
στα social media για το σακάκι του τέως Πρωθυπουργού, το
καρό σακάκι που φόρεσε προχθές και οι άλλοι, της Νέας Δηµοκρατίας, για το σκυλάκι στο Μαξίµου. Αν αυτό είναι σοβαρή αντιπαράθεση µεταξύ κοµµάτων -και αναφέροµαι στον ΣΥΡΙΖΑ και
τη Νέα Δηµοκρατία-, θεωρώ ότι είναι λάθος. Αυτή είναι η άποψή
µας! Γιατί αντιπαρατίθεστε στα «µικρά»; Θα σας το πω τώρα.
Διότι στα «µεγάλα» συµφωνείτε! Στα Σκόπια συµφωνείτε, στα
µνηµόνια συµφωνείτε, στο χασίς συµφωνήσατε, σε όλα τα «µεγάλα», τα οποία για εµάς είναι επικίνδυνα, συµφωνείτε και βρίσκετε «πεδίο δόξης λαµπρόν» αντιπαραθέσεως στα «µικρά» και
επουσιώδη.
Θα σας πω κάτι. Όσο συνεχίζετε έτσι, µπορεί να ατσαλώνετε
το 30%, το 20%, το 35% που έχετε, αλλά για εµάς στην Ελληνική
Λύση ο φάρος της δηµοκρατίας είναι το 55% που δεν ψήφισαν.
Σε αυτούς απευθυνόµαστε, σε αυτούς µιλάµε, µε αυτούς συζητάµε και αυτούς θέλουµε να πείσουµε!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Όµως, πώς να τους πείσουµε, κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, όταν ένας Χατζηθεοδοσίου -ο οποίος είναι ο Πρόεδρος
του Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου και ήταν «ΠΑΣΟΚος»- κάλεσε, λέει, το ΚΙΝΑΛ, τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δηµοκρατία, µαζί µε
τον Άδωνι Γεωργιάδη, να συµφάγουν όλοι µαζί, λες και δεν υπάρχει ΚΚΕ, δεν υπάρχει το ΜέΡΑ25, δεν υπάρχει η Ελληνική Λύση!
Μήπως είναι ο «αρραβώνας» για τη συγκυβέρνηση που έρχεται;
Αναρωτιέµαι! Διότι πολύ νερό στο κρασί τους έχουν ρίξει τελευταίως από τη Νέα Δηµοκρατία. Και, δυστυχώς, βλέπω νερό στο
κρασί και από τον ΣΥΡΙΖΑ! Αυτή η τακτική δεικνύει ότι υπάρχει
µία υπόγεια συµφωνία µεταξύ κάποιων κοµµάτων για τα µελλούµενα. Να προσέξετε, γιατί όποιος σχεδιάζει και κάνει σχέδια
βράδυ ή µέρα, τα βλέπει ο Θεός, δηλαδή ο ελληνικός λαός, και
γελάει! Και γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος! Διότι δεν
µπορεί ο κ. Χατζηθεοδοσίου να παραβιάζει την ίδια τη Βουλή!
Δεν γίνεται να καλούνται µόνο το ΚΙΝΑΛ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δηµοκρατία να τρώνε και να πίνουν, να βγάζουν φωτογραφίες και
να τις ανεβάζουν οι Υπουργοί της Νέας Δηµοκρατίας στα social
media. Σας εκµεταλλεύονται κιόλας! Και το λέω µε συµπάθεια
στο ΚΙΝΑΛ και στον ΣΥΡΙΖΑ. Σας εκµεταλλεύονται από τη Νέα
Δηµοκρατία! Σας θεωρούν «δικούς» τους ανθρώπους. Αν δεν
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είστε «δικοί» τους άνθρωποι, µη συντρώγετε µαζί τους και µην
πηγαίνετε µόνοι σας να µιλάτε µαζί τους.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Πέτσα, σας συµπαθώ προσωπικά. Όµως, δυστυχώς, η Νέα Δηµοκρατία έκανε τη χώρα µας Σιναλόα!
Την ξέρετε τη Σιναλόα; Και σήµερα είχαµε πυροβολισµούς στον
Άλιµο! Κάνατε τη χώρα Σιναλόα, Τιχουάνα, Μεξικό, καρτέλ. Κάθε
µέρα και µια δολοφονία! Κάθε µέρα και ένα ξεκαθάρισµα λογαριασµών, κάθε µέρα επιβεβαιώνεται στη χώρα µας η Σιναλόα!
«Νόµος και τάξη» µας έλεγε προεκλογικά ο κύριος Πρωθυπουργός, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε αποτύχει ως έναν βαθµό στην εγκληµατικότητα. Αν ο βαθµός ήταν µεγάλος ή µικρός είναι κάτι
που το συζητάµε τώρα. Εξάλλου, Αντιπολίτευση είναι. Τι κάνατε
εσείς ως Νέα Δηµοκρατία για να αισθάνεται ασφαλής ο πολίτης;
Πυροβολεί µέρα µεσηµέρι ο άλλος µε καλάσνικοφ στο κεφάλι
άνθρωπο, πηγαίνουν τον πυγµάχο στη Βάρη και τον δολοφονούν
µε σφαίρες στο κεφάλι. Δεν µπορώ να καταλάβω, δηλαδή, τι είδους νόµος και τάξη είναι αυτές; Θα σας πω εγώ. Έχετε κάνει
τον αστυνοµικό να κυνηγάει τους «µασκοφόρους». Όχι τους εγκληµατίες «µασκοφόρους» και «κουκουλοφόρους» που µπαίνουν
µε καλάσνικοφ! Όχι! Τον Έλληνα που δεν φοράει µάσκα. Όποιος
δεν φοράει µάσκα, ο αστυνοµικός τρέχει από πίσω µε το µπλοκάκι. Αυτήν την Αστυνοµία θέλετε; Την Αστυνοµία που να κυνηγάει τον πολίτη ή την Αστυνοµία που να κυνηγάει τον εγκληµατία;
Η Ελληνική Λύση θέλει το δεύτερο, να κυνηγάµε τον εγκληµατία
και όχι τον νοµοταγή Έλληνα πολίτη που απλά δεν φόρεσε τη
µάσκα του.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Σιναλόα η Ελλάδα! Μέρα µεσηµέρι να πυροβολούνται στους
δρόµους! Ντροπή! Ντροπή σε όλους και περισσότερο ντροπή
στην Κυβέρνηση που µε τη «σηµαία» αυτή υφάρπαξε την ψήφο
των Ελλήνων, µε τη «σηµαία» του νόµου και της τάξεως. Και όταν
λέµε «νόµος και τάξη», δεν θα πάµε στο άλλο, στο αυταρχικό «θέλετε, δεν θέλετε, κάντε αυτό», αλλά στο τι λέει ο νόµος, στο να
εφαρµόζεται ο νόµος για όλους.
Κύριε Πέτσα µου, θέλω να µείνω λίγο στα ελληνοτουρκικά,
γιατί δυστυχώς και αυτή η Κυβέρνηση, όπως και οι προγενέστερες και προηγούµενες, στέλνουν λάθος µηνύµατα, κύριε Υπουργέ. Στις 19 Μαΐου είχαµε την επέτειο της Γενοκτονίας των Ποντίων. Ο Πρωθυπουργός της χώρας δεν ήρθε καν εδώ. Κανείς πολιτικός Αρχηγός, αλλά εγώ µένω στον Πρωθυπουργό που ασκεί
διοίκηση και διακυβέρνηση. Επίσης, στις 29 Μαΐου είχαµε την
επέτειο της Αλώσεως. Κανείς πολιτικός Αρχηγός, ούτε η κ. Σακελλαροπούλου, δεν έγραψε ένα µήνυµα για την Άλωση, ένα µήνυµα ότι τουλάχιστον δεν ξεχνάµε. Διότι εµείς πιστεύουµε στους
θρύλους και τις παραδόσεις, πιστεύουµε σε αυτό που έλεγε και
στο οποίο επιµένει ο ελληνικός λαός να πιστεύει -κυρίως ο προσφυγικός, όπως εγώ, γιατί είµαι Μικρασιάτης- στο «Πάλι µε χρόνια, µε καιρούς, πάλι δικά µας θα ναι»! Είναι ο θρύλος και οι
παραδόσεις!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Ξέχασε, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός να γράψει ένα µήνυµα! Και
στις 30 Μαΐου η ελληνική Κυβέρνηση συναντάει τον Τσαβούσογλου.
Συζητάµε, κύριε Υπουργέ µου, να σας το πω έτσι για να το καταλάβετε, σε συγκρίσιµο µέγεθος. Αν είχαµε 1453, εκείνη η ηγεσία, αλλά και η τωρινή, η σηµερινή του κατευνασµού, θα έλεγαν
στους Φράγκους «µόνιµη εγκατάσταση Οθωµανών επί πληρωµή». Αυτό θα κάνατε! Το ίδιο κάνατε και τώρα! Ενώ για τους
«ραγιάδες» έχουµε «φίµωτρα», έχουµε «µπόλια», έχουµε αρπαγή
κατοικίας, προπηλακισµούς και διχασµό. Δεν είναι λογικά πράγµατα αυτά!
Και θα σας πω πού κάνατε µεγάλα λάθη, ποιες ήταν οι προκλήσεις που δεν απαντήθηκαν και ποιες ήταν οι προκλήσεις του
Τσαβούσογλου που δεν είπε το παραµικρό η ελληνική Κυβέρνηση, γιατί η Κυβέρνηση αυτή δεν είναι κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατία, είναι κυβέρνηση του ελληνικού κράτους, κυβέρνηση
των Ελλήνων. Μπορεί να διαφωνούµε, αλλά εκπροσωπεί τον ελληνικό λαό.
Πρόκληση πρώτη του Τσαβούσογλου: Η ερώτηση είναι «Γιατί
υπάρχει µειονοτικό σχολείο στο µειονοτικό Γυµνάσιο-Λύκειο Κοµοτηνής Τζελάλ Μπαγιάρ;»,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η Συνθήκη της Λωζάνης, κύριε Πρόεδρε, δεν οµιλεί για σχολεία. Οµιλεί για διδαχή µόνο του Κορανίου, ούτε της τουρκικής
γλώσσας ούτε τουρκικών µαθηµάτων ούτε σχολείων. Παραβιάσαµε εµείς µόνοι µας εδώ και δεκαετίες τη Συνθήκη της Λωζάνης. Έβαλαν µέσα µόνο Τούρκους δηµοσιογράφους. Μόνο τους
Τούρκους! Γιατί; Άφησαν απ’ έξω τους Έλληνες! Άκουγα έναν
ευγενή άνθρωπο δηµοσιογράφο του «ΣΚΑΪ» να διαµαρτύρεται
απ’ έξω! Του «ΣΚΑΪ» κιόλας, του δικού τους καναλιού, της Νέας
Δηµοκρατίας! Ούρλιαζε ο άνθρωπος –και είχε δίκιο- και έλεγε
«Γιατί να µην µπούµε µέσα εµείς;»
Πρόκληση δεύτερη: Πήγε ο Τσαβούσογλου στον τάφο του
Αχµέτ Σαδίκ, του γνωστού πράκτορα κατά το παρελθόν, αλλά οι
Έλληνες πολιτικοί, όταν πηγαίνουν στην Κωνσταντινούπολη, δεν
τολµάνε να πάνε στα νεκροταφεία των Ελλήνων που έχουν συλληφθεί άπειρες φορές στην Πόλη ή έστω να επισκεφτούν τον
Πόντο! Δεν τολµούν! Αυτά, λοιπόν, είναι προκλήσεις που δεν
απαντήθηκαν.
Τρίτη πρόκληση: Ο Τσαβούσογλου λέει κάτι στους Ποµάκους
και δείτε πώς τους απειλεί, κύριε Υπουργέ µου. Αν εσείς είστε
ικανοποιηµένος µε την απειλή εντός της Ελλάδος του κ. Τσαβούσογλου προς τους Ποµάκους Έλληνες πολίτες, τους Έλληνες
αυτούς, τότε εγώ λυπάµαι. Λέει, λοιπόν, ««Φταίµε εµείς που τους
στηρίζουµε. Να τους αφήσουµε να τους κάνουν Έλληνες να
δουν τι σηµαίνει «Ελλάδα» και «µειονότητες»». Ο Τσαβούσογλου
τα λέει αυτά στη Θράκη. Συνεχίζει λέγοντας «Να σταµατήσετε
να χρηµατοδοτείτε τους Ποµάκους της Ξάνθης. Θα µιλήσω µε
τον Αχµέτ…» -εννοεί τον Μετέ- «…τέρµα τα χατίρια, αρκετά µε
τους αγράµµατους».
Ήρθε ο Τσαβούσογλου και είπε «αγράµµατους», δηλαδή λοιδόρησε και εξύβρισε τους Ποµάκους. Απάντηση στην πρόκληση,
καµµία. Πάλι καλά που οι Ποµάκοι αντιστάθηκαν! Πάλι καλά που
οι Ποµάκοι ύψωσαν φωνή, γιατί η ελληνική Κυβέρνηση ήταν
άφωνη, είχε µια αφωνία. Να πάει σε έναν ΩΡΛ να το δει καλύτερα!
«Αντί των ποµακοχωριών, λοιπόν, συστήνουµε να επισκεφτείτε…» -λένε οι Ποµάκοι- «…τα αιµατοβαµµένα χωριά των Κούρδων, τους τάφους των χιλιάδων δολοφονηµένων πολιτών και
τους δηµοκράτες δηµοσιογράφους και πολιτικούς που σαπίζουν
στις φυλακές σας». Αυτή ήταν η ανακοίνωση των Ποµάκων.
Κάτι πρέπει να κάνει η ελληνική Κυβέρνηση και όχι οι Ποµάκοι!
Να το κάνει η Κυβέρνηση η ελληνική αυτό!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Πρόκληση τέταρτη! Απαράδεκτη συµπεριφορά Ελλήνων Βουλευτών. Δεν θέλω να ανακατευτώ εγώ στα εσωκοµµατικά σας.
Δεν µε ενδιαφέρουν καν, ούτε του ΠΑΣΟΚ ούτε του ΣΥΡΙΖΑ.
Όµως, να παρευρίσκονται Έλληνες Ευρωβουλευτές σε ιδιωτικό
δείπνο του Τσαβούσογλου σε ελληνικό έδαφος, όταν οι δικοί µας
Έλληνες Βουλευτές δεν µπήκαν, είναι θέµα δικό σας το πώς θα
το αντιµετωπίσετε εσείς του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ. Εάν ήταν οι
Βουλευτές της Ελληνικής Λύσης, θα είχαν διαγραφεί στο λεπτό!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Αφήνουµε εσάς να επιλέξετε την ορθή ελληνική οδό!
Πρόκληση πέµπτη: Το ΥΠΕΞ είχε προειδοποιήσει ότι αν είχε
προκληθεί η Ελλάς, θα απαντούσε δυνατά. Μετά από όλα αυτά,
σιωπή το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών!
Πρόκληση έκτη: Η Θράκη µας, που απαρτίζεται από Έλληνες
µουσουλµάνους, είτε Ποµάκους, είτε Ροµά, είτε Αθίγγανους, είτε
ακόµα και κάποιους που θεωρούν ότι είναι Τούρκοι, είναι ελληνική, ελληνικότατη! Και αυτοί οι άνθρωποι είναι Έλληνες! Αυτό
πρέπει να το πουν όλοι εδώ µέσα, ακόµη και οι Μουσουλµάνοι
Βουλευτές που αποφεύγουν να το πουν! Δεν είναι Έλληνες πολίτες απλά. Είναι Έλληνες πραγµατικοί, όπως και οι Ποµάκοι µας.
Τι δουλειά έχει, κύριε Πρόεδρε, ο κ. Τσαβούσογλου στη Θράκη; Είναι ωµή παραβίαση της Συνθήκης της Λωζάνης. Η Συνθήκη
της Λωζάνης αναφέρεται σε θρησκευτική µειονότητα. Ούτε ιµάµης είναι, ούτε χότζας είναι ο Τσαβούσογλου! Τι δουλειά έχει στη
Θράκη;
Έβδοµη πρόκληση: ιδιωτική επίσκεψη πριν την επίσηµη. Πού
το έχετε δει αυτό; Έχει πάει ιδιωτικά Έλληνας Υπουργός στον
Πόντο; Έχει πάει Έλληνας ιδιωτικά –όπως εγώ θα ήθελα να πάω
στην Προύσα- πριν δει τον Τσαβούσογλου στην Άγκυρα; Όχι.
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Άρα, λοιπόν, έχουµε συνεχείς προκλήσεις. Για µας, το µήνυµα
είναι σαφές. Πρώτον, για την Ελληνική Λύση, το τελευταίο µίλι που
µπορείς να συζητήσεις είναι το δωδέκατο µίλι, δώδεκα ναυτικά
µίλια στο Αιγαίο! Τελεία και παύλα! Για εσάς δεν ξέρω ποιο είναι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Ακούω από τη Νέα Δηµοκρατία τον έναν να λέει έξι, τον άλλο
να λέει οκτώ, τον άλλο να λέει δώδεκα. Δώδεκα είναι! Γιατί δεν
λέµε κουβέντα σε Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ γι’ αυτά που
έκανε ο Τσαβούσογλου; Να στείλουµε µία διαµαρτυρία και να
πούµε ότι έκανε αυτό, αυτό και αυτό. Γιατί δεν το κάναµε;
Εν αντιθέσει, βέβαια, µε τον Σαχέλ και τη Λευκορωσία που
έτρεξε ο Πρωθυπουργός να ζητήσει αυστηρότατες ποινές. Δηλαδή, ο φασίστας Ερντογάν και η αυταρχική-φασιστική Τουρκία,
δεν πρέπει να τιµωρηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα όσα
δεινά έχουν επιφέρει σε δηµοσιογράφους και σε πολιτικούς αντιπάλους; Γιατί µόνο όταν είναι να µιλήσουµε για άλλα θέµατα,
είµαστε λαλίστατοι ως κυβερνώντες, αλλά όταν είναι να µιλήσουµε για τα δικά µας θέµατα, κάνουµε σιωπή;
Θα σας πω κάτι. Φανταστείτε, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, Άγγλος Υπουργός να πήγαινε στη Βρετάνη της Γαλλίας και να δήλωνε ότι υπάρχει βρετανική µειονότητα! Αυτοί που µάλωναν πριν
από µία εβδοµάδα για τα ψάρια στη Μάγχη! Φανταστείτε να το
δήλωνε, όπως έκανε ο Τσαβούσογλου στη Θράκη! Εκτός από γέλωτες που θα προκαλούσε, θα τον έλεγαν και «ανεπιθύµητο πρόσωπο».
Αν υπήρχε πραγµατικά ελληνική Κυβέρνηση, θα έπρεπε ο Τσαβούσογλου, πριν έρθει ακόµα στη Θράκη, να είναι ανεπιθύµητο
πρόσωπο στη Θράκη και να έρθει στην Αθήνα, αν θέλει να συζητήσει µε τον Υπουργό Εξωτερικών.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Θα σας πω τι δεν είπε η Κυβέρνηση, γιατί πιέζει και ο χρόνος.
Από διακόσιους πενήντα χιλιάδες Έλληνες στην Πόλη µας, στη
Βασιλεύουσα, έµειναν µόνο χίλιοι. Δεν το είπε ο κ. Δένδιας. Δεύτερον, δεν µίλησε καθόλου για τους εξισλαµισθέντες Ποντίους,
γιατί τώρα που µιλάµε υπάρχουν Πόντιοι εξισλαµισθέντες στον
Πόντο που µιλούν την ποντιακή διάλεκτο. Δεν είπε για την Ίµβρο
και την Τένεδο. Τέταρτον, δεν είπε για την Κύπρο και την Αµµόχωστο. Πέµπτον, δεν είπε για την παραβίαση της Λωζάνης από
τον Τσαβούσογλου.
Έκτον, επιτέλους, αν οι Τούρκοι θέλουν προξενείο στην Κοµοτηνή, µία είναι η λύση και είναι διπλωµατική, δεν είναι πολεµική:
αίτηµα αύριο το πρωί για να ανοίξουµε προξενείο στην Τραπεζούντα ως αντιστάθµισµα, για να δούµε µετά τι θα κάνουν οι
Τούρκοι. Και µετά του αφαιρείς τη δυνατότητα να υπάρχει προξενείο στην Κοµοτηνή. Τελεία και παύλα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Εγώ δεν λέω να κάνουµε πόλεµο, γιατί θυµάµαι Υπουργούς
της Νέας Δηµοκρατίας προεκλογικά να λένε «Να φύγει το προξενείο, να το ξεριζώσω µόνος µου». Θέλει διπλωµατικούς ελιγµούς.
Θυµάµαι ότι η Κυβέρνηση στις αρχές του 2020 είχε αναγγείλει
–και περιµέναµε- την καµπάνια αποτροπής στα παστού και
φαρσί. Τα ξέρετε αυτά; Είναι η γλώσσα των Αφγανών, των Πακιστανών, κ.λπ.. Είχαν πει ότι θα κάνουν αυτοί µόνοι τους διαφηµιστικά µηνύµατα, κ.λπ., για να φύγουν και να τους απελάσουν, να
τους διώξουν. Και λεφτά! Τίποτα! Ακόµα και τώρα, τίποτα! Αντ’
αυτού γεµίζουν τη χώρα µε λαθροµετανάστες.
Κι επειδή επικαλείστε την Ευρώπη εσείς από τη Νέα Δηµοκρατία, δεν µπορώ να καταλάβω που εδράζεται αυτή η «Ευρωλαγνεία». Δηλαδή, πού υπάρχει λογική στο να επικαλούµαι συνεχώς
την Ευρωπαϊκή Ένωση; Στη Δανία που βοήθησε τις Ηνωµένες
Πολιτείες να παρακολουθούν τη Μέρκελ; Αυτήν την Ευρώπη θέλετε εσείς, το υποχείριο των αµερικανικών ή των γερµανικών
συµφερόντων; Πού είναι τα ανθρώπινα δικαιώµατα; Πού είναι οι
ευρωπαϊκές αξίες; Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση αποκαλεί καθεστώτα τον Πούτιν –επιλογή της είναι- ή την Κίνα, την ίδια ώρα για
την Ουκρανία τη ναζιστική, αλλά και για τη Λιθουανία που έχουν
φυλακίσει όλους τους πολιτικούς τους αντιπάλους, µούγκα η Ευρωπαϊκή Ένωση! Την ίδια ώρα, για τους φασίστες Τούρκους
στην Κύπρο, µούγκα η Ευρωπαϊκή Ένωση! Το παραµικρό δεν
λένε!
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Δεν υπάρχουν αρχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχουν
ηθικές αξίες και φραγµοί. Υπάρχουν µόνο συµφέροντα. Καταλάβετέ το. Υπάρχουν µόνο συµφέροντα πολυεθνικών, µεγάλων
εταιρειών και ντίλερς. Δεν το καταλαβαίνετε; Μόνοι είµαστε.
Ούτε Ρωσία ούτε Κίνα ούτε Αµερική ούτε Γερµανία, κανείς δεν
θα µας βοηθήσει, αν δεν είµαστε µόνοι, έτοιµοι, πανέτοιµοι για
να φωνάξουµε αυτό που λέει η Ελληνική Λύση. Για εµάς, στην
Ελληνική Λύση, η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, η πατρίδα ποτέ δεν
πουλιέται, η Εκκλησία ποτέ δεν πεθαίνει, η ιστορία δεν ξεχνιέται!
Απλά πράγµατα είναι!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Και εδώ θα σας πω ποια είναι η διαφορά των Ελλήνων ηγετών
σε σχέση µε τους άλλους ηγέτες.
Κύριε Βούτση, είµαστε και συγγενείς από τον Πόντο κατ’ ολίγον εξ όσων γνωρίζω. Έχουµε µία ρίζα στον Πόντο.
Ακούστε, κύριοι συνάδελφοι, ποιοι είναι οι ηγέτες και ποιοι
είναι οι ηγετίσκοι ή διαχειριστές. Τι είπε ο Βλαντιµίρ Πούτιν προχθές; Είπε «Όποιος ονειρεύεται να δαγκώσει κοµµάτι ρωσικής
ιδιοκτησίας θα του σπάσουµε τα δόντια ένα-ένα». Αυτό σηµαίνει
σοβαρή πολιτική.
Όσο για την ελληνική ηγεσία δεκαετίες τώρα στα πλαίσια του
κατευνασµού ξέχασαν τη Βόρειο Ήπειρο, ξεχάσαµε τη Μακεδονία, ξεχάσαµε την Κύπρο και την Αµµόχωστο που πήγε ο Ερντογάν. Ξεχνάµε το Αιγαίο. Ήταν ο Τσαβούσογλου εδώ και είχαµε
πενήντα µία παραβιάσεις πάνω από το Αιγαίο! Και λένε τα ελληνικά κόµµατα «Όποιος διεκδικεί κοµµάτι ελληνικής γης, δεν θα
τον τσακίσουµε. Θα πάµε στη Χάγη. Θα πάµε στα δικαστήρια».
Πόσο σοβαρά να σε πάρει κάποιος όταν το λες αυτό; Πόσο
σοβαρά να σε πάρει υπ’ όψιν της µια ξένη δύναµη όταν το λες
αυτό; Πόσο σοβαρά να σε πάρει η Αίγυπτος, το Ισραήλ, που θέλουµε πολύ καλές σχέσεις µε αυτές τις χώρες, όταν βλέπει ότι
σε φτύνει ο Τσαβούσογλου και τον καλείς εδώ και συζητάς µαζί
του τον κατακερµατισµό της χώρας, την αµφισβήτηση της εθνικής κυριαρχίας διά της παρουσίας του στη Θράκη και διά των
δηλώσεών του.
Ακούστε, κύριοι συνάδελφοι, η Τουρκία ξέρουµε ποια είναι. Μιλάει για «γαλάζια πατρίδα» η Τουρκία και εννοεί Αιγαίο, Μεσόγειο. Τι λέει η ελληνική Κυβέρνηση; Γαλάζια ελευθερία εµείς µε
το εµβόλιο. Δείτε τη διαφορά για να δείτε το αποτέλεσµα. Γαλάζια ελευθερία εµβόλιο ο ένας, γαλάζια πατρίδα ο άλλος, Αιγαίο,
Μεσόγειο κ.λπ..
Δείτε τη µιλιταριστική - σοβινιστική αντίληψη του ενός και την
ενδοτική - κατευναστική στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου αντίληψη του άλλου. Καταλαβαίνει και ο πλέον αδαής ποιος θα χάσει. Δεν χρειάζεται πολύ µυαλό.
Θέλω να µιλήσω λίγο για την οικονοµία.
Κύριε Πέτσα, κύριε Υπουργέ µου, δυστυχώς στα χρόνια των
µνηµονίων κάνατε ένα µεγάλο έγκληµα όλα τα κόµµατα: Όλοι µιλάµε για το ΑΕΠ. Συρρικνώθηκε το ΑΕΠ. Είναι δεδοµένο αυτό.
Έχει καταρρεύσει το ΑΕΠ. Δεν µιλάµε όµως και για τα εισοδήµατα των Ελλήνων. Το πρόβληµα δεν είναι µόνο το ΑΕΠ. Το πρόβληµα είναι και η αγοραστική δύναµη των Ελλήνων, ότι και το
δικό τους ΑΕΠ, ο προϋπολογισµός κάθε οικογένειας έχει συρρικνωθεί πάρα πολύ, ο πλούτος των Ελλήνων. Άρα λοιπόν αν τα
συµψηφίσουµε και τα δύο θα δείτε ότι είµαστε εκτροχιασµένοι
έτσι κι αλλιώς.
Ακούστε τώρα. Θεωρώ ότι η συνέχιση αυτής της πολιτικής θα
έχει συνέπεια τροµακτική και καταστροφική για τις επόµενες γενιές. Και δεν το λέω εγώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ µετέθεσε το 2060 τα χρέη,
εσείς δανείζετε ακόµη και τώρα για να δώσετε στην κατανάλωση.
Αυτά είναι νέα χρέη που µεταφέρονται αργότερα. Άρα οι επόµενες γενιές θα υποστούν µια δίνη καταστροφική που δεν αντιµετωπίζεται εύκολα. Πάµε για κατασχέσεις σε βάρος Ελλήνων
πολιτών. Πτωχευτικός Κώδικας. Τα σπίτια τους, η πρώτη κατοικία
τελειώνει, την ώρα που ετοιµάζετε και δίνετε 500 εκατοµµύρια
ευρώ για να κάνετε οικισµούς και οικίσκους για µόνιµη εγκατάσταση στον κάθε Χασάν και Ιµπραήµ. Είναι δίκαιο αυτό; Δεν λέω
να τους πετάξουµε στα σκουπίδια αλλά λέω πρώτα να κοιτάξουµε τον Έλληνα, την Ελληνίδα, την Ελλάδα και µετά να δούµε
αν µπορούµε να βοηθήσουµε και τους υπόλοιπους. Σας το έχω
πει χίλιες φορές, µην τους βάζετε στη Σάµο, στη Χίο, στη Λέσβο,
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πηγαίνετέ τους σε ακατοίκητα νησιά για να µην δηµιουργούνται
κοινωνικές εκρήξεις. 500 εκατοµµύρια ευρώ για κλιµατιστικά. Είµαστε µε τα καλά µας; Ο Έλληνας δεν έχει να φάει, άστεγος
µένει. Για υποδοµές. Που τα βρήκατε τα λεφτά αυτά; Μην µου
πείτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί όλα εγγράφονται στον
κρατικό προϋπολογισµό, είναι λεφτά του ελληνικού λαού, είναι
λεφτά του Έλληνα.
Τι κάνατε, λοιπόν, στους Έλληνες; Θα σας πω εγώ, κύριε
ναύαρχέ µου. Ο Στάλιν –και νοµίζω αυτός το έκανε, κύριε Πρόεδρε- έχει δείξει πόσο ανόητος είναι ο λαός. Έτσι είπε ο Στάλιν.
Πήρε µια κότα και την ξεπουπούλιαζε στα χέρια του. Αυτή κακάριζε και αντιδρούσε, χτυπιόταν να φύγει γιατί πονούσε, ρε παιδί
µου, τις έβγαζε κανονικά τα πούπουλα. Μετά από λίγο την αφήνει
την κότα και πετάει σιγά σιγά λίγο στάρι και η κότα άρχισε να τον
ακολουθεί. Και λέει ο Στάλιν: Είδατε; Έτσι κυβερνώνται οι ανόητοι άνθρωποι. Είδατε πώς η κότα µε ακολούθησε παρά τον πόνο
που τις προκάλεσα; Οι περισσότεροι λαοί είναι έτσι. Συνεχίζουν
να ακολουθούν τις κυβερνήσεις τους, παρά τον πόνο που τους
προκαλούν, γιατί σκοπός τους είναι να πάρουν ένα δωράκι.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Άρα…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Δεν ξέρω αν είστε Στάλιν. Ξέρω όµως ότι…
Ακούστε, κύριε, όταν λες µια παραβολή ή όταν λες κάτι το
οποίο έχει να κάνει µε τον µύθο, δεν σηµαίνει ότι ταυτίζονται και
τα φυσικά πρόσωπα γιατί τότε θα µπορούσα να πω ότι…
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: … (Δεν ακούστηκε)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Εγώ νοµίζω ότι δεν είστε τύραννοι εσείς όµως. Αν λοιπόν
είναι κότες ο ελληνικός λαός, εσείς είστε ο τύραννος Στάλιν,
κύριε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Στο αντιστρέφω το ερώτηµα. Στο ξαναλέω και στο γυρίζω
πίσω: Είστε ο Στάλιν; Όχι.
Λέω, λοιπόν, ότι δίνετε δωράκια. Παραδείγµατος χάριν, ακούστε τι κάνετε τώρα. Προκηρύσσετε διαγωνισµό για να προσλάβετε ανθρώπους που θα φυλάνε στις δοµές µεταναστών. Το ίδιο
κάνατε και στη Σάµο. Προσλαµβάνετε κόσµο για τη δοµή για να
µη µιλάνε άλλο επειδή πεινάνε. Στη Σιντική, στις Σέρρες, δίνετε
εκτάσεις για να καλλιεργούν κάποιοι, στον Ιµπραήµ, στον Χασάν,
στις δοµές, εκτάσεις να καλλιεργούν, για µόνιµη εγκατάσταση.
Θα το καταθέσω στα Πρακτικά.
Στην πράξη, λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτό που κάνει η Νέα Δηµοκρατία σήµερα είναι να ακολουθεί τη συνταγή του ΣΥΡΙΖΑ.
Εσείς είστε χειρότεροι γιατί αυτοί το έλεγαν πριν από τις εκλογές: Αυτό θα κάνουµε, θα το συνεχίσουµε, το πιστεύουµε. Εσείς
λέγατε: Εσείς είστε οι προδότες, εσείς είστε οι ανθέλληνες, εσείς
είστε οι περίεργοι, εσείς είστε οι κακοί. Εµείς θα το λύσουµε το
πρόβληµα.
Ακούστε τώρα. EUROSTAT: Αν συνεχιστούν οι τρέχουσες µεταναστευτικές ροές προς την Ελλάδα το 2100 το 29,5%, περίπου
το 30% του πληθυσµού, θα είναι 100% αλλοδαποί. Θα το καταθέσω στα Πρακτικά.
Τα λέω όλα αυτά για να καταλάβετε τι ζηµιά κάνατε στην οικονοµία γιατί αυτό το θέµα το κοινωνικό είναι και οικονοµικό, γιατί
αν το 1 δισεκατοµµύριο που δίνουµε για σίτιση πενήντα χιλιάδων
-ο κ. Μηταράκης µού απήντησε- ανθρώπων που ταΐζει η Ελλάς
σε σχέση µε τους λαθροµετανάστες, µετανάστες, πρόσφυγες πείτε τους όπως θέλετε εσείς- το δίναµε σε νέα ζευγάρια, θα γεννούσαν Έλληνες και θα έµεναν εδώ, δεν θα πήγαιναν να γίνουν
µετανάστες στο εξωτερικό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Αυτό σας λέµε. Σας λέµε προτάσεις. Εξάλλου η Ελλάδα είναι
η µοναδική χώρα χωρίς κάποια παραγωγή αυτοκινήτων. Λέγαµε
στον κ. Χατζηδάκη πριν φύγει και πάει στο Υπουργείο Εργασίας
για να δίνει ρεπό στους Έλληνες για να µην πληρώνονται: Μην
πουλάς τη ΔΕΗ, µην εκποιείς τη ΛΑΡΚΟ. Η ΛΑΡΚΟ έχει νικέλιο
και κοβάλτιο για µπαταρίες, τεράστια κοιτάσµατα. Αφού δεν παράγουµε αυτοκίνητα, του λέγαµε, ας κάνουµε εργοστάσιο παραγωγής µπαταρίας που είναι το µέλλον των επόµενων σαράντα
ετών. Ο κ. Χατζηδάκης γνωστός για τις «εκτελέσεις» του εν
ψυχρώ είτε Ολυµπιακή, είτε ΔΕΗ, είτε ΛΑΡΚΟ -στο Εργασίας δεν

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ξέρω αν θα προλάβει να εκτελέσει τους Έλληνες µε τα «ρεπό»
του, θα το δούµε κι αυτό- δεν µας άκουσε.
Και εγώ λέω το εξής: Δεν µπορεί να κάνει βιοµηχανία παραγωγής µπαταριών η χώρα µας µε τόσους επιστήµονες; Μπορεί.
Στη Γερµανία, που ξέρω, που κατασκευάζουν τώρα τις µπαταρίες, δύο ελληνόπουλα είναι προϊστάµενοι της γραµµής παραγωγής. Τους γνωρίζω προσωπικά. Δύο ελληνόπουλα. Αυτά δεν
µπορούµε να τα φέρουµε εδώ, για να κάνουµε εµείς τη γραµµή
παραγωγής, να έχουµε θέσεις εργασίας; Αυτά τους λέγαµε στη
Νέα Δηµοκρατία, αλλά ο Χατζηδάκης ξέρετε, είπαµε, τα δικά
του!
Και βγαίνει ο κ. Δένδιας χωρίς να ρωτήσει εσάς, τη Νέα Δηµοκρατία -σας ρώτησε;- και είπε ότι η Ελλάδα δεν θέλει να κάνει
εξορύξεις στο Αιγαίο και στην Κρήτη. Σας ρώτησε κανείς, κύριοι
της Νέας Δηµοκρατίας, Βουλευτές, αξιοπρεπείς συνάδελφοι
εσείς, σας ρώτησε ο κ. Δένδιας που είπε ότι η Ελλάδα δεν θα
κάνει εξορύξεις, όταν το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και των
υπολοίπων είναι να γίνουν οι εξορύξεις στο Αιγαίο και την Κύπρο;
Σας ρώτησε κανείς; Δεν σας ρωτάνε οι Υπουργοί σας τι αποφασίζουν; Το είπε στη Σαουδική Αραβία ο άνθρωπος. Ξεχάστε τις
εξορύξεις. Και την επόµενη ηµέρα βγαίνει η Τουρκία και λέει:
Αφού δεν θα κάνει η Ελλάδα εξορύξεις, θα κάνουµε στο Καστελόριζο. Τους δίνετε και πάτηµα.
Ο Αθανάσιος Διάκος, ο Παπαφλέσσας, ο κ. Δένδιας, ο µεγάλος ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος! Έτσι τον αναγορεύσατε όταν
είπε τα όσα είπε, που έκανε και λάθη διπλωµατικά εκεί σε σχέση
µε την Τουρκία. Δυστυχώς.
Και κλείνω εδώ. Λάθη της Νέας Δηµοκρατίας στην οικονοµία.
Ελληνικές εταιρείες εξαγοράζονται από τουρκικές. Το ξέρετε
αυτό; Την ξέρετε την εταιρεία «ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ»; Είναι µια εταιρεία
- κολοσσός. Επειδή οι τράπεζές σας δεν είχαν την αδειοδότηση
να δώσουν, της στέρησαν τα δάνεια. Παίρναν όµως τις ανακεφαλαιώσεις και ανακεφαλαιοποιήσεις, τα δισεκατοµµύρια τα
έπαιρναν οι τραπεζίτες, αλλά δεν έδιναν στην «ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ»
δάνεια. Έρχεται, λοιπόν, η «DARDANEL», η τουρκική εταιρεία σας το είχα πει πριν από έξι µήνες- και αγοράζει την «ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ». Να σας χαίρονται οι ψηφοφόροι σας! Αφήνετε ελληνικές
εταιρείες σε χέρια Τούρκων. Το καταλαβαίνετε; Και δεν φταίνε
οι Βουλευτές, οι Υπουργοί σας φταίνε. Αυτό είναι το πρόβληµα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Δεύτερον, ακούστε τώρα, την παίρνει η τουρκική εταιρεία,
κύριε Πρόεδρε, µε κούρεµα 90% των χρεών. Δεν µπορούσατε να
κάνετε κούρεµα 90% των χρεών στην ελληνική εταιρεία; Και το
κάνατε αφού την πήραν οι Τούρκοι. Δεν ντρεπόµαστε λίγο. Σας
επαναλαµβάνω όµως: Οι Βουλευτές είναι ο τελευταίος τροχός
της αµάξης. Κάποιοι Υπουργοί εκεί και σύµβουλοι του Πρωθυπουργού που τον συµβουλεύουν λάθος είναι αυτοί που κάνουν
το έγκληµα. Να τα ακούτε όµως εδώ γιατί δεν έχουµε µένος µε
κανέναν.
Και ακούστε τι θα κάνουµε τώρα, κύριε Πρόεδρε, θα αφήνουµε
τους Τούρκους στην Ελλάδα να έχουν ελληνική εταιρεία, θα ψαρεύουν οι Τούρκοι στο Αιγαίο τα ελληνικά ψάρια γιατί δεν κάναµε
αλιευτικές ζώνες και θα αγοράζουµε τα ελληνικά ψάρια από
τουρκική εταιρεία. Μέχρι εκεί φτάσαµε, πουλώντας τα δικά µας
ψάρια. Και έλεγε ο Πάγκαλος: Το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του.
Τώρα ούτε τα ψάρια ανήκουν στο Αιγαίο ούτε το Αιγαίο ανήκει
στην Ελλάδα. Λάθος δεύτερο, κάνετε αποικιοκρατικές συµβάσεις
µε την «ELDORADO». Εγώ ήµουν αντίθετος έτσι και αλλιώς. Γιατί
δεν τους υποχρεώνετε, ρε παιδιά, να πάρουν ελληνικές εταιρείες; Για να κάνει οτιδήποτε στην περιοχή, εκεί στην Χαλκιδική
-εγώ επαναλαµβάνω ότι είµαι εναντίον της επένδυσης-παίρνουν
καναδικές εταιρείες. Γιατί; Βάλτε µια ρήτρα µέσα: Σου δίνω εγώ
την άδεια περιβαλλοντικών επιπτώσεων -που τα κάνατε γης µαδιάµ εκεί- αλλά θα παίρνεις ελληνικές εταιρείες. Για να δουλεύουν οι κατασκευαστικές. Ούτε αυτό κάνατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώστε, κύριε
Πρόεδρε, γιατί είναι πολύ µακρύς ο κατάλογος.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Ζητώ συγγνώµη και κλείνω εδώ, µε τα λάθη της Νέας Δηµοκρατίας στην οικονοµία. Τόσα χρόνια το Ελληνικό ήταν άδειο.
Κύριε Πέτσα, έχετε έναν Πρωθυπουργό που είναι ευαίσθητος
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µε την πράσινη ενέργεια. Κάναµε µια πρόχειρη µελέτη. Αν είχαν
τοποθετηθεί φωτοβολταϊκά εκεί, στην περιοχή, τα χρόνια που περάσαν, µε τα πέντε χιλιάδες στρέµµατα θα είχαν δυναµικότητα
200 MW και επειδή είναι δίπλα στην Αθήνα, αυτό το ρεύµα πολύ
εύκολα θα µπορούσε να διοχετεύσει όλα τα νότια προάστια και
όλο το κέντρο.
Χάσατε τόσα χρόνια όλοι σας. Σας το λέω που είστε και οικολόγοι, γιατί δεν θα είχαµε απώλειες µεταφοράς, µετασχηµατισµού του ηλεκτρισµού, διαµόρφωση του εδάφους έτοιµη, γιατί
υπήρχαν κάτι ασφαλτοστρώσεις, τα τσιµέντα. Είναι όλα έτοιµα.
Αυτή είναι η διαφορά της Ελληνικής Λύσης από εσάς. Εσείς
επτά χρόνια κάνετε το Ελληνικό και ακόµα το κάνετε και εµείς
από τον πρώτο χρόνο θα είχαµε 200 MW έτοιµα µέχρι να σχεδιαστεί αυτή η ιστορία που θέλετε να σχεδιάσετε εσείς. Έτσι κερδίζεις χρήµατα.
Λάθος τέταρτο: Η Κυβέρνηση επιταχύνει το στήσιµο των ανεµογεννητριών. BLOOMBERG: Η Ελλάδα το επιταχύνει. Θέλει να
γεµίσει, λοιπόν, η χώρα ανεµογεννήτριες. Δίνουν 18 δισεκατοµµύρια ευρώ, λέει η «BLOOMBERG», οι Έλληνες στην πορεία των
δέκα-δεκαπέντε ετών -ακούστε- για ανεµογεννήτριες. Θα δώσουν 18 δισεκατοµµύρια.
Εγώ ρωτώ εσάς: Γιατί να µη δώσω 18 δισεκατοµµύρια στον
πρωτογενή τοµέα -κτηνοτροφία, αγροτική οικονοµία, αλιεία- για
να έχω υπεραξία σε τρία χρόνια 40 δισεκατοµµύρια; Αυτό λέει
το σχέδιο της Ελληνικής Λύσης. Είναι πράγµατα απλά και αν δεν
το πιστεύετε, µπείτε στο διαδίκτυο. Υπάρχει όλο το πρόγραµµά
µας, τριακόσιες εξήντα σελίδες. Με τον κ. Βιλιάρδο και την οικονοµική οµάδα το ετοιµάσαµε για να το διαβάσετε.
Λάθος πέµπτο: Κούρεµα προστίµων για όλους, για όλα τα
χρέη. Τέλος, δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν κάνετε κούρεµα προστίµων εφορίας και χρεών για κορωνοϊό. Κάντε το. Αν δεν προχωρήσετε άµεσα, θα έχουµε εταιρείες-ζόµπι. Στην Αµερική τώρα
που µιλάµε το 15%-20% των εταιρειών είναι ζόµπι, θνησιγενείς.
Στην Ελλάδα είναι το 50%. Θα καταρρεύσει η οικονοµία και θα
υποχρεωθούν στην ανεργία πάρα πολλοί Έλληνες.
Θα ήθελα εδώ να κλείσω, γιατί έχω καταχραστεί τον χρόνο
από τον κύριο Πρόεδρο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, θα
ήµουν ο τελευταίος που θα αµφισβητούσα την εντιµότητα όλων
σας, όλων και του Πρωθυπουργού. Θα ήµουν ο τελευταίος που
θα αµφισβητούσα την οξυδέρκειά σας, την ευθύτητά σας. Ξέρετε τι αµφισβητώ, όµως; Το θάρρος και το κουράγιο ορισµένων
να δουν κατάµατα την αλήθεια, ότι εξυπηρετούνται ολιγάρχες,
ότι κάνετε κουρέµατα σε καναλάρχες, ότι εξυπηρετείτε φίλους
και γνωστούς, διορίζετε εκπρόθεσµα πενήντα χιλιάδες προσλήψεις για να κάνετε µια στρατιά κοµµατικών ψηφοφόρων. Εκεί
έχετε ένα θέµα και είναι θέµα ηθικής τάξεως και δεν µιλώ για το
σκοπιανό και όλα αυτά.
Θα σας πω, κλείνοντας, κύριε Πέτσα, ότι ο Σεφέρης έγραψε:
«Βουλιάζει όποιος σηκώνει µεγάλες πέτρες». Και αναφέροµαι
στα µεγάλα προβλήµατα που ανέλαβε η Νέα Δηµοκρατία. Θα
έλεγα ότι είναι και παραβολικό αυτό το σχήµα, γιατί όντως, θα
κουβαλούσατε στην πλάτη µεγάλες πέτρες, σκοπιανό, οικονοµία,
µνηµόνιο, επενδύσεις, ανάπτυξη. Δυστυχώς, εσείς βουλιάζετε
χωρίς να κουβαλάτε καν τις πέτρες, γιατί είστε βαρίδια οι ίδιοι
της Ελλάδος, της οικονοµίας και των Ελλήνων! Καλύτερα να
πάτε σε εκλογές, να φύγετε, µήπως και έρθει η Ελληνική Λύση,
που θέλει µια τετραετία να κυβερνήσει και την Ελλάδα να βοηθήσει και τους Έλληνες να αναστήσει!
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος Βελόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα
έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Πριν πάρει τον λόγο
ο Πρόεδρος, ο κ. Βούτσης, εκ µέρους της ελληνικής Κυβερνήσεως θα απαντήσει ο Υπουργός, ο κ. Πέτσας.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Θέλετε να έρθετε στο
Βήµα;
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Όχι, είµαι εντάξει από εδώ, κύριε Πρόεδρε. Δυο- τρία σηµεία θέλω να επισηµάνω.
Είµαι σίγουρος ότι δεν µπέρδεψε ο κύριος Πρόεδρος το
Υπουργείο Εσωτερικών ούτε µε το Υπουργείο Εξωτερικών, ούτε
µε το Υπουργείο Οικονοµικών, ούτε µε άλλα Υπουργεία στα
οποία αναφέρθηκε στην οµιλία του για το νοµοσχέδιο το οποίο
συζητούµε σήµερα.
Τρία-τέσσερα σηµεία, όµως, χρειάζεται να ειπωθούν, γιατί δηµιουργούν λάθος εντύπωση. Κατ’ αρχάς, µίλησε για αναστολή ή
και διαγραφή δηµοτικών τελών σε επιχειρήσεις που είναι κλειστές µε κρατική εντολή. Μα, ήδη από την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου του Μαρτίου του 2020 και µε συνεχείς παρατάσεις
όποτε χρειάστηκε έχουµε δώσει αυτή τη δυνατότητα αναστολής,
µε αποφάσεις των δηµοτικών συµβουλίων. Πάρα πολλοί δήµοι
έχουν ανταποκριθεί. Κάποιοι δεν ανταποκρίθηκαν. Τι σηµαίνει
αυτό; Ότι θα έπρεπε να πάµε και να πούµε οριζόντια ότι δεν θα
υπάρχει κανένα δηµοτικό τέλος; Υπάρχει διάκριση στα δηµοτικά
τέλη. Υπάρχουν αυτά που είναι µε τον τζίρο και φυσικά, δεν καταβάλλονται. Υπάρχουν τα τέλη κατάληψης πεζοδροµίου και εκεί
να δούµε αν χρειάζεται µια οριζόντια λύση, ακόµη και τώρα.
Αυτό που θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο σε όσους µας ακούν
είναι ότι δεν είναι τίποτα δωρεάν. Αν στερήσεις µε µια οριζόντια
διάταξη τα τέλη αυτά στους δήµους, θα πρέπει η Κυβέρνηση να
έρθει να καταβάλει τη διαφορά, γιατί οι δηµότες περιµένουν υπηρεσίες.
Αν αυτή είναι η πρόταση, θα πρέπει να το ξέρει ο Έλληνας φορολογούµενος. Εµείς συζητούµε κάποια τέτοια λύση, έστω και
τώρα, γιατί έχουµε δώσει δύο φορές ενίσχυση στους δήµους
187,1 εκατοµµύρια ευρώ πέρσι, 50 εκατοµµύρια ευρώ φέτος και
θα δώσουµε και νέα έκτακτη χρηµατοδότηση σε συνεννόηση µε
το οικονοµικό επιτελείο, ακριβώς για να τους διευκολύνουµε να
κάνουν ακόµη µεγαλύτερη χρήση της δυνατότητας αναστολής
τελών προς όφελος των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων που
είναι στα όρια του δήµου τους. Όµως, δεν είναι τίποτα τζάµπα.
Μη δίνουµε αυτή την εντύπωση. Μιλάµε γενικά για διαγραφές,
αλλά όταν πρέπει να βάλει το χέρι στην τσέπη ο φορολογούµενος, να λέµε «όχι».
Δεύτερο στοιχείο: Μίλησε ο κύριος Πρόεδρος για τα θέµατα
ασφάλειας. Μα, τα επίσηµα στοιχεία τον διαψεύδουν. Δεν είµαστε στο Μεξικό ούτε στις πόλεις τις οποίες φαίνεται ότι ξέρει
καλά ο κ. Βελόπουλος. Από τα επίσηµα στατιστικά στοιχεία από
το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για τα έτη 2018 και 2020
όσον αφορά στο λεγόµενο «µικροέγκληµα», οι κλοπές-διαρρήξεις το 2018 ήταν σαράντα τρεις χιλιάδες επτακόσιες σαράντα
τρεις, το 2019 ήταν σαράντα επτά χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα
δύο, το 2020 ήταν σαράντα τρεις χιλιάδες εκατόν τριάντα οκτώ.
Πολύ µεγάλη µείωση! Κλοπές τροχοφόρων: Το 2018 ήταν δεκατέσσερις χιλιάδες επτακόσιες πενήντα τρεις, το 2019 δεκατρείς
χιλιάδες εξακόσιες τριανταεπτά, το 2020 εννιά χιλιάδες εκατόν
τριάντα οκτώ. Τεράστια µείωση! Στις ληστείες είχαµε τρεις χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα το 2018, τρεις χιλιάδες τριακόσιες
ογδόντα δύο το 2019, χίλιες οκτακόσιες τρεις το 2020. Άρα, στα
επίπεδα της µικροεγκληµατικότητας και όλα αυτά τα οποία απασχολούν καθηµερινά τον πολίτη υπάρχει σαφής βελτίωση.
Όσον αφορά στο οργανωµένο έγκληµα, σας παραπέµπω στις
ανακοινώσεις του Προστασίας του Πολίτη και τον φάκελο που
κατέθεσε ο Υπουργός στη Δικαιοσύνη για το οργανωµένο έγκληµα στην Ελλάδα και αυτό έχει να κάνει µε τις ενέργειες που
βρίσκονται σε εξέλιξη. Δεν θέλω να µπαίνω σε επιµέρους στοιχεία τα οποία διερευνούν οι αστυνοµικές αρχές.
Μεταναστευτικό: Επισκέφτηκα την Παρασκευή τη Λέσβο. Δεν
έχει εικόνα µεταναστευτικής κρίσης το νησί, όπως είχε πέρυσι.
Οι είκοσι τέσσερις χιλιάδες πέρσι τέτοιον καιρό είναι έξι χιλιάδες
σήµερα οι άνθρωποι οι οποίοι µένουν στο ΚΥΤ στο νησί και γίνεται συνεχής αποσυµφόρηση. Γιατί; Διότι ελέγξαµε τα σύνορα,
φυλάξαµε τα σύνορα. Εµείς φυλάττουµε Θερµοπύλες. Το ξέρει
ο κάθε Έλληνας πολίτης, ιδίως όσοι µένουν στα νησιά. Καταφέραµε να κάνουµε πράξη και την ταχύτερη απονοµή ασύλου και
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τις επιστροφές και γενικά, την αποσυµφόρηση.
Δεν µπορεί να ψαρεύετε σε θολά νερά απλώς επικαλούµενοι
γενικά στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν µε τις υποχρεώσεις
που έχει η χώρα, όταν κάποιος κατατρεγµένος βρίσκει καταφύγιο στο έδαφός της, όχι όµως αυτοί που είναι οικονοµικοί µετανάστες, αλλά αυτοί που έχουν πραγµατικά ανάγκη και προστατεύονται από τις διεθνείς συµφωνίες περί ασύλου.
Όσον αφορά αυτά που ακούσαµε για θέµατα «πράσινης οικονοµίας» και διάφορα τέτοια, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεν είχε
µιλήσει για απολιγνιτοποίηση; Δεν είναι η Ελλάδα η οποία κάνει
ένα πολύ γενναίο πρόγραµµα απολιγνιτοποίησης, µε σαφές αποτύπωµα στις συγκεκριµένες γεωγραφικές περιοχές της χώρας;
Εµείς δεν προχωρούµε τα θέµατα ηλεκτροκίνησης, ανακύκλωσης, χρήσης φωτοβολταϊκών συστηµάτων, στα οποία αναφέρθηκε ο κύριος Πρόεδρος; Στο Υπουργείο Εσωτερικών µόνο από
το πρόγραµµα «Αντώνης Τρίτσης» είναι εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ αυτά που διοχετεύονται και στα φωτοβολταϊκά και στην
ανακύκλωση και στην ηλεκτροκίνηση, ενώ αύριο ο Πρωθυπουργός επισκέπτεται την Αστυπάλαια, που είναι το πρώτο «πράσινο»
νησί, µε επένδυση ενός κολοσσού της αυτοκινητοβιοµηχανίας.
Δεν µπορεί να τα λέµε αυτά γενικά και αόριστα και να κατηγορούµε, χωρίς να έχουµε κάτι να πούµε συγκεκριµένο.
Αυτά ήθελα να πω, κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ για την
ανοχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο για ένα λεπτό, παρακαλώ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Χήτα, καθόλου
ούτε για µισό ούτε για µία ανάσα. Να πω γιατί. Έθεσε ο Πρόεδρός σας σε τριανταπέντε λεπτά οµιλίας ορισµένα ερωτήµατα,
ο Υπουργός απάντησε. Αν θέλετε κάτι, κρατήστε το για την τοποθέτησή σας.
Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος, ο κ. Βούτσης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλό
µήνα!
Πριν από µερικές µέρες, από αυτό το Βήµα, ο Πρόεδρος του
Ευρωκοινοβουλίου, ο κ. Σασόλι, µίλησε, όπως και άλλοι εξέχοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρήκαν την ευκαιρία, είτε µε µηνύµατα είτε επί τόπου, να θέσουν είτε ειλικρινώς είτε υποκριτικά
τον δάκτυλον επί τον τύπον των ήλων για την πρόσφατη ιστορία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σχέση της µε τη χώρα µας και
να κάνουν ένα είδος αυτοκριτικής για την εντελώς λανθασµένη
στρατηγική -θα µου πείτε ότι είναι πιο εύκολα τα λόγια, αλλά το
σηµειώνω- της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κρίση χρέους, για
τα µνηµόνια, για τη χώρα µας κ.λπ..
Ο Πρωθυπουργός, o κ. Μητσοτάκης, αντί να βρει την ευκαιρία
σ’ αυτήν τη συζήτηση που άνοιξε να θέσει τα ζητήµατα τα οποία
έχουν δηµιουργήσει τεράστιο πόνο και πληγές που δεν έχουν
επουλωθεί στον ελληνικό λαό, έκανε την επιλογή, έκανε το πολιτικό ατόπηµα και αποτόλµησε την πολιτική ύβρη, θα έλεγα, ενώπιον των ξένων στις τιµητικές εκδηλώσεις, των Ευρωπαίων, να
αναλωθεί σε µια επίθεση ιστορικής αναθεώρησης –θα τη χαρακτήριζε κανείς- εναντίον της κυβέρνησης που έβγαλε τη χώρα
από τα µνηµόνια, να µιλήσει για σκοτεινή παρένθεση, να µιλήσει
διχαστικά, να µιλήσει δεξιά, λαϊκίστικα απέναντι στην κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως, επί της ουσίας την επόµενη µέρα κιόλας ο
πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική
Συµµαχία, ο Αλέξης Τσίπρας, απάντησε απ’ αυτό το Βήµα, πλην
όµως –και το συνδέω µε τα ζητήµατα τα οποία συζητάµε- αυτή η
επίθεση ήταν προκάλυµµα µιας επιλογής να γίνεται αντιπολίτευση προς την αντιπολίτευση. Αυτή είναι η πολιτική της Κυβέρνησης αυτήν τη διετία και µε την επικουρία, µε τη βοήθεια µέσων
ενηµέρωσης και άλλων δηµοσιολογούντων διαµορφώνει πραγµατικά ένα πλαίσιο όπου οι θύτες γίνονται θύµατα και αντιστρόφως.
Ερχόµαστε τώρα να δούµε τα αποκαλυπτήρια µέσα σε δύο
µέρες αυτής της πολιτικής την οποία θέλει να καλύψει, θέλει να
της βάλει προκάλυµµα µέσω της επίθεσης που έκανε ο κ. Μητσοτάκης, αυτής της πολιτικής της Κυβέρνησης σε µια σειρά από
τοµείς µέσα σε 48 ώρες.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τι βλέπουµε; Βλέπουµε ότι ο νόµος και η τάξη ήταν για τα
Εξάρχεια –Εξάρχεια παντού, έτσι ήταν το σήµα- ήταν και είναι
για τα ΑΕΙ. Έσπευσε ο ίδιος ο κύριος Πρωθυπουργός να διορθώσει το πρωτοσέλιδο της εφηµερίδας «ΤΑ ΝΕΑ» και να πει ότι
όχι, τώρα θα διοριστούν τετρακόσιοι και άλλοι εξακόσιοι –νοµίζω- µέχρι του χρόνου. Η Αστυνοµία αυτό το πρωτοφανές διεθνώς γεγονός, η Αστυνοµία να µπει µέσα στα ΑΕΙ µε κλειστά τα
ΑΕΙ επί ενάµιση-δύο χρόνια κιόλας, την ίδια ώρα βλέπουµε την
απαγόρευση των απεργιών όχι σ’ αυτά που φέρνει ο κ. Χατζηδάκης. Καταλάβατε; Όσο πάµε προς τη συζήτηση του νοµοσχεδίου
για τα εργασιακά, κάθε µέρα πια βγαίνουν και τα ζητήµατα τα
πραγµατικά. Σήµερα διαβάσαµε στις κίτρινες σελίδες των εφηµερίδων ότι θα φέρει στο εργασιακό νοµοσχέδιο ο κύριος
Υπουργός την απαγόρευση της δυνατότητας µία ανώτερη συνδικαλιστική οργάνωση, εάν έχει υπάρξει –που είναι βιοµηχανία
απαγορεύσεων δυστυχώς από τα δικαστήρια- απαγόρευση
απεργίας ενός σωµατείου ή πρωτοβάθµιας γενικά οργάνωσης,
την απαγόρευση κήρυξης απεργίας από ανωτέρου βαθµού συνδικαλιστική οργάνωση. Σήµερα το έχουν οι εφηµερίδες.
Τελειώσανε τα ψέµατα και τα «χαϊδέµατα» που ήταν µέχρι την
προηγούµενη εβδοµάδα ότι είναι ένα εργασιακό νοµοσχέδιο που
εκσυγχρονίζει τη σχέση του εργαζοµένου και της δίνει δυνατότητες. Έρχεται το βαρύ πυροβολικό τώρα.
Σήµερα ξεκινάνε οι πλειστηριασµοί, δηλαδή ξεκινάει η εφαρµογή του Πτωχευτικού Δικαίου και βεβαίως η απελευθέρωση των
πλειστηριασµών και µέσα σ’ αυτά τα αποκαλυπτήρια µιας βαθιάς
συντηρητικής αναδίπλωσης, διότι περί αυτού πρόκειται στο σύνολο της κυβερνητικής πολιτικής, έρχεται αυτό το νοµοσχέδιο,
κύριε Υπουργέ. Είναι πραγµατικά εξόφθαλµο ότι γίνεται για την
εµπέδωση του ελέγχου, για µια αυταρχική, χειραγωγήσιµη ως
προς την τοπική αυτοδιοίκηση διακυβέρνηση και όχι για πολυεπίπεδες διακυβερνήσεις κ.λπ. που είναι οι τίτλοι µε τους οποίους
µέχρι τώρα πορευόσασταν στις σχέσεις σας µε αυτούς τους
βαθµούς αυτοδιοίκησης και µε την αναγκαία αποκέντρωση µε
αυτοδιοίκηση.
Από την πλευρά µας –το γνωρίζετε στα χρόνια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ- είχε υπάρξει ο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ», η απλή αναλογική και όχι µόνο. Ταυτόχρονα –διότι έχει σηµασία αυτό- και
το πρόγραµµα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» και οι άλλες πρωτοβουλίες που
είχαν παρθεί, έτσι ώστε να ουσιαστικοποιείται η δυνατότητα και
να δίνεται η δυνατότητα να ανταποκριθούν οι βαθµοί της τοπικής
αυτοδιοίκησης, οι δήµοι ιδιαίτερα, αλλά και οι περιφέρειες µέσω
της διαχείρισης του ΕΣΠΑ, να έχουν τη δυνατότητα και σε πόρους και σιγά-σιγά και σε υλοποίηση του σχεδίου για τις αρµοδιότητες για να κάνουν το έργο τους, όχι µόνο το θεσµικό
περίβληµα το οποίο και αυτό έχει την αξία του.
Τι κάνετε, λοιπόν, µε το νοµοσχέδιο που έχετε προτείνει και
είναι υπό ψήφιση; Αυξάνετε το πλήθος των υποψηφίων µέσα στα
ψηφοδέλτια, έτσι ώστε να είναι ακόµα πιο δύσκολο για µικρότερες δυνάµεις, για τοπικές δυνάµεις ενεργών πολιτών να διαµορφώσουν τέτοια ψηφοδέλτια. Ταυτόχρονα καταργείτε την
αυτονόητη, όπως θα έπρεπε, επιλογή για εκλογή, την αυτόνοµη
εκλογή των τοπικών συµβουλίων που έδινε επίσης τη δυνατότητα
σ’ αυτές τις κοινότητες τις δηµοτικές να ανθίζουν και να ελέγχουν επιτόπια τα ζητήµατα και να προγραµµατίζουν και να είναι
σ’ έναν διάλογο που µερικές φορές έχει και την έντασή του µε
τον κεντρικό δήµο, τις τοπικές κοινωνίες. Δίνετε και µια πενταετία
έτσι για µπόνους, που έχει κι αυτό τη σηµασία του. Μείωση των
µελών των δηµοτικών συµβουλίων για τα κάτω από εκατό χιλιάδες και δύο κόφτες και το καταλαβαίνετε αυτό. Ο ένας κόφτης
είναι ο επίσηµος, το 3%. Ο άλλος είναι αυτός που προκύπτει απ’
όλα τα προηγούµενα, δηλαδή ότι θα χρειάζεται ένα ποσοστό 4%,
5%, ενδεχοµένως και περισσότερο, ένα ψηφοδέλτιο από ενεργούς πολίτες ανιδιοτελείς, διότι δεν υπάρχει ούτε καν, όπως ήταν
παλιότερα, και η αποζηµίωση για τους απλούς δηµοτικούς συµβούλους µέσα στα δηµοτικά συµβούλια. Το θυµάµαι από τότε
που ήµουν στο Υπουργείο Εσωτερικών που ήταν ένα αίτηµα και
από τους δήµους. Δίνετε, λοιπόν, τον κόφτη τον δεύτερο για να
µην υπάρχει καµµία δυνατότητα, καµµία ελπίδα να ανθίσουν
αυτές οι πρωτοβουλίες που θα φέρουν σε επαφή µε την πολιτική,
σε επαφή µε την κοινωνική δράση, σε επαφή µε τα τοπικά προ-
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βλήµατα, σε επαφή µε τις ίδιες τις κοινωνίες, πολίτες, ανθρώπους, άντρες, γυναίκες, νεολαίους, νέους ανθρώπους οι οποίοι
θέλουν να µπουν στα κοινά. Τους υποχρεώνετε όλους αυτούς –
διότι περί αυτού πρόκειται µέσα σ’ αυτό που εγώ χαρακτήρισα
αυταρχική χειραγωγούµενη διακυβέρνηση την οποία οικοδοµείτε, να µπουν αν γίνουν δεκτοί -και βεβαίως και να µην ψηφιστούν τελικά- στα µεγάλα ψηφοδέλτια για να προκύψει και να
εγκαθιδρυθεί ο δηµαρχοκεντρικός αυθαίρετος χαρακτήρας στην
τοπική αυτοδιοίκηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αλίµονο για τη χώρα µας. Δεν
αναφέροµαι, αναφέρθηκαν προηγούµενα και ο κ. Χατζηγιαννάκης στην εισήγησή του αναλυτικά και µε την εµπειρία που έχει
και εσείς έχετε εµπειρία από την τοπική αυτοδιοίκηση. Αλλά και
άλλοι συνάδελφοι και συναδέλφισσες αναφέρθηκαν αναλυτικά
σ’ αυτά τα ζητήµατα. Σε σχέση µε τη µη εναρµόνιση µε ευρωπαϊκά υποδείγµατα σε σειρά χωρών όπου τα πράγµατα κυλούν
διαφορετικά. Εσείς τι κάνετε; Πηγαίνετε πίσω, πηγαίνετε πιο
πίσω από το πίσω σε σχέση µε όλες αυτές τις δεσµεύσεις, τους
κόφτες, τις δικλείδες που καθιστούν αποτρεπτική τη λαϊκή συµµετοχή, που δίνουν ένα σήµα «µην ασχολείστε µε τα κοινά, εδώ
θα γίνει µακρύ χέρι του κράτους και της Κυβέρνησης –της εκάστοτε κυβέρνησης θα έλεγα εγώ- η υπόθεση της τοπικής αυτοδιοίκησης».
Είναι εντελώς απαράδεκτο, γιατί πραγµατικά αυτό που χρειάζεται η χώρα καθώς βγαίνει ή ελπίζουµε να βγει από δύο αλλεπάλληλες κρίσεις, βαθύτατες, οι οποίες άφησαν ισχυρό αποτύπωµα, αυτό που χρειάζεται στην πολιτική ζωή του τόπου είναι να
ανθίσουν όλες αυτές οι εστίες, αυτό που χρειάζεται είναι η δηµοκρατική κουλτούρα συνθέσεων.
Δεν αφήσατε σε καµµία περίπτωση να δοκιµαστεί αυτό το σύστηµα. Σπεύσατε, γρήγορα µάλιστα, να φέρετε τις συγκεκριµένες νοµοθετικές ρυθµίσεις, όπου διά της οικονοµικής επιτροπής
τα έστελναν οι δήµαρχοι όλα εκεί πέρα, αρκετοί εξ αυτών. Διότι
κάποιοι άλλοι λειτουργούσαν, προσπάθησαν να λειτουργήσουν
και συνθετικά και µε ευρύτερες συναινέσεις κ.λπ.. Αλλά οι περισσότεροι έστελναν όλα τα θέµατα εκεί και τα στέλνουν όλα τα θέµατα εκεί στο όνοµα της κυβερνησιµότητας. Δεν πρόκειται περί
κυβερνησιµότητας. Πρόκειται περί χειραγώγησης της Κυβέρνησης πάνω στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Δεν είναι ότι δεν θα ψηφίσουµε µόνο εµείς, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, αυτό το νοµοσχέδιο. Πιστεύω ακράδαντα ότι η ιστορία θα γράψει, και άµεσα κιόλας, πολύ γρήγορα, όπως και για
όλα τα άλλα ζητήµατα, για τον δήθεν «νόµο και τάξη» και που
βλέπουµε πως ήταν και προσανατολισµένο αλλού, απολύτως,
από αυτό που συµβαίνει καθηµερινά στη χώρα µας µε την ανασφάλεια, της οποίας το φάσµα έρχεται στους απλούς πολίτες,
και για το Πτωχευτικό Δίκαιο και για όλα τα άλλα ζητήµατα τα
οποία ξεδιπλώνονται αυτές τις µέρες η ιστορία θα γράψει ότι επιχειρήσατε, µε λαθροχειρία απέναντι στην πρόσφατη ιστορία του
τόπου, να αναδειχθείτε ως µια δύναµη αναγεννητική, ως µια δύναµη εκσυγχρονισµού, ενώ είµαστε µια δύναµη βαθύτατα συντηρητική, στα όρια των αντιδραστικών νεοφιλελεύθερων πολιτικών, µε τις οποίες νοµίζετε ότι θα γίνει πιο εύκολο να περάσετε
τις ακραίες, νεοφιλελεύθερες οικονοµικές και κοινωνικές σας πολιτικές.
Εδώ θα είµαστε, εδώ θα είναι οι πολίτες, εδώ θα είναι οι δήµαρχοι, τα δηµοτικά συµβούλια, οι περιφερειάρχες, τα περιφερειακά συµβούλια, να τοποθετηθούν µε ευθύνη πάνω σ’ αυτό το
πισωγύρισµα, το οποίο σήµερα θέλετε να ψηφιστεί από τη Βουλή
των Ελλήνων.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον Πρόεδρο κ. Βούτση.
Μπαίνουµε στον κατάλογο των συνάδελφων οµιλητών και
καλώ πρώτον στο Βήµα τον Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας και
επί χρόνια συνάδελφό µου στην ίδια εκλογική περιφέρεια κ.
Γιώργο Βλάχο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Χωρίσαµε,
αλλά προχωράµε µαζί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που αρχίσαµε
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να συζητάµε σήµερα στη Βουλή ασφαλώς ήταν µια προεκλογική
δέσµευση, υποχρέωση της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας.
Επιτρέψτε µου, όµως, να πω ότι δεν είναι µόνο αυτό και απορώ
µε κάποιους συναδέλφους.
Άκουσα νωρίτερα τον κατά τ’ άλλα σεβαστό κ. Βούτση που µίλησε. Έχετε µιλήσει µε ανθρώπους της αυτοδιοίκησης; Έχετε
πραγµατική εικόνα; Διότι πράγµατι πιστεύω ότι θεωρητικολογείτε. Κινείστε στη σφαίρα του ιδεατού. Είστε ξεκοµµένοι από
την πραγµατικότητα. Και ό,τι λέµε εµείς προσπαθείτε να το ερµηνεύσετε ότι είναι παρέµβαση υπέρ των γαλάζιων δηµάρχων,
λες και οι δήµαρχοι που είναι σήµερα εκλεγµένοι έχουν ρίξει άγκυρα, λες και τους έχει πει κανείς ότι θα ξαναεκλεγούν σώνει και
καλά. Ο καθένας κρίνεται.
Και ξέρετε πολύ καλά κι εσείς, όπως ξέρουµε όλοι µας, ότι και
οι δήµαρχοι αλλά και όλοι µας κρινόµαστε αυστηρά. Όποιος επανεκλέγεται, επανεκλέγεται γιατί κάτι έχει πει ή κάτι έχει να πει
στους πολίτες, δεν εκλέγεται γιατί έχει µια οποιαδήποτε σηµαία.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Τα πεπραγµένα του.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Τα πεπραγµένα του, ασφαλώς. Αυτή
είναι η πραγµατικότητα.
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θυµάστε -και θέλω να γυρίσω πίσω- στο 2018, όταν συζητιόταν ο νόµος που φέρατε, τι είχατε πει τότε; Διότι πράγµατι, θεωρώντας ότι τα έχουµε ξεχάσει
αυτά, ότι έχουν λεχθεί, επαναλαµβάνετε την ίδια επιχειρηµατολογία. Έρχεστε χωρίς να σκέφτεστε να πείτε στο µεταξύ αυτά
που ελέχθησαν τότε µέχρι σήµερα ποιον δικαίωσαν; Δικαίωσαν
εσάς και τη νοµοθετική σας πρωτοβουλία ή δικαίωσαν εµάς που
λέγαµε ότι αυτό στην πράξη δεν πρόκειται να αποδώσει και δηµιουργούνται προβλήµατα;
Και σήµερα άκουσα τον Πρόεδρο να λέει «Μα, βρήκατε αυτό
το τέχνασµα µε την οικονοµική επιτροπή». Τον σταυρό τους κάνουν όλοι οι δήµαρχοι, ανεξαρτήτως σηµαίας εκλογής, που
εφευρέθηκε αυτή η διαδικασία της οικονοµικής επιτροπής και
µπορούν και κυβερνούν τους δήµους. Αλλιώς θα µιλούσαµε για
µια απολύτως χαµένη τετραετία, µια απολύτως χαµένη θητεία.
Ευτυχώς που έγινε αυτό, αλλά και αυτό είναι, ξέρετε, το µισό
βήµα.
Και επειδή είπατε «Μα, εµείς τότε θέλαµε να χτυπήσουµε τις
συναλλαγές», µα, τώρα γίνεται η συναλλαγή, τώρα να δείτε τι
ακριβώς γίνεται για να πετύχουν πλειοψηφίες και να µπορέσουν
να σταθούν οι δήµαρχοι στα στοιχειώδη.
Τότε λοιπόν, για να γυρίσω στο 2018, έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ δια της
εισηγήτριάς του τότε ότι η κυβέρνηση έχει επανειληµµένως τονίσει πως οποιαδήποτε µεταρρύθµιση στην τοπική αυτοδιοίκηση
δεν µπορεί να προχωρήσει χωρίς µια ουσιαστική αναδιάρθρωση
του διοικητικού συστήµατος, αλλά θα πρέπει να υπάρχει ουσιαστική µεταφορά εξουσιών, αρµοδιοτήτων, πόρων από το κέντρο
στην περιφέρεια και τους τοπικούς θεσµούς, ενώ το µέγεθος
αυτής της αλλαγής –ακούστε- θα πρέπει να είναι τέτοιας έκτασης που θα ανατρέψει την παραδοσιακή συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. Έγινε τίποτα απ’ αυτά; Θυµάστε να έγινε
τίποτε; Ήταν ψηφισµένο κάτι να γίνει και το διακόψαµε εµείς; Δεν
εννοώ ότι άλλαξε η κυβέρνηση, προφανώς άλλαξε η κυβέρνηση.
Αλλά τι διακόψαµε εµείς;
Εµείς, αν εξαιρέσετε τη θεσµοθέτηση της οικονοµικής επιτροπής, σήµερα αυτήν τη θητεία, αυτήν την τετραετία, η τοπική αυτοδιοίκηση λειτουργεί µε τον νόµο τον δικό σας. Ο νόµος αυτός
είναι αποτελεσµατικός και να δείτε όµως παρακάτω, λέει, «Στόχος µας είναι να διαµορφώσουµε τις θεσµικές και πολιτικές συνθήκες για ένα Επιτελικό Κράτος, µια πολυεπίπεδη διακυβέρνηση
και διαβάθµιση συνεργασίας.». Και για να δικαιολογήσετε αυτήν
την αποσπασµατική παρέµβασή σας λέγατε «Γιατί η κυβέρνηση
δεν εισάγει µια συνολική µεταρρύθµιση; Διότι απλά έλαβε υπ’
όψιν της τις υφιστάµενες συνθήκες, τις συνταγµατικές δεσµεύσεις, τα δηµοσιονοµικά κ.λπ..» και µε άλλα λόγια έλεγε ότι για να
προχωρήσουµε σε βαθύτερες αλλαγές είναι αναγκαίο να προηγηθεί η αλλαγή του Συντάγµατος.
Το µόνο που δεν χρειαζόταν να προηγηθεί η αλλαγή του Συντάγµατος ήταν η απλή αναλογική και µιλούσατε τότε για θέµα
δηµοκρατίας, που λέγατε ότι είναι πάγια άποψη της Αριστεράς,
στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ποιος θεσµικός παράγοντας, ποιος
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δήµαρχος έβαλε ποτέ θέµα δηµοκρατίας ή θέµα αρµοδιοτήτων
και το επικαλεστήκατε εσείς; Πότε και πού διαχρονικά; Πώς το
καταλάβατε ότι είναι θέµα δηµοκρατίας; Και εν πάση περιπτώσει,
στο τέλος-τέλος τι προτείνετε δηλαδή;
Εδώ, σήµερα, η Κυβέρνηση φέρνει αυτές τις ρυθµίσεις. Παραλίγο δηλαδή το 2018 εσείς να θεσµοθετήσετε την άµεση δηµοκρατία, παραλίγο να µας πάτε σε λαϊκές συνελεύσεις στις
πλατείες για να αποφασίζουν οι πολίτες πώς θα διαχειριστεί τα
δηµόσια πράγµατα του δήµου ο δήµαρχος! Μόνο αυτό γλιτώσαµε. Αλλιώς, η αναποτελεσµατικότητα και η εµπλοκή όλων των
διαδικασιών ήταν δεδοµένη.
Αυτό το δηµοκρατικό έλλειµµα λοιπόν θελήσατε τότε να το
εξηγήσετε και λέγατε «Μα, πώς µπορεί ένας που παίρνει στον
πρώτο γύρο 20% ή 30%, στον δεύτερο να ελέγχει το 60% του
δηµοτικού συµβουλίου;». Μα, δεν του το χάρισε κανείς το 60%,
αυτός που πήρε 20% ή 30% στον πρώτο γύρο πήγε στον δεύτερο
γύρο και πήρε 60%, πήρε 55%. Γι’ αυτό έχει την πλειοψηφία στο
δηµοτικό συµβούλιο.
Εσείς συγκρίνατε το ποσοστό του πρώτου γύρου µε τις έδρες
του δεύτερου. Από πού προκύπτει αυτή η λογική; Η λογική του
«ελέγχου» του δηµοτικού συµβουλίου προέκυπτε από το ποσοστό του δευτέρου γύρου. Στον δεύτερο γύρο δεν γίνονται εκλογές; Δεν συµµετέχουν οι πολίτες; Δεν κατάλαβα, πώς το υποτιµάτε έτσι;
Και λέτε τώρα, γιατί ακούστηκαν κι άλλα, «Μα, αποκλείετε
τους προοδευτικούς, τους ενεργούς πολίτες». Κανείς δεν τους
εµποδίζει. Μπορούν να κάνουν συνθέσεις, µπορούν να κατέβουν
στις εκλογές και µάλιστα να πετύχουν και το 43%, που είναι πιο
εύκολο από το 51%, και να πάρουν και να κυβερνήσουν τον δήµο.
Εκτός αν εννοείτε ότι θέλετε το 2% -γιατί από 3% και πάνω είναι
το κατώφλι- κάτω από 3% δηλαδή, να µπορεί µε κάτω από 3% να
µπλοκάρει τις διαδικασίες µιας µεγάλης πλειοψηφίας σχεδόν στο
50% και ο ίδιος, εν πάση περιπτώσει, να θέλει να είναι ρυθµιστικός παράγοντας. Ε, δεν είναι αυτό ακριβώς δηµοκρατία.
Μακάρι να τα βρουν, αλλά δεν µπορεί να είναι προϋπόθεση,
δεν µπορεί να λειτουργεί εκβιαστικά αυτή η διαδικασία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Επίσης, δεν µπορεί να µιλάει προχθές ο εισηγητής, ο αγαπητός συνάδελφος, για τον κακοµοίρη -έτσι τον χαρακτήρισε- που
δεν µπορεί να κατέβει και δεν µπορεί να πιάσει το κατώφλι του
3%. Δηλαδή, τι θα έκανε αυτός µε το 3%; Μέγας Αλέξανδρος θα
γινόταν; Καποδίστριας θα γινόταν; Τι θα γινόταν; Το 3%, δηλαδή,
είναι η αγωνία σας για να κυβερνηθεί ο δήµος ή η απόλυτη πλειοψηφία ή το 50% ή µια ισχυρή πλειοψηφία;
Εµείς σήµερα µε αυτό το 43% που επαναφέρουµε λέµε ότι
όπου διαµορφώνεται µια ευρεία πλειοψηφία -και αυτό θεωρούµε
ότι είναι το 43%- η εκλογή τελειώνει, ενώ όπου δεν επιτυγχάνεται
το 43%, γιατί δεν επετεύχθησαν και οι επιµέρους τοπικές συνθέσεις, γιατί και το 43% τις περισσότερες φορές θέλει σύνθεση σε
τοπικό επίπεδο, τότε εκεί πραγµατικά θα πάµε σε δεύτερο γύρο.
Άρα, αυτός που θα εκλεγεί θα έχει πάνω από το 50%.
Κλείνω λέγοντας, κύριε Υπουργέ, να σταµατήσετε αυτήν την
κουβέντα µε τα δηµοτικά διαµερίσµατα και µε την κατάργηση
των δηµοτικών συµβουλίων. Δεν ξέρω σε ποια φάση είναι και αν
θα φέρετε τροπολογία και τι θα αλλάξετε. Αυτοί που εκλέγονται
στις τοπικές κοινότητες, στα τοπικά συµβούλια, δεν ζητάνε από
κανέναν τίποτα, δεν δηµιουργούν προβλήµατα. Προβλήµατα λύνουν σε τοπικό επίπεδο σε συνεργασία µε τη δηµοτική αρχή,
προβλήµατα δεν δηµιουργούν.
Άρα, η επιµονή να τα καταργήσετε δεν ξέρω ποιανού ιδέα
ήταν, δεν ξέρω ποιος επιµένει, αλλά καλό θα είναι η Κυβέρνηση
να µην επιµείνει σε αυτό, διότι δεν αποσκοπεί πουθενά, δεν χρειάζεται.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Σωστό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Να µου πείτε –άντε να το πω αυτό- να
καταργηθεί το τοπικό συµβούλιο στην έδρα του δήµου, που συµπίπτει µε την έδρα του δηµαρχείου, άντε αυτό να το καταλάβω
ότι έχει µια λογική. Όµως, να θέλετε να καταργήσετε ένα τοπικό
συµβούλιο που απέχει πέντε ή δέκα ή δεκαπέντε χιλιόµετρα από
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την έδρα του δήµου, θα ήθελα να µου πείτε τι σας έφταιξε.
Τι σας ζήτησαν αυτοί οι άνθρωποι; Δεν έχουν που δεν έχουν
πολλές αρµοδιότητες, αλλά έχουν αρµοδιότητες στη νοοτροπία
που υπάρχει στον κόσµο στην καθηµερινότητα του πολίτη. Ο πολίτης σε αυτούς θα απευθυνθεί. Ο πολίτης θα πάει στον Κουβαρά, γιατί δεν θα πάει στα Καλύβια να αναζητήσει το δίκιο του
ή την εξυπηρέτηση του ή δεν θα πάει στην Ανάβυσσο που είναι
δέκα-δεκαπέντε χιλιόµετρα. Αυτό ισχύει.
Για την Αττική µιλώ, γιατί την Αττική ξέρω. Στην περιφέρεια αν
ισχύει κάτι διαφορετικό, ρυθµίστε το για την περιφέρεια. Στην
Αττική, όµως, που οι δήµοι, οι ΟΤΑ και οι πρώην ΟΤΑ είναι µεγάλοι, µην τους αγγίζετε. Δεν µπορεί να µου λέτε ότι θα καταργήσετε το τοπικό της Κερατέας που έχει πληθυσµό περισσότερο
από την έδρα του δήµου. Είναι αδιανόητα πράγµατα αυτά, για
να µην πω ότι βγάζουν και λίγο κακία του νοµοθέτη. Γιατί το
θέλει. Ποιον εµποδίζουν; Σε τι έφταιξαν; Ποιο πρόβληµα δηµιουργούν;
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω τον λόγο;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Αυτό να εξηγήσετε και θέλω να µου το
εξηγήσετε και εµένα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώστε, κύριε
Βλάχο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Πριν πάρει τον λόγο
ο κ. Ζαχαριάδης, ένα λεπτό θα µιλήσει ο Υπουργός να δώσει µια
διευκρίνιση νοµίζω πάνω σε αυτό το θέµα που ακούστηκε.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Ακριβώς, µόνο για το τελευταίο σηµείο που είπε ο κ. Βλάχος.
Οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις που έχουµε πει ότι θα καταθέσουµε περιλαµβάνουν και το ζήτηµα των κοινοτήτων, γιατί τρία
βασικά σηµεία περιλαµβάνουν: Η συζήτηση που έγινε για το ζήτηµα των κοινοτήτων, η συζήτηση που έγινε για τον αριθµό των
δηµοτικών και των περιφερειακών συµβούλων και τη συζήτηση
για τα παράβολα.
Δηλαδή, συµπυκνώνω στις νοµοτεχνικές βελτιώσεις που θα
καταθέσουµε σε λίγο και τα θέµατα αυτά τα οποία επεσήµανε ο
κ. Βλάχος τελικά νοµίζω διευκρινίζονται µε έναν καλό τρόπο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Η ΠΕΣΠΑ Αττικής νοµίζω ότι δεν εξέφρασε τέτοια γνώµη. Μην πάµε µε το τι λέει η ΚΕΔΕ. Η ΚΕΔΕ
µπορεί να ξέρει τι γίνεται στην Ελλάδα, αλλά στην Αττική δεν
ξέρει. Στην Αττική δεν ξέρει και το εννοώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε, κύριε
Βλάχο.
Ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συµµαχία, ο κ. Ζαχαριάδης, έχει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Κύριε Πέτσα, σας τα είχα πει
και εγώ, σας τα είχαν πει και οι κοινοτάρχες, σας τα είχε πει όλη
η Αντιπολίτευση ότι η διαφωνία για τις τοπικές κοινότητες δεν
είναι µόνο από τον χώρο τον ευρύτερο προοδευτικό των αποχρώσεων, αλλά είναι εκεί από τη Νέα Δηµοκρατία και από τους
ανθρώπους των κοινοτήτων. Ακούστε τους. Πέντε µήνες σας τα
λέµε. Ο πρώτος οµιλητής από την Πλειοψηφία, ο κ. Βλάχος,
αφιέρωσε το ένα τρίτο της οµιλίας του να κατακεραυνώνει τους
πολιτικούς του αντιπάλους και τα δύο τρίτα να σας ζητάει αλλαγή.
Πάρτε, λοιπόν, τον λόγο, µοιράστε τις αλλαγές για να ξέρουµε
και εµείς τι έχετε κάνει, τι ακούτε από αυτούς τους ανθρώπους
και τι περιθώρια έχουµε µέχρι αύριο βράδυ και το θέµα των κοινοτήτων και το θέµα των δηµοτικών συµβουλίων να το πάτε πίσω,
εκεί που σας λένε οι κοινότητες, εκεί που σας λέει η ΚΕΔΕ.
Σε λίγες εβδοµάδες συµπληρώνονται δύο χρόνια από τότε που
κερδίσατε τις εκλογές. Μία από τις βασικές αιχµές που κέρδισε
η Νέα Δηµοκρατία τις εκλογές είναι ότι θα έφερνε στη χώρα
ασφάλεια, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ την είχε κάνει µπάχαλο. Μάλιστα.
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Ποια είναι η κατάσταση σήµερα; Πράκτορες αλωνίζουν στα
αεροδρόµια της χώρας, µαφιόζοι και συµµορίες δρουν ανεξέλεγκτοι, βλέπουµε εκτελέσεις, ξεκαθάρισµα λογαριασµών και
σκληρό έγκληµα. Το νούµερο δύο της Χρυσής Αυγής παραµένει
ασύλληπτο για µήνες.
Είναι σωστή η τροπολογία η οποία έρχεται και είναι µε βάση
αυτά τα οποία λέγαµε εµείς εκείνη τη µέρα στον κ. Θεωδορικάκο
και είχαν βγει από κάτω δέκα Βουλευτές της Συµπολίτευσης και
µας λοιδορούσαν.
Αναρωτιέµαι πραγµατικά: Η χώρα έχει Υπουργό Προστασίας
του Πολίτη; Υπάρχουν µυστικές υπηρεσίες;
Στις 8 Ιουλίου, την πρώτη µέρα µετά την εκλογική σας νίκη, ο
Πρωθυπουργός πήρε την αρµοδιότητα της ΕΥΠ. Δύο χρόνια
µετά, περισσότερο από ποτέ, το σκληρό έγκληµα κάνει πάρτι και
έρχεται εδώ ο κ. Πέτσας και µας λέει τα στοιχεία για την εγκληµατικότητα.
Μα, δεν ξέρετε, κύριε Πέτσα, ότι σε όλον τον κόσµο η εγκληµατικότητα τους µήνες του lockdown υποχώρησε; Σε όλον τον
κόσµο είναι αυτή η πραγµατικότητα. Όταν οι εργαζόµενοι είναι
στο σπίτι, όταν η εστίαση είναι κλειστή, όταν όλος ο κόσµος είναι
σπίτι και το έγκληµα πέφτει. Το ερώτηµα είναι τι γίνεται τώρα και
τώρα κάθε µέρα βλέπουµε ένα µε δύο περιστατικά.
Οι πολίτες, λοιπόν, αισθάνονται φόβο και ανασφάλεια εξαιτίας
της επιτελικής σας ανικανότητας. Εσείς πώς απαντάτε σε αυτά;
Με πανεπιστηµιακή Αστυνοµία. Αλλού είναι το έγκληµα και αλλού
η Αστυνοµία. Η µαφία είναι στους δρόµους και η Αστυνοµία στα
πανεπιστήµια. Τα αστυνοµικά τµήµατα στη γειτονιά είναι υποστελεχωµένα, δεκαπέντε άτοµα φρουρά έχει ο Φουρθιώτης, δεκάδες άτοµα φρουρά σε επιχειρηµατίες και δηµοσιογράφους και,
κατά τα άλλα, εσείς αντιµετωπίζετε το έγκληµα
Είναι πρώτη Ιουνίου σήµερα. Καλό καλοκαίρι. Έχουµε εφαρµογή του πτωχευτικού νόµου. Είναι πρωτοφανές. Πτωχεύετε και
τα φυσικά πρόσωπα. Θα διαλύσετε οικογένειες, χρεοκοπείτε ανθρώπους. Θα καταλάβει, δυστυχώς, µε τρόπο οδυνηρό η νέα
φτωχοποιηµένη µεσαία τάξη πόσο πολύ την αγαπάτε, πόσο πολύ
τη νοιάζεστε. Θα την εξαερώσετε και θα τη δώσετε µαζί µε τα
περιουσιακά της στοιχεία και τους κόπους µιας ζωής στους ισχυρούς και πολύ ισχυρούς. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Μπαίνουµε σε µια τεράστια κρίση και εφαρµόζετε έναν νόµο,
ο οποίος επιταχύνει την πτώχευση. Είτε έχουµε ύφεση 8% είτε
έχουµε άλλη πορεία στη χώρα, εσείς έχετε το ίδιο πρόγραµµα
για τη χώρα. Νοµοθετείτε και σκέφτεστε λες και είστε σε γυάλα.
Τώρα πάµε στο νοµοσχέδιο και είναι τέταρτη φορά που
ρωτάω, καθώς σε κάθε επιτροπή ρωτάω: Κύριε Πέτσα, σε ποια
άλλη χώρα ισχύει τέτοιο εκλογικό σύστηµα; Πού; Πείτε µου
χώρα. Σε όλη την Ευρώπη µε ανεπτυγµένη και ώριµη θεσµικά τοπική αυτοδιοίκηση είτε µε συντηρητικές είτε µε προοδευτικές
πλειοψηφίες λειτουργούν αναλογικά εκλογικά συστήµατα χωρίς
θηριώδη µπόνους.
Είπατε και στις επιτροπές και ειπώθηκε και από συναδέλφους
σήµερα ότι η συνεργασία αποτελεί εστία διαφθοράς, συναλλαγής, διαπλοκής και διαπραγµάτευσης.
Αλήθεια; Ας δούµε τι ισχύει στην Ευρώπη που κάνουν συνεργασίες. Στην Ευρώπη έχει περισσότερη διαφάνεια από ότι στην
Ελλάδα, έχει χαµηλότερο δείκτη διαφθοράς, δεν έχει κινήσεις ή,
εν πάση περιπτώσει, αυτά τα οποία καταγγέλλετε ότι γίνονται
στην Ελλάδα κάτω από το τραπέζι. Αυτό δεν είναι απότοκο θεσµικών τοµών που επιβάλλουν συνεργασίες και συναινέσεις;
Έλεγε στις επιτροπές, αλλά προφανώς έχει κάποια δουλειά
σήµερα ο Υπουργός πιο σηµαντική από το να συζητάµε το θέµα
του εκλογικού νόµου για τους ΟΤΑ, ότι δεν του αρέσουν οι συνεργασίες και οι συναινέσεις και τα παρελκόµενά τους. Μάλιστα.
Εγώ µπήκα στο διαδίκτυο και διάβασα ότι το 2011 ένας κ. Μαυρουδής Βορίδης, Βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, ορίστηκε σε κυβέρνηση συνεργασίας Υπουργός Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων. Δεν ξέρω, αλλά µάλλον είναι ο ίδιος
δέκα χρόνια πριν.
Να σας πω, λοιπόν, τι πραγµατικά δεν σας αρέσει. Σας αρέσουν οι συναινέσεις και οι συνεργασίας για ένα κόµµα, για έναν
χώρο, για µια καρέκλα, δεν σας αρέσουν όµως οι θεσµικές τοµές
και οι θεσµικές αλλαγές, οι οποίες θα φέρνουν διαφάνεια, αξιο-
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κρατία και θα χτυπάνε τη διαφθορά στο κέντρο της, όταν πρόκειται να συζητήσουµε για θεσµούς όπως η αυτοδιοίκηση ή η
κεντρική διοίκηση, διότι εργαλειοποιείτε τα πάντα, διότι βάζετε
το προσωπικό, το κοµµατικό και το παραταξιακό συµφέρον πάνω
απ’ όλα.
Αυτό το σύστηµα, το οποίο φέρνετε σήµερα, έχει εφαρµοστεί
το 2006, το ίδιο. Είχε τότε προβλήµατα κυβερνησιµότητας; Βεβαίως! Γιατί η κυβερνησιµότητα και µε 60% να δώσεις και 70%
να δώσεις, δεν διατάσσεται. Είναι θέµα πολιτικής σύνθεσης είτε
µεταξύ όµορων πολιτικών χώρων είτε µέσα σε έναν χώρο που
παίρνει 43% και του δίνεις 60%. Δεν θυµάστε παραδείγµατα,
πλειοψηφίες που χάθηκαν µε το 60% γιατί, για παράδειγµα, ο αντιδήµαρχος Ζαχαριάδης δεν έπαιρνε το έργο που ήθελε, εκβίαζε
και διαφοροποιούταν; Δεν τα θυµάστε αυτά; Στην Ελλάδα δεν
έγιναν;
Δεύτερον, η Νέα Δηµοκρατία φοβάται το δεύτερο γύρο. Γιατί;
Διότι ξέρει ότι αν ενωθεί η προοδευτική παράταξη, είναι πλειοψηφία. Αυτό επιχειρεί να ανακόψει θεσµικά η Νέα Δηµοκρατία µε
το 43%. Είναι πάρα πολύ απλό. Η προοδευτική παράταξη θα ενωθεί πριν από τον πρώτο γύρο και θα κερδίσει από τον πρώτο
γύρο. Δεν µπορεί κανένας µε ένα νοµοθέτηµα να παγιώσει εις το
διηνεκές αυτοδιοικητικούς συσχετισµούς τους συντηρητικούς
του 2019.
Το πιο σηµαντικό απ’ όλα, κύριε Πέτσα, είναι τι θα γίνει µε τις
αρµοδιότητες. Ο κ. Λιβάνιος µας έλεγε ότι θα φέρει νοµοσχέδιο.
Έγινε ανασχηµατισµός. Ξέρετε σήµερα τι συζητάµε; Πώς θα
εκλέγονται οι δήµαρχοι. Μάλιστα. Όµως, τι κάνουν οι δήµαρχοι,
τι κάνουν οι περιφερειάρχες, τι κάνει η Πολιτική Προστασία, τι
κάνει ο ΔΕΔΔΗΕ σε µία κακοκαιρία µεγάλη σαν τη Μήδεια; Δεν
το έχουµε συζητήσει και έχουν περάσει πέντε µήνες από την κακοκαιρία.
Και επειδή εκλέγοµαι στον Βόρειο Τοµέα, µου έρχονται παράπονα ότι δίπλα στο άλσος της Πεύκης, δίπλα στα άλση της Κηφισιάς, στην Ιπποκράτειο Πολιτεία υπάρχουν ακόµα κλαδιά
αφηµένα που µε σαράντα βαθµούς ελλοχεύει κίνδυνος πυρκαγιάς! Δηλαδή, από το να κοιτάτε µόνο το πώς θα εκλέξετε αυτούς που θέλετε και τον τρόπο που θα τους εκλέξετε, δεν
κοιτάµε λίγο και τις αρµοδιότητες πριν βρεθούµε µπροστά στις
επόµενες δυσκολίες;
Μεγάλη παράκληση για το θεσµό και τη λειτουργία, όχι για την
κοµµατική αντιπαράθεση. Πάρτε το µικρόφωνο και ανακοινώστε
τις αλλαγές που σκέφτεστε για το µέγεθος των δηµοτικών συµβουλίων και για τη λειτουργία των τοπικών κοινοτήτων.
Εµείς δεν µιλάµε για άλλο βαθµό αυτοδιοίκησης, όπως µας κατηγόρησε ο κ. Βορίδης στις επιτροπές. Δεν µιλάµε για την επιστροφή σε ένα µοντέλο αυτόνοµης λειτουργίας των κοινοτήτων.
Μιλάµε και ακούµε τη φωνή των τοπικών συµβουλίων, που µιλάνε
για την εγγύτητα. Σε έναν δήµο νησιωτικό, σε έναν δήµο µεγάλο,
µε µεγάλες περιφερειακές ενότητες που έχει προκύψει από συγχώνευση προηγούµενων δήµων, πρέπει να υπάρχει η τοπική
φωνή του διαµερίσµατος και της κοινότητας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Μάξιµος Χαρακόπουλος.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι εµφανές ότι η Αξιωµατική
Αντιπολίτευση βρίσκεται σε σύγχυση και αντιδρά σπασµωδικά
σε κάθε πρωτοβουλία της Κυβέρνησης. Είχε επενδύσει στην κοινωνική αναταραχή και ενοχλείται γιατί η χώρα έχει εισέλθει στο
µονοπάτι της επιστροφής προς την κανονικότητα έπειτα από την
τροµερή δοκιµασία της πανδηµίας.
Το εµβολιαστικό πρόγραµµα, οι δοµές της δηµόσιας υγείας,
όπως και οι λειτουργοί της και τέλος η συνέπεια και η υπευθυνότητα της πλειονότητας των πολιτών υπήρξαν οι καθοριστικοί παράγοντες για την επανάκαµψη της ελπίδας, για την επάνοδο σε
µία φυσιολογική ζωή.
Σηµειολογικό γεγονός προς αυτή την κατεύθυνση αναδεικνύεται αναµφίβολα η δυνατότητα ενεργοποίησης από σήµερα του
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ψηφιακού πράσινου πιστοποιητικού, που αναµένεται να διευκολύνει τα ταξίδια από και προς την Ελλάδα.
Όµως, επιστροφή στην κανονικότητα είναι και η πλειάδα αποφάσεων που λαµβάνει η Κυβέρνηση Μητσοτάκη στα σχεδόν δύο
χρόνια που έχει την ευθύνη της χώρας, µεταξύ αυτών και το υπό
συζήτηση νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Γιατί η πικρή αλήθεια είναι ότι η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ µάς
άφησε ως προίκα πλήθος ναρκοθετηµένων πεδίων σε διάφορους
τοµείς, νάρκες που τοποθετήθηκαν εσκεµµένα από την τότε κυβέρνηση, µε σαφή µικροκοµµατική σκοπιµότητα και ιδεοληπτική
εµµονή και δυστυχώς µε παντελή αδιαφορία για τις αρνητικές
συνέπειες αυτών των αποφάσεων.
Αδίκως, λοιπόν, διαµαρτύρονται τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ότι
τους αδίκησε δήθεν η αποστροφή του Πρωθυπουργού για το δυσάρεστο διάλειµµα του 2015, στην εκδήλωση για τα σαράντα
χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Γιατί µε δική τους ευθύνη παραλίγο να πέσουµε στον γκρεµό του
χάους. Και αυτά που συνέβησαν καλό είναι να µην τα λησµονούµε σαν παθήµατα-µαθήµατα, σαν διδάγµατα για το παρόν και
το µέλλον.
Ένα κατ’ εξοχήν θετικό παράδειγµα µιας τραγικά ανεύθυνης
και εξόφθαλµα υστερόβουλης πολιτικής υπήρξε ο νόµος για τις
εκλογές στην αυτοδιοίκηση. Η καθιέρωση της απλής αναλογικής,
στο όνοµα δήθεν της πλέριας δηµοκρατίας, είχε ως αποτέλεσµα
να βραχυκυκλώσουν περιφερειακά και δηµοτικά συµβούλια, να
µείνουν κενό γράµµα προγράµµατα συνδυασµών που είχαν νικήσει στις εκλογές, να παγώσουν αναγκαία έργα. Γιατί; Γιατί οι µειοψηφούσες παρατάξεις διαφωνούν. Γιατί δεν ήταν δυνατόν να
βρεθεί η χρυσή τοµή. Γιατί στην πράξη δεν πραγµατοποιήθηκαν
οι ευρύτερες συναινέσεις, που υποτίθεται επεδίωκε ο νοµοθέτης
του νόµου του ΣΥΡΙΖΑ.
Και λέω «υποτίθεται» γιατί η ψήφιση του νόµου προήλθε πρωτίστως από το άγχος του κόµµατος να αποκτήσει κάποια ερείσµατα στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπου απλώς εκεί είναι σχεδόν
απόν και προκειµένου να το πετύχει, «ας πάει και το παλιάµπελο».
Όµως, αντιλαµβανόµαστε όλοι τι σηµαίνει αυτή η κωλυσιεργία
σε δήµους που αναλαµβάνουν πλέον µεγάλα και κρίσιµα έργα,
τι σηµαίνει η αναβολή της χρηµατοδότησης, η αναβολή της παράδοσης έργου για τις τοπικές κοινωνίες, για την άνοδο του βιοτικού επιπέδου των τοπικών κοινωνιών ή τι σηµαίνει να γίνονται
παρασκηνιακές συµφωνίες ώστε ο δήµαρχος που δεν διαθέτει
την πλειοψηφία του δηµοτικού συµβουλίου να κάνει τη δουλειά
του, να εφαρµόσει το όραµά του.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι εκλογές και η συγκρότηση
των δηµοτικών συµβουλίων δεν µπορούν να αποτελούν πεδίο πολιτικών πειραµατισµών. Είναι διαδικασίες συνυφασµένες µε την
επιβίωση και την ανάπτυξη της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης. Δηµοτικά συµβούλια µπλοκαρισµένα, χωρίς δυνατότητα κυβερνησιµότητας, συνεπάγονται περιφέρειες και δήµους
σε στασιµότητα, τοπικές κοινωνίες σε τέλµα και παρακµή.
Ορθώς η Κυβέρνηση Μητσοτάκη, διαπιστώνοντας το µέγεθος
του προβλήµατος που δηµιουργήθηκε αυτά τα δύο χρόνια, αποκαθιστά τη λειτουργικότητα της αυτοδιοίκησης µε το σηµερινό
νοµοσχέδιο. Ορθώς δίνει την απόλυτη πλειοψηφία στο δηµοτικό
ή περιφερειακό συµβούλιο, στην παράταξη που λαµβάνει το 43%
στην πρώτη Κυριακή ή επικρατεί στον δεύτερο γύρο, ώστε απρόσκοπτα να εφαρµόσει το πρόγραµµά της. Και καλώς νοµοθετεί
το κατώφλι εισόδου του 3% στα περιφερειακά και δηµοτικά συµβούλια, όπως ισχύει άλλωστε και στις εθνικές εκλογές, ώστε να
αποθαρρύνονται φαινόµενα πολυδιασπάσεων σε κινήσεις διαµαρτυρίας ή σε προσωποπαγή σχήµατα.
Κύριε Υπουργέ, όποιος έχει ζήσει στην ελληνική επαρχία αντιλαµβάνεται τη σηµασία των κοινοτήτων, ιδιαίτερα σε αποµακρυσµένες περιοχές. Είναι, εποµένως, θετικό το γεγονός ότι εισακούστηκε η φωνή µας για τη µη κατάργηση των προέδρων των
χωριών. Η µετονοµασία τους σε εκπροσώπους των κοινοτήτων
που αρχικά προβλέπονταν θα σηµατοδοτούσε υποβάθµιση του
διαχρονικού τους ρόλου.
Είναι θετική η αλλαγή που κάνατε αποδεκτή, ώστε οι κοινότητες άνω των τριακοσίων κατοίκων να διαθέτουν όχι µόνο πρό-
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εδρο, αλλά και τοπικό συµβούλιο.
Εξίσου θετική, επίσης, είναι η αποδοχή της πρότασης να εκλέγεται πρόεδρος στην κοινότητα αυτός που πλειοψηφεί στο
χωριό, χωρίς η εκλογή του να εξαρτάται από την επικράτηση του
δηµοτικού συνδυασµού σε επίπεδο δήµου, όπως ήταν η αρχική
πρόβλεψη.
Πιστεύω, όµως, κύριε Υπουργέ, ότι αυτό το µέτρο πρέπει να
ισχύει σε όλες τις κοινότητες και όχι µόνο σε όσες έχουν πληθυσµό έως τριακόσιους κατοίκους. Αυτός ο κόφτης πιστεύω ότι
πρέπει να καταργηθεί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αυτός που επιλέγεται από τους κατοίκους της κοινότητας για
πρόεδρος σε ένα κεφαλοχώρι, όπως η Βερδικούσια Ελασσόνος,
θα πρέπει και να εκλέγεται. Δεν είναι ορθό κάποιος που ήρθε
πρώτος να µην εκλέγεται και να εκλέγεται αυτός που ήρθε τρίτος, γιατί ο δηµοτικός συνδυασµός που τον φιλοξενεί πλειοψηφεί
σε επίπεδο δήµου. Δεν µπορεί άλλοι να αποφασίζουν για την εκπροσώπηση ενός χωριού.
Κύριε Υπουργέ, θέλω να πιστεύω ότι θα δείτε το θέµα µε τη
δέουσα προσοχή, κάνοντας αποδεκτό το αίτηµα των τοπικών κοινοτήτων.
Κύριε Πρόεδρε, µε αυτές τις σκέψεις υπερψηφίζω το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που αποκαθιστά τη λειτουργικότητα, την κυβερνησιµότητα και κατ’ επέκταση την αποτελεσµατικότητα των δήµων και των περιφερειών.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε και
εµείς τον κ. Χαρακόπουλο και για τη συνέπεια στον χρόνο.
Τον λόγο τώρα έχει, αφού τακτοποιηθεί υγειονοµικά το Βήµα,
ο Βουλευτής του Κινήµατος Αλλαγής, ο κ. Γιώργος Καµίνης.
Ορίστε, κύριε Καµίνη, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει λεχθεί πως είµαστε η χώρα
που έχει εφαρµόσει τα περισσότερα εκλογικά συστήµατα. Δεν
γνωρίζω εάν αυτό αληθεύει. Φαίνεται, πάντως, πως πορευόµαστε
πλησίστιοι να κατακτήσουµε την πρωτιά στο πεδίο των τοπικών
εκλογών. Οι τελευταίες τέσσερις εκλογικές αναµετρήσεις του
2006, 2010, 2014, 2019 διεξήχθησαν µε τρία διαφορετικά εκλογικά συστήµατα και σήµερα συζητάµε το τέταρτο για την επόµενη εκλογική αναµέτρηση.
Επιτρέψτε µου να παρατηρήσω ότι η διαρκής αλλαγή του συστήµατος για την ανάδειξη είτε των Βουλευτών είτε των τοπικών
αρχών υποδηλώνει υπανάπτυξη της πολιτικής ζωής, γιατί αντί να
ασχολούµαστε µε την ουσία κατατριβόµαστε µε το πώς θα κατανεµηθούν οι θέσεις εξουσίας.
Θα επικεντρώσω στη συνέχεια στα των δήµων, αλλά τα ίδια
τηρουµένων των αναλογιών ισχύουν και για τις περιφέρειες.
Το 2016 ο ΣΥΡΙΖΑ εισήγαγε την απλή αναλογική στις δηµοτικές εκλογές, προκειµένου, όπως µας έλεγε τότε, να προωθήσει
τις συνεργασίες στους δήµους. Στη λογική αυτή δεν είναι εύκολο
να αντιταχθεί κανείς, πόσω µάλλον όταν το σύστηµα της απλής
αναλογικής εφαρµόζεται προ πολλού σε πολλές χώρες µε επιτυχία. Οι παρατάξεις κατεβαίνουν µεν χωριστά στις εκλογές,
συµφωνούν, όµως, πριν ή αµέσως µετά την εκλογική αναµέτρηση σε ένα κοινό πρόγραµµα και στο πρόσωπο του κοινού
υποψήφιου δηµάρχου. Όµως, όλα αυτά συµβαίνουν σε συστήµατα εκλογής του ενός γύρου, όπου ο δήµαρχος δεν εκλέγεται
άµεσα από το εκλογικό Σώµα, αλλά έµµεσα από τον πλειοψηφούντα συνασπισµό παρατάξεων στο δηµοτικό συµβούλιο. Μπορεί κανείς να συµφωνεί ή να διαφωνεί µε το σύστηµα αυτό, αλλά
δεν µπορεί να πει πως δεν έχει λογική συνέπεια.
Αυτό, όµως, που µας επέβαλε το 2016 ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένας
τραγέλαφος, το δηµοτικό συµβούλιο να εκλέγεται µε απλή αναλογική, αλλά ο πρόεδρος µε άµεση εκλογή από την απόλυτη
πλειοψηφία του εκλογικού Σώµατος. Έτσι είδαµε να εκλέγονται
δήµαρχοι από τεράστιες πλειοψηφίες µεν, να αδυνατούν, όµως,
ελλείψει πλειοψηφίας στο δηµοτικό συµβούλιο να εφαρµόσουν
το πρόγραµµά τους.
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Το πρόβληµα εδώ δεν µπορεί να έχει θεσµική διέξοδο που να
συµβιβάζεται µε τη δηµοκρατική αρχή, διότι εδώ δεν ισχύει η
αρχή της δεδηλωµένης. Δεν προβλέπεται, δηλαδή, όπως στην
περίπτωση της Βουλής, ο θεσµός της διάλυσης του δηµοτικού
συµβουλίου που δεν στηρίζει τον επικεφαλής της εκτελεστικής
εξουσίας, δηλαδή τον δήµαρχο.
Αυτά τα είχαµε επισηµάνει τότε. Είχαµε πει ότι δηµιουργούνται
δύο όργανα µε την ίδια λαϊκή νοµιµοποίηση, που σε περίπτωση
που συγκρουστούν, δεν υπάρχει λύση, αλλά µόνον ακινησία. Δεν
χρειαζόταν, λοιπόν, να είσαι µάγος για να προβλέψεις ότι η Νέα
Δηµοκρατία, που είχε αρχίσει τότε να καλπάζει προς την εξουσία,
θα άλλαζε το σύστηµα διακυβέρνησης. Έτσι, φτάσαµε στο σηµείο σήµερα οι δήµοι να διοικούνται από τις πλασµατικές πλειοψηφίες των επιτροπών των δηµοτικών συµβουλίων.
Ο ΣΥΡΙΖΑ αδυνατούσε να αντιληφθεί ότι τα εκλογικά συστήµατα δεν αρκούν για να µεταβάλουν βαθιά ριζωµένες νοοτροπίες. Σε ένα πολωµένο και συγκρουσιακό πολιτικό τοπίο η απλή
αναλογική από µόνη της πολύ απλά δεν λειτουργεί, ή µάλλον λειτουργεί παραλυτικά.
Σήµερα, βεβαίως, καλούµαστε κατά τα ειωθότα να αποφασίσουµε τα εντελώς αντίθετα ή µάλλον τα αντίστροφα.
Με το εκλογικό σύστηµα που µας προτείνετε, κυρίες και κύριοι
της Νέας Δηµοκρατίας, η µειοψηφία του 43% στο εκλογικό Σώµα
αναδεικνύει και δήµαρχο και ισχυρή πλειοψηφία στο δηµοτικό
συµβούλιο.
Εν ολίγοις, µε το σηµερινό σύστηµα του ΣΥΡΙΖΑ δεν µπορεί να
κυβερνήσει ο δήµαρχος της πλειοψηφίας, µε το αυριανό δικό
σας καθίσταται παντοδύναµος ο δήµαρχος της µειοψηφίας. Εδώ
πια η Νέα Δηµοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ εµφανίζονται σαν δύο αντικριστά κάτοπτρα, σαν δύο καθρέφτες, που ο ένας αντανακλά το
είδωλο του άλλου, αλλά αντεστραµµένου. Κατά τα λοιπά, όµως,
τα δύο είδωλα είναι πανοµοιότυπα, γιατί κοινό χαρακτηριστικό
και στις δύο περιπτώσεις είναι η φαλκίδευση της βούλησης του
εκλογικού Σώµατος, η θυσία της δηµοκρατικής αρχής στον βωµό
της κοµµατικής υστεροβουλίας και ιδιοτέλειας.
Σε τελική ανάλυση, πρόκειται για την αντιµεταρρύθµιση της
αντιµεταρρύθµισης. Εδώ, όµως, οι δύο αρνήσεις δεν ισοδυναµούν µε µία κατάφαση, αλλά όπως είπε προ ηµερών ο Βασίλης
Κεγκέρογλου, µε µία αντιµεταρρύθµιση στο τετράγωνο.
Δυστυχώς, όµως, καλούµαστε σήµερα να επικυρώσουµε και
µια άλλη αντιστροφή της πραγµατικότητας, εξίσου σοβαρή: Αντί
η Κυβέρνηση να φέρει πρώτα τις ρυθµίσεις που θα ξεκαθαρίζουν
τις αρµοδιότητες του κεντρικού κράτους, των δύο βαθµών αυτοδιοίκησης και των τοπικών κοινοτήτων, µας προτείνει σήµερα
το εκλογικό νοµοσχέδιο µε βάση το οποίο θα αναδεικνύονται οι
τοπικές αρχές, χωρίς να γνωρίζουµε, όµως, ποιες αρµοδιότητες
θα κληθούν αυτές οι αρχές να ασκήσουν. Μιλάµε για τον ορισµό
της προχειρότητας, θα έλεγα ίσως και της κοµµατικής ιδιοτέλειας, αλλά δεν µπορώ να φανταστώ γιατί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µπορούµε να δοκιµάσουµε όσα
εκλογικά συστήµατα βάζει ο νους του ανθρώπου. Όµως, πραγµατική τοπική αυτοδιοίκηση δεν θα δούµε σε αυτόν τον τόπο, αν
δεν της επιτρέψουµε να ενηλικιωθεί, να απογαλακτιστεί από το
κεντρικό κράτος, από το υδροκέφαλο κατασκεύασµα που χρειάζεται πενήντα Υπουργούς για να κυβερνηθεί. Μόνο τότε θα αποκτήσουµε ένα πραγµατικό Επιτελικό Κράτος.
Κράτος, δηλαδή, που θα σχεδιάζει, θα αξιολογεί, θα εποπτεύει
και θα εκτελεί µόνο µέχρι εκεί που του επιτρέπει η αρχή της επικουρικότητας. Και δύο βαθµούς αυτοδιοίκησης που θα εξειδικευθούν τον σχεδιασµό σε τοπικό επίπεδο και θα τον εφαρµόζουν, µε δήµους που θα καθορίζουν οι ίδιοι τον φόρο ακίνητης
περιουσίας, θα τον εισπράττουν και θα λογοδοτούν στους δηµότες τους για το πώς τον ξόδεψαν. Μόνο τότε θα µπορούµε να
αρχίσουµε να µιλάµε για Επιτελικό Κράτος και για τοπική αυτοδιοίκηση ως µοχλό ανάπτυξης χώρας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προσπαθείτε και πάλι να χειραγωγήσετε την τοπική αυτοδιοίκηση. Όµως, οι ιστορικές εξελίξεις
σάς έχουν ξεπεράσει. Η κοινωνία έχει αλλάξει, έχει χειραφετηθεί
από τον κοµµατισµό. Η αυτοδιοίκηση αποτελεί πεδίο δόξης λαµπρό για τους νέους που διψούν να εµπλακούν στην πολιτική. Την
περίοδο 2004-2009 οδηγήσατε τη χώρα στη χρεωκοπία και υπο-
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θηκεύσατε το µέλλον αυτών των ανθρώπων. Σήµερα, το ελάχιστο
που οφείλετε σ’ αυτούς τους νέους και τις νέες είναι να τους
αφήσετε ελεύθερους, ακηδεµόνευτους να στρατευθούν στην πολιτική, για να µπορέσουν να ξαναπάρουν οι ίδιοι το µέλλον στα
χέρια τους.
Και µια κουβέντα για τις τροπολογίες που αφορούν τα ασυµβίβαστα και τα κωλύµατα για συµµετοχή στις εκλογές. Θα µιλήσει διεξοδικά γι’ αυτά η εισηγήτρια µας, η κ. Λιακούλη. Περιορίζοµαι µόνο να εκφράσω έναν προβληµατισµό για το άρθρο 3
που καθιερώνει ασυµβίβαστο για όποιον έχει οριστική καταδίκη
για τα γνωστά αδικήµατα που αναφέρονται σε όλα τα άρθρα,
ασυµβίβαστο να συµµετέχει σε ανώτερα όργανα ενός κόµµατος,
τα οποία και κατονοµάζει. Το άρθρο 29 του Συντάγµατος µιλάει
για την ελευθερία των Ελλήνων που έχουν το δικαίωµα του εκλέγειν, να ιδρύουν και να συµµετέχουν ελεύθερα στα πολιτικά κόµµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εδώ πέρα υπάρχει ένα θέµα συµµετοχής πλέον. Θα µου αντιτάξετε ότι δεν είναι απλή η συµµετοχή, αλλά ότι είναι συµµετοχή
σε καθοδηγητικό όργανο. Θα έλεγα ίσως ότι θα µπορούσατε να
το κοιτάξετε ξανά, µιας και ούτως ή άλλως έχουµε το άρθρο 2
που απαγορεύει ουσιαστικά σε αυτά τα κόµµατα να κατέλθουν
στις εκλογές. Αυτό είναι κάτι που θέτω ως απλό προβληµατισµό,
γιατί γι’ αυτό θα µιλήσει διεξοδικότερα στη συνέχεια η κ. Λιακούλη.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Καµίνη.
Και τώρα θα δώσω τον λόγο για τρία λεπτά στην Υφυπουργό
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προκειµένου να τοποθετηθεί για την τροπολογία µε γενικό αριθµό 907 και ειδικό 88.
Ορίστε, κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΔΟΜΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η τροπολογία που καταθέτουµε
µαζί µε το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έχει δύο συγκεκριµένες διατάξεις. Αυτό που κάνουµε στην πρώτη διάταξη είναι ότι δίνουµε
την δυνατότητα στον «e-ΕΦΚΑ» να παρατείνει τις συµβάσεις καθαριότητάς του. Και αυτό το κάνουµε για τον εξής λόγο: Διότι
βρισκόµαστε εν καιρώ πανδηµίας, βρισκόµαστε εν καιρώ που η
δηµόσια υγεία είναι πάρα πολύ σηµαντική για όλους µας και
οφείλουµε ως πολιτεία να τη θωρακίζουµε. Οπότε για τον λόγο
αυτό, καθώς και για τον λόγο ότι οι συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου έχουν πλέον λήξει, όπως έχει «κολλήσει» και
ο διαγωνισµός για τον ανάδοχο καθαριότητας στον «e-ΕΦΚΑ» µε
προσφυγές στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών,
δίνουµε τη δυνατότητα στον «e-ΕΦΚΑ» να παρατείνει έως και
τρεις µήνες τη δυνατότητα να προσλάβει άτοµα στην καθαριότητά του.
Τώρα η δεύτερη διάταξη αφορά στο επίδοµα στεγαστικής συνδροµής ανασφάλιστων υπερηλίκων. Υπενθυµίζω ότι αυτό που κάναµε µε τον νόµο µας 4756 τον Νοέµβριο του 2020 ήταν ότι
ρυθµίσαµε εκ νέου το επίδοµα στεγαστικής συνδροµής ανασφάλιστων υπερηλίκων, έτσι ώστε τώρα να δίνεται ενιαία από τον
ΟΠΕΚΑ σε όλους τους συµπολίτες µας.
Μόλις χθες δηµοσιεύτηκε η κοινή υπουργική απόφαση µε το
Υπουργείο Οικονοµικών, η οποία θέτει και ρυθµίζει τα κριτήρια
και τις προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόµατος αυτού. Αυτό
που κάνουµε µαζί µε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
είναι ότι δηµιουργούµε µια ψηφιακή πλατφόρµα, έτσι ώστε όλοι
οι συµπολίτες µας να µπορούν να λαµβάνουν και αυτό το επίδοµα ψηφιακά, εύκολα και µε απλουστευµένες διαδικασίες. Και
µέχρις ότου γίνει αυτό, η διάταξη η οποία καταθέτουµε αφήνει
µε φυσική παρουσία τους συµπολίτες µας να µπορούν να κάνουν
τις αιτήσεις τους και να διεκπεραιώνεται αυτό το επίδοµα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε την κυρία Υπουργό.
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Και τώρα τον λόγο έχει η Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Άννα Ευθυµίου.
Ορίστε, κυρία Ευθυµίου, έχετε τον λόγο.
ΑΝΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο θεσµοθετεί ένα νέο εκλογικό σύστηµα στην
εκλογή και ανάδειξη των δηµοτικών και περιφερειακών αρχών
και καταργεί την απλή αναλογική που είχε θεσπίσει και εφαρµόσει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Οι απόψεις που θα καταθέσω εκτός από πολιτικές είναι και
βιωµατικές ως ένας νέος άνθρωπος που εξελίχθηκα στον χώρο
της πολιτικής και µέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση. Ήµουν εντεταλµένη σύµβουλος σε θέµατα νεολαίας στον Δήµο Θεσσαλονίκης, µία θέση που είχε θεσπιστεί για πρώτη φορά και µέσα από
πολλές πρωτοβουλίες µε τους νέους της πόλης µας αναδείξαµε
πραγµατικά ζητήµατα καίρια που αφορούν τη νεολαία µας.
Επίσης, ήµουν και δηµοτική σύµβουλος της αντιπολίτευσης
του Δήµου Θεσσαλονίκης την περίοδο 2010-2014. Εποµένως,
έχω επίγνωση του σπουδαίου ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης,
που είναι η εγγύτερη µορφή εξουσίας στον πολίτη. Όµως, εξ
αυτού του λόγου, τα θέµατα που άπτονται, είτε µε τον εκλογικό
νόµο είτε µε άλλες αλλαγές στην τοπική αυτοδιοίκηση, θα πρέπει
να αντιµετωπίζονται και µε ιδιαίτερη ευαισθησία. Γι’ αυτό όταν
προβαίνουµε σε αλλαγές και ειδικά στο εκλογικό σύστηµα, θα
πρέπει να εξετάζονται, κατά την προσωπική µου πολιτική άποψη,
δύο αναγκαίες συνθήκες. Η πρώτη συνθήκη είναι να υπάρχει ευρεία πολιτική συναίνεση των πολιτικών κοµµάτων, των φορέων
της τοπικής αυτοδιοίκησης, των κοινωνικών εταίρων, των φορέων της κοινωνίας και των πολιτών, των τοπικών κοινωνιών και
να µη συνδέεται µε µικροκοµµατικές και µικροπολιτικές σκοπιµότητες.
Η δεύτερη συνιστώσα είναι ο χρόνος που θεσµοθετούνται οι
αλλαγές αυτές να είναι πολιτικά ουδέτερος. Στην προκειµένη περίπτωση, για να το πάρω αντίστροφα, ο χρόνος είναι πολιτικά ουδέτερος, διότι απέχουµε αρκετό καιρό µέχρι τις επόµενες
αυτοδιοικητικές εκλογές, αλλά έχουµε εξασφαλίσει και µία ικανή
εµπειρία, ώστε να κρίνουµε το προηγούµενο εκλογικό σύστηµα
της απλής αναλογικής. Όµως, όπως προέκυψε και από τη διαβούλευση και τις τοποθετήσεις των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των κοινωνικών φορέων, όπως καταδείχθηκε και
στην επεξεργασία του νοµοσχεδίου στην αρµόδια επιτροπή της
Βουλής, υπάρχει και ευρεία πολιτική συναίνεση.
Πιστεύω πραγµατικά ότι θα µπορούσε να υπάρξει και σύγκλιση
κάποιων απόψεων ακόµα και µε την Αξιωµατική Αντιπολίτευση
εάν ο ΣΥΡΙΖΑ αντιµετώπιζε το θέµα αυτό από άλλη σκωπτική
πλευρά. Αυτό που εννοώ είναι το εξής: Ο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί,
όπως φάνηκε και από την εισήγηση του εισηγητή του, να προτάσσει την αντιπροσώπευση, δηλαδή την ευρεία δυνατότητα σε
όλους όσοι πολίτες θέλουν να συµµετέχουν, να µπορέσουν να
το κάνουν. Και φυσικά, την εκπροσώπηση των συλλογικοτήτων.
Αυτό είναι κάτι σωστό. Όµως, εδώ έχουµε φτάσει στο σηµείο να
θεωρεί προϋπόθεση της κυβερνησιµότητας την απλή αναλογική.
Ωστόσο, σε έναν µεγάλο αριθµό δήµων, δυστυχώς, δεν επετεύχθη ποτέ η κυβερνησιµότητα µε αυτό το προηγούµενο σύστηµα του ΣΥΡΙΖΑ.
Ποια ήταν, λοιπόν, τα προβλήµατα που δηµιουργούσε το σύστηµα της απλής αναλογικής στους ΟΤΑ; Το είπε και ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, ο κ. Παπαστεργίου. Σηµείωσε ότι σε έναν
µεγάλο αριθµό δήµων δεν υπήρχε η δυνατότητα λήψης αποφάσεων, ακόµα και τυπικού τύπου. Μάλιστα, σηµείωσε ότι τα προβλήµατα ήταν τεράστια αν σκεφτεί κανείς πως ακόµα και σήµερα
υπάρχουν δήµοι οι οποίοι δεν έχουν καταφέρει να περάσουν
προϋπολογισµούς, πολύ δε περισσότερο υπάρχουν δήµοι οι
οποίοι δεν µπορούν να διεκπεραιώσουν ισολογισµούς και απολογισµούς χωρίς ιδιαίτερο λόγο. Ευτυχώς ήρθε η Κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας που προνόησε και θεσµοθέτησε τη µεταφορά
αρµοδιοτήτων στην οικονοµική επιτροπή και στην επιτροπή ποιότητας ζωής, ώστε πραγµατικά να µπορέσουν να διοικηθούν οι
δήµοι που είχαν αυτά τα προβλήµατα.
Βέβαια, κύριε Υπουργέ, εκτιµώ ότι είναι εύλογο πως σε ένα
καινούργιο εκλογικό σύστηµα, όπως αυτό που εξασφαλίζει την
κυβερνησιµότητα, αυτές οι αρµοδιότητες θα γυρίσουν πίσω στο
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δηµοτικό συµβούλιο. Και εννοώ, κύριε Πέτσα, τις αρµοδιότητες
που µεταφέραµε στην οικονοµική επιτροπή και στην επιτροπή
ποιότητας ζωής.
Δεύτερο θέµα που είχε η εφαρµογή της απλής αναλογικής: Η
απλή αναλογική στην πράξη έδινε τη δυνατότητα και τα περιθώρια για συµφωνίες κάτω από το τραπέζι για αξιώµατα, προκειµένου να επιτευχθεί η κυβερνησιµότητα. Αυτό το γνωρίζουν οι περισσότεροι εδώ σε αυτήν την Αίθουσα και το γνωρίζετε, εκτιµώ,
κι εσείς της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, κύριοι συνάδελφοι.
Τρίτο θέµα και βασικό: Μέσα από αυτό το σύστηµα, στην
ουσία υπάρχει µια αλλοίωση της βούλησης της πλειοψηφίας των
πολιτών. Και αυτό γιατί; Διότι η πλειοψηφούσα παράταξη αναγκαστικά θα συµµαχήσει µε µια άλλη παράταξη, µε άλλες παρατάξεις κι έτσι δεν θα µπορέσει να ικανοποιήσει και να εφαρµόσει
το πρόγραµµα για το οποίο έχει εκλεγεί, το πρόγραµµα δηλαδή
για το οποίο την ψήφισε η πλειοψηφία των πολιτών. Άρα είναι
κάτι το οποίο πραγµατικά έπρεπε να το διορθώσουµε.
Και σήµερα ακόµη πιο πολύ είναι επιβεβληµένη η δυνατότητα
λήψης αποφάσεων, αλλά και η εφαρµογή της πολιτικής που ψηφίζει η πλειοψηφία των πολιτών, διότι αφ’ ενός το πρόγραµµα
«Αντώνης Τρίτσης» και επιτάχυνση του προγράµµατος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» και αφ’ ετέρου, το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης αθροίζουν
πάνω από πεντέµισι δισεκατοµµύρια ευρώ για την τοπική αυτοδιοίκηση. Πραγµατικά είναι ένα αναζωογόνο σχέδιο και δίνει την
ευκαιρία στους δήµους και τις περιφέρειες να συµβάλουν δυναµικά στην επανεκκίνηση της εθνικής οικονοµίας και να αλλάξει
παράλληλα η όψη των τοπικών κοινωνιών.
Πρόκειται για προγράµµατα που χρηµατοδοτούν την κατασκευή, την αναβάθµιση ή συντήρηση επενδυτικών έργων και
υποδοµών, τα οποία δηµιουργούν θέσεις εργασίας, κάτι που
είναι ζητούµενο για τους νέους της χώρας µας.
Παράλληλα, θα σηµειώσω ότι οι ΟΤΑ -και το γνωρίζω ως αυτοδιοικητική αυτό- µπορούν να παίξουν έναν σηµαντικό ρόλο
στην εφαρµογή των νέων τεχνολογιών και της καινοτοµίας. Εδώ
και δέκα χρόνια έχω διατυπώσει και υποστηρίζω την άποψή µου
που είχα έντονα και επανειληµµένα θέσει στο δηµοτικό συµβούλιο, ότι η Θεσσαλονίκη µπορεί να γίνει µια «έξυπνη» πόλη και
ένας κόµβος τεχνολογίας και έρευνας µε πολλαπλασιαστικά
οφέλη για την τοπική κοινωνία και τους νέους της πόλης µας.
Βέβαια, είναι ευνόητο ότι η αναπτυξιακή διάσταση των ΟΤΑ
για να αποδώσει καλύτερα, θα πρέπει να συνδυαστεί και µε το
πάγιο και διαχρονικό αίτηµα των εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης
για περισσότερο αυτοδιοίκητο και περισσότερη οικονοµική αυτοτέλεια.
Είναι ένα αίτηµα εύλογο. Και τούτο διότι υφίσταται µεν το αυτοδιοίκητο, αλλά πώς µπορεί αυτό να λειτουργήσει όταν υπάρχει
επικάλυψη αρµοδιοτήτων; Πώς µπορεί αυτό να λειτουργήσει
όταν κάνουµε λόγο για σύγχυση αρµοδιοτήτων στο κλάδεµα των
δέντρων; Πώς µπορεί να λειτουργήσει όταν οι πολίτες µένουν
κάποιες φορές απροστάτευτοι σε ακραία καιρικά ή φυσικά φαινόµενα;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω σε µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Και πώς µπορούµε φυσικά να µιλάµε για οικονοµική αυτοτέλεια των δήµων και των περιφερειών, όταν η µεταφορά αρµοδιοτήτων δεν συνοδεύεται και από την αντίστοιχη µεταφορά πόρων;
Είναι πραγµατικά σηµαντικό πως το Υπουργείο Εσωτερικών
µέσω του Υπουργού, του Υφυπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού, έχει τοποθετηθεί ότι θα προχωρήσει άµεσα στη θεσµική αλλαγή της αποσαφήνισης των αρµοδιοτήτων µεταξύ του
κεντρικού κράτους, των αποκεντρωµένων διοικήσεων, των περιφερειών και των δήµων.
Και είναι επίσης σηµαντικό που ο κ. Πέτσας τοποθετήθηκε
στην αρµόδια επιτροπή ότι για τη Νέα Δηµοκρατία και την Κυβέρνηση η παραχώρηση επιπλέον αρµοδιοτήτων στην τοπική αυτοδιοίκηση χωρίς τη µεταφορά αναλογούντων πόρων είναι δώρο
άδωρον.
Καταλήγοντας, αποτελεί στρατηγική επιλογή συνολικά της Κυβέρνησης και της Νέας Δηµοκρατίας να προσφέρει στην τοπική
αυτοδιοίκηση όλα τα απαιτούµενα αναπτυξιακά, θεσµικά και χρη-
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µατοδοτικά κίνητρα που θα της επιτρέψουν να αναβαθµίσει και
να εκσυγχρονίσει τη λειτουργία της, µε στόχο πάντοτε τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.
Με αυτές τις σκέψεις, υπερψηφίζω το νοµοσχέδιο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε την κ.
Ευθυµίου.
Παρακαλώ να τακτοποιηθεί το Βήµα προκειµένου να πάρει τον
λόγο ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συµµαχία, ο κ. Πάνος Σκουρλέτης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, σας αναγνωρίζω µια συνέπεια µε βάση το περιεχόµενο του νόµου που σήµερα έχει έρθει
στην Ολοµέλεια. Και ιδιαίτερα στον κ. Βορίδη πιο πολύ από εσάς,
κύριε Πέτσα, του αναγνωρίζω µια συνέπεια. Είναι η συνέπεια της
αντίληψης που χαρακτηρίζει τον ίδιο και την παράταξή σας για
τη δηµοκρατία.
Μια δηµοκρατία κουτσουρεµένη, ακρωτηριασµένη, µια δηµοκρατία η οποία δεν αναγνωρίζει την ανάγκη αποτύπωσης των
πραγµατικών λαϊκών τοπικών συσχετισµών, µια δηµοκρατία η
οποία παραβιάζει τη συνταγµατική επιταγή για την ισοτιµία της
ψήφου. Αυτό στην ουσία εισηγείστε σήµερα µε τον πιο εκτρωµατικό τρόπο, καταργώντας την απλή αναλογική.
Κι έρχεστε και λέτε ότι «πού ακούστηκε να αντιπροσωπεύονται
µικρές οµάδες στα δηµοτικά συµβούλια;». Μα, αυτό ποιος θα το
κρίνει; Εσείς; Ο λαός το κρίνει. Αυτοί που ψηφίζουν κρίνουν αν
κάποιος έχει κάτι να πει για κάτι συγκεκριµένο στην τοπική κοινωνία, αν θέλει να συµβάλει στη διαµόρφωση ενός σχεδίου για
την αντιµετώπιση των τοπικών προβληµάτων. Ποιος θα το πει; Ο
«εκλογοµάγειρας» Υπουργός; Διότι αυτό είναι πραγµατικά «εκλογοµαγειρείο». Είναι ένα δηµοκρατικό «εκλογοµαγειρείο» αυτό
που εισηγείστε σήµερα!
Ο κ. Βλάχος, ο οποίος πραγµατικά είναι από τους ανθρώπους
που κανείς χαίρεται να κάνει συζήτηση µαζί του και έµπειρος κοινοβουλευτικός, είπε «Μα, πού ακούστηκε η πρόταση για την
απλή αναλογική;». Από την ΚΕΔΕ. Οι οµόφωνες αποφάσεις µέχρι
του 2000 των συνεδρίων της ΚΕΔΕ ήταν υπέρ της καθιέρωσης
της απλής αναλογικής. Μετά µπήκαν άλλες προτεραιότητες.
Πώς τα ξεχνάτε αυτά;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο όνοµα δήθεν της κυβερνησιµότητας, κυβερνησιµότητα όµως δεν είναι να υποκαταστήσουµε τα δηµοτικά συµβούλια που έχουν µε βάση το Σύνταγµα
τον αποφασιστικό χαρακτήρα και να τους δώσουµε τις αρµοδιότητές τους στον δήµαρχο. Δεν είναι κυβερνησιµότητα η ενός ανδρός αρχή σε καµµία περίπτωση. Ο δήµαρχος είναι εκτελεστικό
όργανο των αποφάσεων του δηµοτικού συµβουλίου.
Κι αυτές οι συσχετίσεις και παραλληλισµοί µε την κεντρική πολιτική σκηνή, µε τη Βουλή, είναι εντελώς λάθος και αγνοούν τις
τοπικές συνθήκες, αγνοούν τις ιδιαίτερες συνθήκες της τοπικής
αυτοδιοίκησης. Κι αυτό το οποίο κάνατε από την πρώτη µέρα
που πήρατε την Κυβέρνηση ήταν πώς θα τορπιλίσετε έναν νόµο
ο οποίος δεν εφαρµόστηκε ποτέ.
Τα περί κυβερνησιµότητας λοιπόν µπορεί να είναι εικασίες,
διότι δεν αφήσατε να εφαρµοστεί ο συγκεκριµένος νόµος, µε τις
αλλαγές που κάνατε τον Αύγουστο. Και όχι µόνο κάνατε αλλαγές, αλλά προσπαθήσατε µε κάθε τρόπο να υπονοµεύσετε αυτό
που αποτελεί τον πυρήνα της λογικής της απλής αναλογικής, δηλαδή η δυνατότητα των ευρύτερων συγκλίσεων στη βάση προγραµµατικών συναινέσεων και συµφωνιών, λέγοντας ότι ακόµα
και αν χρειαστεί να συµπράξουν, να συνεργαστούν παρατάξεις,
πρέπει να γίνει δια της συσσωµάτωσής τους.
Δεν είναι συνεργασίες ισότιµες ανάµεσα σε παρατάξεις που
έχουν εκλεγεί στο δηµοτικό συµβούλιο, αλλά είναι υποχρεωµένες να ακυρώσουν την ψήφο και την εντολή που πήραν από τους
πολίτες στην τοπική κοινωνία –δεν ακούει ο Υπουργός, το βλέπω,
ναύαρχέ µου, εσύ που είσαι αυτοδιοικητικός, είσαι ο µόνος που
ακούει εδώ πέρα- και να υποταχθούν στην παράταξη του δηµάρχου. Δηλαδή πλήρης προσπάθεια υποταγής σε ένα δηµαρχοκεντρικό παλαιό µοντέλο.
Έχασε λοιπόν η αυτοδιοίκηση. Στο πλαίσιο της χαµένης διε-
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τίας της Κυβέρνησής σας, έχασε η αυτοδιοίκηση.
Ακούσατε, κύριε Υπουργέ, και από δικούς σας Βουλευτές την
κριτική για τις τοπικές κοινότητες, ένα αποφασιστικό βήµα στο
πλαίσιο της ενδοδηµοτικής αποκέντρωσης, κάτι το οποίο προσπάθησε να αποτελέσει ανάχωµα στην υποβάθµιση της ζωής και
της συµµετοχής στις µικρές κοινότητες. Το πατάτε κάτω. Η ξεχωριστή κάλπη ήταν µια τοµή µεγάλη για τη λειτουργία της αυτοδιοίκησης και την καταργείτε. Και λέτε ότι για να εκλεγείς από
τοπικά συµβούλια είσαι υποχρεωµένος να είσαι πάνω στο «άρµα»
του δηµάρχου, το «άρµα» του δηµάρχου που µπορεί να εκλεγεί
µε το 43% συν µία ψήφο, αφού προηγουµένως έχει µπει η µπάρα
του 3% και αφού µειώνετε τον αριθµό των δηµοτικών συµβουλίων, έτσι ώστε στην πράξη η εισαγωγή στα δηµοτικά συµβούλια
να είναι στο 5%, το 6% και το 7%. Και το λέτε δηµοκρατία!
Όχι δεν είναι δηµοκρατική αυτή η προσέγγιση. Είναι βαθιά αντιδηµοκρατική. Και η αυτοδιοίκηση πρώτα απ’ όλα σηµαίνει δηµοκρατία και συµµετοχή. Γι’ αυτό σας ενοχλούν διατάξεις που
υπήρξαν στον αντίποδα αυτής της πολιτικής, τα τοπικά δηµοψηφίσµατα. Και δεν ασχοληθήκατε µε τίποτα άλλο, παρά µε µία χειρουργική παρέµβαση στο εκλογικό σύστηµα.
Αλήθεια, τι γίνεται µε το θέµα των αρµοδιοτήτων; Μας δείξατε
τι γίνεται µε το θέµα των αρµοδιοτήτων. Ξέρετε πότε; Όταν βάλατε ταφόπλακα στο θέµα του επαναπροσδιορισµού των αρµοδιοτήτων ανάµεσα στους δύο βαθµούς αυτοδιοίκησης και την
αποκεντρωµένη διοίκηση. Ήταν η χαµένη ευκαιρία στη συνταγµατική Αναθεώρηση. Και τη χαρίσατε αυτήν την ευκαιρία στους
οπαδούς του βαθέως κράτους, γιατί για σας η αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι το ενεργούµενο, το µακρύ χέρι της κεντρικής διοίκησης. Αυτό κάνετε πάντοτε µεταπολιτευτικά σε αυτή τη χώρα,
αυτό υπηρετείτε και τώρα.
Η αυτοδιοίκηση, λοιπόν, θέλει πόρους και αρµοδιότητες. Εµείς
εισαγάγαµε µέσα στον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» ρυθµίσεις περί κατηγοριοποίησης των δήµων. Ανοίξαµε αυτόν τον δρόµο. Τη σταµατήσατε
αυτή τη συζήτηση. Είπαµε ότι το θέµα των πόρων πρέπει να είναι
προσαρµοσµένο στις ιδιαιτερότητες που µπορεί να έχουν οι
ορεινοί, οι νησιωτικοί, οι αγροτικοί, οι ηµιαστικοί δήµοι. Σταµάτησε αυτή η συζήτηση. Και έρχεστε εδώ πέρα και µας λέτε για
αντιδηµοκρατικές σκέψεις που ελπίζω να µην τις φέρετε ποτέ,
όπως η µεταφορά του ΕΝΦΙΑ στην αυτοδιοίκηση, πράγµα που
σηµαίνει περαιτέρω διεύρυνση των ανισοτήτων εντός της ελληνικής επικράτειας ανάµεσα στους δήµους που έχουν µεγάλο οικιστικό φορτίο, ακριβή γη και ακίνητα και στην περιφέρεια η
οποία θα στερείται πόρων επειδή δεν θα έχει τα αντίστοιχα ακίνητα και τα αντίστοιχα έσοδα.
Εµείς, λοιπόν, στον αντίποδα αυτής της πολιτικής προωθήσαµε τη στήριξη της αυτοδιοίκησης µέσα από τον µεγάλο διαγωνισµό για τους εννέα χιλιάδες πεντακόσιους εργαζόµενους
στην καθαριότητα, τις υπηρεσίες δηλαδή που εσείς θέλετε να
ιδιωτικοποιήσετε, θέλοντας να µετατρέψετε τους δήµους σε
ανώνυµες εταιρείες. Αυτό κάνετε και µε την ίδρυση των οργανισµών που ιδρύετε τώρα.
Εµείς προωθήσαµε εµβληµατικές ρυθµίσεις, όπως για τα
µέτρα ατοµικής προστασίας. Ήταν τότε που ο κ. Βορίδης από
αυτά τα έδρανα ειρωνευόταν την κυβέρνηση και έλεγε ««Τι θα
πει για τους συνταξιούχους «µέτρα ατοµικής προστασίας;»».
Του είχα πει -και το θυµάµαι σαν τώρα, µου το είπαν προχθές«Αλήθεια, στο αµαξοστάσιο του Δήµου της Αθήνας που επισκέφτηκα, ο κ. Βορίδης έχει πιάσει τον κάδο χωρίς γάντια, χωρίς
προστατευτικά µποτάκια, χωρίς το γιλέκο, χωρίς γάλα το πρωί
για να πίνουν οι εργαζόµενοι;». Δεν το έχει κάνει. Δεν το ξέρει
αυτό. Αυτά είχατε καταψηφίσει και όλα αυτά σήµερα τα έχετε
βάλει στην άκρη, προωθώντας…
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Πότε έγινε αυτό;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Εσείς τα φέρατε αυτά!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Δήµαρχέ µου, δεν
ήσουν τότε στην κυβέρνηση. Σήκω πάνω και πες τους τα, τιµώντας τη δική σου παρουσία στην αυτοδιοίκηση, διότι τούτοι εδώ
δεν ξέρουν από αυτοδιοίκηση. Δεν ξέρουν από αυτοδιοίκηση!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Ξέρουµε και πολύ καλά, µάλιστα!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το κυριότερο από όλα που χαρακτηρίζει τη µεγάλη
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σας αποτυχία στον τοµέα της αυτοδιοίκησης ήταν η υπονόµευση
πάνω από έναν χρόνο του προγράµµατος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ». Ακυρώσατε έργα, βάλατε κάποια άλλα, επανεγκαινιάσατε και επαναπροκηρύξατε έργα δροµολογηµένα. Αφήσατε έναν χρόνο
χωρίς σύµβαση µε την Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα, για να φέρετε µία υποδεέστερη και µε ένα σύστηµα ελεγχόµενο από τον
Υπουργό έξω από τις αντικειµενικές διαδικασίες και από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, για να κάνετε αυτό που
γνωρίζετε καλά, δηλαδή τη χειραγώγηση των τοπικών κοινωνιών,
διότι είστε Μαυρογιαλούροι!
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Ε, όχι και Μαυρογιαλούροι!
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Αυτά τα γνωρίζει πια
η ελληνική κοινωνία και τώρα µπορεί να συγκρίνει ποια ήταν η
περίοδος της άνοιξης της αυτοδιοίκησης επί των ηµερών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ µέσα σε δύσκολες δηµοσιονοµικές συνθήκες
και τι την περιµένει τώρα.
Θα τα ακούσετε αυτά, κύριε Υπουργέ και από τους δικούς σας
ανθρώπους –ήδη τα σιγοψιθυρίζουν- και δεν θα µπορέσετε να
ανατρέψετε την προσπάθεια που γίνεται αυτή τη στιγµή για να
γεννηθεί ένα πραγµατικό, αυθεντικό προοδευτικό ριζοσπαστικό
κίνηµα µέσα στην αυτοδιοίκηση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ο Υπουργός κ. Πέτσας έχει ζητήσει και έχει τον λόγο.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Κύριε Πρόεδρε, δεν ήθελα να παρέµβω, αλλά δεν είναι δυνατόν να ακούµε τέτοιες εκφράσεις από τον κ. Σκουρλέτη για
«Μαυρογιαλούρους».
Ποιος είναι ο «Μαυρογιαλούρος», κύριε Σκουρλέτη;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Εσείς.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Να πούµε, λοιπόν, δυο πράγµατα βασικά, για να είναι ξεκάθαρο ποιος κοροϊδεύει.
Ποια δανειακή σύµβαση µε την ΕΤΕ για το «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» είχατε υπογράψει; Ποια σύµβαση µε την ΕΤΕ είχατε υπογράψει
εσείς για το «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Δεν υπήρχε;
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Με την ΕΤΕ σύµβαση υπάρχει µόνο από την κυβέρνηση
Σαµαρά και την Κυβέρνηση του Μητσοτάκη που υπεγράφη τώρα
για τη δανειοδότηση του προγράµµατος «Αντώνης Τρίτσης»…
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ: (Δεν ακούστηκε)
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): ...και αν έχετε εσείς υπογράψει, να τη φέρετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Μη διακόπτετε, κύριε
Χαρίτση. Θα τα πείτε σε λίγο. Θα έχετε τον λόγο.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Άρα, είστε εσείς «Μαυρογιαλούροι».
Δεύτερον, ποιο πρόγραµµα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» σταµατήσαµε και
ξαναεγκαινιάσαµε; Πρέπει να ανάβετε λαµπάδα στον Τάκη Θεοδωρικάκο που ενέταξε έργα του «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» στο πρόγραµµα
«Αντώνης Τρίτσης», γιατί εσείς δεν είχατε χρηµατοδότηση για τα
έργα αυτά. Μην κοροϊδεύετε λοιπόν!
Όσο για τα υπόλοιπα, η δική σας παράταξη µιλούσε για «βλαχοδηµάρχους» και ζητούσε τα ταµειακά τους αποθέµατα για να
µην πτωχεύσει η χώρα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο τώρα έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Διονύσιος …
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Νόµιζα ότι λέτε εµένα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): …Σταµενίτης.
Αν θέλετε, κύριε Ναύαρχε, κύριε Δήµαρχε, µε πολλά αξιώµατα…

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ορίστε, κύριε Σταµενίτη, έχετε τον λόγο.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ: Κύριε Πέτσα, είναι πράγµατι νωπές οι µνήµες που ζητούσαµε τα ταµειακά διαθέσιµα των δήµων
και των περιφερειών για να προχωρήσει η χώρα. Είναι γνωστά
αυτά. Τρία-τέσσερα χρόνια πέρασαν. Αυτοί πραγµατικά είναι οι
«Μαυρογιαλούροι» και όχι αυτοί που λέτε σήµερα. Άλλωστε, ανάλογα µε τα νοµοσχέδια που ψηφίζει ο καθένας χαρακτηρίζεται.
Σήµερα, όµως, συζητάµε την υλοποίηση µιας ακόµα δέσµευσης της Νέας Δηµοκρατίας, µε την οποία τίθενται οι βάσεις και
δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις, επιτέλους, για εύρυθµη και
υγιή λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Είναι γνωστό ότι ήδη από το διάστηµα που άνοιξε η συζήτηση
για την καθιέρωση της απλής αναλογικής στις αυτοδιοικητικές
εκλογές, η Νέα Δηµοκρατία ως αντιπολίτευση είχε εκφράσει
ανοιχτά την αντίθεσή της και µάλιστα είχαµε επισηµάνει ότι η
πρωτοβουλία της δικής σας Κυβέρνησης το µόνο που θα είχε ως
αποτέλεσµα θα ήταν η διατάραξη της οµαλότητας στους δήµους
και τις περιφέρειες.
Ο σηµερινός Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε εξ
αρχής δεσµευτεί ότι µόλις το κόµµα µας γίνει Κυβέρνηση, η απλή
αναλογική θα αποτελέσει παρελθόν. Και αυτό κάνουµε σήµερα.
Είναι γεγονός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι η εφαρµογή
του ν.4555/2018 δηµιούργησε µία σειρά από προβλήµατα και
στρεβλώσεις στη διοίκηση των ΟΤΑ. Δεν τα βλέπετε; Αυτό δεν
το λέµε µόνο εµείς. Το λένε οι εκπρόσωποι των φορέων της αυτοδιοίκησης. Δεν τους ακούτε; Όσοι παρακολούθησαν και τις τοποθετήσεις τους κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων στην
επιτροπή διαπίστωσαν ότι στην πλειοψηφία τους οι άνθρωποι
που υπηρετούν την τοπική αυτοδιοίκηση όχι απλώς συµφωνούν
στην κατάργηση της απλής αναλογικής, αλλά στην πραγµατικότητα το σηµερινό σχέδιο νόµου αποτελεί δική τους καθολική
απαίτηση. Προφανώς, κατάλαβαν στην πράξη τι σηµαίνει το νοµοσχέδιο αυτό. Και αυτό γιατί κυρίως οι ίδιοι ξέρουν καλύτερα
από όλους ποιος είναι ο σωστός και αποτελεσµατικός τρόπος
για να υπηρετήσουν τους πολίτες.
Όπως είχαµε τονίσει και κατά την περίοδο της ψήφισης του
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η εφαρµογή της
απλής αναλογικής θα έβαζε –και έβαλε- περισσότερα εµπόδια
στην υλοποίηση του έργου των δηµάρχων και των περιφερειακών. Δεν θα άφηνε -και δεν άφησε- περιθώρια, όσο καλές προθέσεις κι αν έχουν οι αυτοδιοικητικοί, για αποτελεσµατική και
ουσιαστική διοίκηση. Θα κρατούσε -και κρατάει- δέσµιους εκλεγµένους δηµάρχους και περιφερειάρχες σε µία ατέρµονη προσπάθεια εξεύρεσης αδύνατων, όπως αποδείχτηκε, συµµαχιών
για τη λήψη αποφάσεων. Μόνο από τα προβλήµατα που παρατηρήθηκαν στην ψήφιση προϋπολογισµών ή στην έγκριση τεχνικών προγραµµάτων µπορούµε να καταλάβουµε τι δηµιουργήθηκε από την εφαρµογή του νόµου. Και, δυστυχώς, κατάλαβαν
οι πολίτες που ήταν οι πρώτοι χαµένοι από αυτή τη διαδικασία.
Όλα αυτά από τότε τα προβλέψαµε και γι’ αυτά προειδοποιήσαµε και τα είδαµε ένα-ένα να συµβαίνουν στην πράξη. Και από
ό,τι φαίνεται από τη σηµερινή συζήτηση, οι µόνοι που δεν τα βλέπουνε είναι οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ.
Νοµίζω, εποµένως, ότι είναι περισσότερο από αυτονόητο ότι
η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και του κόµµατος της
Νέας Δηµοκρατίας δεν θα επέτρεπε τη συνέχιση της ισχύος
αυτού του προβληµατικού, θα λέγαµε, νοµοθετικού πλαισίου.
Γι’ αυτό και σήµερα σε ουδέτερο πολιτικό χρόνο και αφού
έχουµε τα αποτελέσµατα και την εµπειρία της εφαρµογής, αλλά
και µετά από έναν ενδελεχή διάλογο µε τους άµεσα εµπλεκοµένους, την ΚΕΔΕ, τους δηµάρχους, τους περιφερειάρχες, τους
εκπροσώπους των εκλεγµένων συµβουλίων, το Υπουργείο Εσωτερικών φέρνει το νοµοσχέδιο µε το οποίο θα ξεπεράσουµε όλες
αυτές τις δυσαρµονίες που δηµιούργησε ο ν.4555/2018.
Και ποιες είναι οι αλλαγές εκείνες που θα διορθώσουν τα προβλήµατα; Συνοπτικά θα αναφερθώ και εγώ µε τη σειρά µου στις
διατάξεις που κρίνω ως σηµαντικότερες και µε τις οποίες αλλάζει
το σκηνικό και επιτυγχάνεται η επιστροφή στην κανονικότητα.
Πρώτον, η πρόβλεψη για επαναφορά της πενταετούς θητείας,
ώστε σε ένα ολοκληρωµένο χρονικό διάστηµα να µπορούν οι δηµοτικές και περιφερειακές αρχές να παράγουν έργο και να εφαρ-
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µόζουν το πρόγραµµά τους. Οι δήµαρχοι και οι περιφερειάρχες
που θα αναδειχθούν από τις εκλογές του Οκτωβρίου του 2023
θα έχουν πλήρη πενταετή θητεία η οποία θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου του 2024, σταθερός εκλογικός κύκλος που πρέπει να
επισηµάνουµε ότι συνοδεύεται µε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες
όσον αφορά τη διενέργεια εκλογών, τη δήλωση υποψηφιοτήτων,
καθώς και την ανακήρυξη των συνδυασµών.
Δεύτερον, το όριο εκλογής υποψηφίου συνδυασµού από την
πρώτη Κυριακή στο ποσοστό 43% και, όπως είπε ο Υπουργός,
χωρίς να θίγεται η αρχή της αναλογικότητας και από την άλλη
κατώτατο όριο 3% για τη δυνατότητα εκλογής δηµοτικού ή περιφερειακού συµβούλου.
Τρίτον, η εξασφάλιση των τριών πέµπτων των µελών του συµβουλίου στον νικητή των εκλογών για να τελειώνουµε επιτέλους
µε τα φαινόµενα της τοπικής ακυβερνησίας. Αυτός που πλειοψηφεί, αυτός που έχει λάβει τη λαϊκή εντολή θα µπορεί πλέον απρόσκοπτα να εφαρµόσει το πρόγραµµά του και να επιτελεί το έργο
για το οποίο τον ψήφισαν οι συµπολίτες του.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα δηµοτικά και περιφερειακά
συµβούλια πρέπει να ενισχυθούν και ως προς τον χαρακτήρα
αλλά και ως προς την ισχύ τους, σηµείο που όπως πολύ χαρακτηριστικά σηµείωσε ο Υπουργός στις συνεδριάσεις της επιτροπής είναι το βασικό συστατικό που συνθέτει την κυβερνητική
στρατηγική για πιο αποτελεσµατική, πιο ισχυρή, πιο λειτουργική
και ανεξάρτητη τοπική αυτοδιοίκηση. Κέντρο κάθε προσπάθειας
αυτής της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Εσωτερικών που
στοχεύει στην επίτευξη αυτού του στόχου, είναι το συµφέρον
των πολιτών. Εµείς πιστεύουµε ότι η δυνατότητα ορθής διοίκησης υπηρετεί καλύτερα τις αρχές της δηµοκρατίας. Πιστεύουµε
ακόµα ότι ο πλουραλισµός, τον οποίο επικαλείστε προς υπεράσπιση της απλής αναλογικής, δεν υπηρετείται από την ακυβερνησία. Δικό µας χρέος, της Βουλής, είναι να νοµοθετούµε και να
παρέχουµε τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να ενισχυθεί το έργο
των ΟΤΑ, όχι να στήνουµε εµπόδια.
Στη σηµερινή ψηφοφορία εποµένως θα κριθεί και θα αποδειχτεί ποιος είναι µε το µέρος των πολιτών, ποιοι αντιλαµβάνονται
τη δηµοκρατία ως πολίτευµα που δίνει λύσεις και δεν δηµιουργεί
αδιέξοδα, ποιοι θωρακίζουν την κυβερνησιµότητα και επιθυµούν
την πρόοδο και την εξέλιξη των τοπικών κοινωνιών και, τέλος,
ποιοι είναι αυτοί που σέβονται την πολυφωνία και απορρίπτουν
την κακοφωνία.
Η Νέα Δηµοκρατία έχει αποδείξει σε ποια µεριά στέκεται και
δεν πιστεύω ότι υπάρχει λόγος να αναφερθούµε περισσότερο.
Σήµερα όµως είναι περισσότερο µια µεγάλη ευκαιρία για τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάµεις της Βουλής να συνταχθούν µε την
ψήφο τους στη σωστή πλευρά, επιλέγοντας για τους ΟΤΑ την
κυβερνησιµότητα και για τις τοπικές κοινωνίες την πρόοδο.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε πολύ και για τη συνέπεια στον χρόνο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να σας ενηµερώσω αλλά ταυτόχρονα να ενηµερωθούν και οι Κοινοβουλευτικές Οµάδες, ότι
απόψε θα ολοκληρώσουµε µέχρι και τον έβδοµο κύκλο και µε
τον κατάλογο που εσείς έχετε στα χέρια σας µέχρι και τον κ.
Μπάρκα Κωνσταντίνο. Αύριο το πρωί θα ξεκινήσουµε από τον
όγδοο κύκλο, δηλαδή από την κ. Σκόνδρα Ασηµίνα και η έναρξη
θα είναι στις 9.00’ το πρωί.
Τον λόγο έχει η κ. Διαµάντω Μανωλάκου από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Θα αρχίσω µε ένα ερώτηµα. Γιατί
αλλάζουµε τον εκλογικό νόµο για δήµους και περιφέρειες; Η
απάντηση βρίσκεται στο ίδιο το εκλογικό σύστηµα που προτείνετε. Επαναφέρετε ένα προκλητικό εκλογικό σύστηµα βάσει του
οποίου η πρώτη δύναµη µε ποσοστό 43% γίνεται παντοδύναµη.
Θα εκλέγεται δήµαρχος και περιφερειάρχης.
Την ίδια στιγµή επεµβαίνετε ωµά στον κάθε σύλλογο, στο κάθε
συνδικάτο εργαζοµένων, απαγορεύοντας να κηρύξουν απεργία,
µε ένα τέτοιο ποσοστό. Και ας είναι το µεγαλύτερο, δεν το αποδέχεστε όµως στην προκειµένη περίπτωση. Και ακόµα και να
αποφασίσουν απεργία οµόφωνα στις περισσότερες περιπτώσεις
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την πάτε και τη βγάζουν τα δικαστήρια παράνοµη και καταχρηστική και τώρα συζητάτε να απαγορευτεί να επανακηρύσσεται η
απεργία από δευτεροβάθµιο συνδικαλιστικό όργανο και θέλετε
να το περάσετε σε αυτό το αντεργατικό τερατούργηµα. Τελικά
θέλετε να περάσετε µια ακόµα χοντρή αλυσίδα για να στραγγαλίσετε το δικαίωµα της απεργίας στον εργαζόµενο. Ο σχεδιασµός σας θα ακυρωθεί στην πράξη, δεν θα περάσει. Απάντηση
θα πάρετε στα συλλαλητήρια στις 3 Ιουνίου και στην πανελλαδική απεργία στις 10 Ιουνίου, απ’ όπου αποφασιστικά στέλνουν
µήνυµα οι εργαζόµενοι ότι σκλάβοι στον 21ο αιώνα, δεν θα γίνουν.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
Τι κάνετε, επίσης; Βάζετε το όριο του 3% για την εκλογή δηµοτικού ή περιφερειακού συµβούλου. Επιδιώκετε να µην έχετε
στα πόδια σας την αγωνιστική και ανυποχώρητη στάση των κοµµουνιστών και των λαϊκών αγωνιστών που συνεργάζονται µαζί
τους από όποια θέση είτε πλειοψηφίας είτε µειοψηφίας υπερασπίζοντας πάντα τα εργατικά λαϊκά συµφέροντα. Ταυτόχρονα
µειώνετε τις έδρες σε δηµοτικά και περιφερειακά συµβούλια.
Έτσι, σε συνδυασµό µε το όριο του 3% θα αποκλείσετε δυνάµεις
ακόµα και αν υπερβούν αυτό το 3% -µπορεί να είναι και 5% ειδικά
σε µικρούς και µεσαίους πληθυσµιακά δήµους- και να µην βγάζουν εκπρόσωπο.
Συνεπώς το αντιδραστικότερο εκλογικό σύστηµα που προτείνετε έρχεται να προσθέσει ακόµα πιο πολλούς περιορισµούς και
αποκλεισµούς για να ενισχύσετε περισσότερο το αστικό δίπολο
και σε επίπεδο τοπικής διοίκησης. Βέβαια τον ίδιο στόχο µε διαφορετικό τρόπο εξυπηρετούσε και το εκλογικό σύστηµα που είχε
φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί η κολοβή απλή αναλογική του κρατούσε
αλώβητο τον εκβιαστικό χαρακτήρα του δεύτερου γύρου µε
αιχµή τον προσωποπαγή θεσµό του δηµάρχου - περιφερειάρχη
ως τον κύριο εκφραστή της αστικής συναίνεσης στις αντιδραστικές ανατροπές στην τοπική διοίκηση. Με λίγα λόγια, έχετε κοινή
στρατηγική επιλογή να ευθυγραµµίζετε τη λειτουργία και τη χρηµατοδότηση της τοπικής διοίκησης µε αφετηρία τις προτεραιότητες των επιχειρηµατικών οµίλων µακριά και ενάντια στις
λαϊκές ανάγκες και αγωνίες που διαιωνίζονται και παραµένουν
ακάλυπτες.
Για µας ισοτιµία της ψήφου σηµαίνει απλή ανόθευτη αναλογική και στην εκλογή των τοπικών οργάνων χωρίς να έχουµε καµµία αυταπάτη για τον ρόλο της τοπικής διοίκησης ως περιφερειακού κρατικού θεσµού που ευθυγραµµίζεται µε την αντιλαϊκή
πολιτική του κεντρικού αστικού κράτους.
Τι στόχο, λοιπόν, εξυπηρετούν οι αλλαγές; Θέλετε µε πιο απόλυτο και γρήγορο τρόπο η τοπική διοίκηση να γίνει πιο αποτελεσµατική στην προώθηση της αντιλαϊκής πολιτικής εξυπηρετώντας πιο αποτελεσµατικά και τις γρήγορες µεταβολές στις ανάγκες και προτεραιότητες των µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων.
Φυσικά σε καµµία περίπτωση δεν σας ενδιαφέρουν οι ανάγκες
των λαϊκών στρωµάτων, γιατί αυτές τις συρρικνώνετε και τις ιδιωτικοποιείτε.
Πόσο ευσταθούν οι αιτιολογίες που επικαλείστε περί έλλειψης
κυβερνησιµότητας;
Μα, στις περισσότερες περιπτώσεις παρέα ψηφίζετε την κοινή
στρατηγική σας ενίσχυσης των επιχειρηµατικών συµφερόντων
και κερδοφορίας από την εκµετάλλευση δηµοτικής περιουσίας
και υπηρεσιών.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα στον Δήµο Πειραιά, το πρώτο λιµάνι της χώρας. Η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ όχι µόνο ψήφισε τη δηµιουργία αναπτυξιακού οργανισµού που θα λειτουργεί ως όχηµα
για να περάσουν ευκολότερα και πιο γρήγορα κοµµάτια αρµοδιοτήτων και υποδοµών των δήµων στην εκµετάλλευση και κερδοφορία του ιδιωτικού κεφαλαίου, αλλά, αν και δεν δικαιούτο
συµµετοχή στο διοικητικό συµβούλιο του Οργανισµού, ωστόσο
παραιτήθηκε σύµβουλος της συντηρητικής παράταξης για να
συµµετέχει ο επικεφαλής του συνδυασµού του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος
Μπελαβίλας. Τόσο αγαστή είναι η συνεργασία σας, όπως και
εδώ, µέσα στο Κοινοβούλιο. Προ πέντε ηµερών ψηφίσατε την παραχώρηση του Ελληνικού στην περιφέρεια. Παρέα ψηφίσατε την
επέκταση της τοξικής βόµβας της χωµατερής της Φυλής.
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Τελικά, κάλπικη η αντιπαράθεση µεταξύ σας για το ποιος θα
είναι οδηγός και ποιος συνοδηγός στη διαχείριση της αντιλαϊκής
πολιτικής και της φτώχειας που δηµιουργεί η πολιτική σας! Κοινή
και µε συνέχεια η πολιτική που στηρίζετε. Φαίνεται στην τοπική
φορολογία, στην ανταποδοτικότητα, σε όλες τις υπηρεσίες, παραχώρηση υπηρεσιών των δήµων σε ιδιωτικά συµφέροντα, φωτισµός, πράσινα κ.ά., σε βάρος των λαϊκών αναγκών.
Εξάλλου, εµάς δεν µας κάνει εντύπωση. Εσείς οι ίδιοι είστε
που συνυπογράψατε το τρίτο µνηµόνιο, ιδιωτικοποιήσεις στα δεκατέσσερα αεροδρόµια, τσάκισµα της Εθνικής Σύµβασης Εργασίας, το χτύπηµα στο δικαίωµα της απεργίας που ξεκινήσατε
κ.ο.κ. Μακρύς ο αντιλαϊκός κατάλογος. Βέβαια, δείχνετε συµπάθεια και φιλανθρωπία στα τεράστια προβλήµατα-απόρροια της
αντιλαϊκής πολιτικής σας, που ζει ο λαός: Ανεργία, φτώχεια, ανασφάλεια.
Όλες, λοιπόν, οι αστικές κυβερνήσεις έχετε διαµορφώσει ένα
ασφυκτικό αντιδραστικό θεσµικό πλαίσιο όλα τα προηγούµενα
χρόνια στην τοπική διοίκηση, µετατρέποντας δήµους και περιφέρειες σε µοχλό επέλασης της αντιλαϊκής επίθεσης, ανατροπής
εργασιακών σχέσεων, εµπορευµατοποίησης βασικών κοινωνικών
δοµών, χαράτσωµα και φοροεπιδροµή κ.ο.κ.. Το συνεχίζετε, γι’
αυτό και εµείς καταψηφίζουµε τα τερατουργήµατά σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κυρία
Μανωλάκου.
Ο κ. Χρήστος Κέλλας από τη Νέα Δηµοκρατία έχει τον λόγο
και στη συνέχεια, ο κ. Αλέξης Χαρίτσης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση
Μητσοτάκη προχωρά σήµερα στην υλοποίηση µιας ακόµα υπόσχεσής της, βάζοντας τέλος στην ακυβερνησία των ΟΤΑ.
Με το παρόν νοµοθέτηµα θεσπίζεται ένα λειτουργικότερο και
πιο σύγχρονο πλαίσιο ανάδειξης των δηµοτικών και περιφερειακών αρχών που θα επιτρέψει στους αυτοδιοικητικούς να τιµήσουν την εµπιστοσύνη των πολιτών, υλοποιώντας απρόσκοπτα
το πρόγραµµα για το οποίο εκλέγονται. Χωρίς τρικλοποδιές και
προσκόµµατα από την Αντιπολίτευση, κάθε παράταξη που ασκεί
διοίκηση στους ΟΤΑ θα διαθέτει ισχυρή διακυβέρνηση, η οποία
θα βρίσκεται κοντά στον πολίτη.
Βέβαια, οφείλουµε να ενηµερώσουµε τους συµπολίτες µας ότι
το σχέδιο νόµου που συζητούµε και θα ψηφίσουµε σήµερα απορρέει πρώτα και κύρια από τη βούληση του αυτοδιοικητικού κόσµου. Τόσο η ΚΕΔΕ όσο και η ΕΝΠΕ συµφωνούν µε τους κεντρικούς άξονες του νοµοσχεδίου, ενώ το 2018 είχαν ταχθεί µαζί
µε την παράταξή µας ενάντια στον νόµο που είχε φέρει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, τον ν.4555/2018, προειδοποιώντας τους εµπνευστές του για το χάος που επρόκειτο να επικρατήσει.
Είναι αδιανόητο, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, να
εκλέγεται δήµαρχος ή περιφερειάρχης στον δεύτερο γύρο µε
ευρεία πλειοψηφία και να µην έχει την πλειοψηφία στο συµβούλιό του. Αυτό επιχειρήθηκε από την προηγούµενη κυβέρνηση και
η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας µε την εκλογή της σε ένα
από τα πρώτα νοµοσχέδια που έφερε προς ψήφιση, τον
ν.4623/2019, αποσόβησε την πλήρη διάλυση της αυτοδιοίκησης.
Πιστεύω ότι θυµόµαστε όλοι πως, µεταξύ των άλλων, µε τον
συγκεκριµένο νόµο ορίστηκαν η ενίσχυση των οικονοµικών επιτροπών, οι αµετάκλητες συµπράξεις των δηµοτικών και περιφερειακών παρατάξεων και η εµπέδωση πλειοψηφικών κανόνων για
τα νοµικά πρόσωπα και τις αποφασιστικές διαδικασίες επί του
προϋπολογισµού του τεχνικού και επιχειρησιακού προγράµµατος.
Τόσο ως Βουλευτής, αλλά και ως πρώην Αντιδήµαρχος Διοίκησης του Δήµου Λαρισαίων, είµαι πεπεισµένος ότι ο νέος νόµος
θα συµβάλει καθοριστικά, ώστε η ελληνική αυτοδιοίκηση να µετεξελιχθεί ολοκληρωµένα σε τοπική και περιφερειακή διακυβέρνηση και να αλληλενεργεί µε τα Υπουργεία και τις κεντρικές
υπηρεσίες, µε στόχο τη βιώσιµη και ισχυρή ανάπτυξη της πατρίδας και ιδιαίτερα, της επαρχίας.
Κατ’ αρχάς, η επιµήκυνση του εκλογικού κύκλου στα πέντε έτη
προσφέρει στους τοπικούς και περιφερειακούς άρχοντες σταθερότητα και καλύτερο προγραµµατισµό υλοποίησης των έργων.
Η δε αποσύνδεση των αυτοδιοικητικών εκλογών από τις ευρωε-
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κλογές θα επιτρέψει σε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς να
εστιάσουν στις πραγµατικές ανάγκες των κοινωνιών και τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε κάθε γωνιά της χώρας, κατευθύνοντας τον δηµόσιο διάλογο, τη στρατηγική της εκάστοτε
κυβέρνησης και την ατζέντα των κυριότερων πολιτικών δυνάµεων
του τόπου όχι σε µικροπολιτικά και κοµµατικά συµφέροντα, αλλά
στις τοπικές, περιφερειακές και ευρωπαϊκές προτεραιότητες,
αυτό δηλαδή που πρεσβεύει η πολυεπίπεδη ευρωπαϊκή διακυβέρνηση.
Το όριο του 43% συν 1, που απαιτείται στον πρώτο γύρο για
την ανάδειξη δηµοτικών και περιφερειακών αρχών, σε συνδυασµό µε τα τρία πέµπτα των εδρών των δηµοτικών και αντιστοίχως, των περιφερειακών συµβουλίων, συνιστά στοιχείο αδιαµφισβήτητης κυβερνησιµότητας των τοπικών και περιφερειακών
υποθέσεων.
Εδώ θα πρέπει να υπενθυµίσουµε ότι το συγκεκριµένο ποσοστό είναι προσαυξηµένο κατά µία µονάδα από τον νόµο σε σχέση
µε τον νόµο µε το 42%, που προέβλεπε ο ν.3463/2006, ενώ τα
τρία πέµπτα δεν εξασφαλίζουν µόνο την απαραίτητη πλειοψηφία
στη λήψη αποφάσεων, αλλά και την ευρύτερη συµµετοχή των
συµβούλων του νικητήριου συνδυασµού στην υλοποίηση των
έργων, ώστε να δίδεται ισχυρότερη φωνή στους πολίτες.
Απαραίτητο είναι ακόµα να τονίσουµε ότι διασφαλίζεται η εκπροσώπηση όλων των απόψεων, αφού τίθεται το όριο του 3%
της εισόδου στα συµβούλια, ποσοστό που ορίζεται για τις εθνικές εκλογές.
Συγχρόνως, εκσυγχρονίζεται η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων και εξορθολογίζεται ο αριθµός των µελών των συµβουλίων. Συγκεκριµένα, η υποβολή των υποψηφιοτήτων θα πραγµατοποιείται απλά και άµεσα µέσω του «gov.gr», ενώ οι συνδυασµοί
θα κατατίθενται µέχρι τις 31 Αυγούστου του έτους των εκλογών,
ώστε οι υποψήφιοι να γίνονται έγκαιρα γνωστοί στο εκλογικό
σώµα, δηλαδή ενάµιση µήνα πριν τις εκλογές, που θα πραγµατοποιούνται σε σταθερή βάση, τη δεύτερη Κυριακή του Οκτωβρίου.
Ο αριθµός των δηµοτικών και περιφερειακών συµβούλων αναπροσαρµόζεται σύµφωνα µε την πληθυσµιακή βάση κάθε ενότητας και οι δαπάνες των αποζηµιώσεων των συµβούλων µειώνονται. Ταυτοχρόνως, όµως, λαµβάνεται και µέριµνα για την αύξηση των δηµοτικών συµβούλων των δήµων από δέκα έως πενήντα χιλιάδες κατοίκους, οι οποίοι προήλθαν από τη συνένωση
περισσότερων από έξι δήµων ή κοινοτήτων.
Συνολικά, το παρόν νοµοθέτηµα συνιστά έναν νέο χάρτη για
την τοπική αυτοδιοίκηση. Λαµβάνοντας υπ’ όψιν και τις υπόλοιπες διατάξεις σε σχέση µε τα κωλύµατα εκλογιµότητας και τις
τεχνικές λεπτοµέρειες διεξαγωγής των εκλογών, που επικαιροποιούνται, καθώς και το νοµοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή
στο αµέσως προσεχές µέλλον σε σχέση µε τη θέσπιση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, διαµορφώνεται ένα βιώσιµο νοµικό
πλαίσιο που θα δώσει νέα πνοή στη διακυβέρνηση των τοπικών
υποθέσεων και θα διασυνδεθεί άρρηκτα µε την υφιστάµενη νοµοθεσία για το Επιτελικό και Ψηφιακό Κράτος.
Δηλαδή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα αποκτά ένα
ακόµη αξιόπιστο µέσο προκειµένου να υποστηριχθεί συγκροτηµένα η ανάπτυξή της.
Κλείνοντας, δεν θα ήθελα να µην αναφερθώ στην ΠΝΠ της Παρασκευής για το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID, το οποίο ισχύει
από σήµερα. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά πολύτιµο εργαλείο
στο οποίο η χώρα µας βρίσκεται µπροστά, προκειµένου να αποκαταστήσουµε ακόµη πιο γρήγορα και πληρέστερα την οικονοµική και κοινωνική µας δραστηριότητα, διευκολύνοντας τις
µετακινήσεις των πολιτών και θωρακίζοντας συγχρόνως τη δηµόσια υγεία. Η Ελλάδα ακόµα µια φορά, παρά τις δυσκολίες,
πρωτοπορεί και καθίσταται πρότυπο στην αντιµετώπιση της πανδηµίας χάρη στις πρωτοβουλίες και το αισθητήριο του Πρωθυπουργού.
Εδώ θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στο ψηφιακό πιστοποιητικό
COVID. Όπως προβλέπεται από την ΠΝΠ θα δικαιούνται το ψηφιακό πιστοποιητικό όσοι έχουν ολοκληρώσει τον εµβολιαστικό
κύκλο, όσοι έχουν αρνητικό PCR ή όσοι έχουν νοσήσει το τελευταίο διάστηµα. Αυτοί είναι που το δικαιούνται. Νοµίζω και πι-
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στεύω ότι πρέπει εδώ να το δικαιούνται και αυτοί οι οποίοι έχουν
νοσήσει στο απώτερο παρελθόν και οι οποίοι έχουν κάνει µία
δόση εµβολίου, σύµφωνα και µε την εισήγηση της Προέδρου της
Επιτροπής Εµβολιασµών κ. Θεοδωρίδου. Καλώς εχόντων των
πραγµάτων, η ζωή µας θα επιστρέψει σύντοµα στην κανονικότητα και η επαναφορά θα είναι συνολική και οριστική, διανοίγοντας τον δρόµο για την ισχυρή ανάπτυξη που έχουν υποσχεθεί
στους Έλληνες και θα κάνουν πράξη ο Κυριάκος Μητσοτάκης
και η Νέα Δηµοκρατία.
Για όλους αυτούς τους λόγους στηρίζουµε και υπερψηφίζουµε
το νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Κέλλα.
Τον λόγο έχει ο κ. Χαρίτσης και αµέσως µετά ακολουθεί ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Χήτας.
Κύριε Χαρίτση, έχετε τον λόγο.
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα προσπαθήσω στα λίγα λεπτά που έχω στη διάθεσή µου να
παρουσιάσω κάποιες βασικές πτυχές του έργου της κυβέρνησης
του ΣΥΡΙΖΑ στην αυτοδιοίκηση και να τις αντιπαραβάλλω µε αυτά
που έχει κάνει η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας τα τελευταία
δύο χρόνια, πρώτα απ’ όλα σε ένα πολύ κρίσιµο ζήτηµα για την
αυτοδιοίκηση, τη στελέχωση. Αναφέρθηκε και πριν από τον Πάνο
Σκουρλέτη η εµβληµατική προκήρυξη 3Κ, µε την οποία προχωρήσαµε σε περισσότερες από οκτώµισι χιλιάδες νέες, στοχευµένες και µόνιµες προσλήψεις στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των
δήµων, αναβαθµίζοντας υπηρεσίες που προσφέρουν οι ΟΤΑ
στους πολίτες και αίροντας το απαράδεκτο καθεστώς της εργασιακής οµηρίας χιλιάδων ανθρώπων, αλλά και για να µπορούν οι
δήµοι να λειτουργήσουν στο βασικότερο πεδίο ευθύνης τους,
στην καθαριότητα, χωρίς να αποτελούν τη χαρά του κάθε εργολάβου.
Τρία χρόνια µετά οι δήµοι εξακολουθούν να λειτουργούν και
σήµερα µε την ίδια ακριβώς προκήρυξη, µε την 3Κ. Καµµία αντίστοιχη προκήρυξη δεν έχει προχωρήσει, δεν έχει καν δροµολογηθεί από την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, ενώ πολύ
κρίσιµο βεβαίως -και προέρχεται από τους ίδιους τους φορείς
της αυτοδιοίκησης- είναι και το ζήτηµα της στελέχωσης των τεχνικών υπηρεσιών των δήµων για να µπορούν να ανταποκριθούν
στοιχειωδώς στις διαδικασίες εκπόνησης µελετών, ωρίµανσης
έργων, υλοποίησής τους. Εκεί είχαµε την ευκαιρία, τον Δεκέµβρη
του 2018, στο συνέδριο της ΚΕΔΕ να παρουσιάσουµε το πρόγραµµα πρόσληψης χιλίων πεντακοσίων νέων στελεχών στην αυτοδιοίκηση για την τριετία 2019-2021, έχοντας διασφαλίσει τον
αναγκαίο δηµοσιονοµικό χώρο αλλά και µε τη δυνατότητα που
µας έδιναν πλέον οι προσλήψεις-αποχωρήσεις ένα προς ένα στο
δηµόσιο επιλέξαµε να καλύψουµε τις πιεστικές ανάγκες των
δήµων σε επιστηµονικό προσωπικό. Δυστυχώς, και σε αυτό το
σηµείο, µετά τις εκλογές του Ιουλίου του 2019 το πρόγραµµα
αυτό παραπέµφθηκε στις καλένδες, αφήνοντας τους δήµους για
µία ακόµη φορά στα κρύα του λουτρού.
Δεύτερο πολύ σηµαντικό ζήτηµα είναι το ζήτηµα της χρηµατοδότησης βεβαίως. Για πρώτη φορά µετά από χρόνια, επί των
ηµερών µας, αυξήθηκαν οι κεντρικοί αυτοτελείς πόροι προς την
τοπική αυτοδιοίκηση και θεσπίστηκαν κριτήρια για την πιο δίκαιη
κατανοµή τους. Εκτός από το πληθυσµιακό, µπήκαν κι άλλα κριτήρια, που είχαν να κάνουν µε την ορεινότητα, µε την νησιωτικότητα, µε το επίπεδο της ανεργίας, µε το επίπεδο της φτώχειας,
έτσι ώστε να είναι πιο δίκαιη η κατανοµή αυτών των πολύ σηµαντικών κονδυλίων. Και βεβαίως µε το καινοτόµο πρόγραµµα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», είτε αρέσει στη σηµερινή Κυβέρνηση είτε όχι
-προφανώς απέδειξε από τη διαδροµή της ότι δεν της άρεσε καθόλου- διασφαλίσαµε τη χρηµατοδότηση πολύ κρίσιµων έργων
τοπικών υποδοµών στην ύδρευση και στην αποχέτευση, στις κτιριακές υποδοµές, στην αγροτική οδοποιία, στην προµήθεια
απορριµµατοφόρων και µηχανηµάτων, στη στήριξη και αναβάθµιση κοινωνικών, αθλητικών και πολιτιστικών υποδοµών. Το καλύτερο παράσηµο -επειδή έχει ανοίξει πάλι αυτή η συζήτηση,
χωρίς λόγο πλέον κατά τη γνώµη µου- κατά τη γνώµη µου είναι
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ότι όλοι οι φορείς αυτοδιοίκησης ανεξαιρέτως, όλοι οι φορείς
ανεξαρτήτως κοµµατικής τοποθέτησης, κύριε Υπουργέ, αγκάλιασαν αυτό το πολύ σηµαντικό πρόγραµµα, το οποίο το περίµενε,
το είχε µεγάλη ανάγκη η αυτοδιοίκηση και το είχε µεγάλη ανάγκη
ακριβώς γιατί ήταν το πρώτο πρόγραµµα µετά από πάρα πολλά
χρόνια το οποίο ήρθε να ικανοποιήσει τις πραγµατικές ανάγκες
που υπαγορεύονταν από την ίδια την αυτοδιοίκηση και τους θεσµικούς της φορείς. Και τι έγινε; Μόλις ανέλαβε η Κυβέρνηση
της Νέας Δηµοκρατίας καταργήθηκε εν µία νυκτί ο «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», τιµωρήθηκε η αυτοδιοίκηση δηλαδή επειδή εµπιστεύθηκε
ένα χρηµατοδοτικό εργαλείο του πολιτικού αντιπάλου της νέας
κυβέρνησης, αυτό έγινε, και χάθηκαν -αυτό είναι το χειρότερο
απ’ όλα- δύο ολόκληρα χρόνια µέχρι να δηµιουργηθεί ένα νέο
πρόγραµµα χρηµατοδότησης, µε δυσµενέστερους µάλιστα
όρους για την αυτοδιοίκηση, ο ορισµός, κατά τη γνώµη µου, της
πολιτικής µικροπρέπειας, του παλαιοκοµµατισµού και της διαχειριστικής ανεπάρκειας.
Και εδώ συνολικά, στα θέµατα της χρηµατοδότησης, έχουµε
την αυτοδιοίκηση πλέον σε πολύ χειρότερη µοίρα, σε µαρασµό
θα έλεγα, σε σχέση µε το πού είχε καταφέρει να βρεθεί, µε δυσκολίες, πριν από δύο χρόνια. Διότι βεβαίως η Κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας κατόρθωσε -γιατί περί κατορθώµατος πρόκειται- να φτάσει ακόµη και το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων σε χαµηλό εικοσαετίας πριν την έλευση ακόµα της
πανδηµίας, ενώ και τώρα απ’ ό,τι φαίνεται οι φορείς της αυτοδιοίκησης αποκλείονται και από τη χρηµατοδότηση του Ταµείου
Ανάκαµψης. Θα µπορούσατε, κύριε Υπουργέ -και αυτό είναι µια
πρόταση- να αξιοποιήσετε την αναπτυξιακή τράπεζα µε τη δηµιουργία ειδικού τµήµατος αξιολόγησης, ωρίµανσης και χρηµατοδότησης έργων, µια πρακτική η οποία είναι διεθνώς δοκιµασµένη
και αναγνωρισµένη, και να υποστηρίξετε έτσι επιχειρησιακά την
τοπική αυτοδιοίκηση και εν όψει του Ταµείου Ανάκαµψης. Αντί
γι’ αυτό όµως επιλέγετε να παραχωρήσετε την ωρίµανση όλων
των έργων στο ΤΑΙΠΕΔ, ακόµα και έργων τοπικού ενδιαφέροντος, µε προφανή στόχο τη διαµόρφωση ενός υπερσυγκεντρωτικού µοντέλου, που επιδιώκει τον πλήρη έλεγχο και όχι την
ωρίµανση των έργων βάσει των αναπτυξιακών και των κοινωνικών αναγκών κάθε περιοχής.
Τρίτο, πολύ βασικό πεδίο, πέρα από τη στελέχωση, τη χρηµατοδότηση, βεβαίως είναι το θεσµικό πλαίσιο της αυτοδιοίκησης,
που αυτό κατά κύριο λόγο συζητάµε σήµερα µε το παρόν νοµοσχέδιο. Με τον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ», κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε
την προοδευτική µεταρρύθµιση του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ», η οποία ήταν
αποτέλεσµα πολυεπίπεδης διαβούλευσης, εφαρµόσαµε στην
πράξη το άνοιγµα της αυτοδιοίκησης στις τοπικές κοινωνίες, βάλαµε τέλος στο καλπονοθευτικό σύστηµα, στο δηµαρχοκεντρικό
µοντέλο, στον µονοπαραταξιακό έλεγχο των επιτροπών. Αποτυπώθηκε επιτέλους µε ευκρινή τρόπο η λαϊκή βούληση στη σύνθεση των συµβουλίων, τα οποία κατέστησαν τα αποφασιστικά
και δηµοκρατικά νοµιµοποιηµένα όργανα, ενώ µε τη θεσµοθέτηση λειτουργιών όπως τα τοπικά δηµοψηφίσµατα, οι λαϊκές συνελεύσεις, η ενδοδηµοτική αποκέντρωση, διευρύνθηκε η δηµοκρατία, αναβαθµίστηκε η ψήφος των πολιτών και ενισχύθηκε η
συµµετοχή τους στα κοινά.
Θα πω µία κουβέντα παραπάνω για το ζήτηµα των κοινοτήτων.
Ειλικρινά, κι εγώ δεν το περίµενα. Το 2019, περιοδεύοντας στη
δικιά µου περιοχή, στη Μεσσηνία, εξεπλάγην θετικά από το πόσο
είχε αγκαλιαστεί αυτή η µεταρρύθµιση, ειδικά για τις κοινότητες,
στα χωριά, στις κωµοπόλεις, στις µικρές κοινωνίες, στις τοπικές
κοινωνίες από ανθρώπους οι οποίοι µέχρι τότε δεν είχαν την παραµικρή εµπλοκή µε τα κοινά και από ανθρώπους οι οποίοι προέρχονταν από όλο το πολιτικό φάσµα. Διότι για πρώτη φορά τους
δόθηκε η δυνατότητα, δόθηκε η δυνατότητα στον δηµότη να ψηφίζει ξεχωριστά για την κοινότητά του. Θεσµοθετήθηκε η αρµοδιότητα των κοινοτήτων να αποφασίζουν για την αξιοποίηση ενός
ποσοστού των επενδυτικών πόρων που τους αναλογούν. Ήταν
πολύ ελπιδοφόρο το ότι νέοι άνθρωποι, για πρώτη φορά, συµµετείχαν στα τοπικά ζητήµατα. Δυστυχώς, πλέον αυτή η δυνατότητα χάνεται. Εξαφανίζεται η αυτοτελής λειτουργία και περισσότεροι από είκοσι χιλιάδες άνθρωποι σε όλη τη χώρα, οι οποίοι
αποφάσισαν να ασχοληθούν µε τα τοπικά πράγµατα µέσα από
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τις κοινότητες, επιστρέφουν στο σπίτι τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, ζητώ την ανοχή σας για δύο λεπτά.
Πραγµατικά, αυτή η επιστροφή στο οπισθοδροµικό, παρωχηµένο µοντέλο εξάρτησης από τα τοπικά συµβούλια, που θα αναφέρονται και θα λειτουργούν ως τοποτηρητές του εκάστοτε
δηµάρχου, πραγµατικά δεν µπορεί να εξηγηθεί σε αυτούς τους
πολίτες. Και ειλικρινά περιµένω να δω πώς οι εκατόν πενήντα
οκτώ Βουλευτές της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, οι οποίοι θα
κληθούν να ψηφίσουν αυτήν τη ρύθµιση, πώς θα την εξηγήσουν
µετά στους πολίτες, ειδικά στα χωριά, και πώς θα πάνε να ξαναµιλήσουν για αναζωογόνηση της υπαίθρου, για στήριξη των τοπικών κοινωνιών για στήριξη των χωριών. Ειλικρινά µου προκαλεί
απορία.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Νέα Δηµοκρατία, κατά τη
γνώµη µας, δεν πολέµησε την απλή αναλογική, τις κοινότητες,
το άνοιγµα της αυτοδιοίκησης στις τοπικές κοινωνίες επειδή νοιάστηκε για τη λεγόµενη «κυβερνησιµότητα», αλλά γιατί φοβήθηκε ότι θα χάσει τον έλεγχο. Διότι αντιλαµβάνεται την αυτοδιοίκηση ως πελατειακό δίκτυο και µακρύ χέρι της κεντρικής
εξουσίας και του κοµµατικού µηχανισµού στις τοπικές κοινωνίες.
Πεποίθησή σας είναι δυστυχώς ότι όσο λιγότεροι συµµετέχουν
στα κοινά τόσο το καλύτερο.
Είναι απολύτως σαφές ότι, όπως σε τόσα άλλα πεδία, στα εργασιακά, στην παιδεία, στον πολιτισµό, στην προστασία του περιβάλλοντος, στο πώς αντιλαµβανόµαστε την ανάπτυξη, έτσι και
στην αυτοδιοίκηση συγκρούονται δύο διαφορετικοί κόσµοι.
Εµείς παλέψαµε για µια ισχυρή και ανεξάρτητη αυτοδιοίκηση,
µε αναβαθµισµένη συµµετοχή των πολιτών, επαρκείς πόρους και
προσωπικό, µε επιχειρησιακή ενίσχυση των ΟΤΑ, µια αυτοδιοίκηση ικανή να πρωταγωνιστήσει στο εθνικό στοίχηµα της δίκαιης
και βιώσιµης ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών.
Για αυτό και δεσµευόµαστε ότι µαζί µε όλες εκείνες τις δυνάµεις που αντιλαµβάνονται και στηρίζουν τον προοδευτικό και
ανεξάρτητο χαρακτήρα της αυτοδιοίκησης, θα ακυρώσουµε
αυτόν το νόµο που αποδυναµώνει τις τοπικές κοινωνίες και απαξιώνει την ψήφο των πολιτών.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Χαρίτση.
Ο κ. Χήτας, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ελληνικής
Λύσης, έχει τον λόγο και αµέσως µετά θα µιλήσει ο κ. Ανδρέας
Κουτσούµπας από τη Νέα Δηµοκρατία.
Ορίστε, κύριε Χήτα, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πέτσα, θα σας πω λίγο όσα δεν πρόλαβα να σας πω
προηγουµένως, όταν δεν µου δόθηκε ο λόγος, για κάποια πράγµατα που είπατε.
Κατ’ αρχάς, να ξέρετε ότι είναι ιδιαίτερα τιµητικό ότι ήταν ο
µοναδικός Πρόεδρος Κόµµατος ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο
οποίος µέχρι στιγµής τουλάχιστον έχει τιµήσει το νοµοσχέδιό
σας και µίλησε για το νοµοσχέδιο.
Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζετε, γιατί είστε πολύ επιµελής, ότι
ο πολιτικός Αρχηγός µπορεί να µιλήσει για όποια θέµατα θέλει,
να αναπτύξει την ατζέντα του, να ανοίξει τη βεντάλια και να αναφερθεί και σε θέµατα επικαιρότητας, όπως και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και ο Πρόεδρος Κόµµατος.
Πάµε τώρα σε κάποια θέµατα. Όπως είπα και πριν, είστε και
ένας άνθρωπος ήπιων τόνων, της δουλειάς και όχι των λόγων και
της φωνής της έντονης. Δεν είναι προσωπικό το σχόλιο, πολιτικά
συζητάµε εδώ. Δεν έχει να κάνει το σχόλιο µε τον Πέτσα, τον
Χήτα ή τον οποιονδήποτε. Ξέρετε κάτι;
Θέλει πολιτικό θράσος να βγαίνει η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας σήµερα και να µας λέει -δεν ξέρω τι παρουσιάζετε
ακριβώς, τι Greek statistics ήταν αυτά- για την ανοµία και την εγκληµατικότητα, την ώρα, κύριε Πέτσα, που είχαµε νέο περιστατικό, την ώρα που η Ελλάδα µοιάζει τουλάχιστον, δυστυχώς, να
έχει γίνει ένα φυτώριο µαφίας, εσείς να µας παρουσιάζετε και να
λέτε στο ελληνικό Κοινοβούλιο που µας ακούει ο κόσµος ότι έχει
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πέσει -λέει- η εγκληµατικότητα στην Ελλάδα ή το µικροέγκληµα,
όπως είπατε κ.λπ..
Τι να πω, πραγµατικά; Είναι, δυστυχώς, µια χώρα όπου ζει και
βασιλεύει η µαφία και όλα εξαρτώνται και έχει να κάνει και µε την
ατιµωρησία των δολοφόνων.
Μην κλείνετε τα µάτια στην πραγµατικότητα, κύριε Υπουργέ.
Δεν είναι δυνατόν να λέγονται τέτοια πράγµατα στην Αίθουσα
αυτή.
Είπατε για τον φάκελο Χρυσοχοΐδη. Ακούστε κάτι. Εµείς ως
Ελληνική Λύση πριν δεκαπέντε ηµέρες από το Βήµα αυτό είπαµε:
Γνωρίζουµε ότι έχει στα χέρια του ο κ. Χρυσοχοΐδης έναν φάκελο
µε χίλια ονόµατα, βαριά περιστατικά, σκληρούς ποινικούς. Τέτοια
πρόσωπα είχε. Να πάτε να τον καταθέσετε. Και αυτό το κάνατε
µετά από δέκα ηµέρες. Άρα, µη λέτε σε εµάς για τον φάκελο.
Εµείς σας ταρακουνήσαµε για άλλη µια φορά και σας το είπαµε.
Και να ρωτήσω κάτι: Δηλαδή, έχει ο Υπουργός Προστασίας
του Πολίτη-κύριε Πέτσα, κάντε το λίγο εικόνα αυτό- φάκελο µε
ονόµατα σκληρών ποινικών. Εµείς το ξέραµε και το είπαµε και
ζητήσαµε την απέλαση αυτών των ανθρώπων, γιατί δεν πρέπει
να κυκλοφορούν ανάµεσα στους Έλληνες και τις Ελληνίδες.
Άρα, για ποιον λόγο τον πήγε στον Άρειο Πάγο; Το είπαµε ότι
το είχε. Τι ζήτησε, λοιπόν; Να ξεκινήσουν οι θεσµικές διαδικασίες, οι οποίες θα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει ούτως ή άλλως;
Αφού τον είχατε τον φάκελο αυτόν και ξέρετε ποιοι είναι, πού µένουν, που γυρίζουν, τι κάνουν. Τους ξέρετε.
Άρα, είτε το πήγε -ας µου επιτραπεί η έκφραση- για εφέ, για
τον φωτογράφο και για τα κανάλια, να δείξετε άµεµπτοι ότι πάτε
να βάλετε τάξη, ενώ τον είχατε από πριν. Τι πήγε να κάνει, δηλαδή; Πάει στον Άρειο Πάγο, να του πει ο Άρειος Πάγος «ξεκίνα
να τους συλλάβεις». Κάνε το από µόνος, αφού το έχεις στα χέρια
σου.
Δεν έχουν λογική αυτά που λέτε, κύριε Πέτσα, πραγµατικά.
Πάµε σε ένα άλλο θέµα τώρα. Τι άλλο µας είπατε, κύριε Πέτσα, απαντώντας προηγουµένως στα όσα περίπου είπε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης; Είπατε, αναφερόµενος κυρίως στην
παράνοµη µετανάστευση, ότι είναι όλα καλά. Δηλαδή, τι ακούει
ο ελληνικός λαός σήµερα; Τι ακούνε οι Έλληνες πολίτες και οι
Ελληνίδες; Τι ακούνε σήµερα εδώ; Ότι µε την εγκληµατικότητα
είναι όλα καλά, υπάρχει νόµος και τάξη, ενώ έξω πέφτουν σαν
τα κοτόπουλα κάθε µέρα -σαν τα κοτόπουλα πέφτουν έξω επαναλαµβάνω- και ότι µε την υπόθεση της παράνοµης µετανάστευσης τα πάτε όλα καλά.
Καλά, συγγνώµη, δεν ζείτε εδώ; Μάλλον εδώ ζείτε, αλλά δεν
ζείτε εκεί, δεν ζείτε στα νησιά, δεν ζείτε σε κάποια άλλα σηµεία
της Ελλάδας να δείτε τι τραβάει ο κόσµος κάθε µέρα.
Δεν ζείτε στη Σάµο, κύριε Πέτσα, όπου έχει γίνει µεσίτης πολιτικός ο κ. Μηταράκης, έχει φτιάξει µια ολόκληρη πόλη µε δέκα
χιλιάδες παράνοµους µετανάστες, µε πακτωλό χρηµάτων, µε
σπίτια καθηµερινά «made in Turkey», ενώ οι σεισµόπληκτοι της
Σάµου ακόµη περιµένουν τα επιδόµατα ενοικίου. Και τι µας είπατε; Ότι είναι υποχρέωση της πολιτείας -λέτε- να περιθάλψει
και να ταΐσει τους ανθρώπους αυτούς. Αλήθεια; Δεν το ξέραµε
αυτό.
Όταν η πολιτεία, κύριε Πέτσα, έχει περιθάλψει και έχει ταΐσει
τους Έλληνες, τότε έχει και υποχρέωση να περιθάλψει και να ταΐσει και αυτούς. Να τα λέµε όλα. Δεν πρέπει να γίνονται αυτά σε
µια πτωχευµένη χώρα, την ηµέρα σήµερα -και καλό µήνα να
έχουµε- που απελευθερώνονται οι πλειστηριασµοί.
Άνοιξε η ρύθµιση. Το λένε τα µέσα µαζικής διαµόρφωσης κοινής γνώµης. Δεν λένε ότι ξεκινάνε οι πλειστηριασµοί. Λένε ότι
άνοιξε η ρύθµιση, η πλατφόρµα προλάβετε, µπείτε και προλάβετε να χάσετε το σπίτι σας. Φοβερό, ε; Ακούστε τώρα: Άνοιξε η
ρύθµιση, λέει. Ποια ρύθµιση; Πάτε να πάρετε τα σπίτια του κόσµου.
Έχουµε πλήρη απελευθέρωση των πλειστηριασµών. Σήµερα,
την 1η Ιουνίου, να ακούσει ο κόσµος, απελευθερώνονται οι πλειστηριασµοί. Τελεία και παύλα. Είχες σπίτι; Θα γίνεις ενοικιαστής,
κύριε, για είκοσι χρόνια και µετά θα στο πάρω. Αν έχει να πληρώσεις, καλώς. Αν δεν έχεις να πληρώσεις, στο παίρνω από
τώρα.
Δεν θα πω, κύριε Πέτσα, πού θα πάνε αυτά τα σπίτια και πώς
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καραδοκούν, γιατί έχουν µυρίσει αίµα, τα κοράκια της ΜΚΟ, που
έχουν πάρει σπίτια ολόκληρα, οικοδοµές για να βάλουν µέσα
όλους τους παράνοµους µετανάστες. Δεν θα πάω σε αυτό. Δεν
θα πάω καθόλου σε αυτό.
Τι µας είπατε, λοιπόν, για τους λιγνίτες; Συγγνώµη κιόλας. Δηλαδή, η Ελλάδα γεωγραφικά θα σώσει τον πλανήτη;
Σοβαρά µιλάµε, κύριε Πέτσα; Η Γερµανία θα έχει λιγνίτες έως
το 2035 και µετά και εµείς σπεύδουµε από το 2021 να κλείσουµε
τα λιγνιτικά εργοστάσια, την ώρα που η Τουρκία φτιάχνει εργοστάσιο τώρα µε λιγνίτες, η Κίνα τώρα µε λιγνίτες, η Γιουγκοσλαβία τώρα µε λιγνίτες, η Πολωνία θα το κλείσει µετά το 2035, όπως
σας ανέφερα πριν, η Γερµανία µετά το 2035. Η Ελλάδα, όµως,
που είναι τόσο ένα µικρό κοµµατάκι, θα σώσει τον πλανήτη και
θα τους κλείσει από το 2021.
Πώς γίνονται αυτά τα πράγµατα, κύριε Πέτσα; Είναι φοβερά
πράγµατα αυτά. Εξηγήστε µας.
Να πούµε και κάτι άλλο; Όταν, λοιπόν, η Σερβία θα έχει, όταν
η Τουρκία θα έχει, όπως σας έχουµε πει και άλλες φορές, δηλαδή, µπορώ να πω κάτι; Έχει σύνορα το καυσαέριο; Δηλαδή,
θα βγαίνει µόνο, ας πούµε, από την καµινάδα της Τουρκίας και
θα περιορίζεται εκεί και δεν θα πηγαίνει παραπέρα;
Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγµατα, κύριε Πέτσα, και εκπροσωπείτε την Κυβέρνηση σήµερα. Για αυτό αναφέροµαι σε εσάς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα πάρω και χρόνο από τη δευτερολογία µου,
τρία λεπτά ακόµη.
Πάµε παρακάτω στο κοµµάτι µε τα δηµοτικά τέλη και τα πρόστιµα. Το έχουµε θέσει το θέµα ως Ελληνική Λύση και στον κ.
Βορίδη και σε εσάς. Τι είπαµε; Έχω ένα µαγαζί, κάνω γάµους ο
φουκαράς και βαφτίσεις. Δεν δουλεύω οκτώ µήνες, γιατί δεν γίνονται ούτε γάµοι ούτε βαπτίσεις ούτε συνέδρια ούτε τίποτα. Με
χρεώνει ο δήµος δηµοτικά τέλη 50.000 ευρώ. Μαζευτήκαν στους
οκτώ µήνες. Δεν τα πλήρωσα γιατί δεν έχω. Μου βάζει άλλα 60
πρόστιµο και πάνε 110. Το κάνω απλά για να το καταλάβουµε
όλοι. Δεν έχω να πληρώσω.
Τι ζητάµε εµείς; Σας είπαµε να το δείτε και τι κάνετε; Αυξήστε
το δασολόγιο να µπορέσουν οι άνθρωποι να πάρουν µια ανάσα,
διαγράψτε τα πρόστιµα, όχι τα δηµοτικά τέλη, τα πρόστιµα και
απαγκιστρώστε αυτό από το κοµµάτι της φορολογικής ενηµερότητας. Αυτός ο άνθρωπος είναι εγκλωβισµένος, θα πεθάνει οικονοµικά. Ούτε φορολογική ενηµερότητα µπορεί να πάρει, να
δουλέψει οκτώ µήνες δεν µπορεί, του το έκλεισε το κράτος, τον
έχετε φορτώσει µε πρόστιµα από τα δηµοτικά τέλη, δεν του κάνετε δοσολόγιο, δεν τον διευκολύνετε. Ε, τι στον κόρακα να κάνει
αυτός ο άνθρωπος; Να πάρει µια πέτρα και να φύγει. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να κάνει.
Αυτό είπαµε να δείτε και το είπαµε πραγµατικά µε ενδιαφέρον
για να σώσουµε τους ανθρώπους αυτούς.
Δεν θα πάω, κύριε Πέτσα, αν και φυσικά δεν αναφερθήκατε
καθόλου, γιατί απαντήσατε σε όλα όσα είπε ο κ. Βελόπουλος σήµερα, δεν κάνατε κανένα σχόλιο για την επίσκεψη Τσαβούσογλου. Τίποτα δεν κάνατε. Εκεί κρατάτε σιγή ασυρµάτου. Τίποτα
δεν είπατε για τα φιλιά και τις αγκαλιές του κ. Δένδια µε τον προκλητικό κ. Τσαβούσογλου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
σας παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, σε ένα
λεπτό πραγµατικά και σας ευχαριστώ για την ανοχή σας.
Και θα κλείσω, κύριε Πέτσα, µε ένα τελευταίο. Θα πάµε λίγο
σε ένα θέµα, που ούτε σε αυτό αναφερθήκατε, γιατί οι πλειστηριασµοί είναι άµεσο θέµα, τα εργασιακά είναι άµεσο θέµα.
Μπορώ να ρωτήσω κάτι, κύριε Πέτσα; Πραγµατικά, ξέρετε και απευθύνοµαι στους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας- ότι
από καταβολής το κόµµα της Νέας Δηµοκρατίας είναι το κόµµα
του Καραµανλή, του Σαµαρά, όλων αυτών. Πρώτη φορά που καταργεί τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας είναι η Νέα Δηµοκρατία; Καταργεί τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας; Πάντα ήσασταν υποστηρικτές, πάντα υπέρ των συλλογικών συµβάσεων ερ-
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γασίας και από φιλελεύθεροι, γίνατε σκληρά νεοφιλελεύθεροι!
Αυτό κάνετε τώρα.
Και θα το ψηφίσετε εσείς αυτό; Δεν έχετε φωνή να διαφωνήσετε µε τον κ. Χατζηδάκη; Μείωση µισθών; Γιατί όποιος δεν θα
πληρώνεται τις υπερωρίες, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, δεν θα εισπράττει χρήµατα, άρα µειώνεται το εισόδηµά του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κλείστε, παρακαλώ. Έχετε φτάσει τα δέκα λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Τελειώνω µε αυτό. Δεν έχουµε και
οµιλητές εµείς, κύριε Πρόεδρε. Από τους εκατόν δώδεκα, δεν
υπάρχουν οµιλητές. Θα τελειώσω σε ένα λεπτό. Πραγµατικά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ξέρετε ότι ένας νέος εργαζόµενος -να τα ακούσει ο κόσµος,
κύριε Πρόεδρε, είναι σηµαντικά αυτά τα πράγµατα, θα ψηφιστούν, θα γίνουν νόµος του κράτους-, ο όποιος δεν έχει δικαίωµα
επιλογής, θα κάτσει, θα µιλήσει µε το αφεντικό του. Και θα του
πει τι το αφεντικό του; «Έλα εδώ, αγοράκι µου γλυκό, πάρε αυτή
τη σύµβαση και υπέγραψέ την». «Δεν µου κάνει». «Άµα δεν σου
κάνει» προσέξτε τώρα «δεν σε απολύω, αλλά δεν σε προσλαµβάνω.» Εξυπνάδα αυτή του κ. Χατζηδάκη. Και φυσικά, θα φτάσει
ο Έλληνας -δεν έχω χρόνο, πραγµατικά- να πληρώνει µε τα ρεπό
του.
Αυτά είναι τα σοβαρά, κύριε Πέτσα: εργασιακά, πλειστηριασµοί, οικονοµικό τσουνάµι. Αυτά είναι τα σηµαντικά που πρέπει
να δείτε και όχι τους ΟΤΑ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Κυρία Γεροβασίλη, αµέσως µετά τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις
του κυρίου Υπουργού, θα έχετε τον λόγο.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Σας προανήγγειλα και πριν, µετά την οµιλία του κ. Βλάχου,
ότι θα καταθέσουµε τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες, πιστεύω, συµπυκνώνουν αρκετά και από τη συζήτηση που έγινε
στο επίπεδο των επιτροπών και από τις παρατηρήσεις που έγιναν
και σήµερα. Συµπυκνώνει προς µία κατεύθυνση που αγκαλιάζει
τρία βασικά ζητήµατα: το θέµα των κοινοτήτων, το θέµα των περιφερειακών και δηµοτικών συµβούλων και το θέµα των παραβόλων.
Κατόπιν, λοιπόν, όλης αυτής της συνεννόησης, οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις αφορούν τα εξής:
Διαφοροποιούµε τις δύο τελευταίες κατηγορίες δήµων και δηµιουργούµε νέες κατηγορίες, εκατό χιλιάδων έως εκατόν πενήντα χιλιάδων και εκατόν πενήντα χιλιάδων και άνω, προκειµένου να ελαφρύνουµε τη µείωση του αριθµού των µελών των
δηµοτικών συµβουλίων σε µεγάλους δήµους. Είναι κάτι το οποίο
ακούστηκε και εδώ. Παράλληλα, δίνουµε τη δυνατότητα µεγαλύτερου αριθµού µελών δηµοτικών συµβουλίων σε δήµους µε
πληθυσµό από πενήντα χιλιάδες έως εκατόν πενήντα χιλιάδες
κατοίκους, που συγκροτούνται πάνω από έξι δηµοτικές ενότητες.
Άρα η µείωση του αριθµού των δηµοτικών συµβούλων γίνεται µικρότερη, σε σχέση µε το υφιστάµενο σήµερα πλαίσιο.
Δεύτερον, προβλέπεται ότι δεν εκλέγονται συµβούλια δηµοτικών κοινοτήτων στους δήµους της Περιφέρειας Αττικής, µε εξαίρεση τους δήµους των Περιφερειακών Ενοτήτων Νήσων, Ανατολικής και Δυτικής Αττικής και τους δήµους που συγκροτούνται
από τις δηµοτικές κοινότητες της παρ. 4 του άρθρου 2 του
ν.3852/2010, δηλαδή τα δηµοτικά διαµερίσµατα στα οποία διαιρούνται οι οικισµοί, έδρες δήµων, µε πληθυσµό άνω των εκατό
χιλιάδων κατοίκων.
Στην περίπτωση µη εκλογής συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας, οι αρµοδιότητες του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας ασκούνται από την οικονοµική επιτροπή του δήµου και οι
αρµοδιότητες του προέδρου της δηµοτικής κοινότητας από τον
δήµαρχο ή τον οριζόµενο από αυτόν αντιδήµαρχο.
Επιπλέον, για τους δήµους και για τις κοινότητες διατηρούνται
τα ποσά των παραβόλων για τις εκλογές, όπως ήταν µέχρι σήµερα. Είναι κάτι που ζητήθηκε και στο πλαίσιο της επιτροπής από
αρκετές πλευρές, θεωρώντας ότι η αύξηση των παραβόλων µπορεί να αποτρέπει κάποιους από τη συµµετοχή στα κοινά.
Τέταρτον, διευκρινίζεται ότι πρόεδρος των δηµοτικών κοινο-
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τήτων µε πληθυσµό τριακοσίων κατοίκων και κάτω είναι ο πρώτος σε σταυρούς προτίµησης του συνδυασµού που συγκέντρωσε κατά την αρχική ψηφοφορία, από τον πρώτο γύρο, στη
δηµοτική κοινότητα την απόλυτη ή σχετική πλειοψηφία του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων και οι υπόλοιποι υποψήφιοι του
συνδυασµού ανακηρύσσονται ως αναπληρωµατικοί.
Επίσης, έχουµε µία µικρότερη µείωση από το αρχικό σχέδιο
του αριθµού των περιφερειακών συµβούλων. Εποµένως, έχουµε
την τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 59. Στην πρώτη κατηγορία προστίθενται τέσσερα µέλη, άρα από τριάντα έναν περιφερειακούς συµβούλους, πάµε στους τριάντα πέντε. Στη
δεύτερη, επίσης τέσσερα µέλη, από σαράντα ένα σε σαράντα
πέντε. Στην τρίτη δέκα µέλη, από πενήντα ένα σε εξήντα ένα. Και
στην Περιφέρεια Αττικής δεκατέσσερα µέλη, από εβδοµήντα ένα
σε ογδόντα πέντε, έναντι των εκατόν ένα µελών που ίσχυε µέχρι
σήµερα.
Επίσης, για διευκόλυνση υποψηφίων και για λόγους ασφάλειας δικαίου, προβλέπουµε δικαιώµατα µεταδηµότευσης, που
µπορεί να ασκηθεί από την 1η Αυγούστου του έτους διενέργειας
των εκλογών, µέχρι και την προηγούµενη ηµέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής της δήλωσης των συνδυασµών.
Διαγράφεται, επίσης, το κώλυµα των υπαλλήλων µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
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του δηµοσίου, των δήµων, των περιφερειών και των νοµικών προσώπων που είναι ενταγµένα στο Μητρώο Φορέων της γενικής κυβέρνησης, του άρθρου 14 του ν.4270/2014, που αφορά στην
άσκηση καθηκόντων προϊσταµένου οργανικής µονάδας επιπέδου
τµήµατος.
Προβλέπεται, επίσης, ότι κωλύεται να υποβάλει υποψηφιότητα
όποιος στερείται τα πολιτικά του δικαιώµατα κατά τη χρονική περίοδο υποβολής της δήλωσης. Είναι µια νοµοτεχνική διάταξη, η
οποία έχει να κάνει και µε αυτό που ανέφερε ο κ. Καµίνης, αν κατάλαβα καλά από την τοποθέτησή του.
Προβλέπεται ότι οι δικηγόροι µε έµµισθη εντολή των δήµων ή
των περιφερειών, που έχουν παραιτηθεί από τη θέση τους για να
θέσουν υποψηφιότητα, µπορούν να επανέλθουν σε αυτή, εάν δεν
εκλεγούν ή εκλεγούν και λήξει για οποιονδήποτε λόγο η θητεία
τους, µε αναλογική εφαρµογή του άρθρου 32 του ν.4257/2014.
Τις καταθέτω για τα Πρακτικά, κύριε Πρόεδρε. Νοµίζω ότι ήταν
µια γόνιµη συζήτηση και στο επίπεδο των επιτροπών και στη διαβούλευση µε τους κοινωνικούς εταίρους, που επιτρέπει να βελτιώνουµε το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ.
Στυλιανός Πέτσας καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ, να
φωτοτυπηθούν και να διανεµηθούν στους εισηγητές.
Κυρία Γεροβασίλη, έχετε τον λόγο.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να
ξεκινήσω και να σταθώ στο τεράστιο έλλειµµα ασφάλειας, αυτό
το οποίο βρίσκεται η χώρα. Έλλειµµα ασφάλειας τόσο εντός των
συνόρων, όσο και εκτός. Δεν θέλω να επεκταθώ, βεβαίως, στην
αµαύρωση της διεθνούς εικόνας της χώρας µε την αεροπειρατεία και τα παιχνίδια κατασκόπων. Δεν θέλω να σταθώ αναλυτικά
στο ότι ακυρώθηκε, ακυρώσατε, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας,
τον διαγωνισµό για τις νέες ταυτότητες που ήταν έτοιµος. Από
τότε µέχρι τώρα έχουν περάσει δύο χρόνια και όχι µόνο δεν εκδίδονται νέες ταυτότητες, όπως ήταν η υποχρέωσή µας από τον
Αύγουστο του 2021, µε βάση την ευρωπαϊκή οδηγία και τον ευρωπαϊκό κανονισµό, αλλά δεν υπάρχει καν ανάδοχος και το τοπίο
διαγράφεται και αρκετά σύνθετο.
Και αυτό, βεβαίως, το αναφέρω, γιατί αυτό έχει άµεσες συνέπειες για τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας στα ζητήµατα
ασφάλειας και φυσικά, για την κυκλοφορία των Ελλήνων πολιτών.
Θα σταθώ στο προεκλογικό σύνθηµα «νόµος και τάξη», ένα
σύνθηµα που µετεκλογικά ξέρουµε όλοι πια, ξέρει όλη η ελληνική
κοινωνία, ότι έγινε τρόµος και πάταξη. Για ποιον; Για τους εγκληµατίες; Όχι. Για τους παρακρατικούς; Όχι. Τρόµος και πάταξη
για φοιτητές, εργαζόµενους, πολίτες, οικογένειες. Όλοι θυµόµαστε τα επεισόδια της Νέας Σµύρνης και τις τελευταίες µέρες, αρκετές τελευταίες µέρες, ζούµε σκηνές φαρ ουέστ: µαφιόζικες
δολοφονίες µεσηµέρι, συµβόλαια θανάτου δηµοσιογράφων, έγκληµα στα Γλυκά Νερά, εκτελέσεις στη Ζάκυνθο, Μεταµόρφωση,
πριν δυο µέρες στα Σεπόλια, χθες στη Βάρη, σήµερα πυροβολισµοί στον Άλιµο.
Έλεγε ο κ. Μητσοτάκης προεκλογικά ότι οι πολίτες θα πρέπει
να ζουν µε ανοιχτά παράθυρα. Όχι µόνο ανοιχτά παράθυρα, αλεξίσφαιρα στα παράθυρα µετά και το σηµερινό.
Βεβαίως, η διακίνηση ναρκωτικών και το οργανωµένο έγκληµα
ανθούν. Αυξάνονται οι σεξουαλικές επιθέσεις σε γυναίκες, ανήλικα κορίτσια στον δρόµο, αλλά ο Πρωθυπουργός ασχολείται µε
την πανεπιστηµιακή αστυνοµία. Γιατί η απάντηση στη βαρύνουσα
εγκληµατικότητα είναι, φυσικά, ένα νέο αστυνοµικό σώµα αρχές
καλοκαιριού για τα εδώ και µήνες κλειστά πανεπιστήµια.
Και τα πράγµατα είναι ακόµα πιο σοβαρά. Άκουσα χθες τον κ.
Χρυσοχοΐδη που δήλωσε επί λέξει: «Το οργανωµένο έγκληµα
έχει πολύ χρήµα και έχει αρχίσει εδώ και καιρό να το νοµιµοποιεί
σε επιχειρηµατικές δραστηριότητες. Έτσι, εάν εισέλθει στους
θεσµούς, θα έχουµε ζήτηµα κανονικής µαφίας». Αυτά είπε ο
Υπουργός χθες.
Τι εννοεί ο κ. Χρυσοχοΐδης; Έχει µπει το οργανωµένο έγκληµα
στους θεσµούς; Δηλαδή, φανταστείτε τώρα αυτή τη δήλωση να
την είχα κάνει εγώ ως Υπουργός επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα
Δηµοκρατία κουβέντα. Είναι απλά Τρίτη και καλό καλοκαίρι -είναι
και 1η του µηνός. Αυτά, λοιπόν, για το οργανωµένο έγκληµα.
Τι κάνουν τόσο καιρό µε όλα αυτά τα οποία µας κατήγγειλαν
εµάς προεκλογικά, εξήγγειλαν αυτοί προεκλογικά; Και τι κάνει ο
Υπουργός, εκτός από το να παραδέχεται την ήττα της Κυβέρνησης µε αυτές τις δηλώσεις και εκτός, βέβαια, από το να µεταφέρει φακέλους στον εισαγγελέα κ.λπ.; Καλό το σόου, αλλά ο
Υπουργός δεν είναι κλητήρας που µεταφέρει φακέλους στον εισαγγελέα. Και βεβαίως, έγινε η προσπάθεια µετάθεσης των ευθυνών στη δικαιοσύνη. Κόλπο και αυτό.
Κύριοι της Κυβέρνησης, αφήστε την αστυνοµία να κάνει τη
δουλειά της. Σας το επιστρέφουµε. Από τη δήθεν ασφάλεια που
τάξατε προεκλογικά, φέρατε την απόλυτη ανασφάλεια στους πολίτες.
Η εκτίµηση µου στο γιατί είναι γιατί ανασφάλεια αισθάνεται η
ίδια η Νέα Δηµοκρατία, η ίδια η Κυβέρνηση. Είναι ανασφαλής
Κυβέρνηση, αλλιώς δεν θα χρειαζόταν τέτοια επίδειξη πυγµής,
αλλά κούφια. Με το σηµερινό δε νοµοσχέδιο, προφανώς, έρχεται
να υπονοµεύσει άλλη µια φορά τους δηµοκρατικούς θεσµούς και
να παρατείνει τον χρόνο ζωής της µε όλα τα γνωστά παλιά
κόλπα. Ήδη τον Αύγουστο του 2019, µετά τις εκλογές, µε τον
ν.4623/2019 εξασφάλιζε δήθεν την κυβερνησιµότητα των ΟΤΑ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Με την ίδια λογική που ο Πρωθυπουργός ήταν το κέντρο του
απαστράπτοντος ακόµα Επιτελικού Κράτους, έτσι στο κέντρο
των ΟΤΑ βάλατε τον δήµαρχο, τον περιφερειάρχη, αυξήσατε αρµοδιότητες –σε αυτούς όµως- και βεβαίως αυτός ο νόµος ήταν
αντίθετος και στο Σύνταγµα και στον ευρωπαϊκό χάρτη τοπικής
αυτονοµίας, αλλοιώνοντας βεβαίως και το εκλογικό αποτέλεσµα.
Με το «έτσι θέλω» πλειοψηφία στα 3/5 στην πλειοψηφούσα παράταξη, στην οικονοµική επιτροπή και την επιτροπή ποιότητας
ζωής. Αύξηση της αρµοδιότητας αυτών των επιτροπών που µε
τα 3/5 πια µπορούσαν να έχουν τον απόλυτο έλεγχο σε βάρος
και των δηµοτικών και των περιφερειακών συµβουλίων.
Αυτές οι παρεµβάσεις δεν ήταν αρκετές για την ανασφαλή
Νέα Δηµοκρατία, για την ανασφαλή κυβέρνηση. Ξαναγυρνάµε
τώρα στο 2006, πάµε πάλι πίσω. Δήµαρχος ή περιφερειάρχης όχι
από το 50 συν 1 αλλά µε το 43%, για να µην έχουµε εκκρεµότητες τη δεύτερη Κυριακή, να µην ταλαιπωρούµαστε και να γίνεται
η δουλειά µε την πρώτη Κυριακή. Και αυτός που θα βγει µε το
43% θα πάρει το 60% των εδρών, δεν φτάνει το 51.
Από την άλλη, µειώνεται ο αριθµός των συµβούλων, αυξάνονται οι υποψήφιοι. Καταργείτε την τρίτη κάλπη για κοινότητες και
προβλέπετε υποχρεωτική στοίχιση µε το κεντρικό ψηφοδέλτιο
και πλασµατικές πλειοψηφίες και φυσικά, σταδιακά, ενδεχοµένως να θέλετε να καταργήσετε την αντιπολίτευση.
Αυτά όλα, όταν στην Ευρώπη καταρτίζονται συµµετοχικοί προϋπολογισµοί, προωθούνται αναλογικά συστήµατα. Η Νέα Δηµοκρατία κάνει ακριβώς το αντίθετο: απόλυτα πλειοψηφικό σύστηµα, κατάργηση του αναλογικού συστήµατος που έφτιαξε ο ΣΥΡΙΖΑ µε τον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ Ι». Δεν ξέρω πόσο ευρωπαϊστές είστε,
αλλά εδώ µάλλον φαίνεται σε πολλαπλά νοµοθετήµατα ότι είστε
αντιευρωπαϊστές.
Η αντιπροσωπευτική αρχή, η αρχή της ισοτιµίας της ψήφου, η
αρχή της αποκέντρωσης καταργούνται. Θέλετε το µακρύ χέρι
στον έλεγχο της τοπικής αυτοδιοίκησης και την ανακύκλωση των
γαλάζιων στελεχών. Νοµίζω ότι αυτός είναι ο τρόπος που έχετε
βρει για να επιβιώσετε. Δεν νοµίζω ότι είναι αρκετός.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ,
κυρία Γεροβασίλη.
Τον λόγο έχει ο κ. Ανδρέας Κουτσούµπας από τη Νέα Δηµοκρατία και θα ακολουθήσει ο κ. Γιόγιακας.
Ορίστε, κύριε Κουτσούµπα, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μπαίνω στον πολιτικό πειρασµό –ήθελα να ξεφύγω- µε την
προηγούµενη συνάδελφο, χωρίς να υποβαθµίσω τα γεγονότα
που ανέφερε, αλλά το να κάνουµε σύγχυση αυτών των γεγονότων του οργανωµένου εγκλήµατος όχι µόνο µε το νοµοσχέδιο
που συζητάµε, αλλά µε τα γενικότερα θέµατα της πολιτικής, αποτελεί, αγαπητή φίλη Όλγα –γιατί σε θεωρώ µια σπουδαία παρουσία στη Βουλή-, άκρατο λαϊκισµό. Και αν επανέρχεστε σε αυτόν
τον άκρατο λαϊκισµό, πάλι ο ελληνικός λαός, για µια ακόµη φορά,
θα σας φέρει σε αυτή τη θέση.
Μπαίνω στην ουσία του νοµοσχεδίου.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Τα δικά σας λόγια ήταν προεκλογικά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ: Εγώ θα είµαι συνεπής µε ό,τι τοποθετήσεις έχω κάνει µέχρι στιγµής από αυτό εδώ το Βήµα και
η συνέπεια των λόγων µου έχει το εξής περιεχόµενο:
Το να έχετε µια άποψη για την απλή αναλογική –δεν σας το
δίνω εγώ ούτε η Νέα Δηµοκρατία, είναι αναφαίρετο δικαίωµαόχι απλώς την σέβοµαι, αλλά και την δέχοµαι. Σαφώς σήµερα
εδώ συγκρούονται δυο απόψεις, δυο θεωρητικές θέσεις και
εφαρµόζονται στην πρακτική: το εκλογικό σύστηµα της απλής
αναλογικής –γιατί αυτό είναι το κύριο σήµερα και όχι τα άλλα τα
συζητούµενα, τα απλά που συζητάτε, που ίσως είναι σωστές παρατηρήσεις και πολλές έχουν γίνει δεκτές ή θα γίνουν νοµοθετικές παρεµβάσεις- και η ενισχυµένη αναλογική.
Όµως, το έχω πει κι άλλη φορά, όταν κι εµείς ψηφίζαµε κάποιους νόµους και είχατε αιτιάσεις και προβληµατισµούς, ότι δηλαδή µπορεί ένας νόµος να µην είναι λειτουργικός. Αυτό είναι το
µεγαλείο της Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας, όταν µπορούµε
µέσα σε αυτή εδώ την Αίθουσα, όταν κάτι δεν είναι λειτουργικό,
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όταν κάτι δεν προσφέρει στην κοινωνία, όταν κάτι έρχεται σε αντίθεση µε τις συνεχόµενες κοινωνικές και οικονοµικές εξελίξεις,
η Κοινοβουλευτική Δηµοκρατία και για εµάς που κάνουµε λάθη
ή παραλείψεις να το αλλάζουµε. Δεν είναι κακό αυτό.
Και τι απεδείχθη, λοιπόν, µε αυτόν τον νόµο που εσείς φέρατε
και σωστά είχατε αυτή την άποψη και πιστεύατε; Ήταν µια πολιτική πλατφόρµα, όπως λέτε, µια ιδεολογία στην απλή αναλογική.
Φέρατε έναν νόµο. Τον δοκιµάσαµε. Έχουµε εµπειρία, έχουµε
γνώση. Το ζητούµενο τι είναι τώρα; Αν θα συνεχίσετε να επιµένετε σε µία αναχρονιστική θέση, η οποία κατέστη µη λειτουργική
και αποδοτική;
Τι απέφερε αυτός ο νόµος, αγαπητοί συνάδελφοι, η απλή αναλογική; Εµπόδια στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν επίλυσε, αλλά
πρόσθεσε προβλήµατα. Αποδείχθηκε µια αναποτελεσµατική τοπική αυτοδιοίκηση, µια αδυναµία εφαρµογής των πολιτικών, του
προγραµµατικού λόγου των αρχών που εκλέχθηκαν. Δηλαδή
ήταν µια αλλοίωση της βούλησης να εφαρµόσουν τα προγράµµατα, µια αλλοίωση της θέλησης της κοινωνίας των πολιτών.
Σε αυτήν την άποψη το ερώτηµα που τίθεται, που είναι καταλυτικό, είναι το εξής: Θα συνεχίσετε να επιµένετε µετά από όσα
ακούστηκαν, µετά από µία διεξοδική συζήτηση µέσα από την
προβλεπόµενη εκλογική διαδικασία; Θα συνεχίσετε να επιµένετε;
Γιατί πολλές και πάγιες θέσεις κοµµάτων πρέπει καµµιά φορά να
αλλάζουν. Να σας θυµίσω το «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο»
πόσοι από την Αριστερά το είχαν υιοθετήσει και πόσοι τώρα είναι
από την άλλη πλευρά; Το λέω. Δεν είναι κακό το να αλλάζετε µία
θέση, η οποία αποδεικνύεται στην εφαρµογή της αναποτελεσµατική.
Έχουµε, λοιπόν, πλέον γνώση και εµπειρία. Θα συνεχίσουµε
να είµαστε στο κακό, στη στασιµότητα ή θα πρέπει να πάµε εκεί
που µπορούµε να κάνουµε µεταρρυθµίσεις µε τις όποιες σωστές
παρατηρήσεις µπορεί να κάνει η εκάστοτε αντιπολίτευση µείζονα
και ελάσσονα;
Τι επιχειρείται, λοιπόν, µε αυτό το νοµοσχέδιο; Μια επαναφορά
στην κανονικότητα, µια δυνατότητα υλοποίησης των στόχων,
χωρίς οµηρία και συναλλαγές.
Και κάνω µια παρένθεση, επειδή ειπώθηκε ή αφέθηκε να εννοηθεί και από την πλευρά τη δική µας ότι συναλλαγές µπορούν
να γίνονται µόνο µε τα κόµµατα της αντιπολίτευσης. Συναλλαγές
γίνονται και όταν έχεις απόλυτη πλειοψηφία! Πιέζουν, «κάνε µου
αυτό, ειδάλλως δεν ψηφίζω»! Δεν νοµίζω να µην τα έχετε ζήσει
αυτά, στην επαρχία τουλάχιστον, αλλά και πολύ περισσότερο
εδώ, τα οποία εµείς δεν τα µαθαίνουµε.
Με αυτό το νοµοθέτηµα, λοιπόν, καταργούµε τις δυσλειτουργίες και επανέρχεται η κανονικότητα, η κυβερνησιµότητα. Είναι
αναγκαίο, όπως τονίστηκε από τους περισσότερους παράγοντες,
αυτούς που έχουν γνώση, που πήγαν να το εφαρµόσουν και δεν
µπόρεσαν να έχουν αποτελέσµατα.
Η άρνησή σας σε αυτή τη νοµοθετική παρέµβαση είναι µια
ψήφος κατά της αποτελεσµατικότητας, της καλής λειτουργίας
των ΟΤΑ, της προόδου και των µεταρρυθµίσεων.
Ισχυρίζεστε ότι έπρεπε και µπορούν να επιτευχθούν συγκλίσεις. Κάνω µια παρένθεση. Για να επιτευχθούν συγκλίσεις, δεν
χρειάζεται να υπάρχει απλή αναλογική. Συγκλίσεις πρέπει η κοινωνία, πρέπει οι παρατάξεις οι αυτοδιοικητικές να προσδοκούν
και να επιτυγχάνουν και µέσα από το σύστηµα της ενισχυµένης
αναλογικής.
Δεν επετεύχθησαν, λοιπόν, συγκλίσεις ούτε συναινέσεις. Συµβιβασµοί µε συναλλαγές επετεύχθησαν, κάτι που αποτελεί
ρωγµή στα θεµέλια της δηµοκρατικής λειτουργίας των ΟΤΑ.
Αυτό είναι, αν συνεχίσουµε αυτό το σύστηµα. Αποκαθιστούµε
λοιπόν τις δυσλειτουργίες που δηµιουργήθηκαν και δηµιουργούµε τις προϋποθέσεις για µια καλύτερη κυβερνησιµότητα.
Θα µου πείτε –και απευθύνοµαι στον κύριο Υπουργό- το εξής:
Και αυτός ο νόµος µπορεί να τα επιλύει όλα; Όχι. Μπορεί και
αυτός να έχει κάποιες ατέλειες στις όποιες παρεµβάσεις στα επιµέρους άρθρα και να χρειαστούν διορθώσεις, αλλά όπως σας
είπα αυτό είναι το µεγαλείο της Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας
να έχουµε τη δυνατότητα µέσα από συζήτηση, όταν βλέπουµε
ότι κάτι δεν πάει καλά, να µπορούµε να το αλλάζουµε. Ειδάλλως,
δεν θα ήµασταν κοινοβουλευτικό δηµοκρατικό σύστηµα.
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Δηµιουργούµε λοιπόν τις προϋποθέσεις αυτές κι εσείς επιµένετε. Αν λοιπόν επιµένετε σε αυτή την άρνηση, κάνετε ένα λάθος.
Επιµένετε σε ένα µοντέλο δυσλειτουργικό. Εµείς επιµένουµε
στην αποτελεσµατικότητα µέσω της κυβερνησιµότητας.
Το δίληµµα λοιπόν είναι καταλυτικό: µπροστά ή στασιµότητα.
Σε µια κοινωνία που θέλει να προχωρήσει µε γρήγορα βήµατα,
γιατί έτσι το επιβάλλουν οι εξελίξεις, αποτελείτε µε τη στάση σας
εµπόδιο στην πρόοδο και στη µεταρρύθµιση.
Σας καλώ για µια τελευταία φορά, για το καλό των τοπικών κοινωνιών, να αλλάξετε θέση και να στηρίξετε αυτή τη νοµοθετική
παρέµβαση, η οποία δίνει λύσεις στα προβλήµατα των τοπικών
κοινωνιών. Και βεβαίως στηρίζω και προσωπικά τη νοµοθετική
αυτή παρέµβαση, το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Κουτσούµπα, ειδικά και για την τήρηση του χρόνου.
Ο κ. Βασίλης Γιόγιακας από τη Νέα Δηµοκρατία έχει τον λόγο
και αµέσως µετά ο κ. Γεώργιος Μουλκιώτης από το Κίνηµα Αλλαγής.
Ορίστε, κύριε Γιόγιακα, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ: Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως Αντιπολίτευση είχαµε πει τον Ιούλιο του 2018 ότι
µε τον νόµο για τις εκλογές στην αυτοδιοίκηση η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ άνοιγε την πόρτα στην ακυβερνησία και στο αλισβερίσι. Τα
δύο περίπου χρόνια που έχουµε διανύσει από την εφαρµογή της
απλής αναλογικής στη σύνθεση των δηµοτικών και περιφερειακών συµβουλίων είναι –νοµίζω- αρκετά, ώστε να µπορούµε να
πούµε ότι αυτή η εκτίµηση επιβεβαιώθηκε και µάλιστα, όχι σε
λίγες περιπτώσεις.
Τι κληρονόµησε στα αυτοδιοικητικά πράγµατα αυτή η απλή
αναλογική; Είδαµε τους εκλεγµένους δηµάρχους να γίνονται
όµηροι κάθε λογής µειοψηφίας, να αδυνατούν να κάνουν πράξη
προεκλογικές δεσµεύσεις για τις οποίες ψηφίστηκαν από την
πλειοψηφία των πολιτών, προϋπολογισµούς, απολογισµούς και
προγράµµατα τεχνικών έργων που δεν µπορούσαν να συµφωνηθούν και να περάσουν.
Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι µυστικό,
δεν είναι κινδυνολογία, δεν είναι δηµιούργηµα της φαντασίας
µας. Όλοι όσοι είµαστε κοντά στην αυτοδιοίκηση τα παρακολουθούµε και τα γνωρίζουµε. Τα είπαν και οι άµεσα εµπλεκόµενοι,
οι εκπρόσωποι των δήµων και των περιφερειών της χώρας.
Αυτή, λοιπόν, η εµπειρία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποκάλυψε και κάτι ακόµα, ότι ήταν ένα πείραµα που δεν είχε σκοπό
να ενδυναµώσει την αυτοδιοίκηση και τη φωνή των τοπικών κοινωνιών, ότι εξυπηρετούσε µόνο τη δηµιουργία θυλάκων εξουσίας
του ΣΥΡΙΖΑ σε βάρος της λειτουργίας των αυτοδιοικητικών θεσµών. Ήταν, µε λίγα λόγια, ένα προϊόν της πολιτικής συγκυρίας,
ένα προϊόν κοµµατικού υπολογισµού µε ιδεολογικό προσωπείο,
αυτό της δήθεν αυθεντικής έκφρασης της λαϊκής βούλησης.
Εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είπαµε από την πρώτη
στιγµή ότι ως Κυβέρνηση αυτόν τον νόµο θα τον αλλάξουµε. Επιχειρήσαµε πολύ νωρίς να δώσουµε κάποια προσωρινή λύση,
ώστε να µπορεί να προχωρήσει το διοικητικό έργο των δήµων,
περνώντας ορισµένες αποφασιστικές αρµοδιότητες από τα δηµοτικά συµβούλια στις οικονοµικές επιτροπές, όπου εκεί οι δήµαρχοι έχουν την πλειοψηφία.
Και ερχόµαστε τώρα µε αυτό το νοµοσχέδιο να αποκαταστήσουµε τη δυνατότητα των κορυφαίων συλλογικών οργάνων της
αυτοδιοίκησης να µπορούν να λειτουργήσουν πιο αποτελεσµατικά, πιο γρήγορα και πιο ευέλικτα, να επιτρέψουν στους συνδυασµούς που επέλεξε η πλειοψηφία των πολιτών να κάνουν
πράξη αυτά για τα οποία ψηφίστηκαν και να κριθούν για αυτά.
Γιατί αυτό που στο τέλος της ηµέρας ενδιαφέρει τον πολίτη είναι
να δίνονται λύσεις σε ζητήµατα της πόλης του, του χωριού του,
της καθηµερινότητάς του.
Με αυτόν τον σκοπό φέρνουµε έτσι στο 43% συν µία ψήφο το
ελάχιστο ποσοστό για να κερδίσει ένας συνδυασµός σε δηµοτικές ή περιφερειακές εκλογές και γι’ αυτό, πριµοδοτούµε τους
συνδυασµούς των δηµάρχων και των περιφερειαρχών µε τα 3/5
των εδρών στα δηµοτικά και περιφερειακά συµβούλια αντί-
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στοιχα. Αυτές είναι οι δύο κοµβικές αλλαγές που φέρνει αυτό το
νοµοσχέδιο. Ο εισηγητής, αλλά και οι συνάδελφοι της Συµπολίτευσης που προηγήθηκαν αναφέρθηκαν διεξοδικά σε αυτές.
Αυτό στο οποίο θα ήθελα, όµως, να σταθώ, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, είναι η αλλαγή στον τρόπο ανάδειξης των Δηµοτικών και Περιφερειακών Αρχών. Είναι ένα µόνο µέρος ενός µεγαλύτερου, ενός φιλόδοξου σχεδίου της Κυβέρνησης για την
αυτοδιοίκηση, µια σπουδαία θεσµική µεταρρύθµιση που θα συνόψιζα σε δύο λέξεις: αρµοδιότητες και πόροι. Είναι το σχέδιο
για την ανακατανοµή των αρµοδιοτήτων µεταξύ της κεντρικής
διοίκησης, των αποκεντρωµένων διοικήσεων, των περιφερειών
και των δήµων, που θα σηµάνει περισσότερες αρµοδιότητες στην
αυτοδιοίκηση, σύµφωνα µε την περίφηµη αρχή της εγγύτητας,
που, όπως ορίζεται στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονοµίας,
σηµαίνει ότι οι αρµοδιότητες πρέπει να ανήκουν κατά προτίµηση
στις αρχές που βρίσκονται πιο κοντά στους πολίτες.
Και επειδή από µόνες τους οι αρµοδιότητες είναι κενό γράµµα,
θα πάνε χέρι-χέρι µε τη διασφάλιση περισσότερων πόρων, περισσότερων µέσων για να ανταποκριθεί η αυτοδιοίκηση στον διευρυµένο της ρόλο.
Ακούσαµε µε ικανοποίηση και αισιοδοξία τον Αναπληρωτή
Υπουργό να κάνει λόγο για περισσότερα από 5,5 δισεκατοµµύρια
ευρώ που προορίζονται για την αυτοδιοίκηση µέσα από το πρόγραµµα «Αντώνης Τρίτσης» και τον Εθνικό Σχεδιασµό Ανάκαµψης, ένα σύγχρονο σχέδιο «Μάρσαλ», όπως το χαρακτήρισε, που
βάζει πιο δυνατά τους δήµους και τις περιφέρειες ως συµµέτοχους στη µεγάλη εθνική προσπάθεια για την ανάκαµψη της οικονοµίας µας. Κοµµάτι αυτής της µεταρρύθµισης θα είναι και η
αναµόρφωση των κεντρικών αυτοτελών πόρων, αλλά και η είσπραξη του ΕΝΦΙΑ απευθείας από τους δήµους.
Πριν και πέρα από αυτές τις µεγάλες αλλαγές, η Κυβέρνηση
της Νέας Δηµοκρατίας είναι συνεχώς δίπλα στην τοπική αυτοδιοίκηση µε τακτικές και έκτακτες χρηµατοδοτήσεις, για να µπορούν οι δήµοι να στηρίζουν νοικοκυριά και τοπικές επιχειρήσεις,
µε νέες εντάξεις έργων στο πρόγραµµα «Αντώνης Τρίτσης»,
αλλά και τη διασφάλιση της χρηµατοδότησης έργων που είχαν
ενταχθεί σε παλαιότερα προγράµµατα. Τέτοια ήταν και τα επτά
έργα στους τρεις Δήµους της Θεσπρωτίας συνολικού ύψους άνω
των 14 εκατοµµυρίων ευρώ που εγκρίθηκαν πριν από δέκα µήνες
ανάµεσα στα πρώτα τριάντα δύο έργα του προγράµµατος «Αντώνης Τρίτσης» σε όλη τη χώρα, έργα που βελτιώνουν υποδοµές, δίνουν δουλειά και καλυτερεύουν την ποιότητα ζωής των
συµπολιτών µας.
Αυτή είναι η προσέγγισή µας, αυτό είναι το σχέδιό µας για την
αυτοδιοίκηση, να της δώσουµε τα κατάλληλα εργαλεία –θεσµικά,
χρηµατοδοτικά, τεχνικά και τεχνολογικά- για να της λύσουµε τα
χέρια µας και να της δώσουµε µεγαλύτερη οικονοµική και διοικητική αυτοδυναµία. Κάνουµε αυτό που η προηγούµενη κυβέρνηση δεν µπόρεσε ή δεν τόλµησε να επιχειρήσει. Και ξεκινάµε
σήµερα τελειώνοντας µε πειραµατισµούς που πλήγωσαν την αυτοδιοίκηση και που πλήρωσαν οι τοπικές κοινωνίες.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Ο κ. Μουλκιώτης Γεώργιος από το Κίνηµα Αλλαγής έχει τον
λόγο και µετά να ετοιµάζεται ο κ. Γιάννης Ανδριανός από τη Νέα
Δηµοκρατία.
Ορίστε, κύριε Μουλκιώτη, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η τοπική αυτοδιοίκηση είναι
ένας θεσµός και ένα θεµέλιο για τη δηµοκρατία, γιατί βρίσκεται
κοντά στην κοινωνία, αφουγκράζεται τα προβλήµατα και τις
ανάγκες των πολιτών. Πράγµατι, σύµφωνα µε την αρχή της εγγύτητας, έχει έναν συγκεκριµένο σκοπό και θα πρέπει να είναι
σε θέση να εξελιχθεί σε όχηµα οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης.
Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι µαζί µε το Κοινοβούλιο και το συνδικαλιστικό κίνηµα ένα από τα τρία βάθρα της δηµοκρατίας. Και
ενώ οι τοπικές αρχές στην Ευρώπη ασχολούνται µε την προώθηση της γνώσης, της έρευνας και της καινοτοµίας, µε την ενί-
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σχυση της ανταγωνιστικότητας, την αύξηση της συµµετοχής
στην αγορά εργασίας και την καταπολέµηση της φτώχειας, στη
χώρα µας, στην Ελλάδα, η Κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη προτάσσει το εκλογικό σύστηµα σαν αυτό να είναι το µείζον και το
σηµαντικότερο.
Δεν συζητά η Κυβέρνηση για µεταρρυθµίσεις που να επικεντρώνονται σε ένα νέο µοντέλο διακυβέρνησης και κατανοµής
εξουσιών µε την αυτοδιοίκηση να καλύψει τόσο τις ανάγκες της
αποκέντρωσης, όσο και εκείνες της ανάπτυξης. Αντί, δηλαδή, να
προηγηθεί η πολλαπλώς εξαγγελθείσα µεταρρύθµιση των αρµοδιοτήτων, δυστυχώς «Άµαξα τον βουν έλκει»! Δεν ασχολείται µε
την ουσία των θεσµών και την προοπτική που µπορεί να έχει η
χώρα αν ενισχύσουµε την τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν υπάρχει καµµία αναπτυξιακή αρµοδιότητα, καµµία αποκέντρωση αρµοδιοτήτων και πόρων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γνωστή η σχέση του δικού
µας κόµµατος µε την τοπική αυτοδιοίκηση και το αποτύπωµα
είναι αδιαµφισβήτητο. Όλες τις µεγάλες µεταρρυθµίσεις που
ήταν πάγια αιτήµατα των συνεδρίων της αυτοδιοίκησης συµπτωµατικά τις καταψήφιζε µόνιµα η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας. Όλες αυτές οι µεταρρυθµίσεις είναι έργο του ΠΑΣΟΚ.
Από την αρχή το ΠΑΣΟΚ προχώρησε σταδιακά και σταθερά σε
σηµαντικές τοµές µε τα νοµαρχιακά συµβούλια, µε τις εθελοντικές συνενώσεις και τις επιχειρήσεις των ΟΤΑ, µε τον δηµοκρατικό προγραµµατισµό και τις προγραµµατικές συµβάσεις, µε
τους αυτοτελείς πόρους, µε τη θεσµοθέτηση αιρετής νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης. Διαχρονικά δώσαµε ζωή και ανάσα σε έναν
µαραµένο θεσµό. Μόνοι µας, όµως, σηκώσαµε το βάρος του εκσυγχρονισµού της τοπικής αυτοδιοίκησης και είµαστε υπερήφανοι για τα δικά µας έργα. Κάναµε δύο µεγάλες τοµές, δύο µεγάλες µεταρρυθµίσεις: τον «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ» και στη συνέχεια τον
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» που το ΠΑΣΟΚ εισήγαγε το 2020, έχοντας όµως
δυστυχώς τότε απέναντι -και το υπενθυµίζω- όλες τις πολιτικές
δυνάµεις.
Στη συνέχεια, επί της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, εκφράσαµε τις αντιθέσεις µας ενάντια στον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ». Τον πολεµήσαµε και δικαιωθήκαµε, γιατί εµείς είµαστε η πολιτική δύναµη
που στέκεται σταθερά και σθεναρά απέναντι στις απόπειρες εκµετάλλευσης των εκλογικών συστηµάτων προς ίδια µικροκοµµατικά οφέλη. Κατά τον Αριστοτέλη, οι πολιτικές εξελίξεις, οι πολιτικές πράξεις έχουν αξία µόνο όταν αποδεικνύουν ότι εµπνέονται από πολιτική αρετή.
Σήµερα, λοιπόν, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας εκµεταλλεύεται τις στρεβλώσεις, τις εξαρτήσεις και τα αδιέξοδα της διακυβέρνησης που συνειδητά προκάλεσε η προηγούµενη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, για να περάσει όµως στο άλλο άκρο.
Εµπνέεται από αυτήν τη συγκυβέρνηση που έκανε το παν για να
αναδείξει, δυστυχώς, τις µειοψηφίες σε εκβιαστικούς ρυθµιστές
της πολιτικής ζωής, οδηγώντας µε το περίφηµο ποσοστό 43% σε
διοικήσεις µειοψηφίας. Είναι ασεβής στο σώµα της τοπικής δηµοκρατίας θέτοντας ως προτεραιότητα σήµερα όχι τη βέλτιστη
λειτουργία των τοπικών κοινωνιών, βάσει της λαϊκής ετυµηγορίας, αλλά δυστυχώς τις µικροκοµµατικές σκοπιµότητες. Εισάγει
µια σειρά αλληλένδετων διατάξεων που όλες µαζί υπηρετούν
έναν και µόνο στόχο, να κάνουν ισχυρότερους τους δήθεν ισχυρούς συνδυασµούς και να βάλουν κάθε είδους εµπόδια και τρικλοποδιές στους δήθεν «αδύναµους».
Το Κίνηµα Αλλαγής, λοιπόν, στέκεται σταθερά απέναντι σε
κάθε λογής απόπειρα εκµετάλλευσης των εκλογικών συστηµάτων προς ίδια µικροκοµµατικά, δυστυχώς -και το επαναλαµβάνω,
µικροκοµµατικά!- οφέλη.
Το Κίνηµα Αλλαγής πιστεύει σε µια αυτοδιοίκηση ακηδεµόνευτη και ανεξάρτητη που δεν χειραγωγείται. Γι’ αυτό και καταψηφίζει τη νοµοθετική πρόταση της Κυβέρνησης.
Διαφωνούµε ξεκάθαρα, γιατί µε την εκλογή του δηµάρχου από
την πρώτη Κυριακή µε οποιοδήποτε πόστο είναι κάτω από το
50% συν 1. Διαφωνούµε µε τη µείωση των αιρετών στα δηµοτικά,
κοινοτικά και περιφερειακά συµβούλια, µε την υπέρµετρη αύξηση των υποψηφίων στο 150%, µε τον αλλοπρόσαλλο κυβερνητικό χειρισµό τού µείζονος ζητήµατος κοινοτήτων, µε τον οποίο
αποδείχθηκε περίτρανα ότι η Κυβέρνηση δεν έχει ούτε σχέδια
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ούτε και γνώση, αλλά έχει πρεµούρα να γκρεµίσει ό,τι ψήφισαν
οι προηγούµενοι, χωρίς να ξέρει τι θέλει να χτίσει.
Επίσης, διαφωνούµε µε τον τρόπο σταυροδοσίας των δηµοτικών συµβούλων, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου
22 του νοµοσχεδίου που αποτελεί στρέβλωση της εκπροσώπησης των δηµοτών, «παράθυρο» υποεκπροσώπησης συγκεκριµένων περιοχών του δήµου και στην πράξη, δυστυχώς, ακύρωση
της ύπαρξης εκλογικών περιφερειών εντός του δήµου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µόνο µια καλύτερη και µια δηµοκρατική τοπική αυτοδιοίκηση θα γλιτώσουν τις τοπικές κοινωνίες από την αγχόνη του πελατειακού κράτους και του κράτους
της συντήρησης που δεν αφήνουν ποτέ ελεύθερες τις τοπικές
δοµές και τις τοπικές κοινωνίες για να αναπτυχθούν.
Ο θεσµός της τοπικής αυτοδιοίκησης θα λειτουργήσει εάν
υπάρχει επιχειρησιακό σχέδιο για το πώς θα λειτουργήσει, ενώ
τώρα δυστυχώς δεν υπάρχει. Το νοµοσχέδιο δεν προβλέπει ούτε
αποκέντρωση πόρων, αλλά ούτε και αποκέντρωση αρµοδιοτήτων. Το µόνο που προβλέπει είναι εκλογικό σύστηµα. Αυτό ενδιαφέρει την Κυβέρνηση, για να κερδίζει τις εκλογές. Και µετά τι
θα κάνει µε την αυτοδιοίκηση; Τίποτα! Όµως, εµείς έχουµε
ανάγκη για µία νέα, µεγάλη και ρηξικέλευθη µεταρρύθµιση. Αυτό
έχει ανάγκη ο τόπος! Να ανατρέψει το παρόν µοντέλο, επιτέλους
να το ανατρέψει!
Τελειώνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήθελα να πω το
εξής: Κύριε Υπουργέ, στους «Νόµους» ο Πλάτωνας έχει µια εξαιρετική ρήση, όπου λέει: «Σε όποια πόλη ο νόµος υποτάσσεται και
ακυρώνεται από τους άρχοντες, βλέπω πολύ γρήγορα την καταστροφή της πόλης.».
Κύριε Υπουργέ, δυστυχώς µε το παρόν νοµοσχέδιο το οποίο
εισηγείστε δεν στοχεύετε υπέρ του θεσµού της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Γιάννης Ανδριανός και να ετοιµάζεται
ο κ. Χαράλαµπος Μαµουλάκης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Για να οργανώσουµε λίγο τη συζήτηση, αφού κάθε Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος δηλώσει πότε θα µιλήσει, θα µεσολαβούν
τουλάχιστον τρεις Βουλευτές και µετά θα παίρνει τον λόγο.
Οπότε, µετά τον κ. Ανδριανό, θα µιλήσει ο κ. Μαµουλάκης και
µετά ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήµατος Αλλαγής,
ο κ. Κώστας Σκανδαλίδης.
Ορίστε, κύριε Ανδριανέ, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο
που συζητάµε σήµερα διορθώνει τα σοβαρά προβλήµατα που
επέφερε η εφαρµογή του ν.4555/2018.
Όπως ακριβώς είχε προβλέψει τότε η Νέα Δηµοκρατία, η
εφαρµογή της απλής αναλογικής στην κατανοµή των εδρών των
δηµοτικών και περιφερειακών συµβουλίων δεν απέδωσε τα θετικά αποτελέσµατα που επικαλούνταν η τότε Πλειοψηφία σε ό,τι
αφορά την ενίσχυση της δηµοκρατίας, την ενίσχυση της λογοδοσίας και της διάθεσης παραγωγικού διαλόγου και σύνθεσης.
Αντιθέτως, µάλιστα, οδήγησε σε πολλές περιπτώσεις σε ακυβερνησία, έθεσε συχνά ανυπέρβλητα εµπόδια στους δηµάρχους και
τους περιφερειάρχες ως προς την άσκηση της πολιτικής για την
οποία εξελέγησαν από τους πολίτες και δηµιούργησε προϋποθέσεις για επίταση του προβλήµατος του «παρασκηνίου», που
πολλές φορές παρακάµπτει τα πραγµατικά συµφέροντα των τοπικών κοινωνιών.
Ενώπιον, λοιπόν, αυτής της αδήριτης πραγµατικότητας µε το
υπό συζήτηση σχέδιο νόµου αποκαθίσταται η κυβερνησιµότητα
των δήµων και των περιφερειών, αλλά και η ανταπόκριση της
βούλησης της πλειοψηφίας στη σύνθεση των οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και στη χάραξη και την εκτέλεση της
σχετικής πολιτικής.
Η δυνατότητα εκλογής από τον πρώτο γύρο µε ποσοστό 43%,
η εξασφαλισµένη εκλογή των τριών πέµπτων (3/5) του συµβουλίου από τη νικήτρια παράταξη, αλλά και η επαναφορά της θητείας πενταετούς διάρκειας, γεγονός βεβαίως που σηµαίνει ότι
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ο πολίτης πρέπει να είναι ακόµα πιο προσεκτικός στις επιλογές
του, είναι προβλέψεις που ενισχύουν στην πράξη τις δηµοτικές
και περιφερειακές αρχές.
Ακόµα, ο εκσυγχρονισµός της εκλογικής διαδικασίας µε την
αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ψηφιακού κράτους αφαιρεί
αχρείαστα γραφειοκρατικά βάρη που συχνά λειτουργούν ως εµπόδια και αντικίνητρα στην ενεργή συµµετοχή των πολιτών στη
διαχείριση των κοινών.
Τέλος, ο εξορθολογισµός του πλαισίου κωλυµάτων και εκλογιµότητας είναι µεταρρυθµίσεις που κινούνται στη σωστή κατεύθυνση για την εξοικονόµηση πόρων, για την ενίσχυση της
λειτουργικότητας της τοπικής αυτοδιοίκησης και για την επικαιροποίηση των κανόνων λειτουργίας των οργάνων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η έµπρακτη ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι ένας προσανατολισµός που πρέπει να
µας βρίσκει όλους σε αυτή την Αίθουσα σύµφωνους, ανεξάρτητα
από ιδεολογικές αφετηρίες.
Η πραγµατική αποκέντρωση δίνει φωνή και έλεγχο στους πολίτες. Φέρνει τις αποφάσεις που επηρεάζουν την καθηµερινότητά τους κοντύτερα στους ίδιους και δηµιουργεί κίνητρα
συµµετοχής και εµπλουτισµού της πολιτικής δράσης. Επαναφέρει και ενδυναµώνει την εµπιστοσύνη στους δηµοκρατικούς θεσµούς. Η πραγµατική αποκέντρωση ενισχύει τη λογοδοσία και
ακυρώνει στην πράξη τις άναρθρες κραυγές του λαϊκισµού και
της δηµαγωγίας.
Με το νοµοσχέδιο αυτό δίνουµε µία απάντηση στο υπαρκτό
και σοβαρό πρόβληµα της κυβερνησιµότητας της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν µε βεβαιότητα ότι η
ψήφος τους έχει σηµασία, ότι η ψήφος τους θα εκλέξει δηµοτικές και περιφερειακές αρχές που θα διαθέτουν όλες τις θεσµικές
και υλικές προϋποθέσεις για να υλοποιήσουν το πρόγραµµα για
το οποίο δεσµεύτηκαν.
Ταυτόχρονα, όµως, προϋπόθεση γι’ αυτήν την απολύτως αναγκαία αποκατάσταση και ενίσχυση της εµπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στους δηµοκρατικούς θεσµούς συνολικά είναι και
η διασφάλιση της λογοδοσίας, της χρηστής διαχείρισης και της
αποτελεσµατικότητας σε κάθε επίπεδο της διοίκησης.
Οφείλουµε, λοιπόν, γι’ αυτό να δούµε µε ιδιαίτερη προσοχή
συγκεκριµένες ενδηµικές και επίµονες παθογένειες που πλήττουν την αξιοπιστία και την αποτελεσµατικότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης εδώ και δεκαετίες και υπερβαίνουν το πεδίο των
ρυθµιστικών παρεµβάσεων αυτού του νοµοσχεδίου. Η υγιής τοπική αυτοδιοίκηση, το κεντρικό κράτος, η Κοινωνία των Πολιτών,
όλοι µας, από τη θέση του και µε τις δυνάµεις του ο καθένας,
πρέπει στο πεδίο αυτό να συνεργαστούµε αποτελεσµατικά ώστε
πραγµατικά να ενισχύσουµε τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την
αποτελεσµατικότητα κάθε φορέα του κράτους και της τοπικής
αυτοδιοίκησης και να κλείσουµε αποφασιστικά κάθε παραθυράκι
που κάποιοι συστηµατικά εκµεταλλεύονται ερήµην των πολιτών
και εναντίον της βούλησής τους και των συµφερόντων τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που συζητάµε
σήµερα ενισχύει ουσιαστικά το θεσµικό πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης στη χώρα µας. Επιλύει υπαρκτά και πιεστικά προβλήµατα, αξιοποιεί βέλτιστες πρακτικές και δυνατότητες του
ψηφιακού κράτους που µε εντολή του Πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη και την εποπτεία των αρµοδίων Υπουργών δηµιουργεί µέρα µε τη µέρα θετικά χειροπιαστά αποτελέσµατα για την
καθηµερινότητα του πολίτη. Φέρνει τη λήψη σηµαντικών αποφάσεων πιο κοντά στις τοπικές κοινωνίες και τον πολίτη. Είναι ένα
σηµαντικό και αναγκαίο βήµα στην κατεύθυνση της διαρκούς
προσπάθειας για την ενίσχυση της δηµοκρατίας, την αποκατάσταση της εµπιστοσύνης των πολιτών έναντι των θεσµών της,
την ενδυνάµωση της δυνατότητας παραγωγής χειροπιαστών θετικών αποτελεσµάτων για την καθηµερινή ζωή όλων.
Οφείλουµε, επίσης, να εξετάζουµε και τους πρακτικούς τρόπους αντιµετώπισης των ενδηµικών προβληµάτων που δεν επιτρέπουν σε πολλές περιπτώσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση να
αξιοποιήσει στο έπακρο τις θεσµικές αυτές δυνατότητες. Κι αυτό
είναι ένα ζήτηµα που υπερβαίνει ιδεολογικές αφετηρίες.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε Ανδριανέ, ειδικά για την τήρηση του χρόνου.
Τον λόγο έχει ο κ. Χαράλαµπος Μαµουλάκης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν σχέδιο νόµου
του Υπουργείου Εσωτερικών για το νέο εκλογικό σύστηµα στους
Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης συνεχίζει τις αντιδηµοκρατικές παρεµβάσεις στους δήµους και τις περιφέρειες της χώρας
µας που είχε εγκαινιάσει ο κ. Θεοδωρικάκος τον Αύγουστο 2019.
Η Νέα Δηµοκρατία από την πρώτη µέρα είχε δει µε µεγάλη επιφυλακτικότητα –σχεδόν εναντίωση- τη µεγάλη µεταρρύθµιση του
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» µε τις δηµοκρατικές τοµές που εισάγονται στην
τοπική αυτοδιοίκηση, όπως χαρακτηριστικά την εκπροσώπηση
όλων των φωνών, όλων των απόψεων στα δηµοτικά συµβούλια,
την παρότρυνση του νοµοθέτη τα δηµοτικά και περιφερειακά
συµβούλια να αποτελούν πεδία συγκλίσεων, πεδία συναινέσεων
–και µεταξύ φυσικά των παρατάξεων- την ουσιαστική αναβάθµιση των κοινοτικών συµβουλίων τόσο στον τρόπο εκλογής τους
όσο και στις αρµοδιότητές τους.
Ήδη από τα τέλη του 2019 ο πρώην Υπουργός δεν είχε αφήσει
τίποτα όρθιο στον τρόπο λειτουργίας των δήµων που προέβλεπε
ο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ», πέρα φυσικά από το ίδιο το εκλογικό σύστηµα.
Σήµερα, η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ολοκληρώνει
ουσιαστικά δοµικά το έργο της αλλάζοντας άρδην το εκλογικό
σύστηµα και τη λειτουργία των δήµων και των περιφερειών έτι
περαιτέρω, πρώτον προς την κατεύθυνση της αποµείωσης των
εκλογών της τοπικής αυτοδιοίκησης στον άχαρο ρόλο της εκλογής δηµάρχου µε υπερεξουσίες και, µάλιστα, µε ελάχιστη –το τονίζω αυτό- δηµοκρατική αντιπροσώπευση. Με το παρόν σχέδιο
νόµου καθιερώνεται το πιο αντιδηµοκρατικό εκλογικό σύστηµα
στην Ευρώπη, µε τον εκλεγµένο δήµαρχο του 42% να εκλέγει
σχεδόν το 60% των δηµοτικών συµβούλων. Καταργείται η αυτοτέλεια της εκλογικής διαδικασίας στις τοπικές κοινότητες, κάνοντας το αποτέλεσµα σε τοπικό επίπεδο να εξαρτάται από τα
αποτελέσµατα των συνδυασµών για την εκλογή δηµάρχου. Δηµιουργεί αποκλεισµούς στην εκπροσώπηση στα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης µε τον αποκλεισµό παρατάξεων που λαµβάνουν κάτω από 3%, µε την αύξηση του αριθµού των υποψηφίων και την υποχρέωση παρουσίασης υποψηφίων στο 80% των
κοινοτήτων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι το πνεύµα του νοµοθέτη είναι ευδιάκριτο και ξεκάθαρο. Πράγµατι, το νοµοσχέδιο
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα µιας συνολικής επιστροφής της
τοπικής αυτοδιοίκησης σε ένα µοντέλο διακυβέρνησης, αυτό του
πελατειακού δηµαρχοκεντρικού συστήµατος διακυβέρνησης.
Είναι ένας από τους πολλούς λόγους, βέβαια, που έφεραν και τη
χώρα στη χρεοκοπία πριν από δέκα χρόνια και ουδόλως σχετίζεται µε προτεραιότητες της Νέας Δηµοκρατίας στο πεδίο της
αυτοδιοίκησης, αλλά µάλλον µε τον κεντρικό πολιτικό σχεδιασµό
του κυβερνώντος κόµµατος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σηµερινό σχέδιο νόµου θέτει
κατά την άποψή µου τέσσερα ερωτήµατα και παρέχει τις αντίστοιχες απαντήσεις της Νέας Δηµοκρατίας σε αυτά.
Ερώτηµα πρώτο: Πρέπει πάντοτε οι εκλογές στην τοπική αυτοδιοίκηση να είναι εκλογές κοµµάτων που κατεβάζουν σε επίπεδο δήµου ή περιφέρειας τις τοπικές τους παρατάξεις ή
θεωρούµε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση έχει µία σχετική αυτονοµία
και ότι οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να ακολουθούν τις δικές τους
διαδροµές για την επιλογή της τοπικής τους ηγεσίας;
Η απάντηση της Νέας Δηµοκρατίας είναι ότι οι εκλογές στην
τοπική αυτοδιοίκηση είναι ουσιαστικά εθνικές εκλογές δεύτερης
τάξεως και ότι το δέον είναι οι δήµοι να ελέγχονται από τα κόµµατα. Η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συµµαχία είναι ότι
η αυτοδιοίκηση είναι θεσµός παιδαγωγικός που φέρνει τους πολίτες κοντά στην πολιτική και γι’ αυτό οι θεσµοί πρέπει να δίνουν
πολύµορφες δυνατότητες συµµετοχής στους πολίτες.
Ερώτηµα δεύτερο: Οδηγεί η απλή αναλογική τους δήµους
στην ακυβερνησία; Είναι ένα ερώτηµα που ετέθη επί τάπητος και
εν είδει µαιευτικού ερωτήµατος από πολλούς συναδέλφους της
Συµπολίτευσης. Αυτή προφανώς είναι η απάντηση του κ. Βορίδη
και του παριστάµενου κ. Πέτσα, αλλά στην πραγµατικότητα κα-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

νένας δήµος δεν έχει λειτουργήσει στη βάση των αποτελεσµάτων της απλής αναλογικής που προέκυψαν από τις προηγούµενες εκλογές.
Η Νέα Δηµοκρατία θα µπορούσε να έχει αφήσει τον θεσµό να
λειτουργήσει µερικά χρόνια και µετά, στη βάση των προβληµάτων, να προχωρήσει σε νοµοτεχνικές βελτιώσεις εν είδει ουσιαστικής βελτιστοποίησης της παρούσας κατάστασης και της
καλής νοµοθέτησης. Φυσικά και δεν το έπραξε. Ωστόσο, ήταν τέτοιος ο φόβος ακριβώς της αποστοίχισης των συντριπτικών δηµάρχων από την κεντρική γραµµή µέσα από τις συµµαχίες που
θα έπρεπε να διαµορφώσουν, που φρόντισε να µην περάσει ούτε
ένας προϋπολογισµός από αναλογικά εκλεγµένο δηµοτικό συµβούλιο.
Άρα, η απλή αναλογική δεν οδηγεί σε ακυβερνησία, αλλά σε
κοµµατική αποστοίχιση και διάτρηση και κάµψη των κοµµατικών
στεγανών στις τοπικές κοινωνίες.
Ερώτηµα τρίτο: Είναι η εφαρµογή της απλής αναλογικής πηγή
σκοτεινών συνδιαλλαγών, όπως ισχυρίζεται µε το γνωστό µεσοπολεµικό του ύφος ο κύριος Υπουργός;
Η απάντηση και εδώ –και δεν αναφέροµαι σε σας, κύριε Πέτσα, για το ύφος- είναι το ακριβώς αντίθετο. Πηγή σκοτεινών
συνδιαλλαγών είναι η ανικανότητα της εκάστοτε αντιπολίτευσης
να ελέγξει την εκλεγµένη εξουσία. Πηγή σκοτεινών συνδιαλλαγών είναι η απεριόριστη ελευθερία που έχει χαρίσει η Νέα Δηµοκρατία στους εκλεγµένους δηµάρχους να εκτελούν µέσω των
αναπτυξιακών τους εταιρειών έργα και διαγωνισµούς, καταστρατηγώντας το Ευρωπαϊκό Δίκαιο περί δηµοσίων συµβάσεων και
δηµόσιων διαγωνισµών. Εξάλλου, αν ίσχυε αυτό, τότε µάλλον οι
κύριοι Υπουργοί –ευρωπαϊστές κατά τα άλλα- θα έπρεπε να µας
απαντήσουν γιατί σε όλη την Ευρώπη τα εκλογικά συστήµατα αντιµετωπίζουν τις συνεργασίες ως κάτι θετικό, ως έναν µηχανισµό
ελέγχου της αυθαιρεσίας των τοπικών αρχόντων.
Τέλος, ένα τέταρτο ερώτηµα είναι το εξής: Γιατί επιλέγει η Νέα
Δηµοκρατία, την ώρα που όλοι συναρµολογούµε ότι έχει ισχυρό
έρεισµα στην τοπική αυτοδιοίκηση, να θωρακίσει τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης από την υπερβολική δηµοκρατία;
Η απάντηση στο ερώτηµα αυτό είναι, δυστυχώς, πολύ ποταπή
και µικρόψυχη, όπως και ο εµπνευστής της. Η µεταρρύθµιση του
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ», ο αξιοκρατικός τρόπος απορρόφησης και υλοποίησης του προηγούµενου ΕΣΠΑ, αλλά και η τεράστια τοµή του
προγράµµατος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» έχουν διαµορφώσει τις συνθήκες
και τις ρωγµές ώστε το σχέδιο που διαµόρφωνε ο ηγετικός πυρήνας της Νέας Δηµοκρατίας να έχει πρόβληµα, στο σχέδιο δηλαδή δηµιουργίας µίας πολιτικής υγειονοµικής ζώνης γύρω από
τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συµµαχία σε όλα τα επίπεδα άσκησης
εξουσίας.
Aυτή η ακραία, όσο και ο εµπνευστής της σήµερα στην Αίθουσα, ιδέα ότι αντέχει η δηµοκρατία µέσα από τη δίωξη των πολιτικών µας αντιπάλων από τους θεσµούς, νοµίζω ότι απέτυχε,
γιατί στην περίοδο 2015-2019 η απελθούσα κυβέρνηση διατηρούσε λειτουργικές σχέσεις µε όλους τους φορείς της τοπικής
αυτοδιοίκησης -και έχοντας και την προγενέστερη ιδιότητά µου
ως αυτοδιοικητικού µπορώ να το επιβεβαιώσω για µια ακόµη
φορά, όπως και ο εισηγητής µας, ο κ. Χατζηγιαννάκης- χωρίς
αποκλεισµούς, χωρίς αστερίσκους και άτυπα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονηµάτων.
Η Κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη σήµερα προσπαθεί να εγείρει
αυτά τα τείχη αποκλεισµού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης από
τους θεσµούς της αυτοδιοίκησης. Για να το κάνει αυτό, προσπαθεί να αφήσει έξω και όλη την κοινωνία. Αν εµείς είµαστε τα νερά
που θέλει να πετάξει έξω ο κ. Βορίδης, δυστυχώς σήµερα πέταξε
και το µωρό της πλατιάς συµµετοχής των τοπικών κοινωνιών
στην τοπική αυτοδιοίκηση και στις δηµοκρατικές διαδικασίες. Και
όσο για το καρότο ώστε να συναινέσουν οι δήµαρχοι, δίνει στους
εκλεγµένους δηµάρχους υπερεξουσίες, δυνατότητα εύκολης
επανεκλογής και ένα τείχος αδιαφάνειας στη διαχείριση των κονδυλίων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
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Τον λόγο έχει ο κ. Κώστας Σκανδαλίδη, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήµατος Αλλαγής και αµέσως µετά θα µιλήσει
ο κ. Σάββας Χιονίδης από τη Νέα Δηµοκρατία.
Κύριε Σκανδαλίδη, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα ξεκινώντας να µου
επιτρέψετε µια παρέκβαση. Μου έδωσε αφορµή και η οµιλία του
τέως Προέδρου της Βουλής το πρωί.
Αυτές τις ηµέρες η Ελλάδα γιορτάζει τα σαράντα χρόνια από
την είσοδό της στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Τα γιορτάζει µε
άρθρα, µε συνεντεύξεις Ευρωπαίων, µε τους ηγέτες της, µε
όλους επί σκηνής και µε το ατόπηµα που έκανε ο Πρωθυπουργός
σε επίσηµο δείπνο να µιλήσει για µια περίοδο ως καταστροφική,
επιλέγοντας να ξεχωρίζει, αλλά κατά κανόνα µε ύµνους στον
ιδρυτή της Νέας Δηµοκρατίας, που πραγµατικά µε τη σωστή και
βασική του πολιτική απόφαση οδήγησε τη χώρα στην ΕΟΚ τότε.
Επειδή κάτι µου έλειπε, θα ήθελα να πω δυο κουβέντες για να
θυµόµαστε, γι’ αυτούς που έχουν επιλεκτική µνήµη και για όσους
επιχειρούν να ξαναγράψουν την ιστορία.
Το 1981, αµέσως µετά την άνοδο του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση,
η κυβέρνηση της Αλλαγής διατύπωσε ένα µνηµόνιο, όπου η ΕΟΚ
άλλαξε ουσιαστικά τους όρους σύνδεσης και ένταξης της χώρας
προς το συµφέρον της κατά κοινή οµολογία. Αργότερα µε το
βέτο και τα Μεσογειακά Ολοκληρωµένα Προγράµµατα εισήχθη
για πρώτη φορά το θέµα της σύγκλισης των επιπέδων ανάπτυξης, που οδήγησε τελικά στα αλλεπάλληλα Κοινοτικά Πλαίσια
Στήριξης που αύξησαν σε τεράστιο βαθµό την πίτα των εσόδων
και των πόρων της χώρας για να γίνουν τα µεγάλα έργα που οδήγησαν στην Ελλάδα της δεκαετίας του ’90. Το πρόγραµµα σύγκλισης του 1994 που, µετά από δύο αποτυχηµένες ενέργειες της
κυβέρνησης του παλαιού Μητσοτάκη της Νέας Δηµοκρατίας, το
έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου τον Ιούνιο του 1994 και εφάρµοσε
µε ακριβή τρόπο η κυβέρνηση του Κώστα Σηµίτη, οδήγησε στο
ευρώ και στην ΟΝΕ. Αν συµπληρώσουµε το Ελσίνκι και την ένταξη της Κύπρου, αυτή είναι η πραγµατική σχέση της Ελλάδας
µε την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο ευρωπαϊκός προσανατολισµός της χώρας ολοκληρώθηκε
αποκλειστικά µε πρωτοβουλίες και την ευθύνη και την τόλµη των
κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
Και πρέπει να σας θυµίσω ότι στην αυτοβιογραφία της η Μάργκαρετ Θάτσερ έγραψε µονάχα µία φράση: «Ο Ανδρέας; Είναι ο
µόνος Πρωθυπουργός που στο Συµβούλιο φεύγοντας κάθε
φορά έπαιρνε και κάτι για την Ελλάδα». Και αντί αυτό να γίνει
οδηγός µας, να µελετήσουµε ξανά την ιστορία µας την πραγµατική, κάνουµε γιορτές και ξεχνάµε. Η µνήµη βοηθάει ένα έθνος
να προχωρήσει µπροστά.
Αυτή η παρέκβαση είναι και µέσα στο θέµα µας γιατί αυτή η
µεγάλη παράταξη µε τη θεσµική αλλαγή στους δήµους, το
πρώτο κύµα της αποκέντρωσης στη δεκαετία του ’80, µε την περιφερειακή διοικητική συγκρότηση της χώρας στο τέλος της δεκαετίας του ’80, µε την πρώτη εκλογή στην ιστορία του τόπου
των νοµαρχών ως δευτεροβάθµιας αυτοδιοίκησης στην αρχή της
δεκαετίας του ’90, µε τον «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ» και τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», κόντρα σε όλους έδωσε υπόσταση στην πραγµατική αυτοδιοίκηση, κυριολεκτικά µέσα από κύµατα αλλαγών και µεταρρυθµίσεων, παράλληλα µε τις αλλαγές στη διοίκηση, µε το ΑΣΕΠ,
µε την απόδοση των ΚΕΠ στους δήµους, που κατέστησαν τους
θεσµούς της αυτοδιοίκησης στις περιφέρειες και τους δήµους
ισχυρά φρούρια λαϊκής εξουσίας και κυρίως ανάπτυξης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ερχόµαστε σήµερα να αντιπαραβάλουµε τον νόµο του ΣΥΡΙΖΑ και τον σηµερινό της Νέας Δηµοκρατίας. Τι κατάλαβα; Συνειδητοποίησα βαθιά ότι η αρνητική
στάση, η θέση, η απόρριψη και η διακήρυξη ξηλώµατος του «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ» και του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» τότε, δεν ήταν µια ευκαιριακή επιλογή. Ήταν η βαθιά τους πεποίθηση ότι η τοπική
αυτοδιοίκηση είναι είτε η συνέχεια του κράτους και της εξουσίας
είτε η συνέχεια του κόµµατος, ότι είχαν περιφρονήσει βαθιά τον
θεσµό, ότι η θεσµική ανασυγκρότηση της δηµοκρατίας µε αποκέντρωση και αυτοδιοίκηση δεν είναι γι’ αυτούς ένα ακόµη ανα-
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γκαίο άλµα θεσµικής µεταρρύθµισης, αλλά ένα ακόµα πρόσχηµα
για κοµµατική εκµετάλλευση. Είναι κρίµα, γιατί πέρασαν δέκα
ολόκληρα χρόνια από τότε και µια αδήριτη ανάγκη να µεταβούµε
στην Ευρώπη των περιφερειών και των πόλεων παράλληλα µε
την Ελλάδα των περιφερειών µε ονοµατεπώνυµο και ταυτότητα
και των ισχυρών δήµων πρόκειται και τα επόµενα χρόνια δυστυχώς να µείνουν στα αζήτητα της ιστορίας.
Θέλετε από σήµερα, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, να ξεκαθαρίσετε το τοπίο των εκλογών στην 1-1-2024 και της πενταετούς διάρκειας της θητείας ενός θεσµού που επείγεται για
κρίσιµες αλλαγές στη δοµή και τη λειτουργία του, για γενναίες
αποφάσεις που θα ενισχύσουν τον τριπλό του ρόλο ως πρωτογενούς φορέα εξουσίας, ως κατ’ εξοχήν αναπτυξιακού θεσµού,
ως συµπαραστάτη και διαµορφωτή της καθηµερινότητας του πολίτη, ενός θεσµού - στυλοβάτη µιας αποκεντρωµένης, σύγχρονης και δηµοκρατικής πολιτείας, ενός θεσµού που εδώ και καιρό
έχει ανάγκη από ένα νέο και γενναίο κύµα αλλαγών και µεταρρυθµίσεων για να επιτελέσει τον κρίσιµο ρόλο του.
Η φυσική φορά της όποιας µεταρρύθµισης, για την οποία κόπτεσθε ότι υπηρετεί σχεδόν κάθε νοµοσχέδιό σας, είναι πρώτα
οι αλλαγές σε δοµές και λειτουργίες και έπειτα το εκλογικό σύστηµα που τις υπηρετεί, για να έχει νόηµα η συζήτηση και για να
υπάρχουν συναινέσεις που στεριώνουν και δεν αποδυναµώνουν
τον θεσµό. Προσπαθώ να κατανοήσω την πρεµούρα σας να προτάξετε την πρόωρη κατοχύρωση της αλλαγής των εκλογικών διαδικασιών τόσα χρόνια πριν και δεν ανοίξατε από την πρώτη µέρα
συζήτηση γι’ αυτά που έλεγε τουλάχιστον πριν από τις εκλογές
ο Πρωθυπουργός, για το πώς θα πάνε οι φόροι της ακίνητης περιουσίας στους δήµους, για το πώς θα οπλιστούν µε νέες αρµοδιότητες οι αυτοδιοικήσεις, για το πώς θα κατανεµηθούν αυτές
οι αρµοδιότητες, για το πώς ο θεσµός θα πάρει την καινούργια
του µορφή, για το πώς θα συµµετάσχει τώρα στο Ταµείο Ανασυγκρότησης. Μιλάει κανείς για την αυτοδιοίκηση σε σχέση µε
το Ταµείο Ανασυγκρότησης; Τα δισεκατοµµύρια που θα έχει η
χώρα στη διάθεσή της θα περάσουν από τα χέρια των δήµων όχι
απλά ως αιτήµατα δηµάρχων ή τοπαρχών για να ικανοποιήσουν
κοµµατικούς στόχους, αλλά ως ολοκληρωµένο περιφερειακό
αναπτυξιακό πρόγραµµα ή ολοκληρωµένο δηµοτικό πρόγραµµα
µε αποφάσεις επιτόπου για τις προτεραιότητες της ανάπτυξης
και της συγκρότησης της χώρας;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επί της αρχής προτάσσετε το
εκλογικό σύστηµα από τα εκκρεµή σηµαντικά θεσµικά: αποκέντρωση πόρων, ενίσχυση του θεσµού στην κρίσιµη συγκυρία της
πανδηµίας, πώς γίνεται αυτή η ενίσχυση, να παίξει ρόλο πιο ενεργητικό από αυτόν που παίζει -σήµερα δεν παίζει κανέναν ρόλο,
να ανταποκριθεί στον κοινωνικό του ρόλο ως κατ’ εξοχήν αρµοδιότητά του που όλοι κοπτόµαστε ότι έχει. Δεν τα βλέπω πουθενά. Ποια, λοιπόν, πολυεπίπεδη διακυβέρνηση; Μου µοιάζει
«έπεα πτερόεντα», «λόγια φτερωµένα» µου µοιάζει.
Πρωτοστατήσαµε στον αγώνα κατά του αδιανόητου και διαλυτικού «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ». Στην πράξη δικαιωθήκαµε. Ζήσαµε ένα
όργιο συναλλαγής, διάλυσης των ΟΤΑ, ακυβερνησίας, όπου οι
παρατάξεις χάνουν την ισχύ τους και γίνονται άθυρµα στα χέρια
των προσωπικών επιδιώξεων δηµάρχων, υποψήφιων δηµάρχων,
δηµοτικών συµβούλων κ.λπ.. Μείνατε συνεπείς απέναντι στις µικροκοµµατικές και µυωπικές λογικές.
Το κοινό αφήγηµα της Νέας Δηµοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ ότι
καταργείται η απλή αναλογική, όπου η Νέα Δηµοκρατία τη θεωρεί διαλυτική και ο ΣΥΡΙΖΑ τη θεωρεί σπονδή στη δηµοκρατία,
είναι έωλο. Καταργείται µια καταστροφική για τον θεσµό ανάµειξη και αλλοίωση διαφορετικών εκλογικών συστηµάτων ανά αιρετό όργανο των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Για να µη βλέπουµε µόνο τη µια όψη του νοµίσµατος, οφείλουµε να οµολογήσουµε ότι ήδη οι ΟΤΑ δεν υπερασπίστηκαν τον
θεσµό δυστυχώς και τις πραγµατικές του ανάγκες απέναντι στην
κεντρική εξουσία και τις κάθε φορά προθέσεις της. Πολλοί άνθρωποι της αυτοδιοίκησης το είδαν σαν ευκαιρία για τις ιδιοτελείς τους επιδιώξεις, κοµµατικές ή προσωπικές.
Η Κυβέρνηση µε ακριβώς τους ίδιους στόχους εκµεταλλεύεται
τη διάλυση που προκάλεσε ο ΣΥΡΙΖΑ για να οδηγήσει τα πράγµατα στο διαµετρικά αντίθετο άκρο. Οδηγείτε µε την πρότασή
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σας όχι µόνο για το 43%, αλλά και µε τις υπόλοιπες διατάξεις
που φέρνετε, στην επαναφορά και την ενίσχυση του δηµαρχοκεντρικού συστήµατος σε τέτοιον βαθµό που τίθεται από την
ανάποδη µείζον πρόβληµα δηµοκρατίας στη λειτουργία του θεσµού.
Με τον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» ο ΣΥΡΙΖΑ αναδεικνύει τις µειοψηφίες σε
εκβιαστικούς ρυθµιστές. Με τον σηµερινό νόµο οδηγούµαστε σε
διοικήσεις µειοψηφίας. Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει βιασµός
της δηµοκρατίας, στη µια χάρη της κυβερνησιµότητας και της
αποτελεσµατικότητας, στην άλλη δήθεν της αντιπροσωπευτικότητας. Και στις δύο πρυτανεύει η κοµµατική σκοπιµότητα και η έλλειψη κάθε σεβασµού στην πορεία και τη µετεξέλιξη του θεσµού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί λέµε όχι στο 43%; Αν αντικειµενικός στόχος είναι οι αποφάσεις να λαµβάνονται όσο πλησιέστερα γίνεται στον πολίτη µε βάση την αρχή της εγγύτητας,
ο δήµαρχος οφείλει να έχει αυξηµένες αρµοδιότητες, αυξηµένη
αρµοδιότητα παρέµβασης στη διαχείριση των καθηµερινών προβληµάτων και να έχει γι’ αυτόν τον εκτελεστικό του ρόλο δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Ο δεύτερος γύρος και το 50 συν 1 τον
οπλίζει µ’ αυτήν τη δηµοκρατική νοµιµοποίηση.
Το 43% το πολεµήσαµε και την πρώτη φορά. Είναι ένας δήµαρχος µειοψηφίας που είναι εκτελεστικό όργανο. Δεν είναι αντιπροσωπευτικός θεσµός ο δήµαρχος. Είναι το εκτελεστικό
όργανο της τοπικής εξουσίας και έχει αυξηµένη αρµοδιότητα σ’
αυτό. Η αυξηµένη αρµοδιότητα του δηµάρχου πρέπει να προσδιοριστεί επακριβώς και παράλληλα να αναβαθµιστεί ο ρόλος και
η συµµετοχή στις αποφάσεις και τον έλεγχο των συλλογικών δηµοτικών οργάνων. Αυτή θα ήταν µια σωστή ισορροπία.
Πάγια θέση µας ήταν η εισαγωγή κανόνων κοινοβουλευτικού
τύπου στη λειτουργία του περιφερειακού και του δηµοτικού συµβουλίου, η κατοχύρωση των παρατάξεων και όχι η αποδυνάµωσή
τους. Ισχυρός δήµαρχος, εκτελεστικός θεσµός µε αρµοδιότητα
και ευθύνη, µε αρµοδιότητα για την καθηµερινότητα του πολίτη,
αλλά και µε ευθύνη της εφαρµογής της αρµοδιότητας που του
αποδίδεται από το κράτος, µε ευθύνη αστική και ποινική, όχι να
βλέπουµε δηµάρχους να βγαίνουν παραµονές εκλογών και να
λένε στους καταστηµατάρχες «σας χαρίζουµε τους φόρους, τα
τέλη από τα καθίσµατα και όλα τα άλλα» για να πάρουν ξανά
εκλογές κάνοντας ουσιαστική παρανοµία.
Η κατοχύρωση, λοιπόν, των παρατάξεων και όχι η αποδυνάµωσή τους µε ισχυρό συµβούλιο και επιτροπές, µε αναπτυξιακό
προγραµµατικό και ελεγκτικό ρόλο.
Τι κάνει το νοµοσχέδιό σας; Μονόπατα καθιστά έναν περιφερειάρχη ή δήµαρχο µειωµένης νοµιµοποίησης πανίσχυρο πόλο
άσκησης εξουσίας. Είναι προφανές το όχι µας και είναι τεράστιο.
Δεν θα αναφερθώ αναλυτικά στα προφανή, γιατί δεν έχω
χρόνο, στην αντίφαση του αριθµού των υποψηφίων και του αριθµού των συµβούλων, στην αύξηση των παραβόλων, στο ράβε-ξήλωνε στις δηµοτικές κοινότητες. Όλα αυτά τα ανέλυσαν και η κ.
Λιακούλη και οι άλλοι συνάδελφοι από την παράταξή µας πολύ
αναλυτικά.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα της ανακολουθίας σας είναι η
υπόθεση των δηµοτικών κοινοτήτων. Αντί να ξεκινήσετε από τη
θεσµική υποχρέωση της δηµοτικής αρχής να αποκεντρώσει αρµοδιότητες και πόρους, ώστε τα τοπικά συµβούλια, ο πρόεδρος
να έχει τη δυνατότητα να αντιµετωπίσει τα καθηµερινά προβλήµατα των πολιτών, πηγαίνετε στην αντίθετη φορά, µε κίνδυνο είτε
να αποµονωθούν από τη δηµοτική αρχή είτε να γίνουν επαίτες
της.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ένα σύνολο αρχών που
θα έπρεπε να διέπουν µια τέτοια µεγάλη µεταρρύθµιση. Για τις
αποφάσεις η αρχή της εγγύτητας στον πολίτη. Όσο πιο κοντά
στον πολίτη η απόφαση, τόσο πιο καλά. Για την κατανοµή των
αναπτυξιακών αρµοδιοτήτων, η επικουρικότητα των θεσµών. Για
τη διαχείριση των αρµοδιοτήτων, η αναλογικότητα των ευθυνών.
Για την οντότητα των δήµων, η οικονοµική τους αυτοδυναµία και
η διοικητική τους αυτοτέλεια. Και βέβαια υπηρετώντας τον σύγχρονο χάρτη τοπικής αυτονοµίας, τον Ευρωπαικό Χάρτη, για να
έχουµε την ίδια εξέλιξη µ’ αυτήν που έχει η Ευρώπη των πόλεων
και των περιφερειών. Αυτή θα ήταν µια πραγµατική αλλαγή σε
βάθος.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σ’ αυτό λοιπόν το πεδίο, στο µοντέλο διακυβέρνησης, το πεδίο
των θεσµών και των µεταρρυθµίσεων, δοκιµάζονται οι πραγµατικές ταυτότητες των παρατάξεων και όχι στους αρθρογράφους
της σειράς και της γραµµής κάθε µέρα που κατευθύνουν προς
συγκεκριµένες κατευθύνσεις. Σ’ αυτό το πεδίο µπορεί ουσιαστικά να δοκιµαστεί το τι είναι συντηρητικό και τι είναι προοδευτικό, τι είναι διαχειριστικό και τι µεταρρυθµιστικό, τι συντηρεί µια
στασιµότητα µε µάχες χαρακωµάτων και τι οδηγεί τα πράγµατα
µπροστά, τι συγκεντρώνει πεισµατικά εξουσίες και καθιστά τους
πολίτες παθητικούς και απρόσωπους ιδιώτες και τι αποκεντρώνει
αποφάσεις, αρµοδιότητες και πόρους σε µια γενναία αποκέντρωση διακυβέρνησης, για να τους καταστήσει συµµέτοχους και
ενεργούς.
Σ’ αυτό το πεδίο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς θεµελιώνουµε την παρουσία µας, τη στρατηγική µας, την ταυτότητά µας
και µε όραµα και λογισµό στοιχειοθετούµε τις προτάσεις µας.
Πού θα πάει; Θα µας ακούσει ο λαός.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κύριε
Σκανδαλίδη.
Τον λόγο έχει ο κ. Χιονίδης από τη Νέα Δηµοκρατία και αµέσως µετά ο κ. Διονύσης Ακτύπης. Ο κ. Δελής θα µιλήσει αύριο.
Ορίστε, κύριε Χιονίδη, έχετε τον λόγο.
(Στο σηµείο αυτό εισέρχονται στην Αίθουσα ο Πρόεδρος της
Βουλής κ. Κωνσταντίνος Τασούλας και ο κύριος Πρέσβης της Ιαπωνίας)
ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να καλωσορίσω, µιας και είχα την τύχη να είµαι εδώ, τον
Πρέσβη της φίλης χώρας Ιαπωνίας συνοδευόµενο από τον κύριο
Πρόεδρο και τους συνοδούς του.
Καλώς ήλθατε, κύριε Πρέσβη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Πρέσβη,
καλώς ήλθατε.
ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε στεναχώρησε όταν άκουσα το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, την κ.
Μανωλάκου να λέει «καταργείτε την απλή αναλογική». Ποια απλή
αναλογική. Την απλή και άδολη αναλογική; Αυτό που ίσχυε είναι
µια κακή µετάλλαξη της απλής αναλογικής, είναι µια πατέντα η
οποία κατά την κρίση των τότε εµπαθών ανθρώπων –δεν λέω συνολικά- του ΣΥΡΙΖΑ να µπορέσουν να επιβάλουν αυτές τις συνθήκες, κρίνοντας ότι προσωρινά θα είχαν κάποιο συµφέρον.
Ουσιαστικά απαξιώθηκε και η απλή αναλογική µε εκείνον τον
νόµο, απαξιώθηκε όµως και η λογική αυτή που στήριξε καταρχήν
το Κοµµουνιστικό Κόµµα και άλλες δυνάµεις για απλή και άδολη
αναλογική, γιατί επρόκειτο για µια δολία αναλογική, ανάλογα µε
τα τότε τους συµφέροντα. Και βέβαια είναι καλό, καλύτερο να
έχεις λογικούς αντιπάλους παρά εµπαθείς συνεργάτες. Αναφέροµαι στον Πουλάκη, τον τότε γενικό γραµµατέα. Ακολούθησε ο
Σκουρλέτης. Ευτυχώς ο κ. Χαρίτσης, λογικός άνθρωπος, κατάλαβε, αλλά δεν πρόκανε να αλλάξει τους κοµµατικούς συσχετισµούς.
Αυτή η µετάλλαξη, λοιπόν, δεν µπορεί να λέγεται «απλή αναλογική». Παρακαλώ, να διαγραφεί. Αυτή είναι µια νοθευµένη αναλογική, παράδοξη. Τρία εκλογικά συστήµατα για να βγάλουµε
κατά το δοκούν τοπικές κοινότητες, να βγάλουµε δήµαρχο ή να
βγάλουµε δηµοτικούς συµβούλους.
Έχουµε, λοιπόν, το εξής φαινόµενο. Είχα σε µια οµιλία µου πει
ότι ο Σύλλογος Κυνηγών Αµαρουσίου µπορούσε σίγουρα να έχει
εκλεγεί στο δηµοτικό συµβούλιο µε επτακόσιους πενήντα, δηλαδή αν έµπαινε ένας εκλογικός συνδυασµός. Άρα, ερχόµαστε
σήµερα να εκλογικεύσουµε τον νόµο και µάλιστα, δεν είναι κάτι
κρυφό. Αυτό είναι µια δέσµευσή µας. Δεν κρυφτήκαµε, όταν µας
ψήφισε ο ελληνικός λαός, ότι θα πάµε σε ένα σύστηµα ενισχυµένης αναλογικής. Είναι κάτι που το βροντοφωνάξαµε.
Βέβαια, είναι ένα σύστηµα αµιγούς ενισχυµένης αναλογικής.
Δεν είναι «µαϊµού» ενισχυµένη αναλογική. Βγάζει, λοιπόν, µε το
43%. Πράγµατι, το ιδεατό θα ήταν να είναι 50% συν 1. Το είπα
και στην επιτροπή. Από εκεί και πέρα, όµως, ελάτε να µου πείτε,
ο φίλος µου, ο Δηµήτρης Τζιαχρήστας στον Δοµοκό, µε 49,95%,
µε ποιες διεργασίες κατάφερε να χάσει τον δεύτερο γύρο. Πείτε
µου για τον Λαµπάκη στην Αλεξανδρούπολη και για πολλούς άλ-
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λους, από την Αλεξανδρούπολη µέχρι τη Σπάρτη. Αυτός ήταν ο
στόχος; Αν αυτός ήταν ο στόχος, να διαλυθεί η αυτοδιοίκηση, να
δώσουµε στις τοπικές κοινότητες ανθρώπους που δήθεν θα
έπαιρναν 700 ευρώ µισθό, για να µπορέσουµε να δηµιουργήσουµε ρήγµατα -δεν λέω ότι ήταν- το πετύχατε. Είναι κρίµα από
τον Θεό να χαλάς κάτι που δουλεύει και αξίζει, όπως είναι η αυτοδιοίκηση. Είναι πιο κρίµα να έχεις θάψει βαθιά την έννοια της
απλής αναλογικής, να την κακοποιήσεις.
Όσον αφορά στο θέµα των δηµοτικών συµβουλίων, χαίροµαι
που είδα την κατανόηση εκ µέρους των Υπουργών µετά από τη
διαλογική συζήτηση και µε τους φορείς, αλλά και µαζί µας, να
αυξηθούν τα δηµοτικά συµβούλια σε ένα ποσοστό, όπως και τα
περιφερειακά συµβούλια, γιατί ουσιαστικά δεν έχει δηµοσιονοµική επιβάρυνση και νοµίζω ότι είναι καλύτερη η εκπροσώπηση.
Είχα ζητήσει, επίσης, κύριε Υπουργέ, να µπορούν στα χωριά
και στις αποστάσεις να καθιερώσουµε -και σε αυτόν τον νόµο,
ίσως- την εξ αποστάσεως παρακολούθηση και ψήφιση στα δηµοτικά και στα τοπικά συµβούλια, για να έχουν την άνεση όλος ο
κόσµος να παρακολουθεί. Διότι πολλές φορές στα δηµοτικά συµβούλια -είναι εδώ και η Παναγιώτα, συνάδελφος δήµαρχος, που
ξέρει- πολλοί δεν µπορούσαν να έρθουν από τα χωριά της Λιβαδειάς για να παρακολουθήσουν το δηµοτικό συµβούλιο.
Όσον αφορά στο κοµµάτι γιατί πρώτα το 43% το εκλογικό και
µετά οι αλλαγές στις οποίες θα αναφερθώ παρακάτω, είναι πολύ
απλό: Ξεκαθαρίζει το τοπίο για να ξέρει και το πολιτικό προσωπικό, το οποίο πιθανόν θα έχει ενδιαφέρον δύο χρόνια πριν τις
εκλογές, ότι µε αυτό το σύστηµα πάµε και όχι δυο και τρεις
µήνες. Αν πραγµατικά λένε πολλοί ότι αγαπούν την αυτοδιοίκηση, θα πρέπει άµεσα να βάλουµε µε διακόσιους και άνω Βουλευτές να ψηφίσουµε αυτό που γίνεται και στο Κοινοβούλιο, που
έχει καθολική ψηφοφορία και κοινά χαρακτηριστικά, να µη µπορεί να αλλάζει η κάθε κυβέρνηση για τις επόµενες εκλογές τον
νόµο της αυτοδιοίκησης. Είµαστε έτοιµοι να το κάνουµε; Ας το
κάνουµε, λοιπόν και τώρα.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πέραν αυτών
όµως, δεν άκουσα -άκουσα τον κ. Σκανδαλίδη και το εκτίµησα
πάρα πολύ- να αναφερθούν συνάδελφοι στο τι χρειάζεται η αυτοδιοίκηση. Διότι δεν είναι µόνο το 43% ή το 50%. Είναι η µεταφορά αρµοδιοτήτων. Από τις δεκαοκτώµισι χιλιάδες αρµοδιότητες που έχει το ευρύτερο ελληνικό δηµόσιο, οι αρµοδιότητες που
έχει η αυτοδιοίκηση είναι κοντά στις εξακόσιες. Δεν πρέπει η τοπική διοίκηση να αναλάβει επιπλέον αρµοδιότητες; Έρχονται. Το
ποσοστό συµµετοχής στο ΑΕΠ της τοπικής αυτοδιοίκησης -όπου
όλοι λέµε «ναι» και προχωρεί τα έργα και απέδειξε και στο ΕΣΠΑ
ότι τα πάει καλά- δεν θα έπρεπε να είναι κοντά στον µέσο όρο
της Ευρώπης, που είναι 13,5%, ενώ στην Ελλάδα είναι κοντά στο
3%; Να, λοιπόν, ένας στόχος τον οποίο µπορούµε να βάλουµε
να πάει στο 8%.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, σε τριάντα δευτερόλεπτα τελειώνω.
Την αυτοτροφοδότηση των δήµων δεν πρέπει να τη δούµε;
Είναι ένα θέµα που πρέπει να δούµε και ας λένε τάχα ότι πάνε
να ιδιωτικοποιήσουν ή να κάνουν. Διότι άκουσα την περηφάνια
για εννιάµισι χιλιάδες υπαλλήλους που προσλήφθηκαν στην καθαριότητα µε παράνοµο τρόπο και ταλαιπωρούνται ακόµη από
τότε, αυτούς τους εργαζόµενους τους οποίους έπαιρναν και ξαναέπαιρναν στα οκτάµηνα µε τα δικαστήρια. Το είχα υποµνήσει
τότε, ως µέλος του συµβουλίου και της αντιπροσωπείας της
ΚΕΔΕ, στον κ. Σκουρλέτη.
Τέλος πάντων, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
να βάλουµε αυτό που ανέφερε και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, αλλά και άλλοι συνάδελφοι στο Κοινοβούλιο,
να υλοποιήσουµε την πράσινη µετάβαση και την ψηφιακή µετάβαση, να δώσουµε ακριβώς µια πράσινη σάλτα απευθείας στους
δήµους και τις περιφέρειες κατά τα δύο τρίτα των ποσών αυτών,
ώστε να µπορέσει στο υπόλοιπο να εφαρµοστεί και η κρατική πολιτική. Πάλι θα είναι υπό την επίβλεψη όλων των ελεγκτικών µηχανισµών.
Άρα, την αυτοδιοίκηση την αγαπούµε. Καλώς γίνεται ο νόµος
δύο χρόνια νωρίτερα. Είναι σε πολύ καλό δρόµο όλη αυτή η υπό-
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θεση και κυρίως, ήταν µια προεκλογική δέσµευση της Νέας Δηµοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και όλοι
εµείς οφείλουµε να τηρούµε απαρέγκλιτα αυτά τα οποία υποσχεθήκαµε και αυτό κάνουµε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σας ευχαριστώ
πολύ.
Ο κ. Διονύσης Ακτύπης έχει τον λόγο.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το σηµερινό
νοµοσχέδιο η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας προχωράει για
µια ακόµα φορά στην υλοποίηση µιας ρητής προεκλογικής της
δέσµευσης. Με το νέο πλέγµα διατάξεων που εισάγει ο νέος
εκλογικός νόµος προχωράµε σε µια βαθιά τοµή στη λειτουργία
των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, µε στόχο την ενίσχυση
της διαφάνειας στη βελτίωση της λειτουργικότητας και βεβαίως,
στη διασφάλιση της καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησης του πολίτη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αδιαµφισβήτητο πως η
εφαρµογή της απλής αναλογικής -της υποτιθέµενης- δηµιούργησε περισσότερα εµπόδια στην τοπική διακυβέρνηση από
εκείνα που υποτίθεται ότι θα επέλυε. Δεν είναι τυχαίο που στερεί
σε µεγάλο βαθµό τη δυνατότητα άσκησης αποτελεσµατικής διοίκησης, αφού καθιστά αδύνατο για τους εκλεγµένους δηµάρχους και περιφερειάρχες να ασκούν εκ των πραγµάτων την
πολιτική για την οποία ψηφίστηκαν από το εκλογικό σώµα. Συνεπώς, το νέο σχέδιο νόµου το οποίο εισάγουµε εισφέρει µια συντεταγµένη και ουσιαστική λύση στο ως άνω πρόβληµα.
Με απλά λόγια, η Κυβέρνηση επιδιώκει να λύσει τα χέρια των
εκλεγµένων τοπικών διοικήσεων, προκειµένου να µπορέσουν
αναπόσπαστες να εφαρµόσουν το έργο για το οποίο τις επέλεξε
µε την ψήφο τους η ελληνική κοινωνία.
Πιο συγκεκριµένα, σε ό,τι αφορά στον προηγούµενο νόµο του
ΣΥΡΙΖΑ, ένα είναι βέβαιο, ότι, αν δεν κερδίζαµε τις εκλογές τον
Ιούλιο του 2019 και δεν κάναµε τροπολογία στον νόµο αυτό, δεν
θα µπορούσαν να λειτουργήσουν οι δήµοι. Με την πολιτική σας
τους οδηγήσατε µε µαθηµατική ακρίβεια στην καταστροφή και
κατ’ επέκταση, στην καταστροφή των τοπικών κοινωνιών.
Διερωτάται κάποιος: Αλήθεια, γιατί επιλέξατε την απλή αναλογική -την υποτιθέµενη- ως σύστηµα στην τοπική αυτοδιοίκηση;
Τι δεν µπορούσατε να επιλύσετε µε το προηγούµενο σύστηµα
της ενισχυµένης αναλογικής; Το πρόβληµα ήταν το εκλογικό σύστηµα ή η ενίσχυσή της µε πόρους για την εξυπηρέτηση των αρµοδιοτήτων και πιθανόν, πρέπει να µεταφέρουµε και περισσότερες αρµοδιότητες;
Θα σας πω ότι πειστική απάντηση δεν θα µπορέσετε να δώσετε. Γιατί το κάνατε; Διότι, απλώς, οι ψήφοι δεν υπήρχαν για να
κατορθώσουν οι εκλεκτοί σας να εξασφαλίσουν τη συµµετοχή
τους στα δηµοτικά συµβούλια και προτιµήσατε να καταστρέψετε
την τοπική αυτοδιοίκηση για να πετύχετε τις µικροπολιτικές σας
σκοπιµότητες. Τα αποτελέσµατα αυτού γνωστά και χιλιοειπωµένα. Είδαµε δήµους να χάνουν χρήµατα από προγράµµατα, δηµάρχους να αναγκάζονται να εφαρµόζουν τα τεχνικά προγράµµατα της Αντιπολίτευσης, ενώ σε πολλά δηµοτικά συµβούλια επικρατεί πολεµικό κλίµα, καθώς η πλειοψηφία των συµβούλων είναι
εναντίον του εκλεγµένου δηµάρχου.
Δεν είναι τυχαίο ότι στους περισσότερους δήµους της χώρας
ο εκλεγµένος δήµαρχος διαθέτει µειοψηφία δηµοτικών συµβούλων ως αποτέλεσµα της εφαρµογής της απλής αναλογικής του
εκλογικού συστήµατος που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες
εκλογές. Θα σας αναφέρω ως παράδειγµα τον Δήµο Ζακύνθου.
Εννιά διαφορετικές παρατάξεις. Αλήθεια, προϋπολογισµό πώς
θα ψήφιζε ο δήµος αν δεν κάναµε εµείς τις τροπολογίες, το είχατε σκεφτεί; Τεχνικό πρόγραµµα για τα έργα που έχει ανάγκη
η τοπική κοινωνία πώς θα µπορούσε να ψηφιστεί µε επτά συµβούλους του δηµάρχου σε σύνολο τριάντα τριών δηµοτικών συµβούλων; Έχετε, αλήθεια, να µας υποδείξετε πολλά παραδείγµατα δήµων όπου οι παρατάξεις εισέρχονται στη συνεδρίαση
του δηµοτικού συµβουλίου αγκαλιασµένες και καταλήγουν µετά
από ήρεµη συζήτηση και συµφωνούν σε όλα και λαµβάνουν οµό-
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φωνες αποφάσεις; Διότι για να νοµοθετήσατε µε αυτή τη λογική
θα πρέπει να είχατε υπ’ όψιν σας πολλούς τέτοιους δήµους, δεν
µπορεί να εξηγηθεί κι αλλιώς.
Τα ίδια βέβαια δεν κάνατε κι όταν αναλάβατε τη διακυβέρνηση
της χώρας; Λίγο δεν έλειψε να οδηγήσετε τη χώρα στην καταστροφή µε τις επιπολαιότητές σας; Και βέβαια αν δεν βρισκόταν
αυτή εδώ η παράταξη να βάλει πλάτη για πολλοστή φορά, θα το
είχατε καταφέρει. Αποδεικνύετε καθηµερινά µε τις πρακτικές
σας ότι είσαστε επικίνδυνοι για τη χώρα. Προκειµένου να διασφαλίσετε την καρέκλα της εξουσίας είστε ικανοί για το χειρότερο. Σας ενοχλεί η προσπάθεια αυτής της Κυβέρνησης για
επιστροφή στην κανονικότητα, γιατί εσείς έχετε µάθει να επιβιώνετε µόνο σε συνθήκες κρίσης και αβεβαιότητας. Άλλωστε εσείς
δεν είσαστε που κυβερνήσατε µε την ενισχυµένη αναλογική τη
χώρα; Και µια χαρά το βρήκατε τότε ως σύστηµα, καθόλου δεν
σας ενόχλησε. Αλλά όταν καταλάβατε ότι θα χάσετε την εξουσία,
σκεφτήκατε ότι καλό είναι να φέρουµε την ακυβερνησία στην τοπική αυτοδιοίκηση, στη χώρα, παντού ψηφίζοντας την υποτιθέµενη απλή αναλογική.
Οι βασικές αλλαγές στο σχέδιο νόµου είναι η πενταετής διάρκεια της θητείας, το 43% συν 1, έχει ειπωθεί και το 3% δικαίωµα
εκλογής του δηµοτικού περιφερειακού συµβουλίου. Να µην τα
επαναλαµβάνω, για τον χρόνο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο
νέος νόµος που έχουµε στα χέρια µας υλοποιεί µε ουσιαστικό
και απολύτως λειτουργικό τρόπο την επιταγή του Συντάγµατος,
που ορίζει ότι η αυτοδιοίκηση έχει σοβαρές αρµοδιότητες για να
βελτιώνει την καθηµερινότητα των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό η
Κυβέρνηση έχει αποδείξει την έµπρακτη στήριξή της προς την
τοπική αυτοδιοίκηση. Σηµειώνω εδώ πως µε 187 εκατοµµύρια
ενισχύθηκαν το προηγούµενο έτος οι δήµοι, ενώ στα 50 εκατοµµύρια ευρώ ανήλθε η χρηµατοδότησή τους µόνο τους αµέσως
προηγούµενους µήνες. Παράλληλα, όµως, µε το νοµοσχέδιο που
έχουµε στα χέρια µας η Κυβέρνηση εξοπλίζει την αυτοδιοίκηση
µε όλα τα απαραίτητα εργαλεία, έτσι ώστε να γίνει πράξη η
απορρόφηση και η άµεση αξιοποίηση των πόρων προς όφελος
των τοπικών κοινωνιών.
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας έχει αποδείξει πως ανεξάρτητα µε την κρισιµότητα των στιγµών που βιώνουµε όλοι µας λόγω της πανδηµίας
υλοποιεί απερίσπαστα, από την πρώτη κιόλας στιγµή που ανέλαβε το τιµόνι της χώρας µας, καινοτόµες πολιτικές για τις
οποίες είχε δεσµευτεί προεκλογικά. Άλλωστε η στρατηγική κατεύθυνσή µας είναι σαφής και ξεκάθαρη: Θέλουµε µια τοπική αυτοδιοίκηση η οποία πάντα σε συνεργασία µε την κεντρική
κυβέρνηση θα είναι σε θέση να υλοποιεί σηµαντικές αποφάσεις
για τη συνολική βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ελλήνων πολιτών. Εµείς ως παράταξη και ως Κυβέρνηση θα προσπαθούµε
να επαναφέρουµε την κανονικότητα στη ζωή αυτού του τόπου.
Καλό είναι να προσπαθήσετε και εσείς να γίνετε κανονικοί και
εύχοµαι να µην παραµείνετε κόµµα πολιτικά µη καθορισµένο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε Ακτύπη.
Τον λόγο έχει τώρα η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του
ΜέΡΑ25 κ. Αγγελική Αδαµοπούλου και αµέσως µετά θα µιλήσει
η κ. Παναγιού Πούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ, µετά ο κ. Γκίκας Στέφανος από τη Νέα Δηµοκρατία και αµέσως µετά ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.
Καραθανασόπουλος, εφόσον είναι εδώ βέβαια.
Κυρία Αδαµόπουλου, έχετε τον λόγο.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Πριν ξεκινήσω κι εγώ την τοποθέτησή µου επί του νοµοσχεδίου, θα πρέπει να επισηµάνω και να υπενθυµίσω ότι από σήµερα
1η Ιουνίου τίθεται σε εφαρµογή ο Πτωχευτικός Κώδικας που ψηφίστηκε τον Οκτώβριο του 2020, µε τον οποίο ουσιαστικά αίρεται
το καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας, σε µια χώρα η
οποία, όχι απλά δεν έχει συνέλθει, αλλά θα αργήσει πάρα πολύ
να συνέλθει από τα βαριά τραύµατα που έχει προκαλέσει η δεκαετής δηµοσιονοµική κρίση και η οποία παράλληλα έχει δεχτεί
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και βαθιά πλήγµατα από την πανδηµία. Έρχεται λοιπόν τώρα η
εφαρµογή αυτού του νόµου, του Πτωχευτικού Κώδικα. Με fast
track διαδικασίες και µε πραγµατικά αδιαφανείς ηλεκτρονικές
πλατφόρµες, θα αρχίσει σιγά σιγά να επιταχύνεται η µετάβαση
της ιδιωτικής περιουσίας από τον οφειλέτη στα αρπακτικά funds
και όλα αυτά, γιατί, η Κυβέρνηση δεν επέλεξε να αντιµετωπίσει
το δυσθεώρητο ιδιωτικό χρέος των 250 δισεκατοµµυρίων ευρώ
µε διαγραφή και κουρέµατα χρεών, όπως φωνάζουµε τόσον
καιρό, και εν µέσω µιας κατάστασης η οποία έχει φτωχοποιήσει
ακόµη περισσότερο τον Έλληνα πολίτη.
Ταυτόχρονα -πηγαίνω σε ένα άλλο θέµα της επικαιρότηταςκαι ενώ το οργανωµένο έγκληµα καλά κρατεί, ανθεί και οι συµµορίες έχουν αλωνίσει κυριολεκτικά, βλέπουµε την Κυβέρνηση
να µην ασχολείται µε ένα τόσο µείζον θέµα, αλλά να βάζει σε
εφαρµογή τον νόµο για την πανεπιστηµιακή αστυνοµία, κωφεύοντας απέναντι στις µαζικές και δυναµικές αντιδράσεις του
κινήµατος του φοιτητικού, της νεολαίας, ακόµη και απέναντι στην
κοινωνική κατακραυγή. Άρα λοιπόν έρχεται να επιβάλει ακόµη
περισσότερο το αυταρχικό της πρόσωπο µαζί µε την εµπορευµατοποίηση, την ιδιωτικοποίηση της παιδείας, µαζί µε την κατάργηση σχολών, τµηµάτων σχολών και µε το κλείσιµο των σχολών,
όπως επίσης και µαζί µε την υποστελέχωση των ιδρυµάτων.
Έρχοµαι τώρα στα του νοµοσχεδίου. Βλέπουµε ότι αυτό είναι
το τρίτο στη σειρά νοµοσχέδιο που αφορά τον τρόπο ανάδειξης
των αιρετών αντιπροσώπων, εν προκειµένω στην τοπική αυτοδιοίκηση. Μετά την αλλαγή του ρυθµιστικού πλαισίου για τις εθνικές εκλογές και µετά την ψήφο των αποδήµων, καταθέτει τροποποίηση νοµοσχεδίου, που ήδη είχε καταθέσει µετά την εκλογή
της, και αφορά βεβαίως την τοπική αυτοδιοίκηση. Θα λέγαµε µάλιστα ότι αυτό το νοµοσχέδιο είχε έντονο άρωµα Θεσσαλονίκης
και το λέω αυτό διότι όταν στις προηγούµενες αυτοδιοικητικές
εκλογές η Νέα Δηµοκρατία είχε ενοχληθεί ιδιαίτερα από την ήττα
του υποψηφίου δηµάρχου της στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος έχασε
από τον νυν αντάρτη δήµαρχο, κάποια στελέχη της, σύµφωνα µε
την ειδησεογραφία, είχαν βγει εξοργισµένα και είχαν προεξοφλήσει την αλλαγή, την τροποποίηση του τρόπου ανάδειξης των αιρετών αντιπροσώπων, δηλαδή την αλλαγή που βλέπουµε αυτήν
τη στιγµή. Ο χαµένος βέβαια στην κούρσα τότε δεν έµεινε παραπονεµένος, γιατί φρόντισε η Νέα Δηµοκρατία να τον διορίσει
ως πρόεδρο στην «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ». Αυτός είναι ο τρόπος µε τον
οποίο η Νέα Δηµοκρατία ξέρει να χτίζει τα βιογραφικά στελεχών
της και αυτός είναι ο τρόπος µε τον οποίο αντιλαµβάνεται σε
κάθε περίπτωση την αξιοκρατία.
Πριν προχωρήσω στην ανάλυση του νοµοσχεδίου θα πρέπει
να δούµε λιγάκι τον ελέφαντα στο δωµάτιο και τι εννοώ µε αυτό;
Ότι έχει φτάσει κυριολεκτικά στα όριά του τραγελαφικού η εµµονή της Κυβέρνησης, και όχι µόνο της Κυβέρνησης αλλά και
των εκάστοτε κυβερνήσεων -αφορά όλους αυτό που λέω- να
πρέπει σώνει και καλά να αλλάζουν το νόµο τον εκλογικό, είτε
για τις εθνικές εκλογές είτε για την τοπική αυτοδιοίκηση. Κάθε
φορά δηλαδή που ανεβαίνουν στην εξουσία πρέπει σώνει και
καλά να αλλάξουν αυτόν τον νόµο, γιατί θεωρούν ταµπού το να
υπάρχει µια σταθερότητα σ’ αυτές τις διαδικασίες.
Ακούµε επίσης και έχουµε κουραστεί να ακούµε ως επιχείρηµα
τις βέλτιστες πρακτικές που επικαλείστε και οι οποίες δήθεν
εφαρµόζονται στα προηγµένα ευρωπαϊκά κράτη. Εδώ υπάρχει
µια τεράστια υποκρισία, γιατί αυτές τις καλές µεθόδους τις επικαλείστε όποτε κυριολεκτικά σας συµφέρει, τις στολίζετε µάλιστα µε ανακρίβειες µόνο και µόνο για να υποστηρίξετε το
αφήγηµά σας και αυτό για το οποίο δεν µπορούµε σε καµµία περίπτωση να αµφιβάλλουµε είναι ότι κανένα σοβαρό ευρωπαϊκό
κράτος, κανένα σοβαρό προηγµένο κράτος δεν προβαίνει σε
τόσο συχνές τροποποιήσεις του εκλογικού νόµου, του νόµου
βάσει του οποίου αναδεικνύονται οι αιρετοί αντιπρόσωποι του
λαού.
Απεναντίας, αν θέλουµε λίγο να κοιτάξουµε ποιες είναι οι µέθοδοι που χρησιµοποιούν, ποιες είναι οι πρακτικές που εφαρµόζουν τα προηγµένα ευρωπαϊκά κράτη, θα δούµε ότι σε τόσο
σοβαρά ζητήµατα αυτό που κάνουν είναι πρώτα απ’ όλα να εξασφαλίζουν µε πλατιά, µε ευρεία συµµετοχή και συναίνεση, συστήνοντας κάποιες οµάδες και αυτό το οποίο θέλουν πρώτα απ’
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όλα να ερευνήσουν είναι ποιες είναι οι αρχές που θέλουν να υπηρετεί ο εκλογικός νόµος και µε ποια προτεραιότητα.
Αφού, λοιπόν, καταλήξουν σε αυτό, δηλαδή στον στόχο που
θέλουν να πετύχουν, ψάχνουν να βρουν σε ποιο βαθµό µπορούν
αυτό να το πετύχουν µε τα εργαλεία που διαθέτουν, µε τα διαθέσιµα εργαλεία.
Από εκεί και πέρα, λοιπόν, ξεκινά µια επιστηµονική τεχνική διαδικασία, όπου ερευνούν, συγκρίνουν, συγκεντρώνουν τις παρατηρήσεις τους και τις µελέτες τους, καταλήγουν σε κάποια
συµπεράσµατα και όλο αυτό τελικά γίνεται για να δουν ποια είναι
η προσφορότερη, η καλύτερη, η πιο αναγκαία λύση στην οποία
θα πρέπει να καταλήξουν, το καλύτερο σύστηµα εν πάση περιπτώσει, µόνο και µόνο για να επιλέξουν τη λύση που τελικά θα
είναι για το κοινό καλό.
Αυτό, λοιπόν, δεν είναι κάτι εξωπραγµατικό, δεν είναι κβαντική
φυσική, είναι µια κλασική επιστηµονική µέθοδος επίλυσης προβληµάτων, η οποία είναι γνωστή εδώ και αιώνες.
Αυτό, λοιπόν, θα έπρεπε να το λάβετε σοβαρά υπ’ όψιν σας
ως προσέγγιση µιας κατάστασης και όχι να έρχεστε εδώ και να
επικαλείστε αόριστες έννοιες, όπως είναι η κυβερνησιµότητα, µια
έννοια πραγµατικά, έναν νεολογισµό, τον οποίο τον εργαλειοποιείτε, τον χρησιµοποιείτε και τον ερµηνεύετε κατά το δοκούν και
αυθαίρετα και τον έχετε κάνει κυριολεκτικά λάστιχο. Τον πετάτε,
λοιπόν, αυτόν το νεολογισµό, του δίνετε το νόηµα που σας βολεύει και στη συνέχεια την κυβερνησιµότητα την κάνετε δόγµα.
Αυτό το οποίο εµείς σας αντιπροτείνουµε είναι το εξής: Να καλέσετε όλα τα κόµµατα, να καλέσετε φορείς από κοινωνικές οµάδες, από οµάδες πολιτών, να καλέσετε επιστηµονικούς φορείς
και στη συνέχεια να συγκαλέσετε µια οµάδα ειδικών, οµάδα
σοφών -έτσι κι αλλιώς τέτοιες οµάδες συγκροτούνται πάρα πολλές φορές επί τη ευκαιρία άλλων νοµοσχεδίων- και µε ευρεία συναίνεση να µπορέσει αυτή η οµάδα να καταλήξει σε κάποια απτά
συµπεράσµατα. Θα είναι µια ποιοτική, αλλά και υπεύθυνη οµάδα
εργασίας. Δεν θα χρειαστεί πάνω από τρία-τέσσερα χρόνια ως
οµάδα εργασίας, ώστε να καταλήξει σε κάποιο συµπέρασµα, το
οποίο θα ευθυγραµµίζεται και µε τις ιδιαιτερότητες της χώρας,
αλλά και µε τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονοµίας.
Χρηµατοδότηση µπορούµε να εξασφαλίσουµε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από τον κρατικό προϋπολογισµό -αυτό
δεν είναι δύσκολο- αρκεί η Κυβέρνηση να τιθασεύσει τις απ’ ευθείας αναθέσεις που κυριολεκτικά οργιάζουν, όπως είναι, για παράδειγµα, οι εργολαβικές υπερδαπάνες της κ. Νικολάου.
Ποιος είναι, όµως, ο πραγµατικός λόγος που κρύβεται πίσω
από αυτό το νοµοσχέδιο; Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως γνωστόν,
πρόκειται να διοχετεύσει τη χώρα µας µε «ζεστό» χρήµα -και όχι
µόνο τη χώρα, όλα τα κράτη-µέλη- µόνο και µόνο για να αντιµετωπιστεί η οικονοµική καθίζηση που έχει προκαλέσει και προκαλεί ακόµη η πανδηµία.
Παρά το γεγονός ότι η Νέα Δηµοκρατία λέει πως δεν υπάρχουν τα λεφτόδεντρα, θα προσπαθήσει τελικά και θα µας πει ότι
τα λεφτόδεντρα τα βρήκε, είναι κάτι σαν τα πακέτα Ντελόρ.
Όµως, για να τελειώνουµε και µε αυτό το ψέµα, αυτό το χρήµα
δεν θα µας το χαρίσει προφανώς κανένας. Πρόκειται για ένα πέµπτο σκληρό µνηµόνιο, το οποίο θα προβλέπει σκληρούς όρους
αποπληρωµής και είτε είναι δανεικά είτε δεν είναι, που θα είναι
δανεικά, αυτό που σας ενδιαφέρει είναι ποιοι θα κληθούν στη συνέχεια να διαχειριστούν τη µοιρασιά της πίτας.
Όλο, λοιπόν, το ζουµί της υπόθεσης είναι να µπορέσει η Νέα
Δηµοκρατία να εξασφαλίσει, να αγκιστρωθεί από όλα τα επίπεδα
εξουσίας, είτε την κεντρική διοίκηση είτε την τοπική αυτοδιοίκηση, προκειµένου να µπορέσει να αποτρέψει το ενδεχόµενο να
ανατραπεί το σκηνικό, να µην βάλει, δηλαδή, τα δικά της γαλάζια
στελέχη και µην τυχόν και χάσει το µέλι από το πιθάρι.
Δεν σας ενδιαφέρει, λοιπόν, καµµία κυβερνησιµότητα. Αυτό
είναι µόνο και µόνο για να αναλώνεστε στα κρατικοδίαιτα µέσα
µαζικής ενηµέρωσης. Ο στρατηγικός σας στόχος είναι ακριβώς
να συνεχίσετε να νέµεστε τα προνόµια. Ούτε, επίσης, σας ενδιαφέρει το κοµµατικά ουδέτερο κράτος.
Να πω κάποιες συγκεκριµένες διατάξεις του νοµοσχεδίου, τι
προβλέπει το νοµοσχέδιο. Πρώτα από όλα, προβλέπει µείωση
του ορίου εκλογής του δηµάρχου και του περιφερειάρχη από το
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50% συν 1 στο 43% συν 1. Τι κάνει, δηλαδή, εδώ το Υπουργείο;
Έρχεται ουσιαστικά και επιβάλλει λογικές από τις εθνικές, τις
βουλευτικές εκλογές, εξισώνει ανόµοιες καταστάσεις κυριολεκτικά µόνο και µόνο για να επιβάλλει τη λογική της πόλωσης, του
µπόνους, των εδρών και της κοµµατικοποίησης. Και δεν κάνει
µόνο αυτό, αλλά αυξάνει και τη θητεία τους από τέσσερα στα
πέντε χρόνια ενός αποδυναµωµένου κυριολεκτικά εκλογικά δηµάρχου ή περιφερειάρχη και εξασφαλίζοντας και τα τρία πέµπτα
των δηµοτικών συµβούλων. Δηλαδή, ενισχύει ακόµη περισσότερο το συγκεντρωτισµό της εξουσίας.
Σε τι µεταφράζεται, όµως, αυτό το 43%; Όποιος πάρει το 43%
στον πρώτο γύρο, παίρνει στη συνέχεια το 60% των εδρών. Αυτό
είναι σίγουρο ότι δεν το αντιγράψατε από πουθενά, είναι σίγουρο
ότι είναι µια πατέντα «made in Μέγαρο Μαξίµου» και αυτό διότι
στην Ευρώπη όσο κινούνται περισσότερο σε λογικές βασισµένες
πάνω στην απλή και ανόθευτη αναλογική, εσείς όλο και περισσότερο αποµακρύνεστε από αυτήν τη λογική και θέλετε να επιβάλλετε φθαρµένες παραταξιακές λογικές.
Και, ειλικρινά, το ερώτηµα, το οποίο προκύπτει είναι: Γιατί η
κυβερνησιµότητα θα πρέπει να είναι ασύµβατη, θα πρέπει να θεωρείται ασύµβατη µε την απλή αναλογική, όταν η ίδια η πρακτική
η ευρωπαϊκή σας έχει διαψεύσει;
Άρα, το µόνο λογικό συµπέρασµα στο οποίο καταλήγουµε
είναι ότι πιστεύετε πως η πολλή δηµοκρατία βλάπτει. Δεν θέλετε,
δηλαδή, µέσα στα δηµοτικά συµβούλια να υπάρχει πολυφωνία,
δεν θέλετε να υπάρχει πλουραλισµός, δεν θέλετε να συµµετέχουν µικρά κινήµατα, µικρές παρατάξεις, οι οποίες να καταθέτουν τις προτάσεις τους, να καταθέτουν την εµπειρία τους. Και,
βεβαίως, δεν είδαµε να έχετε πάρει και κάποια νοµοθετική πρωτοβουλία, η οποία να αντιµετωπίζει τα µείζονα ζητήµατα των
δήµων, όπως είναι τα προβλήµατα ύδρευσης, του οδικού δικτύου, των υποδοµών, της καθαριότητας, γενικώς καµµία πρωτοβουλία για να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα τα πρακτικά.
Τρίτον, εφαρµόζετε το πλαφόν του 3% για την είσοδο στα δηµοτικά συµβούλια. Δηλαδή, εδώ θα µπορούσατε να συµπυκνώνετε σε ένα άρθρο αυτό το οποίο λέει ουσιαστικά ο ν.4654/2020
για την εκλογή Βουλευτών, να µεταφέρετε πάλι, δηλαδή, τη λογική αυτού του νόµου στη λογική της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Και το ερώτηµα είναι: Γιατί, εντέλει, ενώ είστε µια υποτίθεται
ιστορική παράταξη, σας φοβίζει τόσο πολύ η διαφορετικότητα;
Τι είναι αυτό το οποίο φοβάστε; Γιατί φοβάστε τον πλουραλισµό;
Γιατί φοβάστε την πολυφωνία και θέλετε τόσο πολύ να επιβληθείτε σε βάρος των υπολοίπων;
Και τελειώνω µε τα µικρότερα και δήθεν ευέλικτα δηµοτικά και
περιφερειακά συµβούλια: Εδώ πάλι βλέπουµε ότι θέλετε να επιβάλλετε µια λογική µπαγιάτικη ότι δήθεν θέλετε να εξοικονοµήσετε 2,1 εκατοµµύρια. Πραγµατικά, αυτό είναι αστείο επιχείρηµα,
γιατί αυτά τα 2 εκατοµµύρια είναι στραγάλια για τη Νέα Δηµοκρατία όταν µέσα σε δύο ή τρεις ηµέρες αυτά τα λεφτά τα έχετε
µοιράσει µε απ’ ευθείας αναθέσεις.
Να αναφέρω τα 2 εκατοµµύρια του κ. Μπακογιάννη µε τον µεγάλο περίπατο, ο όποιος, εν τέλει, αποδείχθηκε ένα έργο που
δεν χρησιµοποιήθηκε ποτέ γιατί εφαρµόστηκε σε περίοδο του
πρώτου σκληρού lockdown, που κανένας δεν µπορούσε να περπατήσει. Να µιλήσουµε πάλι για το πάρτι µε τις απ’ ευθείας αναθέσεις. Να µιλήσουµε για τις γνωστές λίστες διοχέτευσης τόσου
χρήµατος στα κανάλια. Και ξαφνικά σας µάρανε η συνετή διαχείριση δηµόσιου χρήµατος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μάλιστα.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Είτε θα πρέπει να πάρουµε στα
σοβαρά αυτό που λέτε ότι οι πολύωρες συζητήσεις και συνεδριάσεις κουράζουν τους συµβούλους -όπως έλεγε κάποτε ο δικός
σας, ο κ. Βύρων Πολύδωρας: «Μήπως αυτοί εκτίουν ποινή»;- ή
τοποθετήθηκαν, διορίστηκαν, µπήκαν εκεί, εν πάση περιπτώσει,
για να κάθονται;
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ ευχαριστώ, κυρία Αδαµοπούλου.
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Η κ. Παναγιού Πούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ να έρθει στο Βήµα.
ΠΑΝΑΓΙΟΥ (ΓΙΩΤΑ) ΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που εξετάζουµε
σήµερα είναι κρίσιµο όχι µόνο για την αυτοδιοίκηση, αλλά για τη
λειτουργία των θεσµών στη χώρα µας γενικά.
Με τις διατάξεις του κορυφώνεται η επίθεση που ξεκίνησε η
Κυβέρνηση Μητσοτάκη ενάντια στη δηµοκρατική λειτουργία των
δήµων και των περιφερειών από τους πρώτους κιόλας µήνες της
εκλογής της.
Η αυτοδιοίκηση περιµένει από εσάς, κύριοι της Κυβέρνησης,
στο πλαίσιο µάλιστα της δήθεν µεταρρύθµισης του Επιτελικού
σας Κράτους, όπως είχατε εξαγγείλει εδώ και δύο χρόνια, αποκέντρωση, αρµοδιότητες και πόρους.
Τι κάνετε δύο χρόνια µετά; Απολύτως τίποτα. Απαξιώσατε
ακόµη και τη δική σας επιτροπή Κοντιάδη, έτσι ώστε να µην ολοκληρωθεί ποτέ η κατανοµή των αρµοδιοτήτων. Γιατί εσείς θέλετε
να συντηρείτε τον κοµµατικό έλεγχο στους ΟΤΑ, την εξάρτησή
τους από τους Υπουργούς σας, τις πελατειακές σχέσεις και τελικά τη χειραγώγησή της.
Θέλετε δηµάρχους «µάνατζερ», που ιδιωτικοποιούν µε αποφάσεις οικονοµικών επιτροπών και απευθείας αναθέσεις σε ηµετέρους ανταποδοτικούς τοµείς της αυτοδιοίκησης, κοινόχρηστους
χώρους, καθαριότητα, πράσινο, ηλεκτροφωτισµό, που για µας
πρέπει να παραµείνουν σε δηµόσιο έλεγχο. Ο Δήµαρχος Αθηναίων δείχνει τον δρόµο.
Μετατρέψατε σε κουρελόχαρτο τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονοµίας, που δίνει την πρωτοκαθεδρία στα αιρετά δηµοτικά συµβούλια. Με το πρόσχηµα της κυβερνησιµότητας δηµιουργήσατε πλαστές, φυτευτές πλειοψηφίες των δηµάρχων και
των περιφερειαρχών στις οικονοµικές επιτροπές και τους παραχωρήσατε αρµοδιότητες, καταργώντας τις αποφάσεις των αιρετών συλλογικών οργάνων. Και δεν σταµατήσατε εκεί. Ο σχεδιασµός σας συµπεριέλαβε ακόµη και την υφαρπαγή των αρµοδιοτήτων από τις τοπικές κοινότητες.
Τα εύσηµα βέβαια γι’ αυτές τις επιλογές ανήκουν στον κ. Θεοδωρικάκο. Ωστόσο κι εσείς, οι διάδοχοί του, δεν µένετε µε
σταυρωµένα χέρια. Νεκρανασταίνετε ένα παρωχηµένο, αντιδηµοκρατικό, υπερπλειοψηφικό εκλογικό σύστηµα που αντανακλά
την ολιγαρχική σας αντίληψη για την αυτοδιοίκηση, ως πεδίο κατάλληλο για τον αυταρχισµό, τον συγκεντρωτισµό, την αδιαφάνεια, τη χειραγώγηση, τη µικροπολιτική συναλλαγή.
Την ίδια στιγµή που η συντριπτική πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών υιοθετεί αναλογικά συστήµατα στις αυτοδιοικητικές
εκλογές, εσείς µετατρέπετε τη χώρα µας σε «µαύρο πρόβατο».
Θα καταθέσω στα Πρακτικά έναν αναλυτικό πίνακα µε τα συστήµατα για την εκλογή δηµάρχων και δηµοτικών συµβουλίων
στις ευρωπαϊκές χώρες που το αποδεικνύει περίτρανα.
Και βέβαια νοµοθετείτε ξανά χωρίς ουσιαστική διαβούλευση
µε τους φορείς και την κοινωνία, αφού πολλές προτάσεις των
ενώσεων των ΟΤΑ, της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ, δεν έγιναν αποδεκτές, ίσως επειδή τις ελέγχετε πολιτικά και τις θεωρείτε έτσι και
αλλιώς δεδοµένες.
Επιστρέφετε στο πλειοψηφικό σύστηµα γιατί το αναλογικό του
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ Ι» προκαλεί, υποτίθεται, ακυβερνησία. Έχετε συγκεκριµένα στοιχεία που το αποδεικνύουν; Γιατί τα δικά µας στοιχεία αποδεικνύουν ότι στην πλειονότητα των δήµων όπου οι
δήµαρχοι επεδίωξαν συναινέσεις και συγκλίσεις, δεν παρατηρήθηκε κανένα πρόβληµα κυβερνησιµότητας. Στις περιπτώσεις
όµως που κάποιοι δήµαρχοι συµπεριφέρονται ως τοπικός σατράπης, σήµερα αλλά όχι µόνο σήµερα αλλά και διαχρονικά υπήρξαν
τέτοιες δυσλειτουργίες.
Για του λόγου το αληθές, θα καταθέσω επίσης στα Πρακτικά
τη λίστα των αποφάσεων του δηµοτικού συµβουλίου του Δήµου
Λεβαδέων στην προηγούµενη περίοδο και στην τρέχουσα, όπου
θα αποδείξω αυτό που είπα πριν.
Το πρόσχηµά σας, κύριοι της Κυβέρνησης, καταρρέει. Σκόπιµα
θυσιάζετε τη δηµοκρατική λειτουργία των θεσµών στο όνοµα της
δήθεν αποτελεσµατικότητας. Γιατί είναι έξω από την πολιτική
σας νοοτροπία ο διάλογος, η συναίνεση, οι συλλογικές αποφάσεις και γι’ αυτό δεν επιτρέψατε άλλωστε τον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ Ι» να
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λειτουργήσει και να αποδείξει τα πλεονεκτήµατά του. Γιατί επίσης στόχος σας είναι η διαιώνιση της πολιτικής κυριαρχίας της
Νέας Δηµοκρατίας και στην αυτοδιοίκηση, όπως εξάλλου προβλέπει το δόγµα Βορίδη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προϊόν αυτής ακριβώς της πολιτικής αντίληψης της Κυβέρνησης είναι και το παρόν νοµοσχέδιο. Πώς αλλιώς να εξηγηθεί ότι επιβάλλεται η εκλογή δηµάρχου
και περιφερειάρχη µε το 43% των ψήφων και µε µπόνους το 60%
των εδρών, δηλαδή χωρίς τη νοµιµοποίηση του «50% συν 1»; Το
ίδιο δεν θα συνέβαινε και µε το «50% συν 1»;
Με τον τρόπο αυτό, λοιπόν, η Κυβέρνηση δηµιουργεί δηµάρχους και περιφερειάρχες που δεν έχουν την πλειοψηφία της λαϊκής ψήφου, τη λαϊκή δεδηλωµένη. Νοθεύει την αρχή της πλειοψηφίας και την αρχή της ισότητας της ψήφου. Η ψήφος υπέρ
του υποψηφίου που συγκεντρώνει 43% και παίρνει και το µπόνους βαραίνει πολύ περισσότερο από την ψήφο υπέρ των άλλων
υποψηφίων. Σχετικοποιεί την αρχή της ισοδυναµίας της ψήφου
παραβιάζοντας µία θεµελιώδη συνταγµατική αρχή.
Ισχυρίζεται µάλιστα ότι αντίστοιχο µπόνους ισχύει στις κοινοβουλευτικές εκλογές, για να µπορεί το κόµµα που είναι κοντά
στην αυτοδυναµία να σχηµατίσει κυβέρνηση, χωρίς να µπει στη
διαδικασία των µικροπολιτικών συναλλαγών. Όµως, σκόπιµα
αποσιωπά ότι σε αυτές δεν προβλέπεται δεύτερος γύρος.
Κύριε Υπουργέ, ο κοµµατικός σας στόχος είναι η ανάδειξη ή η
διατήρηση δηµάρχων και περιφερειαρχών µε τεχνητή πλειοψηφία µέσω του µπόνους, που όµως δεν τους δίνει νοµιµοποίηση,
αφού δεν αντανακλά την πραγµατική εκλογική τους απήχηση
στην κοινωνία. Εποµένως, η λογική σας είναι ξεκάθαρα καλπονοθευτική και ξεκάθαρα αντιδηµοκρατική.
Φαίνεται όµως ότι το σκανδαλώδες, το προσβλητικό για τη δηµοκρατία 43% δεν είναι αρκετό για εσάς. Το συνοδεύετε µε επιπλέον ρυθµίσεις που οδηγούν τις µειοψηφίες στο πολιτικό
περιθώριο, µε το υποχρεωτικό κατώφλι του 3% για την είσοδο
στο συµβούλιο, µε τη µείωση του αριθµού των συµβούλων περίπου κατά 20%, µε την αύξηση του δυνητικού αριθµού των υποψηφίων στο 150% των εδρών, αλλά και µε την υποχρέωση των
παρατάξεων να συµπεριλάβουν υποψηφίους στο 80% των δηµοτικών κοινοτήτων.
Ο στόχος σας είναι ξεκάθαρος. Προσπαθείτε να διαιωνίσετε
τους εν ενεργεία δηµάρχους που πρόσκεινται στη Νέα Δηµοκρατία, αφού µόνον αυτοί θα µπορούσαν να καταρτίζουν τόσο µεγάλους συνδυασµούς, να εξαφανίσετε τους ανταγωνιστές τους
και όλους τους µικρούς συνδυασµούς και γενικά να υπονοµεύσετε την αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση στην αυτοδιοίκηση.
Σε αυτό, δυστυχώς, έχετε σύµµαχο τη σηµερινή ηγεσία της
ΚΕΔΕ.
Ξεχνάτε βέβαια ότι η επιλογή αυτή µπορεί να γυρίσει µπούµερανγκ και να οδηγήσει σε συσπειρώσεις των άλλων παρατάξεων
και κοινωνικών οµάδων απέναντι στις πανίσχυρες ηγεσίες που
επιδιώκετε να επιβάλλετε στους δήµους.
Ωστόσο, τη µεγαλύτερη προσπάθεια την καταβάλλετε για να
γκρεµίσετε τον αναβαθµισµένο ρόλο των τοπικών κοινοτήτων
που εισήγαγε ο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό σας παρακαλώ.
Με την κατάργηση της ξεχωριστής κάλπης και τις δηµοτικές
κοινότητες των ενιαίων ψηφοδελτίων και τον περιορισµό του
αριθµού των τοπικών συµβούλων κατά 80%, οι κοινότητες µετατρέπονται από κύτταρα δηµοκρατίας σε εξαρτήµατα του πανίσχυρου δηµάρχου.
Βέβαια, οι παλινωδίες σας δεν έχουν τέλος. Κατόπιν θύελλας
αντιδράσεων δεν τολµήσατε να επιβάλετε ως πρόεδρο κοινότητας µέχρι τριακοσίους κατοίκους τον υποψήφιο του συνδυασµού
που πλειοψήφισε, αλλά αναγκαστήκατε να δεχτείτε εκείνον που
έχει λάβει τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης ανεξαρτήτως συνδυασµού.
Σε αυτό το παιχνίδι του «πάρ’ τα όλα» που υποστηρίζει η σηµερινή ΚΕΔΕ, η οποία µετράει σωστά τα κουκιά, θα έχουν οι δήµαρχοι κάποιες απώλειες. Και σήµερα διαπιστώσαµε επίσης ότι
αλλάξατε ξανά και δυσκολέψατε επί τα χείρω το θέµα της εκλο-
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γής των προέδρων.
Η µετατροπή λοιπόν των συµβούλων της κοινότητας σε παραταξιακό στρατό των δηµάρχων, η διαίρεση των τοπικών κοινωνιών σε παραταξιακά στρατόπεδα, η µεταφορά των αρµοδιοτήτων των συµβουλίων κοινοτήτων στις κεντρικές υπηρεσίες
των δήµων έχουν βαρύτατες συνέπειες στη λειτουργία των
δήµων. Γιατί έτσι απαξιώνετε τις θεσµικές λειτουργίες στην περιφέρεια, υποβαθµίζετε την ποιότητα ζωής των κατοίκων στα
χωριά µας, τους αποµακρύνετε από τη συµµετοχή στα κοινά και
ενισχύετε σε αυτούς το αίσθηµα αποξένωσης και αγεφύρωτης
απόστασης από τα κέντρα λήψης αποφάσεων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Εντάξει, κυρία
Πούλου, έχετε πάει στα εννέα λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΟΥ (ΓΙΩΤΑ) ΠΟΥΛΟΥ: Ακούστε τη φωνή του δικτύου
κοινοτήτων, των ανθρώπων που αγωνιούν για την ανάπτυξη των
χωριών τους και αποσύρετε τις καταστροφικές διατάξεις.
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Έχετε πάει στα
εννέα λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΟΥ (ΓΙΩΤΑ) ΠΟΥΛΟΥ: Τελειώνω. Με συγχωρείτε,
κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ.
Για πρώτη φορά, µετά τα ακραία πλειοψηφικά συστήµατα της
µεταπολεµικής περιόδου και το σκοτεινό διάλειµµα της επταετίας µε τους διορισµένους δηµάρχους, το νοµοσχέδιό σας ανατρέπει τις δηµοκρατικές κατακτήσεις της Μεταπολίτευσης. Η
ανατροπή του είναι δηµοκρατικό χρέος όλων µας.
Σας ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Παναγιού (Γιώτα) Πούλου
καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Εγώ ευχαριστώ.
Τον λόγο θα πάρει τώρα ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Στέφανος Γκίκας και θα ακολουθήσει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, ο κ. Καραθανασόπουλος.
Ορίστε, κύριε Γκίκα, έχετε τον λόγο.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΙΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου
ξεκινώντας να ευχαριστήσω την ελληνική Κυβέρνηση και το
Υπουργείο Υγείας και την Πολιτική Προστασία, διότι από χθες
στην εκλογική µου περιφέρεια, την Κέρκυρα, λειτουργεί ένα πρότυπο mega εµβολιαστικό κέντρο, υλοποιώντας την απόφαση του
Πρωθυπουργού µέχρι τέλος αυτού του µήνα να έχει εµβολιαστεί
το σύνολο του πληθυσµού. Και ειδικά για τουριστικά νησιά, όπως
η Κέρκυρα, καταλαβαίνετε τη σηµασία αυτής της απόφασης.
Έρχοµαι στο παρόν νοµοσχέδιο. Νοµίζω ότι είναι πεποίθηση
του ελληνικού λαού ότι µόλις το 2018 ο ΣΥΡΙΖΑ αντελήφθη ότι
έχανε τη µάχη σε όλα τα µέτωπα και στο κεντρικό, αλλά και στην
τοπική αυτοδιοίκηση, προσπάθησε µε τη λεγόµενη απλή αναλογική να ανατρέψει µια κατάσταση η οποία είχε ξεκάθαρα εµπεδωθεί. Ποια ήταν αυτή; Πως ό,τι και να έκανε θα έχανε τη µάχη
σε όλα τα επίπεδα, όπως ακριβώς και έγινε έναν χρόνο µετά.
Δούλεψε η απλή αναλογική του ν.4555; Βεβαίως και δεν δούλεψε. Και δεν το λέµε εµείς, αν θέλετε, οι Βουλευτές. Το λένε οι
καθ’ ύλην αρµόδιοι, το λέει η ΚΕΔΕ, το λέει η Ένωση Περιφερειών. Υπήρξε µη κυβερνησιµότητα. Δεν µπορούσε ένας δήµος
ουσιαστικά να κυβερνήσει και να υλοποιήσει το προεκλογικό του
πρόγραµµα για το οποίο άλλωστε εξελέγη.
Τι έρχεται λοιπόν να κάνει αυτή η Κυβέρνηση; Έρχεται να
φτιάξει αυτό το θολό τοπίο της λεγόµενης απλής αναλογικής και
να φέρει έναν νόµο που να µπορέσουν οι δήµοι και οι περιφέρειες να κυβερνηθούν σωστά.
Το κάνει αυτό διότι εκτός των άλλων αυτή την περίοδο που
διανύουµε έρχονται τεράστια χρηµατοδοτικά εργαλεία τα οποία
ακριβώς οι δήµοι θα κληθούν να αξιοποιήσουν. Μιλάµε για το Ταµείο Ανάκαµψης, µιλάµε για µία κίνηση πολλών δισεκατοµµυρίων
ευρώ. Έχουµε ακούσει από τους αρµόδιους Υπουργούς να κάνουν λόγο για 57 ολόκληρα δισεκατοµµύρια που µε τη µία ή την
άλλη µορφή θα πέσουν στη χώρα και θα γίνουν σηµαντικά έργα,
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µεγάλο µέρος των οποίων θα κληθούν να διαχειριστούν οι περιφέρειες και οι δήµοι. Πάνω από πεντέµισι δισεκατοµµύρια.
Λέω λοιπόν ένας δήµος ή µία περιφέρεια, όταν δεν µπορεί να
κυβερνήσει τον δήµο ή την περιφέρειά της, όταν δεν υπάρχει η
λεγόµενη κυβερνησιµότητα, πώς θα αξιοποιήσει όλους αυτούς
τους πόρους επ’ ωφελεία των πολιτών;
Με αυτόν λοιπόν τον νόµο που έφερε η Κυβέρνηση διορθώνονται πάρα πολλά πράγµατα. Εγώ θα σταθώ σε δύο τρία που
τα θεωρώ κρίσιµα.
Το ένα είναι βεβαίως ότι µπορεί πλέον από τον πρώτο γύρο να
εκλέγεται ένας συνδυασµός, όταν έχει πάνω από το 43% των
ψήφων. Είναι σωστό αυτό διότι είναι δηµοκρατικό ο πλειοψηφών
συνδυασµός και µάλιστα αυτού του επιπέδου να µπορέσει να κυβερνήσει τον δήµο του ή την περιφέρειά του.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ)
Δεύτερον, για να µπει κάποιος σε ένα δηµοτικό συµβούλιο ή
στην περιφέρεια, να εκλέγει δηλαδή ένας συνδυασµός, θα πρέπει να συγκεντρώσει πάνω από το 3% των ψήφων. Αυτό, ξέρετε,
αναβαθµίζει τα δηµοτικά και τα περιφερειακά συµβούλια. Όσοι
συνδυασµοί µπαίνουν µέσα πια θα έχουν µία σηµαντική νοµιµοποιητική βάση, θα έχουν µία φωνή η οποία θα ακούγεται, δεν θα
είναι ευκαιριακοί οι συνδυασµοί οι οποίοι απλά µπήκαν στη διαδικασία των εκλογών για να έχουν έναν δηµοτικό σύµβουλο ή
έναν περιφερειακό σύµβουλο. Άρα λοιπόν αυτό το δεύτερο στοιχείο είναι πολύ σηµαντικό.
Το τρίτο είναι η δυνατότητα του πρώτου συνδυασµού να έχει
τα 3/5 των περιφερειακών ή των δηµοτικών συµβούλων. Εξασφαλίζεται έτσι η σωστή διακυβέρνηση του δήµου ή της περιφέρειας.
Στον λίγο χρόνο που µου αποµένει, θα ήθελα να θέσω ένα ζήτηµα, µια τροπολογία, την οποία κατέθεσα, κύριε Υπουργέ και η
οποία αξιολογείται αυτή τη στιγµή. Μιλάµε για νησιωτικές περιφέρειες, όπως για παράδειγµα την περιφερειακή ενότητα Κέρκυρας που έχει διάφορα νησιά. Ένα εξ αυτών είναι οι Παξοί. Οι
Παξοί είναι ένα νησί που έχει περίπου δυόµισι χιλιάδες κατοίκους.
Έχουµε λοιπόν υποβάλει εδώ και πολύ καιρό την πρόταση,
αλλά τώρα είναι πλέον µε µία µορφή τροπολογίας και την επαναθέτω υπ’ όψιν σας. Στο περιφερειακό συµβούλιο που ο πλειοψηφούν συνδυασµός εκλέγει δεκατρείς περιφερειακούς
συµβούλους, ένας από αυτούς να προέρχεται µε ποσόστωση
από το νησί των Παξών. Νοµίζω ότι είναι δηµοκρατικό, αντιπροσωπευτικό και δίκαιο. Άλλωστε τα ακριτικά νησιά και το νησί των
Παξών έχουν τόσα πολλά προβλήµατα. Ο τρόπος που υπεβλήθη
η τροπολογία αφορά ουσιαστικά στην περιφερειακή ενότητα
Κέρκυρας, το νησί των Παξών και στην περιφερειακή ενότητα
Ρόδου, το νησί της Σύµης.
Θα ήθελα να το ξαναδείτε το θέµα. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν
κάποιες δυσκολίες, αλλά είναι ένα αίτηµα το οποίο εδώ και δέκα
χρόνια -διότι προηγουµένως υπήρχε αυτή η δυνατότητα- το φέρνουµε και το ξαναφέρνουµε. Νοµίζω ότι έχουµε ίσως τώρα την
πιθανότητα, τη δυνατότητα να υλοποιηθεί.
Με λίγα λόγια, κλείνοντας, λέω ότι είναι ένα σοβαρό νοµοσχέδιο, ένα νοµοσχέδιο που δίνει προοπτική, που δίνει κυβερνησιµότητα στους δήµους και στις περιφέρειες, που κοιτάει το
µέλλον. Ούτως η άλλως θα διαχειριστούµε όλα αυτά τα χρήµατα
και τα προγράµµατα και βεβαίως το υπερψηφίζουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ
πολύ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, ο κ. Καραθανασόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Πρώτη του µήνα σήµερα και ο λαός µετράει νέα βάσανα, που
θα προκύψουν από την ισχύ του νέου Πτωχευτικού Κώδικα που
ξεκίνησε τη λειτουργία του, ενός νέου Πτωχευτικού Κώδικα, που
βεβαίως δεν αποτέλεσε κεραυνό εν αιθρία, αλλά ήταν συνέχεια
όλων των προηγούµενων νοµοθετικών πρωτοβουλιών των κυβερ-
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νήσεων και του ΣΥΡΙΖΑ για σταδιακή άρση της προστασίας της
πρώτης κατοικίας, για διαχείριση των κόκκινων δανείων από τα
αρπακτικά, όπως τα ονόµαζε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ, τα funds, για µετατροπή σε ιδιώνυµα του αδικήµατος παρεµπόδισης των πλειστηριασµών από τον λαϊκό παράγοντα.
Με τον νέο Πτωχευτικό Κώδικα βεβαίως επιταχύνονται οι πλειστηριασµοί σε βάρος των υπερχρεωµένων λαϊκών νοικοκυριών,
των επαγγελµατιών αυτοαπασχολουµένων και της φτωχοµεσαίας αγροτιάς. Το ΚΚΕ τονίζει ότι θα κάνει κάθε προσπάθεια να
µη γίνει κανένας πλειστηριασµός για χρέη προς τις τράπεζες και
το δηµόσιο σε βάρος των λαϊκών στρωµάτων, για την προστασία
των κατοικιών που καλύπτουν τις στεγαστικές ανάγκες µιας λαϊκής οικογένειας, µε κούρεµα των χρεών προς τις τράπεζες, την
εφορία, αλλά και τα ασφαλιστικά ταµεία των αυτοαπασχολούµενων, όπως ήταν και η πρόταση νόµου του ΚΚΕ, την οποία είχε
απορρίψει και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και η σηµερινή Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας.
Έρχοµαι στο νοµοσχέδιο. Αν παρακολουθούσε κάποιος τη συζήτηση, θα νόµιζε ότι πραγµατικά συγκρούονται δύο κόσµοι,
όπως είπε ο κ. Χαρίτσης για τα ζητήµατα της τοπικής διοίκησης.
Καλά, σοβαρά µιλάτε; Ποιοι κόσµοι συγκρούονται; Ο κόσµος του
ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δηµοκρατίας για την τοπική διοίκηση;
Αλήθεια, δεν είναι έργο όλων των κυβερνήσεων Νέας Δηµοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, η µείωση της κρατικής χρηµατοδότησης προς τους δήµους και τις περιφέρειες όλα τα προηγούµενα χρόνια; Δεν είναι δικό σας έργο -όλων των κυβερνήσεων- η αύξηση των ανταποδοτικών τελών, δηλαδή της τοπικής
φορολογίας στο όνοµα της οικονοµικής αυτοτέλειας -που όλοι
πιστεύετε- των δήµων και των περιφερειών;
Δεν είναι δικό σας έργο το Οικονοµικό Παρατηρητήριο που
ελέγχει τους δήµους για το πώς αξιοποιούν και πώς οργανώνουν
τους προϋπολογισµούς τους; Δεν είναι δικά σας έργα οι ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις; Τα οκτάµηνα αλήθεια πότε σταµάτησαν; Μήπως επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία ανακυκλώνουν
την ανεργία; Η απαγόρευση της µονιµοποίησης των συµβασιούχων; Μαζί δεν ψηφίσατε το Σύνταγµα, όπου δεν δεχθήκατε την
πρόταση του ΚΚΕ για κατάργηση αυτής της συνταγµατικής απαγόρευσης; Και φωνασκείτε; Οι εργολαβίες που αναπτύσσονται
στους δήµους δεν είναι έργο όλων των κυβερνήσεων;
Και βεβαίως είναι λογικό να καλείτε τους δήµους να προσλαµβάνουν κόσµο µόνο στις υπηρεσίες που παρέχουν ανταποδοτικά
τέλη, δηλαδή να πληρώνει ο ίδιος ο λαός τους εργαζόµενους
που προσλαµβάνονται µέσα από την αύξηση των ανταποδοτικών
τελών. Η σύµφυση των δήµων µε τους επιχειρηµατικούς οµίλους,
η επιχειρηµατική δραστηριότητα που αναπτύσσουν οι δήµοι; Αµφισβήτησε καµµία κυβέρνηση όλο αυτό το πακέτο; Η εµπορευµατοποίηση των παροχών των δήµων; Ποια κυβέρνηση το έχει
αµφισβητήσει και δεν το ξέρουµε;
Όµως και στους αναπτυξιακούς σχεδιασµούς για την υλοποίηση των χρηµατοδοτικών προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλες οι κυβερνήσεις δεν ήταν µε τη λογική της επιλεξιµότητας των έργων; Και άρα οι δήµοι πρέπει να ενσωµατωθούν
στις κεντρικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κυβερνήσεων, των περιφερειών για υλοποίηση αυτών των κατευθύνσεων που εξυπηρετούν τις ανάγκες του κεφαλαίου;
Η βιώσιµη αστική ανάπτυξη δεν ήταν ο βασικός σας σχεδιασµός για τους δήµους, µέσα από τις αναπλάσεις των περιοχών
για προσέλκυση επενδύσεων και εκείνες στον χώρο του τουρισµού, πετώντας στις καλένδες ουσιαστικά τα έργα ανακούφισης
των πλέον υποβαθµισµένων λαϊκών συνοικιών που στενάζουν στα
µεγάλα αστικά κέντρα ή τα έργα τα οποία είναι απαραίτητα για
την αντισεισµική θωράκιση, την αντιπληµµυρική προστασία, την
αντιπυρική προστασία;
Επί της ουσίας όλες οι κυβερνήσεις µετέτρεψαν τους δήµους
σε µακρύ χέρι υλοποίησης των αντιλαϊκών πολιτικών. Γι’ αυτό µιλάµε για τοπική διοίκηση πλέον, που εφαρµόζει απαρέγκλιτα την
κεντρική πολιτική, τους πολιτικούς σχεδιασµούς της αστικής
τάξης, της άρχουσας τάξης στη χώρα µας. Και από αυτήν την
άποψη οι όποιες αλλαγές και µεταρρυθµίσεις έγιναν, µε τα διάφορα σχέδια –«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ», «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»- δεν ήταν τίποτε άλλο παρά οι αναγκαίες προσαρµογές
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στους δήµους και στις περιφέρειες για να µπορούν να έρθουν
σε αναλογία µε τις ανάγκες των επιχειρηµατικών οµίλων και τη
δράση τους. Και βεβαίως σε όλα αυτά συµφώνησαν όλες οι κυβερνήσεις.
Και βεβαίως δεν είναι τυχαίο που οι αποφάσεις, η πλειοψηφία
των αποφάσεων στους δήµους και τις περιφέρειες λαµβάνονται
µε πάνω από το 90% των ψήφων για βασικά ζητήµατα. Να, λοιπόν
πώς επιβεβαιώνεται η συναίνεση όλων αυτών των αστικών κοµµάτων σε όλο τους το µεγαλείο. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι η
συναίνεση έχει κοινή µήτρα τις ανάγκες που εξυπηρετούν το κεφάλαιο, αλλά και τον Ευρωενωσιακό Χάρτη της Αυτοδιοίκησης.
Αυτά είναι που σας ενοποιούν. Οι όποιες διαφορές είναι σε επιµέρους ζητήµατα, για το πώς και µε ποιόν θα υλοποιηθούν οι αντιλαϊκοί σχεδιασµοί και από αυτή την άποψη είναι προσχηµατική
η αντιπαράθεση για το εκλογικό σύστηµα.
Σήµερα, στο όνοµα της κυβερνησιµότητας, η Κυβέρνηση προωθεί σε αντιδραστικές αλλαγές το εκλογικό σύστηµα, για να µπορέσει δηλαδή να εφαρµοστεί ακόµη πιο γρήγορα και χωρίς
εµπόδια και αντιδράσεις η αντιλαϊκή πολιτική. Αφορµή για την
αλλαγή στο εκλογικό σύστηµα ήταν η νόθα, κουτσουρεµένη
απλή αναλογική, η οποία όµως διατήρησε το απαράδεκτο καθεστώς εκβιασµού της λαϊκής συνείδησης για να κάνει επιλογή
στον δεύτερο γύρο, ποιον θα επιλέξει για δήµαρχο και ποιον θα
επιλέξει για περιφερειάρχη.
Κύριε Χιονίδη, και η Διαµάντω Μανωλάκου αυτό ακριβώς είπε.
Μίλησε για τη νόθα απλή αναλογική του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είµαστε
καθαροί σε αυτό το ζήτηµα και είχαµε τότε καταψηφίσει τη συγκεκριµένη ρύθµιση την οποία είχε φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Στα πλαίσια αυτά προωθείτε ακόµα πιο αντιδραστικές αλλαγές: Πλειοψηφικό σύστηµα στους δήµους και τις περιφέρειες,
περισσότερες δυσκολίες στο να µπορεί να συγκροτήσει ένα ψηφοδέλτιο ολοκληρωµένο και να µπορεί να κατέβει στις εκλογές,
µείωση του αριθµού των δηµοτικών και περιφερειακών συµβούλων, που επί της ουσίας όλοι αυτοί οι παράγοντες καθιστούν περιττό το 3%, γιατί ακόµα και µε µεγαλύτερο ποσοστό σε µικρούς
δήµους µπορεί να µην εκλέξεις ούτε έναν δηµοτικό σύµβουλο.
Είναι ελάχιστοι οι δήµοι, µια χούφτα, πέντε-έξι µεγάλοι δήµοι που
έχουν µεγάλα δηµοτικά συµβούλια στους οποίους θα βάλει εµπόδια το 3%. Σε όλους τους υπόλοιπους δεν χρειάζεται.
Παρ’ όλα αυτά, θα το κάνετε, γιατί θέλετε ακριβώς να φράξετε, να παρεµποδίσετε οποιαδήποτε φωνή αµφισβήτησης σε
αυτή την πολιτική. Και γι’ αυτό ακριβώς κάνετε και αυτά τα παράδοξα τερτίπια µε τις κοινότητες, για να µπορείτε να ελέγχετε
συνολικά το σύστηµα στην τοπική διοίκηση.
Έτσι, λοιπόν, κατά τη γνώµη του ΚΚΕ είναι βαθύτατα αντιδραστική η λογική που διέπει όλα τα κόµµατα, και Νέα δηµοκρατία
και ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ και ΜέΡΑ25 και Ελληνική Λύση, περί ανάγκης µη εµπλοκής των κοµµάτων στις τοπικές και περιφερειακές
εκλογές.
Η κοµµατικοποίηση, λέει, φταίει για όλα αυτά τα δεινά. Όµως,
αυτό ακριβώς προσπαθεί να συγκαλύψει τη µέγιστή σας υποκρισία, δηλαδή το ότι απαγορεύετε σε κοµµατικά ψηφοδέλτια να
κατέβουν στις δηµοτικές και περιφερειακές εκλογές. Όµως, το
βράδυ των εκλογών φροντίζετε να βάφετε τον χάρτη της χώρας
στους διάφορους δήµους και τις περιφέρειες µε τα χρώµατα των
κοµµάτων που υποστηρίζουν τους εκλεγµένους δηµάρχους και
περιφερειάρχες.
Γιατί θέλετε να το κρύψετε αυτό; Για να καλλιεργήσετε αυταπάτες στον κόσµο ότι «εµείς είµαστε αυτοδιοικητικοί και δεν είµαστε δεσµευµένοι από τα κόµµατά µας και τις αντιλαϊκές πολιτικές». Και, όµως, εφαρµόζετε τις πιο άγριες αντιλαϊκές πολιτικές.
Απ’ αυτή την άποψη, οι θέσεις του ΚΚΕ είναι απλή αναλογική,
χωρίς κανέναν περιορισµό, χωρίς όριο εισαγωγής και εκλογής,
µε εκλογή του δηµάρχου και του περιφερειάρχη από τον πρώτο
συνδυασµό.
Από αυτή την άποψη, επιτρέψτε µου να πω ότι η αναφορά στο
συνταγµατικά κατοχυρωµένο δικαίωµα της ισοτιµίας της ψήφου
είναι ένα ανέκδοτο, διότι ακόµη µε οποιοδήποτε σύστηµα δεν
έχουν ποτέ όλες οι ψήφοι την ίδια βαρύτητα. Άλλωστε, κανένα
εκλογικό σύστηµα και κανένας ειδικός δεν µπορεί να φτιάξει ένα
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τέτοιο εκλογικό σύστηµα που να οδηγεί στο κοινό καλό και να
εξυπηρετήσει το κοινό καλό σε µία ταξική κοινωνία. Γιατί η ουσία
είναι από ποιον για ποιον. Ή για το κεφάλαιο ή για τον λαό. Δεν
υπάρχει ενδιάµεση λύση και δεν πρόκειται ποτέ αυτή να εφευρεθεί.
Έρχοµαι τώρα σε δύο ζητήµατα που αφορούν τις τροπολογίες. Η πρώτη τροπολογία είναι για το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό.
Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Νέα Δηµοκρατία και οι Ευρωβουλευτές του Κινήµατος Αλλαγής, αλλά και του Συνασπισµού,
παρά την αντίθεση της ευρωκοινοβουλευτικής οµάδας της Αριστεράς, ψήφισαν υπέρ του ευρωπαϊκού πιστοποιητικού.
Το ΚΚΕ το καταψήφισε, όπως θα κάνει και µε τη συγκεκριµένη
τροπολογία την οποία φέρνετε. Γιατί αυτό το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό δεν σχετίζεται µε την προστασία της δηµόσιας υγείας,
αλλά αντίθετα αποτελεί εργαλείο στήριξης των αναγκών των επιχειρηµατικών οµίλων. Και από αυτή την άποψη δεν πρέπει να
αποτελέσει το πρόσχηµα για να µην θωρακιστούν τα δηµόσια συστήµατα υγείας, τα οποία δοκιµάστηκαν και στη χώρα µας αλλά
και παντού, σε συστήµατα µιας νόσου, όπως µετατράπηκαν µε
τις αναβολές τακτικών χειρουργείων σε πολύ µεγάλο ποσοστό,
τη στιγµή µάλιστα που ο ιδιωτικός τοµέας της υγείας µετρούσε
τα κέρδη του, που αβγάταιναν καθηµερινά.
Και σήµερα µάλιστα η οµιλία του Πρωθυπουργού που έκανε
για το σύστηµα υγείας πυροδοτεί ακριβώς ότι θα προχωρήσει
ακόµη περισσότερο στην εµπορευµατοποίηση της υγείας, που
αποτελεί και την ποινή των δεινών των δηµόσιων συστηµάτων
υγείας, τη σύµπραξη δηλαδή δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα.
Δεύτερον, αποτελεί πρόσχηµα το πιστοποιητικό για τη µη τήρηση των υγειονοµικών πρωτοκόλλων προστασίας των εργαζοµένων, για τη µη λήψη µέτρων υγιεινής και ασφάλειας στις
µεγάλες επιχειρηµατικές µονάδες, γιατί θεωρούνται κόστος -γι’
αυτό άλλωστε µετατράπηκαν και αυτές οι µονάδες σε εστίες µετάδοσης του ιού- και για τη µη αποσυµφόρηση των µέσων µαζικής µεταφοράς.
Η επιλογή του πιστοποιητικού οδηγεί στη χαλάρωση των µέτρων ελέγχου στα σύνορα και τις µετακινήσεις, που ήταν πάγιο
αίτηµα των µεγάλων πολυεθνικών, των αεροπορικών εταιρειών,
αλλά και των θαλάσσιων µεταφορών, των ξενοδοχείων και των
τουριστικών επιχειρήσεων, τη στιγµή µάλιστα που δεν έχει απαντηθεί από την επιστηµονική κοινότητα για το αν ο εµβολιασµός
µπορεί να εµποδίσει αποτελεσµατικά τη µετάδοση του ιού.
Βεβαίως, υπάρχουν και δύο ακόµη λόγοι που δικαιολογούν την
αρνητική ψήφο του ΚΚΕ. Ότι αυτό το πιστοποιητικό µπορεί να
αποτελέσει έναν ισχυρό µηχανισµό ηλεκτρονικού φακελώµατος.
Ήδη έχουν καταγραφεί µια σειρά εµπορικές συµφωνίες εκµετάλλευσης των δεδοµένων. Τέτοια είναι και η συµφωνία της ελληνικής Κυβέρνησης µε την «PALANTIR», µια επιχείρηση µε ιδιαίτερα
βεβαρυµµένο µητρώο, µε τη CIA να έχει χρηµατοδοτήσει πάνω
από 300 εκατοµµύρια δολάρια την εταιρία αυτή και, βεβαίως, να
έχει υπογράψει η εταιρεία αυτή µε το αµερικανικό Πεντάγωνο
συµβόλαια ύψους αρκετών δισεκατοµµυρίων δολαρίων.
Επίσης, για τον λόγο ότι το πιστοποιητικό αυτό αποτελεί πεδίο
εκδήλωσης των γεωστρατηγικών ανταγωνισµών για το αν θα
συµπεριλαµβάνονται εµβόλια και από άλλα κράτη, όπως της
Κίνας και της Ρωσίας.
Τέλος, για την τροπολογία για τη στέρηση πολιτικών δικαιωµάτων, στην οποία αναφερθήκαµε και το πρωί, το ΚΚΕ ζητά την
απόσυρση της τροπολογίας, γιατί µε πρόσχηµα την αντιµετώπιση της Χρυσής Αυγής, την παρεµπόδιση και τον αποκλεισµό
της Χρυσής Αυγής και των καταδικασµένων από τη συµµετοχή
στις εκλογές αυτό το οποίο κάνει είναι να παρεµβαίνει άµεσα στα
εσωτερικά των κοµµάτων, να ελέγχει τη νοµιµότητα δηµιουργίας
των καταστατικών τους οργάνων και των διαδικασιών που κάνουν
αυτά, βάζοντας απαγορεύσεις και περιορισµούς στη λειτουργία
και τη δράση των κοµµάτων, µε εργαλείο την ποινική διαγωγή
των ανώτατων στελεχών τους. Και µε αυτή ακόµα τη διάταξη δεν
αποτρέπετε από τη Χρυσή Αυγή να κατέβει στην εκλογή ή από
τους καταδικασµένους xρυσαυγίτες να πάρουν µέρος στην εκλογική διαδικασία. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά αυτό.
Και επειδή ακριβώς οι καιροί είναι πονηροί και, µάλιστα, βάζετε
µέσα αδικήµατα τα οποία ευθέως οδηγούν στις επικίνδυνες δια-
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τάξεις του τροµοκρατικού νόµου, καταλαβαίνουµε πάρα πολύ
καλά ότι τέτοιου είδους ζητήµατα µπορεί να αποτελέσουν αφορµή για περιστολή συλλογικών δηµοκρατικών δικαιωµάτων.
Από αυτή την άποψη και επειδή ακριβώς γνωρίζουµε και τα ευρωπαϊκά δεδοµένα και τις εξελίξεις µε τον αντικοµµουνισµό, γι’
αυτόν ακριβώς τον λόγο και ζητάµε από την Κυβέρνηση να αποσύρει την τροπολογία, να συζητήσουµε αναλυτικά γι’ αυτά τα ζητήµατα και µετά να δούµε µε ποιον τρόπο.
Άλλωστε, αυτό το οποίο είχε προτείνει το ΚΚΕ από την πρώτη
στιγµή µετά τις καταδίκες των εγκληµατιών ναζί ήταν η τροποποίηση του άρθρου 5 του εκλογικού νόµου, ούτως ώστε -εκεί δεν
υπάρχει συνταγµατικό κώλυµα- να µπορούν να στερούνται το δικαίωµα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι ακόµη και αυτοί που
είχαν καταδικαστεί µόνο µε πρωτόδικη απόφαση και βεβαίως και
την αυτοδίκαιη έκπτωση από τα αξιώµατα του δηµοτικού, του περιφερειακού, του βουλευτικού, αλλά και του ευρωβουλευτικού
αξιώµατος για όσους έχουν καταδικαστεί.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, και για την ανοχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει η κ. Μάλαµα από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΛΑΜΑ: Με το νοµοσχέδιο που εισάγει η Κυβέρνηση σήµερα για το εκλογικό σύστηµα των δήµων φαίνεται ξεκάθαρα ότι αναπολεί το παλαιοκοµµατικό σύστηµα του διορισµένου νοµάρχη, των «καρφιτσωµένων» κοινοταρχών κάτω από το
ψηφοδέλτιο του αιωνόβιου δηµάρχου και των τοπικών πελατειακών σχέσεων που πνίγουν κάθε προσπάθεια χειραφέτησης της
τοπικής αυτοδιοίκησης.
Το νοµοσχέδιο που καταργεί την απλή αναλογική στους δήµους µας γυρνάει πίσω στα κοµµατικά ψηφοδέλτια και στην καταγραφή του αυτοδιοικητικού χάρτη µε τα κοµµατικά χρώµατα.
Απ’ ό,τι φαίνεται, η Νέα Δηµοκρατία ονειρεύεται µια Αυτοδιοίκηση «µπλε». Δεν της αρέσει που σήµερα σε κάθε δηµοτικό συµβούλιο υπάρχουν ανεξάρτητες παρατάξεις, οι οποίες σε πολλές
περιπτώσεις διαψεύδουν τα αφηγήµατα των κοµµατικών δηµάρχων. Δεν της αρέσει που στα δηµοτικά συµβούλια ασκείται έλεγχος στις αποφάσεις των πλειοψηφιών. Δεν της αρέσει που οι
κοινότητες, τα χωριά της Ελλάδας απέκτησαν φωνή. Δεν αισθάνεται άνετα από το γεγονός ότι το αυτοδιοικητικό κίνηµα έχει δύναµη και σε θεσµικό επίπεδο, αφού οι κοινωνικές δυνάµεις
µπορούν πλέον να εκπροσωπούνται στα δηµοτικά τεκταινόµενα.
Μιλάει η Κυβέρνηση για ακυβερνησία στους δήµους µε την
απλή αναλογική. Ξέρετε γιατί υπάρχει ακυβερνησία στους δήµους; Γιατί η σηµερινή Κυβέρνηση έχει παντού για δηµάρχους
και περιφερειάρχες κοµµατικά της στελέχη. Οι αιρετοί αυτοί δεν
τολµούν καν να ψελλίσουν το παραµικρό αίτηµα των κοινωνιών
που υποτίθεται ότι εκπροσωπούν για να µην γίνουν δυσάρεστοι
τον εκάστοτε υπουργό. Έρχονται υπουργοί στους δήµους και
αντί οι δήµαρχοι να τους ενηµερώνουν για τα προβλήµατά τους,
αρκούνται στα χαµόγελα και στις αναµνηστικές φωτογραφίες.
Αυτό γίνεται σήµερα όπου υπάρχουν «µπλε» δήµαρχοι, όπου
υπάρχουν «µπλε» περιφερειάρχες.
Ποιος είναι ο άλλος εξίσου σηµαντικός λόγος για τον οποίον
υπάρχει σήµερα ακυβερνησία στους δήµους; Είναι πολύ απλά
το γεγονός ότι η Κυβέρνηση τους έχει αφήσει εκτός αρµοδιοτήτων και χρηµατοδοτήσεων. Οι δήµοι σήµερα δεν έχουν χρήµατα
για να καλύψουν ούτε τις βασικές ανάγκες των δηµοτών τους.
Οι δήµαρχοι βλέπουν την ποιότητα της ζωής των πολιτών τους
να υποβαθµίζεται επειδή τα πάντα γύρω τους ρηµάζουν και δεν
λένε κουβέντα. Εδώ και δύο χρόνια, στη συντριπτική πλειοψηφία
των δήµων της χώρας δεν κουνιέται κυριολεκτικά ούτε σκαλιστήρι. Δεν έχει γίνει ούτε ένα έργο. Οι δηµοτικές εγκαταστάσεις
πάσης φύσεως κυριολεκτικά ρηµάζουν.
Δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε πολύ συγκεκριµένα παραδείγµατα στη Βόρεια Ελλάδα γιατί δεν θέλω να στοχοποιήσω κανέναν δήµαρχο, όµως ελάχιστοι είναι εκείνοι που έχουν καταφέρει
να κάνουν κάτι αυτά τα δύο χρόνια της «µπλε» διακυβέρνησης.
Άρα, λοιπόν, η κατάργηση της απλής αναλογικής στους δήµους γίνεται µε αποκλειστικό κίνητρο τη φίµωση των τοπικών κοινωνιών και τη χειραγώγηση των δηµάρχων και των δηµοτικών
συµβουλίων.
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Αν θέλετε να ενισχύσετε την ικανότητα διακυβέρνησης των
δήµων, θα πρέπει να τους εφοδιάσετε µε ανθρώπινο δυναµικό,
µε πόρους και µε θεσµικές αρµοδιότητες. Ο ΣΥΡΙΖΑ σαν κυβέρνηση έκανε δέκα χιλιάδες προσλήψεις στους δήµους µετά από
δέκα χρόνια µαρασµού. Έδωσε στους δηµάρχους χρηµατοδοτικά εργαλεία, µε αιχµή το πρόγραµµα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», το οποίο
καταργήσατε και στη θέση του δεν βάλατε τίποτα.
Τι κάνατε εσείς αντίθετα; Απαξιώσατε όλα τα χρηµατοδοτικά
εργαλεία από τα οποία θα µπορούσαν οι δήµοι να επωφεληθούν
και αναστείλατε κάθε διαδικασία θεσµικής ενδυνάµωσης του Α’
βαθµού αυτοδιοίκησης. Κι έτσι σήµερα έχουµε δήµους σε οπισθοδρόµηση, έχουµε δήµους που δεν µπορούν να φτιάξουν ούτε
µία βλάβη, έχουµε δήµους που εκχωρούν βασικές λειτουργίες
τους όπως οι τεχνικές υπηρεσίες σε ιδιώτες κι έχουµε δήµους
σε κατάσταση χρεοκοπίας.
Ως προς την εκπροσώπηση στα δηµοτικά συµβούλια, αναρωτιέται κανείς τι ακριβώς φοβάστε και εισάγετε αυτά τα ποσοστά
κατανοµής εδρών. Γιατί πρέπει, δηλαδή, µε 43% των ψήφων να
παίρνει ένας συνδυασµός το 60% των εδρών; Πού ακούστηκε
αυτό; Γιατί είστε τόσο αλλεργικοί στη δηµοκρατική λειτουργία
των δηµοτικών συµβουλίων;
Η εµπειρία µας αυτά τα δύο χρόνια λέει -και πάλι θα αναφερθώ
γενικά, γιατί δεν θέλω σε επίπεδο βόρειας Ελλάδας να στοχοποιήσω κανέναν προσωπικά- οι περισσότεροι «γαλάζιοι» δήµαρχοι βρήκαν ευκαιρία µε την πανδηµία να επιβάλουν, χρησιµοποιώντας τις πλειοψηφίες τους, την λειτουργία των δηµοτικών
συµβουλίων µέσω απλής ανταλλαγής e-mail. Ελάχιστοι «µπλε»
δήµαρχοι είχαν δεχτεί να αναµεταδίδονται ζωντανά οι συνεδριάσεις των δηµοτικών συµβουλίων ή να γίνονται οι διαδικασίες
µέσω τηλεδιάσκεψης όπου χρειάζεται. Ξέρετε γιατί; Γιατί πολύ
απλά επιδιώκουν να καλλιεργήσουν την ίδια εικόνα, -του Μωυσή,
δηλαδή, γιατί έχει γίνει της µόδας αυτό- για τον εαυτό τους, αυτή
την εικόνα που επιδιώκει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Γιατί επιµένουν να αντιλαµβάνονται τους δηµότες ως κοµµατικούς στρατούς και τους εκλογείς ως κουκιά. Γιατί φοβούνται τον θεσµικό
έλεγχο, γιατί προφανώς δεν θέλουν να σπάσουν τα αυγά της τοπικής διαπλοκής που τους στηρίζει.
Εµείς θέλουµε το αυτοδιοικητικό κίνηµα να χειραφετηθεί απ’
όλες αυτές τις παθογένειες. Θέλουµε τους δήµους και τις κοινότητες κύτταρα δηµοκρατίας. Αυτός ήταν και ο λόγος που θεσπίσαµε µε την απλή αναλογική στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Δυστυχώς, η Νέα Δηµοκρατία αντιλαµβάνεται την τοπική αυτοδιοίκηση ως πολιτικό της παραµάγαζο και τους δηµάρχους ως
τοπικούς κοµµατάρχες.
Εµείς θα είµαστε απέναντι σε αυτή τη νοοτροπία που κράτησε
τους δήµους τόσο πολύ πίσω όλα αυτά τα χρόνια. Θα παλέψουµε για να δηµιουργηθούν ισχυρά τοπικά ψηφοδέλτια, αντίβαρο στην κοµµατικοποίηση της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Καλούµε όλους τους προβληµατισµένους πολίτες και δηµότες
να αναλάβουν δράση για να φύγει επιτέλους το κοµµατικό κράτος από την αυτοδιοίκηση, για να µπορέσει κάποια στιγµή η
χώρα να λειτουργήσει όπως όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, µέσα
από ένα αποκεντρωµένο σύστηµα αυτοδιοίκησης, µε ισχυρούς
θεσµούς τοπικής δηµοκρατίας. Αυτό χρειαζόµαστε κι όχι δήµους
κοµµατικά φέουδα!
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κυρία συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Παπαδόπουλος από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΜΙΧΑΗΛ (ΜΙΧΑΛΗΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αλήθεια ότι άκουσα µε
προσοχή και για αρκετή ώρα τις εισηγήσεις των συναδέλφων και
κυρίως των συναδέλφων του ΣΥΡΙΖΑ για να είµαι ειλικρινής.
Είναι απίστευτο πάλι τι ακούσαµε σήµερα. Και µάλιστα από την
κυρία συνάδελφο που κατέβηκε πριν από λίγο ακούσαµε για διορισµένους νοµάρχες, για κοµµατικές παρεµβάσεις, για αλλοίωση
των αποτελεσµάτων µε τις αλλαγές της απλής αναλογικής.
Έχετε κουράσει. Συνειδητοποιήστε το κάποια στιγµή αυτό. Κι
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έχετε κουράσει γιατί όλος αυτός ο λαϊκισµός δεν φτάνει στα
αυτιά της κοινωνίας.
Δεν έχετε καταλάβει ακόµη ότι εδώ και πολλά χρόνια και αρκετές δεκαετίες οι δηµοτικές εκλογές δεν έχουν χρώµα; Δεν
έχετε καταλάβει ότι δεν υπάρχουν «πράσινοι», «µπλε», «κόκκινοι»
δήµαρχοι; Θα σας θυµίσω, µια και το έφερε η κουβέντα, ότι η
Νέα Δηµοκρατία στις τρεις-τέσσερις τελευταίες αυτοδιοικητικές
εκλογές δεν έδωσε πουθενά χρίσµα. Εσείς δίνετε χρίσµα και στηρίξεις. Δεν το έκανε ούτε στην περιφέρεια ούτε στους µικρούς ή
µεγάλους δήµους.
Ξέρετε, όµως, ποιο είναι το ζητούµενο; Μπορεί η σηµερινή συζήτηση να αφορά το νοµοσχέδιο περί εκλογής των αυτοδιοικητικών, ξέρετε τι αναδεικνύει ουσιαστικά όµως; Αναδεικνύει ένα
µεγάλο χάσµα. Από τη µία πλευρά είναι οι δυνάµεις της Κεντροδεξιάς, της φιλελεύθερης παράταξης, που έλαβε σηµαντικές, µεγάλες εθνικές επιλογές για τη χώρα και πολλές φορές, οφείλω
να οµολογήσω, συνεπικουρούµενη µε τις δυνάµεις του κοινωνικού Κέντρου. Από την άλλη πλευρά είναι µια µικρή οµάδα της
Αριστεράς και όχι της αριστεράς του αείµνηστου Κύρκου ή Φλωράκη, αλλά της Αριστεράς των λαϊκιστών που σε όλη τη Γ’ Ελληνική Δηµοκρατία όταν και όπου µπορούσαν επιχειρούσαν να
διαµορφώσουν µε τυχοδιωκτικές µεθόδους όρους διείσδυσης
των δυνάµεών τους στην κεντρική ή στην τοπική διοίκηση.
Και το κάνει αυτό προσεταιριζόµενη άλλες µειοψηφικές δυνάµεις στη δήθεν λογική των συνθέσεων και των συνεργασιών, δηλαδή στην εκβιαστική συνεργασία µε δεκανίκια για να πορεύεται
στην εξουσία και να διαχειρίζεται µε τον τρόπο αυτό, κάτι που
ζήσαµε όλοι µας την περίοδο 2015-2019, αυτό κάνατε.
Στην πραγµατικότητα, συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ µετά την καθιέρωση της απλής αναλογικής -όπου εύχοµαι στις εθνικές εκλογές
όποτε γίνουν να µην προκαλέσουν ζηµιά στη χώρα- και στον
χώρο της αυτοδιοίκησης εντασσόταν από µέρους σας σε µια συνολικότερη αντίληψη περί θεσµών και πολιτικής, µια αντίληψη
όµως την οποία εσείς διαφηµίζετε ότι είναι δήθεν υπέρ των συνεργασιών και µιας ευρύτερης στρατηγικής συµµαχιών. Είναι µια
αντίληψη που στην πραγµατικότητα επιδιώκει µια εκβιαστική
συµµαχία µειοψηφικών πολιτικών δυνάµεων στα χαρακώµατα
της Αριστεράς µέχρι της άκρας Δεξιάς, του λαϊκισµού, των συµφερόντων, όσων επιχειρούν να αποκτήσουν µε λίγα λόγια κυβερνησιµότητα παζαρεύοντας και εκβιάζοντας.
Ιδιαίτερα µε την απλή αναλογική στην τοπική αυτοδιοίκηση δείξατε και επιδιώξατε να προσεταιριστείτε δυνάµεις, όπως παραδείγµατος χάριν του Κινήµατος Αλλαγής, του ΠΑΣΟΚ, για να
εδραιωθείτε στον χώρο, κάτι για το οποίο φυσικά αποτύχατε,
αλλά και κάθε λογής συµφέροντα µέσα από την τοπική κοινωνία.
Με την υπερψήφιση του νοµοσχεδίου η απλή αναλογική θα καταργηθεί, επαναφέροντας µε τον τρόπο αυτόν την οµαλότητα
και ενισχύοντας τον δηµοκρατικό διάλογο στις τοπικές κοινωνίες.
Και αυτό διότι ενώ η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ιδανικός πολιτικός
χώρος για σύνθεση και διάλογο µε την απλή αναλογική η σύνθεση των ιδεών και των προτάσεων µετατράπηκε σε συναλλαγή.
Άποψή µου είναι ότι εάν απαιτείται µία φορά από τους κυβερνώντες να υπάρχει πολιτικό ήθος, από τους αντιπολιτευόµενους
απαιτείται χίλιες φορές και δυστυχώς δεν υπάρχει και τούτο διότι
ο θεσµικός και αντισυνταγµατικός ρόλος της αντιπολίτευσης, δηλαδή της κριτικής, του εποικοδοµητικού διαλόγου µε την κυβέρνηση όταν δεν ασκείται αλλά µετατρέπεται εκβιαστικά σε παζάρι
ρόλων τότε η δηµοκρατία ηττάται και η δηµοκρατική κουλτούρα
αλλοιώνεται, αλλά πρωτίστως η πολιτική απαξιώνεται και αυτό
είναι ένα πλήγµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πλήγµα που
εσείς πετύχατε µε τις αποφάσεις σας και τα νοµοσχέδια της περιόδου µε την ανιαρή πολιτική συµµαχία που κυβερνήσατε τον
τόπο.
Πού οδήγησε η εκδοχή της απλής αναλογικής που βεβιασµένα
εφαρµόσατε; Πρώτον, δήµοι να χάνουν χρήµατα-προγράµµατα,
γιατί δεν ελέγχονται από τις µειοψηφίες δηµοτικών συµβούλων,
δήµαρχοι να αναγκάζονται να εφαρµόζουν προγράµµατα της αντιπολίτευσης, τρίτον δηµοτικά συµβούλια να επικρατεί ένα πολεµικό κλίµα καθώς η πλειοψηφία των συµβουλίων είναι εναντίον
του εκλεγµένου δηµάρχου, τέταρτον, δηµοτικοί σύµβουλοι που
ευκαιριακά ανεξαρτητοποιήθηκαν και αυτοανακηρύχθηκαν σε
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επικεφαλείς παρατάξεων να εκλέγονται και να αναλαµβάνουν
ρόλο ρυθµιστή µε ένα ελάχιστο ποσοστό ελάχιστων ψήφων.
Το νοµοσχέδιό σας, όπως είχαµε πει και τότε και το είχαµε
προβλέψει άλλωστε, δηµιουργήσατε τεράστια προβλήµατα στη
λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα επαναφέρουµε τη δηµοκρατία και τον δηµοκρατικό διάλογο στην τοπική κοινωνία,
αλλά και τον δηµοκρατικό προγραµµατισµό στο εκάστοτε δηµοτικό συµβούλιο. Καθιστούµε τον δήµαρχο κυβερνήτη µε τη δύναµη της πλειοψηφίας, το 43% ή και περισσότερο µπορεί πλέον
να εφαρµόσει προγραµµατικές δεσµεύσεις για τις οποίες κρίθηκε και αξιολογήθηκε.
Η Νέα Δηµοκρατία πιστή στις προεκλογικές της υποσχέσεις
προχωρεί στην επιβεβληµένη αυτή αλλαγή του εκλογικού συστήµατος για την ανάδειξη νέων δηµοτικών και περιφερειακών
αρχών. Πρόκειται για µια προεκλογική ρητή δέσµευση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη που βάζει ένα οριστικό τέλος
στην ακυβερνησία και στα όργανα αυτοδιοίκησης.
Δεν µε εντυπωσίασε, αλλά θα το αναφέρω. Είδα την ανάρτηση
του κ. Τσίπρα πριν από µερικές µέρες, ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν
υλοποιεί τίποτα από αυτά που είχε υποσχεθεί. Μάλλον είναι
εκτός γραµµής. Εσείς µας κατηγορείτε ότι υλοποιούµε αυτά τα
αντιλαϊκά µέτρα, ο κ. Τσίπρας λέει ότι δεν υλοποιεί.
Τέλος πάντων, για να είµαστε ξεκάθαροι η αλλαγή αυτή έχει
ξεκάθαρο ιδεολογικό και πολιτικό πρόσηµο. Συνήθως σε κάθε
ολοκλήρωση µιας τέτοιας οµιλίας λέµε ότι υπερψηφίζουµε το νοµοσχέδιο -που το κάνω- και παροτρύνουµε τους συναδέλφους
της αντιπολίτευσης να το ψηφίσουν και αυτοί. Δεν θα το κάνω
αυτό σήµερα. Κατά σύµπτωση είναι εδώ και ο ίδιος ο Υπουργός
που το κάναµε την προηγούµενη φορά στο πολύ σοβαρό αυτό
νοµοσχέδιο για την ψήφο των αποδήµων. Σας είπαµε: «πείτε µας
τι θέλετε να κάνουµε». Ο Βορίδης σας το είπε. «Τι θέλετε να αλλάξω»; Σιωπή, άρνηση. Σήµερα δεν θα το κάνω αυτό. Δεν θέλουµε να ψηφίσετε το νοµοσχέδιο αυτό, συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ.
Ξέρετε γιατί; Γιατί θα δείξετε άλλη µια φορά στους ψηφοφόρους
σας το πόσο ανίκανοι είστε, το πόσο αδιάφοροι είστε όπως για
τους Έλληνες του εξωτερικού, το ίδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση και θέλω να το δείξετε αυτό. Είναι χρήσιµο ο κόσµος να καταλαβαίνει.
Άρα, το νοµοσχέδιο αυτό δίνει δηµοκρατία, κυβερνησιµότητα
και αποτελεσµατικότητα. Μπορούµε να οδηγήσουµε µία ισχυρή
τοπική αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθµού.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Τζηκαλάγιας από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΖΗΣΗΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο το οποίο συζητούµε σήµερα αποτελεί
την ξεκάθαρη υλοποίηση της ρητής προεκλογικής δέσµευσης
της Νέας Δηµοκρατίας, του Προέδρου µας και σηµερινού Πρωθυπουργού πως όταν οι πολίτες µάς εµπιστευτούν θα προχωρήσουµε στην ουσιαστική ενίσχυση του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης τόσο στον θεσµικό όσο και στον αναπτυξιακό τοµέα.
Επειδή σήµερα άκουσα -όταν δεν ήµουν στην Αίθουσα και
τώρα που είµαι στην Αίθουσα- συναδέλφους από την Αντιπολίτευση και κυρίως από την Αξιωµατική που αναφέρθηκαν και θύµισαν τους όρους «δηµοκρατική, προοδευτική παράταξη» και
παρ’ ότι και κάποιοι από αυτούς ήταν νεότερης γενιάς ίσως µας
θύµισαν, µας γύρισαν λίγο στην αλήστου µνήµης δεκαετία του
80 τότε µε τις λοιπές δηµοκρατικές δυνάµεις που δήθεν κέρδιζαν τις εκλογές.
Να πω, λοιπόν, µερικά πράγµατα. Ευρισκόµενος σε αυτήν την
παράταξη πάντοτε αισθανόµουν ότι ήµουν στη σωστή πλευρά
της προόδου και της δηµοκρατίας, γιατί για εµένα προοδευτικός
είναι αυτός που από ό,τι γνωρίζουµε, από ό,τι βρήκαµε κρατάει
ό,τι είναι σωστό και έχει προκύψει µέσα από τη γνώση, µέσα από
την εµπειρία, µέσα από την παράδοση πολλών ετών ή και δεκαετιών και ταυτόχρονα όµως έχει την τόλµη και το θάρρος να υιοθετήσει καθετί καινούργιο που κυρίως σκοπεύει στο να βελτιώσει
την ποιότητα της ζωής του πολίτη, κάθε καινούργιο που έχει τα

13213

χαρακτηριστικά της καινοτοµίας µε συνιστώσες τη διαφάνεια, τη
λειτουργικότητα, τα χρηστά ήθη. Και προοδευτικός είναι αυτός
που είναι ριζοσπαστικός και τολµάει ανά πάσα στιγµή να αναπροσαρµόζει και την τακτική του στις κατευθύνσεις αυτές που
είναι πολύ χρησιµότερες.
Και σήµερα επειδή φαίνεται, κύριε Υπουργέ, ότι έχουµε µια
διελκυστίνδα µεταξύ από τη µια µεριά της αναλογικότητας και
της αντιπροσωπευτικότητας και από την άλλη της κυβερνησιµότητας. Σαφώς και πρέπει η ψήφος του πολίτη να είναι αναλογική,
να εκφράζεται, να εκπροσωπείται ο πολίτης, να ακούγεται η
φωνή του και αυτό φυσικά γίνεται από τη στιγµή που έχει δικαίωµα πάντοτε και σε όλη την τετραετία και στην προεκλογική
περίοδο να πει τις απόψεις του. Αν όµως όταν µια άποψη στο
τέλος δεν εκφράζει ούτε το 3% των πολιτών κάτι πρέπει να συµβαίνει.
Το Σύνταγµά µας έχει βασική αρχή τη λαϊκή κυριαρχία, αλλά
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ τον Ιούνιο του 2019
όταν είχαµε δηµάρχους που είχαµε πολυδιάσπαση προεκλογικά
και καλώς µε 20% στον πρώτο γύρο και έρχονταν και έπαιρναν
50% στον δεύτερο γύρο και δεν θα µπορούσαν να διοικήσουν,
είναι αντιπροσωπευτικότητα αυτό, είναι λαϊκή κυριαρχία; Είναι
δυνατόν δηλαδή να µην µπορείς να κυβερνήσεις σ' αυτόν τον
τόπο, είτε αυτός ο τόπος είναι δήµος είτε είναι περιφέρεια πόσο
µάλλον όταν είναι κεντρική πολιτική σκηνή;
Γι’ αυτό, λοιπόν, έρχεται Κυβέρνησή µας µε το Υπουργείο
Εσωτερικών και νοµοθετεί έτσι που να µπορούµε να έχουµε διακυβέρνηση των δήµων µε 43%. Να κυβερνηθούν οι δήµοι. Τα τρία
πέµπτα των δηµοτικών συµβουλίων να έχουν την πλειοψηφία.
Προβλέπει το νοµοσχέδιο πολλά πράγµατα για τις υποψηφιότητες, για τον τρόπο που θα κατατίθενται και όλη τη διαδικασία.
Διάφορα πράγµατα στον εκσυγχρονισµό θεµάτων που αφορούν
τα κωλύµατα, τις παραιτήσεις, τις αποποιήσεις εκλογής. Προχωρά σε αυστηροποίηση για τα χρέη. Δεν µπορεί κάποιος να
θέλει να είναι τοπικός άρχοντας και να έχει χρέη αδικαιολόγητα
προς τον δήµο ή οπουδήποτε αλλού.
Να έρθουµε λίγο στον πρόεδρο της κοινότητος. Στη διαδροµή
του ελληνικού έθνους, µπορώ να πω και του γένους, ακόµα και
σκλαβωµένοι όταν ήµασταν σαφώς η κοινότητα και ο πρόεδρος
έπαιζαν κυρίαρχο και καταλυτικό ρόλο στα δικαιώµατα και τον
τρόπο έκφρασης. Είναι γεγονός ότι ο πολίτης θέλει τον πρόεδρο
της κοινότητας. Παρά το ότι έχουµε ανορθολογική ανάπτυξη του
ελληνικού κράτους, µε τον δηµογραφικό µαρασµό, µε τη µεγάλη
αστικοποίηση, πρέπει να υπάρχει πρόεδρος της κοινότητας. Και
καλώς η κυβέρνηση θεσπίζει να εκλέγεται πρόεδρος αυτός που
θα πάρει περισσότερες ψήφους ανεξάρτητα αν ο συνδυασµός
µε τον οποίο συµµετείχε θα πλειοψηφήσει τελικά ή όχι. Αυτό
µέχρι τους τριακόσιους κατοίκους. Κύριε Υπουργέ, θα ταυτιστώ
µε τους συναδέλφους της πλειοψηφίας της Νέας Δηµοκρατίας
που ζήτησαν να ισχύσει αυτό. Να το σκεφτείτε. Ίσως εσείς να
έχετε περισσότερα επιχειρήµατα και για τις κοινότητες πάνω από
τριακόσιους κατοίκους. Μήπως θα πρέπει, δηλαδή, ο πρόεδρος
της κοινότητας να παίρνει περισσότερες ψήφους. Άσχετα αν ο
συνδυασµός, στον οποίο συµµετείχε, πλειοψηφήσει να είναι
αυτός ο πρόεδρος.
Τέλος, θα ήθελα να πω πριν κλείσω την οµιλία µου ότι η Κυβέρνηση σε αυτά τα δύο χρόνια ενισχύει την τοπική αυτοδιοίκηση. Μόνο την προηγούµενη χρονιά έδωσε σχεδόν 200 εκατοµµύρια ευρώ τακτικές ενισχύσεις και 50 εκατοµµύρια έκτακτες ενισχύσεις. Ήδη τρέχουν τα προγράµµατα «Αντώνης Τρίτσης» και
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» τα οποία είναι πολύ σηµαντικά και αρκεί οι δηµοτικές αρχές να έχουν έτοιµες ώριµες µελέτες για να ενταχθούν.
Σαν κυβέρνηση µειώσαµε σηµαντικά τον ΕΝΦΙΑ. Οι πόροι
αυτού που θα υπάρχει θέλουµε να µεταφερθούν -και θα µεταφερθούν- στην τοπική αυτοδιοίκηση για να αποκτήσει η τοπική
αυτοδιοίκηση µεγαλύτερη αυτονοµία. Εµείς πιστεύουµε ότι πρέπει να υπάρχει δίκαιος επιµερισµός σε όλους τους πολίτες αδιακρίτως, σε όλη την ελληνική επικράτεια. Το παραµικρό όφελος
της κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης προκύπτει από τη
δουλειά όλων.
Νοµοθετήσαµε µέχρι τώρα, πράξαµε µέχρι τώρα και θα συνε-
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χίσουµε να πράττουµε, έτσι ώστε να έχουµε µια πολυεπίπεδη
πλουραλιστική συµµετοχική δηµοκρατία στην οποία θα είναι ξεκαθαρισµένοι και αποσαφηνισµένοι οι ρόλοι της κεντρικής κυβέρνησης, των αποκεντρωµένων διοικήσεων. Υπάρχουν ανορθολογισµοί και θέµατα που πρέπει να ρυθµιστούν -ρυθµιζόµενου
του ρόλου της- των περιφερειακών και των δηµοτικών αρχών.
Για όλους αυτούς τους λόγους µε ενθουσιασµό υπερψηφίζω
το νοµοσχέδιο που σήµερα φέρνει η κυβέρνηση στη Βουλή.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει η κ. Καφαντάρη από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Δυστυχώς θέλω να παρατηρήσω κάτι. Παρακολουθώ τους τελευταίους συναδέλφους από την πλευρά της Νέας Δηµοκρατίας.
Ακούσαµε µια αναπαραγωγή αυτών των οποίων δήλωσε ο Πρωθυπουργός της χώρας την προηγούµενη βδοµάδα στο Ζάππειο
στα σαράντα χρόνια από την ένταξη της χώρας µας στην ΕΟΚ
τότε. Αυτό το γκρίζο σηµείο στην ιστορία µας, ένας Πρωθυπουργός να µιλάει περισσότερο ως κοµµατάρχης παρά ως Πρωθυπουργός αυτής της πατρίδας, µε τον όρο για την τετραετία
2015-2019 σαν σκοτεινό σηµείο στην ιστορία µας, δυστυχώς το
άκουσα και από συναδέλφους της Νέας Δηµοκρατίας σήµερα.
Θέλω να πιστεύω ότι αυτή η άποψη δεν εκφράζει ούτε την πλειοψηφία της Κοινοβουλευτικής της Οµάδας αλλά ούτε και τον
κόσµο της Νέας Δηµοκρατίας.
Μάλιστα το εν λόγω σχέδιο νόµου το οποίο συζητάµε σήµερα
πραγµατικά αποτελεί ένα χτύπηµα ουσιαστικά στη δηµοκρατία
και στον τοµέα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Χτύπηµα στα ίσα δικαιώµατα, την ελευθερία της έκφρασης. Παραβιάζεται το σύνταγµα, παραβιάζεται ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτονοµίας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουµε δε την κατάργηση της απλής
αναλογικής. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ο θεσµός ο οποίος είναι
πιο κοντά στον πολίτη. Παραβιάζεται επίσης η αρχή ισοδυναµίας
ψήφου καθώς δεν υπηρετείται η διοικητική αποτελεσµατικότητα
µε το 43%, που εισάγετε, από το 50% συν 1.
Άλλωστε, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, κύριοι της Κυβέρνησης, κύριε Υπουργέ, δείξατε τις διαθέσεις σας από την πρώτη
στιγµή που αναλάβατε την εξουσία το 2019. Αµέσως καταργήσατε στοιχεία του νόµου του ΣΥΡΙΖΑ που εισήγαγε την απλή αναλογική στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ενισχύσατε ιδιαίτερα και
υπέρµετρα οικονοµική επιτροπή ποιότητας ζωής στους δήµους
µε πλειοψηφίες του δηµάρχου, της πλειοψηφούσας παράταξης
-να το πω έτσι. Πραγµατικά η δηµοκρατική λειτουργία των δηµοτικών συµβουλίων, των τοπικών συµβουλίων, όπου εκεί πρέπει
να παίρνονται αποφάσεις ουσιαστικά δέχτηκαν ένα πλήγµα.
Τι θέλετε, λοιπόν, µε τη νοµοθέτηση σας για άλλη µια φορά;
Θέλετε σαν σύστηµα, σαν καθεστώς Μητσοτάκη εγώ θα έλεγα,
να απλώσετε τα πλοκάµια της εξουσίας σας και τον έλεγχο σας
παντού. Να το κάνετε αυτό και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και
αυτό σηµαίνει απευθείας αναθέσεις από τους δήµους κάτι το
οποίο κάνατε και στην πολιτική προστασία και λόγω του COVID.
Σαν όχηµα λειτούργησε ο COVID-19 για απευθείας αναθέσεις.
Είναι ένα µεγάλο ζήτηµα βέβαια. Κανείς δεν αρνείται την επιδηµιολογική κρίση. Από την άλλη µεριά το ίδιο φαίνεται ότι γίνεται
και εν όψει της αντιπυρικής περιόδου που διανύουµε πάλι από
το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας
Κύριοι της κυβέρνησης, γίνεται µια προσπάθεια φίµωσης της
άλλης άποψης. Ό,τι σας ενοχλεί στην οικοδόµηση του δικού σας
κράτους. Αποκλείετε µε αυτόν τον τρόπο την ανάγκη συναινέσεων, την ανάγκη σύνθεσης διαφορετικών απόψεων διότι θεωρείτε ότι κατέχετε την απόλυτη αλήθεια. Ενισχύετε το παρωχηµένο δηµαρχοκεντρικό σύστηµα «ενός ανδρός αρχή» το οποίο
επί δεκαετίες επικράτησε στη χώρα µας. Βέβαια, αρκεί ο ανήρ
αυτός να είναι δικός µας. Αυτή είναι η λογική σας. Ενισχύετε µ’
αυτόν τον τρόπο αδιαφάνεια, περιορίζετε δε τη λογοδοσία. Αποκλείετε νέους ανθρώπους που θέλουν να προσφέρουν και να
ασχοληθούν µε τα κοινά του τόπου τους. Μιλάµε για τις κοινότητες και τις ρυθµίσεις τις οποίες φέρνετε. Καταργείτε την ξεχωριστή κάλπη στις κοινότητες.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Επίσης, ειδικά σήµερα πρέπει να αναφερθούµε σε µεγάλα ζητήµατα που αντιµετωπίζει όχι µόνο η χώρα µας αλλά είναι παγκόσµια: κλιµατική κρίση, πανδηµία COVID-19 µε τεράστιες
οικονοµικές συνέπειες και στην πατρίδα µας. H ισότιµη συµµετοχή όλο και περισσότερων πολιτών βοηθά στην αντιµετώπιση
αυτών των µεγάλων ζητηµάτων στα οποία απαιτούνται και συναινέσεις. Αντί, λοιπόν, για πόρους και αρµοδιότητες στην τοπική
αυτοδιοίκηση, αρµοδιότητες πάντα µαζί µε πόρους -είναι ένα
πάγιο αίτηµα της τοπικής αυτοδιοίκησης- εσείς λειτουργείτε µε
το εν λόγω σχέδιο νόµου, κάνοντας την αυτοδιοίκηση παρακολούθηµα της κεντρικής εξουσίας χωρίς δυνατότητα λήψης πρωτοβουλιών, χωρίς αυτονοµία, θα έλεγα και χωρίς τη δυνατότητα
λήψης πολλών δράσεων.
Αντιδράτε και αγνοείτε σαν να µην υπάρχουν οι αντιδράσεις
οι οποίες έχουν εκφραστεί και στον χώρο της αυτοδιοίκησης και
από τρία µεγάλα περιφερειακά συµβούλια στη χώρα µας. Αγνοείτε τις αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών και των προέδρων
των κοινοτήτων -να το πω έτσι- σε πανελλαδικό επίπεδο. Αγνοείτε
ακόµα και την έκθεση της Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής
που βάζει κάποια ζητήµατα πάλι σχετικά µε τις κοινότητες.
Έρχοµαι και λέω, µε βάση µια πανελλαδική έρευνα του Δικτύου Κοινοτήτων Ελλάδας, 27 Φεβρουαρίου µε 16 Μαρτίου: Το
92% γνώριζαν το κοινοτικό συµβούλιο της περιοχής τους. Η ξεχωριστή κάλπη ήταν θετική 78,1% και 70% των πολιτών που
απάντησαν επιθυµούν να ασχοληθούν πραγµατικά ενεργά µε την
κοινότητά τους. Και στις τελευταίες εκλογές 81,4% ενεργοποιήθηκαν νέοι άνθρωποι. Αυτό είναι ένα στοιχείο πάρα πολύ σοβαρό. Αυτούς τους νέους ανθρώπους µε τον τρόπο που νοµοθετείτε τους αποκλείετε ουσιαστικά, τους εµποδίζετε να το πω
καλύτερα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Δώστε µου ακόµη ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Αλλά έχετε ανακοινώσει τη στρατηγική σας. Κύριοι της Κυβέρνησης, είπατε: «Η γενική προσπάθεια είναι να φτιάξουµε και να
ενισχύσουµε τον χαρακτήρα και τον θεσµό και την ισχύ περιφερειακών και δηµοτικών συµβουλίων, την αποτελεσµατικότητα και
την λειτουργικότητά τους. Το να φτιάξεις πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον εκλογών είναι σε αυτήν την κατεύθυνση. Αυτό εξηγεί
το γιατί αυξάνουµε τον αριθµό των υποψηφίων σε σχέση µε τη
µείωση του αριθµού των δηµοτικών συµβουλίων και των περιφερειακών συµβουλίων. Η αύξηση της εκλογικής ανταγωνιστικότητας οδηγεί ουσιαστικά σε αύξηση της ποιότητας συµµετεχόντων
και σε ενίσχυση του ρόλου τους».
Τι ανταγωνισµός είναι αυτός; Γιατί χρειάζεται αυτό το πράγµα
στην τοπική αυτοδιοίκηση; Όλα, όµως, έχουν την ερµηνεία τους.
Είναι ενταγµένα στη στρατηγική σας.
Και µάλιστα εσείς, κύριε Υπουργέ, είχατε πει πριν από δύοτρία χρόνια: «Θα λάβουµε θεσµικά µέτρα ώστε να µην ξανακυβερνήσει η Αριστερά». Φαίνεται ότι το προτεινόµενο νοµοσχέδιο
έχει στόχο αποκλεισµού των προοδευτικών δηµοκρατικών δυνάµεων από την πλειοψηφία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Παγιώνεται ένα αυταρχικό αδιαφανές σύστηµα διακυβέρνησης, το οποίο θα ελέγχεται από την κεντρική εξουσία.
Εµείς σαν ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συµµαχία µε ανοιχτό διάλογο
µε όλες τις κοινωνικές οµάδες, αυτοδιοικητικές, προοδευτικές
δυνάµεις, στο πλαίσιο µιας συνολικής µεταρρύθµισης για µια µεγάλη αποκεντρωµένη και ισχυρή δηµοκρατική αυτοδιοίκηση, θα
παλέψουµε. Και αυτό το σχέδιο νόµου, αν ψηφιστεί, θα το αλλάξουµε.
Ευχαριστώ πολύ και για τον χρόνο κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο Υπουργός Οικονοµικών, ο κ. Σταϊκούρας,
για να τοποθετηθεί επάνω στην τροπολογία που έχει καταθέσει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θέλω να αναπτύξω την τροπολογία
µε αριθµό 910/91.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε την παρούσα τροπολογία
προβλέπεται η σύσταση στο ΤΑΙΠΕΔ µιας νέας µονάδας, µιας
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µονάδας ωρίµανσης συµβάσεων στρατηγικής σηµασίας που ως
αντικείµενο θα έχει την προετοιµασία και την ωρίµανση έργων
που εντάσσονται στο Αναπτυξιακό Πρόγραµµα Συµβάσεων
Στρατηγικής Σηµασίας, συµπεριλαµβανοµένων και όσων σχετίζονται µε το Ταµείο Ανάκαµψης. Η νέα αυτή µονάδα θα λειτουργεί ως διακριτή, λειτουργική και λογιστική µονάδα, ώστε να
υπάρχει σαφής διάκριση µε τον ρόλο του ταµείου, όπως αυτός
προβλέπεται από τον ιδρυτικό του νόµο για την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων του δηµοσίου. Με τη διάταξη αυτή διευρύνεται ο σκοπός του ΤΑΙΠΕΔ, προκειµένου το ταµείο να συµβάλλει στον εθνικό στόχο της επιτάχυνσης έργων στρατηγικής
σηµασίας για τη χώρα και να γίνει, µέσα και από αυτό το νέο αντικείµενο, µοχλός ανάπτυξης για την ελληνική οικονοµία. Συγκεκριµένα µε την παρούσα διάταξη:
Πρώτον, προβλέπεται ότι για την άσκηση των σχετικών αρµοδιοτήτων υπογράφεται σύµβαση µεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και του δικαιούχου του προγράµµατος. Με τη σύµβαση αυτή εξειδικεύεται
περαιτέρω το περιεχόµενο της αρµοδιότητας ωρίµανσης που
ανατίθεται στο ταµείο, καθορίζεται η αµοιβή του ταµείου για τις
υπηρεσίες ωρίµανσης, προβλέπονται οι ειδικότερες υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των συµβαλλοµένων µερών και οι σχετικές προθεσµίες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.
Δεύτερον, ορίζεται ότι το συνολικό κόστος των υπηρεσιών ωρίµανσης των συµβάσεων έργων που ανατίθενται στο ΤΑΙΠΕΔ καλύπτεται πλήρως από τον δικαιούχο του προγράµµατος,
σύµφωνα µε την οριζόµενη διαδικασία. Προκαταβάλλεται στο
ΤΑΙΠΕΔ από τον δικαιούχο του προγράµµατος το 80% του προϋπολογισµού που αφορά στις δαπάνες ωρίµανσης και το 50%
των λειτουργικών εξόδων που αναµένεται να έχει το ΤΑΙΠΕΔ για
την ωρίµανση. Με την ολοκλήρωση των συµφωνηµένων υπηρεσιών ωρίµανσης εξοφλείται στο ΤΑΙΠΕΔ το υπόλοιπο οφειλόµενο
ποσό. Με τον τρόπο αυτό το ΤΑΙΠΕΔ αναλαµβάνει συγκεκριµένες, βάσει σύµβασης, υπηρεσίες και είναι υπεύθυνο να διαχειριστεί τα κόστη, βάσει των προϋπολογισθέντων δαπανών.
Τρίτον, ειδικότερα όσον αφορά τα έργα/συµβάσεις που χρηµατοδοτούνται από πόρους του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Ανάκαµψης, το «Next Generation EU», προβλέπεται υπογραφή σύµβασης µεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και του Ταµείου Ανάκαµψης εκπροσωπούµενη από τον Υπουργό Οικονοµικών. Με την εν λόγω σύµβαση προκαταβάλει στο ΤΑΙΠΕΔ ποσό µέχρι 10.000.000 ευρώ
έναντι της παροχής υπηρεσιών ωρίµανσης για συµβάσεις/έργα
του Ταµείου Ανάκαµψης που θα ανατεθούν στο ΤΑΙΠΕΔ από
τους δικαιούχους των προγραµµάτων. Το εν λόγω ποσό παρακρατείται έναντι των δικαιούχων του προγράµµατος από το Ταµείο Ανάκαµψης και συµψηφίζεται µε οφειλές αυτών προς το
ΤΑΙΠΕΔ µέχρι του ποσού που ορίζεται ανά σύµβαση. Επιπρόσθετα το ΤΑΙΠΕΔ µπορεί να λαµβάνει χρηµατοδότηση από το ειδικό πρόγραµµα της τεχνικής βοήθειας του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς, του ΕΣΠΑ δηλαδή, για την ωρίµανση έργων
που µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από πόρους του ΕΣΠΑ. Άρα,
προσπαθούµε να επιταχύνουµε την ωρίµανση έργων από τα χρηµατοδοτικά προγράµµατα τα οποία θα ξετυλιχθούν το επόµενο
χρονικό διάστηµα και προς την Ελλάδα, είτε µιλάµε για Ταµείο
Ανάκαµψης είτε µιλάµε για ΕΣΠΑ.
Τέταρτον, ρυθµίζονται θέµατα του ΤΑΙΠΕΔ ως ανώνυµη εταιρεία στο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ήταν αναγκαίο
µετά τη θέση σε ισχύ του νόµου για τις ανώνυµες εταιρίες περί
εταιρικής διακυβέρνησης. Ορίζεται ότι το ανώτατο όργανο του
ΤΑΙΠΕΔ είναι η Γενική Συνέλευση, η οποία είναι αποκλειστικά
αρµόδια να αποφασίζει για θέµατα των οποίων, σύµφωνα µε τη
νοµοθεσία περί ανωνύµων εταιρειών, υπάγονται στην αποκλειστική αρµοδιότητά της. Προβλέπεται ο καθορισµός του αριθµού
των µελών του διοικητικού συµβουλίου, η εξειδίκευση σε εκτελεστικά και µη εκτελεστικά µέλη, η οποία καθορίζεται µε το καταστατικό της εταιρείας ύστερα από απόφαση της γενικής
συνέλευσης του ταµείου. Και δίνεται η δυνατότητα η σύνθεση
του διοικητικού συµβουλίου να µπορεί να περιλαµβάνει περισσότερα ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη για την καλύτερη εποπτεία
του έργου του διοικητικού συµβουλίου και τη συγκρότηση επιτροπών του διοικητικού συµβουλίου κατά τα πρότυπα του νόµου
που από κοινού ψηφίσαµε, του ν.4706/2020, για την εταιρική δια-
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κυβέρνηση, όπως είναι η Επιτροπή Ελέγχου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πέραν των ρυθµίσεων που αφορούν το ΤΑΙΠΕΔ, η παρούσα τροπολογία του Υπουργείου Οικονοµικών ενσωµατώνει µια σειρά νέων καινοτόµων ευνοϊκών µέτρων στο πρόγραµµα «ΓΕΦΥΡΑ 2», πρόγραµµα στο οποίο υπέβαλαν αίτηση 41.437 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελµατίες, εκ
των οποίων οι πολύ µικρές επιχειρήσεις ήταν 22.724. Άρα, το
µέτρο πέτυχε. Είναι µέτρα ιδιαίτερα ωφέλιµα για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πανδηµία του κορωνοϊού και τα οποία ενεργοποιούνται για πρώτη φορά στη
χώρα µας.
Πρώτον, προβλέπεται η µείωση του επιτοκίου της ρύθµισης
για τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια που εντάσσονται στο εν λόγω
πρόγραµµα κατά το διάστηµα της επιδότησης και της περιόδου
παρακολούθησης σε ποσοστό τουλάχιστον 10% επί του προβλεπόµενου στην οικεία δανειακή σύµβαση.
Δεύτερον, αναγνωρίζεται δικαίωµα στον χρηµατοδοτικό φορέα να συµφωνήσει µε τον οφειλέτη µέτρα που υπάγονται στη
βιωσιµότητα της ρύθµισης όπως διαγραφή ποσοστού τόκων υπερηµερίας και εξολογιστικών τόκων, διαγραφή κεφαλαίου, επιµήκυνση του χρόνου αποπληρωµής υπό τους όρους που ανέφερα
προηγουµένως ή υπό αυτούς που ορίζονται ρητά στις αποφάσεις που έχουν βγει. Προβλέπονται συγκεκριµένοι περιορισµοί
στην αναδιαµόρφωση των καταβαλλόµενων δόσεων στο πλαίσιο
της εν λόγω συµφωνίας.
Τρίτον, ορίζεται ρητώς, ειδικά για τα εξυπηρετούµενα δάνεια
που υπάγονται στο εν λόγω πρόγραµµα -υπενθυµίζω ότι αυτή η
Κυβέρνηση για πρώτη φορά στην Ελλάδα επιβραβεύει τη συνέπεια-, ότι συνεπείς δανειολήπτες, φυσικά και νοµικά πρόσωπα το
κράτος τους επιδοτεί τη δόση του δανείου για µεγάλο χρονικό
διάστηµα. Για αυτούς δεν είναι επιτρεπτή η τροποποίηση των ουσιωδών όρων της σύµβασης ως προς το κεφάλαιο, την τιµολόγηση και τη διάρκεια του δανείου κατά τρόπο δυσµενέστερο για
τον οφειλέτη για όσο διάστηµα διαρκεί η επιδότηση και η περίοδος παρακολούθησης.
Τέταρτον, προβλέπεται η χορήγηση χρονικού διαστήµατος
τριάντα ηµερών µετά την ολοκλήρωση της επιδότησης για την
τακτοποίηση τυχόν µη καταβεβληµένων ποσών από πλευράς του
οφειλέτη, ώστε να µην εκπέσει της ρύθµισης.
Σηµειώνεται ότι τα νέα µέτρα, αυτά που σήµερα νοµοθετούµε
και είχαµε συµφωνήσει µε τους θεσµούς θα ισχύσουν για το σύνολο των επιχειρήσεων που υπέβαλαν µέχρι χθες αίτηση στο
πρόγραµµα «ΓΕΦΥΡΑ 2». Δεδοµένων αυτών των εξελίξεων, η
πληρωµή της πρώτης δόσης θα πραγµατοποιηθεί στα τέλη Ιουνίου και θα αφορά αναδροµικά και τον µήνα Μάιο.
Τέλος, µε την υπό συζήτηση τροπολογία, επεκτείνεται η προθεσµία επίτευξης ρύθµισης δανείων µεταξύ χρηµατοδοτικών φορέων και οφειλετών του προγράµµατος «ΓΕΦΥΡΑ» έως τις 31
Ιουλίου, από τις 31 Μαρτίου που ίσχυε σήµερα, ενώ προβλέπεται
η συνέχιση καταβολής συνεισφοράς δηµοσίου στο πρόσωπο του
συζύγου ή συµβίου σε περίπτωση θανόντος του αιτούντος.
Συµπερασµατικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε την παρούσα τροπολογία το Υπουργείο Οικονοµικών και συνολικά η Κυβέρνηση αποδεικνύουν ότι µέσω της περαιτέρω αναβάθµισης
του ρόλου του ΤΑΙΠΕΔ επιδιώκουµε την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης διαδικασιών σε έργα και συµβάσεις στρατηγικής σηµασίας για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας, ενώ επιπλέον
ενισχύουν έµπρακτα το πλέγµα µέτρων στήριξης των επιχειρήσεων που πλήττονται από τις οικονοµικές επιπτώσεις της υγειονοµικής κρίσης, προκειµένου να ξεπεράσουν τις παρούσες
δύσκολες συνθήκες το συντοµότερο δυνατόν.
Με τις συγκεκριµένες, συνεπώς, παρεµβάσεις δηµιουργούµε
πρόσθετες σηµαντικές προϋποθέσεις για επίτευξη ταχείας ανάκαµψης και ισχυρής ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να θέσω υπ’ όψιν σας ότι η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης
σχετικά µε τη διερεύνηση αδικηµάτων που τυχόν έχουν τελεστεί
από τον πρώην υπουργό κ. Νικόλαο Παππά κατά την άσκηση των
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καθηκόντων του, για την οποία η Ολοµέλεια της Βουλής έχει ορίσει προθεσµία υποβολής του πορίσµατός της την 7η Ιουνίου
2021, ζητεί παράταση της λειτουργίας της µέχρι την 7η Ιουλίου
2021.
Συµφωνεί το Σώµα να δοθεί παράταση υποβολής του σχετικού
πορίσµατος, µέχρι και την 7η Ιουλίου 2021;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Το Σώµα συµφώνησε
οµοφώνως.
(Η προαναφερθείσα επιστολή καταχωρίζεται στα Πρακτικά και
έχει ως εξής:
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Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Περικλής Μαντάς από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΑΝΤΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα ήθελα να δώσω µια µικρή απάντηση στην προηγούµενη
οµιλήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, τη συνάδελφο κ. Καφαντάρη.
Κυρία Καφαντάρη, δεν ήταν καθόλου τυχαίο που ο Πρωθυπουργός επέλεξε τη συγκεκριµένη µέρα να κάνει αυτήν την τοποθέτηση για την περίοδο διακυβέρνησής σας. Θέλω να είστε
βέβαιη ότι δεν είµαστε µόνο εµείς που πιστεύουµε ότι η περίοδος
2015-2019 αποτέλεσε µια σκοτεινή περίοδο για τη χώρα µας.
Αποτελεί πλέον πεποίθηση όλου του ελληνικού λαού, βιώνοντας
τα έργα και τις ηµέρες σας για τεσσεράµισι χρόνια, γιατί ήσασταν εσείς που επιχειρήσατε για το κοµµατικό σας και µόνον
συµφέρον, για την εξυπηρέτηση των ιδεοληψιών σας να αµφισβητηθεί η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας µας και αυτό θα σας
βαραίνει πολιτικά για πολλά χρόνια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούω όλη µέρα σήµερα τους
συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ να µιλούν για την απλή αναλογική και
πόσο µεγάλη µεταρρύθµιση ήταν. Για ποια απλή αναλογική
πραγµατικά µιλάτε; Σε ποια χώρα του κόσµου, σε ποιο εκλογικό
σύστηµα απλής αναλογικής ο δήµαρχος εκλέγεται τη δεύτερη
Κυριακή, ενώ το δηµοτικό συµβούλιο εκλέγεται την πρώτη; Σε
ποιο εκλογικό σύστηµα και σε ποια χώρα που εφαρµόζει απλή
αναλογική ο συνδυασµός του εκλεγµένου δηµάρχου µπορεί να
έχει λιγότερους δηµοτικούς συµβούλους από τον συνδυασµό
της µείζονος αντιπολίτευσης στο ίδιο δηµοτικό συµβούλιο; Τι
απαντάτε σε έναν υποψήφιο δήµαρχο, ο οποίος την πρώτη Κυριακή παίρνει 46%, 47%, 48%, 49% και τη δεύτερη Κυριακή έρχεται δεύτερος; Τι έχει συµβεί στο ενδιάµεσο; Τι µπορεί να είχε
συµβεί στο ενδιάµεσο και οι πολίτες µέσα σε µια εβδοµάδα να
έχουν αλλάξει την πρόθεση ψήφου τους; Άλλαξε το πρόγραµµά
του; Άλλαξε το τι ήθελε να κάνει στον τόπο; Σε ποια χώρα του
κόσµου επιβάλλεται µε εκλογικό νόµο η συναίνεση, η συνεργασία και η συνέργεια των αυτοδιοικητικών παρατάξεων; Πώς µπορεί να επιβληθεί αυτό; Και να σας πω και κάτι άλλο. Τι γίνεται
όταν για παράδειγµα δεν καταφέρουν οι δηµοτικές οµάδες να
συνεργαστούν; Ποια είναι η πρόβλεψη του νόµου σας όταν σε
έναν δήµο δεν καταφέρουν, για οποιονδήποτε λόγο, οι δηµοτικές
παρατάξεις να συνεργαστούν; Τι κάνατε γι’ αυτό; Καταδικάζετε
µια ολόκληρη περιοχή στη στασιµότητα, στην αδράνεια, σε ένα
τέλµα που θα έχει ως αποτέλεσµα για τέσσερα χρόνια καταστροφικές συνέπειες για τους ίδιους τους πολίτες.
Το σύστηµα λοιπόν αυτό, κυρίες και κύριοι, δεν ήταν απλή αναλογική. Ήταν ένα σύστηµα ιδεοληπτικής, ρουσφετολογικής αναλογικής, ένα σύστηµα ελλειµµατικό, άκρως αντιδηµοκρατικό που
έµµεσα ακυρώνει τη λαϊκή ψήφο και τον νικητή των εκλογών,
αφού η πλειοψηφία είναι αδύναµη να συγκροτήσει µια λειτουργική πλειοψηφία και να υλοποιήσει το πρόγραµµα για το οποίο
την εξέλεξαν οι πολίτες. Είναι ένα σύστηµα που ενίσχυσε τα µέγιστα το παρασκηνιακό παιχνίδι και τις εν κρυπτώ συναλλαγές
και άλλες εξυπηρετήσεις µεταξύ της πρώτης και της δεύτερης
Κυριακής και σαφώς µετά την εκλογή για τη συγκρότηση των θέσεων. Είναι ένα σύστηµα που τελικά υπονόµευσε τον θεσµό και
αν η Κυβέρνησή µας δεν είχε επέµβει νοµοθετικά αµέσως µετά
τις εκλογές, τα πράγµατα θα ήταν πολύ χειρότερα.
Πιστεύετε πραγµατικά ότι θα υπήρχαν δήµοι στη χώρα που θα
µπορούσαν να ψηφίσουν προϋπολογισµό ή να ψηφίσουν τεχνικό
πρόγραµµα; Δεν µιλάτε µε δηµάρχους; Δεν έχετε συζητήσει να
δείτε τι έχει συµβεί τους τελευταίους µήνες στα δηµοτικά συµβούλια; Σας προκαλώ να παρακολουθήσετε ένα περιφερειακό
συµβούλιο και ένα δηµοτικό συµβούλιο να δείτε την κουλτούρα
συνεργασίας και συνέργειας των δικών σας παρατάξεων, των
παρατάξεων που στηρίξατε εσείς.
Πραγµατικά, δεν πιστεύω ότι στο ΣΥΡΙΖΑ είναι τόσο αφελείς,
ώστε να µην αναγνωρίζουν το αδιέξοδο το οποίο επιχείρησαν να
επιβάλουν. Ήταν, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, σκόπιµη
η πρόθεσή τους να µπαχαλοποιήσουν την αυτοδιοίκηση, ένα
πεδίο που δεν είχαν πολιτικά ερείσµατα και να προσπαθήσουν
µε κουτοπόνηρο τρόπο να έχουν ρόλο την επόµενη µέρα. Έχουν
το θράσος να κατηγορούν εµάς για µικροπολιτική και κοµµατοκρατία, αυτοί που κυβέρνησαν µε ενισχυµένη αναλογική, αλλά
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όταν είδαν ότι χάνουν, φρόντισαν να υπονοµεύσουν την πολιτική
σταθερότητα και το µέλλον της χώρας, νοµοθετώντας και κραυγάζοντας υπέρ της απλής αναλογικής.
Τι επιτυγχάνει λοιπόν, το νοµοσχέδιο που ψηφίζουµε σήµερα;
Αποκαθιστά την οµαλή λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σε όλα τα επίπεδα διασφαλίζει την κυβερνησιµότητα. Εξοµαλύνει την πολιτική σκηνή και αντιµετωπίζει τον
κατακερµατισµό των πολιτικών δυνάµεων. Προωθεί τις προγραµµατικές συναινέσεις, ευνοεί τους συµβιβασµούς και βοηθά στη
διαµόρφωση πλειοψηφικών κοινωνικών ρευµάτων. Προσφέρει
επαρκή χρόνο στις δηµοτικές και περιφερειακές αρχές να υλοποιήσουν το έργο τους και να κριθούν µε αυτό, µε θέσπιση της
πενταετούς θητείας, δηλαδή να µπορεί µια δηµοτική αρχή να
οραµατίζεται, να µελετά, να ωριµάζει, να χρηµατοδοτεί και να
υλοποιεί ένα έργο µέσα στην θητεία της. Και τέλος, διορθώνει
οριστικά τις παθογένειες της απλής αναλογικής, που αντί για
άδολη ήταν τελικά δόλια και πέρα ως πέρα καταστροφική.
Κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα
ήθελα λίγο να σταθώ στον ρόλο των προέδρων των κοινοτήτων.
Προέρχοµαι από ένα νοµό, το Νοµό Μεσσηνίας, ο οποίος έχει
πάνω από τριακόσιους οικισµούς και περίπου τόσες κοινότητες.
Ο ρόλος του προέδρου δεν είναι µόνο ο θεσµικός, ο αυτοδιοικητικός ρόλος που έχει. Είναι ο άνθρωπος στο χωριό, ο οποίος
φροντίζει για την καθηµερινότητα των συµπολιτών του, είναι σε
επικοινωνία µε τους πολίτες οι οποίοι ζουν στις µεγάλες πόλεις,
αλλά έχουν εκεί τους γονείς τους, τις γιαγιάδες και τους παππούδες τους, φροντίζει για την καθηµερινότητά τους, φροντίζει
για βασικά πράγµατα που έχουν να κάνουν µε την οµαλή πορεία
της κοινωνίας σε τοπικό επίπεδο. Άρα, νοµίζω ότι σαφώς θα πρέπει να διασφαλίσουµε µε κάθε τρόπο και τη θέση τους, αλλά κυρίως πρέπει να διασφαλίσουµε το κύρος τους.
Θα πρέπει, κύριε Υπουργέ, να έχουµε επιτέλους την οριζόντια
λύση όσον αφορά την παγία προκαταβολή µε θεσµική θωράκιση,
µε υποχρεωτικότητα από τους δήµους και να µην αφήνουµε τη
δυνατότητα µόνο στον όποιον δήµαρχο έχει τη συνείδηση να
δίνει την πάγια στους προέδρους και ταυτόχρονα να τους δώσουµε και έναν ξεκάθαρο ρόλο για το πώς βλέπουν και πώς επιζητούν την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας τους.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εµείς ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Γιαννούλης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Μαντά, αν δεν ήξερα ότι σας λένε Περικλή Μαντά, θα
σας µπέρδευα µε τον Πέτρο Μαντά που ήταν πρωταγωνιστής σε
µια χαρακτηριστική ελληνική ταινία που διαπραγµατεύεται τη µικροπολιτική.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Με τον Γκρούεζα!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Ο Γκρούεζας είναι από άλλη ταινία,
«Υπάρχει και φιλότιµο», αλλά δεν υπάρχει φιλότιµο.
Κύριε Βορίδη, είχα την εντύπωση – και αυτό το λέω και από τη
δηµοσιογραφική µου εµπειρία- ότι ο Υπουργός Εσωτερικών είναι
ο πρώτος τη τάξει Υπουργός. Αυτό που ζήσαµε πριν από λίγη
ώρα είναι ότι προφανώς ο Υπουργός Εσωτερικών θεωρείται ο
τελευταίος στόχος της κοινοβουλευτικής και νοµοθετικής διαδικασίας, διεµβολίζεται από τον πανίσχυρο Υπουργό Οικονοµικών,
τον κ. Σταϊκούρα, και ξαφνικά προκύπτει νοµοσχέδιο µέσα στο
νοµοσχέδιο.
Κι αυτό ισχυρίζεστε ότι είναι καλός τρόπος νοµοθέτησης όπου
διασφαλίζονται δύο πράγµατα: Εµφανίζεται ίσως το πιο σηµαντικό εργαλείο για το Ταµείο Ανάκαµψης, το ΤΑΙΠΕΔ, ως µια τροπολογία στην αλλαγή του εκλογικού νόµου για τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στις πόσες λαθροχειρίες, στα
πόσα ψέµατα, στις πόσες κοινοβουλευτικές αλχηµείες ξυπνάει η
συνείδηση των Βουλευτών της Συµπολίτευσης; Εξηγήστε µας.
Φέρατε νόµο σε νόµο; Δεν σας αρκούσε το πολιτικό µέγεθος
της αλλαγής του εκλογικού νόµου και έπρεπε να έρθει µε αυτόν
τον τρόπο και για τα µέτρα για τα χρηµατοδοτικά εργαλεία των
µικροµεσαίων και των µικρών επιχειρήσεων, για το πρόγραµµα
«ΓΕΦΥΡΑ» αλλά κι η αλλαγή του ΤΑΙΠΕΔ στην ουσία στον µετα-
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πράτη των φίλων και εκλεκτών που θα έρθουν να διεκδικήσουν
µε προτάσεις τους χρήµατα ή έργα µέσω του Ταµείου Ανάκαµψη; Σοβαρολογείτε; Κι αυτό είναι ορθή κοινοβουλευτική διαδικασία; Είναι ορθός τρόπος νοµοθέτησης;
Βέβαια αναρωτήθηκα στα πόσα ψέµατα, στις πόσες λαθροχειρίες διεγείρεται η συνείδηση των συναδέλφων της Συµπολίτευσης. Οι απαντήσεις δίνονται από αυτά που ζούµε καθηµερινά
στην πραγµατικότητα. Και θα σας δώσω και µια είδηση -πρέπει
να το γνωρίζετε- ότι αφού εξαντλήσαµε την κοινοβουλευτική έκπτωση σε κάθε λειτουργία του Κοινοβουλίου, µπήκε και η δικαιοσύνη πλέον στο στόχαστρο του διεθνούς διασυρµού της χώρας
στο εξωτερικό.
Εάν δεν το γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δικαστών µε ψήφισµά της εγκαλεί τη χώρα µας και τον Πρωθυπουργό και της
ζητά να επανέλθει σε συνθήκες κράτους δικαίου σε ό,τι αφορά
την εκπροσώπηση των συλλογικών οργάνων των δικαστών στις
διαδικασίες της δικαιοσύνης. Ούτε αυτό φαίνεται να σας ευαισθητοποιεί.
Σήµερα µπήκε σε εφαρµογή ο Πτωχευτικός Κώδικας. Αφήνω
την κακή νοµοθέτηση µε το ΤΑΙΠΕΔ και για το πρόγραµµα «ΓΕΦΥΡΑ». Να µας εξηγήσετε κάποτε πώς γίνεται µέσα στον εκλογικό νόµο να εµφυτεύεται µια τροπολογία νόµος χωρίς καµµία
συζήτηση. Αυτό είναι για µετά.
Σήµερα όµως, εκτός από το καλοκαίρι, γιορτάζουµε και τον
χειµώνα του Πτωχευτικού Κώδικα µε καµµία απάντηση στο αν τελικά ο όρος διαβίωσης, το κόστος διαβίωσης ορίζεται στα 600
ευρώ, πέρα από τις ωραίες ποµφόλυγες και τους βερµπαλισµούς
που χρησιµοποιείτε.
Την ίδια ώρα ζούµε στη χώρα ότι σαράντα ένα εργατικά κέντρα λένε στην κ. Κεραµέως: «Μην πετάτε έξω από το εκπαιδευτικό σύστηµα την τριτοβάθµια εκπαίδευση είκοσι πέντε χιλιάδες
φτωχόπαιδα». Καµµία αντίδραση. Έχουµε τον τραγέλαφο Χατζηδάκη. Έχει γίνει το υπερθέαµα. Δεν ξέρω γιατί επέλεξε την τούρτα του σούπερµαν, αλλά αυτή τη στιγµή είναι αυτός που εκθέτει
την εργασία και τους εργαζόµενους σε κωµικοτραγικές καταστάσεις. Ξεκινήσαµε µε τις ελιές, φτάσαµε στα ρεπό. Πού σταµατάει
αυτή η κατρακύλα;
Θυµάµαι επίσης τον κ. Μητσοτάκη ή τον κ. Σαµαρά -δεν το έχω
πολύ καθαρά στο µυαλό µου- να αναρωτιούνται κατηγορώντας,
την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, «Μα, έγινε η Αθήνα Καµπούλ;» Σήµερα
τι έγινε; Καµπούλ και Βαγδάτη µαζί; Και έχετε το θάρρος και το
θράσος να απευθύνεστε λες και είστε ακόµα στην αντιπολίτευση
και αντιπολιτεύεστε την αντιπολίτευση ως καθηµερινή απάντηση
στη δική σας αδράνεια και αναποτελεσµατικότητα; Τετρακόσιοι
αστυνοµικοί fast track και option άλλοι εξακόσιοι για πανεπιστηµιακή αστυνοµία, την ίδια ώρα που για το σύστηµα υγείας, οι επικουρικοί γιατροί, τέσσερις χιλιάδες, και οι νέοι επιστήµονες
βρίσκονται στο περίµενε µε το καταργηµένο ή νοθευµένο, αλλοιωµένο ΑΣΕΠ για να βρουν µια εργασιακή διέξοδο;
Μας είχατε πει, κύριε Βρούτση, µε κάθε εκτίµηση στο πρόσωπό σας, και το ξαναλέω, ότι θα έρθουν πεντακόσιοι νέοι επιστήµονες από το εξωτερικό και άρχισαν να φεύγουν κατά εκατοντάδες, όχι να έρθουν οι πεντακόσιοι.
Θα έλεγα και πάρα πολλά για τον τρόπο µε τον οποίο πολιτεύεστε, αλλά θέλω να έρθω και στην αυτοδιοίκηση. Συµµετέχω
σε περιφερειακό συµβούλιο και θέλω να σας πω το εξής. Δεν
ζείτε σε αυτή τη χώρα; Δεν γνωρίζετε ότι έννοιες όπως η φαυλότητα, όπως η αδιαφάνεια, όπως η έλλειψη λογοδοσίας, όπως η
έλλειψη δηµοκρατικού προγραµµατισµού, όπως η έλλειψη σχεδιασµού έχουν γίνει συνώνυµο µε την αυτοδιοίκηση που εσείς οι
άνθρωποι που συγχρωτίζεστε γιατί άκουσα και την πολύ µεγάλη
υποκρισία: «µα, δεν υπάρχουν κοµµατικοί υποψήφιοι σήµερα».
Σοβαρά; Ο κ. Πατούλης τι είναι δηλαδή; Του ΣΥΡΙΖΑ; Ο κ. Τζιτζικώστας τι είναι; Των Ανεξάρτητων Ελλήνων; Είχε κατέβει µε τους
Ανεξάρτητους Έλληνες. Εκπροσωπεί κάποιον πολιτικό χώρο που
δεν γνωρίζουµε;
Εν πάση περιπτώσει είναι προτιµότερο να οµολογήσετε αυτό
που έχετε στο µυαλό σας να κάνετε, ότι η κατάργηση της απλής
αναλογικής στερεί τη δυνατότητα από τις µονοπαραταξιακές διοικήσεις να υπάρχει ένα άλλο µάτι, µια συνεργασία που θα λειτουργούσε και ελεγκτικά και θα είχε ως αποτέλεσµα ένα και µόνο
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πράγµα, αυτό που δεν θέλετε, τη διαφάνεια την οποία αντιµετωπίζετε να µην πω πώς. Φαίνεται βέβαια από τον τρόπο που µπήκαν οι δήµοι και οι περιφέρειες στις απευθείας αναθέσεις.
Στις περιφέρειες ειδικά, και θα σας παρακαλούσα να µην ενοχληθείτε, έχει φύγει, οι περιφέρειες τις χώρας κατά κύριο λόγο,
οι δώδεκα από τις δεκατρείς, µε συνοδοιπόρους σας -και ας µην
θέλετε να το παραδεχτείτε- έχουν πάθει το «σύνδροµο λίστα
Πέτσα», σε υποδιάστολη. Έχουν µπουκώσει µε χρήµατα σαν περιφέρειες, ηλεκτρονικές σελίδες, τοπικό τύπο, ηλεκτρονικά
µέσα. Έλεος πια. Βάλτε ένα µέτρο.
Θεωρώ ότι η λαθροχειρία µε την απλή αναλογική είναι ακριβώς
γιατί η σχέση σας µε τις δηµοκρατικές διαδικασίες είναι αυτές
που εκφράζονται και στον τρόπο µε τον οποίο κυβερνάτε. Αυτά
τα οποία συνδέθηκαν ως έννοιες µε την αυτοδιοίκηση δυστυχώς
έχουν προσβάλλει και το σώµα της κεντρικής εξουσίας και του
κυβερνώντος κόµµατος.
Κύριε Βορίδη, ξέρω ότι είστε καλός γνώστης της ιστορίας.
Θέλω να σας θυµίσω κάτι. Εγώ δεν είχα γεννήσει. Ελπίζω κι εσείς
να είστε πολύ νεότερος. Το 1958 παραιτήθηκαν δύο Υπουργοί
της κυβέρνησης Καραµανλή, ο Γεώργιος Ράλλης και ο Αναστάσιος Παπαληγούρας. Παραιτήθηκαν για τους δικούς τους λόγους, γιατί φοβόταν την άνοδο της Αριστεράς, κάτι που συνέβη
µε την ΕΔΑ ως αντιπολίτευση στην εκλογική αναµέτρηση.Ο δεύτερος παραιτήθηκε, διότι θεώρησε αυταρχικό τον εκλογικό νόµο
της υπερενισχυµένης αναλογικής µε τον οποίο θα διεξάγονταν
οι επόµενες εκλογές. Παραιτήθηκαν. Είχαν το σθένος να παραιτηθούν σε µία πανίσχυρη κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραµανλή,
το 1958, για λόγους αρχής για τον εκλογικό νόµο. Σκεφτείτε το!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
συνάδελφε.
Μπαίνουµε τώρα στον τέταρτο κύκλο οµιλητών µε φυσική παρουσία. Τον λόγο έχει ο κ. Δηµοσχάκης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ,
κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν σχέδιο νόµου αναµορφώνει τον τρόπο εκλογής των δηµοτικών και περιφερειακών
αρχών, διορθώνει τις στρεβλώσεις και τα αδιέξοδα του ν.4555/
2018 του ΣΥΡΙΖΑ για την απλή αναλογική στην τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση µιας λαθεµένης έµπνευσης εκ του αποτελέσµατος που οδήγησε την πλειονότητα των δηµοτικών αρχών
σε καθεστώς ακυβερνησίας. Ήταν µία ουτοπική πολιτική πράξη.
Στο όνοµα της ενίσχυσης των µειοψηφιών επένδυσαν στην µη
απόφαση, στην κακοδιοίκηση και στην αναποτελεσµατικότητα
έναντι των πολιτών και όλα αυτά µολονότι προέβλεπαν την πολιτική του συρρίκνωση και την αποδοκιµασία των Ελλήνων.
Η σηµερινή Κυβέρνηση σε χρόνο πολιτικά ουδέτερο υλοποιεί
µία κοµβική προεκλογική της δέσµευση, θέτοντας στο επίκεντρο
την ουσιαστική ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης τόσο σε θεσµικό όσο και σε αναπτυξιακό τοµέα. Με την παρούσα νοµοθετική πρωτοβουλία καταργείται η αλά καρτ απλή αναλογική, η
οποία οδηγούσε σε πολλές περιπτώσεις εκλεγµένους τοπικούς
αυτοδιοικητικούς σε οµηρία, µία οµηρία που µε τη σειρά της στερούσε τους πολίτες από έργα παροχής υπηρεσιών που δικαιούνται να απολαµβάνουν και µάλιστα πολύ περισσότερο όταν αυτοί
διαβιούν σε ακριτικές και ευαίσθητες περιοχές δηµιουργώντας
δυσλειτουργίες σχετικά µε το αίσθηµα και το αίτηµα της καθηµερινής παραγωγής δηµοτικού, περιφερειακού και διοικητικού
αποτελέσµατος, µε καθυστέρηση στη λήψη των αποφάσεων, το
βιώνουµε όλοι στον ακριτικό Έβρο και την απουσία σε πολλές
περιπτώσεις µιας επαρκούς, συγκροτηµένης και σταθερής αντιπολιτευτικής λειτουργίας.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας µε πολιτική ευθύνη και
γενναιότητα επαναφέρει την κυβερνησιµότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση, ξεκλειδώνονται οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για
να µπορούν στο εξής να λαµβάνονται γρήγορα αποφάσεις, προκειµένου να υλοποιείται το πρόγραµµα που έχουν εγκρίνει οι πολίτες µε την ψήφο τους και να αξιοποιούνται όλα τα χρηµατοδοτικά εργαλεία που έχουµε στη διάθεσή µας.
Δίνεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ να διοικηθούν αποτελεσµατικά, να ελεγχθούν όταν αυτό απαιτείται και να αξιολογηθούν σε
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εύλογο χρονικό διάστηµα από τους πολίτες αποκαθιστώντας τη
δυσαρµονία που επικρατούσε µεταξύ της βούλησης, της θέλησης του εκλογικού σώµατος και της σύνθεσης των οργάνων της
τοπικής αυτοδιοίκησης.
Σήµερα θέτουµε τα θεµέλια µιας σύγχρονης τοπικής αυτοδιοίκησης που θα λειτουργεί ως ισχυρός πυλώνας ανάπτυξης και
κοινωνικής συνοχής, µια αυτοδιοίκηση που µέσα από τη σχέση
εµπιστοσύνης και συνεργασίας µε την κεντρική κυβέρνηση θα
προσφέρει στους πολίτες ποιοτικές υπηρεσίες. Οι δήµαρχοι και
οι περιφερειάρχες, που θα αναδειχθούν από τις εκλογές του
Οκτωβρίου του 2023, θα έχουν έναν πλήρη κύκλο πενταετούς
θητείας που ξεκινά την 1η Ιανουαρίου του 2024. Συνεπώς, θα
εκλέγονται από την πρώτη Κυριακή εφόσον συγκεντρώνουν ποσοστό 43% των ψήφων και ο συνδυασµός τους σε πλήρη αρµονία θα καταλαµβάνει τα 3/5 των εδρών του συµβουλίου αίροντας
έτσι το επιχείρηµα της µη ύπαρξης πλειοψηφίας στο δηµοτικό
συµβούλιο ως παράγοντα στασιµότητας.
Με τον νόµο του ΣΥΡΙΖΑ µε βάση τα αποτελέσµατα των τελευταίων εκλογών σε διακόσιους τριάντα από τους τριακόσιους
τριάντα δύο δήµους και σε έξι από τις δεκατρείς περιφέρειες της
χώρας ο δήµαρχος ή ο περιφερειάρχης αντίστοιχα δεν έχει την
πλειοψηφία των µελών του δηµοτικού ή περιφερειακού συµβουλίου και δεν µπορεί να εφαρµόσει την πολιτική για την οποία
εκλέχθηκε από τους πολίτες. Χαµένος χρόνος και χαµένη ενέργεια σε ατέρµονες διαδικασίες διαβουλεύσεων, συζητήσεων και
εσωστρέφειας.
Επίσης, τίθεται όριο 3% για το δικαίωµα εκλογής δηµοτικού ή
περιφερειακού συµβούλου, όπως ισχύει και στις βουλευτικές
εκλογές. Προβλέπεται η εκλογή συµβουλίων ή προέδρων δηµοτικών κοινοτήτων σε όλη την επικράτεια χωρίς εξαίρεση, µία πρόβλεψη που ανταποκρίνεται στα σχετικά αιτήµατα των τοπικών
κοινωνιών. Παράλληλα συρρικνώνονται τα υπερµεγέθη συµβούλια, καθώς η σύνθεση των δηµοτικών αρχών στο εξής θα ανταποκρίνεται στο µέγεθος και στις ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε
περιοχής.
Τέλος, για τη διεξαγωγή των εκλογών δηµοτικών και περιφερειακών αρχών λαµβάνεται υπ’ όψιν ο µόνιµος πληθυσµός, όπως
αποτυπώνεται στα αποτελέσµατα της τελευταίας απογραφής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως αποκεντρωµένοι φορείς διοίκησης των δηµοσίων
υποθέσεων, όπως ορίζει το Σύνταγµα, δεν µπορεί, αλλά και δεν
πρέπει να αποτελέσουν αντικείµενο µικροπολιτικής διαφθοράς
της κεντρικής πολιτικής και της νοµοθετικής εξουσίας. Πρέπει
να σταθούµε στο ύψος των συνταγµατικών µας υποχρεώσεων,
να διαµορφώσουµε κανόνες και εγγυήσεις που επιτρέπουν την
λήψη αποφάσεων και την υγιή λειτουργία των δήµων και των περιφερειών µας. Πρέπει να αγωνιστούµε µεθοδικά ώστε τα οφέλη
της οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης να επιµεριστούν δίκαια σε όλους τους πολίτες σε κάθε γωνιά της χώρας χωρίς αποκλεισµούς και χωρίς διακρίσεις, προκειµένου να εξοπλίσουµε και
να ενδυναµώσουµε την αυτοδιοίκηση µε όλα τα εργαλεία που
χρειάζεται για την εύρυθµη διαχείριση των τοπικών και περιφερειακών υποθέσεων.
Τελικά, για να το πω µε µια απλή λέξη, προτιµούµε καλύτερα
τις αποφάσεις και αυτός ο οποίος διοικεί πρέπει να παίρνει αποφάσεις και να θέτει τον εαυτό του στην κρίση των πολιτών και
αυτό είναι το κυρίαρχο και όχι στις µη αποφάσεις.
Για τον λόγο αυτό υπερψηφίζω, κύριε Υπουργέ, τον παρόντα
νόµο ο οποίος καλύπτει το λαϊκό αίσθηµα της χώρας και σας ευχαριστούµε πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Φάµελλος από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι το
κλείσιµο της τοποθέτησης του προηγουµένου Βουλευτή της
Νέας Δηµοκρατίας ήταν αποδεικτικό για το τι θέλει η Νέα Δηµοκρατία. Θέλει να παίρνονται αποφάσεις ανεξαρτήτως ποιον εκλέγουν οι πολίτες. Δεν είναι το σηµαντικό, λοιπόν, να έχουµε
αιρετές αρχές στην αυτοδιοίκηση αυτούς που επιλέγουν οι πο-
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λίτες, σηµασία έχει να παίρνονται οι αποφάσεις και το στιβαρό
χέρι του κράτους να είναι παντού.
Νοµίζω αυτό το νοµοσχέδιο είναι αποκαλυπτικό της ταυτότητας της Νέας Δηµοκρατίας. Ο κ. Βορίδης δεν θα µπορούσε να
κάνει κάτι άλλο. Αντί να καταθέσει οποιαδήποτε πρόταση µεταρρυθµιστική, οραµατική, δηµοκρατική για το µέλλον της αυτοδιοίκησης, που πολλοί έχουµε υπηρετήσει σε αυτήν την Αίθουσα,
έρχεται και καταθέτει µια πρόταση για εκλογές. Αυτή, λοιπόν,
είναι και η ταυτότητα της Νέας Δηµοκρατίας. Προσέξτε. Πολλά
µεγάλα λόγια, επικοινωνιακό περιτύλιγµα. Μια χαρά ήρθε και ο
κ. Πέτσας, κύριε Βορίδη και σας κάνει παρέα µιας και µε τη λίστα
Πέτσα έχετε τακτοποιήσει και την αφωνία πολλών µέσων ενηµέρωσης, επί της ουσίας όµως τακτοποίηση ενός συστήµατος
εξουσίας και καµµία πρόταση µεταρρύθµισης για τη χώρα.
Πρέπει να οµολογήσω βέβαια, κύριε Βορίδη, ότι αυτό το εκλογικό σύστηµα που καταθέτετε είναι και ιδανικό για την επώαση
γαλάζιων παιδιών. Στήνετε πρακτικά έναν µηχανισµό αναπαραγωγής εξουσίας. Δεν υποτιµώ ότι είναι πολιτική παρέµβαση,
είναι, απλά δείχνει τη δική σας πολιτική ατζέντα και υποβαθµίζετε
ταυτόχρονα και την αυτοδιοίκηση και τον κοινοτισµό και µας
πάτε και πίσω. Με ανθρώπους που είµαστε εδώ στην Αίθουσα
και έχουµε υπηρετήσει στην αυτοδιοίκηση ξέρουµε ότι µας πάτε
πολύ πίσω από τον ευρωπαϊκό χάρτη και το ευρωπαϊκό κεκτηµένο.
Τι κάνετε βασικά; Καταργείτε την απλή αναλογική, η οποία
ισχύει στο ευρωπαϊκό σύστηµα αυτοδιοίκησης και καταργείτε και
τη βασική αρχή της αυτοδιοίκησης ότι το αιρετό όργανο είναι το
κεντρικό πολιτικό όργανο που εκλέγουν οι πολίτες και λέτε «δεν
µε ενδιαφέρουν τα κοινοτικά συµβούλια» πρώτον και δεύτερο
«δεν µε ενδιαφέρει ούτε καν η αντιπροσωπευτικότητα στα δηµοτικά συµβούλια, µε ενδιαφέρει να έχω ένα δήµαρχο να παίρνει
αποφάσεις».
Άρα, λοιπόν καταργείτε το αυτοδιοίκητο. Αυτό είναι το αυτοδιοίκητο στην Ευρώπη. Τα δηµοτικά συµβούλια είναι η αυτοδιοίκηση, η συµµετοχή των πολιτών. Και λέτε «εγώ θέλω ένα µονοπρόσωπο όργανο που να έχει γύρω του ορντινάντσες και να
παίρνει τις αποφάσεις, ασχέτως αν εκπροσωπεί την πλειοψηφία
της κοινωνίας». Αυτό όµως δεν λέγεται δηµοκρατία.
Ποια είναι όµως τα ζητήµατα που έχει σήµερα η αυτοδιοίκηση
µπροστά της, για να δούµε αν έχετε κάποια απάντηση, κύριε Βορίδη; Πρώτο ζήτηµα. Αρµοδιότητες στο σύγχρονο κράτος. Καµµία πρόταση διοικητικής οργάνωσης. Την επιτελικότητα την
ξεχάσατε, µαζί µε τα πτυχία των στελεχών και των εκπροσώπων
σας. Ας το αφήσουµε και αυτό. Καµµία πολιτική πρόταση, κανένα
όραµα.
Δεύτερο ζήτηµα. Τι ανάγκη έχει η αυτοδιοίκηση; Προσωπικό.
Μετά από την 3Κ του ΣΥΡΙΖΑ και του κ. Σκουρλέτη, καµµία πρωτοβουλία προσλήψεων. Αντίθετα, συµβασιούχοι µε εξαιρέσεις
λόγω πανδηµίας και αναπλήρωση των δήµων από εξωδηµοτικά
πρόσωπα, µε παραχώρηση υπογραφής και σφραγίδας και στις
τεχνικές υπηρεσίες, στις λεγόµενες αναπτυξιακές. Τουλάχιστον
εµείς εδώ, στη Βουλή, άλλα πράγµατα είχαµε συνηθίσει να υπηρετούν οι αναπτυξιακές, την ανάπτυξη και όχι να κάνουν τεχνικές
µελέτες, τεχνικές άδειες και αναπλήρωση τεχνικών υπηρεσιών
εκτός του ελέγχου της αυτοδιοίκησης. Παραµάγαζα λοιπόν, αφυδάτωση των υπηρεσιών!
Πάµε στο τρίτο σηµείο που έχει ανάγκη η αυτοδιοίκηση. Χρηµατοδοτήσεις. Και εδώ βέβαια καµµία ενίσχυση από τον προϋπολογισµό, µείωση πρακτικά των πόρων της αυτοδιοίκησης λόγω
πανδηµίας, γιατί έβαλαν οι δήµοι το χέρι στην τσέπη, αλλά δεν
το αναπληρώσατε, αλλά ταυτόχρονα από την πίσω µεριά κοµµατική εκµετάλλευση των χρηµατοδοτήσεων και εξυπηρετήσεις.
Ξέρετε, κύριε Βορίδη, είχαµε πολλά χρόνια στην Ελλάδα να
δούµε δηµάρχους να µαζεύονται έξω από γραφεία υπουργών και
αναπληρωτών υπουργών και να ανταλλάσσουν, µε αντίδωρα,
έργα και χρηµατοδοτήσεις του έργου, του προγράµµατος «Αντώνης Τρίτσης», κάτι που κάνει σήµερα η Νέα Δηµοκρατία. Διότι
πλέον µε κοµµατικά κριτήρια δίνονται οι χρηµατοδοτήσεις και µε
κοµµατικούς εκβιασµούς δίνονται χρηµατοδοτήσεις και µε τακτοποιήσεις δίνονται χρηµατοδοτήσεις στην αυτοδιοίκηση. Πάει
λοιπόν και το κοµµάτι των πόρων, εκτός αν είσαι κολλητός.
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Πάµε λιγάκι σε άλλα πραγµατικά θέµατα. Τι γίνεται στη διαχείριση των απορριµµάτων, που είναι βασικό ζήτηµα της αυτοδιοίκησης; Πρώτο κοµµάτι. Ιδιωτικοποιούµε ό,τι µπορούµε τώρα στα
γρήγορα και ιδεοληπτικά µε ΣΔΙΤ, παρ’ ότι είχαν δροµολογηθεί
µε δηµόσια χρηµατοδότηση σε όλη την Ελλάδα έργα στερεών
αποβλήτων και στην ανακύκλωση, που είναι το µέλλον µας, που
είναι η ζωή µας, που είναι η ποιότητα ζωής της πόλης, που είναι
η διαδικασία µετάβασης σε µια άλλη κοινωνία ανακύκλωσης και
κλιµατικής ουδετερότητας. Ένα καραµπινάτο σκάνδαλο, όπου
αδειοδοτήσατε σύστηµα το οποίο είναι αντίθετο µε τους στόχους
της Ευρώπης και οι υπηρεσίες είπαν ότι δεν πιάνει τους στόχους
ανακύκλωσης.
Και δεν φτάνει που δεν το χρηµατοδοτήσατε, αλλά έρχεστε
και από τον «Τρίτση» και το χρηµατοδοτείτε από την πίσω πόρτα,
ενώ είναι υποχρεωµένο να δώσει εξοπλισµό στους δήµους και
έρχεστε και δίνετε πάνω από 200 εκατοµµύρια. Υπάρχει και απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για αυτό.
Άρα, και σε βασικά ζητήµατα της ζωής µας, που υπάρχει ανάγκη να πάµε µπροστά, πάτε προς τα πίσω την αυτοδιοίκηση, για
να µην πω για την πράσινη µετάβαση, για τον κλιµατικό νόµο ή
για το Ταµείο Ανασυγκρότησης και Ανθεκτικότητας, όπου απουσιάζει η αυτοδιοίκηση από τη συζήτηση αυτή. Εξάλλου και η
Βουλή απουσιάζει, όπως απουσιάζει -να το πω και αυτό- και η
βόρεια Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη.
Και τι κάνει η Νέα Δηµοκρατία για όλα αυτά που έχει ανάγκη
η αυτοδιοίκηση; Μείωση αρµοδιοτήτων, αύξηση πλειοψηφιών
στα µη αιρετά όργανα από µη αιρετές, µη τουλάχιστον προκύπτουσες από την εκλογική νοµιµοποίηση διοικήσεις, αφαίρεση
αρµοδιοτήτων στις κοινότητες µέχρι τώρα. Γιατί τα περάσατε
όλα στις επιτροπές και υποτιµήσατε το αποτέλεσµα των εκλογών, έναν περιορισµό δηµοκρατίας δηλαδή και έρχεστε πρακτικά
τώρα και βάζετε την κυβερνησιµότητα ως αντίπαλο της αντιπροσωπευτικότητας και δέχεστε -γιατί αυτή είναι η νοοτροπία σαςνα µειωθεί η αντιπροσωπευτικότητα για να αυξηθεί η κυβερνησιµότητα, δηλαδή να κυβερνούν αποτελεσµατικά την αυτοδιοίκηση µονοπρόσωπα όργανα αντί για συλλογικά, τα οποία δεν
αντιστοιχούν στην πλειοψηφία της κοινωνίας.
Και αυτό το λέτε δηµοκρατία; Ωραία είναι αυτή η υπέρβαση,
µόνο που δεν αντιστοιχεί, ξέρετε, µε τίποτα στις αρχές της δηµοκρατίας που γνωρίζουµε. Προφανώς το 43% δεν έχει σχέση
µε το 50% συν 1, ούτε το 60% των εδρών θα έχει καµµία σχέση
µε το εκλογικό αποτέλεσµα.
Να µην µιλήσω για την κατάργηση του κοινοτισµού, γιατί καταργείτε τον κοινοτισµό όταν δεν επιτρέπετε την κάλπη των κοινοτήτων, όταν έχετε καταργήσει τις αρµοδιότητες των κοινοτήτων και όταν υποχρεώνετε εσείς κοινότητες που εκλέγουν
άλλο συνδυασµό, να διοικούνται από άλλο συνδυασµό.
Αυτή είναι η άποψή σας περί δηµοκρατίας; Συνδυασµός που
παίρνει 15% σε µία κοινότητα έναντι άλλου που παίρνει 60%, κοινότητα να διοικείται από την πλειοψηφία του συνδυασµού που
παίρνει λιγότερο ποσοστό; Αυτή δεν είναι δηµοκρατία. Αυτό είναι
ένα εκλογικό σύστηµα αλά Βορίδη. Αντιστοιχεί πιθανά σε µια λογική άλλων εποχών, που όµως διώξαµε από τη χώρα, γιατί εδώ
τώρα έχουµε την ενίσχυση, αν θέλετε, ως επίδικο της δηµοκρατίας και της αντιπροσωπευτικότητας.
Αυτή είναι πρακτικά η δική σας νοοτροπία, ενίσχυση του παραγοντισµού, ενίσχυση, αν θέλετε, ενός συστήµατος εξουσίας
µε δηµοτικούς συµβούλους που δεν έχουν δικαιώµατα, αλλά
έχουν λιγότερη αντιπροσωπευτικότητα και σχέση µε την κοινωνία.
Πιστεύω, κύριε Βορίδη, ότι το επόµενο που θα κάνετε είναι να
δώσετε τη δικαιοδοσία στους προέδρους των δηµοτικών συµβουλίων, να ελέγχουν τις ψήφους των δηµοτικών συµβούλων,
κάτι που κάνετε ήδη στη Βουλή, όταν έχετε περιορίσει το δικαίωµα των Βουλευτών να συµµετέχουν απευθείας στις ονοµαστικές ψηφοφορίες. Είναι το επόµενο βήµα πιθανόν της δικής
σας λογικής για τη δηµοκρατία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κ. Βουλευτή)
Αυτό όµως είναι µια πρωτοφανής υποτίµηση της αυτοδιοικητικής λειτουργίας. Γιατί έτσι κι αλλιώς δεν έχετε τίποτα άλλο να
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προτείνετε. Περιορισµό δηµοκρατικών λειτουργιών, ιδιωτικοποίηση λειτουργιών της αυτοδιοίκησης και τακτοποίηση του συστήµατος εξουσίας µε ρουσφέτια.
Κυρία Πρόεδρε, θα κλείσω πολύ γρήγορα µε την τροπολογία
για το Ελληνικό. Είναι µια απόδειξη της προχειρότητας και της
αποσπασµατικότητας αυτής της Κυβέρνησης. Έρχεται πρώτα
από όλα και προσθέτει τον Υπουργό Τουρισµού στο άρθρο 1 της
τροπολογίας, που θα µπορούσε να γίνει πολύ νωρίτερα µε άλλη
ρύθµιση.
Έρχεται στη συνέχεια µε το άρθρο 2 και µιλάει για προσωρινά
έργα. Πότε θα γίνουν τα οριστικά έργα των υποδοµών και οι αδειοδοτήσεις των βασικών υποδοµών; Δεν έχει χρονικό προγραµµατισµό.
Στο άρθρο 3 έρχεται και λέει ότι, επειδή καθυστερήσαµε µε
τις ΠΝΠ να καθορίσουµε την περί έλευση κοινή χρήση των κοινοχρήστων, θεωρούµε ότι υπάρχει πρόσωπο στα ακίνητα για να
µπορέσουν να έχουν αρτιότητα, επειδή οι ίδιοι µε τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου δηµιούργησαν σοβαρότατα προβλήµατα στον χρόνο παράδοσης των κοινοχρήστων.
Στο άρθρο 4 µεταφέρουν το γραφείο Ελληνικού στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, ενώ υπάρχουν σοβαρά ζητήµατα αρµοδιότητας και του Υπουργείου Τουρισµού και του Υπουργείου Ανάπτυξης. Εδώ να πω ότι κρατάνε τις κατεδαφίσεις στο Υπουργείο
Ανάπτυξης. Ωραία µεταφορά και αυτής της αρµοδιότητας! Υπάρχουν επίσης σοβαρά ζητήµατα σχετικά µε τη δυνατότητα αδειοδότησης επιχειρήσεων και µε την επάρκεια του µηχανισµού
αυτού για να προχωρήσει. Για να µην πω ότι στο άρθρο 4, υπάρχουν σε αυτήν την υπηρεσία και δυνατότητες να λειτουργεί ως
σύµβουλος της επιχείρησης, αντί δηλαδή να κάνει αδειοδότηση
και έλεγχο να λειτουργεί και ως σύµβουλος.
Εν πάση περιπτώσει έρχεται στο άρθρο 5 και αφήνει να εννοηθεί κάτι για επουσιώδεις προς το παρόν τροποποιήσεις του προεδρικού διατάγµατος του Σχεδίου Ανάπτυξης. Θέλουµε να το
επισηµάνουµε. Να µην έρθει πάλι στη Βουλή καµµία προσπάθεια
να αλλάξει πολεοδόµηση στο Ελληνικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Πρέπει να κλείσετε,
κύριε συνάδελφε.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Και βέβαια, κυρία Πρόεδρε, περνάει
και σε αδιευκρίνιστες διατάξεις, όπως αλλαγή των χρήσεων γης
ή εξειδίκευση µε υπουργική απόφαση και απόφαση του Υπουργού να µεταφέρει τα κατεδαφιστέα σε διατηρούµενα και αντίστροφα, κάτι το οποίο είναι επίσης απαράδεκτο και δείχνει την
προχειρότητα αυτής της ρύθµισης.
Κύριε Βορίδη, µπορεί λοιπόν να µην έχετε την αρµοδιότητα
στο θέµα αυτό, όµως εµείς θα σας προτείναµε να αποσύρετε
αυτή την τροπολογία, που είναι ένδειξη της προχειρότητας µε
την οποία δουλεύει αυτή η Κυβέρνηση, που καµµία σχέση δεν
έχει µε τη λεγόµενη επιτελικότητα και αν θέλετε να προχωρήσουµε κάποιες ουσιαστικές ρυθµίσεις, να έρθετε στη Βουλή να
το συζητήσουµε.
Το βασικό όµως και κυρίαρχο είναι το εξής. Είναι απαράδεκτο
µε εκλογικό νόµο να περιορίζετε τη δηµοκρατία, το αυτοδιοίκητο
και τον κοινοτισµό στην Ελλάδα, αλλά αυτή είναι απόδειξη της
νοοτροπίας της Νέας Δηµοκρατίας.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Πλεύρης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο προλαλήσας συνάδελφος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και όλοι οι συνάδελφοι
του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι σήµερα έχουν τοποθετηθεί, εγκαλούν τον
Υπουργό και την Κυβέρνηση ότι επιλέγει την κυβερνησιµότητα
έναντι της αντιπροσωπευτικότητας και ότι αυτό δεν είναι δηµοκρατία.
Κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, στην κεντρική πολιτική σκηνή
τεσσεράµισι χρόνια εσείς κυβερνήσατε µε βάση την αρχή της αντιπροσωπευτικότητας ή µε βάση την αρχή της κυβερνησιµότητας; Διότι όταν µιλάµε για την τοπική αυτοδιοίκηση και τον τρόπο
εκλογής και θεωρούµε ότι αυτό είναι πρόβληµα δηµοκρατίας,
κατά την άποψή σας, εάν δεν έχουµε δηλαδή την απλή αναλογική, προφανέστατα αυτό θα είναι πολύ πιο έντονο για εσάς στην
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κεντρική πολιτική σκηνή.
Τι κάνατε όµως εσείς, για να δούµε τις συνέπειες των κοµµάτων σε αυτά όλα τα θέµατα; Ήσασταν αριβίστες και σε αυτόν
τον τοµέα. Το 2015 κερδίσατε εκλογές. Είχατε την ευχέρεια να
αλλάξετε και να φέρετε την απλή αναλογική και να πάτε σε εκλογές µε απλή αναλογική, από τον Ιανουάριο του 2015 µέχρι τον
Σεπτέµβριο του 2015. Ένα νοµοσχεδιάκι µιας ώρας ήταν να το
φέρετε.
Δεν το φέρατε, για ποιον λόγο; Διότι εκείνη τη στιγµή σας ενδιέφερε να κυβερνήσετε. Κλασική αρχή κυβερνησιµότητας. Και,
µάλιστα, να κυβερνήσετε χωρίς εσείς να έχετε και πλειοψηφία.
Όχι την πλειοψηφία του 50%. Ακόµα και µε τον εκλογικό νόµο
της ενισχυµένης αναλογικής δεν είχατε πλειοψηφία. Η κυβερνησιµότητα επικράτησε. Και αυτό δυστυχώς η Κεντροαριστερά το
κάνει ιστορικά.
Και εδώ πέρα είναι δύο βασικές διαφορές που έχουµε: Η Νέα
Δηµοκρατία συνεχώς από την πρώτη στιγµή υπερασπίζεται ότι
και στην κεντρική πολιτική σκηνή και στην αυτοδιοίκηση θα πρέπει να υπάρχουν εκλογικοί νόµοι που να µπορεί να σχηµατίζονται
στη µεν κεντρική πολιτική σκηνή ισχυρές κυβερνήσεις, στην τοπική αυτοδιοίκηση να µπορεί να διοικείται η αυτοδιοίκηση, ενώ
εσείς -και αυτό αφορά και το ΠΑΣΟΚ όταν κυβερνούσε και τον
ΣΥΡΙΖΑ- επέλεγαν πάντοτε τον εκλογικό νόµο που τους συµφέρει.
Να θυµίσω ότι την απλή αναλογική η Κεντροαριστερά τη θυµήθηκε όταν ήταν να έρθει να κυβερνήσει η Νέα Δηµοκρατία.
Αναφέροµαι στο 89. Η Νέα Δηµοκρατία αντιθέτως όταν ήταν το
2004-2009 κυβέρνηση έφερνε νόµο µε ενισχυµένη πλειοψηφία,
γνωρίζοντας ότι µπορεί να χάσει τις εκλογές.
Εσείς στον ΣΥΡΙΖΑ την απλή αναλογική πότε τη θυµηθήκατε;
Τη θυµηθήκατε αφού είχατε προκαλέσει στη χώρα και πήγατε σε
εκλογές και σχηµατίσατε κυβέρνηση. Γιατί ένα πράγµα σας ενδιαφέρει, δεν ήταν ιδεολογικό: Να µην κυβερνηθεί ο τόπος. Στην
τοπική αυτοδιοίκηση τι σας ενδιέφερε; Πάµε να δούµε τι είναι και
τι δεν είναι δηµοκρατία για την αρχή σας.
Εσείς, δηλαδή, θεωρείτε ότι αν ένας δήµαρχος πάρει 49% και
ο δεύτερος πάρει 13%, αλλά είναι είκοσι ψηφοδέλτια, ότι αυτός
µε το 49% δεν µπορεί να είναι δήµαρχος και πρέπει να γίνει δεύτερος γύρος και στον δεύτερο γύρο αυτός που είχε 13% και
πάρει το 51% εκφράζει καλύτερα τη λαϊκή αρχή. Εσείς θεωρείτε
ότι αυτή τη στιγµή ένα σχήµα που θα πάρει 47%-48% θα πρέπει
να διαπραγµατεύεται µε το 2%-3% για να µπορέσει να κυβερνηθεί ο δήµος. Εδώ, λοιπόν, είναι θέµα και κυβερνησιµότητας αλλά
και το τι θεωρούµε ακριβώς έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας.
Ερχόµαστε εδώ πέρα και βάζουµε τους κανόνες. Αν, όπως
λέτε, υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήµατα, δηλαδή όλον αυτόν
τον καιρό που έβαιναν οι δήµοι και οι περιφέρειες µε αυτού του
τύπου τα εκλογικά συστήµατα που έχει ο κ. Βορίδης υπήρχε πρόβληµα δηµοκρατίας; Όχι.
Εσείς φέρατε έναν εκλογικό νόµο για έναν απλό λόγο. Να τα
λέµε απλά για τι γίνεται εδώ πέρα, δεν είναι σύνθετα. Ξέρατε ότι
χάνετε όλες τις περιφέρειες και όλους τους δήµους. Το γνωρίζατε. Οπότε, εκείνη τη στιγµή λειτουργήσατε µε δύο όρους:
Πρώτον, πώς θα δηµιουργήσω σοβαρό πρόβληµα σε αυτούς οι
οποίοι θα κερδίσουν τους δήµους και τις περιφέρειες; Δεν θα
τους δώσω τη δυνατότητα να έχουν πλειοψηφία. Γιατί; Αν είχατε
την κουλτούρα των συνεργασιών που λέτε, θα το βλέπαµε δυο
χρόνια πράξη.
Πείτε µας, η «Ανοιχτή Πόλη», όπου την έχετε, πού έχει συνεργαστεί; Σε ποια περιφέρεια και σε ποιον δήµο έχει συνεργαστεί
για να υπάρχει η αρχή αυτή της κυβερνησιµότητας και η κουλτούρα συνεργασιών; Πουθενά δεν συνεργάζεστε. Πάµε στους
µεγάλους που έχουµε. Πουθενά δεν συνεργάζεστε.
Άρα, το πρώτο που σας ενδιέφερε ήταν να δηµιουργήσετε
πρόβληµα στους δήµους και τις περιφέρειες για να µην µπορούν
να διοικηθούν και το δεύτερο να πετύχετε αυτό που θέλετε. Να
το πούµε απλά: Το αυτοδιοικητικό «νταλαβέρι». Με συγχωρείτε
για την έκφραση, αλλά έτσι πρέπει να καταγραφεί. Να έχετε ένα
ποσοστό και µε βάση αυτό το ποσοστό να διεκδικείτε µερίδιο της
εξουσίας οπουδήποτε βρίσκεστε. Αυτό σας άρεσε στα τεσσεράµισι χρόνια διακυβέρνησης.
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Και τι λέγατε; «Αφ’ ενός δεν θα αφήσουµε να διοικηθεί η αυτοδιοίκηση, αφ’ ετέρου οπουδήποτε είναι να υπάρξει διοίκηση
θα έχουµε εµείς λόγο». Όχι λόγο στο επίπεδο έκφρασης προγράµµατος και αυτά, αλλά στο επίπεδο της νοµής της εξουσίας.
Αυτό θέλατε να κάνετε και στην κεντρική πολιτική σκηνή. Όταν
βλέπατε πλέον στην πραγµατικότητα ότι τα πράγµατα θα αλλάζουν και δεν θα έχετε εµπιστοσύνη, τι σας ενδιέφερε; Να έχετε
µια απλή αναλογική για να υπάρχει πρόβληµα διακυβέρνησης
του τόπου, για να είστε και εσείς πάντοτε στο µυαλό σας ένας
παράγοντας ο οποίος θα πρέπει να είναι συνοµιλητής στη λογική
της εξουσίας. Διότι το σκεπτικό σας δεν ήταν ποτέ πώς θα ωφεληθεί η αυτοδιοίκηση. Το σκεπτικό σας ήταν πώς δεν θα διοικείται η αυτοδιοίκηση αν εσείς δεν έχετε λόγο σε αυτό.
Με το νοµοσχέδιο, λοιπόν, αυτό εµείς είµαστε συνεπείς στις
αρχές µας που έχουµε σε όλο το πλαίσιο της Μεταπολίτευσης,
είτε είναι εµείς να κερδίζουµε εκλογές στην κεντρική πολιτική
σκηνή είτε να χάνουµε, είτε στην αυτοδιοίκηση τα σχήµατα τα
οποία στηρίζουµε κερδίζουν ή χάνουν, εµείς θέλουµε αυτός ο
οποίος θα πάρει την ψήφο από τον λαό να µπορεί να κυβερνήσει.
Και καλύπτουµε και την αρχή της αντιπροσωπευτικότητας µε
τους όρους οι οποίοι ορίζονται. Αλλά, το µείζον για εµάς είναι
αυτός τον οποίο εµπιστεύεται ο ελληνικός λαός, είτε στην αυτοδιοίκηση στην κεντρική σκηνή, να µπορεί να κάνει το πρόγραµµά
του.
Θέλω να αναφερθώ και στην τροπολογία αναφορικώς µε τα
πολιτικά δικαιώµατα. Το έχετε καταλάβει, κύριοι συνάδελφοι του
ΣΥΡΙΖΑ, ότι και αυτό είναι ένα «κατόρθωµα» το οποίο εσείς έχετε
πετύχει µε τον Ποινικό Κώδικα του 2019. Ήσασταν το κόµµα το
οποίο επέλεξε να καταργήσει ως παρεπόµενη ποινή τη στέρηση
πολιτικών δικαιωµάτων. Γιατί; Γιατί στη φιλοσοφία σας λέτε ότι
δεν πρέπει κάποιος άνθρωπος που θα καταδικαστεί να στερείται
τα πολιτικά του δικαιώµατα. Αυτή είναι η φιλοσοφία της Αριστεράς. Πώς είστε τώρα συνεπείς ψηφίζοντας τη διάταξη αυτή ως
κώλυµα στον εκλογικό νόµο;
Η επιχειρηµατολογία της Αριστεράς, κύριοι συνάδελφοι, είναι
ότι επειδή το σύστηµά µας είναι σωφρονιστικό, επειδή είναι άνθρωποι που έχουν δικαιώµατα -και φυσικά έχουν δικαιώµατα- ότι
είναι πάρα πολύ βάρβαρο να τους στερούµε τα πολιτικά δικαιώµατα. Και το ψηφίσατε. Αλλάξατε τον Ποινικό Κώδικα. Όταν είδατε ότι κάποιοι δεν θα στερούνταν τα πολιτικά τους δικαιώµατα
µε αυτό που εσείς ψηφίσατε, µε τη δική σας ψήφο, του ΣΥΡΙΖΑ,
µε τη δική σας επιχειρηµατολογία, µε την επιχειρηµατολογία ότι
όλοι πρέπει να συµµετέχουν στην πολιτική ζωή, λέτε «πώς θα
διορθωθεί».
Έρχεται και το φέρνει ο Μάκης Βορίδης τώρα εδώ πέρα ως
κώλυµα στην εκλογιµότητα.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: …(Δεν ακούστηκε).
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Στη φιλοσοφία σας.
Καταλαβαίνετε, κύριε Ξανθόπουλε, τι λέω. Το καταλαβαίνετε
µια χαρά. Όταν θεωρείτε ότι κάποιος που καταδικάζεται δεν πρέπει να έχει ως παρεπόµενη ποινή στον Ποινικό Κώδικα τη στέρηση πολιτικών δικαιωµάτων -που εκεί πέρα κάνει και έναν
έλεγχο το δικαστήριο σε ποιον στερεί και σε ποιον δεν στερεί,
αν δεν είναι υποχρεωτικό από το άρθρο- πώς µε αυτή τη φιλοσοφία που εσείς πιστεύετε ότι είναι λάθος έρχεστε να πείτε «ναι»;
Για κώλυµα, όµως, στον εκλογικό νόµο µπορεί να πει. Δεν είναι
αντίθετο µε τη φιλοσοφία που σας έβαλε να το βγάλετε ως παρεπόµενη ποινή; Αλλά, στην πραγµατικότητα και εκεί καλά είστε
στη θεωρία, όµως, όταν έρχεται η πράξη βλέπετε τα προβλήµατα. Το ίδιο είναι και µε τον εκλογικό νόµο.
Συγχαίρουµε το Υπουργείο που επιτέλους θα δώσει τη δυνατότητα να µπορέσουν οι δήµοι και οι περιφέρειες να λειτουργούν
µε κανόνες οµαλότητας και κυβερνησιµότητας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Λοβέρδος από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, καλησπέρα.
Θα µου επιτρέψετε, κυρία Πρόεδρε, πριν κάνω τα σχόλιά µου
πάνω στο σχέδιο νόµου που έχει η Βουλή σήµερα µπροστά της
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να κάνω µια αναφορά στην ολοκλήρωση της επίσκεψης του
Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών στην πατρίδα µας και να κάνουµε µια πρώτη αποτίµηση του πώς ακριβώς πήγαν τα πράγµατα.
Υπήρχε ένας προβληµατισµός πριν ο κ. Τσαβούσογλου επισκεφθεί την Ελλάδα εάν και κατά πόσο έρχεται εδώ µε την εντολή
να πάρει τη ρεβάνς από τα όσα διαδραµατίστηκαν σε επίπεδο
δηµόσιας, δηλαδή εκτός κεκλεισµένων των θυρών, διπλωµατίας
στην Άγκυρα προ ολίγων εβδοµάδων ή εάν έρχεται µε άλλη
γραµµή.
Μας είχε προϊδεάσει ο Τούρκος Υφυπουργός αρµόδιος για θέµατα τουρκικής διασποράς που είχε επισκεφθεί την Ελλάδα προ
λίγων εβδοµάδων και κατά κάποιον τρόπο η δική µας εκτίµηση
από τις πληροφορίες που έχουµε συλλέξει, αλλά και του Υπουργείου Εξωτερικών είναι πως η επίσκεψή του ήταν χαµηλών τόνων.
Δεν έχω χρόνο να αναλύσω τα σηµεία τα οποία ερµηνεύουµε.
Από την Κυριακή που ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας
επισκέφθηκε τη Θράκη αρχίσαµε να παίρνουµε τα µηνύµατα -τα
κυρίως µηνύµατα, γιατί υπάρχουν και άλλες αναγνώσεις- ότι
ήρθε στην Ελλάδα µε εντολή να µην διεκδικήσει να πάρει ρεβάνς.
Αυτή είναι η πρώτη εντύπωση έγινε και κυρίως εντύπωση αφού
ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του.
Είναι προφανές ότι αυτό που η Τουρκία επεδίωκε από την
πρώτη επίσκεψη του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών εκεί, δηλαδή να την αξιοποιήσει για να εκπέµψει ένα µήνυµα διαλλακτικότητας κυρίως προς τις Ηνωµένες Πολιτείες, αλλά και προς την
Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό χάλασε µε την ατυχή πρωτοβουλία του
Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών στην Άγκυρα να κάνει αναφορά
στη µειονότητα στη Θράκη µε τους γνωστούς επιθετικούς χαρακτηρισµούς και να πάρει προετοιµασµένη, γραµµένη απάντηση
από τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών.
Εδώ άλλαξε γραµµή και συµµορφώθηκε κατά τα δέοντα της
δηµόσιας διπλωµατίας προσπαθώντας να στείλει –επαναλαµβάνω- το µήνυµα της διαλλακτικότητας αξιοποιώντας αυτές τις
διµερείς επαφές.
Είναι αναµφίβολο ότι αυτές οι επαφές είναι κάτι θετικό και
οπωσδήποτε είναι προτιµότερο από την ένταση της τουρκικής
επιθετικότητας πέρσι το καλοκαίρι και το φθινόπωρο. Ωστόσο,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να αναλογιστούµε αν η συζήτηση κεκλεισµένων των θυρών έδειξε κάποια σηµεία αλλαγής
ή µεταβολής της τουρκικής στάσης. Δεν έδειξε κανένα τέτοιο
σηµείο. Η πληθωρική ηµερήσια διάταξη όπως εκείνοι την εκλαµβάνουν που κατατέθηκε στις συζητήσεις ακριβώς µε τον τρόπο
που κατατέθηκε και στην Άγκυρα, µε την επιβάρυνση δε του θέµατος του Κυπριακού όπου εκεί ανοιχτά οι Τούρκοι τάσσονται
υπέρ της διχοτόµησης! Και γιατί το λέω µε τέτοια έµφαση το
θέµα της διχοτόµησης; Διότι όταν µιλάς για κυριαρχική ισότητα
όπως είναι ο ακριβής όρος που χρησιµοποίησε στην «τραγωδία»
της πενταµερούς του Απριλίου ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, είναι πια σαφές ότι το Κυπριακό όπως το σκέφτονται οι
Τούρκοι, µε τις επιλογές τους αντιστρατεύονται ευθέως και προσβάλλουν όλες τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του
Συµβουλίου Ασφαλείας του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών. Έτσι
έχουν τα πράγµατα.
Αν προσέξατε στη συνέντευξη του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών στο «Βήµα της Κυριακής» το Κυπριακό είναι µια µικρή παράγραφος γιατί αυτό θέλουν να το ξεπερνούν, ενώ στην πράξη
µιλάνε απολύτως υπέρ της διχοτόµησης. Κοιτάξτε, η Ελλάδα
πρέπει αυτό να το αξιοποιήσει γιατί είναι ένα ακόµα από τα στοιχεία εκείνα που δείχνουν ότι η Τουρκία είναι ένα κράτος-ταραξίας, όπως τουλάχιστον θέλει να την κατευθύνει ο Πρόεδρός της
τα τελευταία χρόνια, ειδικά µετά το 2016.
Συνεπώς, κρατάµε αυτά τα οποία συνήχθησαν και από την επίσκεψη του Τούρκου Υπουργού στη Θράκη και αυτά τα οποία είπε
σε κλειστότερους κύκλους ότι, δηλαδή, «µέχρι το Σεπτέµβριο ας
πάµε έτσι και από τον Σεπτέµβριο το ξαναβλέπουµε» και αυτό
που επανειληµµένα υπογραµµίζουν Τούρκοι αξιωµατούχοι τον
τελευταίο καιρό. Φαίνεται -τίποτα περισσότερο- ότι το καλοκαίρι
του 2020 δεν θα επαναληφθεί στο καλοκαίρι του 2021 και αυτό
είναι θετικό. Μακάρι να είναι έτσι!
Τώρα, κύριε Υπουργέ, θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί µε τις
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νοµοτεχνικές παρεµβάσεις που κάνατε διορθώσατε µια αδικία.
Δεν έχω χρόνο να µπω στο θέµα αν είναι σωστή η µείωση των
δηµοτικών συµβούλων, που αποφασίσατε. Πιστεύω ότι είναι
λάθος. Ωστόσο, η επιλογή σας να αλλάξετε τα όσα έχουν ρυθµίσει οι νοµοθετικές σας πρωτοβουλίες σε σχέση µε τους τρεις µεγάλους δήµους της πατρίδας, Ηράκλειο, Λάρισα και Πειραιά
–εγώ είχα ενδιαφερθεί για τον Πειραιά- είδαµε µετά, όµως, ότι η
συνοµοταξία αυτή αφορά και τους δύο δήµους. Ενοποιώντας
στην πρώτη κατηγορία, προσθέτοντας σε αυτούς τους δήµους
αίρεται µια αδικία που εσείς είχατε προκαλέσει κι αυτό είναι θετικό.
Πάµε τώρα στις συνολικές µεταβολές του ν.4555/2018. Εγώ,
συνάδελφε, όπως και εσείς ήµασταν εδώ στην Αίθουσα όταν συζητείτο η πρωτοβουλία του Υπουργού Σκουρλέτη τότε το 2018.
Έτσι θυµάµαι. Την είχαµε καταγγείλει. Είχαµε καταγγείλει την
απλή αναλογική, έτσι τη λέγαµε, παρ’ ότι διαπιστώσαµε ότι ούτε
απλή αναλογική ήταν. Ήταν ένα συνονθύλευµα ρυθµίσεων. Και
λέγαµε ότι αυτό θα δηµιουργήσει προβλήµατα στη διαχείριση
των θεµάτων που έχουν οι δήµοι. Αυτό λέγαµε.
Και ορισµένοι από εµάς είχαµε στο µυαλό µας ως δεδοµένο,
αγαπητές κι αγαπητοί συνάδελφοι, πως η δηµοκρατία είναι το
ύψιστο αγαθό. Αν δεν συνδυάζεται, όµως, µε την αποτελεσµατικότητα, την κυβερνησιµότητα σε επίπεδο γενικό πολιτικό, µα και
την αποτελεσµατικότητα της λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης, η έλλειψη αποτελεσµατικότητας στρέφεται εναντίον της
δηµοκρατίας. Άρα πρέπει να υπάρχει µια ισορροπία. Αυτά είναι
«θεσµικό νηπιαγωγείο» τουλάχιστον για τα κράτη-µέλη του δυτικού ηµισφαιρίου του πλανήτη ή όσους εκτός αυτού συµµερίζονται αυτές τις αξίες, ότι πρέπει η δηµοκρατία να ενισχύεται µε την
ενίσχυση των θεσµών αποτελεσµατικότητας. Αυτά λέγαµε τότε,
ο καθένας µε τον τρόπο του. Άλλος τα κατανοούσε πιο σύνθετα,
άλλος πιο απλά.
Εσείς επιµένατε σε αυτήν την πρωτοβουλία τότε και ήρθε η
ώρα της πράξης για να αποδειχθεί εάν ήταν σωστή η πρωτοβουλία σας ή όχι κι έχουν περάσει κάποια χρόνια από τότε κι έχουν
περάσει και δύο χρόνια από τις δηµοτικές εκλογές του 2019.
Τι είναι αυτό που παρατήρησα εγώ, που το µάτι µου µπόρεσε
να παρατηρήσει; Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, όπου
υπήρχαν άνθρωποι που στοιχειωδώς ζύγιζαν τα πράγµατα σοβαρά κάτι λειτούργησε µε τις συνεργασίες. Στην πλειοψηφία,
όµως, των περιπτώσεων που ξέρω, οι προσωπικές αντιδικίες, οι
πολιτικές αντιδικίες, οι κοµµατικές αντιδικίες, οι προσωπικές φιλοδοξίες δηµιουργούσαν προβλήµατα στην καθηµερινότητα των
δήµων και πάρα πολύ εύκολα γινόντουσαν οι συµµαχίες οι συνεργασίες µε τρόπους που δεν τιµούν αυτούς που υποτίθεται
πως υπερασπίζονται τη δηµοκρατία. Ανίερες συµµαχίες, αφού
είχαν γίνει εκλογές, τριξίµατα και πανσπερµία υποψηφιοτήτων
µε το κριτήριο ότι είναι προτιµότερο να κατέβω µε έναν συνδυασµό και να βγω εγώ από το να ενταχθώ σε συνδυασµό και να µην
γίνω ενδεχοµένως και ποτέ αντιδήµαρχος. Αυτά τα ζήσαµε. Αυτά
δεν είναι δηµοκρατία. Αυτά είναι καρικατούρες δηµοκρατίας µε
συνέπειες στην αποτελεσµατικότητα.
Συνεπώς οι αλλαγές ήταν επιβεβληµένες. Είχαµε πει τότε ότι
αυτό όσο περνάει από το χέρι και από την ψήφο µας, θα το αλλάξουµε. Ήµασταν αντιπολίτευση, παραµένουµε Αντιπολίτευση.
Θυµάµαι, όµως, κύριε Βορίδη, τη συγκεκριµένη συζήτηση κάποια
χρόνια πριν, νοµίζω ότι ήµασταν συνάδελφοι και τότε που η Νέα
Δηµοκρατία είχε φέρει το σχέδιο νόµου µε το 42% αντί του 50%.
Εµείς τότε στηριγµένοι και στα διδάγµατα της επιστήµης µιλάγαµε για 50% όπως ήταν και η νοµοθεσία επί των ηµερών µας
και άποψη δεν αλλάζουµε.
Συνεπώς, σήµερα στην Αίθουσα πέρα από το ότι συγκρούονται
οι αφέλειες της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης –ή οι οιονεί αφέλειες ή τα προσχήµατα- µε τη νοµοθετική σας πρωτοβουλία,
έχουµε και εµείς µια ανοιχτή κόντρα. Στο 42%, το 43% ή το 50%
συν 1; Εµείς µένουµε σταθεροί. Αυτή είναι η άποψή µας και υπό
την έννοια αυτή δεν πάµε µαζί. Ωστόσο, η αλλαγή ήταν επιβεβληµένη. Θα έπρεπε να γίνει µε έναν τρόπο, όµως, που θα διασφάλιζε αυτό που επί δεκαετίες η Ελλάδα έκανε και ήταν
επιτυχηµένο.
Θυµάµαι µια µελέτη -και µε αυτό κλείνω- µε τίτλο: «Ο δήµαρ-
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χος» που ήταν θεσµική µελέτη από πλευράς Διοικητικού Δικαίου
που τόνιζε στις αρχές της δεκαετίας του 2000 πόσο σηµαντική
ήταν η ρύθµιση του 50% συν 1 και πόσο λάθος ήταν η νοµοθετική
πρωτοβουλία της τότε Νέας Δηµοκρατίας.
Λοιπόν, εδώ, στην Αίθουσα υπάρχουν συνέπειες σε ό,τι αφορά
τις στάσεις. Έχετε συνέπεια σε µία λανθασµένη πολιτική. Τη ζήσατε, τη θεσπίσατε, την αλλάξαµε και την ξαναφέρνετε. Οι της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης έχουν συνέπεια σε µία στρεβλή πολιτική και έχουµε συνέπεια στην ορθή πολιτική σε ό,τι αφορά την
ανάδειξη του δηµάρχου που είναι η πολιτική του 50% συν 1.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Ιωάννης Λοβέρδος από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΙΧΑΗΛ (ΓΙΑΝΝΗΣ) ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω κατ’ αρχάς να ξεκινήσω
µε το να δώσω συγχαρητήρια στον Υπουργό Εσωτερικών τον κ.
Βορίδη διότι έφερε αυτή την τροπολογία σήµερα µε την οποία
προστατεύει τη δηµοκρατία. Η δηµοκρατία είναι ένα πολύ δύσκολο πολίτευµα, ευάλωτο όπως νοµίζουν πολλοί, αλλά ταυτόχρονα και δυνατό, γιατί στηρίζεται στην ελευθερία, στη λαϊκή
βούληση και στη λαϊκή κυριαρχία.
Χαίροµαι, διότι µε τον τρόπο αυτό η Κυβέρνηση έφερε µια τροπολογία η οποία θα προστατεύσει τη δηµοκρατία και το πολίτευµά µας απ’ όσους το επιβουλεύονται κι απ’ όσους θέλουν να
το υπονοµεύσουν και να το ανατρέψουν µε τη βία ή µε άλλους
άνοµους κι ανήθικους τρόπους. Και ταυτόχρονα, θέλω να ευχαριστήσω και τα κόµµατα εκείνα της Αντιπολίτευσης τα οποία συµφώνησαν µε την τροπολογία του κ. Βορίδη. Χωρίς να αναιρώ την
επιχειρηµατολογία του κ. Πλεύρη προηγουµένως, µε την οποία
συµφωνώ, ωστόσο, το θετικό είναι ότι έστω και τώρα η Αντιπολίτευση θα ψηφίσει και θα υποστηρίξει την τροπολογία της Κυβέρνησης σε αυτό το σηµείο.
Σε ό,τι αφορά το περιεχόµενο και την αλλαγή του εκλογικού
συστήµατος για τις επόµενες δηµοτικές και περιφερειακές εκλογές. Ξέρετε, το εκλογικό σύστηµα στην Ελλάδα χρησιµοποιήθηκε
πάντα -όχι µόνο από τις κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ, από πολλές
κυβερνήσεις- σαν µέσο επιρροής καιροσκοπικά, ανάλογα µε το
πώς βόλευε την εκάστοτε κυβέρνηση. Γι’ αυτό και υποχρεώθηκε
να φέρει αυτή την ρύθµιση παλαιότερη κυβέρνηση που να µην
αλλάζει η εκλογική νοµοθεσία στο «παρά πέντε» των εκλογών,
αλλά να αλλάζει στις µεθεπόµενες εκλογές αν δεν συγκεντρώσει
την ευρύτατη πλειοψηφία της Βουλής.
Επίσης, το εκλογικό σύστηµα ταιριάζει σε κάθε χώρα διαφορετικά. Δεν σηµαίνει ότι ένα σύστηµα είναι πιο δηµοκρατικό από
το άλλο. Θα σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα. Στη Μεγάλη Βρετανία, την αρχαιότερη κοινοβουλευτική δηµοκρατία του
κόσµου, το σύστηµα το οποίο επικρατεί είναι πλειοψηφικό σε
µικρή περιφέρεια, µονοεδρική. Είναι ένα σύστηµα που αν το δει
κανείς στην Αριστερά εδώ θα έλεγε ότι είναι αντιδηµοκρατικό.
Μήπως δεν είναι δηµοκρατία το Ηνωµένο Βασίλειο;
Μήπως δεν είναι δηµοκρατία οι Ηνωµένες Πολιτείες όπου εκεί
εκλέγονται µε ένα παραδοσιακό σύστηµα που ίσχυε τα πρώτα
χρόνια µετά την αµερικανική επανάσταση, το οποίο µπορεί να
δηµιουργεί προβλήµατα, αλλά λειτουργεί; Μπορεί να πάρει την
πλειοψηφία σε ψήφους, αλλά ο Πρόεδρος να εκλεγεί από το κολλέγιο των εκλεκτόρων µε λιγότερες ψήφους. Ξέρετε, στις Ηνωµένες Πολιτείες η Γερουσία, που είναι το πιο ισχυρό νοµοθετικό
Σώµα έχει δύο εκπροσώπους από κάθε πολιτεία. Η πολιτεία του
Βερµόντ για παράδειγµα µε εξακόσιες χιλιάδες κατοίκους µπορεί
να έχει δύο γερουσιαστές που το εκπροσωπούν, όσο και η Καλιφόρνια των τριάντα και τριάντα πέντε εκατοµµυρίων.
Αυτό, όµως, είναι ένα σύστηµα που λειτουργεί και λειτουργεί
εδώ και δεκαετίες. Δεν σηµαίνει ότι είναι ούτε δηµοκρατικό ούτε
αντιδηµοκρατικό. Είναι ένα σύστηµα που λειτουργεί. Η δηµοκρατία δεν κρίνεται από το εκλογικό σύστηµα, κατά τη γνώµη µου,
αλλά από την αποτελεσµατικότητά της και από τη δυνατότητά
της να είναι ένα κυρίαρχο κράτος δικαίου, το οποίο να λειτουργεί
εις όφελος της κοινωνίας και των πολιτών της.
Για εµένα ήταν πάγια η αντίληψη -σίγουρα και της Νέας Δη-
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µοκρατίας, ελπίζω και των περισσότερων λογικών ανθρώπων- ότι
στην Ελλάδα το σύστηµα της απλής αναλογικής -το οποίο δεν
είναι ποτέ άδολο, είναι πολύ δόλιο µερικές φορές- δεν είναι το
καλύτερο. Το καλύτερο είναι το σύστηµα της ενισχυµένης αναλογικής. Αυτό πίστευα πάντα, αυτό πιστεύω και εγώ και η Νέα
Δηµοκρατία και αυτό θα έπρεπε κατά τη γνώµη µου να είναι και
πάγιο σύστηµα για τη χώρα µας και να µην χρειάζεται να αλλάζει
τόσες φορές, όσες έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες.
Θυµάµαι τον νόµο Σκανδαλίδη, τον νόµο Παυλόπουλου, τον
νόµο Θεοδωρικάκου, τον νόµο Σκουρλέτη. Φοβερός νόµος
αυτός, ο νόµος Σκουρλέτη! Έχουν γίνει πολλές αλλαγές του εκλογικού συστήµατος, όχι απαραίτητα επ’ ωφελεία του δηµοκρατικού µας πολιτεύµατος, κυρίως γιατί εξυπηρετούσε την εκάστοτε κυβέρνηση τότε που γίνονταν. Αυτό, όµως, είναι καιροσκοπισµός, δεν είναι δηµοκρατία.
Θα σας δώσω το παράδειγµα σε ό,τι αφορά πάλι τον νόµο
Σκουρλέτη για την εκλογή δηµάρχων και δηµοτικών και περιφερειακών συµβουλίων. Ο κ. Σκουρλέτης, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, έφερε
τον νόµο της απλής αναλογικής για την εκλογή δηµοτικών συµβούλων, όχι απλή αναλογική για την εκλογή δηµάρχων. Ο δήµαρχος και µε τον νόµο Σκουρλέτη εκλεγόταν µε 51%.
Κι εδώ θα συνέβαινε το εξής αµίµητο, το οποίο συνέβη. Ο δήµαρχος του 51% έχει τρεις δηµοτικούς συµβούλους. Υπάρχει
δήµος στη δική µου Περιφέρεια, στη Δυτική Αθήνα, ο Δήµος Πετρουπόλεως, όπου ο Δήµαρχος ο κ. Βλάχος έχει εκλέγει µε 50
συν 1 και έχει ελάχιστο αριθµό δηµοτικών συµβούλων για να διευθύνει τον δήµο του. Ευτυχώς, επικράτησαν κάποιες απόψεις
σοβαρές από διάφορες άλλες παρατάξεις, όπως του κ. Σκαλιστήρα, που είχε και την υποστήριξη πολλών νεοδηµοκρατών και
υπήρξε µια συνεργασία στον συγκεκριµένο δήµο. Σε άλλους δήµους, όµως, δεν υπήρξε και γι’ αυτό δεν µπορούσαν να κυβερνηθούν.
Υπάρχουν, βέβαια, και δήµοι οι οποίοι έχουν πολύ µεγάλη επιτυχία και οι δήµαρχοι οι οποίοι έχουν καταφέρει να ξεπεράσουν
κοµµατικές παρωπίδες έχουν πετύχει απίστευτα αποτελέσµατα.
Για παράδειγµα, πάλι στη δική µου εκλογική περιφέρεια, τη Δυτική Αθήνα, είναι δήµαρχος ο Ανδρέας Παχατουρίδης για δεκαέξι, δεκαοκτώ χρόνια - δεν ξέρω πόσα έχει πάει, έχω χάσει το
µέτρηµα- και βγαίνει µε 75%. Γιατί; Ποια είναι η σοφία του Παχατουρίδη; Δεν κοµµατίζεται, δεν κοµµατικοποιείται.
Αυτό δεν το έχετε καταλάβει εσείς, πολλοί στην Αριστερά. Οι
δήµοι πια δεν είναι κοµµατικοί. Τον κόσµο δεν τον ενδιαφέρει
ποιο κόµµα ψηφίζεις στις βουλευτικές εκλογές. Τον ενδιαφέρει
αν είσαι αποτελεσµατικός δήµαρχος, αν είσαι αποτελεσµατικός
σε αυτό που κάνεις για το καλό του δήµου και των δηµοτών. Και
αυτή είναι και η φιλοσοφία της Νέας Δηµοκρατίας. Γι’ αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης αρνήθηκε, παρ’ όλο που δέχθηκε πιέσεις,
να δώσει χρίσµα σε υποψηφίους δηµάρχους στις τελευταίες δηµοτικές εκλογές, παρ’ όλο που ήταν µόλις έναν µήνα πριν από
τις βουλευτικές εκλογές.
Αυτό πρέπει να αλλάξει και αυτή την µεγάλη αλλαγή που θα
είναι υπέρ των δήµων, υπέρ της κυβερνησιµότητας των δήµων
και υπέρ της αποτελεσµατικότητας των δήµων φέρνει µε τον
νόµο που κατέθεσε σήµερα η ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και τον οποίον υποστηρίζουµε και οι 158 Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας ως µια γροθιά.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Ξανθόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Σήµερα είναι µία σηµαδιακή µέρα για το δικαιικό σύστηµα της
χώρας. Η Ένωση Ευρωπαίων Δικαστών, οµόφωνα, αποφάσισε
να συστήσει στην ελληνική Κυβέρνηση να συµπεριλάβει στη νοµοθετική πρωτοβουλία, την εκάστοτε, τη γνώµη και την παρουσία
των δικαστικών ενώσεων της χώρας. Είναι ένα σηµείο το οποίο
η Κυβέρνηση πρέπει πια να καταλάβει ότι «παίζει εν ου παικτοίς»
και δεν µπορεί να χειρίζεται τους θεσµούς κατά τις δικές της επι-
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λογές. Στη δηµοκρατία οι θεσµοί έχουν την αυταξία τους και είµαστε υποχρεωµένοι να συνεργαζόµαστε, ανεξάρτητα από τις
προσωπικές µας ή πολιτικές µας απόψεις.
Δεύτερον, επίσης είναι µια πολύ σηµαντική µέρα γιατί τίθεται
σε ισχύ ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας. Πτωχεύουν πλέον και τα
φυσικά πρόσωπα, έπαυσε κάθε προστασία της πρώτης κατοικίας
και τα δράµατα που θα ξεκινήσουν από αύριο -ήδη εκατοντάδες
πλειστηριασµοί είναι στα χαρτιά- πραγµατικά θα αποτελέσουν
κεντρικό πολιτικό διακύβευµα το επόµενο χρονικό διάστηµα.
Εν τάχει, να αναφερθώ στην νοµοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης και στην τροπολογία που εισήγαγε ο κύριος Υπουργός. Είναι δεδοµένο για µας τους νοµικούς ότι ο νόµος δηµιουργεί συνειδήσεις και γι’ αυτόν το λόγο η Νέα Δηµοκρατία µε το
που εξελέγη αποφάσισε να αφυδατώσει, να αποδυναµώσει τον
νόµο της απλής αναλογικής στην τοπική αυτοδιοίκηση, να µεταφέρει την αποφασιστική αρµοδιότητα στις οικονοµικές επιτροπές
και να προσβάλει έτσι µε τον πιο ευθύ τρόπο την πρόσφατη λαϊκή
ετυµηγορία.
Δεν άφησε καθόλου ζωτικό χώρο σ’ αυτή τη νέα απόπειρα για
να δηµιουργηθεί ένα νέο πεδίο τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου η
συναίνεση θα επιβαλλόταν εκ των πραγµάτων, για να δούµε σε
ποιο βαθµό µπορούµε να λειτουργήσουµε συναινετικά τουλάχιστον στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Με µια βαθιά συντηρητική προσέγγιση την ενδιαφέρει ενός ανδρός αρχή και δυναµίτισε από την πρώτη αρχή αυτήν τη δυνατότητα. Σήµερα το υλοποιεί και το θεσµοθετεί µε την αλλαγή του
εκλογικού νόµου. Ακούσαµε επανειληµµένα ως επιχείρηµα από
την πλευρά των συναδέλφων της Κυβέρνησης ότι οι θεσµικοί εκπρόσωποι, οι δήµαρχοι, οι περιφερειάρχες ήταν αντίθετοι. Βεβαίως ήταν αντίθετοι. Έχετε ακούσει εσείς ή γνωρίζετε στην
ιστορία της πολιτικής άνθρωποι που χάνουν δικαιώµατα να συµφωνούν χωρίς αντιρρήσεις; Το σύστηµα αυτό έρχεται να καταργήσει το δηµαρχοκεντρικό σύστηµα και να δώσει φωνή στους
εκλεγµένους αντιπροσώπους. Είναι προφανές ότι αυτός που του
στερείς το δικαίωµα λύειν και δεσµείν θα έχει αντιρρήσεις. Αλλά
ως κοινωνία πώς θα προχωρήσουµε, µε το ενός ανδρός αρχή ή
µε την αρχή της πλειοψηφίας;
Δεύτερον -και κλείνω µε αυτό- η απλή αναλογική θα δηµιουργούσε µια κουλτούρα συνεννόησης τέτοια που έχει ανάγκη όλη
η ελληνική κοινωνία. Βεβαίως όµως, κύριοι της Πλειοψηφίας, εδώ
ο κύριος Πρωθυπουργός για τα σαράντα χρόνια από την ένταξη
προσδιόρισε το διάστηµα 2015-2019 ως µαύρη τρύπα της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας. Είναι λογικό, λοιπόν και είστε συνεπείς µε τη λογική σας όταν δεν θέλετε κουλτούρα συναίνεσης
και όταν δεν αντιλαµβάνεστε ότι στη δηµοκρατία έχουν όλοι λόγο
και πρέπει να αναγνωρίζουµε όλοι τον εαυτό µας στους θεσµούς.
Επί των συγκεκριµένων τώρα άρθρων δύο θέµατα. Καταργείτε
τις τοπικές κοινότητες. Εκκολάπτονται τα νέα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης εκεί και κακώς το κάνετε. Δείτε λίγο την Επιστηµονική Επιτροπή τι λέει και το λέει ρητά. «Ερωτάται, όµως:
ποιος είναι ο θεµιτός σκοπός που δικαιολογεί την υποχρεωτική
εκλογική συνεργασία του υποψηφίου προέδρου δηµοτικής κοινότητας µε δηµοτικό συνδυασµό και τον αποκλεισµό της δυνατότητας υποβολής ανεξάρτητης υποψηφιότητας;». Η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής το λέει. Δεν το λέµε µόνον εµείς. Καταλαβαίνετε ότι αυτό που κάνετε λοιπόν δεν βοηθάει καθόλου.
Δεύτερον, ορίζετε 43% όριο για την εκλογή του δηµάρχου και
το 43% γίνεται 60% στο δηµοτικό συµβούλιο. Ποιος είναι ο επιταχυντής αυτός, ο καταλύτης που αυξάνει κατά 50% την εκπροσώπηση στο δηµοτικό συµβούλιο; Και δεν καταλαβαίνετε ότι µε
αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά ενισχύεται το δηµαρχοκεντρικό χαρακτήρα έτσι που και οι στοιχειώδεις συναινέσεις να απαιτούνται
ο δήµαρχος δεν θα προχωρήσει;
Να πω µια πρόταση που την έκανα και στις επιτροπές: 43% ο
δήµαρχος να έχει το 51% του δηµοτικού συµβουλίου, να µπορεί,
λοιπόν, να υπάρχει η αρχή της κυβερνησιµότητας, αλλά να µην
είναι ο απόλυτος κυρίαρχος. Να πω και κάτι άλλο συµβατό µε
τον εκλογικό νόµο; Δώστε µια κλιµακωτή αύξηση. «Πήρες 43, θα
έχεις 51». «Πήρες 45, θα έχεις 53». Πήρες 48 θα έχεις 58».
Δώστε, δηλαδή, τη δυνατότητα αυτή να έρθουν σε επαφή και σε
ώσµωση οι διαφορετικές απόψεις στο δηµοτικό συµβούλιο.
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Δεν σας αφορά, όµως, καθόλου αυτό. Θέλετε έναν άνθρωπο
ο οποίος θα διοικεί, έναν άνθρωπο ο οποίος θα κάνει τα κουµάντα για να ξέρετε µε ποιον έχετε να κάνετε και να µπορεί και
αυτός να κάνει αυτά που έχει στο µυαλό του αγνοώντας εν πολλοίς την εκφρασµένη άποψη του δηµοτικού συµβουλίου.
Εν τάχει τώρα ως προς την τροπολογία, κύριε συνάδελφε,
κύριε Πλεύρη έχουµε διαφωνήσει πολλές φορές και σας εγκαλώ,
διότι ενώ είστε έγκριτος νοµικός πάλι επαναφέρετε σε λάθος
βάση την κουβέντα που κάναµε. Ο Ποινικός Κώδικας που ψηφίσαµε κατήργησε ως παρεπόµενη ποινή τη στέρηση των πολιτικών δικαιωµάτων διότι ήταν ένα εντελώς αναχρονιστικό αποµεινάρι του κώδικα της δεκαετίας του ‘50. Και λέµε ότι είναι θέµα
διοικητικό της εκλογικής νοµοθεσίας, γι’ αυτό κάναµε εµείς τη
νοµοθετική πρωτοβουλία που απορρίψατε και έρχεται ο κύριος
Υπουργός και την κάνει τώρα και εν τοις πράγµασι συνοµολογεί
αυτό που έχουµε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν είναι ο Ποινικός Κώδικας που εµποδίζει. Είναι η έλλειψη ρύθµισης στην
εκλογική νοµοθεσία.
Εν τάχει, κυρία Πρόεδρε, για να µην καταχρώµαι τον χρόνο
από τους επόµενους συναδέλφους. Κύριε Υπουργέ, θέλω να παρακολουθήσετε κάποιες παρατηρήσεις που έχω επί των συγκεκριµένων άρθρων. Προβλέπεται η αµετάκλητη καταδίκη σε ποινή
κάθειρξης για τις πράξεις που περιλαµβάνονται στα έξι πρώτα
κεφάλαια του Ποινικού Κώδικα. Άρα, δηµιουργείται ένα ερώτηµα: τι θα γίνει µε αυτά τα αδικήµατα τα οποία περιγράφονται
µετά τα έξι πρώτα κεφάλαια ή σε ειδικούς ποινικούς νόµους; Μολονότι πολλά από αυτά επισύρουν ποινές ανάλογες ή και βαρύτερες, αυτά εξαιρούνται;
Επίσης δεν είναι ξεκάθαρο γιατί αποκλείονται πράξεις που
στρέφονται κατά της προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας, εµπορία ανθρώπων, βιασµός, αποπλάνηση ανηλίκων, τα οποία
πραγµατικά έχουν µια πλήρη απαξία και δεν αντιλαµβανόµαστε
πώς γίνεται αυτή η διάκριση.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Γι’ αυτό τα είχαµε στον Ποινικό Κώδικα.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν έχω χρόνο τώρα να απαντήσω. Με πιέζεις, γι’ αυτό µου τα κάνεις αυτά.
Κύριε Υπουργέ, επίσης απαιτείται µε την περίπτωση ββ’ αµετάκλητη καταδίκη σε οποιαδήποτε ποινή για εγκλήµατα του
στρατιωτικού ποινικού κώδικα για τα οποία επαπειλείται η ισόβια
κάθειρξη. Πολλές φορές, όµως, λόγω ελαφρυντικών και άλλων
περιστάσεων επιβάλλεται µια πολύ µικρότερη ποινή. Άρα λοιπόν
µόνο µε την επ’ απειλή της ποινής θα υπάρχει το πρόβληµα αυτό
και ο άνθρωπος αυτός θα έχει µια ποινή επτά ή πέντε χρόνων και
θα έχει κώλυµα;
Επίσης, για την ισόβια κάθειρξη δεν προβλέπεται τυπικά απώτατος χρόνος ολοκλήρωσης εκτός από την περίπτωση της υφ’
όρον απόλυσης. Τι θα κάνει αυτός ο άνθρωπος; Εφ’ όρου ζωής
θα στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώµατα; Δεν είναι χρήσιµο να
τεθεί ένα ανώτατο νοµοθετικό όριο στέρησης των πολιτικών του
δικαιωµάτων;
Είµαι λίγο βιαστικός γιατί ήδη έχω φτάσει στα εννέα λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Πρέπει να κλείσετε
όµως σιγά σιγά.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Την ελάχιστη ανοχή, γιατί κάνω
συγκεκριµένες παρατηρήσεις, κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλώ.
Επίσης, κύριε Υπουργέ, σχετικά µε τους φυγόποινους υπάρχει
το πρόβληµα το οποίο αντιµετωπίζουµε τώρα, να προβλεφθεί ότι
ο χρόνος κατά τον οποίο ο καταδικασθείς είναι φυγόποινος δεν
υπολογίζεται στον συνολικό χρόνο της στέρησης των πολιτικών
δικαιωµάτων και προστίθεται σε αυτόν.
Σε ό,τι αφορά την οριστική καταδίκη δεν προβλέπεται στο δικαιικό µας σύστηµα η καταγραφή οριστικής καταδίκης. Το ποινικό µητρώο θέλει αµετάκλητη. Άρα, λοιπόν, και επειδή η οριστική καταδίκη µπορεί να υπάρχει στα διάφορα πληµµελειοδικεία
της χώρας πρέπει να µεριµνήσετε πώς θα προκύπτει αυτή η οριστική καταδίκη. Θα είναι δηλαδή µετά από υπεύθυνη δήλωση του
υποψηφίου, θα µεθοδευτεί και επινοηθεί κάποιος άλλος τρόπος;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Πρέπει να κλείσετε,
κύριε συνάδελφε. Έχουµε φτάσει στα δέκα λεπτά πια.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Κάνω συγκεκριµένες παρατη-
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ρήσεις. Δεν µιλώ περί διαγραµµάτων. Συνεισφέρω. Καταλαβαίνω, κυρία Πρόεδρε. Δεν το κάνω σχεδόν ποτέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Δεν αµφιβάλλω, κύριε
συνάδελφε, ότι συνεισφέρετε, αλλά ξέρετε ότι ο χρόνος είναι
συγκεκριµένος. Ήδη έχετε πάρει τρία λεπτά παραπάνω.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Ένα λεπτό, για να τελειώσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ένα λεπτό µού είπατε
πριν από λίγο.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Επίσης, κύριε Υπουργέ, άλλη
παρατήρηση: σε σχέση µε τα πρόσωπα τα οποία δεν δικαιούνται
να συµµετέχουν εφόσον έχουν καταδικαστεί πρέπει να βρούµε
ρυθµίσεις, γιατί αυτοί οι άνθρωποι µπορούν εύκολα την κρίσιµη
στιγµή να παραιτηθούν και να κάνουν δουλειά από άλλα όργανα
του κόµµατος, µολονότι η παρουσία τους εκεί σηµατοδοτεί και
σηµαίνει µάλλον ότι πρόκειται περί τέτοιας οργάνωσης εγκληµατικής ή όχι. Βεβαίως υπάρχει η altera pars, που ξέρουµε ότι δεν
πρέπει να υπάρχει παρέµβαση στα εσωτερικά των κοµµάτων.
Υπάρχει ένα όριο. Δεν µπορούµε να παρεµβαίνουµε και να λέµε
ακριβώς ποιος θα είναι σε ποια θέση. Το καταλαβαίνω πάρα πολύ
καλά. Αναδεικνύω τον προβληµατισµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, µην
µε φέρνετε σε δύσκολη θέση τώρα. Σας παρακαλώ.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν έχω άλλη παρατήρηση εκτός από το ότι η τροπολογία που περιορίζει τη χρηµατοδότηση
στο κόµµα δεν την περιορίζει στο φυσικό πρόσωπο. Να το δούµε
κι αυτό. Θα είχα πάρα πολλά να συνεισφέρω, αλλά ατυχώς βλέπω ότι ο χρόνος έχει τελειώσει.
Σας ευχαριστώ πρωτίστως για την κατανόηση, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Τον λόγο τώρα έχει ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας,ο κ.
Βρούτσης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Δεν πιστεύω να έχει παράπονο ο κ. Ξανθόπουλος και οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ. Δώδεκα ολόκληρα λεπτά αντί για επτά. Συγχαρητήρια, συµβάλλετε µε τις προτάσεις σας. Είµαστε εδώ και
τις ακούµε. Αυτό δείχνει ότι είµαστε ανοιχτοί στον δηµοκρατικό
διάλογο, ότι η Βουλή λειτουργεί κανονικά, χωρίς πιέσεις, χωρίς
εξαναγκασµούς και ενίοτε ξεπερνάµε και τον χρόνο, οι Βουλευτές δηλαδή οι οµιλούντες από όλες τις πτέρυγες της Βουλής, αν
και εφόσον έχουν να προσθέσουν κάτι χρήσιµο, ανεξάρτητα αν
γίνει αποδεκτό ή όχι. Αυτή είναι η ανοχή και η οµορφιά της δηµοκρατίας, που εδώ τη βιώνουµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπηρετώ την τοπική αυτοδιοίκηση είκοσι ολόκληρα χρόνια. Πριν εκλεγώ ως Βουλευτής είχα
την τιµή και την χαρά να υπηρετήσω αυτόν τον πανέµορφο
θεσµό. Τον Α’ βαθµό ως δηµοτικός σύµβουλος, κυρίως όµως τον
Β’ βαθµό, το προεδρείο της ΕΝΑΕ µε τον αείµνηστο Θεόδωρο
Κατριβάνο, µε την πρόεδρο τη Φώφη Γεννηµατά, ως πρόεδρο
της ΕΝΑΕ εκείνη την περίοδο. Έχω βιώσει, δηλαδή, κι έχω ζήσει
τον θεσµό του, την οµορφιά του, τις δυσκολίες του από µέσα.
Μπορώ να πω σήµερα ότι η αυτοδιοίκηση στο σύνολό της αποτελεί µια από τις κορυφαίες δηµοκρατικές κατακτήσεις του
τόπου µας που αργήσαµε ως πολιτικό σύστηµα, ως πολιτεία να
τη φτάσουµε στα σηµερινά επίπεδα. Την πήγαµε µε καλό τρόπο
κι έχουµε φτάσει σε ένα πολύ καλό σηµείο. Διότι πριν την αυτοδιοίκηση αξίζει κάποιος να θυµηθεί -κάποιοι νεότεροι που δεν
γνωρίζουν ή εµείς που ακόµη τη θυµόµαστε µέσα από διηγήµατα- πώς γινόταν ο δηµοκρατικός προγραµµατισµός και η ανάπτυξη στον τόπο µας. Ήταν η σκοτεινή περίοδος για κείνα τα
χρόνια γιατί έτσι λειτουργούσε το κοινωνικοπολιτικό σύστηµα
της χώρας που οι Βουλευτές ή οι Υπουργοί κατέβαιναν στις περιφέρειές τους και διαµέσου εκπροσώπων τους έταζαν, δηµιουργούσαν κι έφτιαχναν έργα. Αυτή ήταν η πραγµατικότητα.
Περάσαµε από τις συµπληγάδες των πολιτικών ζυµώσεων. Περάσαµε στη δηµοκρατία µετά το 1974 και άρχισε πράγµατι και
µέσα από την γόνιµη αντιπαράθεση και τις προτάσεις που υπήρχαν την περίοδο εκείνη και µε το ΠΑΣΟΚ να διαµορφώνεται σιγά
σιγά ένα νέο περιβάλλον, το νέο αυτοδιοικητικό τοπίο του δηµοκρατικού προγραµµατισµού στη χώρα µέσα από τις νοµαρχίες,
οι οποίες ήταν δοτές την περίοδο εκείνη, µέσα από τους δηµάρ-
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χους και τους δήµους που ήταν πάµπολλοι την περίοδο εκείνη.
Περάσαµε περιόδους µε αµφισβητήσεις, µε ζυµώσεις, µε διεκδικήσεις και φτάσαµε στο σηµερινό τοπίο µε τους δήµους κατανεµηµένους σε όλη τη χώρα, συγκεκριµένη γεωγραφική κατανοµή,
µε τις δεκατρείς περιφέρειες της χώρας. Κανείς πλέον δεν αµφισβητεί αυτά τα µεγέθη και αυτό είναι το ευχάριστο της σηµερινής συζήτησης. Ούτε από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ούτε από
του ΚΙΝΑΛ ούτε από άλλες πλευρές αµφισβητήθηκε η γεωγραφική κατανοµή και του Α’ και του Β’ βαθµού κι αυτό είναι µια πολύ
θετική κατάκτηση.
Ερχόµαστε τώρα να συζητήσουµε ένα ζήτηµα το οποίο πιστεύω ότι είναι κορυφαίο. Είναι πολύ ζωτικής σηµασίας για τη
δηµοκρατία και για την ανάπτυξη. Αφορά το εκλογικό σύστηµα
των δήµων και των περιφερειών. Από το πρωί καθήµενος στην
πρώτη γραµµή ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος παρακολούθησα τα επιχειρήµατα κατ’ εξοχήν των συναδέλφων του ΣΥΡΙΖΑ.
Προσπαθώντας να τα αποκωδικοποιήσω φτάνω σε µια περιγραφή µε δύο τίτλους. Δυο πράγµατα συµβαίνουν: Πράγµατι ο
ΣΥΡΙΖΑ µε τον ν.4555/2018 επιχείρησε σκόπιµα και εµβόλιµα να
υπονοµεύσει την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας η οποία ερχόταν φαλκιδεύοντας τον θεσµό της αυτοδιοίκησης και υπονοµεύοντας τις δηµοτικές αρχές και τους δήµους που θα εκλεγόντουσαν. Αυτό είναι ένα σενάριο. Το άλλο σενάριο είναι ότι ο
ν.4555/2018 που τροποποίησε τον προηγούµενο νόµο που γινόντουσαν οι εκλογές από το 2010, τον ν.3852/2018, ήταν µια ιδεολογική του πολιτική εµµονή ή ιδεοληψία. Δεν υπάρχουν άλλα. Ή
το ένα ή το άλλο. Ή και τα δυο. Εγώ όντας καλοπροαίρετος δέχοµαι ότι ήταν η ιδεολογική σας και πολιτική σας αντίληψη για
τα εκλογικά πράγµατα, για την τοπική αυτοδιοίκηση, τους δήµους και τις περιφέρειες. Ας πάρουµε αυτό το σενάριο.
Στη βάση αυτού του σεναρίου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
ποια είναι η επιχειρηµατολογία του ΣΥΡΙΖΑ σήµερα στην ανάλωση του χρόνου που έγινε από τον εισηγητή του και από τους
Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατ’ εξοχήν; Ότι µε τον τρόπο που εισηγείται σήµερα η Κυβέρνηση το νέο εκλογικό σύστηµα για δήµους
και περιφέρειες έρχεται να χειραγωγήσει, να καταργήσει τον δηµοκρατικό προγραµµατισµό, να νοθεύσει τη λαϊκή βούληση και
µια σειρά από τέτοιες σκέψεις και αναλύσεις. Για να δούµε όµως
τα πράγµατα πώς είναι. Στην πράξη, στην πραγµατικότητα τι είχε
συµβεί µετά τον ν.4555/2018 και τις εκλογές της αυτοδιοίκησης
το 2019; Να δούµε ποια είναι η πραγµατικότητα.
Εκλέγοµαι στον Νοµό Κυκλάδων, έναν πανέµορφο, ευλογηµένο νοµό µε πολλούς δήµους λόγω της νησιωτικής ιδιαιτερότητας που τα εκλογικά αποτελέσµατα έφεραν αποτελέσµατα σε
επίπεδο ψήφων και ποσοστών τα οποία ήταν ουσιαστικά καταστροφικά, όπως είχαν αποτυπωθεί την περίοδο εκείνη. Δήµαρχος, υποψήφιος συνδυασµός µε 48%. Οι δύο αντίπαλοι συνδυασµοί 30% ο ένας και 22% ο άλλος. Και εκλέγεται το 30% έναντι
του 48%. Άλλη περίπτωση: 45% ο πρώτος συνδυασµός, 30% ο
δεύτερος, 25% ο τρίτος. Εκλέγεται στον δεύτερο γύρο ο συνδυασµός µε το 30%. Και ρωτάω: αυτό είναι λαϊκή βούληση; Αυτό
δείχνει ότι υπήρξαν συνεννοήσεις πάνω από το τραπέζι και όχι
ανίερες, όπως κατηγορείτε εµάς ότι θα σηµειωθούν τώρα, οι
οποίες ήρθαν πολύ ωραία και συµφώνησαν το 48% να µην κυβερνήσει την τοπική κοινωνία και να την κυβερνήσει το 30%;
Αυτός είναι ο δηµοκρατικός προγραµµατισµός που υπερασπίζεται σήµερα ο ΣΥΡΙΖΑ;
Προσέξτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι θα είχε συµβεί αν
ο µη γένοιτο, δεν είχε πάρει τις εκλογές του 2019 η Νέα Δηµοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανοίγω µια παρένθεση να
πω το εξής το οποίο έχει την πολιτική του αξία και σηµασία. Αυτό
που επιχειρούµε σήµερα δεν είναι κάτι καινούργιο ούτε έρχεται
ξαφνικά. Είναι το αποτέλεσµα της προεκλογικής µας δέσµευσης.
Είχαµε πει πεντακάθαρα µέσα στη Βουλή όταν φέρατε τον νόµο
το 2018 ότι θα τον αλλάξουµε. Άρα, είµαστε απόλυτα συνεπείς
και µε το εκλογικό σώµα και µε την κοινωνία και µε την τοπική
αυτοδιοίκηση. Δεύτερον, το φέραµε δύο χρόνια πιο µπροστά.
Δεν αιφνιδιάζουµε. Δεν ερχόµαστε παραµονή των δηµοτικών
εκλογών να φέρουµε τον νόµο. Τον φέρνουµε δυο χρόνια πιο
µπροστά έτσι ώστε όλοι που θέλουν να ασχοληθούν µε την τοπική αυτοδιοίκηση να έχουν καθαρό εκλογικό τοπίο, καθαρούς
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κανόνες, πώς θα πάνε µε τις παρατάξεις τους και τις προτάσεις
τους. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Ας πάµε, λοιπόν, να δούµε, αν ο µη γένοιτο δεν είχε βγει η Νέα
Δηµοκρατία η οποία αµέσως το πρώτο νοµοσχέδιο που έφερε
ήταν τρεις τροποποιήσεις, ο ν.4625/2019, ο ν.4635/2019 και ο
ν.4623/2019. Με βάση τις τροποποιήσεις και τις συγκεκριµένες
τροπολογίες δώσαµε ανάσα και ανακούφιση έτσι ώστε να µπορούν οι δήµαρχοι και τα δηµοτικά συµβούλια που πήραν την ευθύνη της διακυβέρνησης των τοπικών κοινωνιών να µπορούν να
αποφασίζουν. Πράγµατι ήταν µια τονωτική ένεση που επιβραβεύθηκε από το σύνολο της αυτοδιοίκησης και του Α’ και του Β’ βαθµού. Διότι µπόρεσαν να κυβερνήσουν. Έστω σε ασφυκτικά
πλαίσια αλλά µπόρεσαν να πάρουν αποφάσεις.
Εγώ θέλω να κάνω µια ερώτηση. Ας απαντηθεί µέχρι αύριο
που θα έχουµε την οριστική ψηφοφορία για τον συγκεκριµένο
νόµο. Υπήρχε πρόβλεψη στον νόµο του ΣΥΡΙΖΑ σε περίπτωση
που αυτή η ωριµότητα δεν υπήρχε µεταξύ των δηµοτικών συµβουλίων; Σε περίπτωση που δεν επέρχεται η συνεννόηση και η
πολιτική ωριµότητα υπήρχε ρύθµιση βάσει της οποίας ένας δήµαρχος και µια δηµοτική αρχή να µη µείνει ακυβέρνητη; Πώς θα
ψηφιζόταν ο προϋπολογισµός του δήµου; Με ποιες δυνάµεις, αν
δεν υπήρχε συνεννόηση; Και ποιος µπορούσε µε διάταξη νόµου
εδώ από τον δικό σας νόµο να διασφαλίσει το τεχνικό πρόγραµµα του δήµου; Ουσιαστικά µε τον δικό σας νόµο, κύριοι του
ΣΥΡΙΖΑ, ερχόταν η απόλυτη φαλκίδευση, η υπονόµευση, η στασιµότητα και η αδράνεια στον Α’ και τον Β’ βαθµό αυτοδιοίκησης.
Και τι σηµαίνει αυτό; Πολύ απλά για τους πολίτες µας που µας
ακούνε η αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθµού αποτελεί τον σηµαντικό
αναπτυξιακό πυλώνα, το δηµοκρατικό εκείνο επίπεδο όπου οι
αποφάσεις παίρνονται µε εγγύτητα, κοντά στον πολίτη. Είναι η
ονοµαζόµενη αρχή της επικουρικότητας. Είναι εκεί που ζυµώνονται οι ιδέες και οι απόψεις στα τοπικά προβλήµατα και δίνονται
λύσεις. Είναι αυτό που αλλάξαµε δεκαετίες τώρα.
Αυτό επιχειρήσατε είτε κακόβουλα, είτε καλοπροαίρετα, αλλά
µε ιδεοληψία που διακατέχει το θέµα των εκλογών, να το φρενάρετε. Και ευτυχώς που εκλέχθηκε η νέα Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη που σήµερα κάνουµε πράξη µε συνέπεια αυτό
που υποσχεθήκαµε προεκλογικά. Αυτή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η πραγµατικότητα βάσει της οποίας εξελίχθηκε όλο
το προηγούµενο διάστηµα το θέµα της εκλογικής διαδικασίας
και για τον Α’ και για τον Β’ βαθµό. Σήµερα ερχόµαστε µε καθαρό
τρόπο να τοποθετήσουµε τις σκέψεις µας, τις ιδέες µας και το
πώς εµείς οραµατιζόµαστε την αυτοδιοίκηση του αύριο και του
µέλλοντος.
Ανοίγω µια παρένθεση. Θέλω να µιλήσω στον Υπουργό, τον
αγαπητό φίλο Μάκη Βορίδη τον οποίο συγχαίρω και εκείνον και
την Κυβέρνηση που εισηγούνται αυτόν τον νόµο µε απόλυτη συνέπεια όπως είχαµε πει και είχαµε δεσµευτεί.
Η µάχη για αυτοδιοίκηση και περισσότερο δηµοκρατία δεν
είναι κάτι που είναι πεπερασµένο. Είναι µια διαρκής εξέλιξη. Αυτό
σηµαίνει ότι τα ζητήµατα της αυτοδιοίκησης -και του Α’ και του
Β’ βαθµού- είτε µέσω χρηµατοδοτήσεων είτε µέσω αρµοδιοτήτων θα είναι µια συνεχής συζήτηση για το σήµερα και το αύριο
της χώρας. Δεν τελειώνει.
Άρα, λοιπόν έχουµε ένα ανοιχτό πεδίο, το τµήµα των αρµοδιοτήτων και της χρηµατοδότησης της αυτοδιοίκησης, να το βλέπουµε συνεχώς και διαρκώς σύµφωνα µε τις κοινωνικές και
οικονοµικές εξελίξεις της χώρας.
Το εκλογικό όµως κοµµάτι πρέπει να κλείσει. Πρέπει να έχουµε
καθαρούς κανόνες. Και αυτό φέρνουµε σήµερα, για να τελειώσει
µια για πάντα το πλαίσιο βάσει του οποίου θα εκλέγονται οι αυτοδιοικητικοί εκπρόσωποι της πατρίδας µας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΒΔΕΛΑΣ)
Το ερώτηµα το οποίο εγείρεται είναι µε ποια επιχειρήµατα λέτε
ότι ερχόµαστε να χειραγωγήσουµε τους δήµους και τους επόµενους συνδυασµούς. Πώς ξέρετε λοιπόν, εσείς ότι οι επόµενοι
συνδυασµοί που θα κυριαρχήσουν στις επόµενες εκλογές, θα
είναι προκατειληµµένοι ή τοποθετηµένοι υπέρ της Νέας Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης; Μας τους παραχωρείτε από τώρα
ή λέτε από τώρα ότι θα «ηττηθείτε»; Για µας δεν υπάρχει ήττα,
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µόνο νίκη φέρνει η αυτοδιοίκηση. Είναι για µας µια δέσµευση και
µία υλοποίηση, της εδώ και πολλά χρόνια απόφασής µας να µην
κοµµατικοποιήσουµε την αυτοδιοίκηση, τους συνδυασµούς. Στηρίξεις δεν δίνουµε, το είπε και ο φίλος µου Γιάννης Λοβέρδος.
Εδώ και χρόνια το θέµα της στήριξης και των χρισµάτων έχει καταργηθεί. Έρχονται να αναµετρηθούν πάνω στη βάσανο των
προτάσεων, των ιδεών, των καλύτερων σκέψεων, του ανταγωνισµού των ιδεών και των οραµάτων οι συνδυασµοί και ο κόσµος
επιλέγει ελεύθερα τον καλύτερο εκπρόσωπό του είτε σε επίπεδο
δηµάρχου είτε σε επίπεδο δηµοτικών συµβούλων. Αυτή δεν είναι
η πιο ωραία λειτουργία της δηµοκρατίας; Αυτό δεν θα το αποφασίσουν οι πολίτες στις επικείµενες αυτοδιοικητικές εκλογές;
Αυτές τις αρχές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς σήµερα
κάνουµε πράξη µε τον εκλογικό νόµο για την αυτοδιοίκηση. Είναι
ένας νόµος τον οποίο υποδέχθηκε ανακουφιστικά το σύνολο της
αυτοδιοίκησης. Και µεταφέρω και το δικό µου µήνυµα εκ µέρους
του Νοµού Κυκλάδων. Συντριπτικά στο σύνολό τους όλες οι δηµοτικές αρχές, πλειοψηφία και µειοψηφία, αποδέχτηκαν αυτό το
εκλογικό σύστηµα. Γιατί; Διότι είναι ωραία η δηµοκρατία, την
οποία υπηρετούµε και θέλουµε όλοι. Όµως δηµοκρατία χωρίς
κυβερνησιµότητα δεν είναι δηµοκρατία. Αν δεν µπορεί αύριο, την
επόµενη µέρα, η δηµοτική αρχή να αποφασίσει να κάνει τον δηµοκρατικό προγραµµατισµό για τα έργα, για την ανάπτυξη του
τόπου, να πάρει αποφάσεις το δηµοτικό συµβούλιο για το πού
θέλει να πάει η τοπική κοινωνία, τότε η δηµοκρατία πάσχει, υπονοµεύεται στην πράξη, υπονοµεύεται στην πραγµατικότητα. Και
επειδή εµείς θέλουµε µία ανόθευτη, ακηδεµόνευτη, ακοµµάτιστη, ανεξάρτητη αυτοδιοίκηση, σήµερα φέρνουµε αυτόν το
νόµο. Καλό θα ήταν να τον ψηφίσουν όλες οι πλευρές της Βουλής.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Βρούτση.
Καλησπέρα σας, καλό µήνα και καλό καλοκαίρι.
Τον λόγο έχει ο κ. Μπαραλιάκος, από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΞΕΝΟΦΩΝ (ΦΩΝΤΑΣ) ΜΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ: Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ερχόµαστε σήµερα να εκπληρώσουµε ακόµα µια σηµαντική προεκλογική µας
δέσµευση διορθώνοντας ταυτόχρονα µια συνεχιζόµενη ανορθογραφία του ΣΥΡΙΖΑ στον τρόπο διοίκησης και λήψης αποφάσεων
στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Το µοντέλο της απλής αναλογικής που εφαρµόστηκε µε τον
ν.4554/2018 κατόρθωσε να οδηγήσει την τοπική αυτοδιοίκηση
σε πλήρη αδράνεια και διαρκή ολιγωρία, εξαιτίας της στρέβλωσης στην κατανοµή των εδρών, στα δηµοτικά και στα περιφερειακά συµβούλια.
Ο ΣΥΡΙΖΑ διαβλέποντας την επερχόµενη τότε ήττα του και την
απώλεια των πολιτικών του ερεισµάτων στην τοπική αυτοδιοίκηση, προτίµησε να βάλει µια ωρολογιακή βόµβα στα θεµέλια
της διακυβέρνησης των δήµων και των περιφερειών. Ποιος ζηµιώνεται εν τέλει από αυτήν την κοντόθωρη και τυχοδιωκτική επιλογή και τη δήθεν ευαισθησία της αλά καρτ απλής αναλογικής;
Φυσικά οι τοπικοί εκλεγµένοι άρχοντες, που αντί να µπορούν να
εφαρµόζουν απρόσκοπτα τα προεκλογικά τους προγράµµατα,
να λύνουν άµεσα προβλήµατα και να συνεισφέρουν στην αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των τοπικών κοινωνιών, βρέθηκαν
σε µια ιδιότυπη οµηρία, εξαναγκαζόµενοι να προβαίνουν συχνά
σε επώδυνους συµβιβασµούς και ανεπίτρεπτες υποχωρήσεις.
Πάνω από όλα ζηµιώθηκε ο διοικούµενος, ο πολίτης των τοπικών
κοινωνιών. Αντί λοιπόν, να προωθήσουν την αποκέντρωση, την
παραχώρηση αρµοδιοτήτων και την εύρυθµη κυβερνησιµότητα
στην τοπική αυτοδιοίκηση, επέβαλαν µια επιπρόσθετη γραφειοκρατία, µια µεγαλύτερη ταλαιπωρία για τους δηµότες, περισσότερα εµπόδια στις αιρετές και υπηρεσιακές αρχές των ΟΤΑ.
Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο οι ρυθµίσεις του παρόντος νοµοσχεδίου επιφέρουν µια µεγάλη τοµή αναπτυξιακού χαρακτήρα
στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δίνουµε ξανά τη δυνατότητα στους
αιρετούς να εφαρµόσουν το πολιτικό τους όραµα για τον τόπο
τους και στους πολίτες να πάρουν ξανά τις τύχες των κοινωνιών
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στα χέρια τους. Αίρουµε τα αδιέξοδα που δηµιούργησαν τις
στρεβλώσεις της απλής αναλογικής, νοµοθετώντας τα εργαλεία
για να επιτρέψουµε στους δήµους και τις περιφέρειες να κυβερνηθούν αποτελεσµατικά και προχωράµε σε αυτήν τη µεταρρύθµιση όχι λίγο πριν τις εκλογές, δυναµιτίζοντας τον δηµόσιο
διάλογο, αλλά σε πολιτικά ουδέτερο χρόνο, ώστε µε νηφαλιότητα και πολυφωνία να ακουστεί η αγωνία των αυτοδιοικητικών,
που παγιδεύτηκαν στη µέγγενη των καταστροφικών νοµοθετικών
επιλογών του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλωστε το νοµοσχέδιο τέθηκε σε δηµόσια διαβούλευση, συγκεντρώνοντας χιλιάδες σχόλια και παρεµβάσεις που αιτούνταν επιτακτικά αλλαγές του προηγούµενου
νόµου.
Προς αυτήν την κατεύθυνση ψηφίζουµε σήµερα συγκεκριµένα
µέτρα και καινοτοµίες, τις οποίες ο Υπουργός αλλά και ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας ανέπτυξαν στις οµιλίες τους διεξοδικά. Μια αδήριτη πραγµατικότητα για τον αυτοδιοικητικό
κόσµο, η οποία αποτέλεσε προεκλογική δέσµευση αυτής της Κυβέρνησης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα υλοποιείται.
Και επιτρέψτε µου να κάνω µια σύντοµη αναφορά στην τροπολογία που κατέθεσε σήµερα ο Υπουργός κ. Βορίδης, ο οποίος
µε γενναιότητα και πολιτική βούληση νοµοθετεί το αυτονόητο,
µε απόλυτη εναρµόνιση προς την συνταγµατική µας τάξη. Αποτελεί λαµπρό πεδίο για επίτευξη συνεννόησης και οµοθυµίας µεταξύ των πολιτικών δυνάµεων του Κοινοβουλίου να συµφωνήσουµε ότι είναι παραφωνία για το πολιτικό µας σύστηµα να επιτρέπεται σε καταδικασµένους, µε οριστική δικαστική απόφαση
για βαριά ποινικά εγκλήµατα, να συνεχίζουν να εκπροσωπούν τα
κόµµατά τους χωρίς καµµία απολύτως συνέπεια. Είναι ζήτηµα
πολιτικής και ηθικής τάξης και φανερώνει την αποφασιστικότητα
της ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνουµε σήµερα µια πληγή
στην τοπική αυτοδιοίκηση και απελευθερωθούµε τις δηµιουργικές της δυνάµεις για την προοπτική των τοπικών κοινωνιών. Δίνουµε το κίνητρο σε νέους ανθρώπους όχι απλώς να ασχοληθούν µε τα κοινά του τόπου τους, αλλά και να υλοποιήσουν το
όραµά τους για την επόµενη µέρα για ζητήµατα που τους αφορούν και τους επηρεάζουν άµεσα. Αυτό άλλωστε είναι και το αληθινό περιεχόµενο της αυτοδιοίκησης και είναι καθήκον µας να
ενισχύσουµε διαρκώς τόσο την καλύτερη λειτουργία της όσο και
την αποτελεσµατικότητά της. Είναι το όπλο για την αποφυγή της
ερήµωσης της περιφέρειας και την ανάσχεση της εγκατάλειψης
της υπαίθρου.
Εκφράζω τα θερµά µου συγχαρητήρια στον Υπουργό Μάκη
Βορίδη όσο και στην ηγεσία του Υπουργείου. Σας καλώ όλους
να υπερψηφίσουµε το παρόν νοµοσχέδιο, ώστε να επιστρέψει η
εύρυθµη λειτουργία και η κανονικότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε και για την τήρηση του χρόνου.
Καλείται στο Βήµα ο κ. Μιχαήλ Κατρίνης από τον Νοµό Ηλείας
και το Κίνηµα Αλλαγής.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εν µέσω θριαµβικών ανακοινώσεων από το σύνολο της Κυβέρνησης για τις εκατοντάδες δόσεων που θα είναι λυτρωτικές για
τα 245 δισεκατοµµύρια ιδιωτικού χρέους -και µακάρι να δικαιωθούν όλα αυτά που λέγονται σήµερα, αλλά πολύ φοβάµαι όµως
ότι δεν είναι τίποτα άλλο από θεωρητικές προσεγγίσεις- συζητούµε ένα νοµοσχέδιο που εξαντλείται στην αλλαγή του εκλογικού συστήµατος στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Πριν µιλήσω όµως για την ουσία του νοµοσχεδίου, επιτρέψτε
µου να συγκρίνω τη λογική αλλά και τη στρατηγική διαφορετικών
κυβερνήσεων την τελευταία δεκαετία για την οργάνωση του κράτους και της αυτοδιοίκησης. Το ΠΑΣΟΚ το 2010 µε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» πρώτα έφτιαξε µια αυτοδιοίκηση ενισχυµένη, αποκεντρωµένη, µε νέες αρµοδιότητες και προέβλεψε εκλογή αιρετής
περιφερειακής αυτοδιοίκησης και µετά εισήγαγε το εκλογικό σύστηµα που υπηρετούσε το µοντέλο της αυτοδιοίκησης που οραµατίστηκε.
Στη συνέχεια ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε την απλή αναλογική µε τα γνω-
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στά αποτελέσµατα, αδυναµία λήψης αποφάσεων και τεράστια,
θα έλεγα, ανυπέρβλητα πολλές φορές προβλήµατα στη διοίκηση
των δήµων, τα οποία ήρθε η Νέα Δηµοκρατία και αφού κατήργησε στην πράξη τα δηµοτικά συµβούλια µε έκτακτες ρυθµίσεις
έρχεται σήµερα και δεν µας λέει ποιο µοντέλο αυτοδιοίκησης
θέλει, δεν µεταρρυθµίζει το θεσµικό πλαίσιο της αυτοδιοίκησης,
αλλά φέρνει προς ψήφιση ένα νοµοσχέδιο που ασχολείται αποκλειστικά µε το σύστηµα εκλογής δηµοτικών και περιφερειακών
αρχών.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας λοιπόν µε χαρακτηριστική ψηφοθηρία και µε το βλέµµα προφανώς στο πώς θα «καθαρίσει» τις επόµενες εκλογικές διαδικασίες φέρνει προς
συζήτηση ένα νοµοσχέδιο που δεν ενσωµατώνει τις βασικές
αρχές της Ευρωπαϊκής Χάρτας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σε
καµµία περίπτωση δεν σηµατοδοτεί ευρωπαϊκό προσανατολισµό
ως προς τον τοµέα αυτό. Πρόκειται για έναν νέο εκλογικό νόµο
που θεωρεί ότι εξυπηρετεί τα στενά κοµµατικά της συµφέροντα
αδιαφορώντας τόσο για τον θεσµό, όσο και για το θεσµικό πλαίσιο. Απουσιάζει παντελώς το όραµα, ο σχεδιασµός για ένα σύστηµα αυτοδιοίκησης περισσότερο σύγχρονο, προσαρµοσµένο
στις περιβαλλοντικές αλλαγές, αλλά και στη νέα ψηφιακή εποχή
που θα αναβάθµιζε συνολικά τη λειτουργία των αυτοδιοικητικών
αρχών στο σύνολό τους και τις τοπικές κοινωνίες σίγουρα. Απουσιάζει το ξεκαθάρισµα των αρµοδιοτήτων µεταξύ κεντρικής διοίκησης από τη µια και αυτοδιοίκησης από την άλλη, σύµφωνα µε
το άρθρο 102 του Συντάγµατος, αλλά και η ενίσχυση του θεσµικού πλαισίου µε ανάθεση αποκλειστικών αρµοδιοτήτων και µεταφορά αντίστοιχων πόρων και προσωπικού για την πρόνοια και
την κοινωνική φροντίδα, για την πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας,
τον χωροταξικό και πολεοδοµικό σχεδιασµό, την προσχολική
αγωγή, την απασχόληση και την ισότιµη συµµετοχή σε προγράµµατα ΕΣΠΑ και άλλα ευρωπαϊκά προγράµµατα.
Αντ’ αυτού, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλούµαστε να τοποθετηθούµε σε ένα σχέδιο νόµου περιορισµένο αυστηρά και
αδικαιολόγητα στην εκλογή δηµοτικών και περιφερειακών αρχών. Και όλο αυτό από µια Κυβέρνηση η οποία εξήγγειλε τόσο
προεκλογικά, όσο και ως Κυβέρνηση την πρόθεσή της να προχωρήσει από το συγκεντρωτικό κράτος στην πολυεπίπεδη λεγόµενη διακυβέρνηση.
Ο ίδιος µάλιστα ο Πρωθυπουργός στην οµιλία του στη ΔΕΘ
τον Σεπτέµβριο του 2020 υποσχόταν ξεκαθάρισµα αρµοδιοτήτων
µεταξύ του κεντρικού κράτους, της αποκεντρωµένης διοίκησης,
των περιφερειών και των δήµων µέσω νοµοσχεδίου που θα ερχόταν ως το τέλος του 2020 για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση.
Σύστησε µάλιστα και επιτροπή υπό τον καθηγητή Κοντιάδη µε
συµµετοχή εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης και οι προτάσεις της
επιτροπής αυτής ουδέποτε αξιοποιήθηκαν, αφού συνάντησαν απ’ όσο γνωρίζουµε- σθεναρή αντίδραση από τον σκληρό συντηρητικό πυρήνα σας.
Γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 43% συν 1 και όχι 42% συν
1; Μήπως για να µην θυµίζει τον νόµο Παυλόπουλου;
Εµείς διαφωνούµε κάθετα µε οτιδήποτε µικρότερο του 50%
συν 1 για την ανάδειξη δηµάρχου από την πρώτη Κυριακή. Διαφωνούµε µε τη µείωση των αιρετών στα δηµοτικά, κοινοτικά και
περιφερειακά συµβούλια. Πρόκειται για µείωση που υπονοµεύει
την αναλογικότητα στην αντιπροσώπευση σε συνδυασµό µε την
αύξηση των παραβόλων. Διαφωνούµε από θέση αρχής µε την
προχειρότητα και την απαξίωση µε την οποία η Κυβέρνηση αντιµετωπίζει τις κοινότητες χωρίς να ξέρει και η ίδια τι ακριβώς
θέλει να κάνει και τι θέλει να πετύχει. Ακούµε διαρκώς για τροποποιήσεις και έχουµε σταµατήσει να µετράµε πόσες διαφορετικές εκδοχές της ίδιας ρύθµισης έχετε φέρει.
Ο νόµος θα ήταν πραγµατικά χρήσιµος αν ρύθµιζε απευθείας
αρµοδιότητες των τοπικών συµβουλίων καθώς και το θέµα των
πόρων µε ουσιαστική αναβάθµιση του ρόλου και των αρµοδιοτήτων των τοπικών συµβουλίων, κάτι που αποτελεί πάγια θέση
αλλά και επιδίωξη του Κινήµατος Αλλαγής. Διότι σηµασία για
εµάς δεν έχει το φαίνεσθαι, αλλά η ουσία, δηλαδή πώς µπορεί
να αναβαθµιστεί ο ρόλος των αιρετών οργάνων και των κοινοτήτων ώστε να λειτουργούν ως κινητήριοι µοχλοί που θα διευκολύνουν και θα επιταχύνουν το συνολικό δηµοτικό έργο.
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Κύριες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου να κάνω µια ξεχωριστή αναφορά στην τροπολογία µε αριθµό 910. Κατ’ αρχάς,
ένα τόσο σοβαρό θέµα που αφορά ζητήµατα διαφανούς διαχείρισης της δηµόσιας περιουσίας δεν είναι δυνατόν να κατατίθεται
σε ένα εντελώς άσχετο νοµοσχέδιο. Το κάνετε για να µην κινητοποιηθεί η Αντιπολίτευση και να µην ενηµερωθεί η κοινή γνώµη.
Και γιατί το κάνετε αυτό, κύριοι της Κυβέρνησης; Γιατί δεν θέλετε κανέναν, µα κανέναν έλεγχο από τους «ενοχλητικούς»: Την
Αντιπολίτευση στη Βουλή, τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, όσα ανθίσταται τουλάχιστον, την κοινή γνώµη. Γιατί το κάνετε όλο αυτό;
Το κάνετε γιατί θέλετε να κάνετε δουλειές, κύριοι της Κυβέρνησης. Δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος. Έχετε βάλει στο µάτι,
εσείς και οι επιχειρηµατίες που εκπροσωπείτε, όλα τα assets της
δηµόσιας περιουσίας για τα οποία ο ελληνικός λαός «µάτωσε»
για να αναπτύξει αλλά και για να συντηρήσει.
Δεν ξέρω αν έχετε τη σύµφωνη γνώµη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εµείς πάντως στο Κίνηµα Αλλαγής θα παρακολουθούµε
στενά όλες σας τις ενέργειες, γιατί δεν θα αφήσουµε την περιουσία του ελληνικού λαού να γίνει προίκα για τους εκλεκτούς
σας, αφού για πρώτη φορά επιτρέπετε στο υπερταµείο να µεταβάλει τη χρονική διάρκεια του ΤΑΙΠΕΔ χωρίς έλεγχο του δηµοσίου µέσω του Κοινοβουλίου, καταργείται κάθε έλεγχος διακυβέρνησης του ταµείου, αφού µέχρι σήµερα οι σηµαντικές παράµετροι εταιρικής διακυβέρνησης µεταβάλλονταν µόνο µε νοµοθετική ρύθµιση, κάτι το οποίο καταργείτε, ενώ η νέα δοµή
ενθαρρύνει εξωτερικές παρεµβάσεις διαχείρισης του ταµείου και
της περιουσίας του.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αντί η Κυβέρνηση να συγκρουστεί µε τον συγκεντρωτικό χαρακτήρα του κράτους, χάνει µια
ακόµα πολύτιµη ευκαιρία να δώσει νέα πνοή στην αυτοδιοίκηση.
Αντί να αποκεντρώσει την πολιτική και οικονοµική εξουσία µε µια
σειρά αναγκαίων τοµών, εξαντλείται σ’ έναν ακόµα εκλογικό
νόµο που προσφέρεται απλά για να έρθει να τον αλλάξει το επόµενο κυβερνών κόµµα εις βάρος των πολιτών και των τοπικών
κοινωνιών. Αντί να απελευθερώσει δυνάµεις που θα αντιµετωπίσουν τις χρόνιες λειτουργίες, περιορίζεται σε διευθετήσεις που
εξυπηρετούν κοντόφθαλµες λογικές και µικροπολιτικές σκοπιµότητες.
Η «φιλελεύθερη» Νέα Δηµοκρατία δεν πιστεύει στην ανεξαρτησία των θεσµών και της αυτοδιοίκησης, αλλά σ’ ένα πανίσχυρο
κέντρο εξουσίας που µε οξύµωρο τρόπο έχει βαφτίσει Επιτελικό
Κράτος. Η Νέα Δηµοκρατία δεν θεωρεί την αυτοδιοίκηση ουσιαστικό τµήµα και πυλώνα του συστήµατος δηµοκρατικής διακυβέρνησης µε αυτοτέλεια πόρων και αρµοδιοτήτων.
Εµείς αντίθετα πιστεύουµε στα συστήµατα σύγχρονης διακυβέρνησης όπου ο έλεγχος και η θεσµική ισορροπία αποτελούν
συστατικά στοιχεία της εύρυθµης λειτουργίας των θεσµών και
βασισµένοι σε αυτές τις αρχές θα συνεχίσουµε την προσπάθεια
για περισσότερη αποκέντρωση, ισχυρότερη αυτοδιοίκηση, µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Κατρίνη.
Καλείται στο Βήµα ο κ. Αθανάσιος Λιούπης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΟΥΠΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η τοπική αυτοδιοίκηση είναι δοµική έκφραση της δηµόσιας διοίκησης που προορίζεται να ανταποκρίνεται µε αµεσότητα στα θέµατα που
αφορούν τις τοπικές κοινωνίες.
Ο ν.4555/2018 της προηγούµενης κυβέρνησης µε τον οποίον
καθιερώθηκε µιας µορφής απλή αναλογική στον τρόπο ανάδειξης των αρχών των ΟΤΑ έφερε πολλούς δήµους και περιφέρειες
στα όρια της ακυβερνησίας. Κατά γενική οµολογία πρόκειται για
µια αλλαγή που απέτυχε και προκάλεσε σοβαρά αναχώµατα στη
δράση της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Προκειµένου να µην οδηγηθούν οι ΟΤΑ στην απόλυτη απραξία
η Κυβέρνηση το 19 άµεσα εξασφάλισε µε νοµοθετική ρύθµιση
ότι θα υπάρχουν οι απαραίτητες πλειοψηφίες για τη λήψη αποφάσεων στις οικονοµικές επιτροπές. Σήµερα γίνεται το επόµενο
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βήµα, που αποκαθιστά την εύρυθµη λειτουργία στους δήµους
και τις περιφέρειες, κατά γενική απαίτηση του κόσµου της αυτοδιοίκησης. Μειώνεται ο αριθµός των µελών του δηµοτικού και περιφερειακού συµβουλίου, ώστε να εξυπηρετούνται οι πραγµατικές ανάγκες µε βάση τον πληθυσµό κάθε περιοχής. Ωστόσο
προβλέπεται µεγαλύτερος αριθµός συµβούλων για τους δήµους
µε πληθυσµό 10.000 έως 150.000 κατοίκους, σύµφωνα µε τη νοµοτεχνική που κατέθεσε ο Υπουργός, εφόσον περιλαµβάνουν περισσότερες από έξι δηµοτικές ενότητες.
Αυξάνεται η θητεία για τους δηµάρχους από τα 4 στα 5 χρόνια,
ώστε να διαθέτουν έναν µεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα για την
εφαρµογή του προγράµµατός τους.
Από τις µεγαλύτερες αλλαγές του νοµοσχεδίου είναι ότι εκλέγεται δήµαρχος και περιφερειάρχης από την πρώτη Κυριακή,
εφόσον εξασφαλίσουν ποσοστό µεγαλύτερο του 43% των εγκύρων ψηφοδελτίων. Το συγκεκριµένο ποσοστό δεν επιλέχθηκε τυχαία, αφού έχει κριθεί νοµολογιακά ότι είναι συνταγµατικό και
σύµφωνο µε την αρχή της αναλογικότητας.
Η σπουδαιότερη συνεισφορά του σχεδίου νόµου είναι η διασφάλιση της πλειοψηφίας στο δηµοτικό και περιφερειακό συµβούλιο. Η ΚΕΔΕ και η ΕΝΠΕ περιέγραψαν στο στάδιο των
επιτροπών το σοβαρό τέλµα στο οποίο βρέθηκαν πολλές διοικήσεις των ΟΤΑ εξαιτίας της απλής αναλογικής. Με τις σηµερινές
διατάξεις ο πρώτος σε ψήφους συνδυασµός καταλαµβάνει τα
3/5 του συνόλου των εδρών στο δηµοτικό ή περιφερειακό συµβούλιο, εφόσον έλαβε ποσοστό έως 60% στην πρώτη ψηφοφορία. Από εκεί και πάνω η κατανοµή γίνεται αναλογικά. Ταυτόχρονα, τίθεται ως όριο το ποσοστό του 3% που πρέπει να λάβει
ένας συνδυασµός προκειµένου να εκπροσωπηθεί στο δηµοτικό
ή περιφερειακό συµβούλιο, ένα όριο που θεωρείται εύλογο αφού
ήδη εφαρµόζεται στις βουλευτικές εκλογές και είναι ευρέως
αποδεκτό προκειµένου ένας συνδυασµός να έχει θέση στα αποφασιστικά όργανα και να αρθρώνει επίσηµο πολιτικό λόγο.
Σε κοινότητες µε πληθυσµό µεγαλύτερο των 301 κατοίκων ο
συνδυασµός του επιτυχόντος δηµάρχου λαµβάνει τα 3/5 των
εδρών, εξασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή συνεργασία ανάµεσα στη δηµοτική αρχή και τις µεγαλύτερες σε πληθυσµό δηµοτικές κοινότητες. Στις µικρές κοινότητες µε λιγότερους από
300 κατοίκους πρόεδρος της κοινότητας εκλέγεται ο πρώτος σε
σταυρούς προτίµησης ανεξαρτήτως συνδυασµού.
Σηµαντική είναι η τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών
που αφορά την παράταση των συµβάσεων για το προσωπικό καθαριότητας στα σχολεία µέχρι το τέλος του διδακτικού έτους.
Απαραίτητη είναι και η τροπολογία που αφορά καταδικασθέντες σε ιδιαιτέρως απαξιωτικά αδικήµατα του Ποινικού Κώδικα,
όπως ενδεικτικά: προσβολές του δηµοκρατικού πολιτεύµατος,
προσβολές της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας, εγκληµατική
οργάνωση. Όσοι έχουν καταδικαστεί για τα ποινικά αδικήµατα
που περιγράφονται δεν µπορούν να είναι επιτελικά στελέχη κοµµάτων στις βουλευτικές εκλογές, ενώ απαγορεύεται οποιαδήποτε ιδιωτική χρηµατοδότηση προς τέτοια κόµµατα.
Σηµαντικές είναι και οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις που ανακοίνωσε προηγουµένως ο κ. Πέτσας, που ήταν αποτέλεσµα γόνιµης
συζήτηση στις επιτροπές. Αυξάνεται ο αριθµός των δηµοτικών
συµβούλων από ό,τι προεβλέπετο αρχικά σε δήµους έως 150.000
κατοίκους, όπως και των περιφερειακών συµβούλων ανάλογα µε
τον πληθυσµό των περιφερειών.
Για τα τοπικά συµβούλια επίσης υπάρχει νοµοτεχνική βελτίωση, που αφορούν τους περιφερειακούς δήµους της Αττικής
και των Νήσων, όπως και για κωλύµατα εκλογιµότητος.
Στο µέτωπο της πανδηµίας είναι κρίσιµη για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα η υιοθέτηση της πρότασης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό COVID-19
που πλέον υλοποιείται πανευρωπαϊκά. Η χώρα µας είναι από τις
πρώτες χώρες στην Ευρώπη που το ενεργοποίησαν.
Κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι το αφήγηµα της απλής αναλογικής όσο ελκυστικό και αν ακούγεται, δεν οδηγεί οπωσδήποτε γιατί είναι εξαιρετικά πολύπλοκο- στην απόλυτη αποτύπωση της
βούλησης των πολιτών. Με την ισχύουσα διαδικασία καθίσταται
εξαιρετικά δυσχερής η υλοποίηση του προεκλογικού προγράµµατος του πρώτου συνδυασµού κι αυτό από µόνο του συνιστά
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πλήγµα για τη δηµοκρατικά εκλεγµένη ηγεσία. Οι τοπικές αρχές
µπορούν να αλλάξουν δραστικά τη µορφή και το επίπεδο της καθηµερινής ζωής των πολιτών, ωστόσο στην Ελλάδα η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει αποκτήσει τον ανεξάρτητο καίριο ρόλο που
της αναλογεί. Η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση µε το επίπεδο αυτονοµίας της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι ΟΤΑ συµµετέχουν στις δηµόσιες δαπάνες σε ποσοστό µόλις 7% έναντι 34% που είναι ο ευρωπαϊκός
µέσος όρος.
Η Κυβέρνηση επιδιώκει την ενίσχυση του ρόλου της τοπικής
αυτοδιοίκησης µέσω του προγράµµατος «Αντώνης Τρίτσης» και
του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαµψης για δήµους και περιφέρειες, µε
περισσότερα από 5,5 δισεκατοµµύρια ευρώ. Παράλληλα η Κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι θα µεταφέρει την είσπραξη του
ΕΝΦΙΑ στην τοπική αυτοδιοίκηση, σε µία µεγάλη προσπάθεια να
αυξηθούν οι πόροι και οι αρµοδιότητες των ΟΤΑ. Η επιδιωκόµενη
αποκέντρωση θα αποφέρει µεγάλα οφέλη στην οικονοµική ανάπτυξη. Είναι περισσότερο ευχερής η εφαρµογή καινοτόµων δράσεων σε τοπικό επίπεδο όπου υπάρχει µεγαλύτερη ευελιξία και
στη χρήση νέων τεχνολογιών.
Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ο Δήµος Τρικκαίων είναι το πλέον
χαρακτηριστικό παράδειγµα τού πώς η τοπική αυτοδιοίκηση µπορεί να συνιστά πυρήνα πρωτοπορίας και ανάπτυξης.
Στη Μαγνησία ο Δήµος Βόλου έχει ξεχωρίσει για τις δράσεις
σε σχέση µε τη βιώσιµη κινητικότητα.
Η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση είναι ο επόµενος µεγάλος στόχος του Υπουργείου Εσωτερικών που φιλοδοξεί να επιλύσει τα
προβλήµατα επικάλυψης αρµοδιοτήτων και γραφειοκρατίας. Ο
καθορισµός των αρµοδιοτήτων µεταξύ κεντρικού κράτους, αυτοδιοίκησης και αποκεντρωµένης διοίκησης θα αλλάξει δραστικά
τον τρόπο λειτουργίας της διοίκησης προς όφελος των πολιτών.
Το βλέµµα είναι στραµµένο σε µια νέα εποχή για τη δηµόσια διοίκηση στην Ελλάδα που θα πορεύεται µε βάση τις ανάγκες των
πολιτών.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε
κύριε Λιούπη.
Πάµε στον ακριτικό Έβρο στην κ. Αναστασία Γκαρά από τον
ΣΥΡΙΖΑ, η οποία έχει τον λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΡΑ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, να ευχηθώ καλό
µήνα σε όλες και όλους.
Από σήµερα 1η Ιουνίου τέθηκε σε πλήρη εφαρµογή ο νέος
Πτωχευτικός Κώδικας µε τον οποίο απελευθερώνονται όλοι οι
πλειστηριασµοί ακινήτων, ακόµη και της πρώτης κατοικίας, που
δεν χαίρει καµµίας προστασίας πλέον. Χιλιάδες οφειλέτες, φυσικά πρόσωπα, έµποροι και επαγγελµατίες οδηγούνται σε πτώχευση µε συνοπτικές διαδικασίες πλέον. Θα είχε ενδιαφέρον,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να δούµε αν το κόµµα της Νέας
Δηµοκρατίας θα προσφύγει στον ευεργετικό, όπως λένε τα στελέχη της, Πτωχευτικό Κώδικα διότι τώρα τελευταία έχουν αυξηθεί ιδιαίτερα τα χρέη του κόµµατός της. Εκεί άραγε θα δούµε τις
διατάξεις αυτές να εφαρµόζονται; Θα δούµε πλειστηριασµούς
ακινήτων;
Παράλληλα, η πανδηµία µάς απειλεί, η ανεργία καλπάζει, η οικονοµία καταρρέει, οι επιχειρήσεις απειλούνται µε «λουκέτα» και
στην κοινωνία επικρατεί ένα αίσθηµα ανασφάλειας σε όλους
τους τοµείς. Ωστόσο η Κυβέρνηση δεν βάζει σε προτεραιότητα
τις ανάγκες της κοινωνίας, δεν απαντά στα προβλήµατά της,
αλλά επείγεται να αλλάξει το εκλογικό σύστηµα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Όχι µόνο τορπιλίσατε την εφαρµογή για την ανάπτυξη της απλής αναλογικής που είχε νοµοθετηθεί µε την
προηγούµενη κυβέρνηση, όχι µόνο εµποδίσατε τη λειτουργία
των δήµων αφού από την πρώτη στιγµή αφαιρέσατε πόρους και
σηµαντικά εργαλεία, όχι µόνο καταργήσατε προοδευτικές δηµοκρατικές µεταρρυθµίσεις που είχε φέρει η µεταρρύθµιση του
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ», αλλά έρχεστε και σήµερα να καταργήσετε την
απλή αναλογική. Δηµιουργείτε ένα σύστηµα συγκεντρωτικό, που
προωθεί κυρίως την αδιαφάνεια, µειώνει τη λογοδοσία, ένα σύστηµα πλήρως ελεγχόµενο και δηµαρχοκεντρικό, ένα σύστηµα
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που στοχεύει να ανακυκλώνει κυρίως κοµµατικά στελέχη, ένα σύστηµα που περιορίζει τη δηµοκρατία, µειώνει την εκπροσώπηση
των πολιτών, δεν επιτρέπει στην αυτοδιοίκηση ουσιαστικά να
ανασάνει και να λειτουργεί µε αυτοτέλεια και µε ανεξαρτησία.
Στη δύσκολη σηµερινή κατάσταση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, δεν σας ενδιαφέρει να συζητήσουµε
την κατανοµή αρµοδιοτήτων. Δεν σας ενδιαφέρει να συζητήσουµε ούτε την ενίσχυση των δήµων µε αναγκαίο προσωπικό, µε
πόρους, µε εξοπλισµό. Δεν συζητάµε καν για την ενίσχυση των
κοινωνικών υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης προκειµένου
οι υπηρεσίες αυτές να στηρίξουν, να σταθούν δίπλα στους πολίτες των δήµων που έχουν ανάγκη.
Αντίθετα σε αυτό το δύσκολο διάστηµα έχετε φροντίσει να παγώσετε προσλήψεις, να παγώσετε διαγωνισµούς, αλλά και να καταργήσετε το πρόγραµµα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», το πλέον λειτουργικό,
διαφανές, αντικειµενικό και αποτελεσµατικό εργαλείο για τους
δήµους, το οποίο όλοι οι δήµοι είχαν αξιοποιήσει και είχαν αγκαλιάσει.
Με δεκαεπτά µήνες καθυστέρηση, κύριε Υπουργέ, περίµεναν
οι δήµοι το πολλά υποσχόµενο πρόγραµµα «Αντώνης Τρίτσης»,
αλλά τελικά το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι τα χρήµατα δεν φτάνουν και έτσι έθεσε πλαφόν ανά δικαιούχο σε προϋπολογισµό έργων, αναγκαστική επιλογή µε αποκλεισµό έργων
λόγω του πλαφόν και τη λογική πελατειακών σχέσεων, σχέσεων
εξυπηρετήσεων για ένταξη προτάσεων εκτός πλαφόν καθώς
αποτελεί µια προσωπική απόφαση του εκάστοτε Υπουργού για
το ποιο έργο θα πάρει χρηµατοδότηση, θα πάρει έγκριση και θα
ενταχθεί, πρακτικές δυστυχώς που µας επιστρέφουν πάρα, πάρα
πολλές δεκαετίες πίσω.
Μια ακόµη εγκληµατική, όµως, ενέργεια της Νέας Δηµοκρατίας ήταν η κατάργηση της δυνατότητας οι τοπικές κοινότητες
να διαχειρίζονται ένα µικρό, αλλά δικό τους ταµείο. Ήταν µία
πρωτοβουλία που είχε δώσει πολλές δυνατότητες ενασχόλησης
στους πολίτες µε την κοινότητά τους, έδωσε άµεσες και εύκολες
λύσεις σε καθηµερινά προβλήµατα, έδωσε ευελιξία στις τοπικές
κοινότητες.
Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, τα νοµοθετήµατα που φέρνετε τον τελευταίο καιρό προδίδουν ότι δεν έχετε καµµία ιδέα τι συµβαίνει
στην περιφέρεια, δεν γνωρίζετε τα προβλήµατα, δεν γνωρίζετε
τις ανάγκες των δήµων, δεν γνωρίζετε τις ανάγκες των χωριών
και των συµπολιτών µας. Νοµοθετείτε από κλειστά γραφεία
χωρίς να αντιλαµβάνεστε τις επιπτώσεις των νοµοθετηµάτων που
φέρνετε.
Γνωρίζετε άραγε ότι υπάρχουν δήµοι που καλύπτουν τεράστια
έκταση, έχουν στην εποπτεία τους σαράντα και πενήντα χωριά
µε ελάχιστα ένα έως δύο µηχανήµατα, τεράστια έλλειψη προσωπικού και αδυναµία να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες των τοπικών
κοινοτήτων; Και ποια είναι η απάντησή σας; Η συγκέντρωση των
αρµοδιοτήτων σε έναν δήµαρχο; Και τι λέτε στις τοπικές κοινότητες; Για να κοπούν τα χόρτα ή να αλλάξει µια λάµπα µπείτε
στην ουρά αναµονής, κάποια στιγµή θα φτάσει και η σειρά του
δικού σας χωριού.
Κύριε Υπουργέ, αφαιρέσατε κάθε δηµιουργική δυνατότητα
από τα τοπικά συµβούλια, τους δέσατε τα χέρια, κατάντησαν
πλέον ουσιαστικά να είναι µόνο µεταφορείς παραπόνων και προβληµάτων στους αντιδηµάρχους ή στον δήµαρχο χωρίς να µπορούν άµεσα να παρέµβουν στην τοπική τους κοινότητα.
Αυτό είναι άραγε το ενδιαφέρον σας για την περιφέρεια, για
την αποκέντρωση όπως λέτε, για τη ζωή στις νησιωτικές αγροτικές περιοχές, για τους κατοίκους των ακριτικών περιοχών; Ποια
ανάπτυξη άραγε ευαγγελίζεστε µόνο στις λεκτικές σας εξαγγελίες; Ποια η απάντηση στα καθηµερινά προβλήµατα; Είναι αυτό
το νοµοθέτηµα η απάντηση σε αυτές τις ανάγκες;
Βέβαια, δεν έφτανε η αφαίρεση των κονδυλίων και της διαχείρισης αυτού του ταµείου έρχεστε σήµερα να καταργήσετε µια
δηµοκρατική µεταρρύθµιση της προηγούµενης κυβέρνησης, µια
µεταρρύθµιση τοµή αυτής της ίδιας της εκλογής των τοπικών
συµβουλίων από µια τρίτη κάλπη ανεξάρτητη από τα κεντρικά
ψηφοδέλτια. Ήταν όντως µία τοµή και φάνηκε στα αποτελέσµατα, διότι συµµετείχαν σχήµατα που χαρακτηρίστηκαν από αυτοδιοικητικό ενδιαφέρον, από δηµιουργικότητα, από αγάπη και
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δράση για την κοινότητα και τη βελτίωση της καθηµερινότητας
σε αυτήν. Ήταν µια πρωτοβουλία που έδωσε ζωντάνια στα χωριά
και τις πόλεις µας, µια πρωτοβουλία που κυρίως αγκαλιάστηκε
από νέους ανθρώπους.
Εσείς σήµερα καταργείτε τη δυνατότητα της ξεχωριστής κάλπης, προβλέπετε τη στοίχιση µε το κεντρικό ψηφοδέλτιο των
υποψηφίων δηµάρχων αυξάνοντας ουσιαστικά τον κοµµατικό
έλεγχο. Επιστροφή και πάλι στο παρελθόν και πάλι στη συντήρηση, όπως χαρακτηρίζεστε.
Μεταξύ άλλων µε το παρόν σχέδιο νόµου η εκλογή δηµάρχου
ή περιφερειάρχη θα γίνεται µε το αυθαίρετο 43% χωρίς καµία
λαϊκή νοµιµοποίηση του 50+1% µε το νικητή να εξασφαλίζει αυτόµατα τα 3/5 των εδρών. Παράλληλα µειώνεται ο αριθµός των
µελών των συµβουλίων, καθιερώνεται το 3% ως ελάχιστο όριο
εκλογής και εκπροσώπησης στα συµβούλια µε στόχο ουσιαστικά
τον αποκλεισµό µικρών αυτοδιοικητικών σχηµάτων.
Ωστόσο, παράλληλα αυξάνετε τον αριθµό των υποψηφίων στα
ψηφοδέλτια, αυξάνετε το ελάχιστο όριο συµµετοχής σε κάθε ψηφοδέλτιο, ενώ επιχειρήσατε να αυξήσετε και το παράβολο υποψηφιότητας στο συµβούλιο στα 80 ευρώ. Προς το παρόν το
έχετε παγώσει, το έχετε αποσύρει.
Οραµατίζεστε και νοµοθετείτε ένα σύστηµα µε αποκλεισµούς
που ευνοεί τους κοµµατικούς σχηµατισµούς, τις ελίτ, τους τοπικούς παράγοντες και ανθρώπους µε οικονοµική ευχέρεια.
Κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, δυστυχώς έχετε αλλεργία στην πολυφωνία και τη δηµοκρατική εκπροσώπηση.
Έχετε αλλεργία στην αυτόνοµη λειτουργία της αυτοδιοίκησης
και σε ανεξάρτητα σχήµατα που ενδιαφέρονται και εργάζονται
ανιδιοτελώς και δηµιουργικά για τον τόπο τους. Κυρίως, όµως,
έχετε αλλεργία και αποθαρρύνετε τη συµµετοχή των νέων στα
κοινά. Αφού τους έχετε αποκλείσει από την τριτοβάθµια εκπαίδευση, αφού τους αφαιρείτε εργασιακά δικαιώµατα και πλέον θα
τους πληρώνετε µε ρεπό, όπως είπε ως αρµόδιος Υπουργός,
αφού δηµιουργείτε ένα νέο κύµα brain-drain και µετανάστευσης
στο εξωτερικό τους εµποδίζετε µέσα από ανεξάρτητες, µη κοµµατικές δηµιουργικές συλλογικότητες να συµβάλουν στην λειτουργία της κοινότητας τους, της ίδιας της ποιότητας της ζωής
τους, του τόπου τους.
Διότι το µόνο που σας ενδιαφέρει, κυρίες και κύριοι της Νέας
Δηµοκρατίας, είναι ο επιτελικός και αυταρχικός έλεγχος κάθε συστήµατος, κάθε δοµής, κάθε θεσµού, είναι η κοµµατική χειραγώγηση της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο περιορισµός της δηµοκρατίας και ο αποκλεισµός των δηµιουργικών, διαφορετικών φωνών
και συλλογικοτήτων. Άλλωστε ο ίδιος, κύριε Υπουργέ, το έχει
οµολογήσει σε δηλώσεις σας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κυρία Γκαρά.
Πίσω στον Νοµό Μαγνησίας και πάλι την αυλαία του πέµπτου
κύκλου οµιλητών θα ανοίξει ο κ. Χρήστος Μπουκώρος από την
Νέα Δηµοκρατία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κοιτάξτε. Εκφεύγει της λογικής κριτικής από µια Αξιωµατική
Αντιπολίτευση ο ισχυρισµός ότι είχαν αρµοδιότητες οι τοπικές
κοινότητες και τον ν.4555/18. Καµµία αρµοδιότητα δεν είχαν και
είναι γνωστό.
Κύριε Υπουργέ, καταθέτετε σήµερα ένα νοµοσχέδιο που πραγµατικά στοχεύει στην λειτουργικότητα των δήµων της χώρας,
στην κυβερνησιµότητα των δήµων της χώρας. Δεν είναι δυνατόν
να εκλέγεται κυβέρνηση αυτοδύναµη µε 37%, 38% και να απαιτεί
η εκλογή πλειοψηφίας στο δηµοτικό συµβούλιο 50 συν 1%. Όταν
λοιπόν τα εκλογικά συστήµατα των εθνικών εκλογών µας δίνουν
αυτοδύναµες κυβερνήσεις µε 37,4% το ισχύον πολιτικό σύστηµα
δεν µπορεί να οδηγούµε σε ακυβερνησία τους δήµους.
Βεβαίως, είναι γνωστό ότι οι κανονικότητες δεν αρέσουν στον
ΣΥΡΙΖΑ και η τοπική αυτοδιοίκηση ήταν µια κανονικότητα στην
οποία δεν είχε κατορθώσει να έχει αποτύπωµα η προηγούµενη
κυβέρνηση, σηµερινή Αξιωµατική Αντιπολίτευση και εφόσον δεν
µπορούσε να ελέγξει τους δήµους έφερε τον ν.4555 για να δηµιουργήσει δυσλειτουργία, «µπάχαλο».
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Με τον νόµο που θα ψηφίσουµε σήµερα πραγµατικά επέρχεται
µια σταθερότητα και µε την πενταετή θητεία των δηµάρχων και
µε τα 3/5 των δηµοτικών συµβούλων που θα εκλέγονται από το
δήµαρχο, αλλά και µια σειρά άλλων διατάξεων, όπως η απαίτηση
του 3% για είσοδο στο δηµοτικό συµβούλιο ώστε να µην βλέπουµε ακραίες µειοψηφίες να δηµιουργούν εντάσεις αντί να δηµιουργούν παραγωγικό διάλογο στο πλαίσιο των δηµοτικών
συµβουλίων και είδαµε πολλά τέτοια παραδείγµατα σε πολλούς
δήµους της χώρας. Είπαµε η Αξιωµατική Αντιπολίτευση µπορεί
να αρέσκεται σε αυτό, αλλά τούτη η κυβερνητική παράταξη η σηµερινή αρέσκεται στην κανονικότητα, στην πρόοδο και στην προκοπή.
Κύριε Υπουργέ, κάνατε την αλλαγή για τις κοινότητες κάτω
των τριακοσίων κατοίκων και θα εκλέγεται εκεί ο πλειοψηφών
σύµβουλος και πολύ καλά κάνατε. Δεν επήλθε η αλλαγή, όπως
σας αιτήθηκαν αρκετοί Βουλευτές, στις κοινότητες άνω των τριακοσίων κατοίκων. Κατ’ αρχάς, να πω ότι περισσότερο θεωρητικό
είναι το ζήτηµα αυτό, διότι δεν µπορεί να εκλεγεί κανείς δήµαρχος αν δεν έχει την πλειοψηφία και σε ένα µεγάλο αριθµό κοινοτήτων και µάλιστα εκ των µεγαλύτερων δηµοτικών κοινοτήτων
του δήµου.
Υπάρχουν όµως δήµοι -και ένας τέτοιος είναι και ο Δήµος
Βόλου- όπου στο αστικό κέντρο στην έδρα του δήµου διαµένει
άνω του 85% του εκλογικού σώµατος. Σε τέτοιες περιπτώσεις
µπορεί να συµβαίνει αυτό που όλοι απευχόµαστε, δηλαδή να
εκλέγεται πρόεδρος της τοπικής κοινότητας κάποιος ο οποίος
στο χωριό, στην κοινότητα πήρε πολύ µικρό ποσοστό. Και λέω
ότι είναι θεωρητικό το σχήµα αυτό, γιατί και οι ζυµώσεις θα υπάρξουν µέσα από την κυβερνησιµότητα που δίνει το νοµοσχέδιο.
Έχουµε εµείς, οι Βουλευτές της περιφέρειας, µια διαφορετική
προσέγγιση.
Και επειδή ξέρω ότι έχετε επιχειρήµατα και είστε λάτρης της
διαλεκτικής, κύριε Υπουργέ, σας λέω ότι υπάρχουν ορισµένες
κοινότητες -µου έρχεται στο µυαλό η Μακρινίτσα της Μαγνησίας,
το Νυµφαίο της Φλώρινας, το Πάπιγκο των Ιωαννίνων, η Οία της
Σαντορίνης- οι λεγόµενες των Ελλήνων κοινότητες, που δεν είναι
όλες πάνω των τριακοσίων κατοίκων. Κάποιες από αυτές έχουν
δηµιουργήσει ένα πολιτιστικό απόθεµα και µια θεσµική µνήµη διοίκησης όλως διαφορετική από τις υπόλοιπες κοινότητες.
Αν λοιπόν µας τύχει το απευκταίο σε µία από αυτές τις κοινότητες, ενδεχοµένως να υπάρξουν δυσλειτουργίες. Βεβαίως, το
σύστηµα θα δοκιµαστεί στην πράξη και το µείζον που φέρνει
αυτός ο νόµος είναι η κυβερνησιµότητα, η σταθερότητα και η
ανάπτυξη στους δήµους. Και αυτό µας κάνει να υποστηρίζουµε
µε επιχειρήµατα το νοµοσχέδιο το οποίο καταθέτετε, κύριε
Υπουργέ. Πρέπει όµως και τη διαφορετική προσέγγιση να την
καταθέτουµε, όχι για κανέναν άλλον λόγο, αλλά για να κριθεί από
την ιστορία και από την εφαρµογή του ίδιου του νόµου.
Θα έλεγα λοιπόν, ολοκληρώνοντας αυτή την προσέγγιση, ότι
είναι ένας νόµος για τον οποίο δεν µπορείς να πεις πολλά αρνητικά, κυρίες και κύριοι. Γιατί µε το νόµο του ΣΥΡΙΖΑ, τον ν.4555/
18, είχαµε δηµάρχους που πήραν στον πρώτο γύρο 49,8% µε
49,9% και δεν µπορούσαν να εφαρµόσουν το πρόγραµµα για το
οποίο ψηφίστηκαν. Μόνο οι δήµαρχοι που πήραν από τον πρώτο
γύρο ξεκάθαρη πλειοψηφία µπορούσαν.
Και ξέρετε οι απαιτούµενες συναινέσεις δεν επήλθαν, γιατί είχατε φροντίσει εκτός από τη συγκεκριµένη βασική διάταξη, να
επιτρέψετε την είσοδο στα δηµοτικά συµβούλια και δυνάµεων
που εκπροσωπούσαν το1% ή το 1,5%. Αυτές ήταν δυνάµεις που
δεν πρόσφεραν καµµία συναίνεση. Ήθελαν να προσφέρουν µόνο
εντάσεις, το γνωρίζουµε αυτό. Έχουν καταγραφεί…
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ψηφίστηκαν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Μην τον διακόπτετε,
σας παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε συνάδελφε, το είπα στην
αρχή. Μπήκατε τώρα στην Αίθουσα. Δεν σας αρέσει καµµιά κανονικότητα. Το έχουν πει τα στελέχη σας. Δεν σας αρέσει η κανονικότητα, το µπάχαλο σάς αρέσει και το δηµιουργείτε µε κάθε
ευκαιρία.
Αυτό επιχειρήσατε να κάνετε και στην τοπική αυτοδιοίκηση,
αλλά βρήκατε συγκροτηµένες δυνάµεις απέναντί σας. Η συντρι-
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πτική πλειοψηφία των δηµάρχων και το σύνολο των περιφερειαρχών στις τελευταίες εκλογές -δεν µπορεί να κρυφτεί αυτόήταν συγγενής ιδεολογικά µε τη δική µας παράταξη. Και αν η
διαφορά άνοιξε και ελέγχθηκαν όλοι οι δήµοι από τη δική µας
παράταξη, µην αµφιβάλλετε ότι και το νοµικό σας κατασκεύασµα, ο ν.4555 έπαιξε τον ρόλο του σε αυτό.
Κατά συνέπεια, κύριε Υπουργέ, στηρίζουµε το νοµοσχέδιό
µας. Έχουµε σηµειώσει το συγκεκριµένο ζήτηµα για τις κοινότητες άνω των τριακοσίων κατοίκων και πραγµατικά ευχόµαστε,
επειδή η αυτοδιοίκηση είναι πράγµατι το πρώτο κύτταρο της δηµοκρατίας µας, αυτός ο νόµος να αποδειχθεί ο λειτουργικότερος
όλων, γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση έχει µέλλον και διαδραµατίζει
σηµαντικό ρόλο στην καθηµερινότητα των πολιτών και στην ανάπτυξη κατά τόπους.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Μπουκώρο. Ευχαριστώ που τηρείτε τον χρόνο και έτσι
πρέπει, για να µπορέσουµε να βγάλουµε το πρόγραµµα.
Τον λόγο έχει ο κ. Αλέξανδρος Αυλωνίτης από τον ΣΥΡΙΖΑ και
την πανέµορφη Κέρκυρα.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Αν πιστέψουµε την άποψη του κ. Πλεύρη, αν πιστέψουµε την
άποψη του κ. Μπουκώρου -φαντάζοµαι και άλλοι Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας θα το είπαν- τότε ο Αλέξης Τσίπρας, περί τον
Αύγουστο του 2018, τους κάλεσε και τους είπε «πρέπει να ψηφίσουµε ένα νοµοθέτηµα, αφού θα χάσουµε τις εκλογές που έρχονται και θα τα κάνουµε µπάχαλο στην τοπική αυτοδιοίκηση».
Πουαρό ο κ. Πλεύρης, Μαιγκρέ ο κ. Μπουκώρος, που µόλις κατέβηκε από το Βήµα. Μα, είναι δυνατόν να ισχυρίζεστε τέτοια
πράγµατα;
Από την άλλη µεριά, ο κ. Βρούτσης τι είπε; Ότι δεν πιστεύει
αυτό το σενάριο. Πιστεύει άλλο σενάριο, ότι είµαστε ιδεοληπτικοί. Δεν σκεφτήκατε ποτέ ότι µπορεί να είµαστε δηµοκράτες, ότι
υπερασπίζουµε το Σύνταγµα της πατρίδας µας, όπου όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι απέναντι στον νόµο και ότι η δική µου ψήφος
είναι ισοβαρής µε την ψήφο του οποιουδήποτε Έλληνα πολίτη;
Αυτό δεν το σκεφτήκατε, έτσι; Ε, βέβαια δεν το σκεφτήκατε,
γιατί είναι εντυπωσιακή η αλλεργία σας στις βασικές αρχές της
δηµοκρατίας, στους βασικούς συνταγµατικούς κανόνες. Είναι το
ίδιο το DNA της παράταξής σας. Είναι η ταυτότητά σας. Αυτή
είναι η άποψή µου και αυτή είναι η απάντηση. Σας πονάει η πολλή
δηµοκρατία. Κυρίως σάς πονάει ό,τι ψηφίζει ο λαός να έχει αντιστοίχιση και στα όργανα που εκλέγει. Μακριά από αυτό φυσικά!
Γι’ αυτό, πριν καν δοκιµαστεί στην πράξη η καλή αυτή θεσµική
αλλαγή επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, δια της ψήφισης της απλής αναλογικής στην τοπική αυτοδιοίκηση, την πετσοκόψατε στους πρώτους µήνες της διακυβέρνησής σας. Εκτός από τα πεντακάθαρα
πολιτικά κίνητρά σας, η γνώµη µου είναι ότι είναι και ψυχιατρικού
χαρακτήρα η αντίδρασή σας.
Αφήστε, συνάδελφοι, να δοκιµαστεί αυτό το νοµοθέτηµα, να
δούµε θα υπάρξουν συναινέσεις, συµπράξεις κ.λπ. και όπου
υπήρχαν λάθη και ελλείψεις να νοµοθετήσετε. Εσείς όµως βρήκατε αυτά τα αστήρικτα επιχειρήµατα.
Πριν όµως πω τις απόψεις µου για το νοµοσχέδιο, που φαντάζοµαι ότι ο καθένας µπορεί να τις καταλάβει από τον πρόλογό
µου, θα ήταν αντίθετο µε τη δουλειά που έκανα τόσα χρόνια ως
δικηγόρος, να µην αναφερθώ στην αύξηση, την ποσοτική και ποιοτική, της εγκληµατικότητας, κύριε Υπουργέ.
Η δολοφονία στα Σεπόλια, οι δολοφονίες που γίνονται κάθε
µέρα, που προστίθενται, δεν βλέπετε ότι µας δείχνουν ότι αλλάζει ποιοτικά και ποσοτικά το έγκληµα, κύριε Βορίδη, αγαπητέ συνάδελφε; Σας γνώρισα µάλιστα στην Κέρκυρα και σας προσέξαµε ιδιαίτερα.
Είναι ένα σηµαντικό ερώτηµα. Δεν βλέπετε ότι αυξάνονται τα
στυγερά εγκλήµατα και τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά; Τα
βλέπετε και πολύ καλά µάλιστα, όµως από την πρώτη στιγµή που
γίνατε Κυβέρνηση, αυτό που προεκλογικά στηρίζατε είναι ότι θέλουµε κράτος δυνατό, τάξη και ασφάλεια, «τάξις και ηθική» που
έλεγε ο συγχωρεµένος συνονόµατός µου, ο Αυλωνίτης σε µια
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ταινία. Την τάξη και την ηθική την επιβάλετε πού; Στα πανεπιστήµια, στις πορείες; Έχετε προκηρύξει την πρόσληψη των αστυνοµικών για τα πανεπιστήµια. Την επιβάλετε στα Εξάρχεια;
Εγώ σας λέω ότι δεν είναι εκεί η εγκληµατικότητα. Εκεί είναι
χαµηλή η εγκληµατικότητα. Δεν υπάρχουν τέτοιου είδους στυγεροί εγκληµατίες στις διαδηλώσεις των πολιτών και των εργαζοµένων. Εσείς όµως εκεί, επιµένετε. Αποτύχατε, αγαπητοί µου,
όπως έχετε αποτύχει κατά την άποψή µου και στο θέµα του τουρισµού.
Έρχοµαι από την Κέρκυρα. Ο συνάδελφός µου, ο κ. Γκίκας
από τη Νέα Δηµοκρατία έδωσε συγχαρητήρια στην Κυβέρνησή
σας γιατί φτιάξατε ένα εµβολιαστικό κέντρο. Το τι «ταρατατζούµ»
έπεσε, τι περηφάνια, τι συγχαρητήρια για είκοσι µέρες που θα
λειτουργήσει!
Μα, είναι υποχρέωση της πολιτείας, κύριε Βορίδη. Είναι υποχρέωση της πολιτείας να εµβολιάσει τους πολίτες. Είναι δυνατόν
γι’ αυτό το εµβολιαστικό κέντρο, είκοσι ηµερών λειτουργίας, να
υπάρχει τέτοιο «γλύψιµο»; Με συγχωρείτε για την έκφραση.
Απευθύνοµαι στον ελληνικό λαό. Μα, δεν ντρεπόµαστε;
Πήγα και εγώ χθες να το δω, να το χαρώ, γιατί συµφωνώ να
φτιαχτεί εµβολιαστικό κέντρο. Και δεν µε άφησαν, όχι η Κυβέρνησή σας, οι τοπικοί κοµµατικοί παράγοντες. Ούτε καν µας κάλεσαν στο µεγάλο εµβολιαστικό κέντρο. Δεν είναι πράγµατα
αυτά.
Ο τουρισµός πονάει. Η αντιπαράθεση µεταξύ των τουριστικών
προορισµών είναι η εικόνα υγειονοµικά ασφαλούς χώρας. Και
ακόµα δεν την έχουµε αποκτήσει και ειδικά στην πατρίδα µου το
πρόβληµα είναι πολύ µεγάλο.
Τελειώνω εδώ για να µπω και λίγο στο νοµοσχέδιο. Το πρώτο
ερώτηµα για το νοµοσχέδιο -που όλοι εκεί γύρω περιστρέφεστεείναι απλή αναλογική ή ενισχυµένη αναλογική; Η ενισχυµένη αναλογική είναι ένα σύστηµα που έχει δοκιµαστεί. Έχει εξαντλήσει
τα όρια των δυνατοτήτων της. Απέχει από την ουσία της δηµοκρατίας, απέχει από τη διευρυµένη εµβέλεια της λαϊκής ψήφου.
Σε ποιον βαθµό –αναρωτιέµαι- έχει προωθήσει την αναζωογόνηση στην τοπική αυτοδιοίκηση; Σε ποιο επίπεδο έχει συµβάλλει
στην καλλιέργεια της κουλτούρας των συνεργασιών; Σε ποια κατάσταση ενεργού συµµετοχής έχει εµπλέξει την κοινωνία των πολιτών και πώς έχει αντισυµβάλλει στο καθεστώς αδράνειας και
κατασπατάλησης του δηµοσίου χρήµατος;
Η απλή αναλογική είναι ακριβώς αυτό που συνήθιζαν να λένε
οι δηµοκρατικοί πολίτες: Άδολη. Γιατί δίνει χώρο στον πλουραλισµό των ιδεών και των θέσεων, γιατί προσφέρει τη δυνατότητα
σε όλους τους πολίτες να έχουν έκφραση.
Θα σας πω και κάτι για όσο αξίζει. Έχω χρηµατίσει δήµαρχος.
Σχεδόν σε ποσοστό 80% µε 85% και σε πολλές των περιπτώσεων
και παραπάνω οι αποφάσεις των δηµοτικών συµβουλίων ήταν
οµόφωνες. Εµείς, αυτός ο δηµοκρατικός λαός δεν µπορεί σε µικρές τοπικές κοινωνίες να υιοθετήσει αυτό το βασικό ζήτηµα,
που δείχνει πολιτικό πολιτισµό, κοινωνικό πολιτισµό, να συνεργάζονται οι εκπρόσωποι του τόπου και να λύνουν τέτοιου είδους
προβλήµατα; Γιατί είστε τόσο αλλεργικοί, µα τόσο αλλεργικοί,
στην απλή λογική; Ειλικρινά, µου κάνει πολύ µεγάλη εντύπωση.
Το ίδιο και για το 3%. Γιατί το 2,99% δεν έχει δικαίωµα να µιλάει το ίδιο σε ένα τοπικό δηµοτικό συµβούλιο; Γιατί; Κυβερνά
τον τόπο; Αυτή η εµµονή σας πραγµατικά -είναι ακριβώς αυτό
που ειπώθηκε προηγούµενα και που το ρίχνετε σε µας- είναι η
ιδεοληπτική προσέγγιση στο να θεωρείτε ότι µέσα στον θεσµό
της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν πρέπει στην κυριολεξία να εφαρµοστεί το γράµµα και το πνεύµα του Συντάγµατος περί ισότητας
των πολιτών, περί ισότητας της ψήφου, περί ίσης αντιστοίχισης
της ψήφου του κάθε πολίτη µέσα στα όργανα που αυτός εκλέγει.
Θα τελειώσω µε το εξής, αν και θα έπρεπε να τονίσω περισσότερο το θέµα αυτό. Αλλά, δυστυχώς ο χρόνος δεν µε παίρνει.
Πριν λίγες µέρες ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε την Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ως σκοτεινό διάλειµµα. Ως σκοτεινό διάλειµµα!
Και δεν σηκώθηκε ένας από εσάς -ας είναι Αρχηγός σας- να διαφωνήσει. Σκοτεινό διάλειµµα είναι η κυβέρνηση του ελληνικού
λαού, που ψηφίστηκε από τον ελληνικό λαό, που σήµερα εδώ
έχει 32%; Δεν ντρεπόµαστε να λεγόµαστε δηµοκράτες;
Εγώ θα σας πω κλείνοντας την τοποθέτησή µου ότι σκοτεινό
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διάλειµµα για την τοπική αυτοδιοίκηση είναι η ψήφιση αυτού του
νόµου. Και θα το δείτε και θα το λουστείτε.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Καλείται στο Βήµα ο κ. Γεώργιος Αµανατίδης της Νέας Δηµοκρατίας, ο οποίος εκλέγεται στην Κοζάνη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ: Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για τον χρόνο που θα µου δώσετε.
Αγαπητέ κύριε Υπουργέ και αγαπητοί συνάδελφοι, για να αντιληφθεί κάποιος τη σηµασία των προβλέψεων στο παρόν σχέδιο
νόµου θα πρέπει πρώτα να αναρωτηθεί και να απαντήσει στα
εξής ερωτήµατα: Θέλουµε µία αυτοδιοίκηση που ασχολείται
µόνο µε τα καθηµερινά και τα τρέχοντα ή µία αυτοδιοίκηση πραγµατικό παραγωγό ανάπτυξης; Μία αυτοδιοίκηση που αναδεικνύει
τις δυνατότητες και προοπτικές και παίρνει γρήγορες αποφάσεις
ή οι αποφάσεις να αποτελούν προϊόν συµβιβασµών και εντέλει
δεν ικανοποιούν το ζητούµενο, που αποτελεί και τοπικό στόχο;
Πώς είναι δυνατόν οι αριθµητικοί συσχετισµοί να αλλοιώνουν τελικά τη βούληση του εκλογικού σώµατος;
Και µην µου πείτε, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι το προηγούµενο
διάστηµα δεν γίνατε µάρτυρες και δέκτες παραπόνων από δηµάρχους και περιφερειάρχες, που τα παράπονα αυτά προέρχονταν από τον τρόπο µε τον οποίο διοικούνται τα όργανα αυτά.
Για να µπορούν, όµως, οι δηµοτικές και περιφερειακές αρχές
να επιτελούν το έργο τους θα πρέπει να έχουν δυνατότητα να
παίρνουν αποφάσεις βάσει των προτιµήσεων της πλειοψηφίας
των πολιτών. Ο τελικός αποδέκτης είναι πάντα ο πολίτης. Τα όργανα είναι το µέσο για την εξυπηρέτηση των συµφερόντων των
πολιτών. Διαρκές ζητούµενο όλων µας θα πρέπει να είναι µία αυτοδιοίκηση πιο λειτουργική και πιο αποτελεσµατική. Αυτόν ακριβώς τον στόχο έρχεται να υπηρετήσει το παρόν σχέδιο νόµου
που είναι απότοκο σοβαρότατων προβληµάτων και δυσλειτουργιών που επέφερε ο ν.4555/2018, ο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», ή γνωστός
ως νόµος Σκουρλέτη.
Η εφαρµογή της λεγόµενης απλής αναλογικής στην κατανοµή
των εδρών του δηµοτικού και του περιφερειακού συµβουλίου µε
τον τρόπο που εφαρµόστηκε και θεσµοθετήθηκε δηµιούργησε
περισσότερα εµπόδια στην τοπική διακυβέρνηση από όσα ευαγγελίζονταν οι εµπνευστές της ότι θα επέλυε, αφού εµπόδισε αιρετούς δηµάρχους και περιφερειάρχες να ασκήσουν την
πολιτική για την οποία ψηφίστηκαν από το εκλογικό σώµα.
Ένα καθεστώς περίπου ακυβερνησίας σε πολλές περιπτώσεις
και στους δήµους και τις περιφέρειες περιέγραψαν και οι φορείς
που κλήθηκαν για ακρόαση, οι οποίοι µίλησαν για σοβαρές καθυστερήσεις στη λήψη των αποφάσεων και απουσία µιας συγκροτηµένης, συνεπούς και χρήσιµης αντιπολιτευτικής λειτουργίας. Είναι πολύ χαρακτηριστικά τα λόγια του Προέδρου της
ΚΕΔΕ, του κ. Παπαστεργίου, στην ακρόαση των φορέων για το
θέµα αυτό.
Πρακτικά το πρόβληµα που αντιµετωπίζει και για το οποίο νοµοθετεί σήµερα η Κυβέρνηση είναι αυτή ακριβώς η δυσαρµονία
µεταξύ της βούλησης του εκλογικού σώµατος και της σύνθεσης
των οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης που επέφερε ο
ν.4555/2018.
Ακούστηκε από την αντιπολίτευση ότι η χρονική στιγµή που
έρχεται προς ψήφιση το σχέδιο νόµου υποκρύπτει σκοπιµότητα.
Αντίθετα, δεν µπορώ να αντιληφθώ το σκεπτικό αυτό, δεν εδράζεται σε κανένα πραγµατικό γεγονός. Ίσα-ίσα, θα έλεγα ότι έρχεται σε µια πολύ καθοριστική στιγµή, δύο χρόνια περίπου πριν
τις επόµενες εκλογές.
Ποιες αλλαγές φέρνει, όµως, το παρόν σχέδιο νόµου; Κατ’
αρχάς, καταργείται πρακτικά η λεγόµενη απλή αναλογική -ακούσαµε την κριτική νωρίτερα από συναδέλφους- που εφάρµοσε ο
ΣΥΡΙΖΑ και επανέρχεται η λογική της κατανοµής των εδρών που
ίσχυε πριν το 2019. Με τον τρόπο αυτό επανέρχεται η κυβερνησιµότητα στους δήµους και τις περιφέρειες της χώρας, ευνοείται
η συνεπής υλοποίηση του προγραµµατικού λόγου των δηµάρχων
και περιφερειαρχών υπέρ των δηµοτών τους.
Τα υφιστάµενα προβλήµατα από τον προηγούµενο νόµο αντι-
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µετωπίστηκαν, όπως είναι γνωστό, µε ρυθµίσεις που ενίσχυαν
τον ρόλο των οικονοµικών επιτροπών, των δήµων ή των περιφερειών. Όταν αυτό έγινε, κρίθηκε γι’ αυτό η Κυβέρνηση και για τις
τροπολογίες που επέφερε. Όµως, πριν από το µεσηµέρι ακούσαµε ότι «αφού λύθηκαν τα προβλήµατα µε αυτές τις ρυθµίσεις,
γιατί επανέρχεστε τώρα µε τη µορφή του νόµου και µε τις ρυθµίσεις του;».
Εποµένως, είναι φανερό ότι υπάρχει µία συγκεκριµένη στρατηγική από µέρους µας, η οποία θα πρέπει να επιλύει µε έναν
πάγιο τρόπο και όχι εµβαλωµατικά και υποχρεωτικά, έτσι όπως
έγινε, για το µέλλον.
Το σχέδιο νόµου, µε λίγα λόγια, επαναφέρει την πενταετή θητεία, προσαρµόζει το όριο εκλογής, όπως το είπαν και νωρίτερα
οι συνάδελφοι, στο 43% συν µία ψήφο.
Δεν τίθεται θέµα αντισυνταγµατικότητας, που τέθηκε από πολλούς συναδέλφους και δεν έχουν βάση οι αιτιάσεις περί αντιδηµοκρατικότητας.
Τίθεται το όριο του 3%. Ακούσαµε κριτική γι’ αυτό. Όµως, δεν
µπορεί να ισχύει στις βουλευτικές εκλογές και να µην ισχύσει
στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Εξασφαλίζεται η εκλογή των τριών πέµπτων των µελών του
συµβουλίου στον νικητή των εκλογών για να υπάρχει κυβερνησιµότητα, για να λαµβάνονται γρήγορες αποφάσεις και να υπάρχει πάντοτε µία συνισταµένη πρόταση στην οποία θα πρέπει να
οδηγούνται αυτές οι αποφάσεις.
Προβλέπεται η εκλογή συµβουλίων –το είπαν και οι προλαλήσαντες- για τους τριακοσίους κατοίκους όπου ο πλειοψηφών κοινοτικός σύµβουλος είναι και πρόεδρος της δηµοτικής κοινότητας.
Ο αριθµός των µελών των δηµοτικών και περιφερειακών συµβουλίων, καθώς και των συµβουλίων δηµοτικών κοινοτήτων καθορίζεται µε βάση συγκεκριµένες πληθυσµιακές κλίµακες.
Βέβαια, προβλέπεται µία λελογισµένη, θα έλεγα, µείωση του
αριθµού των µελών, µε στόχο τον εξορθολογισµό, χωρίς να δηµιουργείται πρόβληµα στην οµαλή λειτουργία των ΟΤΑ. Το ζήτηµα είναι το κλίµα που επικρατεί σε ένα δηµοτικό ή περιφερειακό συµβούλιο, ο πλουραλισµός των απόψεων και όχι υποχρεωτικά ο αριθµός όσων οµιλούν ή όσων συµµετέχουν.
Εξορθολογίζεται το πλαίσιο κωλυµάτων εκλογιµότητας και των
ασυµβίβαστων, γίνεται πιο αυστηρό και είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
Ρυθµίζεται και προβλέπεται ότι ο εκλεγµένος περιφερειάρχης
κατά τη διάρκεια της θητείας του τελεί σε αναστολή της επαγγελµατικής του δραστηριότητας.
Να πούµε ότι το παρόν σχέδιο νόµου είναι προϊόν ενός εξαντλητικού διαλόγου. Ακούστηκαν οι απόψεις των θεσµοθετηµένων
φορέων της αυτοδιοίκησης, λήφθηκαν σοβαρά υπ’ όψιν και µάλιστα, το µεσηµέρι ακούσαµε τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι
οποίες δείχνουν πραγµατικά πώς λειτουργεί η Κυβέρνηση, όπου
όταν χρειάζεται λειτουργεί πολυσυλλεκτικά κι όταν χρειάζεται
και υπάρχουν προβλέψεις οι οποίες πραγµατικά συνάδουν µε το
πνεύµα του νοµοθέτη, γίνονται δεκτές. Αυτό έγινε και σήµερα.
Άλλωστε, τόσο η ΕΝΠΕ όσο και η ΚΕΔΕ εκφράστηκαν θετικά για
το παρόν σχέδιο νόµου και είναι άδικο να πει κανείς ότι εκφράστηκαν έτσι γιατί επί της ουσίας, όπως ειπώθηκε, πρόσκεινται
στη Νέα Δηµοκρατία.
Κλείνοντας σιγά-σιγά, θέλω να πω ότι η Κυβέρνηση τηρώντας
τη ρητή προεκλογική δέσµευση του Κυριάκου Μητσοτάκη προχωρά σε µία τοµή στη λειτουργία της αυτοδιοίκησης, αφού η
ορθή λειτουργία της είναι λειτουργία της δηµοκρατίας, η λειτουργία της αυτοδιοίκησης αποτυπώνει αυτό που λέµε την τοπική δηµοκρατία. Η παρούσα, λοιπόν, Κυβέρνηση έχει βάλει στο
επίκεντρο την αυτοδιοίκηση. Πιστεύουµε ότι Οργανισµοί Α’ και
Β’ βαθµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα έχουν σηµαντικό ρόλο να
επιτελέσουν στη νέα προγραµµατική περίοδο, σε ένα καθεστώς
όπου θα υπάρχουν σηµαντικοί πόροι, όπως ειπώθηκε και από τον
Υπουργό, και αυτοί οι πόροι θα πρέπει το συντοµότερο δυνατόν
να µετεξελιχθούν σε χρήσιµο, παραγωγικό, αναπτυξιακό έργο.
Αγαπητοί συνάδελφοι, το παρόν σχέδιο νόµου δίνει απαντήσεις στα ερωτήµατα που έθεσα από την αρχή για το τι αυτοδιοίκηση θέλουµε και δίνει λύση, επίσης, στο πρόβληµα της κυβερ-
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νησιµότητας που ανέκυψε την τελευταία διετία. Η αποκατάσταση
της εύρυθµης λειτουργίας των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθµού και η εκπλήρωση της αποστολής τους προς
όφελος των τοπικών κοινωνιών εξυπηρετεί το όραµά µας. Ποιο
είναι; Είναι ένα όραµα για µία σύγχρονη τοπική αυτοδιοίκηση που
θα λειτουργεί ως ένας ισχυρός πυλώνας ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής.
Κύριε Υπουργέ, δηµιουργήσατε ένα χρήσιµο εργαλείο. Στην
ουσία δώσατε ώθηση για αποτελεσµατικότητα που τόσο ανάγκη
έχει και η χώρα και οι περιοχές µας. Άλλωστε, ο ρόλος της αυτοδιοίκησης, όπως είπα νωρίτερα, στα επόµενα χρόνια θα είναι
ρόλος παραγωγού ανάπτυξης, ενός µηχανισµού που θα συνδιαµορφώνει το µέλλον της χώρας και των περιοχών µας και στο
µέλλον αυτό θα πρέπει να συµµετέχει ενεργά µε όλες του τις δυνάµεις.
Με αυτές τις σκέψεις, υπερψηφίζω το παρόν σχέδιο νόµου και
καλώ και όσους παρευρίσκονται ή όχι στην Αίθουσα να επαναξιολογήσουν τις απόψεις τους και να σταθούν θετικά απέναντι
στις ρυθµίσεις του.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Θα πάµε στο Κίνηµα Αλλαγής και στον κ. Χάρη Καστανίδη.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
ανήκω σε αυτούς που πιστεύουν ότι θα έπρεπε να αλλάξει το
εκλογικό σύστηµα που ίσχυσε στις εκλογές της αυτοδιοίκησης
το 2019. Η αλλαγή, όµως, έπρεπε να είναι συνετή υπέρ των τοπικών κοινωνιών και υπέρ των αρχών της τοπικής αυτονοµίας,
κάτι το οποίο δεν γίνεται µε το εισαγόµενο για συζήτηση από την
Κυβέρνηση νοµοσχέδιο.
Θα παρουσιάσω τις ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου, για να µπορούν να παρακολουθούν καλύτερα και οι Έλληνες πολίτες που
µας κάνουν τη χάρη να µας ακούν, µε ορισµένα παραδείγµατα.
Ένας δηµοτικός ή περιφερειακός συνδυασµός στον πρώτο
γύρο των εκλογών επιτυγχάνει εκλογικό ποσοστό 44%. Ο δεύτερος σε δύναµη συνδυασµός επιτυγχάνει ποσοστό 43,5%. Σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις της Κυβέρνησης το 0,5% διαφοράς είναι
απόλυτα υπέρ του πρώτου συνδυασµού και θα πάρει τα 3/5 των
δηµοτικών συµβούλων ως λάφυρο, παρά το γεγονός ότι ο δεύτερος συνδυασµός υπερέβη το ελάχιστο όριο προς αυτοδυναµία
που προβλέπει το νοµοσχέδιο.
Την ίδια ώρα, στην ίδια εκλογική αναµέτρηση, σε µια άλλη περιοχή, ο πρώτος και ο δεύτερος συνδυασµός στον πρώτο γύρο
επιτυγχάνουν απόλυτη ισοψηφία στο ύψος του 40%, κάτω από
το ελάχιστο όριο που θέτει η Κυβέρνηση. Με το 40% οι δύο συνδυασµοί θα περάσουν στον δεύτερο γύρο για να κριθούν στην
επόµενη εκλογική αναµέτρηση. Άρα, δύο συνδυασµοί µε 40% δικαιούνται να πάνε στον δεύτερο γύρο, αλλά στο πρώτο µας παράδειγµα ο δεύτερος συνδυασµός που έχει 43,5% αποκλείεται.
Την ίδια ώρα, στην ίδια εκλογική αναµέτρηση, ο πρώτος συνδυασµός δηµοτικός ή περιφερειακός επιτυγχάνει ποσοστό 25%.
Ο δεύτερος και ο τρίτος συνδυασµός ισοψηφούν στο 20%. Και
οι τρεις συνδυασµοί που κινούνται από 20% έως 25% δικαιούνται
να κριθούν στον δεύτερο γύρο της αναµέτρησης. Στο πρώτο µας
παράδειγµα, όµως, ο δεύτερος συνδυασµός που είχε 43,5% δεν
µπορεί να περάσει στον δεύτερο γύρο.
Όλα καλά έτσι; Το γεγονός ότι βρισκόµαστε ενώπιον εκλογικών ή λογικών ατοπηµάτων δεν έχει καµµία σηµασία; Μπορούµε
να τα αποδεχθούµε, αρκεί να επιτευχθεί ο στόχος που έχει στον
νου της η Κυβέρνηση. Θα µου επιτρέψετε να σας πω, όµως, ότι
εγώ δεν µπορώ να υπερβώ τέτοιου είδους λογικά και εκλογικά
ατοπήµατα. Γι’ αυτό ακριβώς και ορθά το Κίνηµα Αλλαγής προτείνει να επανέλθουµε στις ρυθµίσεις του ν.3852, που προέβλεπαν ότι αν στον πρώτο γύρο δεν επιτευχθεί ποσοστό άνω του
50%, τότε οι δύο πρώτοι συνδυασµοί θα περάσουν στον δεύτερο
γύρο της εκλογικής αναµέτρησης. Απολύτως λογικό.
Πρέπει να σας πω ότι, αν αναζητήσετε παραδείγµατα και στις
τελευταίες εκλογικές αναµετρήσεις για την Αυτοδιοίκηση, θα
βρείτε ανάλογα τέτοια, τα οποία δηµιουργούν ένα είδος αιφνιδιασµού σε κάθε λογικά σκεπτόµενο πολίτη. Γι’ αυτό ακριβώς και
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ισχυρίστηκα πως ό,τι εισηγείται η Κυβέρνηση δεν είναι υπέρ των
τοπικών κοινωνιών, των αναγκαίων όπου είναι δυνατόν, συναινέσεων, που µαζί µε την αρχή της κυβερνησιµότητας, λειτουργούν
υπέρ των αρχών της τοπικής αυτονοµίας.
Κύριε Υπουργέ, δεν θα µπω στην κριτική άλλων πλευρών του
εκλογικού σας νοµοσχεδίου, για τον απλούστατο λόγο ότι διατυπώθηκε από άλλους συναδέλφους του Κινήµατος Αλλαγής και
η κρίση του χρόνου συνιστά πάντοτε µια κρίση. Θα σχολιάσω τη
µε γενικό αριθµό 909 τροπολογία σας που αφορά τη στέρηση ή
την ρύθµιση, αν θέλετε, του δικαιώµατος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Επισηµαίνω ότι πρόκειται για θετική πρωτοβουλία και γι’
αυτό ακριβώς θα τη στηρίξουµε.
Εδώ θέλω να σας υπενθυµίσω ότι, µετά την καταδίκη της Χρυσής Αυγής, στο πρώτο συναφές νοµοσχέδιο του Υπουργείου
Εσωτερικών που αφορούσε το δίκαιο της ιθαγένειας, το Κίνηµα
Αλλαγής ήταν έτοιµο και κατέθεσε τροπολογία που αφορούσε
την ρύθµιση ή την αποστέρηση των δικαιωµάτων του εκλέγειν ή
του εκλέγεσθαι, αλλά η Κυβέρνηση την απέρριψε. Η ρύθµιση
εκείνη ήταν πληρέστερη.
Θα σας πω τώρα ποιο είναι το πρόβληµα. Υπάρχει µια παράλειψη. Δεν πιστεύω ότι είναι σκόπιµη. Ενδεχοµένως ξέφυγε από
τους συντάκτες της συγκεκριµένης τροπολογίας. Αποστερείται
ένα κόµµα ή ένας συνασπισµός κοµµάτων της δυνατότητας να
ανακηρυχθούν οι συνδυασµοί, όταν στις επιτελικές θέσεις του
κόµµατος ή του συνασπισµού των κοµµάτων υπηρετούν άνθρωποι που καταδικάστηκαν σε ποινές βαριές για πολύ σοβαρά εγκλήµατα, όπως είναι τα εγκλήµατα κατά του δηµοκρατικού
πολιτεύµατος, µέχρι και τα εγκλήµατα κατά της δηµόσιας τάξης.
Αλλά δεν µπορούν να ανακηρυχθούν οι συνδυασµοί, όταν και
µόνον τα συγκεκριµένα πρόσωπα που καταδικάστηκαν για προσβολές του δηµοκρατικού πολιτεύµατος, της πολιτειακής εξουσίας, των πολιτικών σωµάτων, της δηµόσιας τάξης υπηρετούν
σε επιτελικές θέσεις. Τι σας ξεφεύγει; Αν ένα µέλος της Χρυσής
Αυγής, που καταδικάστηκε για συµµετοχή και καθοδήγηση της
εγκληµατικής οργάνωσης, συµµετάσχει σε ψηφοδέλτιο υπάρχοντος κόµµατος ή νεοπαγούς κόµµατος και δεν υπηρετεί σε επιτελική θέση, τότε αυτό δεν αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα για
την ανακήρυξη του συνδυασµού του κόµµατος ή του συνασπισµού κοµµάτων στη συγκεκριµένη εκλογική περιφέρεια. Είναι
απόλυτα λάθος. Θα σας παρακαλέσω µέχρι το τέλος της συζήτησης να το δείτε και να συµπεριληφθεί και αυτή η πιθανότητα
για να µην υπάρχει καµµία ανοιχτή οδός διαφυγής.
Κλείνω µε µία παρατήρηση που αφορά το άρθρο 29 του Συντάγµατος. Όπως ξέρετε το άρθρο 29 του Συντάγµατος προβλέπει τη θεµελιώδη αρχή, ότι τα κόµµατα που ιδρύονται νοµίµως
πρέπει να έχουν καταστατικό και ιδέες οι οποίες δεν αντιστρατεύονται την ελεύθερη λειτουργία του δηµοκρατικού πολιτεύµατος. Αν στην εκλογική µας νοµοθεσία είχαµε εγκαίρως συµπεριλάβει κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 29 του Συντάγµατος,
διάταξη σχετική ότι δηλαδή δεν µπορούν να ανακηρύσσονται οι
συνδυασµοί κοµµάτων από τον Άρειο Πάγο που, προφανώς, από
το καταστατικό και τις διακηρύξεις τους, φαίνεται ότι µπορούν
να υπονοµεύσουν την οµαλή λειτουργία του δηµοκρατικού πολιτεύµατος, δεν θα είχαµε ποτέ τη Χρυσή Αυγή µέσα στο ελληνικό
Κοινοβούλιο.
Εφεξής, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ενστάσεις που κυρίως
οφείλονται στο παρελθόν, νοµίζω ότι θα ήταν χρήσιµο να συµπεριλάβουµε στην εκλογική µας νοµοθεσία, τώρα, µε αφορµή
την τροπολογία 909 και µια γενική διάταξη, που δεν θα επιτρέπει
την ανακήρυξη συνδυασµών σε κόµµατα ή συνασπισµούς κοµµάτων, που, προφανώς, εκ του καταστατικού και των διακηρύξεών της φαίνεται να υπονοµεύουν ή µπορούν να υπονοµεύσουν
το δηµοκρατικό πολίτευµα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Καστανίδη.
Θα πάµε στη Φθιώτιδα, στον κ. Γεώργιο Κοτρωνιά από τη Νέα
Δηµοκρατία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούσαµε πάρα πολλά αυτές τις µέρες και νοµίζω ότι
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πρέπει να καταθέσω και κάποιες δικές µου σκέψεις επικαλούµενος τη µεγάλη µου αυτοδιοικητική εµπειρία. Κοιτάξτε, µίλησαν
όλοι για συναινέσεις, όµως ξεχνούν το βασικό, ίσως γιατί δεν
έχουν ασκήσει ποτέ δηµοτική εξουσία, ότι δηλαδή οι συναινέσεις
δηµιουργούνται όταν υπάρχει ξεκάθαρο θεσµικό τοπίο, ξεκάθαροι κανόνες, ξεκάθαροι ρόλοι δηµάρχου και αντιπολίτευσης, κάτι
που µε τον ισχύοντα νόµο ήταν ασαφές και οµιχλώδες, κάτι που
αποκαθίσταται σήµερα µε το παρόν νοµοσχέδιο.
Άκουσα συναδέλφους να λένε ότι ο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» εφαρµόζει
την απλή αναλογική, άκουσα άλλους να ισχυρίζονται ότι δεν τον
αφήσαµε να δείξει στην πράξη τα ευεργετικά του για την αυτοδιοίκηση αποτελέσµατα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ούτε απλή αναλογική ήταν, ούτε
αδικήθηκε. Αντίθετα γλίτωσε τη χλεύη, γιατί δεν πρόλαβε να δείξει σε όλο το βάθος του το χάος που έφερε στην τοπική αυτοδιοίκηση και το δυσάρεστο σε αυτήν την ιστορία είναι ότι αυτό το
χάος φαίνεται δυστυχώς να ήταν µια συνειδητή επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος χωρίς αυτοδιοικητικά στελέχη στην κοινωνία επιθυµούσε να δώσει πρωταγωνιστικό ρόλο στις µικρές µειοψηφίες
που κατά συντριπτική πλειοψηφία τον εκπροσωπούν στις τοπικές
κοινωνίες στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Καλά, κατανοητή η κοµµατική οπτική. Είναι όµως εξωφρενικό
να µην βλέπουν το δράµα των δήµων και των δηµάρχων που θα
τους καλούσαν οι πολίτες τους να λογοδοτήσουν µετά από τέσσερα χρόνια και αυτοί θα ήταν χαµένοι στις ισορροπίες µε τους
υπόλοιπους συνδυασµούς και να ξέρετε ελάχιστα έργα και ανώδυνες µικρές παρεµβάσεις θα είχαν συµφωνηθεί, γιατί οµοφωνία
-επειδή άκουσα τον συνάδελφο προηγουµένως, τον παλιό τον
δήµαρχο από τον ΣΥΡΙΖΑ να λέει- υπάρχει µόνο στις τρέχουσες
ανώδυνες αποφάσεις. Στα µεγάλα έργα όµως, αυτά που αλλάζουν τις πόλεις, αυτά που δηµιουργούν πρόοδο, αυτά που είναι
εµβληµατικά προφανώς δεν θα υπήρχε συµφωνία. Και όσοι
έχουµε εµπειρία ξέρουµε ότι και στα πολύ µεγάλα έργα οι µειοψηφίες βρίσκουν και τονίζουν κάτι αρνητικό για να τα φρενάρουν, για να µην προχωρήσουν και κριθεί θετικά ο δήµαρχος στις
επόµενες εκλογές. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Κυρίες και κύριοι, αν συµφωνήσουµε ότι οι εκλογές δεν γίνονται έτσι απλά για να καταγράφονται οι πολιτικές δυνάµεις αλλά
έχουν ως σκοπό να κυβερνηθούν οι δήµοι τότε στον ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αναρωτηθούν γιατί επιµένουν να υπερασπίζονται ένα σύστηµα ψευδοαναλογικής, ένα σύστηµα που οδηγούσε µαθηµατικά τους δήµους στην ακυβερνησία. Μήπως πιστεύουν ότι ο
µέσος Έλληνας ψηφίζει για να δώσει τη δυνατότητα στις παρατάξεις και τους σχηµατισµούς να διαπραγµατεύονται, να διαλέγονται σε µια ατέρµονη και ατελέσφορη διαδικασία;
Το διακύβευµα όλων των εκλογών σε όλες τις βαθµίδες είναι
πάντα το ίδιο, να υπάρξει σχήµα ικανό να κυβερνήσει και να
εφαρµόσει το πρόγραµµά του ώστε να κριθεί γι’ αυτό στις επόµενες εκλογές. Αν η Κυβέρνησή µας δεν το διόρθωνε άµεσα µε
πυροσβεστικές τροποποιήσεις ο νόµος του ΣΥΡΙΖΑ θα είχε τινάξει την τοπική αυτοδιοίκηση στον αέρα, δηµιουργώντας ένα
τοπίο ακυβερνησίας αλλά αν θέλετε περνώντας σιγά-σιγά και µια
νοοτροπία πολιτικής συναλλαγής και πολιτικών εκβιασµών.
Το παρόν νοµοσχέδιο ουσιαστικά για µένα αναδεικνύει δύο
πράγµατα, πρώτα απ’ όλα τον ρεαλισµό και τη θέληση της Νέας
Δηµοκρατίας να υπάρξουν ισχυροί παραγωγικοί και ανεξάρτητοι
δήµοι στη χώρα και δεύτερον τη µεγάλη διαφορά Νέας Δηµοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, τη µεγάλη διαφορά Μητσοτάκη και Τσίπρα
αφού ο πρώτος θέλει µια ανεξάρτητη, δηµιουργική και δυναµική
αυτοδιοίκηση, ενώ ο δεύτερος θέλει µια αυτοδιοίκηση πεδίο
διελκυστίνδας άκαρπων πολιτικών ιδεών χωρίς κανένα δηµιουργικό αντίκρισµα.
Με το παρόν, λοιπόν, θεσµοθετείται ένα ολοκληρωµένο νοµικό
πλαίσιο για την εκλογή δηµοτικών και περιφερειακών αρχών το
οποίο θα διασφαλίζει την ορθή και απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων τους, ενώ ενισχύεται η κυβερνησιµότητα σε τοπικό επίπεδο και η εύρυθµη λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Στο πλαίσιο αυτό καταργείται το λεγόµενο σύστηµα της απλής
αναλογικής στην κατανοµή των εδρών του δηµοτικού και περιφερειακού συµβουλίου και ενισχύεται η δυνατότητα της αποτε-
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λεσµατικής διοίκησης από τους εκλεγµένους δηµάρχους και περιφερειάρχες.
Να θυµίσουµε τα τερατουργήµατα του ν.4555/2018 του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» και τα γρήγορα αντανακλαστικά της νεοεκλεγείσας Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας. Επιπλέον να µην ξεχνάµε την
πολιτική της Νέας Δηµοκρατίας για την τοπική αυτοδιοίκηση που
τη θέλει ευέλικτη και αποτελεσµατική, όπως φάνηκε από την ενίσχυση της οικονοµικής επιτροπής που θέλει τον ΕΝΦΙΑ µόνιµο
πόρο της και που πολύ σύντοµα θα φέρει νοµοσχέδιο για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, αποσαφηνίζοντας τις αρµοδιότητες
του κάθε βαθµού και του κάθε φορέα της γενικής κυβέρνησης
έτσι ώστε να προωθείται αποτελεσµατικά το έργο µέσα στην κοινωνία.
Με το νοµοσχέδιο ενισχύεται η κυβερνησιµότητα, γιατί πιστεύουµε ότι πρώτα είναι ο πολίτης και ο πολίτης θέλει αποτέλεσµα. Η Νέα Δηµοκρατία δεν θέλει την τοπική αυτοδιοίκηση
φτωχό συγγενή του κράτους ο οποίος κάθε φορά θα παρακαλάει
για πόρους, όπως ξέρετε πολύ καλά ότι οι δήµαρχοι κάναµε τόσα
πολλά χρόνια. Θέλει την τοπική αυτοδιοίκηση έναν σύγχρονο
ισχυρό πυλώνα ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής.
Εστιάζοντας στα βασικά χαρακτηριστικά του νέου νόµου θα
αναφερθώ στο ότι ορίζεται η πενταετία ως σταθερός εκλογικός
κύκλος και αποσυνδέονται από τις ευρωεκλογές οι εκλογές οι
οποίες θα γίνουν τη δεύτερη Κυριακή του Οκτωβρίου, ότι το όριο
της εκλογής από τον πρώτο γύρο προσαρµόζεται στο 43% συν
µια ψήφο, κάτι το οποίο είναι απόλυτα συνταγµατικό και σωστό.
Γιατί;
Τι γινόταν µέχρι τώρα; Το είπαν και άλλοι συνάδελφοι. Ένας
που είχε πάρει 47% είχε δύο πιθανότητες: Ή τη δεύτερη Κυριακή
να σαρώσει και να πάρει 55%, ας πούµε, αλλά να µην έχει την
πλειοψηφία µέσα στο δηµοτικό συµβούλιο ή κάποιοι άλλοι συνδυασµοί που είχαν 10%, 12%, 13% τη δεύτερη Κυριακή να κερδίσουν τις εκλογές οπότε προφανώς δεν ικανοποιείται η θέληση
του λαού η οποία ήθελε από τον πρώτο γύρο δήµαρχο αυτόν που
είχε πάρει το 47%. Όταν µια χώρα µπορεί να κυβερνηθεί µε 43%,
δεν µπορεί να κυβερνηθεί η αυτοδιοίκηση;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, θα έχω ολοκληρώσω, αν έχω
την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Παρακαλώ. Παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ: Θα παραλείψω µερικά τα οποία
ακούστηκαν και από άλλους συναδέλφους.
Συνοψίζοντας, το παρόν νοµοσχέδιο, σε αντίθεση µε την προβληµατική εφαρµογή του προηγούµενου συστήµατος το οποίο
τορπιλίζει σε µεγάλο βαθµό τη δυνατότητα αποτελεσµατικής διοίκησης στις τοπικές αρχές, αυτό δίνει χειροπιαστές λύσεις. Δίνει
λύσεις που παρέχουν τη δυνατότητα στους εκλεγµένους δηµάρχους και περιφερειάρχες να εφαρµόσουν τις προγραµµατικές
τους θέσεις µε στόχο την παραγωγή αποτελέσµατος υπέρ των
πολιτών οι οποίοι θα κρίνουν τους δηµάρχους και τους περιφερειάρχες για το έργο τους στο τέλος της θητείας τους.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Κοτρωνιά.
Θα πάµε στην Κοζάνη στον ΣΥΡΙΖΑ και στην κ. Καλλιόπη Βέττα. Όσοι δεν έχετε ακούσει ερµηνείες της, χάνετε. Σας το λέω.
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΕΤΤΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για τα καλά
σας λόγια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση για την αλλαγή του
εκλογικού νόµου στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι ενδεικτική για
µια ακόµη φορά των προτεραιοτήτων, των κατευθύνσεων και των
στόχων που προωθεί η Κυβέρνηση σε ιδεολογικό και πολιτικό
επίπεδο. Η κατάργηση της αντιπροσωπευτικότητας, του πλουραλισµού και της σύνθεσης είναι µια σταθερά που εκπροσωπεί
η Νέα Δηµοκρατία µε τα σκληρά κοµµατικά ψηφοδέλτια, τις στηρίξεις εκλεκτών και τη χειραγώγηση των τοπικών κοινωνιών. Αντί
να βλέπει την τοπική αυτοδιοίκηση ως ένα κύτταρο συµµετοχής
και δηµοκρατίας, την αντιµετωπίζει ως φέουδο και τρόπαιο, ως
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ένα πεδίο κεντρικών και ανηλεών πολιτικών αντιπαραθέσεων. Την
ίδια ώρα µάλιστα που οι πρακτικές της έρχονται σε πλήρη αντίθεση τόσο µε τις διεθνείς τάσεις που πριµοδοτούν την αναλογικότητα και τη διάχυση αρµοδιοτήτων, όσο και τις ιστορικές
καταβολές των δηµοτικών και κοινοτικών συµβουλίων στη χώρα
µας µε τις αυξηµένες αρµοδιότητες και τη δηµοκρατική λειτουργία.
Ποια είναι τα προβληµατικά σηµεία του νοµοσχεδίου; Θα συνοψίσω τα βασικότερα ώστε να γίνει κατανοητή η αντίθεσή µας.
Πρώτον, στο όνοµα της κυβερνησιµότητας επαναφέρονται διατάξεις που είχαν εισαχθεί προ δεκαπέντε ετών µε την επιβολή
του ορίου του 43% το οποίο εξασφαλίζει πλέον τα τρία πέµπτα
των εδρών. Αντί να δοκιµαστεί στην πράξη η απλή αναλογική,
προχωράµε στην πριµοδότηση του συνδυασµού που πλειοψηφεί.
Καµµία έκπληξη. Υπενθυµίζω ότι µία από τις πρώτες πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης ήταν η αποψίλωση των αρµοδιοτήτων των
δηµοτικών συµβουλίων µε την αλλαγή στις επιτροπές των οικονοµικών και ποιότητα ζωής. Ο νικητής ακόµη και αν έχει σχετική
πλειοψηφία τα παίρνει όλα.
Δεύτερον προχωράτε στην µεσοσταθµική µείωση του αριθµού
των µελών των συµβουλίων σε όλες τις περιφέρειες στους µεσαίους και µεγάλους δήµους, αλλά και στην πλειοψηφία των κοινοτήτων δηµοτικών συµβουλίων ιδιαίτερα στους µεγάλους
αστικούς δήµους. Η µείωση των µελών, που θα είναι περίπου
15% έως 20% παρά τις αλλαγές που φέρατε σήµερα καθυστερηµένα, αναδεικνύει την αντίληψή σας ότι όσοι λιγότεροι ασχολούνται, τόσο καλύτερα για τους επαΐοντες και τους ειδικούς.
Τρίτο σηµείο προβληµατισµού και αντίθεσης είναι η επιβολή
του ορίου εισόδου στο 3%. Πρόκειται για επιλογή ευθέως ιδεολογική καθώς οι µειοψηφικές φωνές δεν θα ακούγονται, η πολυφωνία θα σιγήσει και η αντιπροσωπευτικότητα της ψήφου πάει
περίπατο.
Τέταρτον, καταργείτε την τρίτη ξεχωριστή κάλπη για τα κοινοτικά συµβούλια, ενώ υποχρεώνετε τη στοίχιση µε τα κεντρικά ψηφοδέλτια. Οι άνθρωποι της πρώτης γραµµής που έρχονται
αντιµέτωποι καθηµερινά µε τα προβλήµατα πρέπει για να ικανοποιηθεί ο δικός σας σχεδιασµός να γίνουν φερέφωνα και ηχεία
των κεντρικότερων βαθµών διοίκησης. Με την επιλογή αυτή επίσης θα οδηγηθούν οι µικρές κοινωνίες σε µαρασµό, καθώς οι
νέες και οι νέοι δεν θα βρίσκουν κάποιο κίνητρο ενασχόλησης µε
τα κοινά.
Αναφέρω ότι µόλις πριν λίγες µέρες, στις 27 Μαΐου, η Συντονιστική Επιτροπή Δικτύων Κοινοτήτων Ελλάδας ζητούσε τη διατήρηση της ξεχωριστής κάλπης για την ανάδειξη των προέδρων και
των συµβουλίων κοινοτήτων λέγοντας τα εξής: «Τι κίνητρο δίνετε
σε δραστήριους πολίτες όταν µπορεί να πετύχουν πλειοψηφία
στις εκλογές αλλά να µην εκλεγούν επειδή δεν είναι οι εκλεκτοί
της προτίµησης και στρατολόγησης του υποψηφίου δηµάρχου;».
Ενώ συνεχίζοντας αναφέρει: «Τι αυτοδιοίκηση θέλουµε τελικά;
Αυτή που θα ενισχύει την ανεµπόδιστη συµµετοχή των πολιτών
στη λήψη των αποφάσεων ή αυτή της παραταξιακής ευθυγράµµισης;». Αυτά υποστηρίζουν οι άνθρωποι της βάσης της αυτοδιοίκησης, αλλά απαντήσεις από ό,τι φαίνεται δεν παίρνουν.
Ο τρόπος που νοµοθετείτε κατά παρέκκλιση κάθε νοµιµότητας, ακόµα και συνταγµατικής, αποτυπώνεται ξεκάθαρα στην
τροπολογία 908/89 που λέει για τις ρυθµίσεις για µητροπολιτικό
πόλο Ελληνικού-Αγίου Κοσµά. Ιδίως στην περίπτωση του Ελληνικού έχετε κάνει πλέον κανόνα τις τροπολογίες που τροποποιούν συνεχώς ακόµα και τους πρόσφατους δικούς σας νόµους
και διατάξεις που αφορούν το ακίνητο. Σε κάθε άσχετο νοµοσχέδιο, δώρο και µια τροπολογία για το Ελληνικό µε ρυθµίσεις κατά
παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης για να διευκολυνθεί ο επενδυτής, τον οποίο όµως παρά τις συνεχείς χαριστικές και φωτογραφικές διατάξεις όλο ακούµε και όλο δεν βλέπουµε. Πλέον µε το
άρθρο 7 αυτής της τροπολογίας αφ’ ενός νοµοθετείτε για να κατεδαφίσετε, µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης πάλι κατά
παρέκκλιση, κτίρια που έχουν ήδη κριθεί και περιλαµβάνονται
στον ν.4663/2020 ως διατηρητέα υπόστεγα Πολεµικής Αεροπορίας. Από τη µία έτσι. Και αφ’ ετέρου προχωράτε ένα ακόµα
βήµα δίνοντας µάλιστα και την αρµοδιότητα στον ίδιο τον
Υπουργό Ανάπτυξης να τροποποιεί στο εξής ο ίδιος τον χαρα-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κτηρισµό των διατηρούµενων ή κατεδαφιστέων κτιρίων, δηλαδή
ανεξαρτήτως αν αυτά είναι χαρακτηρισµένα ως µνηµεία ή εµπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του αρχαιολογικού νόµου
3028/2002.
Είναι περιττό να πούµε πως πρόκειται για άκρως αντισυνταγµατική διάταξη που καταστρατηγεί στην πράξη τον αρχαιολογικό
νόµο και ανοίγει βέβαια τον δρόµο κατεδάφισης και άλλων διατηρητέων κτισµάτων στο οικόπεδο του Ελληνικού. Άραγε η συναρµόδια και κατά τα άλλα λαλίστατη Υπουργός του Πολιτισµού
έχει να πει κάτι για αυτή τη διάταξη; Ή αρκείται στο να ποιεί την
νήσσαν όταν της παίρνουν τις αρµοδιότητες όσο η Κυβέρνηση
την αφήνει να συνεχίζει απερίσπαστη το καταστροφικό της έργο
στον πολιτισµό της χώρας µας;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα νοµοθετήµατα εκτός των
άλλων στέλνουν ένα σήµα στην κοινωνία για το ποιο είναι το
όραµα για τη δηµοκρατία, τη συµµετοχικότητα και τη λογοδοσία.
Το σήµα του σηµερινού νοµοσχεδίου είναι ξεκάθαρο. Αφήστε τις
συνθέσεις. Οργανωθείτε µε την κοµµατική σας παράταξη. Η µειοψηφία δεν έχει ρόλο και λόγο παρά µόνο ενοχλεί. Αν είστε δε
σε µικρή κοινότητα ψάξτε για προστάτες, αν θέλετε να προσφέρετε στον τόπο σας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, στέλνουν ένα σήµα επίσης ότι
η Κυβέρνηση κάνει ό,τι µπορεί σε θεσµικό επίπεδο για να τελειώνει µε τις ιδέες της Αριστεράς, δηλαδή την ευρεία συµµετοχή,
τη διαβούλευση και τη σύνθεση, ιδέες για τις οποίες τόσο σε
προσωπικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο έχετε µια αποστροφή. Η
κοινωνία τα παρατηρεί αυτά ωστόσο και τα αθροίζει σε µια σειρά
από αντιδηµοκρατικές και αυταρχικές συµπεριφορές που επιδεικνύετε. Η δική µας υπόσχεση είναι απλή και ξεκάθαρη, µέσα από
έναν ανοιχτό, ουσιαστικό διάλογο µε όλες τις δυνάµεις στο πλαίσιο µιας συνολικής µεταρρύθµισης για µια ισχυρή δηµοκρατική
αυτοδιοίκηση, το εκλογικό σύστηµα που καθιερώνει σήµερα η
Νέα Δηµοκρατία θα αλλάξει.
Η αυτοδιοίκηση δεν θα παραµείνει για πολύ όµηρος της Νέας
Δηµοκρατίας και των πελατειακών της επιδιώξεων. Κι αυτό δεν
είναι ζήτηµα αποκαθήλωσης για µας. Είναι ζήτηµα δηµοκρατίας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κυρία Βέττα.
Τον λόγο έχει ο κ. Καιρίδης Δηµήτριος από τη Νέα Δηµοκρατία
ο οποίος εκλέγεται στο Β1’ Βορείου Τοµέα Αθηνών.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει µια απογοήτευση στη
συζήτησή µας που έχει να κάνει µε µια µόνιµη παθογένεια της
κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Τίθενται από την αντιπολίτευση
κάποιες αιτιάσεις. Δικαίωµά της. Απαντώνται αυτές από τους
Υπουργούς. Απαντήθηκαν και για το 3% και για το 43% στις επιτροπές και την Ολοµέλεια. Αλλά πέρα βρέχει. Σαν να µην ακούνε
τις απαντήσεις επαναλαµβάνουν προκατασκευασµένες οµιλίες
που δεν πάνε τη συζήτηση παραπέρα και πραγµατικά δεν βοηθούν να καθίσουµε να συζητήσουµε ως ενήλικες και όχι ως κασετόφωνα. Νοµίζω ότι πρέπει αυτό να το προσέξουµε για να
αναβαθµίσουµε κάπως την ποιότητα της συζήτησής µας. Τίθενται ερωτήµατα στην αντιπολίτευση για τον τρόπο που σήµερα
λειτουργούν τα δηµοτικά συµβούλια. Φαντάζοµαι ότι έχουν εικόνα. Απαντήσεις δεν υπάρχουν. Πρέπει κάποτε να µάθουµε να
ακούµε πριν µιλήσουµε και να απαντούµε σ’ αυτά που τίθενται
εδώ και όχι προκατασκευασµένα να ερχόµαστε µε µασηµένη,
έτοιµη τροφή.
Τι κάνουµε µε αυτό το νοµοσχέδιο; Τι προσπαθεί να κάνει η
κυβέρνηση; Νοµίζω ότι έχει ειπωθεί. Δεν πρόκειται για µια µεγάλη µεταρρύθµιση. Υπάρχουν και µεταρρυθµιστικά στοιχεία. Το
κύριο ωστόσο είναι ότι επιχειρούµε να απασφαλίσουµε µια ωρολογιακή βόµβα που τέθηκε στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν είναι
η µόνη βόµβα. Πολλές οι βόµβες που καλούµαστε να απασφαλίσουµε αυτά τα δυο χρόνια και µάλιστα εν µέσω πανδηµίας. Χαρακτηριστικό παράδειγµα η ΔΕΗ, οι εκκρεµείς συντάξεις και
τόσα άλλα, στην παιδεία, στις Ένοπλες Δυνάµεις κ.ο.κ.. Άρα,
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κύριε Υπουργέ, είστε ολίγον µεταρρυθµιστής. Το βασικό σας
έργο εδώ είναι αυτό του πυροτεχνουργού. Πυροτεχνουργός
είστε και πυροτεχνουργική είναι η παρέµβαση που επιχειρούµε
να κάνουµε για να απασφαλίσουµε αυτή τη βόµβα που τέθηκε
στα θεµέλια της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Κάνουµε και κάτι άλλο. Απαντάµε στις απαιτήσεις της ίδιας της
τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν υπάρχει δήµαρχος που να ξέρω εγώ
-και µιλώ µε πάρα πολλούς όχι µόνο στη Βόρεια Αθήνα- που να
µην θέλει την αλλαγή του υπάρχοντος εκλογικού συστήµατος.
Όλοι. Και µας το είπαν στην επιτροπή οι φορείς. Και σε θεσµικό
επίπεδο και µεµονωµένα. Όλοι το ζητούν. Όχι µόνο αυτοί που
προέρχονται από την ευρύτερη Νέα Δηµοκρατία. Και αυτοί που
είναι φίλα προσκείµενοι σε εσάς. Και σε µας, στη Βόρεια Αθήνα,
σε δεκατέσσερις δήµους. Ακόµα κι αυτός ο ένας σε µεγάλο κεντρικό δήµο της Βόρειας Αθήνας, που σε ένα κρεσέντο ριζοσπαστισµού ύψωσε την παλαιστινιακή σηµαία πρόσφατα, είναι υπέρ
της αλλαγής του εκλογικού συστήµατος. Όλοι. Δεν υπάρχει ούτε
ένας που να έχω µιλήσει εγώ που να είναι ευχαριστηµένος από
το υπάρχον σύστηµα.
Ας ξεκαθαρίσουµε κάτι απλό που το µαθαίνουµε στο πρώτο
έτος στα τµήµατα πολιτικής επιστήµης. Καλός, χρήσιµος και κρίσιµος ο έλεγχος και πάντοτε σηµαντικό να φτιάχνουµε συναινέσεις. Αλλά πριν τον έλεγχο, πριν τις συναινέσεις, το βασικό, το
µείζον, είναι ότι πρέπει να οργανώσουµε, να συγκροτήσουµε την
πολιτική εξουσία πριν την ελέγξουµε. Πρέπει να υπάρχει κυβερνησιµότητα. Και η κυβέρνηση πριν µπούµε στη διαδικασία ελέγχου της ή καλύτερων κι ευρύτερων συναινέσεων. Και αυτό είναι
το βασικό, το µείζον πρόβληµα στον δικό σας εκλογικό νόµο.
Όπως σας είπαµε, ευτελίζει τη δηµοκρατική διαδικασία γιατί οδηγεί σε µπαχαλοποίηση της τοπικής εξουσίας. Κι όποιος έχει παρακολουθήσει έστω και λίγο δηµοτικά συµβούλια µετά το 2019
-έχω πάµπολλα παραδείγµατα- το καταλαβαίνει. Μην κρυβόµαστε πίσω από το δάχτυλό µας.
Κυρίες και κύριοι, η δηµοκρατία σήµερα περνάει κρίση. Σε
όλον τον δυτικό κόσµο. Εκεί που γεννήθηκε και άνθισε. Βρισκόµαστε σε έναν αγώνα δρόµου να την προστατεύσουµε και να την
ενισχύσουµε. Απέναντι στα αυταρχικά καθεστώτα της ανατολής
πρέπει να αποδείξουµε ότι εν µέσω πανδηµικής κρίσης µπορούµε να τα καταφέρουµε εξίσου καλά ή καλύτερα απ’ αυτούς.
Ο τρόπος δεν είναι η µπαχαλοποίηση της δηµοκρατίας. Δεν είναι
να βάζουµε βόµβες και να µην είναι κυβερνήσιµοι οι δήµοι. Στο
κεντρικό κύτταρό της που είναι η τοπική αυτοδιοίκηση ο ΣΥΡΙΖΑ
µε µικροπολιτική στόχευση, για να καταστρέψει ό,τι δεν µπορεί
να ελέγξει, έπληξε καίρια την τοπική αυτοδιοίκηση καταστρέφοντας τη δυνατότητα διακυβέρνησης.
Έκανε και κάτι άλλο. Κορόιδεψε. Δεν είναι απλή αναλογική
αυτό που ψηφίσατε. Είναι ένα γιαλαντζί σύστηµα γιατί εκλέγουµε
τον δήµαρχο µε πλειοψηφικό και το δηµοτικό συµβούλιο µε απλή
αναλογική. Ας είχατε τα κότσια να εκλέγεται ο δήµαρχος από το
δηµοτικό συµβούλιο µε τις ευρύτερες συναινέσεις. Αλλά όχι να
έχουµε τον έναν απέναντι στον άλλον. Δήµαρχοι που έχουν το
10% του δηµοτικού συµβουλίου να µην µπορούν να συγκροτήσουν στοιχειωδώς µια πλειοψηφία για να µπορέσουν να κυβερνήσουν. Αυτό κάνατε. Γιαλαντζί σε όλα είστε. Αλλά τώρα θέλω
να µιλήσω και για ένα ευρύτερο γιαλαντζί. Γιατί πέρα από τον
πυροτεχνουργό, κύριε Πέτσα, οφείλουµε να προχωρήσουµε και
µεταρρυθµιστικά. Για να είµαστε ξεκάθαροι εδώ, όλοι οµνύουν
στην τοπική αυτοδιοίκηση, στη λειτουργία της και τη σηµασία
της. Ιδίως δε η Αριστερά η οποία το τερµατίζει σε υποκρισία.
Αλλά δεν είναι η µόνη.
Για να υπάρχει τοπική αυτοδιοίκηση καλές είναι οι συγχωνεύσεις των δήµων. Φτιάξαµε µεγάλους δήµους, δεκατρείς περιφέρειες, µεγάλα µεγέθη. Είναι µια απαραίτητη αλλά όχι η µόνη
προϋπόθεση. Χρειάζονται ίδιοι πόροι. Χρειάζεται η τοπική αυτοδιοίκηση να αποκτήσει οικονοµική αυτοτέλεια. Οι δήµαρχοι να
µην είναι επαίτες από την κρατική εξουσία, από το κεντρικό κράτος για να έχουν και την ευθύνη των πεπραγµένων τους. Να µην
είναι ζητιάνοι, αλλά υπεύθυνοι και υπόλογοι για τις πολιτικές
τους. Κι εδώ πρέπει πραγµατικά να προχωρήσουµε στις απαραίτητες εκείνες τοµές. Δεν χρειάζεται να ανακαλύψουµε τον τροχό.
Ας δούµε τι κάνουν στη δυτική και τη βόρεια Ευρώπη και τις υπό-
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λοιπες αναπτυγµένες χώρες του κόσµου κι ας το εφαρµόσουµε.
Παντού στον κόσµο ο φόρος ακίνητης περιουσίας είναι φόρος
τοπικός. Κατανοώ το πρόβληµα του τι θα γίνει µε τις υποβαθµισµένες περιοχές και πρέπει να προβλέψουµε έναν µηχανισµό εξισορρόπησης και αναδιανοµής. Αλλά πρέπει να πάρουµε πόρους
και να τους δώσουµε αυτοτελώς στην τοπική αυτοδιοίκηση για
να την καταστήσουµε υπεύθυνη και υπόλογη έναντι των δηµοτών. Άρα, πέρα από πυροτεχνουργό σας καλώ, κύριε Υπουργέ,
σε επόµενο βήµα να προχωρήσουµε και στη µεγάλη αυτή µεταρρύθµιση που θα είναι πραγµατικά τοµή. Γιατί καλά τα εύκολα τα
λόγια τα µεγάλα όλων περί τοπικής αυτοδιοίκησης -κι εσείς στον
ΣΥΡΙΖΑ και αυτοί που προηγήθηκαν στην κεντροαριστερά από
εσάς- αλλά λίγα έκαναν για τους ίδιους πόρους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχουµε το χαµηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή
Ένωση σήµερα κι αυτό είναι µείζον πρόβληµα και µεγάλη υποκρισία για όσους οµνύουν στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλά δεν
της δίνουν τα µέσα για να είναι πραγµατικά αυτοδιοίκηση αυτόνοµη και υπόλογη στους πολίτες της.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Επειδή η ενηµέρωση έγινε πολύ νωρίς, να επαναλάβω ότι θα
σταµατήσουµε σήµερα στον κ. Μπάρκα Κωνσταντίνο. Θα ξεκινήσουµε αύριο στις 9.00. Η πρώτη που θα µιλήσει θα είναι η κ. Ασηµίνα Σκόνδρα.
Πάµε τώρα στην Κόρινθο, στην κ. Μαρία-Ελένη Σούκουλη-Βιλιάλη της Νέας Δηµοκρατίας.
ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ (ΜΑΡΙΛΕΝΑ) ΣΟΥΚΟΥΛΗ-ΒΙΛΙΑΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που έχουµε
µπροστά µας αποτελεί µια πράξη ευθύνης προς έναν δοµικό πυλώνα της κοινωνικής και οικονοµικής ζωής της χώρας. Αποτελεί
ένα ακόµη βήµα προς την πολιτική σταθερότητα. Διότι, πολιτική
σταθερότητα στη συγκεκριµένη περίπτωση σηµαίνει δηµιουργία
του κατάλληλου ρυθµιστικού πλαισίου για την αποτελεσµατικότερη διοικητική λειτουργία των ΟΤΑ, ώστε οι τελευταίοι να καταστούν δυναµικοί πυλώνες της αναπτυξιακής διαδικασίας.
Το σηµερινό νοµοσχέδιο πέρα από το ίδιο το ρυθµιστικό του
περιεχόµενο, όπως το παρουσίασε εξαιρετικά ο εισηγητής µας,
αποτελεί ένα σαφές δείγµα αλλαγής στρατηγικής κατεύθυνσης,
που δίνει µια ξεκάθαρη απάντηση σε µικρόνοους σχεδιασµούς
πολιτικού τυχοδιωκτισµού που αδιαφορούν για το πλήγµα που
προκαλούν στην τοπική αυτοδιοίκηση και φυσικά σε ολόκληρη
τη χώρα. Αδιαφορώντας ουσιαστικά για την αναγκαιότητα σύγκλισης µε τα διεθνή προηγµένα πρότυπα διοικητικής µεταρρύθµισης και διακυβέρνησης, όπου ο στόχος της βιώσιµης ανάπτυξης είναι αδύνατο να επιτευχθεί χωρίς δήµους και περιφέρειες που υπηρετούν το συγκεκριµένο αναπτυξιακό µοντέλο. Και
ακριβώς σε αυτό το σηµείο έγκειται η διαφορά µας µε τη σηµερινή Αξιωµατική Αντιπολίτευση, η οποία επιδίωξε ως κυβέρνηση
να επιβάλλει και να αναπαράγει στις τοπικές κοινωνίες ένα τροµακτικό µοντέλο διακυβέρνησης που στην κατασκευαστική του
φιλοσοφία η µόνη επικρατούσα παράµετρος ήταν και είναι η συµµετοχή στη νοµή της εξουσίας µε κάθε τρόπο. Αυτό το µοντέλο
διακυβέρνησης έχει ταυτότητα και σαφές πολιτικό αποτύπωµα.
Έχει κωδική ονοµασία ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς σίγουρα δεν έχουµε αυταπάτες. Η απλή αναλογική για τον ΣΥΡΙΖΑ δεν αποτελεί τίποτε
άλλο πέρα από ένα απλό πολιτικό εργαλείο, προκειµένου σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο να σκαρφαλώσει στην εξουσία, αδιαφορώντας για τα πραγµατικά αποτελέσµατα που προκύπτουν
στο πεδίο άσκησης πολιτικής και ιδίως στα παραγόµενα αποτελέσµατα για τους πολίτες.
Αυτό προσπάθησαν να κάνουν και στις τοπικές µας κοινωνίες
αναγνωρίζοντας την έλλειψη της κοινωνικής αποδοχής των προτάσεών τους, αλλά και των προσώπων που τις αντιπροσωπεύει.
Αποφάσισαν δηλαδή, να προκαλέσουν ρωγµές στη διοικητική
λειτουργία των ΟΤΑ µήπως και η µη λειτουργικότητά τους αποτελέσει ευκαιρία για την Αριστερά, η οποία αποδέχεται –παραφράζοντας και την κ. Αχτσιόγλου- ότι η κανονικότητα δεν
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αποτελεί και το προνοµιακό της πεδίο.
Είναι λογικό, αγαπητοί συνάδελφοι, διότι η κανονικότητα απαιτεί τεκµηριωµένες προτάσεις, απαιτεί συγκεκριµένο και συγκροτηµένο σχέδιο υλοποίησης, έννοιες άγνωστες για την Αξιωµατική
Αντιπολίτευση.
Αποτέλεσµα αυτής της πολιτικής ήταν να δούµε γεγονότα που
δεν έχουν παρατηρηθεί ποτέ στον χώρο της αυτοδιοίκησης. Εάν
πραγµατικά έχουµε την πρόθεση να µιλήσουµε µε τη γλώσσα της
αλήθειας, παρατηρούµε ότι ο νόµος ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δηµιούργησε
πολιτικές τερατογενέσεις που πραγµατικά, δεκατρία χρόνια που
ασχολήθηκα µε την αυτοδιοίκηση πριν έρθω εδώ, δεν έχω ξανασυναντήσει. Δήµαρχοι και παρατάξεις σε αλληλο-οµηρία, να προσπαθούν να συνδιαλέγουν, φυσικά τις περισσότερες φορές όχι
µε κριτήρια έστω και κατ’ επίφαση προγραµµατικών συγκλίσεων,
αλλά αποκλειστικά προσωπικών επιδιώξεων, προκειµένου να επιτύχουν µία κάποια κυβερνησιµότητα και οι πολίτες σε απόλυτο
βέρτιγκο να µην καταλαβαίνουν τι απέγινε η δηµοκρατική επιλογή τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς στεκόµαστε απέναντι σε
όλα αυτά και επιλέγουµε την οδό της βιώσιµης διακυβέρνησης
η οποία µεταφράζεται για την αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθµού µε
την επιλογή ενός εκλογικού νόµου που επιτρέπει την οµαλή µετάβαση από την πρόταση, στην επιλογή και τελικά στην εφαρµογή, µη εµποδίζοντας φυσικά τις συνεργασίες όταν αυτές
έχουν σαν βάση πραγµατικές συγκλίσεις και όχι προσωπικές διευθετήσεις.
Η έννοια της βιώσιµης διακυβέρνησης δεν αποτελεί έναν όρο
ουδέτερο ούτε πολιτικά, ούτε οικονοµικά, ούτε κοινωνικά. Αντίθετα έχει οικονοµικά αποτελέσµατα, έχει κοινωνικό περιεχόµενο
και έχει και πολιτικό αποτύπωµα. Εκτείνεται από την καθηµερινότητα των πολιτών στη δηµιουργία ενός νέου µοντέλου οικονοµικής δραστηριότητας, αλλά και στην ποιοτική αναβάθµιση της
πολιτικής διαδικασίας. Και όποιοι νοµίζουν ότι η λειτουργία των
ΟΤΑ δεν συµπεριλαµβάνεται σε αυτήν τη διαδικασία που περικλείει την έννοια της βιώσιµης διακυβέρνησης, πραγµατικά δεν
αντιλαµβάνονται τη σύγχρονη αναπτυξιακή διαδικασία.
Οφείλουµε να προσφέρουµε στους πολίτες ένα ξεκάθαρο
ρυθµιστικό πλαίσιο, προκειµένου να ασκούν το δηµοκρατικό
τους δικαίωµα και να επιλέγουν µε διαφάνεια και το σχέδιο και
τα πρόσωπα που επιθυµούν για το µέλλον της περιοχής τους,
χωρίς γκρίζες ζώνες και χωρίς σκοτεινές συµµαχίες που δεν προστατεύουν το δηµόσιο συµφέρον.
Εποµένως, ναι, οι κυρίαρχες διατάξεις του νοµοσχεδίου υπηρετούν τις βασικές αρχές της βιώσιµης διακυβέρνησης και εµείς
αναλαµβάνουµε την απόλυτη ευθύνη για να προωθήσουµε τη νοµοθέτηση τους. Φυσικά η αυτοδιοικητική µου εµπειρία δεν µου
επιτρέπει να ωραιοποιήσω καταστάσεις και να διατυπώσω την
άποψη ότι η λειτουργία των δήµων και των περιφερειών µας,
ακόµα και πριν τον νόµο του ΣΥΡΙΖΑ ήταν τέτοια που να τους επιτρέπει να δρουν ως επιταχυντές της αναπτυξιακής διαδικασίας.
Μπορώ όµως να ισχυριστώ µε βεβαιότητα ότι ο νόµος σας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, λειτούργησε τελείως
αποσαθρωτικά στην όποια προσπάθεια δηµιουργικής διαδικασίας των αυτοδιοικητικών αρχών.
Αποµένουν ακόµα πολλά βήµατα να διανύσουµε, προκειµένου
να επιτύχουµε ένα αποτελεσµατικό µοντέλο βιώσιµης διακυβέρνησης στους ΟΤΑ, αλλά εκτιµώ πλέον ότι είναι κοινά παραδεκτό
ότι η τοπική ανάπτυξη κρατάει ένα σηµαντικό κλειδί προκειµένου
να ξεκλειδώσουµε τις αναπτυξιακές δυνατότητες που έχει η
χώρα µας.
Εποµένως, σήµερα -και τελειώνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε- δίνουµε τη θεσµική δυνατότητα σε δηµιουργικούς ανθρώπους µε
τεκµηριωµένο σχέδιο να υλοποιήσουν το όραµά τους για το
οποίο εκλέχτηκαν και να αξιολογηθούν για την προσπάθειά τους.
Η δηµοκρατία αυτό επιτάσσει, η χώρα αυτό επιζητεί προκειµένου
όλοι µαζί να προχωρήσουµε στον δρόµο της ευηµερίας και της
προόδου.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τον λόγο έχει ο κ. Παπαηλιού από τον ΣΥΡΙΖΑ και την Αρκαδία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, το υπό κρίση νοµοσχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση εντάσσεται στο πλαίσιο της νοµοθέτησης που ξεκίνησε η
Νέα Δηµοκρατία µε το που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας,
για την ακύρωση -θα έλεγα την κατεδάφιση- όλων εκείνων των
στοιχείων, τα οποία προσέδωσαν στην τοπική αυτοδιοίκηση συµµετοχικό και δηµοκρατικό χαρακτήρα από το 1974 και εντεύθεν.
Αυτή η κεντρική επιδίωξη της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας υπηρετείται µε τη συγκέντρωση εξουσιών στο πρόσωπο του
δηµάρχου, την αποδυνάµωση των δηµοτικών συµβουλίων και τον
αποκλεισµό της κοινωνίας και των οργανωµένων φορέων πολιτών από τα τεκταινόµενα στις τοπικές υποθέσεις.
Το δηµαρχο-κεντρικό σύστηµα λήψης αποφάσεων που έχει ξεκινήσει ήδη να θεσπίζεται, ολοκληρώνεται σήµερα µε το υπό
κρίση νοµοσχέδιο. Σε πρώτη φάση αφαιρέθηκαν οι βασικές αρµοδιότητες από τα δηµοτικά περιφερειακά συµβούλια και ανατέθηκαν στην ελεγχόµενη από τον δήµαρχο και τον περιφερειάρχη οικονοµική επιτροπή. Έτσι ανατρέπεται το ελληνικό αυτοδιοικητικό κεκτηµένο που ερείδεται και στον ευρωπαϊκό χάρτη
τοπικής αυτονοµίας, σύµφωνα µε τον οποίο βασικά όργανα
λήψης αποφάσεων είναι τα συλλογικά όργανα της αυτοδιοίκησης, τα δηµοτικά συµβούλια.
Επιπλέον, µε πρόσχηµα την πανδηµία, επιτρέπεται οι οικονοµικές επιτροπές µε τη δεδοµένη πλειοψηφία να προχωρούν σε
αναθέσεις εκατοµµυρίων, σε ανεξέλεγκτες προσλήψεις έκτακτου
προσωπικού, στη λειτουργία αναπτυξιακών οργανισµών, σε σύναψη προγραµµατικών συµβάσεων.
Με το υπό κρίση νοµοσχέδιο καθιερώνεται ένα υπερπλειοψηφικό εκλογικό σύστηµα που παρόµοιο δεν ισχύει σε καµµία ευρωπαϊκή χώρα. Ορίζεται ποσοστό 3% ως όριο εισόδου στην
κατανοµή των εδρών εµποδίζοντας την εκπροσώπηση µικρών τοπικών δυνάµεων. Η συγκεκριµένη ρύθµιση έρχεται να προστεθεί
στην εξοργιστική ρύθµιση βάσει της οποίας ο δήµαρχος εξασφαλίζει τα 3/5 του συνόλου των συµβούλων. Με ποσοστό 43% εκλέγεται ο δήµαρχος και ο περιφερειάρχης και στον συνδυασµό του
που έλαβε το πολύ 43% κατακυρώνεται το 60% των συµβούλων.
Χωρίς λαϊκή νοµιµοποίηση του 50% συν ένα θεσµοθετείται ένα
υπερσυγκεντρωτικό σύστηµα που δίνει απεριόριστες εξουσίες
σε µονοπρόσωπα όργανα, τον δήµαρχο ή τον περιφερειάρχη,
που έχουν εκλεγεί µε σχετική πλειοψηφία.
Επιπλέον, προβλέπεται η µείωση του αριθµού των µελών των
δηµοτικών και των περιφερειακών συµβούλων. Έτσι τίθενται εµπόδια στην ευρύτερη αντιπροσώπευση.
Αυτή η µείωση θα έλεγα ότι είναι διπλά απαράδεκτη για τους
περιφερειακούς συµβούλους δεδοµένου ότι τα περιφερειακά
συµβούλια καλύπτουν µεγάλες γεωγραφικές ενότητες από διαφορετικούς πληθυσµούς. Η παραβίαση της αρχής της δηµοκρατικής αντιπροσώπευσης θα οδηγήσει σε υποεκπροσώπηση
κοινωνικών οµάδων στα περιφερειακά συµβούλια.
Μειώνεται ο αριθµός των συµβούλων σε όλες τις περιφέρειες,
όπως επίσης και στην πλειοψηφία των κοινοτήτων αναδεικνύοντας µια, θα έλεγα, ολιγαρχική αντίληψη που έχει η Κυβέρνηση
της Νέας Δηµοκρατίας: όσο λιγότεροι ασχολούνται ενεργά µε
τα κοινά τόσο το καλύτερο. Αντίθετα, αυξάνεται ο πιθανός αριθµός των υποψηφιοτήτων. Με αυτό συνδυάζεται η υποχρέωση
των παρατάξεων να παρουσιάσουν υποψηφίους στο 80% των δηµοτικών κοινοτήτων. Έτσι δηµιουργούνται εµπόδια προκειµένου
να αποκλειστούν συνδυασµοί από τις εκλογές.
Και όλα αυτά αιτιολογούνται µε το προσχηµατικό επιχείρηµα
της «κυβερνησιµότητας». Η «κυβερνησιµότητα» δεν είναι όρος
της διοικητικής επιστήµης. Είναι ένας νεολογισµός που εισπήδησε στον δηµόσιο διάλογο τελευταία. Εκτός του ότι «κυβερνήσιµος» δεν είναι αυτός που µπορεί να κυβερνήσει, αλλά εκείνος
που µπορεί να κυβερνηθεί, η «κυβερνησιµότητα» είναι χαρακτηριστικό της κυβέρνησης και όχι της αυτοδιοίκησης. Αφορά στην
άσκηση της κυβερνητικής εξουσίας και όχι στην άσκηση διοίκησης και διαχείρισης τοπικών υποθέσεων η οποία συνδέεται µε
την αντιπροσωπευτικότητα. Όµως, «κυβερνησιµότητα» χωρίς δηµοκρατία, δηµοκρατικές διαδικασίες και αντιπροσωπευτικότητα
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δεν νοείται, διότι εν τέλει εν ονόµατι της «κυβερνησιµότητας», αν
αυτήν την τραβήξουµε µέχρι τα άκρα, µπορεί να οδηγηθούµε στο
πολύ µακρινό σκοτεινό παρελθόν, κύριοι Υπουργοί, όπου επικρατούσε σιγή νεκροταφείου.
Με την κατάργηση της απλής αναλογικής παραγνωρίζονται
πολιτικά οι µειοψηφίες, αλλοιώνεται η αντιπροσώπευση στα όργανα διοίκησης, καταστρατηγείται η εκλογή των συµβουλίων κοινότητας, απαξιώνονται οι παρατάξεις και αποδυναµώνονται τα
δηµοτικά συµβούλια.
Στο θέµα των τοπικών κοινοτήτων στην ενδοδηµοτική αποκέντρωση, που µετονοµάζονται σε δηµοτικές, αφαιρέθηκαν ήδη αρµοδιότητες και πόροι από αυτές και σήµερα αποδυναµώνονται
πλήρως µε το παρόν νοµοσχέδιο σε βαθµό εξαφάνισης, όπως
επίσης και η αυτοτελής λειτουργία τους. Έτσι οι υποψήφιοι υποχρεώνονται να προσδένονται σε κάποιο δηµοτικό συνδυασµό και
να εξαρτώνται από το κεντρικό αποτέλεσµα των δήµων και τους
δηµοτικούς συνδυασµούς.
Στις τελευταίες δηµοτικές εκλογές τα αυτόνοµα ψηφοδέλτια
και η ξεχωριστή κάλπη επέτρεψαν σε χιλιάδες πολίτες, καινούργιους στην τοπική αυτοδιοίκηση, να ασχοληθούν από άδολο ενδιαφέρον για τις ιδιαίτερες πατρίδες τους, τα χωριά τους, να
συµµετάσχουν ενεργά στις τοπικές υποθέσεις, να δραστηριοποιηθούν µε επιτυχία χωρίς αναγκαστικά να προσδεθούν και να
υπαχθούν διακοσµητικά σε συνδυασµούς υποψηφίων δηµάρχων.
Με τις νέες ρυθµίσεις καταργείται σε επίπεδο κοινοτήτων η
ακηδεµόνευτη τοπική αυτοδιοίκηση. Φοβάµαι ότι οι νέοι και δραστήριοι πολίτες που εκφράζουν τη βούληση των τοπικών κοινωνιών και θα µπορούν απερίσπαστοι να διαχειριστούν την τύχη
κάθε περιοχής θα απογοητευθούν, θα αδρανοποιηθούν και θα
απόσχουν. Κι αυτό διότι στις δηµοτικές ενότητες µε τριακόσιους
κατοίκους και άνω αποκτά πλασµατική πλειοψηφία ο δηµοτικός
συνδυασµός του υποψήφιου που θα εκλεγεί δήµαρχος στον δεύτερο γύρο, ακόµα και αν έλαβε στις συγκεκριµένες κοινότητες
λιγότερες ψήφους.
Πρόκειται για την κατάργηση των αρχών της ισοτιµίας της
ψήφου, της πλειοψηφίας, της αυθεντικής έκφρασης της λαϊκής
βούλησης, της ακηδεµόνευτης τοπικής αυτοδιοίκησης και εντέλει της δηµοκρατίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συµπερασµατικά στο νοµοσχέδιο αποτυπώνεται η ολιγαρχική αντίληψη της Κυβέρνησης της
Νέας Δηµοκρατίας και του κόµµατος της Νέας Δηµοκρατίας για
τη δηµοκρατία. Όσο λιγότεροι και όσο πιο κοµµατικά ελεγχόµενοι, τόσο το καλύτερο. Οι προθέσεις σας βέβαια ήταν γνωστές
από την αρχή. Τις επιβεβαιώνετε και τις υπερακοντίζετε: Συγκεντρωτισµός, κεντρικός έλεγχος και µεγαλύτερος δυνατός αποκλεισµός της συµµετοχής των πολιτών.
Δυστυχώς, το περιεχόµενο του νοµοσχεδίου αποτυπώνει την
πραγµατική βούληση και προσέγγιση της Κυβέρνησης της Νέας
Δηµοκρατίας σε σχέση µε την ίδια τη δηµοκρατία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε, κύριε
Παπαηλιού.
Τον έκτο κύκλο οµιλητών θα ανοίξει ο κ. Γεώργιος Κωτσός από
την Καρδίτσα και τη Νέα Δηµοκρατία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα για έναν δοµικό πυλώνα της δηµοκρατίας µας, για
την τοπική αυτοδιοίκηση, για τους µαχητές των πρόσω στην πολιτική σκηνή, στην πολιτική κονίστρα, τους σκαπανείς της δηµόσιας διοίκησης, τους ανθρώπους που υπηρετούν τον πολίτη στο
πιο κοντινό σ’ αυτόν σηµείο, τους δηµάρχους, τα δηµοτικά συµβούλια, τους προέδρους των δηµοτικών κοινοτήτων και τα τοπικά
συµβούλια, τους ανθρώπους που έρχονται καθηµερινά αντιµέτωποι µε τα προβλήµατα της καθηµερινότητας και που απαιτείται
να δίνουν άµεσες και γρήγορες λύσεις.
Έχοντας αυτά στο µυαλό, η Κυβέρνησή µας προχωρεί στο σηµερινό νοµοσχέδιο, που, επί της ουσίας, αποκαθιστά το κύρος
της αυτοδιοίκησης στην κοινωνία, αλλά και στο πολιτικό πεδίο.
Άκουσα συνάδελφό της µειοψηφίας να διατείνεται πιο πριν ότι
από το πρώτο νοµοσχέδιο που αποκαταστήσαµε την κυβερνησι-
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µότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση, ότι πετσοκόψαµε την τοπική
αυτοδιοίκηση. Αλήθεια, συνάδελφοι; Έχετε αναρωτηθεί ποτέ εάν
καλούνταν οι σηµερινές δηµοτικές αρχές να λειτουργήσουν µε
βάση το εκλογικό σύστηµα που εσείς ψηφίσατε ποια θα ήταν σήµερα η κατάσταση στην τοπική αυτοδιοίκηση; Και είναι αλήθεια
πως ο ΣΥΡΙΖΑ κόπτεται για τη διαβούλευση, κόπτεται στο να
αφουγκράζεται κατ’ επίφαση την κοινωνία. Θα ήθελα, όµως, να
ρωτήσω τους συναδέλφους ευθέως, για όσους θυµούνται, όταν
ψήφιζε το σχετικό νόµο της απλής αναλογικής είχε λάβει υπ’ όψιν
την άποψη των ανθρώπων που υπηρετούσαν την τοπική αυτοδιοίκηση, των ανθρώπων της ΚΕΔΕ;
Να σας θυµίσω ότι τότε σε ποσοστό πάνω από 90% οι εκπρόσωποι της ΚΕΔΕ ήταν ενάντιοι στο νοµοσχέδιο, το οποίο εσείς
υπερψηφίσατε. Είναι αυτό κανόνας δηµοκρατίας; Είναι κανόνας
που καταδεικνύει ότι αφουγκραστήκατε τον παλµό της τοπικής
αυτοδιοίκησης;
Και να σας πω κάτι; Κόπτεστε για την απλή αναλογική. Μήπως
θυµάστε µέσα από ποιο εκλογικό σύστηµα ψηφίσατε την απλή
αναλογική; Δεν εκµεταλλευτήκατε την ενισχυµένη αναλογική µε
βάση την οποία γίνατε κυβέρνηση και ψηφίσατε αυτό το νοµοσχέδιο;
Ένα µεγάλο µέρος της λεκτικής σας αναφοράς στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο έχει να κάνει µε τη συναίνεση που υποτίθεται
ότι πυροδοτούσατε ή επιχειρήσατε να πυροδοτήσετε µέσα από
το νοµοσχέδιο που ψηφίσατε. Για ποια συναίνεση µιλάµε συνάδελφοι; Για µια συναίνεση που αναπτύσσεται πριν τις εκλογές,
που είναι σε γνώση των πολιτών και στηρίζουν προγραµµατικές
δηλώσεις, προγραµµατικές συγκλίσεις ή µια συναίνεση και συγκλίσεις που έρχεται µετά το εκλογικό αποτέλεσµα µε µόνο στόχο
το παζάρι για να κάνουµε τον διαµοιρασµό των ιµατίων της αυτοδιοίκησης;
Εσείς, όµως, είστε εθισµένοι σε αυτό το κοµµάτι και µαθηµένοι, διότι αυτήν την κυβερνησιµότητα που σήµερα καταριέστε ή
αποκηρύσσετε φροντίσατε να την έχετε ως κυβέρνηση συνεργαζόµενοι µε έναν κοµµατικό µηχανισµό που ιδεολογικά δεν είχατε καµµία σχέση και αυτό µετεκλογικά µε µόνο στόχο να έχετε
την εξουσία στη χώρα µας.
Αυτό θέλουµε και στην αυτοδιοίκηση; Θέλουµε µια αυτοδιοίκηση που θα εξαρτάται από επίπλαστες, προσωρινές, ευκαιριακές ή συνεργασίες που θα έρχονται πίσω από το τραπέζι; Δείτε
λίγο τι έχει γίνει µε το νόµο που εσείς έχετε ψηφίσει. Μετά τις
εκλογές ευκαιριακές συνεργασίες, συνεργασίες που µόνο στόχο
είχαν το πώς θα πάρουµε την εξουσία ή τη διοίκηση του δήµου
µοιράζοντας τι; Τα οφίτσια, τις αντιδηµαρχίες, τις οικονοµικές
επιτροπές. Το αν υπήρχε προγραµµατική σύγκλιση πριν τις εκλογές, εάν αυτή η προγραµµατική σύγκλιση είχε περάσει µέσα από
τη λαϊκή βούληση δεν σας ενδιέφερε και τόσο.
Και ξέρετε η τοπική αυτοδιοίκηση είναι πολύ σοβαρή υπόθεση
για να την αντιµετωπίζουµε σαν τη γενική συνέλευση µιας πολυκατοικίας όπου µπορούµε να συζητάµε αέναα, να συνθέτουµε
τις όποιες απόψεις και ποτέ να µην παίρνουµε απόφαση. Αυτοδιοίκηση σηµαίνει δράση, σηµαίνει απόφαση, σηµαίνει λειτουργία και αυτό έρχεται να αποκαταστήσει η κυβέρνηση µε το
σηµερινό νοµοσχέδιο.
Μιλάτε για απλή αναλογική. Έχετε αναλογιστεί πόσα συστήµατα προέκυψαν από την απλή αναλογική που εσείς ψηφίσατε;
Τέσσερα. Άλλο εκλογικό σύστηµα για τον δήµαρχο που πήγαινε
τη δεύτερη Κυριακή και δεν έβγαινε ο πλειοψηφών της πρώτης
Κυριακής, γιατί επιθυµούσατε τα παζάρια, αυτός ήταν ο στόχος
σας. Δεν θέλατε από την πρώτη Κυριακή να βγαίνει ο δήµαρχος
για να µπορείτε στη συνέχεια οι µειοψηφίες να πάρουν θέση
πλειοψηφίας και να αποκτήσουν τον έλεγχο του δήµου. Απλή
αναλογική στα δηµοτικά συµβούλια, ενισχυµένη αναλογική στις
δηµοτικές κοινότητες, γιατί ο πλειοψηφών συνδυασµός έπαιρνε
την πλειοψηφία. Και αναλογιστείτε και τι γινόταν µε τους προέδρους των κάτω των τριακοσίων κατοίκων.
Δεν είναι έτσι η απλή αναλογική. Δεν συνιστά σοβαρότητα, δεν
συνιστά αντίληψη για την τοπική αυτοδιοίκηση. Αλλά για εµάς
που εντρυφήσαµε στην τοπική αυτοδιοίκηση, την υπηρετήσαµε,
την αγαπήσαµε και κυρίως αποκτήσαµε σχέση έρωτα µαζί της
ξέραµε γιατί γινόταν αυτά, γιατί γνωρίζατε πολύ καλά ότι το αν-
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τίκρισµα σας στο επίπεδο της τοπικής κοινωνίας είναι µικρό, δεν
είχατε κανένα περιθώριο να αποκτήσετε πλειοψηφικό ρεύµα και
προσπαθούσατε µέσα από αυτά τα εκλογικά τεχνάσµατα να µετατρέψετε τις µειοψηφίες σε πλειοψηφίες προκειµένου να αποκτήσετε και ρόλο.
Γι’ αυτό εξάλλου διασπάσατε και τη συνοχή και τη συνέχεια
της τοπικής αυτοδιοίκησης. Γιατί η πρωτοβάθµια αυτοδιοίκηση
είναι ενιαία, συνάδελφοι. Δεν είναι άλλο ο δήµαρχος και το δηµοτικό συµβούλιο και άλλο οι τοπικές κοινότητες για να είναι ξεχωριστά ψηφοδέλτια. Κατεβαίνουµε µε ενιαία προγράµµατα, µε
ενιαία πλατφόρµα στην κοινωνία, ζητούµε την ψήφο που θα
εφαρµόσουµε, αυτήν την ψήφο που θα µας δώσει την εντολή ο
λαός από το επίπεδο του πρωτόλειου δηµοκρατικού κυττάρου
που είναι η κοινότητα µέχρι και το επίπεδο του δηµάρχου. Γι’
αυτό πολύ ορθά, Υπουργέ, πράττετε και κάνετε ενιαίο το ψηφοδέλτιο, γιατί είναι ενιαία η αυτοδιοίκηση και έτσι πρέπει να λειτουργεί.
Εάν θέλετε εδώ να σηµειώσω την ένστασή µου. Έχει να κάνει
µε το ότι στα τοπικά συµβούλια θα έπρεπε ο πλειοψηφών συνδυασµός στο χωριό να είναι και ο πρόεδρος του χωριού. Εκεί
πραγµατικά για τους προέδρους, που πιστέψτε µε ιδιαίτερα
στους δήµους που αποτελούνται από πολλές δηµοτικές κοινότητες, τα τοπικά συµβούλια επιτελούν ένα σηµαντικότατο ρόλο,
υπηρετούν την τοπική κοινωνία όχι µόνο στο επίπεδο της διοίκησης, όχι µόνο στο επίπεδο το πολιτικό, γίνεται και ο ταχυδρόµος,
γίνεται και ο υδραυλικός πολλές φορές, γίνεται αυτός που υπηρετεί τον πολίτη και που κατά κανόνα ο πολίτης είναι γερασµένος.
Τελειώνοντας θα ήθελα να επισηµάνω το εξής και να συγχαρώ
την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών για τις πολύ σοβαρές
και σηµαντικές χρηµατοδοτήσεις που πάνε πλέον στην τοπική
αυτοδιοίκηση. Υπηρέτησα είκοσι ένα χρόνια την τοπική αυτοδιοίκηση. Τέτοια χρήµατα, αγαπητέ Υπουργέ, δεν τα έχουν δει
ποτέ τα µάτια µου προς την τοπική αυτοδιοίκηση. Μπράβο σας,
γιατί είναι το σηµαντικότερο εργαλείο για να µπορέσει και η τοπική αυτοδιοίκηση να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ενηµερώσω
ότι ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης,
οι Υπουργοί Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Επικρατείας, οι Αναπληρωτές
Υπουργοί Οικονοµικών και Εσωτερικών καθώς και οι Υφυπουργοί
στον Πρωθυπουργό και Προστασίας του Πολίτη κατέθεσαν σήµερα, 1-6-2020, σχέδιο νόµου: «Θεσµικό πλαίσιο τηλεργασίας,
διατάξεις για το ανθρώπινο δυναµικό του δηµοσίου τοµέα και
άλλες ρυθµίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών».
Καλείται στο Βήµα η Θεσσαλονικιά, η κ. Κατερίνα Νοτοπούλου
από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, οποτεδήποτε βρεθήκατε στην εξουσία αντί να αναβαθµίσετε την τοπική
αυτοδιοίκηση το µόνο που επιχειρήσατε είναι διαχρονικά να την
υποβαθµίζετε αλλοιώνοντας την βούληση των πολιτών, αλλά και
τις αποφάσεις των τοπικών κοινωνιών.
Αλλάζετε τα εκλογικά συστήµατα σαν τα πουκάµισα να βρείτε
ποιο είναι το πιο αποδοτικά καλπονοθευτικό, ποιο είναι αυτό που
θα σας εξασφαλίζει διαχρονικά την αυτοδυναµία στις εκάστοτε
εκλογές και τις εθνικές και φυσικά τις αυτοδιοικητικές.
Εµείς µε τις διατάξεις του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» φέραµε µια πολύ µεγάλη µεταρρύθµιση στον τόπο, η οποία προέβλεπε ένα µεικτό
αναλογικό εκλογικό σύστηµα, πλειοψηφικό για την ανάδειξη του
δηµάρχου και του περιφερειάρχη και σύστηµα απλής αναλογικής
για τους δηµοτικούς και περιφερειακούς συµβούλους. Αυτό ήταν
το πρώτο βήµα από µία σειρά µεταρρυθµίσεων.
Εσείς όµως από την πρώτη µέρα τροµάξατε, πανικοβληθήκατε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µπροστά στην πιθανότητα να πετύχει η απλή αναλογική, να καταλάβει ο πολίτης ότι µέσα από τη συµµετοχή του είναι ο ενδεδειγµένος δρόµος για να αποφασίζει, για να δρα, για να εµπεδώνεται η διαφάνεια, για να είναι αποτελεσµατικότερη η τοπική
αυτοδιοίκηση. Πανικόβλητοι, λοιπόν, ακυρώσατε στην πράξη τον
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ», δεν επιτρέψατε καν να δοκιµαστεί. Με µελανά
χρώµατα ξεκίνησε η διακυβέρνηση σας στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Μέχρι σήµερα πέντε τροποποιήσεις. Μετατρέψατε τα δηµοτικά συµβούλια κυριολεκτικά είτε σε διακοσµητικά όργανα στην
καλύτερη των περιπτώσεων είτε σε παρωδίες όταν οι δήµαρχοι
σας βοηθούν στη χειρότερη και µεταφέρετε τις αρµοδιότητές
τους σε δοτές επιτροπές.
Κι έρχεστε σήµερα µε το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο, όχι να
πληγώσετε την απλή αναλογική, αλλά την ίδια τη δηµοκρατία.
Μετατρέπετε το εκλογικό σύστηµα στο πιο αποτυχηµένο εκ των
προτέρων, στο πιο αντιδηµοκρατικό, αυταρχικό σύστηµα της ενισχυµένης αναλογικής.
Και να το δούµε µέσα από ένα παράδειγµα. Να σας πάω µια
βόλτα στη Θεσσαλονίκη. Τι κάνατε εκεί; Με το ψευτοδίληµµα του
κοµµατικού και του δήθεν ανεξάρτητου δηµάρχου κερδίσατε τις
εκλογές.
Και τι επιχειρείτε σήµερα; Μετά από µία σειρά από προσθέσεις
και ντροπολογίες, που κάνατε τον δήµαρχο του 14%, δήµαρχο
µε αυτοδυναµία, επιχειρείτε να αλλοιώσετε εκ των προτέρων τη
βούληση των πολιτών για την επόµενη φορά, ενώ η επικοινωνία
έχει ήδη απορρίψει τις επιλογές σας.
Αντί λοιπόν η αδυναµία της Δεξιάς να σας παραδειγµατίσει, να
καταλάβετε ότι οδηγείστε σε ένα αδιέξοδο, γιατί δεν µπορείτε
να ξαναπάρετε το δήµο -είναι προφανές αυτό- σας οδηγεί σε
ακόµα χειρότερα µονοπάτια. Αντί να αναζητήσετε ευρύτερες κοινωνικές συµµαχίες και συναινέσεις, δίνετε την έσχατη µάχη της
ιδεοληψίας για να επιβάλλετε την αναγκαστική επικράτησή σας
σε ένα δήµο που σας ξέρει καλύτερα από τον καθένα.
Πάµε λίγο και στην εποχή µετά τον COVID. Αν η πανδηµία κάτι
έφερε στο προσκήνιο, είναι το πόσο επίκαιρο είναι το αίτηµα για
ενδυνάµωση της τοπικής αυτοδιοίκησης και πραγµατική αποκέντρωση. Για να σκεφτούµε ποια θα ήταν η συνεισφορά των δήµων,
των κοινοτήτων, των περιφερειών στην αντιµετώπιση και τη διαχείριση της πανδηµίας, εάν αυτά είχαν τις κατάλληλες δοµές, κυρίως κοινωνικές, τους πόρους και το προσωπικό.
Εσείς όµως επιµένετε ιδεοληπτικά, εµµονικά να µας ξαναγυρνάτε πίσω σε εποχές που έχουν ήδη απορριφθεί εκ των πραγµάτων. Η κοινωνία σας οδηγεί, η τοπική αυτοδιοίκηση σας κοινωνεί
και εσείς αντιστέκεστε. Γιατί; Και ειλικρινά αναρωτιόµαστε, απολύτως εύλογα, γιατί επιµένετε να απαξιώνετε τις δηµοτικές
δοµές και τις υπηρεσίες; Μήπως επόµενος στόχος σας είναι η
εκποίηση της δηµοτικής περιουσίας, όπως κάνετε για παράδειγµα µε τις ιαµατικές πηγές;
Έρχοµαι και πάλι στο νοµοσχέδιο. Επικαλείστε την έξοδο στο
µέλλον. Πώς; Μέσα από την απόλυτη και κυρίαρχη επιστροφή
στο παρελθόν, σε ένα παλαιό καθεστώς, όταν όλη η Ευρώπη λειτουργεί µε αναλογικά συστήµατα, µε διάφορες παραλλαγές.
Πώς γίνεται σε τόσα κράτη να πετυχαίνουν και µόνο εδώ εσείς
να έχετε προδικάσει το ότι δεν θα πετύχει ποτέ, εξαιτίας είτε της
ανικανότητας των γαλάζιων στελεχών σας είτε της αδυναµίας
σας να αντιληφθείτε την ανάγκη για συνέργειες και προγραµµατικές συγκλίσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Χωρίς διαβούλευση άλλη µια φορά, εν µέσω πανδηµίας, ένα
σχέδιο, ένα εκλογικό σύστηµα που θα καθορίσει τη ζωή στις τοπικές κοινωνίες και τις αποφάσεις. Αυτό που θεσµοθετείτε είναι
ένα µοντέλο διακυβέρνησης των δήµων και των περιφερειών οπισθοδροµικής αντίληψης, αναχρονιστικό και χωρίς την αυτονόητη
προηγούµενη διαβούλευση.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, στην πραγµατικότητα το
µοναδικό σας κίνητρο είναι η επικράτηση των γαλάζιων δηµάρχων που δεν µπορούν. Τι εισάγετε λοιπόν µε το νοµοσχέδιο αυτό;
Καθιερώνετε ένα απόλυτα πλειοψηφικό σύστηµα. Με ποσοστό
43% ο πρώτος συνδυασµός εκλέγει το 60% των συµβούλων, τον
δήµαρχο και τον περιφερειάρχη. Εξαφανίζετε ουσιαστικά την αυτοτελή λειτουργία των τοπικών κοινοτήτων, τις οποίες µετονο-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΔ’ - 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

µάζετε σε δηµοτικές.
Υποχρεώνετε τους υποψηφίους τους να «κρέµονται» κάτω από
ένα δηµοτικό συνδυασµό και να εξαρτώνται από το κεντρικό αποτέλεσµα των δήµων. Καταργείτε δηλαδή την τρίτη κάλπη. Δεν
δώσατε ούτε µια ευκαιρία στις κοινότητες, ούτε πόρους ούτε αρµοδιότητες, όπως είχαµε προβλέψει. Δεν δώσατε ούτε µία ευκαιρία στους πολίτες να αποφασίσουν για την περιοχή τους και να
τη φροντίσουν.
Ορίζετε το 3% ως όριο εισόδου στην κατανοµή των εδρών, εµποδίζοντας την εκπροσώπηση µικρών τοπικών δυνάµεων. Το δε
παράλογο, το δε παράδοξο είναι ότι όλοι όσοι εξελέγησαν µε
πολύ χαµηλά ποσοστά είναι υπέρµαχοι ακριβώς, διότι εναγκαλίζονται µέσα από αγοραίο τρόπο µε τους δηµάρχους σας.
Βέβαια, ο κ. Βορίδης µας το είπε, ότι µε αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται µία θέση για τους αξιόλογους της πολιτικής, ενώ προβλέπεται ότι ο δήµαρχος θα έχει εξασφαλισµένα εκ των προτέρων σχεδόν τα τρία πέµπτα του συνόλου των συµβούλων.
Μειώνετε τον αριθµό των συµβούλων σε όλες τις περιφέρειες,
στους µεγάλους δήµους, στην πλειοψηφία των κοινοτήτων, κατά
µέσο όρο κατά 20%, άλλη µία απόδειξη της ολιγαρχικής αντίληψης που έχετε για τη δηµοκρατία και για την τοπική αυτοδιοίκηση. Όσο λιγότεροι ασχολούνται µε τα κοινά, τόσο το καλύτερο
κατά τη γνώµη σας. Δηµιουργείτε λοιπόν περισσότερα εµπόδια,
έτσι ώστε να συµµετάσχουν όλο και λιγότεροι συνδυασµοί στις
εκλογές.
Είναι προφανές, παραπάνω από προφανές, ότι µε το προτεινόµενο νοµοσχέδιο αυτό που επιδιώκετε είναι την εγκαθίδρυση
και την παγίωση ενός αυταρχικού και απολύτως αδιαφανούς συστήµατος διακυβέρνησης που να ελέγχεται από τις συντηρητικές
σας δυνάµεις. Στόχος σας, όπως έχετε πει -όπως έχει υπάρξει
λαλίστατος ο κ. Βορίδης- είναι η λήψη θεσµικών µέτρων, ώστε
να µην κυβερνήσει η Αριστερά. Προσπαθείτε να αποκλείσετε τις
προοδευτικές δυνάµεις από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πιστεύετε ότι θα τα καταφέρετε;
Αντιµετωπίζετε τον πολίτη µε τέτοια αλαζονεία και την αγωνία
του για την καθηµερινότητά του, που θα την βρείτε µπροστά σας
στην κάλπη, γιατί δεν αργούν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της
Νέας Δηµοκρατίας, οι µέρες όπου οι προοδευτικές κοινωνικές
δυνάµεις του τόπου θα ανοίξουν τον δρόµο σε µια συνολική ουσιαστική µεταρρύθµιση για πραγµατική αποκέντρωση, µε µία
ισχυρή δηµοκρατική αυτοδιοίκηση, την αυτοδιοίκηση του 21ου
αιώνα, την αυτοδιοίκηση που έχει ανάγκη ο τόπος, η πατρίδα, οι
πολίτες, αυτοδιοίκηση µε διαφάνεια, µε αποκέντρωση, µε συµµετοχή και µε δηµοκρατία, µε όλα αυτά στα οποία εσείς παρουσιάζετε αλλεργία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κυρία Νοτοπούλου.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ορίστε, κύριε Πέτσα.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Μια παρέµβαση απλώς θέλω να κάνω.
Δεν ξέρω αν εµείς πληγώνουµε τη δηµοκρατία. Αυτό θα το κρίνουν οι πολίτες. Εσείς πληγώσατε την αριθµητική. Είπατε για
εκλεγµένο δήµαρχο µε 14%. Ο δήµαρχος στην Καισαριανή πήρε
53%. Ποιο 14%; Το ότι δεν έχετε καταλάβει πως ψηφίσατε εσείς
έναν εκλογικό νόµο που ήταν αλά καρτ, που είχε άλλο σύστηµα
για το δηµοτικό συµβούλιο και άλλο σύστηµα για τον δήµαρχο,
αποδεικνύεται µε αυτό που είπατε. Αυτό εµείς το τερµατίζουµε.
Δήµαρχος µε 14% δεν υπάρχει.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και πάµε στην κ. Μαρία Αλεξάνδρα Κεφάλα και τη Νέα Δηµοκρατία και τα όµορφα
Γιάννενα.
Κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΕΦΑΛΑ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τον ευρύ όρο
«πολιτική» αναφερόµαστε στο σύνολο των µέτρων που λαµβά-
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νονται, των µεθόδων και διαδικασιών που ακολουθούνται, µέσω
των οποίων οµάδες ανθρώπων οργανώνονται και λειτουργούν,
προκειµένου να πετύχουν µε τον αποτελεσµατικότερο τρόπο και
το µικρότερο δυνατό κόστος, τους σκοπούς που επιδιώκουν σε
διάφορους τοµείς δραστηριοτήτων.
Η άσκηση δε της πολιτικής αποτελεί τέχνη και επιστήµη, που
αφορά την παραγωγή ιδεών και στον τρόπο εφαρµογής τους,
τόσο σε ζωτικά ζητήµατα της ανθρώπινης ύπαρξης και υπόστασης, όπως ελευθερία, ασφάλεια, δικαιοσύνη, πολιτισµός, όσο και
σε όλα τα υπόλοιπα θέµατα που αφορούν το κοινωνικό σύνολο
και τον πολίτη.
Η εισαγωγή αυτή, µε µια µικρή ετυµολογική ανάλυση του όρου
«πολιτική», έχει ως σκοπό να καταδείξει µε σαφήνεια τον ρόλο
µας σε αυτήν εδώ την Αίθουσα. Η ψήφος µας επηρεάζει τη ζωή
των πολιτών και από τη στιγµή που η ευθύνη της νοµοθέτησης
µάς ανήκει, είναι σηµαντικό να κατανοούµε και τις συνέπειες
αυτής της ψήφου.
Ειδικά για το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα, αυτή θα µπορούσε να δυσκολέψει και να αποτελέσει τροχοπέδη στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών ή µπορεί -και έτσι θα γίνει- να
αγκαλιάσει τους ανθρώπους των έργων και των πράξεων, ανεξαρτήτου κοµµατικής και πολιτικής προέλευσης.
Στην πολιτική πυξίδα το σηµερινό νοµοσχέδιο, ιδεολογικά, κοινωνικά, οικονοµικά και σηµειολογικά ανήκει σε αυτό που ονοµάζουµε κοινή λογική. Γιατί τα προβλήµατα µε τα οποία ήρθαν
αντιµέτωποι πολλοί δήµοι και περιφέρειες µε τον ν.4555/2018
δεν είχαν ούτε χρώµα ούτε ιδεολογία.
Ήταν πολλά και έφεραν στην επιφάνεια την έλλειψη αυτής της
κοινής λογικής, µιας λογικής απαραίτητης για να γίνει κατανοητό
πως η ανάγκη για την επίλυση των καθηµερινών προβληµάτων
της κοινωνίας, είτε µιλάµε για µια µεγάλη πόλη είτε µιλάµε για
ένα µικρό χωριό, είναι ζωτικής σηµασίας και περνά µέσα από την
κυβερνησιµότητα, µέσα από τη δύναµη της λήψης αποφάσεων
και της υλοποίησης αυτών.
Οι τοποθετήσεις των εισηγητών και των συναδέλφων που προηγήθηκαν αποτελούν την πιο ξεκάθαρη αντανάκλαση των βασικών επιδιώξεων και στοχεύσεων των κοµµάτων που εκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο. Έχουµε τη σύγκρουση -πολιτική και
αυτή- δύο κόσµων. Από τη µια ο κόσµος του ρεαλισµού, της αποτελεσµατικότητας και της προόδου και από την άλλη αυτός της
ακυβερνησίας και του µπάχαλου.
Κακά τα ψέµατα! Τα προβλήµατα που δηµιούργησε η εφαρµογή της απλής αναλογικής στην κατανοµή των εδρών, δηµοτικών και περιφερειακών συµβουλίων, ήταν πολλά περισσότερα
από αυτά που επεδίωκε να λύσει, καθιστώντας τη διοίκηση πολλών δήµων και περιφερειών ένα δυσεπίλυτο γρίφο.
Οι τοπικές κοινωνίες αντιµετωπίζουν θέµατα που χρήζουν σε
µεγάλο βαθµό άµεσης αντιµετώπισης. Οι δήµαρχοι και οι περιφερειάρχες δεν γίνεται να είναι όµηροι προσωπικών µικροπολιτικών συµφερόντων. Κάτι τέτοιο έχει αντίκτυπο σε όλη την τοπική
κοινωνία. Ξέρετε, όµως, κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, ποιο
είναι το παράδοξο της όλης ιστορίας; Ότι η κυβερνησιµότητα
που σας παρείχε ο εκλογικός νόµος κατά τη διάρκεια της θητείας
σας σας έδωσε τη δυνατότητα να ψηφίσετε την ακυβερνησία
στους δήµους και στις περιφέρειες. Τι ειρωνεία!
Ας δούµε τώρα επιγραµµατικά τι αλλάζουµε. Επαναφέρουµε
τη λογική κατανοµής των εδρών που ίσχυε πριν από το 2019.
Επαναφέρουµε την κυβερνησιµότητα στον Α’ και Β’ βαθµό τοπικής αυτοδιοίκησης, τα οφέλη της οποίας θα καρπωθούν οι δηµότες. Καταργούµε πρακτικά τη λεγόµενη απλή αναλογική που
εφάρµοσε ο ΣΥΡΙΖΑ και η οποία είχε καταστροφικές συνέπειες
στην οµαλή λειτουργία τους. Ο νικητής των εκλογών εξασφαλίζει
και την εκλογή των 3/5 των συµβούλων για να µπορεί να ασκήσει
διοίκηση.
Αποτελεί µια πραγµατικότητα ότι ψηφίζουµε δήµαρχο και περιφερειάρχη αυτόν που θέλουµε να υλοποιήσει µε την οµάδα του
το πρόγραµµα που προεκλογικά µας παρουσίασε. Δεν είναι δυνατόν να µην έχει την απαιτούµενη πλειοψηφία για να το κάνει.
Για να εκλεγεί κάποιος από τον πρώτο γύρο πρέπει να λάβει το
43% συν µία ψήφο. Ο ορισµός του ποσοστού αυτού επί των εγκύρων ψηφοδελτίων που έρχεται σε πλήρη αρµονία µε το αί-
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σθηµα περί λαϊκής δηµοκρατικής νοµιµοποίησης του έστω και
σχετικώς πλειοψηφείσαντος του συνδυασµού. Βάζουµε όριο 3%
για το δικαίωµα εκλογής δηµοτικού και περιφερειακού συµβούλου. Αυτό είναι και το ισχύον όριο στις εθνικές εκλογές, πολιτικά
ορθό και κοινωνικά δίκαιο.
Επαναφέρουµε την πενταετή θητεία. Οι δήµαρχοι και οι περιφερειάρχες που θα αναδειχθούν από τις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου του 2023 θα έχουν πλήρη πενταετή θητεία η οποία θα
ξεκινά την 1η Ιανουαρίου του 24. Είναι χρόνος επαρκής για να
αναδειχθεί το έργο των αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Επίσης, µια σηµαντική ρύθµιση που ανταποκρίνεται και σε σχετικά αιτήµατα των τοπικών κοινωνιών αποτελεί η εκλογή συµβουλίων προέδρων δηµοτικών κοινοτήτων σε όλη την επικράτεια
χωρίς εξαίρεση. Τίθεται καταληκτική ηµεροµηνία η 31η Αυγούστου του έτους των εκλογών για την κατάρτιση και δήλωση των
συνδυασµών και η 10η Σεπτεµβρίου για την ανακήρυξη αυτών
από το αρµόδιο δικαστήριο ώστε να υπάρχει πλήρης έλεγχος
των εκλογικών δαπανών και οι υποψήφιοι να είναι εγκαίρως γνωστοί στο εκλογικό σώµα. Ο αριθµός των µελών των δηµοτικών
και περιφερειακών συµβουλίων, καθώς και των δηµοτικών κοινοτήτων καθορίζεται µε βάση συγκεκριµένες πληθυσµιακές κλίµακες. Προβλέπεται λελογισµένη µείωση του αριθµού των µελών
τους µε στόχο τον εξορθολογισµό χωρίς να δηµιουργείται πρόβληµα στην οµαλή λειτουργία των ΟΤΑ. Να εξορθολογιστεί το
πλαίσιο κωλυµάτων εκλογιµότητας και συµβιβασµού, λαµβανοµένων υπ’ όψιν και των παρατηρήσεων που διατυπώθηκαν στο
πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης.
Κλείνοντας, στέκοµαι στους φορείς, στους ανθρώπους που
άµεσα επηρεάζονται από τις διατάξεις του νοµοσχεδίου. Οι εκπρόσωποι της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ µίλησαν µε θερµά λόγια για
το νοµοσχέδιο. Αντιλαµβάνονται πλήρως τα θετικά αποτελέσµατα στη διαχείριση των καθηµερινών προβληµάτων σε κάθε
γωνιά της χώρας και στην ουσιαστική µείωση της ταλαιπωρίας
που υφίστανται οι δήµοι και οι περιφέρειες από την πολιτικά
άκυρη νοµοθέτηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2018.
Εµείς κάνουµε πράξη σε ουδέτερο πολιτικά χρόνο άλλη µια
προεκλογική δέσµευση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Εσείς παραµένετε για άλλη µια φορά εκτεθειµένοι και γυµνοί πολιτικά υποστηρικτές του χάους και των ψευτισµένων
µαοϊκών ανεφάρµοστων τσιτάτων άλλων εποχών, διαφορετικών
κοινωνιών, µε παντελή έλλειψη ρεαλισµού. Συνεχίστε έτσι, κυρίες
και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, για να υπενθυµίζετε σε όλους τους Έλληνες και όλες τις Ελληνίδες ποιοι πραγµατικά είστε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Καλείτε στο Βήµα ο κ. Βασίλης Κεγκέρογλου από το Κίνηµα
Αλλαγής από την όµορφη Κρήτη και πιο συγκεκριµένα το Ηράκλειο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ένα θέµα που πρέπει να
συζητούµε επί της ουσίας χωρίς παραλληλισµούς και µεγάλες
κορώνες ιδιαίτερα από αυτούς που τα τελευταία χρόνια έχουν
υποβαθµίσει µε τον έναν ή τον άλλον τρόπο τη µεγάλη προσπάθεια που έγινε από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ στη Μεταπολίτευση κι αυτό είναι αµφίβολο Άλλωστε είτε συνειδητά είτε κατ’
επίφαση όλες οι πολιτικές δυνάµεις συµφωνούν ότι το ΠΑΣΟΚ
προχώρησε σε µεγάλες αλλαγές και µεταρρυθµίσεις στην αυτοδιοίκηση κι άνοιξε τον δρόµο για την τοπική και περιφερειακή
ανάπτυξη, ανεξάρτητα από συµφωνίες και διαφωνίες σε επιµέρους θέµατα που αφορούν µεγάλες αλλαγές που προχωρήσαµε.
Ακόµα και σε συνδυασµό µε την κρίση το 2010, κάναµε τη µεγάλη τοµή µε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» που ολοκλήρωσε την µεταρρύθµιση όσον αφορά το γεωγραφικό, αλλά άνοιξε νέους δρόµους για τις δυνατότητες της αυτοδιοίκησης προκειµένου να
υπάρξει το αποτέλεσµα που θέλουν όλοι στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης.
Δυστυχώς, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δηµοκρατία έχουν µεγάλες ευθύνες για το πισωγύρισµα στην αυτοδιοίκηση. Χάθηκαν ευκαιρίες
ωρίµανσης εµβάθυνσης και ανάπτυξης. Πήγαν πίσω µεγάλα βή-
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µατα που έγιναν. Εµείς ποτέ δεν υποστηρίξαµε ότι ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», η τελευταία µεταρρύθµιση που έγινε από το ΠΑΣΟΚ, είναι
θέσφατο και δεν χωρεί βελτιώσεις. Μιλήσαµε, όµως, µετά την
δεκαετή εφαρµογή του, για την ανάγκη µιας αποτίµησης, µιας
αξιολόγησης, προκειµένου να προχωρήσει µια νέα µεταρρύθµιση που θα βασιστεί σε αυτά που έχουµε πετύχει και θα πάει
µπροστά. Βελτίωση και προώθηση της µεταρρύθµισης χρειαζόταν λοιπόν, και όχι ένα πισωγύρισµα.
Θα καταθέσω στα Πρακτικά γιατί δεν έχω χρόνο να αναφέρω
-θα τα αναφέρω µε άλλη ευκαιρία, τα έχω παραδώσει ήδη στους
Υπουργούς- τη µελέτη που έχω κάνει για την αποτίµηση της
εφαρµογής του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» µε βασικά κριτήρια το τι σκόπευε
η µεταρρύθµιση και τι επέτυχε αυτή η µεταρρύθµιση, συγκρίνοντας στόχους και επιδιώξεις. Βεβαίως αυτή είναι µια σύνθετη διαδικασία και µπορεί να συµπυκνωθεί στην αξιολόγηση ποσοτικών
και ποιοτικών κριτηρίων.
Για τα ποσοτικά κριτήρια, όλοι συµφωνούµε νοµίζω ότι µε µικρές αλλαγές που έγιναν τα τελευταία χρόνια, από τους έξι χιλιάδες ΟΤΑ στους χίλιους πήγαµε µε τον «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ» και µε
τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» στους τριακόσιους είκοσι πέντε περίπου δήµους στις δεκατρείς περιφέρειες και έτσι έχουν πλέον ως οντότητες τη δυνατότητα να παίξουν σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη
και στην κοινωνική ευηµερία. Αυτό είναι το ποσοτικό.
Το ποιοτικό αποτέλεσµα για τους νέους δήµους, αλλά και τις
αυτοδιοικητικές περιφέρειες θα πρέπει να αναζητηθεί µε κριτήριο τρία κρίσιµα διακυβεύµατα σε τοπικό επίπεδο. Το πρώτο είναι
της τοπικής συµµετοχής. Το δεύτερο είναι της διοικητικής αποτελεσµατικότητας. Ο κ. Παπαηλιού είπε ότι δεν υπάρχει κυβερνησιµότητα, ως όρος στη διοικητική επιστήµη. Υπάρχει, όµως, η
διοικητική αποτελεσµατικότητα. Και τρίτον διακύβευµα είναι της
βιώσιµης ανάπτυξης και της δηµιουργίας ευηµερίας και παράλληλα της επίτευξης βασικών ζητουµένων, όπως η αντιµετώπιση
των παραδοσιακών παθογενειών που υπήρχαν στο σύστηµα.
Για την τοπική συµµετοχή άνοιξε τον δρόµο ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». Μίλησε για τη διαβούλευση πριν τις αποφάσεις. Θεσµοθέτησε τη δηµοτική αποκέντρωση. Δεν τα κατοχύρωσε όµως µε
τρόπο που να προχωρούν ανεξάρτητα από τη βούληση των αιρετών που είχαν την κεντρική διοίκηση του δήµου. Για τον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» που ήρθε µετά, και επαίρονται οι συνάδελφοι του
ΣΥΡΙΖΑ ότι πέτυχαν πράγµατα, θα πω ότι, δυστυχώς, αφού έλλειψε η αξιολόγηση, δεν προχώρησαν σαν σε αυτό που έπρεπε.
Κι ενώ έδωσαν τη δυνατότητα, παραδείγµατος χάριν, για εντάλµατα προπληρωµής, αυτά δεν ήταν υποχρεωτικά.
Κι έτσι αναδεικνύεται η µεγάλη αλήθεια ότι δεν αρκούν οι
νόµοι και οι µεταρρυθµίσεις για να προχωρήσουν τα πράγµατα
στην αυτοδιοίκηση, χρειάζεται και η πολιτική βούληση και η κουλτούρα των ανθρώπων της αυτοδιοίκησης, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν δυνητικές αρµοδιότητες, οι οποίες πρέπει να επικεντρωθούν και αυτό έγκειται στη δική τους πολιτική φιλοσοφία.
Το στοιχείο που έχει να κάνει µε τη διοικητική αποτελεσµατικότητα, σαφώς πήγε καλά στον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Όµως τα ζητήµατα βιώσιµης ανάπτυξης και δηµιουργίας ευηµερίας σε σχέση
µε την Ελλάδα πράγµατι δεν πήγαν καλά. Λειτούργησε το πλαίσιο στη χώρα και όσον καιρό λειτούργησε, ήταν αποτελεσµατικό.
Μετά διερράγη ο παραδοσιακός δεσµός των προγραµµάτων
ανάπτυξης µε τον ρόλο της αυτοδιοίκησης. Κι εδώ βρίσκω ευκαιρία να πω ότι το Ταµείο Ανάκαµψης µε την αυτοδιοίκηση µέχρι
τώρα δεν έχει καµµία µα καµµία σχέση.
Οι υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε τους Υπουργούς
και τους συνεργάτες τους και ιδιαίτερα του κ. Σκυλακάκη έχουν
δηµιουργήσει ένα πρόγραµµα, το οποίο εάν δεν έρθει να κουµπώσει και µε τις ανάγκες της αυτοδιοίκησης, δεν νοµίζω ότι µπορεί να παίξει σηµαντικό ρόλο για την ανάπτυξη.
Για να µην ξεφύγω, το µεγάλο έλλειµµα ήταν ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν ξέφυγε από τον τοπικό εγκλωβισµό και την εξάρτηση από το κράτος. Δεν άνοιξε τα «φτερά» της η αυτοδιοίκηση
να συµµετέχει σε δίκτυα πόλεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να αξιοποιήσει την ευρωπαϊκή διάσταση. Η χώρα µας, µέλος της Ευρωζώνης, δίνει τη δυνατότητα στην αυτοδιοίκηση να παίξει έναν
σηµαντικό ρόλο εταίρου.
Έτσι λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δηµοκρατία, ακριβώς µε την
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ίδια λογική, ασχολούνται µε το εκλογικό και όχι µε το θεσµικό.
Ασχολούνται µε τις ανάγκες τις κοµµατικές και τις πολιτικές και
όχι µε τις ανάγκες τις τοπικές και τις κοινωνικές.
Με το µπάχαλο, λοιπόν, που το ονόµασε «αυτοδιοίκηση», ο ΣΥΡΙΖΑ καθιστά δηµάρχους που έχουν πλειοψηφία οµήρους σε µειοψηφία στο δηµοτικό συµβούλιο. Και έρχεται η Νέα Δηµοκρατία
να το διορθώσει µε τις πρώτες κιόλας νοµοθετικές ρυθµίσεις και
τι κάνει; Καταργεί τον ρόλο των δηµοτικών συµβουλίων και µε
την πανδηµία ολότελα -που λέµε στην Κρήτη, µια και το είπε ο
Πρόεδρος- και τελείωσε ο θεσµός του δηµοτικού συµβουλίου,
δεν υφίσταται. Υφίσταται ένα µόρφωµα που λέγεται Οικονοµική
Επιτροπή, που µε διάφορες συνθέσεις είναι ξένο της βουλήσεως
του λαού σε τοπικό επίπεδο και µε αυτό κυβερνά ο δήµαρχος.
Έρχεται, λοιπόν, τώρα η ώρα να κάνει τη µεταρρύθµιση για να
αντιµετωπίσει το µπάχαλο του ΣΥΡΙΖΑ και τι κάνει; Ακριβώς το
αντίστροφο µπάχαλο. Ενώ είχαµε δήµαρχο πλειοψηφίας και ήταν
µειοψηφία στο δηµοτικό συµβούλιο, τώρα έχουµε δήµαρχο µειοψηφίας στον λαό µε 43% που έχει µια τεράστια πλειοψηφία στο
δηµοτικό συµβούλιο 60%.
Δεν υπάρχει, δηλαδή, µέση οδός; Δεν υπάρχει ο πλειοψηφών
δήµαρχος να έχει και την πλειοψηφία στο δηµοτικό συµβούλιο;
Αυτό δεν υπάρχει για εσάς; Το 60% δήµαρχος που έχει 40% στο
δηµοτικό συµβούλιο είναι οµηρεία. Το 40% δήµαρχος µε 60%
στο δηµοτικό συµβούλιο είναι αντινοµία και αντιδηµοκρατικότητα. 51% ο δήµαρχος και, εν πάση περιπτώσει, αναλογικά στο
δηµοτικό συµβούλιο µε ένα µπόνους στον πρώτο συνδυασµό.
Γιατί το µπόνους και γιατί ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» δεν ήταν απλή
αναλογική; Γιατί σε πολλά θέµατα απαιτείται ισχυρή πλειοψηφία
και άρα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα ο πλειοψηφών συνδυασµός να περάσει τις αποφάσεις. Αυτό έχει µια βάση στο 60%, το
οποίο βάζετε. Αλλά όχι µε 43% δήµαρχο. Αν είναι δυνατόν!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Τι κάνετε, λοιπόν, εσείς σήµερα; Μια βελτιωµένη εκδοχή του
νόµου Παυλόπουλου. Περί αυτού πρόκειται. Μα, αυτή τη µεταρρύθµιση την έφερε ο κ. Παυλόπουλος το 2006. Μας πάτε δεκαπέντε χρόνια πίσω σε αυτό, που στο αποτέλεσµα είναι πολύ
περισσότερα πίσω. Διότι έχουν έρθει και οι εξελίξεις µπροστά.
Είναι δεκαπέντε πίσω και δεκαπέντε που έπρεπε να πάµε µπροστά για να προλάβουµε τις εξελίξεις που έχουµε χάσει µε τα προηγούµενα χρόνια, τα χαµένα, τριάντα. Τριάντα µας πάτε πίσω.
Έρχοµαι µε δύο κουβέντες στα τοπικά συµβούλια, που ήταν
ευκαιρία η δηµοτική αποκέντρωση να λειτουργήσει µε βάση την
εµπειρία του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» και την εµπειρία της προηγούµενης
περιόδου και αντί γι’ αυτό, έχουµε ετεροδιοίκηση.
Δεν έχω καταλάβει ακόµα -να εξηγηθεί- εάν η κάθε τοπική κοινότητα εκλέγει την αρχή της µε βάση την πλειοψηφία στην τοπική κοινότητα ή αν εκλέγεται µε βάση την πλειοψηφία συνολικά
στον δήµο. Θα πρέπει να είναι αυθεντική εκπροσώπηση. Θα πρέπει, ιδιαίτερα στα µικρά χωριά, να υπάρχει η δυνατότητα να συνεννοούνται οι άνθρωποι, να µην πολώνονται, να µην διχάζονται.
Γι’ αυτό είχαµε και µια σκέψη ότι για κάτω από τριακόσιους κατοίκους θα πρέπει να είναι ενιαίο το ψηφοδέλτιο και κάτω από
όλους τους συνδυασµούς. Βεβαίως, να φαίνεται από πού προέρχεται ο καθένας, αλλά να είναι ενιαίο το ψηφοδέλτιο. Όµως,
για πάνω από τριακόσιους κατοίκους θα πρέπει να στηρίζεται
στην πλειοψηφία στην τοπική κοινότητα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κλείστε σας παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Μειώνετε αδικαιολόγητα τους αιρετούς και την ίδια ώρα αυξάνετε τους υποψηφίους. Τι αντινοµία είναι αυτή; Μειώνετε τους
αιρετούς και αυξάνετε τους υποψηφίους, δηλαδή θέλετε να αυξήσετε τους αποτυχηµένους; Θέλετε µεγάλο αριθµό για να µαζεύουν ψήφους; Θέλετε µεγάλο αριθµό για τα παράβολα; Γιατί
τον θέλετε τον µεγάλο αριθµό και λέτε ότι µειώνετε το συµβούλιο;
Ήδη σήµερα φέρατε µια ρύθµιση. Είδατε την «πατάτα» που
κάνατε. Βάλατε το Ηράκλειο, τη Λάρισα και τον Πειραιά σε δεύτερη κατηγορία. Με ποιο αιτιολογικό τις βάλατε σε δεύτερη κα-
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τηγορία; Και ενώ είχατε βάλει σε Αθήνα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη
σαράντα τρεις συµβούλους, στους άλλους τριάντα τόσους. Για
ποιον λόγο; Αυτά γιατί τα κάνετε; Είναι µεταρρυθµίσεις αυτά;
Παιχνίδια είναι εκλογικά, τα οποία δεν έχουν καµµία σχέση µε τις
ανάγκες της κοινωνίας.
Άρα, λοιπόν, η ουσία της µεταρρύθµισης που έπρεπε να έρθει
σήµερα δεν υφίσταται στο νοµοσχέδιο και αυτό είναι το µεγάλο
πρόβληµα. Και µε αυτά που πάτε να διορθώσετε από το µπάχαλο
που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ κάνετε και εσείς µε έναν διαφορετικό τρόπο
το ίδιο µπάχαλο. Είναι κάτι το οποίο δεν υπήρχε κανείς λόγος να
γίνει το 2018 που έγινε ο προηγούµενος νόµος και να δηµιουργήσει τεράστια προβλήµατα. Ούτε τώρα.
Καταθέτω το πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης της ΠΕΔ Κρήτης, που έχει συγκεκριµένες παρατηρήσεις για τα άρθρα του νοµοσχεδίου και βέβαια καταθέτω την µελέτη την οποία έχω κάνει
για την αποτίµηση του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», προκειµένου να µελετηθεί
τουλάχιστον σε σχέση µε το επόµενο νοµοσχέδιο. Πιστεύω κι
εγώ να συµβάλω σε αυτό και µε αυτόν τον τρόπο.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Τον λόγο έχει ο κ.
Αθανάσιος Ζεµπίλης από τη Νέα Δηµοκρατία και την όµορφη Εύβοια.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΜΠΙΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει αµφιβολία ότι σήµερα είναι µια µεγάλη µέρα για την τοπική αυτοδιοίκηση, για µια αυτοδιοίκηση που θα µπορεί πλέον υπό συνθήκες
ασφάλειας και σταθερότητας να προγραµµατίζει ένα καλύτερο
αύριο.
Και επειδή σήµερα ακούστηκαν πολλές ανακρίβειες ότι δήθεν
αποκλίνουµε από το ευρωπαϊκό κεκτηµένο, θα ήθελα να επισηµάνω ότι αντίθετα το προηγούµενο νοµοθετικό καθεστώς που
εµπόδιζε τη λήψη αποφάσεων πλησίον του πολίτη ήταν εκείνο
που παραβίαζε ευθέως και τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονοµίας και τη Θεµελιώδη Ευρωπαϊκή Αρχή της Επικουρικότητας,
του να λαµβάνονται δηλαδή αποφάσεις σε εγγύτερο επίπεδο µε
τον δηµότη.
Η πραγµατικότητα, λοιπόν, είναι άλλη, ότι επινοήθηκε ένα
εκλογικό σύστηµα µε το οποίο επιχειρήθηκε ο έλεγχος της τοπικής αυτοδιοίκησης και η νόθευση της λαϊκής βούλησης, ώστε να
µετατραπούν οι µειοψηφίες σε πλειοψηφίες µέσω ευκαιριακών
σχηµάτων συνεργασίας. Ήταν, βλέπετε –για να το συνδέσω και
µε τις εργασίες της κοινοβουλευτικής επιτροπής- και η αυτοδιοίκηση ένας εκ των περιζήτητων αρµών της εξουσίας. Με αυτές
τις πρακτικές συγκρουστήκαµε και αναµετρηθήκαµε και στις αυτοδιοικητικές και στις εθνικές εκλογές.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ)
Έτσι, η σηµερινή νοµοθετική πρωτοβουλία πηγάζει από αυτήν
την πλατιά λαϊκή νοµιµοποίηση και πραγµατοποιείται σε αγαστή
συνεργασία µε τα θεσµοθετηµένα όργανα της αυτοδιοίκησης
µέσω ενός ειλικρινούς, τίµιου και ουσιαστικού διαλόγου. Και
αυτό διότι δεν πρέπει να λησµονούµε το κρεσέντο αυταρχισµού
της προηγούµενης κυβέρνησης, που µε µία ηγεµονική αντίληψη
και µια συγκεντρωτική νοοτροπία επέβαλε άνωθεν το εκλογικό
σύστηµα, αδιαφορώντας παντελώς για τις απόψεις των αιρετών.
Και εδώ καταγράφεται η πρώτη µεγάλη µας διαφορά που καταδεικνύει στη πράξη και όχι στα λόγια ποιος πραγµατικά σέβεται την αυτονοµία και την ανεξαρτησία της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Δεύτερη κεφαλαιώδους σηµασίας διαφορά ότι το παρόν σχέδιο νόµου δεν συνιστά µια αποσπασµατική παρέµβαση στα αυτοδιοικητικά πράγµατα. Αντίθετα, εντάσσεται σε έναν γενικότερο
σχεδιασµό για τη δικαιότερη κατανοµή αρµοδιοτήτων και πόρων
ανάµεσα στο κράτος, τις περιφέρειες και τους δήµους. Εντάσσεται, δηλαδή, σε µια ευρεία µεταρρύθµιση του υφιστάµενου θε-
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σµικού πλαισίου που θα αποκεντρώνει ακόµα περισσότερο την
εξουσία, συγκλίνοντας µε τις ευρωπαϊκές συνθήκες.
Σε αυτή την πρόταση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, το
παρόν σχέδιο νόµου έχει τροχιοδεικτικό χαρακτήρα των στρατηγικών µας επιλογών. Διότι, πράγµατι, µια οραµατική αυτοδιοίκηση, µε ένα ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωµα, χρειάζεται ένα
διαφορετικό µοντέλο διακυβέρνησης που να ανταποκρίνεται στις
ανάγκες της εποχής του. Αυτό απαιτεί και το Σύνταγµα, που καταλείπει ευρεία ρυθµιστική ευχέρεια στον κοινό νοµοθέτη ώστε
ο εκλογικός νόµος να προσαρµόζεται στο µεταβαλλόµενο πολιτικό τοπίο, αποτρέποντας ανελαστικές καταστάσεις που µπορούν να οδηγήσουν σε αδιέξοδα και ατραπούς.
Σε αυτό το πλαίσιο, αξιολογώντας τις παρούσες κοινωνικοπολιτικές συνθήκες, θα οδηγηθούµε αβίαστα σε δύο διαπιστώσεις:
Η πρώτη είναι ότι η τρέχουσα δηµοτική περίοδος σηµαδεύτηκε
από την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα που προκάλεσε η πανδηµική κρίση, σε συνδυασµό βέβαια µε το ασταθές και ρευστό
τοπίο του καταργούµενου νόµου. Η δεύτερη επισήµανση είναι
ότι στη µετά COVID εποχή οι OTA επιβάλλεται να επιτελέσουν
έναν καθοριστικό και κρίσιµο ρόλο για την επανεκκίνηση της
χώρας και της οικονοµίας. Kαι για να επιτευχθεί αυτό η συνταγή
είναι απλή: σταθερότητα, ευέλικτα και βιώσιµα αυτοδιοικητικά
σχήµατα και τέλος ισχυρή διακυβέρνηση µακράς πνοής. Αυτά
είναι τα προτάγµατα των καιρών και σε αυτά απαντά επιτυχώς
το παρόν σχέδιο νόµου.
Πρόκειται, συνεπώς, για µια συστηµατική και θαρραλέα νοµοθετική πρωτοβουλία που απελευθερώνει την τοπική αυτοδιοίκηση από αχρείαστα λειτουργικά και οργανωτικά βάρη και διαµορφώνει τους θεσµικούς όρους για τη µετατροπή των δήµων
σε σύγχρονα αναπτυξιακά κύτταρα ώστε να ανταποκρίνονται µε
επάρκεια στις προσδοκίες των πολιτών.
Πράγµατι, για να αποδεχτώ µέρος των ισχυρισµών του προλαλήσαντος, ως προς το ένα σκέλος του σε µια πιο ενισχυµένη
εκδοχή σίγουρα, εφαρµόστηκε ο εκλογικός νόµος κατά την περίοδο 2007-2010. Όµως, δεν θα πρέπει να λησµονούµε την
άποψη και της ΚΕΔΕ και όλων των δηµοτικών αρχών της περιόδου ότι το συγκεκριµένο εκλογικό σύστηµα είχε θετική συµβολή
στην εύρυθµη λειτουργία και αποτελεσµατικότητα των ΟΤΑ.
Βεβαίως, όµως, ο ισχυρισµός αυτός µε βοηθάει και σε έναν
άλλον συλλογισµό µου. Βεβαίως, τότε ακούστηκαν επικρίσεις ως
προς τη συµβατότητα του νόµου µε τις συνταγµατικές αρχές και
διατάξεις και τότε, πράγµατι, είχε µια αξία η συζήτηση αυτή. Σήµερα, όµως, όλα αυτά τα θέµατα θεωρούνται λυµένα. Το Συµβούλιο της Επικρατείας µε σωρεία αποφάσεων του έχει κρίνει
ότι το εκλογικό σύστηµα που προκρίνεται πληροί τις συνταγµατικές αρχές και της ισονοµίας της ψήφου και της αντιπροσωπευτικότητας και της αναλογικότητας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Περαιτέρω, τα τοπικά εκλογικά συστήµατα στην Ευρώπη ποικίλλουν ανάλογα µε τις ιστορικές σχέσεις των πολιτών µε τις παρατάξεις και το εθνικό κοινοβουλευτικό σύστηµα.
Εδώ πρέπει να επισηµάνουµε ότι η χώρα µας έχει µακρά παράδοση και κουλτούρα ενισχυµένου αναλογικού συστήµατος
ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1950. Το γεγονός αυτό συνέβαλε στον εκσυγχρονισµό και την ισχυροποίηση της χώρας,
αλλά και την εµβάθυνση των δηµοκρατικών µας θεσµών, ακόµα
και σε περιόδους κρίσης όπως αυτή που βιώσαµε πρόσφατα µε
το νεοναζιστικό µόρφωµα και το αιµατηρό αυτό σκηνικό βίας που
έστησε.
Στην ανθεκτικότητα της δηµοκρατίας, άλλωστε, αποσκοπεί και
η σχετική τροπολογία µε την οποία διορθώνεται ένα από τα λάθη
της αναθεώρησης του Ποινικού Κώδικα, το οποίο δεν προέβλεπε
µόνο την κατάργηση της έκπτωσης των πολιτικών δικαιωµάτων,
αλλά όπως είπε ο συνήγορος πολιτικής αγωγής, ο κ. Παπαδάκης,
προέβλεπε και άλλα πολλά που διαµόρφωναν ένα ευνοϊκό πλαίσιο για τα αδικήµατα της Χρυσής Αυγής, στον βαθµό που ο
πρώην Υπουργός, ο κ. Κοντονής να λέει ότι πρόθεση τότε ήταν
να ρίξουν στα µαλακά τη Χρυσή Αυγή.
Και να δεχτώ ότι ο κ. Κοντονής εξυπηρετούσε επιχειρηµατικά
και πολιτικά συµφέροντα εχθρικά προς την Αριστερά. Και η νεο-
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λαία του ΣΥΡΙΖΑ, όµως, που φώναζε ότι ο νέος Ποινικός Κώδικας
ευνοεί τη Χρυσή Αυγή, πολιτικά συµφέροντα εκπροσωπούσε; Ο
συνήγορος της πολιτικής αγωγής των Αιγύπτιων λιµενεργατών
που µίλησε για δώρο στη Χρυσή Αυγή κι αυτός συµφέροντα εξυπηρετούσε;
ΠΡΟΕΔΡΕYΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΜΠΙΛΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Ο προηγούµενος οµιλητής ήταν στα δώδεκα λεπτά. Εγώ το πολύ σε
ένα λεπτό θα έχω τελειώσει.
Και άλλοι πολλοί, όπως οι αντιρατσιστικές οργανώσεις, που
µιλούσαν για πισώπλατο χτύπηµα στα θύµατα της ρατσιστικής
και φασιστικής βίας από τη δολοφονική δράση της Χρυσής
Αυγής. Όλοι αυτοί, λοιπόν, πολιτικά και επιχειρηµατικά συµφέροντα εξυπηρετούσαν;
Δεν αποµένει, λοιπόν, παρά στον συλλογικό απολογισµό που
σας ζητούν να κάνετε να εξηγήσετε πού οφείλονται όλα αυτά,
για ποιον λόγο τα κάνατε. Είχαν να κάνουν µε δικαιωµατικές ευαισθησίες ή ήταν κυνικές µεθοδεύσεις για να αποδυναµωθεί εκλογικά η Νέα Δηµοκρατία;
Ολοκληρώνοντας, κύριε Πρόεδρε, λέω ότι µε τη σχετική τροπολογία και την αποστέρηση των πολιτικών δικαιωµάτων ο κύκλος της Χρυσής Αυγής κλείνει οριστικά, αλλά η µάχη κατά του
ρατσισµού και της βίας συνεχίζεται και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και αυτό είναι µια κοινή και καθηµερινή υπόθεση όλων µας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕYΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστώ.
Δεν ήµουν εγώ Πρόεδρος µε τον κ. Κεγκέρογλου, να ξέρετε.
Γιατί ο σεβασµός στον χρόνο είναι σεβασµός στους συναδέλφους.
Συνεχίζουµε µε την κ. Αγαθοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ για επτά
λεπτά.
ΕΙΡΗΝΗ-ΕΛΕΝΗ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα για την τοπική αυτοδιοίκηση
είναι πραγµατικά ο καθρέφτης της γενικότερης πολιτικής σας.
Είναι ο καθρέφτης της πολιτικής σας αντίληψης για τη διακυβέρνηση τόσο σε τοπικό όσο και σε κεντρικό επίπεδο. Είναι η εφαρµογή του Επιτελικού Κράτους και του ενός ανδρός αρχή που
τόσο επιτυχηµένα εφαρµόζετε στην κεντρική πολιτική σκηνή και
στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ο υπερσυγκεντρωτισµός απέναντι
στις δηµοκρατικές διαδικασίες και λειτουργίες. Υπάρχει ένα τεράστιο χάσµα µεταξύ αυτών των δύο και µεταξύ των αντιλήψεών
µας και αυτό φάνηκε και στη συζήτηση εδώ µέσα.
Κι επειδή κάποιος συνάδελφός σας έκανε αναφορά νωρίτερα
στην ντροπιαστική έκφραση του Πρωθυπουργού για σκοτεινή
πενταετία διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να απαντήσω λέγοντας
ότι σκοτεινά και οπισθοδροµικά είναι αυτά που η δική σας Κυβέρνηση πράττει εδώ και δύο χρόνια στην παιδεία, στην υγεία,
στο κράτος πρόνοιας, στην ισότητα των φύλων, στο κράτος δικαίου κ.λπ., κι έχει µπει στο στόχαστρο διεθνών και ευρωπαϊκών
θεσµών, µε πιο πρόσφατη τη σηµερινή καταγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστών και την προτροπή της για σεβασµό του
κράτους δικαίου από την Κυβέρνηση Μητσοτάκη για να αποφύγουµε τη διεθνή καταδίκη της χώρας.
Υπάρχει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µεγαλύτερη προσβολή
από αυτή; Υπάρχει µεγαλύτερη προσβολή να σας κυνηγάει ο
ΟΗΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη µη τήρηση Διεθνών Συµβάσεων που έχουµε υπογράψει ως χώρα; Και αναφέροµαι στον
πρόσφατα ψηφισµένο νόµο για τη συνεπιµέλεια που εκτεθήκαµε
διεθνώς για άλλη µία φορά.
Όταν, λοιπόν, µιλάτε για «σκοτεινές περιόδους» να έχετε στο
νου σας ότι ευτυχώς την ιστορία δεν την γράφετε εσείς. Η ιστορία θα γράψει όλη την αλήθεια για το ποιοι πραγµατικά ήταν και
ποιοι δεν ήταν αυτοί που υπηρέτησαν σκοτεινές περιόδους για
την χώρα.
Ας έρθουµε, όµως, στα του νοµοσχεδίου. Οι εκλογές για την
τοπική αυτοδιοίκηση θα έπρεπε να είναι όπως είναι στα περισ-
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σότερα προηγµένα κράτη του κόσµου και της Ευρώπης, µια
γιορτή της δηµοκρατίας, ένα παράδειγµα συνεργατικής λειτουργίας, συναινέσεων, συναπόφασης και ενεργού συµµετοχής των
πολιτών. Το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή, από το πελατειακό και
κοµµατικό κράτος που στήνατε για πάρα πολλά χρόνια οι κυβερνήσεις πριν από την κρίση.
Αυτήν την αλλαγή προσπάθησε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ κατά την περίοδο της διακυβέρνησής του, να φέρει έναν εκλογικό νόµο για
την τοπική αυτοδιοίκηση που θα ενίσχυε τις συνεργασίες, την
κουλτούρα της συνεννόησης µεταξύ των παρατάξεων, της συναίνεσης, ώστε να εκλείψει σιγά σιγά η µονοπαραταξιακή διακυβέρνηση των δήµων και µαζί της να εκλείψει η αδιαφάνεια και το
πελατειακό κράτος που είχατε δηµιουργήσει εκτός από κεντρικό
και σε τοπικό επίπεδο πολιτικής.
Αυτό το εκλογικό σύστηµα δεν το αφήσατε να εφαρµοστεί
ούτε µία µέρα. Με το που αναλάβαµε φροντίσατε να καταργήσετε κάθε διάταξη που απαιτούσε τις συνεργασίες και τις συναινέσεις των παρατάξεων, καταργώντας ουσιαστικά τα δηµοτικά
και περιφερειακά συµβούλια και αναθέτοντας υπεραρµοδιότητες
στους δηµάρχους, περιφερειάρχες και στις οικονοµικές επιτροπές. Επικαλεστήκατε την ακυβερνησία των δήµων χωρίς όµως
καν να επιτρέψετε να δοκιµαστεί το νέο εκλογικό σύστηµα.
Ξέρετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συνεργασία και οι συναινέσεις δεν είναι απλό πράγµα, ειδικά σε ένα πολιτικό τοπίο
που έχει διαµορφωθεί αλλιώς, ειδικά σε ένα πολιτικό τοπίο που
ακόµη και σήµερα κυριαρχεί το παλιό µοντέλο άσκησης πολιτικής µε τα ρουσφέτια, τις δωροδοκίες, το τάξιµο, το βόλεµα και
πολλά άλλα. Δεν πιστεύω να πέφτετε από τα σύννεφα. Νοµίζω
ότι τα ξέρετε όλα αυτά. Και είναι αυτός ο λόγος που έχει απαξιωθεί στη συνείδηση του κόσµου και ειδικά του νέου κόσµου η
πολιτική και γι’ αυτό νέοι άνθρωποι αρνούνται να ασχοληθούν µε
τα κοινά. Θέλει χρόνο για να αλλάξει αυτό το παλιό µοντέλο,
αλλά θέλει και αλλαγή νοοτροπίας και προς αυτήν την κατεύθυνση ήταν η νοµοθετική πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ που φοβηθήκατε να αφήσετε να εφαρµοστεί.
Είπατε ότι το τωρινό σύστηµα ευνοεί τις συνδιαλλαγές κάτω
από το τραπέζι. Σας έχω νέα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Δεν
είναι η περισσότερη δηµοκρατία που ευνοεί τις συνδιαλλαγές
κάτω από το τραπέζι. Είναι το πολιτικό προσωπικό που υπηρετεί
την τοπική αυτοδιοίκηση, αυτό το πολιτικό προσωπικό που γαλουχήθηκε µε αυτόν τον τρόπο τόσα χρόνια που θέλει και εφαρµόζει τις συνδιαλλαγές κάτω από το τραπέζι. Οι νέοι άνθρωποι,
οι άφθαρτοι µε όρεξη να προσφέρουν στον τόπο τους και που
θέλουν να ασχοληθούν µε την τοπική αυτοδιοίκηση είναι αποφασισµένοι να συνεργαστούν µε χαρά και πάνω στο τραπέζι και
µπορούν να εκπροσωπήσουν την αλλαγή που θέλουµε, αλλά που
εσείς δεν θέλετε.
Γι’ αυτό η ρύθµιση του ΣΥΡΙΖΑ για ξεχωριστή κάλπη για τις τοπικές κοινότητες το 2019, µια φωτεινή εξαίρεση και µια τοµή στα
εκλογικά δεδοµένα, έγινε αποδεκτή µε µεγάλη ικανοποίηση και
ενέπνευσε πολύ κόσµο να εµπλακεί µε τα κοινά για το καλό του
χωριού του, το καλό του τόπου του, χωρίς να θέλει να έχει ή να
αναγκάζεται να έχει σχέση µε κάποια δηµοτική παράταξη ή κάποιον υποψήφιο δήµαρχο.
Σηµαντική καινοτοµία επίσης που καταργήσατε, αλλά αυτή
προσπαθούσε να καταργήσει τη γραφειοκρατία και τις αγκυλώσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, ήταν µια κάποια ανεξαρτησία
που απέκτησαν οι τοπικές κοινότητες, αποκτώντας κάποιες αποφασιστικές αρµοδιότητες και ένα µίνιµουµ προϋπολογισµό για
τα εντελώς βασικά, για να αλλάξουν µια λάµπα στον δρόµο. Το
καταργήσατε κι αυτό πριν καλά-καλά εφαρµοστεί και εισπράξατε
την οργή των τοπικών προέδρων και συµβουλίων, καθώς µε άλλο
εκλογικό σύστηµα εξελέγησαν και άλλο κλήθηκαν να υπηρετήσουν. Είναι νόθευση της εκλογικής διαδικασίας αυτό ή όχι; Τι φοβηθήκατε; Ότι ο δήµαρχος δεν τους έχει πλέον του χεριού του,
ότι θα κλέψουν την όποια δόξα του δηµάρχου; Τι ακριβώς φοβηθήκατε και πήρατε πίσω αυτές τις αρµοδιότητες;
Επιπλέον έχει και κάτι άλλο οξύµωρο το νοµοσχέδιό σας. Από
τη µία µειώνετε τον αριθµό των δηµοτικών και περιφερειακών
συµβούλων και βάζετε όριο εκλογής στο 3% και από την άλλη
αυξάνετε τον αριθµό των υποψηφίων. Από τη µία θέλετε να απο-
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τρέψετε σε µικρούς συνδυασµούς και αυτόνοµες κινήσεις πολιτών που κατεβαίνουν µε το σπαθί τους και µόνο να φτιάξουν συνδυασµούς, αλλά και όσοι καταφέρουν να φτιάξουν και να
κατέβουν τελικά τους θέτετε το όριο του 3% για να εκλέξουν
σύµβουλο, πράγµα που δεν έχει καµµία λογική.
Ξέρετε πώς φτιάχνονται τα ψηφοδέλτια στη µεγάλη τους πλειοψηφία στους µικρούς δήµους; Ίσως έτσι να φτιάχνονται και
στους µεγαλύτερους, αλλά δεν έχω εµπειρία για να σας πω. Ξέρετε πώς βρίσκουν υποψήφιους συµβούλους οι υποψήφιοι δήµαρχοι όταν ο αριθµός που απαιτείται είναι τόσο µεγάλος;
Ξέρετε, κύριε Υπουργέ; Αν δεν ξέρετε, καλό είναι να µάθετε. Τάζουν δουλειές εάν εκλεγούν, τάζουν χάρες, δίνουν φιλοδωρήµατα για να καλύψει ο υποψήφιος το παράβολό του και όχι µόνο,
γιατί πολλοί από αυτούς µπαίνουν για να µπουν όταν είναι τόσο
µεγάλος ο αριθµός των υποψηφίων που απαιτούνται και το γνωρίζετε πολύ καλά αυτό. Δεν είναι διατεθειµένοι πολλοί από αυτούς ούτε να ασχοληθούν µε την τοπική αυτοδιοίκηση, άρα ούτε
και να πληρώσουν το παράβολο το οποίο έρχεστε και αυξάνετε
από 50 σε 80 ευρώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Παρακαλώ, κυρία συνάδελφε.
ΕΙΡΗΝΗ-ΕΛΕΝΗ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Απαραίτητη προϋπόθεση, λοιπόν, για τον νοµό σας για να βρεθούν τόσοι υποψήφιοι είναι ο υποψήφιος δήµαρχος σε κάποιους
από αυτούς να µπορεί να έχει τη δυνατότητα να πληρώσει τα παράβολα, άρα οικονοµική ευρωστία, είτε λοιπόν να στηρίζεται από
κάποια πολιτική παράταξη που θα τον χρηµατοδοτεί, είτε να έχει
ο ίδιος λεφτά, είτε να βρίσκει από κάπου αλλού πόρους. Τι καταφέρνετε µε αυτό; Σίγουρα όχι να ενισχύσετε τη συµµετοχικότητα των πολιτών. Απλά διαιωνίζετε ένα πελατειακό κράτος
χρήσιµο για την παράταξή σας, πολύ αναποτελεσµατικό όµως
για την τοπική αυτοδιοίκηση.
Εν ολίγοις, και κλείνω κύριε Πρόεδρε, το νοµοσχέδιό σας είναι
η επιτοµή της επιστροφής στο παρελθόν, στην αδιαφάνεια, στην
υπερσυγκέντρωση αρµοδιοτήτων, στην κοµµατικοποίηση των
ΟΤΑ και στη διαιώνιση πελατειακών σχέσεων ακριβώς γιατί βάζετε το κοµµατικό συµφέρον πάνω από τη λειτουργία της τοπικής
αυτοδιοίκησης.
Εµείς είµαστε εντελώς αντίθετοι σε αυτό το µοντέλο, το έχουµε πει σε όλους τους τόνους και θα συνεχίσουµε να προσπαθούµε για περισσότερη δηµοκρατία σε όλα τα επίπεδα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Κύριε Πρόεδρε, µια παρατήρηση µόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ναι, κύριε
Υπουργέ, παρακαλώ.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Επειδή εµείς φαίνεται δεν ξέρουµε πώς κάνουν τους συνδυασµούς οι δήµαρχοι για τα δηµοτικά συµβούλια και εσείς
ξέρετε παρακαλώ να διαβάσετε το άρθρο 15 παράγραφος 2 και
εφόσον αντιληφθείτε ότι δεν είναι υποχρέωση, αλλά δικαίωµα η
αύξηση του αριθµού των υποψηφίων παρακαλώ να ψηφίσετε το
άρθρο 15 τουλάχιστον.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεχίζουµε µε την κ. Μπίζιου από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ (ΣΤΕΛΛΑ) ΜΠΙΖΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα προσπαθήσω να είµαι εντός του προβλεπόµενου χρονικού
ορίου.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ως γνωστόν η εξουσία που εκφράζει τις ιδιαιτερότητες της κάθε τοπικής κοινωνίας, ανταποκρίνεται στα οικονοµικά, κοινωνικά, πολιτιστικά και πολιτισµικά χαρακτηριστικά κάθε
τόπου. Είναι ο θεσµός που βρίσκεται πιο κοντά στις καθηµερινές
ανάγκες των συµπολιτών µας. Υπό την έννοια αυτή ο σκοπός που
επιτελεί η τοπική αυτοδιοίκηση κρίνεται εξίσου σηµαντικός, αν
όχι σηµαντικότερος από την κεντρική εξουσία. Οι δήµοι είναι οι
κατ’ εξοχήν εκφραστές της βούλησης των τοπικών κοινωνιών.
Το 2018 η προηγούµενη κυβέρνηση εισήγαγε την απλή αναλογική στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Τι µας διδάσκει σήµερα η
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εµπειρία της απλής αναλογικής που ανέδειξε τις τοπικές αρχές
το 2019; Σε διακόσιους τριάντα έναν δήµους της χώρας η δηµοτική παράταξη του δηµάρχου δεν διαθέτει πλειοψηφία. Υπάρχει
δήµος όπου η παράταξη του δηµάρχου έλαβε ποσοστό µεγαλύτερο του 50% στον πρώτο γύρο, αλλά δεν διαθέτει πλειοψηφία
στο δηµοτικό συµβούλιο. Δεν είναι επίσης λίγοι οι δήµοι όπου
την πλειοψηφία στο δηµοτικό συµβούλιο έχουν αντιπολιτευόµενες στον δήµαρχο δυνάµεις µε αποτέλεσµα να είναι αδύνατο να
εγκριθούν οι εισηγήσεις της δηµοτικής αρχής. Πόσο λογικό είναι
αλήθεια αυτό, να καλείται ο δήµαρχος να υλοποιεί προγράµµατα
και εισηγήσεις της αντιπολίτευσης και να µην µπορεί να υλοποιήσει το δικό του πρόγραµµα, αυτό για το οποίο έλαβε τη λαϊκή
εντολή;
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί ο Δήµος Τυρνάβου του
Νοµού Λάρισας όπου και εκλέγοµαι. Ισχυρίστηκαν οι εµπνευστές
αυτού του νοµοσχεδίου ότι µε την απλή αναλογική θα οδηγηθούν
οι ΟΤΑ σε συνεργασίες και συναινέσεις. Τελικά το µόνο που κατάφερε αυτό το σύστηµα είναι να δηµιουργήσει ακυβερνησία,
χάος και δισεπίλυτα προβλήµατα κατά την άσκηση της διοίκησης
σε δήµους και περιφέρειες και σε αυτό συνοµολογούν τόσο η
Ένωση Περιφερειών Ελλάδας όσο και η Κεντρική Ένωση Δήµων
Ελλάδας καθώς και οι επιστηµονικοί φορείς.
Αναρωτιέται κανείς αν αυτό που πραγµατικά επιδίωξε ο ΣΥΡΙΖΑ µε την απλή αναλογική είναι να βελτιώσει τη λειτουργία των
δήµων, όπως ισχυρίζεστε, ή να τους αποδοµήσει και να τους
απορρυθµίσει, αφού ήταν γνωστό ότι δεν είχε κανένα απολύτως
έρεισµα στις τοπικές κοινωνίες και µικρή ως ελάχιστη δύναµη
στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ανεξάρτητα από τα κίνητρά τους αυτό
που απέδειξε το εγχείρηµα είναι ότι οι συνεργασίες εξαναγκασµού δεν είναι βιώσιµες.
Οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν εκ του Συντάγµατος την αποστολή να ασκούν συγκεκριµένες αρµοδιότητες δηµόσιας εξουσίας και να διαχειρίζονται τις τοπικές υποθέσεις. Η
πρωτοβάθµια και η δευτεροβάθµια τοπική αυτοδιοίκηση είναι ο
γνήσιος θεσµικός εκφραστής της κοινωνικής συµµετοχής στη διοίκηση. Είναι ένας πυλώνας δηµοκρατίας και ταυτόχρονα µοχλός
της παραγωγικής και αναπτυξιακής πορείας της χώρας. Η συνέχεια και η σταθερότητα στη λειτουργική διαχείριση των δήµων
διασφαλίζεται µόνο µε την κυβερνησιµότητα και δεν µπορεί αυτή
να θυσιάζεται στον βωµό της υποτιθέµενης αντιπροσωπευτικότητας.
Το εκλογικό σύστηµα στην τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να
προλαµβάνει τις τριβές στη λήψη των αποφάσεων και η άσκηση
των καθηκόντων του δηµάρχου και του δηµοτικού συµβουλίου
πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο οµαλή και φυσικά να αποθαρρύνει τη µεταφορά πολιτικών τριβών της εθνικής διακυβέρνησης
στις τοπικές κοινωνίες, στα δηµοτικά και στα περιφερειακά συµβούλια. Ο στόχος αυτός δεν µπορεί να επιτευχθεί όταν η παράταξη που κέρδισε τις εκλογές δεν έχει την πλειοψηφία. Πολυσυλλεκτικότητα στην εκπροσώπηση των πολιτών στα δηµοτικά
συµβούλια δεν σηµαίνει κατακερµατισµός του δηµοτικού συµβουλίου σε σηµείο παράλυσης. Άλλο πράγµα είναι η συναίνεση,
η δηµιουργική σύνθεση µέσα από αντιθέσεις που τελικά παράγουν έργο προς όφελος του πολίτη και άλλο η ακύρωση του προγράµµατος που επέλεξαν οι πολίτες για τον τόπο τους. Η εντολή
των πολιτών πρέπει να µπορεί να µετουσιώνεται σε αποφάσεις
της δηµοτικής αρχής και είναι αυτονόητο ότι η παράταξη του δηµάρχου και του περιφερειάρχη δεν µπορεί να µένει εκτός αυτών
των συµπράξεων. Εξάλλου δήµαρχος είναι αυτός που και σε όλα
τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζεται ως η έκφραση
της δηµοτικής αρχής που προΐσταται πολιτικά, διοικητικά και λειτουργικά των δηµοτικών αρχών και των υπηρεσιών του δήµου.
Είναι το πρόσωπο που έχει το προβάδισµα στην εκπροσώπηση
και την νοµιµοποίηση του οργανισµού. Ο πρώτος σε ψήφους
συνδυασµός πρέπει να έχει τη δυνατότητα υλοποίησης του προγράµµατος που έχει καταρτίσει και θέλει να εφαρµόσει. Σε αυτό
το πλαίσιο επιβάλλεται να ενισχύεται ο επιτυχών συνδυασµός
ώστε να διασφαλίζεται η οµαλή και εύρυθµη λειτουργία των διοικητικών αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Το σηµερινό νοµοσχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγγυάται την οµαλή πολιτική και διοικητική λειτουργία των δήµων, την
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αποφυγή των άσκοπων αντιπαραθέσεων και των συγκρούσεων.
Είναι ένα σύστηµα που υπηρετεί το δηµοκρατικό κριτήριο της
αντιπροσωπευτικής λειτουργίας των τοπικών αρχών χωρίς να
διακυβεύεται η οµαλή διακυβέρνηση. Η σύγχρονη αυτοδιοίκηση
πρέπει πάνω από όλα να είναι αποτελεσµατική, να υπηρετεί τον
πολίτη τα συµφέροντα της τοπικής κοινωνίας και να σέβεται την
εντολή των πολιτών. Ο πολίτης στην πόλη, στο χωριό, στον αποµακρυσµένο ορεινό οικισµό ενδιαφέρεται για την καθηµερινότητά του, για τα σκουπίδια, για το πεζοδρόµιο, για το πράσινο.
Στη Νέα Δηµοκρατία θέλουµε η αυτοδιοίκηση να έχει την οντότητα και την ανεξαρτησία που της αξίζει. Και οι εκλογές είναι
µόνο ένα από τα εργαλεία που προωθούµε για τη σωστή την
εξορθολογισµένη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων.
Στηρίζουµε τον θεσµό της τοπικής αυτοδιοίκησης -και το
έχουµε αποδείξει- µε χρηµατοδοτήσεις µε αναπτυξιακά προγράµµατα. Τα κονδύλια για την χρηµατοδότηση των δήµων ξεπέρασαν τα εκατόν ογδόντα επτά εκατοµµύρια τη χρονιά που
µας πέρασε ενώ η έκτακτη χρηµατοδότηση ανήλθε σε 50 εκατοµµύρια ευρώ. Υλοποιούµε αναπτυξιακά προγράµµατα όπως το
«Αντώνης Τρίτσης» και το «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» τα οποία αναβαθµίζουν την τοπική αυτοδιοίκηση, τις τοπικές κοινωνίες και οικονοµίες και προωθούν την ανάπτυξη. Όσα χρήµατα όµως κι αν
διατεθούν, όσα προγράµµατα και αν εκπονηθούν αν δεν υπάρχει
στιβαρή αυτοδύναµη διοίκηση είναι αδύνατον να επιτευχθεί το
µάξιµουµ της αξιοποίησής τους.
Η Ελλάδα του µέλλοντος, η Ελλάδα της ασφάλειας και της
ευηµερίας έχει αφετηρία της την τοπική κοινωνία την ανάπτυξη
και την αναβάθµιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και αυτός είναι
ο στόχος και το όραµα της κυβέρνησής µας και αυτό ακριβώς
επιδιώκουµε µε το σηµερινό νοµοσχέδιο. Για τους λόγους αυτούς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας καλώ όλες και όλους να
το υπερψηφίσετε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε και για τον χρόνο.
Συνεχίζουµε µε τον κ. Ευστάθιο Κωνσταντινίδη από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυβερνησιµότητα ήταν ο όρος που επικράτησε κατά τη συζήτηση του εκλογικού νόµου για την τοπική αυτοδιοίκηση. Κι αυτό δεν προέκυψε
µόνο ως δέσµευση, ως απόρροια µιας δέσµευσης της σηµερινής
Κυβέρνησης αλλά και ως απαίτηση των ανθρώπων της τοπικής
αυτοδιοίκησης που βρέθηκαν αντιµέτωποι µε το φάσµα της ακυβερνησίας που τους κληροδότησε ο ΣΥΡΙΖΑ, αποτέλεσµα της
απλής αναλογικής η οποία έφερε εκλογικά παράδοξα και αυτοδιοικητικά αδιέξοδα, µια κατάσταση που ανάγκασε την παρούσα
Βουλή να νοµοθετήσει κατ’ επανάληψη ρυθµίσεις που επέτρεψαν στις διοικήσεις των ΟΤΑ να λειτουργήσουν και να παράξουν
έργο µπροστά στον ορατό κίνδυνο να µην µπορέσουν να ανταποκριθούν σε βασικές υποχρεώσεις τους. Γιατί στην πραγµατικότητα, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που κάνατε ήταν να
στερήσετε από την αυτοδιοίκηση το ένα από τα δύο συνθετικά
της. Κρατήσατε το «αυτό» και καταργήσατε τη «διοίκηση».
Έρχεται λοιπόν, το σηµερινό νοµοσχέδιο να επαναφέρει και
εδώ την κανονικότητα. Και κανονικότητα σηµαίνει ότι ένας δήµαρχος, ένας περιφερειάρχης και βεβαίως οι παρατάξεις τους,
εκλέγονται για να υλοποιήσουν θέσεις και προγράµµατα που παρουσίασαν προεκλογικά στους συµπολίτες τους κι όχι βέβαια για
να είναι έρµαια συµπτωµατικών πλειοψηφιών που συγκρούονται
ή ανατρέπουν τον σχεδιασµό του κάθε δηµάρχου ή του κάθε περιφερειάρχη. Εσείς βέβαια, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, όπως
έχετε οµολογήσει έχετε πρόβληµα µε την κανονικότητα. Δεν σας
ευνοεί. Ευνοεί όµως τους πολίτες. Γι’ αυτό και εµείς δεσµευτήκαµε να την αποκαταστήσουµε και να το κάνουµε πράξη.
Μα, πρέπει να αποκτήσουµε κουλτούρα συγκλίσεων και συναίνεσης, µας λέει σήµερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, η συναίνεση όµως
δεν µπορεί να αποτελεί αυτοσκοπό ενός εκλογικού νόµου. Αλλά
ποιος απαγορεύει τη συναίνεση; Ποιος εµποδίζει πολίτες αυτο-
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διοικητικούς ή και συνδυασµούς ακόµα να συνεργαστούν προεκλογικά, να συντάξουν ενιαία πρόταση, να συνθέσουν κοινό ψηφοδέλτιο και να το θέσουν στην κρίση των πολιτών, να λάβουν
τη νοµιµοποίηση και να συνδιοικήσουν στο έδαφος προγραµµατικών συγκλίσεων και όχι ως αποτέλεσµα αδιέξοδων ή παζαριών;
Από την άλλη, συναίνεση δεν είναι «για άλλα δεσµεύτηκα την
πρώτη Κυριακή, µε άλλους συνεννοήθηκα για να εκλεγώ τη δεύτερη, άλλοι διοικούν τον δήµο, άλλοι παίρνουν τις αποφάσεις και
άλλοι έχουν την ευθύνη». Αυτό είναι µπάχαλο. Και µάλιστα αυτού
του είδους η εξαναγκασµένη σύµπραξη κατά κανόνα βρίσκεται
εκτός των ορίων της λαϊκής εντολής, αφού ίσως και να µην ήταν
γνωστή στους πολίτες όταν αυτοί ψήφιζαν.
Συνεπώς, µε το ισχύον σύστηµα η συναίνεση δεν είναι αποτέλεσµα επιλογής αλλά ανάγκης αφού στο ένα τρίτο των δήµων
της χώρας µετά τις τελευταίες εκλογές ο δήµαρχος δεν είχε την
πλειοψηφία στο δηµοτικό συµβούλιο. Γνωστές περιπτώσεις του
εκλογικού τραγέλαφου, ο δήµαρχος Καβάλας που εξελέγη µε
63% τη δεύτερη Κυριακή. Η παράταξή του είχε µόλις εννέα από
τους σαράντα έναν συµβούλους. Ο δήµαρχος της Θεσσαλονίκης
που κέρδισε µε 67%, επίσης τη δεύτερη Κυριακή, µε µόλις επτά
δηµοτικούς συµβούλους από τους σαράντα εννιά. Εκεί µάλιστα
κατέβηκαν δεκαέξι παρατάξεις και οι επικεφαλής των δεκατριών
εξελέγησαν στο δηµοτικό συµβούλιο. Αντιλαµβάνεστε την πανσπερµία και τον κατακερµατισµό. Το κορυφαίο είναι ο δήµαρχος
Ορεστιάδας, ο οποίος ενώ εξελέγη µε 50,26% από την πρώτη
Κυριακή, έβγαλε µόλις δεκαέξι από τους τριάντα τρεις δηµοτικούς συµβούλους. Ξέρετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι λένε
όλοι αυτοί και πολλοί άλλοι; Ευτυχώς που η σηµερινή κυβέρνηση
µετέφερε τις αρµοδιότητες στις επιτροπές και κυρίως στην οικονοµική όπου διέθεταν πλειοψηφία και µπόρεσαν να διοικήσουν.
Όλα αυτά βεβαίως τα γνωρίζατε, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ
και η πρόθεσή σας όταν φέρατε την απλή αναλογική δεν ήταν
άδολη. Γιατί δεν γίνεται η συναίνεση να είναι καλή εκεί που σας
συµφέρει, δηλαδή στην τοπική αυτοδιοίκηση όπου ξέρατε ότι
δεν διαθέτετε δυνάµεις και θέλατε να δώσετε ρυθµιστικό ρόλο
στις µειοψηφίες, αλλά να την αγνοείτε προκλητικά εκεί που δεν
σας συµφέρει, δηλαδή στην ψήφο των αποδήµων. Φαίνεται λοιπόν ότι η συναίνεση είναι µια παρεξηγηµένη έννοια για τον ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτό αποδείχθηκε και στην τελευταία συζήτηση του σχεδίου
νόµου στην επιτροπή, όπου εκεί ο εκπρόσωπος της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης εξαπέλυσε µύδρους κατά της Κυβέρνησης, διότι
–λέει- µε τη σύµπραξη του ΚΙΝΑΛ παραβίασε το πνεύµα της συνταγµατικής διάταξης, στη διαδικασία επιλογής µελών του ΑΣΕΠ.
Του θύµισε, βεβαίως, ο Υπουργός κ. Βορίδης ότι η σύνθεση του
ΑΣΕΠ δεν είναι θέµα της Κυβέρνησης, αλλά της Διάσκεψης των
Προέδρων της Βουλής, που επιλέγει µε την πλειοψηφία των 3/5.
Κυρίως όµως, ότι ακόµα και αυτή η αυξηµένη πλειοψηφία δεν
προϋποθέτει υποχρεωτικά τη συµµετοχή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος
πρέπει επιτέλους να εγκαταλείψει την ιδιοκτησιακή ή αλά καρτ
αντίληψη για τη συναίνεση.
Συνοψίζοντας λοιπόν, σωστή η ενισχυµένη αναλογική, σωστό
το όριο του 43% συν 1 που θα δίνει αυτοδύναµες διοικήσεις από
τον πρώτο γύρο για να µην εκλέγουν δήµαρχο η συναλλαγή και
η αποχή στο δεύτερο, σωστό το κατώφλι του 3%, σωστή και η
πενταετία που δίνει ευρύτερο ορίζοντα για καλύτερο σχεδιασµό
και προγραµµατισµό.
Άφησα τελευταίο το θέµα των δηµοτικών κοινοτήτων, όπως θα
ονοµάζονται πλέον, για να τονίσω τη σηµασία τους. Όσοι έχουµε
καθηµερινή επαφή µε τους εκπροσώπους τους, ξέρουµε το τεράστιο έργο που επιτελούν και τους ευχαριστούµε θερµά γι’
αυτό. Συζήτησα αναλυτικά µε αιρετούς κοινοτήτων της περιοχής
µου τις αλλαγές στον εκλογικό νόµο. Μάλιστα, αρκετές από τις
θέσεις τους ενσωµατώθηκαν στο τελικό σχέδιο.
Είµαι βέβαιος ότι η ενιαία κάλπη δεν θα εµποδίσει καταξιωµένους, αλλά και νέους ανθρώπους από το να ασχοληθούν µε τα
κοινά του τόπου τους. Είµαι επίσης σίγουρος ότι οι επικεφαλής
των συνδυασµών θα προσπαθήσουν να εντάξουν στα ψηφοδέλτια τους καλύτερους υποψηφίους προέδρους και συµβούλους,
αφού η δηµοφιλία τους θα επιδρά και στο συνολικό αποτέλεσµα.
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Κατόπιν αυτών, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άλλη µία σηµαντική δέσµευση της Κυβέρνησης γίνεται πράξη, µια πράξη µε
ισχυρό και θετικό αντίκτυπο στη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία θα κληθεί να επιτελέσει σηµαίνοντα ρόλο στην
ερχόµενη αναπτυξιακή για τη χώρα περίοδο. Και γι’ αυτό πρέπει
να την εξοπλίσουµε µε όλα τα αναγκαία εργαλεία, µε πρώτο την
αποτελεσµατική διοίκηση. Αυτό δηλαδή, που κάνουµε µε την ψήφιση του παρόντος νοµοσχεδίου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Και εµείς
ευχαριστούµε.
Συνεχίζουµε τώρα µε τον κ. Μεϊκόπουλο Αλέξανδρο από τον
ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ξεκινήσω µε την παραδοχή
ότι οι εξελίξεις δείχνουν ότι η δηµοκρατική και η ισότιµη εκπροσώπηση των πολιτών στα συστήµατα διοίκησης εξακολουθεί διαχρονικά να «βασανίζει» ως κυρίαρχο ζητούµενο. Νοµίζω λοιπόν,
ότι το κορυφαίο αυτό ζήτηµα επανέρχεται ψηλά στην ατζέντα,
µε τη σηµερινή νοµοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης.
Δεύτερη παραδοχή είναι πως παρά τα διαρκώς αυξανόµενα
προβλήµατα που αντιµετωπίζει σήµερα η αυτοδιοίκηση, θα πρέπει να προσεγγίζουµε την αυτοδιοικητική εµπειρία είτε στον
πρώτο είτε στον δεύτερο βαθµό υπό το πρίσµα της νέας συγκυρίας και πραγµατικότητας που διαµορφώνεται από την πανδηµία.
Και γιατί το ισχυρίζοµαι αυτό; Γιατί πολύ απλά οι δήµοι της
χώρας ήταν οι πλησιέστεροι θεσµοί στον πολίτη και ήταν αυτοί
ακριβώς, οι οποίοι βοήθησαν σε αυτήν την έκτακτη κατάσταση
να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή.
Αν θέλουµε λοιπόν, να συζητήσουµε για επανεκκίνηση της οικονοµίας, για ανάγκη επιλογής ενός νέου παραγωγικού µοντέλου, τότε είναι ρεαλιστικό κατά τη γνώµη µου να πούµε ότι
απαιτείται η ενίσχυση της τοπικοποίησης και της περιφερειοποίησης, αν θέλετε, της οικονοµίας.
Αν συµφωνούµε, κύριε Πέτσα, σε αυτόν τον ισχυρισµό, τότε
καταλήγουµε στο ότι οι δήµοι και οι περιφέρειες της χώρας είναι
αυτοί ακριβώς οι θεσµοί οι οποίοι θα κληθούν να παίξουν και τον
ουσιαστικότερο ρόλο στην επόµενη µέρα της πανδηµίας. Για να
ανταποκριθούν, όµως, κύριε Υπουργέ, στον ρόλο αυτό υπάρχουν
συγκεκριµένες προϋποθέσεις. Χρειάζεται πραγµατική αποκέντρωση στην αυτοδιοίκηση µε δηµοκρατία, χρειάζονται ουσιαστικές συγκλίσεις και συνθέσεις πάνω σε πολύ συγκεκριµένα
θέµατα. Σηµαίνει προγραµµατικές συµφωνίες, σηµαίνει ανοικτές
συζητήσεις, σηµαίνει εγκαινίαση νέων δοµών όπου ο πολίτης θα
µπορεί να συµµετέχει, να συναποφασίζει για ό,τι τον αφορά σε
επίπεδο γειτονιάς, κοινότητας ή δήµου.
Κύριε Πέτσα, εγώ θα έλεγα ότι το σηµερινό νοµοσχέδιο θα
έπρεπε να λειτουργεί και ως καθρέφτης. Λειτουργεί ως καθρέφτης της αυτοδιοίκησης η συγκεκριµένη νοµοθετική πρωτοβουλία; Μπορεί για παράδειγµα ο δήµαρχος Αλοννήσου, ο κ. Πέτρος
Βαφίνης να δει τον εαυτό του µέσα στο νοµοσχέδιο αυτό όταν
επί της ουσίας διοικεί έναν δήµο χωρίς υπαλλήλους; Μπορεί ο
δήµαρχος Σκοπέλου, κ. Σταµάτης Περρίσης να δει τον εαυτό του
στη συγκεκριµένη νοµοθετική πρωτοβουλία, όταν εναγωνίως ψάχνει για έναν µηχανικό προκειµένου να εποπτεύσει ένα µικρό,
αλλά αναγκαίο τεχνικό έργο για τον δήµο του; Μπορεί ο Δήµαρχος Αλµυρού, κ. Βαγγέλης Χατζηκυριάκος να δει τον εαυτό του
στη σηµερινή νοµοθετική πρωτοβουλία, όταν έχει έναν Δήµο Αλµυρού µε τεράστια διοικητικά όρια, µε παραλιακό µέτωπο, πεδινές εκτάσεις, ορεινό όγκο και δεν έχει προσωπικό να διαχειριστεί
τίποτα; Μπορεί ο Δήµαρχος Αγιάς, ο κ. Αντώνης Γκουντάρας να
µπορέσει να δει τον εαυτό του σήµερα στο σηµερινό νοµοσχέδιο, όταν ένας δήµος µε τεράστιες αναπτυξιακές δυνατότητες
δεν έχει σήµερα την οικονοµική αυτοτέλεια;
Γιατί το λέω αυτό; Γιατί πολύ απλά, κύριε Πέτσα, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, η συζήτηση για το
εκλογικό σύστηµα δεν µπορεί να γίνεται αποκοµµένα από την
πραγµατικότητα που βιώνουν οι δήµοι πανελλαδικά. Όσο λοιπόν
οι δήµοι αντιµετωπίζονται µε µία ιδιοκτησιακή αντίληψη όσο δεν
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έχουν τη δυνατότητα να αποφασίζουν για την επίλυση απλών καθηµερινών θεµάτων, χωρίς να απαιτείται πρώτα νοµοθετική ρύθµιση, όσο φορτώνονται στους δήµους αρµοδιότητες χωρίς τους
αντίστοιχους πόρους, η συζήτηση για το ποιος εκλογικός νόµος
είναι καταλληλότερος δεν θα οδηγήσει ποτέ στο ζητούµενο. Ποιο
είναι το ζητούµενο; Ας συµφωνήσουµε. Όρθιοι δήµοι, ικανοί
δήµοι, ισχυροί δήµοι που θα µπορούν να οδηγήσουν τις τοπικές
κοινωνίες σε ένα καλύτερο αύριο.
Επιτρέψτε µου να είµαι λίγο ανορθόδοξος αυτήν τη στιγµή και
θα αναφερθώ στη λέξη «αυτονόητο». Νοµίζω ότι η λέξη «αυτονόητο» στη χώρα µας σήµερα είναι µια κακοποιηµένη και ταλαιπωρηµένη έννοια. Γιατί το λέω αυτό; Όταν µιλάµε για αυτονόητο,
όταν µιλάµε για εκλογικό σύστηµα θα έπρεπε να είναι αυτονόητο
ότι στην ουσία µιλάµε για το αν η ψήφος του κάθε πολίτη έχει
την ίδια βαρύτητα είτε ψηφίζει ένα µεγαλύτερο αυτοδιοικητικό
σχήµα είτε ένα µικρότερο. Η ισοτιµία λοιπόν της ψήφου αν την
αποδεχόµαστε ως έννοια διασφαλίζεται µόνο µέσα από ένα απλό
αναλογικό σύστηµα. Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συµµαχία, λοιπόν
τόλµησε να νοµοθετήσει, εγώ θα πω, ένα πρώιµο σύστηµα απλής
αναλογικής για την αυτοδιοίκηση. Το χαρακτηρίζω ακριβώς
πρώιµο, γιατί χρειάζονταν να γίνουν προσαρµογές και αλλαγές.
Ήταν ένα σύστηµα βέβαια που δεν πρόλαβε να δοκιµαστεί στην
πράξη, καθώς η σηµερινή Κυβέρνηση το ακυρώνει µε τη νοµοθετική της πρωτοβουλία. Δεν είδαµε δηλαδή, στην πράξη να δοκιµάσετε το πώς θα λειτουργούσαν οι συναινέσεις, το πώς θα
λειτουργούσαν οι συγκλίσεις.
Συµπερασµατικά, ο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ», εγώ να δεχτώ, χρειαζόταν
διορθώσεις και προσαρµογές που θα αντανακλούσαν φυσικά την
πραγµατικότητα που βιώνουν οι δήµοι πανελλαδικά. Είναι άλλο
όµως, να ισχυριστεί κανείς αυτό και είναι άλλο να επισπεύσεις
την κατάργηση και την επιστροφή σε ένα υπερπλειοψηφικό σύστηµα µε έντονο άρωµα παλαιοκοµµατισµού.
Ποιο είναι το επιχείρηµα που χρησιµοποιείτε όλοι σήµερα απέναντι στην απλή αναλογική, απέναντι στους δήµους και τις περιφέρειες για το πώς ακριβώς θα διοικούνται; Είναι άλλη µία
ταλαιπωρηµένη έννοια, η έννοια της κυβερνησιµότητας.
Εγώ θα δώσω ένα πολύ απλό παράδειγµα και νοµίζω ότι οι συνάδελφοί µου της Νέας Δηµοκρατίας που έχουν διατελέσει αυτοδιοικητικοί, θα καταλάβουν πολύ καλά τι εννοώ. Από το 2010
κι έπειτα όταν εφαρµόστηκε ο νόµος του 42%, πολλές δηµοτικές
αρχές παρά το 60% µπόνους που έδινε ο νόµος, έχασαν την πλειοψηφία στα δηµοτικά συµβούλια. Γιατί συνέβη αυτό; Θα επιχειρήσω λοιπόν, µια πολύ απλή προσέγγιση. Έγινε γιατί η κυβερνησιµότητα που όλοι επικαλείστε σήµερα, δεν επιβάλλεται τελικά, δεν διατάσσεται, αλλά επί της ουσίας κατακτιέται. Συνεπώς,
στο όνοµα µιας στρεβλής αποτύπωσης του τι συνιστά σήµερα η
κυβερνησιµότητα στις επόµενες αυτοδιοικητικές εκλογές δεν θα
είναι η κοινωνία µιας πόλης που θα επιλέγει τον δήµαρχο τη δεύτερη Κυριακή, αλλά ένα εκλογικό σύστηµα που θα επιβάλει δήµαρχο µε σχετική πλειοψηφία, ασχέτως αν αυτός είχε το
πρόγραµµά του, είναι ή δεν είναι αρεστός στην πλειοψηφία. Στο
όνοµα της κυβερνησιµότητας θα περιοριστούν οι φωνές µέσα
στα δηµοτικά συµβούλια, θα εξαφανιστούν µικρά αυτοδιοικητικά
σχήµατα, ενώ καταργούνται οι τοπικές κοινότητες.
Κι εδώ είναι το πολύ σηµαντικό, το πιο σηµαντικό απ’ όλα: Αντί
να ενισχύσουµε τον θεσµό και σε επίπεδο πόρων και σε επίπεδο
αρµοδιοτήτων ώστε περισσότεροι πολίτες να συµµετέχουν στη
διαµόρφωση δηµοτικής πολιτικής µεταφέροντας µε άµεσο
τρόπο στον δήµο τα προβλήµατα των γειτονιών, των δηµοτικών
διαµερισµάτων και των χωριών, έχουµε το ακριβώς αντίθετο, να
καταργείται επί της ουσίας η τοπική εκπροσώπηση.
Πιστεύω λοιπόν, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, ότι πολύ
σύντοµα, κύριε Πέτσα, θα κατανοήσουµε ένα πράγµα, ότι ο πολιτικός πονοκέφαλος που χρειάζεται για να συνθέσουν όµοροι
πολιτικοί χώροι στα δηµοτικά συµβούλια θα είναι πολύ λιγότερος
σε σχέση µε κρίσιµα και µεγάλα προβλήµατα που θα έχουν να
αντιµετωπίσουν οι δήµαρχοι. Τι θα γίνεται; Θα παίρνει ένας δήµαρχος, δηλαδή, πολύ απλά 43%, θα έχει 60% στα δηµοτικά συµβούλια, αλλά θα εκβιάζεται από τµήµατα των παρατάξεών τους
για να µην τον «αδειάσουν» και θα υπονοµεύεται συνεχώς.
Συµπερασµατικά, το παρόν νοµοσχέδιο για την τοπική αυτο-
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διοίκηση δεν έρχεται για να λύσει υπαρκτά προβλήµατα απορρέοντα από την εφαρµογή της απλής αναλογικής γιατί πολύ
απλά δεν την είδαµε ποτέ να δοκιµάζεται. Έχουµε να κάνουµε
επί της ουσίας, κύριε Πέτσα, -και πείτε ειλικρινά- µε ένα εγχείρηµα επαναχάραξης του χάρτη της τοπικής αυτοδιοίκησης που
πατάει στην ίδια ακριβώς παλιά συνταγή του σφιχτού εναγκαλισµού της αυτοδιοίκησης µε τα κόµµατα, στη λογική του ότι πιο
πολύ αυτοδιοικητική πολιτική θα χαράσσεται από το Υπουργείο
Εσωτερικών παρά από τους ίδιους τους δηµάρχους και τα ίδια
τα δηµοτικά συµβούλια.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε για την τήρηση του χρόνου.
Συνεχίζουµε τώρα µε τον κ. Χρυσοµάλλη από τη Νέα Δηµοκρατία.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν µπω στην ουσία του νοµοσχεδίου θα ήθελα να πω το εξής. Ακούω πολλούς συναδέλφους
από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, από τον ΣΥΡΙΖΑ, δήθεν ενοχληµένους από τη χθεσινή αναφορά του Πρωθυπουργού περί
σκοτεινού σηµείου της ιστορίας όσον αφορά τη διακυβέρνηση
2015 - 2019 και ειδικά για το α’ εξάµηνο του 2015. Ειλικρινά, δεν
χρειάζεται να νιώθετε ενοχληµένοι. Θα σας πρότεινα το εξής: αν
θέλετε να καταθέσετε µια πρόταση -πιστεύω θα γίνει δεκτή και
από την Κυβέρνηση, αλλά νοµίζω και από όλα τα κόµµατα του
Κοινοβουλίου- να γίνει µια επιτροπή να εξετάσουµε σε βάθος τι
συνέβη ειδικά το πρώτο εξάµηνο του 2015. Άλλα λέει ο κ. Βαρουφάκης, πρώην σύντροφός σας και asset της οικονοµίας, κατά
Τσίπρα, η κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρώην Πρόεδρος της Βουλής, εκλεγµένη από εσάς -πλέον έχετε διαφορετικούς πολιτικούς
δρόµους-, οι σύντροφοί σας νυν ΛΑΕ, πρώην σύντροφοί σας
στον ΣΥΡΙΖΑ. Θα σας πω ότι δεν χρειάζεται να αγχώνεστε γιατί
οτιδήποτε υπάρχει έχει παραγραφεί, αλλά θα είναι πολύ χρήσιµη
η επιτροπή για να µάθουµε όλη την αλήθεια και να µπορεί εύκολα
να την αναζητήσει ο ιστορικός του µέλλοντος. Συνεπώς αντί να
γκρινιάζετε, ιδού η Ρόδος, ελάτε να καταθέσετε πρόταση να γίνει
µια επιτροπή να εξετάσει σε βάθος εκείνα τα γεγονότα.
Όσον αφορά για το παρόν νοµοσχέδιο βλέπω ότι πάλι νιώθετε
ενοχληµένοι. Κατ’ αρχάς να ξεκαθαρίσουµε κάτι: Ήταν µέσα στο
προεκλογικό πρόγραµµα της Νέας Δηµοκρατίας. Το είχαµε πει,
εµείς θα επαναφέρουµε την οµαλότητα και την κανονικότητα
στους δήµους και στις περιφέρειες. Ο λαός το αξιολόγησε στο
προεκλογικό µας πρόγραµµα και µας έδωσε την εντολή να το
εφαρµόσουµε. Συνεπώς άλλη µία προεκλογική µας δέσµευση γίνεται πράξη αυτή τη στιγµή µε το σηµερινό σχέδιο νόµου που
έχει καταθέσει το Υπουργείο Εσωτερικών. Επιλέγουµε την κυβερνησιµότητα. Το είχαµε πει προεκλογικά, το κάνουµε πράξη
και τώρα. Εσείς λέτε ότι έτσι καταστρατηγούµε την αντιπροσωπευτικότητα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, θα µπορούσα να το δεχτώ αν αυτό µε συνέπεια το υποστηρίζατε. Γιατί
αν πραγµατικά υποστηρίζετε την αντιπροσωπευτικότητα µόλις
λίγες µέρες πριν στο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών
που αφορά την ψήφο των αποδήµων Ελλήνων και το να µπορούσαν να ψηφίσουν από τον τόπο κατοικίας τους στο εξωτερικό,
δηλαδή να πήγαιναν εκεί να ψηφίσουν, τι εισηγηθήκατε; Η ψήφος
τους να µην είναι ισότιµη, να µην προσµετράται στο γενικό αποτέλεσµα. Πού είναι η αρχή της αντιπροσωπευτικότητας εκεί, την
οποία εσείς δήθεν υπηρετείτε; Καθαρά υποκριτική η στάση σας.
Θα σας πω ότι µόνο µία αρχή εξυπηρετείτε µε απόλυτη συνέπεια και την υποστηρίζετε, το τι συµφέρει τον ΣΥΡΙΖΑ, τι συµφέρει το εκλογικό συµφέρον του ΣΥΡΙΖΑ. Η ψήφος των αποδήµων
είχατε κρίνει ότι δεν συµφέρει τον ΣΥΡΙΖΑ και γι’ αυτό δεν την
ψηφίσατε, ώστε να µην µπορούν να ψηφίσουν από τον τόπο διαµονής τους. Είχατε δει κατά τη διακυβέρνησή σας ότι κατά κανόνα οι δήµαρχοι δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ -αυτό είναι το µεγάλο
«µειονέκτηµα» που έχουν- γι’ αυτόν τον λόγο αποφασίσατε: αφού
δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ πώς θα µπορέσουµε να ελέγξουµε τους αρµούς
της εξουσίας και στη συγκεκριµένη περίπτωση τους αρµούς της
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τοπικής αυτοδιοίκησης; Με ρεσάλτο! Μπάχαλο, να µπορούν οι
µειοψηφίες να ελέγχουν τον δήµαρχο και την πλειοψηφία. Με
συγχωρείτε, αυτό δεν είναι αντιπροσωπευτικότητα, δεν είναι δηµοκρατία. Γι’ αυτό επιλέξατε τον νόµο που είχατε φέρει. Τα αποτελέσµατα γνωστά.
Αν εµείς στην αρχή της διακυβέρνησής µας δεν φέρναµε µε
τη διάταξη τότε του Υπουργού κ. Θεοδωρικάκου τις βελτιώσεις
που κάναµε για να µπορούν οι δήµαρχοι και οι περιφερειάρχες
να διοικούν, ούτε προϋπολογισµό θα είχαν µπορέσει να περάσουν ποτέ ούτε τεχνικό πρόγραµµα θα είχαν µπορέσει να ψηφίσουν. Δεν θα µπορούσε να κυβερνηθεί ο δήµος. Αν το αφήναµε
έτσι η λογική θα έλεγε ότι µετά από λίγα χρόνια οι πολίτες ξέρετε
τι θα λέγανε; Να καταργηθεί ο θεσµός της τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι ένα µπάχαλο, δεν γίνεται τίποτα, καλύτερα να διορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση. Εκεί θα φτάναµε κάποτε.
Βέβαια αυτό εξυπηρετεί το DNA της ιδεολογίας σας, «κράτοςπατερούλης». Όχι, για µας η αυτοδιοίκηση έχει αυτονοµία, έχει
ανεξαρτησία, αυτό της δίνουµε µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο,
να µπορεί ο δήµαρχος να διοικεί και να κρίνεται στο τέλος της
θητείας του. Να µπορούµε, λοιπόν, να έχουµε έναν δήµαρχο, να
επιλέγουµε έναν δήµαρχο της ευθύνης, να λέει το πρόγραµµά
του, να λέει πώς οραµατίζεται τον δήµο του, την περιφέρειά του.
Αν επιβραβευτεί από τους πολίτες να µπορεί µέσα σε πέντε χρόνια να υλοποιήσει, να ωριµάσει τα έργα του, να υλοποιήσει τις
ιδέες του, να τις κάνει πράξη και, αν τις κάνει σωστά, να κριθεί
από αυτές στην πενταετία από την τοπική κοινωνία που τον εξέλεξε. Αυτό σηµαίνει ανεξάρτητη τοπική αυτοδιοίκηση.
Συνεπώς, επιλέγουµε την κυβερνησιµότητα. Γι’ αυτό βάζουµε
µε το 43% να µπορεί να εκλεγεί δήµαρχος. Γι’ αυτό βάζουµε να
πιάνει ένας συνδυασµός 3% για να µπει στο δηµοτικό συµβούλιο,
για να µην φτιάχνει ο καθένας έναν συνδυασµό µόνο και µόνο
για να εκλέγει τον εαυτό του.
Εδώ, Υπουργέ, να δώσουµε παραπάνω ανεξαρτησία και αυτονοµία στις τοπικές κοινότητες. Χωράνε βελτιώσεις και νοµίζω
σιγά σιγά θα µπορούν να συζητηθούν, αλλά η ουσία είναι µία: σε
αντίθεση µε τον δήµαρχο που εσείς τον αφήσατε -και συγγνώµη
που θα το πω έτσι, αλλά έτσι θέλω να καταγραφεί στα Πρακτικά
της Βουλής- αντί για δήµαρχος να κάνει τον τοπικό «νταραβερτζή» στο δηµοτικό συµβούλιο για να εξασφαλίσει εκάστοτε συναινέσεις για οτιδήποτε, εµείς θέλουµε ένα δήµαρχο οραµατιστή, να σκέφτεται, να λέει στους συµπολίτες του το όραµά του
και, αν του δώσουν τη δυνατότητα, να µπορέσει χωρίς δικαιολογίες, χωρίς να πει «εγώ το ήθελα, µε εκλέξατε, αλλά δεν µε άφησαν οι µειοψηφίες» να το υλοποιήσει και να κριθεί γι’ αυτό. Αυτό
είναι η πιο έντιµη σχέση που υπάρχει µεταξύ του δηµάρχου και
του περιφερειάρχη µε το εκλογικό του σώµα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Ο Παπαγεωργίου…
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ: Αφήστε τα, κύριε
Μπάρκα. Μιλήστε µε τον κ. Πολάκη µε τα διπλά βιβλία εσείς,
κύριε Μπάρκα. Τα διπλά βιβλία του κ. Πολάκη, κύριε Μπάρκα.
Αφήστε τα άλλα παραδείγµατα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: (Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Για ποιον
λόγο δηµιουργείται αυτό τώρα; Παρακαλώ!
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ: Του αρέσει του κ.
Μπάρκα να ξεχάσουµε τον κ. Πολάκη όταν διοικούσε τον δήµο.
Κλείνοντας θέλω να πω ότι αυτό το νοµοσχέδιο καταργεί τις
συναλλαγές, καταργεί τις εκβιαστικές συνεργασίες, καταργεί
αυτό που εσείς ονοµάσατε ωρίµανση των συγκλίσεων, όπως σας
αρέσει να βαφτίζετε το δηµοτικό «νταραβέρι» και τον εκβιασµό
των µειοψηφιών. Είναι ένα νοµοσχέδιο που το θέλει η τοπική αυτοδιοίκηση, το θέλουν όλοι οι φορείς της αυτοδιοίκησης, το είχαµε πει προεκλογικά, το κάνουµε πράξη και πιστωνόµαστε για
άλλη µια φορά τη συνέπεια των προεκλογικών µας λόγων µε το
κυβερνητικό µας έργο. Θα ήθελα να σας πω κλείνοντας: στοιχειωδώς σκεφτείτε τις τοπικές κοινωνίες που σας καταλάβανε
και κάντε τη µεγάλη υπέρβαση. Υπερψηφίστε το.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεχίζουµε µε τον κ. Ιωάννη Γκιόλα από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει τον
λόγο.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο δεν αποτελεί απλώς κακότεχνη
νοµική κατασκευή. Δεν είναι ένα σύνολο κανόνων που ατύχησε
σε ορισµένες συλλήψεις και ρυθµίσεις. Είναι η χάρτα του παλαιοκοµµατικού και νεοσυντηρητικού παραγοντισµού στον χώρο
των ΟΤΑ. Είναι ο ιχνηλάτης και προαγωγός της καµαρίλας, κλειστές κάµαρες, του νεποτισµού, της αδιαφάνειας, της έλλειψης
λογοδοσίας, των απευθείας αναθέσεων και της ευνοιοκρατίας.
Είναι ο αρνητής της δηµοκρατικής λειτουργίας του θεσµού, τις
απαρέσκειας των δηµόσιων και ανοιχτών συνεργασιών, της εχθρότητας προς τον πλουραλισµό, τη σύγκλιση και τη σύνθεση
των απόψεων, ο ανατροπέας της δράσης των ενεργών πολιτών
και των γνήσιων και ακηδεµόνευτη αυτοδιοικητικών κινήσεων.
Είναι τελικά ο νεκροποµπός της δηµοκρατίας και ο εκθεµελιωτής
των αρχών της εγγύτητας, της αµεσότητας και κυρίως της τοπικής αυτονοµίας που έχει καθιερωθεί από τον Ευρωπαϊκό Χάρτη
Αυτοδιοίκησης και ισχύει και στη χώρα µας µε υπερνοµοθετική
δύναµη.
Πρόκειται στην ουσία περί ενός νόθου, αντιδηµοκρατικού και
αντισυνταγµατικού εκλογικού συστήµατος που παραβιάζει ωµά
την ισοδυναµία της ψήφου των πολιτών. Είναι πάµπολλες οι διατάξεις του νοµοσχεδίου που προδίδουν το αντιδηµοκρατικό
πνεύµα, που τις διατρέχει από αρχής µέχρι τέλους, καθιστώντας
το ένα εκτρωµατικό κατασκεύασµα το οποίο ξεδιάντροπα επαναθεµελιώνει τις υπερεξουσίες ενός εξουσιαστικού δηµαρχικού
συστήµατος επιδιώκοντας να καταπνίξει το οξυγόνο από το πρωταρχικό κύτταρο, αυτό που όλοι το λέτε, της ρώµης και της οργάνωσης της κοινωνίας, τους ΟΤΑ, την τοπική αυτοδιοίκηση.
Πρώτον, ο παραλογισµός και η επιστροφή στο συντηρητικό
παρελθόν είναι η θέσπιση του ποσοστού του 43% συν 1 που σχεδιάστηκε για την εξασφάλιση απευθείας εκλογής δηµάρχου ή
περιφερειάρχη. Η διάταξη αυτή σαφώς παραβιάζει ευθέως την
αρχή της ισοδυναµίας της ψήφου. Ανατρέπει τον τρόπο επιλογής
ως δηµάρχου του επικεφαλής της παράταξης εκείνης που τη
δεύτερη Κυριακή έχει θα λάβει την έγκριση έστω του πλειοψηφικού ποσοστού του 50% συν 1, ένα σύστηµα που πλέον έχει καθιερωθεί επί σειρά ετών και έχει γίνει αποδεκτό από τους
πολίτες. Γιατί το αλλάζετε;
Δεύτερον, ο επιτυχών συνδυασµός προικοδοτείται µε τη θηριώδη πλειοψηφία των 3/5 των µελών του δηµοτικού ή περιφερειακού συµβουλίου. Με τη θέσπιση αυτή η νόθευση της βούλησης των πολιτών, µε την ξεδιάντροπη περιφρόνηση στην αρχή
της ίσης αξίας και δύναµης της ψήφου εκτοξεύετε σε καινοφανή
και απαράδεκτα για τη σύγχρονη εποχή πλαίσια σφετερισµού
της εξουσίας από παράγοντες και σχήµατα που, ενώ έχουν περιορισµένη απήχηση στο εκλογικό σώµα, θα φτάσουν να διαχειρίζονται απολυταρχικά και άνευ ουσιώδους αντιλόγου τις τύχες
των πολιτών µε απόλυτη εξουσία και καταλαµβάνοντας µάλιστα
το 60% των εδρών στα δηµοτικά ή περιφερειακά συµβούλια.
Μπορείτε να µας πείτε, κύριοι συνάδελφοι της Κυβέρνησης,
σε ποιο ευρωπαϊκό κράτος υπάρχει ανάλογο ή παρόµοιο µε το
δικό σας εκλογικό σύστηµα; Έχετε το θάρρος και την παρρησία
να πληροφορήσετε το Κοινοβούλιο και τον ελληνικό λαό µε ποιο
εκλογικό σύστηµα πορεύονται όλες οι ευρωπαϊκές χώρες µετά
από το 1950 και µέχρι σήµερα για την ανάδειξη δηµάρχων και
περιφερειαρχών; Είναι αλήθεια ή όχι ότι σε όλες τις περιφέρειες
των περισσότερων χωρών της Ευρώπης ισχύει η απλή αναλογική
και µάλιστα σε αρκετές µε έµµεση εκλογή δηµάρχων και περιφερειαρχών από τα αντίστοιχα δηµοτικά και περιφερειακά συµβούλια;
Τρίτη στρέβλωση, το ελάχιστο που µπορώ, η άνευ νοήµατος,
σκοπού και λογικής επιδίωξη µείωσης σε ποσοστό από 10% έως
20% του αριθµού των δηµοτικών και περιφερειακών συµβούλων.
Επέρχεται κάποιος εξορθολογισµός ή εκσυγχρονισµός των οργάνων µε αυτόν τον τρόπο; Γνωρίζετε ότι αυτή η µείωση πανελλαδικά συντελεί στην ελάττωση του απόλυτου αριθµού αυτών
κατά δύο χιλιάδες άτοµα, αυτοδιοικητικά µέλη και στελέχη. Από
την άλλη αυξάνεται στο 80% ο αριθµός των υποψηφίων συµβούλων. Πού το πηγαίνετε λοιπόν; Πιστεύετε ότι η δηµοκρατία χρειάζεται τη συµµετοχή περισσότερων υποψηφίων και εντούτοις
περιορίζετε τον αριθµό των εκλεγοµένων; Δεν υπάρχει εδώ µια
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ουσιώδης αντίφαση;
Όχι, κύριοι συνάδελφοι., το κατανοείτε, αλλά ο σκοπός σας
είναι συγκαλυµµένος πολύ ύποπτος. Ας έχουν οι εδραιωµένες
και εν πολλοίς συναρθρωµένες από γνωστούς και µόνιµους τοπικούς παράγοντες παρατάξεις το δικαίωµα να εκλέγουν µεγαλύτερο αριθµό υποψηφίων, ώστε να καταπνίγουν τη δεξαµενή
άντλησης υποψηφίων από τις µικρότερες παρατάξεις, τόσο
απλά.
Επιδίωξή σας είναι να µην διογκώνονται τα συµβούλια µε µεγάλο αριθµό µελών και έτσι να πασχίζουν οι δήµαρχοι και οι περιφερειάρχες να πείθουν περισσότερους υποστηρικτές των θέσεών σας.
Τέταρτον, τα πέντε χρόνια στα οποία αυξάνεται η θητεία των
δηµοτικών αρχών φαινοµενικά δεν έχουν καµµία λογική. Και ο
πιο αδαής πολίτης όµως, ο υποψιασµένος, καταλαβαίνει ότι όσο
περισσότερο χρόνο είσαι στη διακυβέρνηση και δίνεις τροφή στα
οικεία µέσα µαζικής επικοινωνίας, δουλειές µε οκτάµηνα σε
ανέργους, απευθείας αναθέσεις σε ηµετέρους, έργα, µελέτες
και δουλειές στον περίγυρο των ιδιωτών και των επιχειρηµατιών
τόσο µεγαλύτερη αποδοχή και δηµοφιλία -ας το πούµε έτσι
άδολα και αγνά- αποκτάς.
Πέµπτον, το πλαφόν του 3% που θα αποκλήσει στην πραγµατικότητα ενεργές δηµοτικές παρατάξεις και αυτόνοµα αυτοδιοικητικά σχήµατα γνωρίζετε ότι θα οδηγήσει σε αποκλεισµό εκατόν
σαράντα δηµοτικών σχηµάτων και τριάντα τεσσάρων περιφερειακών παρατάξεων από τις υπάρχουσες σήµερα εκατόν µία τον
αριθµό. Αυτό πιστεύετε ότι βοηθάει τη δηµοκρατία και προωθεί
την ενεργή συµµετοχή των πολιτών στα κοινά ή µήπως αποτελεί
κρησάρα για να κοπούν ορισµένες ενοχλητικές και δυσάρεστες
φωνές για τους καρεκλοκένταυρους της εξουσίας;
Επιγραµµατικά θα αναφέρω το απολύτως καλπονοθευτικό κατασκεύασµα να αποκτά η παράταξη του δηµάρχου, έστω και µειοψηφήσασα, την απόλυτη πλειοψηφία σε όλα τα κοινοτικά συµβούλια εξοβελίζοντας την κατάταξη που προέκυψε από την
κάλπη. Μήπως εν τέλει σας περνάει η ιδέα να µην εκλέγονται από
τους πολίτες, αλλά να τους διορίζει ο δήµαρχος; Ποιος ο λόγος,
ποια η ανάγκη να γίνονται εκλογές.
Να σας πω και κάτι ακόµα που πρέπει να το καυτηριάσουµε
δεόντως. Ακούστηκε άλλωστε και από αρκετούς συναδέλφους
της Συµπολίτευσης. Αφού αντικρούστηκε, άλλωστε, συνολικά και
σθεναρά σε όλη τη χώρα από το πανελλαδικό δίκτυο των τοπικών
κοινοτήτων, µε την αθέµιτη, στρεβλή, παράνοµη και αντισυνταγµατική σας επιδίωξη να κηδεµονεύσετε, ενδυναµώνοντας και
αποθεώνοντας την πρωτοκαθεδρία των δηµάρχων, στερήσατε
από τα ανεξάρτητα τοπικά αυτοδιοικητικά σχήµατα τη δυνατότητα να συµµετέχουν αυτόνοµα και αυτοτελώς στις τοπικές κοινωνίες.
Κόβετε έτσι το οξυγόνο, τη ζωή, την ενέργεια, τη διάθεση συµµετοχής και προσφοράς των πολιτών να ενδιαφερθούν και να
αναµειχθούν δραστήρια στην προώθηση των ζητηµάτων του
τόπου τους, των χωριών τους, των κωµοπόλεων, των πόλεων και
των διαµερισµάτων τους.
Ο λαός µας είναι κατ’ εξοχήν κοινοτικός. Ακόµα και στα πέτρινα χρόνια της ξένης κατοχής χρησιµοποιούσε τη λέξη «κοινότητες» για να ορίσει ό,τι τον ένωνε, ένας λαός που διαχρονικά
χρησιµοποιεί τη λέξη «κοινότητα» ορίζοντάς τη ως συνύπαρξη
για το κοινό καλό. Σήµερα υπάρχουν έξι χιλιάδες εκατόν τριάντα
πέντε κοινότητες µε επτά εκατοµµύρια τριακόσιες χιλιάδες κατοίκους. Δηλαδή µιλάµε για το 70% του ελληνικού πληθυσµού.
Από αυτούς στερείτε το δικαίωµα να ορίζουν τη µοίρα του
τόπου τους. Τους στερείτε το δικαίωµα αυτοί να ορίζουν τους
εκπροσώπους τους µε ξεχωριστή κάλπη και δικούς τους υποψηφίους. Μην αποσυνδέσετε το οξυγόνο της ζωής του πιο νέου, ελπιδοφόρου και υγιούς κοµµατιού της αυτοδιοίκησης.
Θα ήθελα ακόµα να πω και κάτι για την «καραµέλα» της µη κυβερνησιµότητας.
Βλέπω και κάποιους συναδέλφους προερχόµενους από τη
Θεσσαλονίκη. Θα ξέρετε φαντάζοµαι, κύριοι συνάδελφοι, αλλά
κι εσείς, κύριε Υπουργέ, υπήρξε ποτέ κανένας δήµος στην τετραετή θητεία που παρήλθε να µην ψηφίζει προϋπολογισµό ή
σχέδιο στρατηγικού σχεδιασµού ή τεχνικό πρόγραµµα; Πού είναι
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λοιπόν η ακυβερνησία; Τι σηµαίνει ακυβερνησία; Να εξασφαλίσουµε και να προωθήσουµε το δικό µας σχέδιο. Αυτό είναι µόνο;
Η δηµοκρατία αυτό επιτάσσει; Οι αναγκαίες συγκλίσεις και οι συναινέσεις πρέπει να µπούνε στον Καιάδα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ολοκληρώστε σας παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΛΑΣ: Κύριοι συνάδελφοι, τελειώνω. Δεν εµπιστεύεστε τους πολίτες. Τους θέλετε ενεργούµενα και εξαρτώµενα, άµοιρους και αµέτοχους, ενώ από την αρχαιότητα ακόµη
ο µη µετέχων των κοινών χαρακτηριζόταν περιφρονητικά ως ιδιώτης και άχρηστος πολίτης.
Θα αποτολµήσω την πρόβλεψη. Το πελατειακό σύστηµα που
θεσπίζετε εκτρέφοντας και εξοπλίζοντάς το για να έχετε πειθαρχηµένους δηµάρχους και περιφερειάρχες δεν θα µακροηµερεύσει, ούτε και θα εφαρµοστεί γιατί σύντοµα θα καταργηθεί.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για λίγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ορίστε,
κύριε Υπουργέ.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ορίστε,
κύριε Υπουργέ, παρακαλώ έχετε τον λόγο.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Αν και χρησιµοποιήθηκαν πολύ σκληρές λέξεις για να περιγράψουν πολύ µικρές διαφορές φαντάζοµαι µε αποτέλεσµα το
επιχείρηµα να γίνεται από πολιτικό, µικροπολιτικό εγώ θα εστιάσω µόνο σε ένα θέµα.
Ακούστηκε η λέξη ότι είναι «αντισυνταγµατικό». Θέλω να πω
ότι το Συµβούλιο της Επικρατείας µε τις αποφάσεις 3686/2009
και 3687/2009 έχει κρίνει συνταγµατικό ακόµα και χαµηλότερο
ποσοστό από το 43%. Εποµένως, δεν θέλω να δηµιουργούνται
εντυπώσεις και για αυτό έκρινα σκόπιµο να το αναφέρω.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
έχει ο κ. Κούβελας Δηµήτριος από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, παραφράζοντας
τον Αµερικανό Πρόεδρο, Τζον Κένεντι, που είχε πει ότι η πολιτική
δεν είναι η τέχνη του εφικτού, αλλά της ισορροπίας ανάµεσα στο
δυσάρεστο και το καταστροφικό θα έλεγα ότι η πολιτική είναι η
τέχνη του να µπορείς να πετύχεις αποτελέσµατα που θα ικανοποιούν τους περισσότερους ιδίως σε τοπικό επίπεδο. Αυτό πετυχαίνει µε βεβαιότητα το σχέδιο νόµου που συζητάµε σήµερα
για την τοπική αυτοδιοίκηση.
Ως δηµοτικός σύµβουλος στον Δήµο Θεσσαλονίκης παρακολούθησα τα συνέδρια της ΚΕΔΕ την εποχή εκείνη, τη σχετική διαβούλευση που έγινε στα δηµοτικά συµβούλια, τον διάλογο ανάµεσα στους δηµάρχους και την κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ την
προηγούµενη αυτοδιοικητική περίοδο. Σε ένα πράγµα µόνο λέει
αλήθεια ο πρώην Υπουργός, ο κ. Σκουρλέτης ότι η διαβούλευση
εκείνη κράτησε πράγµατι πάρα πολύ.
Γιατί όµως έγινε αυτό; Μήπως ήταν η δηµοκρατική ευαισθησία
σας; Θέλετε να το κουβεντιάζετε πολύ; Όχι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, αντιθέτως ήταν σθεναρή η διαφωνία της τοπικής αυτοδιοίκησης ενάντια στο έκτρωµα της απλής
αναλογικής. Αυτό θέλατε να επιβάλλετε και η τοπική αυτοδιοίκηση αντιδρούσε. Αναζητούσατε την πολιτική νοµιµοποίηση για
να το κάνετε, αλλά δεν σας δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Τελικά το
επιβάλλατε.
Θυµάµαι µάλιστα Βουλευτές και Υπουργούς της τότε κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ να επιµένουν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα,
θα έχουµε ευρύτατες συναινέσεις, οι περισσότερες αποφάσεις
θα ψηφίζονται µε οµοφωνία, οι αλλαγές είναι προς την προοδευτική κατεύθυνση. Προφανώς και άλλα τέτοια βαρίδια στα οποία
ακούω µε έκπληξη περισσότερο παρά ενδιαφέρον ότι επιµένετε
ακόµη και σήµερα την ώρα που η συντριπτική πλειοψηφία των
τριακοσίων τριάντα δύο δηµάρχων σας ζητούσαν τότε να µην τινάξετε στον αέρα την τοπική αυτοδιοίκηση µε το σύστηµα της
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απλής αναλογικής, εσείς το δικό σας. Ήταν προφανές ότι ακόµη
κι αν φτάσατε να κυβερνήσετε δεν αλλάξατε µυαλά ούτε τις µικροκοµµατικές αντιλήψεις σας. Αρκετοί στον ΣΥΡΙΖΑ µάλιστα
ακόµη και σήµερα διατηρείτε τη στενή λογική της µικρής πολιτικής δύναµης. Είστε δηλαδή καλοί στο αντάρτικο χωρίς να βλέπετε µπροστά, ούτε τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας αντιλαµβάνεστε.
Ξέρατε, όµως, πάρα πολύ καλά τι κάνατε, τι επιδιώκατε και τι
πετύχατε µε την απλή αναλογική. Θέλατε την τοπική αυτοδιοίκηση εργαλείο για να κάνετε αισθητή την παρουσία σας. Επειδή
είναι ξεκάθαρο ότι οι πολίτες δεν σας εµπιστεύονται τις τύχες
των τοπικών κοινωνιών εσείς ευνοείτε το χάος όσο περισσότερο
κατακερµατίζονται δηλαδή οι δυνάµεις στο δηµοτικό συµβούλιο
τόσο περισσότερο ελπίζετε ότι θα έχουν την ανάγκη σας και έτσι
άρχισε η συζήτηση για τα ανταλλάγµατα, είναι αυτό που αποκαλείται συναινέσεις εσείς στη γλώσσα του ΣΥΡΙΖΑ.
Το πρόβληµα φάνηκε αµέσως µετά τις δηµοτικές εκλογές του
2019 και το παράδειγµα του Δήµου Θεσσαλονίκης είναι απολύτως χαρακτηριστικό και έχει µόνο µία ανάγνωση. Εκεί είχαµε δεκαεννέα υποψηφίους δηµάρχους, οι δεκαέξι από τους οποίους
εξελέγησαν δηµοτικοί σύµβουλοι, εννέα από αυτούς πέτυχαν
εκλογικά αποτελέσµατα µικρότερα του 2,5%, δηλαδή προέκυψε
το απόλυτο πολιτικό αλαλούµ την επόµενη µέρα και προφανής
κίνδυνος πλήρους ακυβερνησίας στον δεύτερο δήµο της χώρας.
Ανάλογα, όµως, ζητήµατα αντιµετώπιζαν και δύο στους τρεις δήµους στην Ελλάδα. Οι δήµαρχοι που εξέλεξαν δεν διέθεταν την
πλειοψηφία στα δηµοτικά τους συµβούλια. Αµέσως δόθηκε το
έναυσµα για πολιτικά αλισβερίσια και σίγουρα ο κίνδυνος να µπει
πολύ νερό στο πρόγραµµα για το οποίο ψήφισαν τον δήµαρχο
οι πολίτες.
Ευτυχώς η Κυβέρνηση Μητσοτάκη έδωσε έγκαιρα λύσεις και
δηµιούργησε το πλαίσιο για θεσµικές συµµαχίες ανάµεσα σε δηµοτικούς συµβούλους διαφορετικών παρατάξεων. Χαλάσαµε,
λοιπόν, τα σχέδια σας που θέλατε να έχετε περισσότερο λόγο
στις τοπικές κοινωνίες από την πραγµατική πολιτική δύναµη που
διαθέτετε.
Ακούστηκε σήµερα κριτική, διότι δήθεν µιλάµε για τον εκλογικό νόµο πριν µιλήσουµε για τις αρµοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση. Μα χρειάζεται να διαθέτει ισχυρή διοίκηση ο δήµος
για να µπορεί να αξιοποιήσει τις αρµοδιότητες του.
Επίσης, µας λέτε ότι αλλάζουµε τον εκλογικό νόµο πριν συζητήσουµε για τη χρηµατοδότηση στην τοπική αυτοδιοίκηση. Για
να µην θυµηθώ µε λεπτοµέρειες την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου µε την οποία βάλατε στο χέρι τα ταµειακά διαθέσιµα
των δήµων όταν ήσασταν κυβέρνηση αξίζει να θυµηθούµε τι κάνατε πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019. Εγκρίνατε έργα
στα πλαίσια του προγράµµατος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», µόνο που δεν
υπήρχε η χρηµατοδότηση.
Σήµερα η ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών έχει προίκα για
το πρόγραµµα «Αντώνης Τρίτσης» δυόµισι δισεκατοµµύρια και
γίνεται προσπάθεια να φτάσουν τα τρία. Και ακόµη παραπέρα γίνεται προσπάθεια να ενταχθούν και όλα τα υπόλοιπα ώριµα έργα
στο Ταµείο Ανάκαµψης.
Ακούστηκαν και τα κορυφαία επιχειρήµατα ότι δήθεν µε σκληρές νεοφιλελεύθερες επιλογές εξυπηρετούµε τους γαλάζιους
δηµάρχους, ότι στήνουµε εκλογοµαγειρεία και κάποια άλλα απίθανα σενάρια πολιτικής φαντασίας και συνωµοσίας.
Στα αλήθεια, όµως, τώρα σοβαρά µιλάτε, αγαπητοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ; Δεν ξέρουµε όλοι ότι οι δήµαρχοι εκλέγονται και
δεν διορίζονται από καµµία κυβέρνηση ούτε βέβαια από την Αντιπολίτευση; Και σας απαντώ ευθέως ότι αυτός που παίρνει το
43% του εκλογικού σώµατος στον πρώτο γύρο, ναι, δικαιούται
να εφαρµόσει το πρόγραµµά του χωρίς να εξαρτάται από µειοψηφίες. Αυτές οι µειοψηφίες είναι σεβαστές, αλλά αν δεν πείθουν περισσότερους πολίτες δεν µπορεί να επιβάλλονται µέσω
του εκλογικού συστήµατος.
Επαναλαµβάνω και πάλι. Οι αυτοδιοικητικοί την προηγούµενη
περίοδο ήταν κάθετα αντίθετοι στην καθιέρωση της απλής αναλογικής. Μετά τις τελευταίες δηµοτικές εκλογές µε τον δικό σας
νόµο, δηλαδή απλή αναλογική, οι νέοι δήµαρχοι ξαναζητούν την
κατάργησή της. Το φωνάζουν µε κάθε ευκαιρία. Τους ακούσατε
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στις επιτροπές τι µας είπαν. «Αφήστε µας να αναπνεύσουµε»,
αυτό µας είπαν. Ζητούσαν επειγόντως, εναγωνίως αλλαγή του
εκλογικού συστήµατος και οι προηγούµενοι αυτοδιοικητικοί και
οι σηµερινοί.
Αυτό, κυρίες και κύριοι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, είναι αποκαλυπτικό και νοµίζω ότι πρέπει να σας προβληµατίσει. Έχετε χάσει
την επαφή µε την τοπική αυτοδιοίκηση, θα έλεγε κανείς ότι µάλλον εσείς στραβά αρµενίζετε.
Για εµάς τη Νέα Δηµοκρατία και την Κυβέρνηση Μητσοτάκη η
αυτοδιοίκηση είναι θεµελιώδης πυλώνας κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης. Η αποκέντρωση των εξουσιών, η συµµετοχή
των τοπικών κοινωνιών στις αποφάσεις για τα σοβαρά θέµατα
που τους απασχολούν, η ορθή και διαφανής κατανοµή των
πόρων, η ύπαρξη ενδιάµεσων βαθµίδων µεταξύ της κοινωνίας
από τη µια και της κεντρικής εξουσίας από την άλλη για την πιο
άµεση άσκηση κοινωνικής πολιτικής, για την προστασία του περιβάλλοντος, για τη διαχείριση των απορριµµάτων είναι ζωτικά
στοιχεία ενός σύγχρονου δηµοκρατικού πολιτεύµατος.
Μια από τις πλέον σηµαντικές προεκλογικές µας δεσµεύσεις
γίνεται αύριο πράξη. Καθιερώνουµε το νέο σύστηµα αυτοδιοικητικών εκλογών. Θα εξασφαλίζεται έτσι η δυνατότητα για ισχυρές
πλειοψηφίες και συγχρόνως θα δίνεται η δυνατότητα στις µειοψηφίες να εκφραστούν εποικοδοµητικά. Εξασφαλίζεται έτσι η
κυβερνησιµότητα των δήµων. Με την αύξηση της θητείας των αιρετών στα πέντε χρόνια παρέχεται απαραίτητος πολιτικός χρόνος για να υλοποιηθούν οι προγραµµατικές θέσεις για τις οποίες
οι πολίτες τους εξέλεξαν και τις ενέκριναν. Παράλληλα, θα εξασφαλίζεται η απαραίτητη εκπροσώπηση των πολιτικών και κοινωνικών δυνάµεων που έχουν αποδοχή στις τοπικές κοινωνίες µε
όριο εισόδου τους στο δηµοτικό συµβούλιο το 3%.
Κλείνω, λέγοντας ότι αυτά γίνονται ενώ απέχουµε δυόµισι χρόνια από τις επόµενες αυτοδιοικητικές εκλογές, δηλαδή υπάρχει
επαρκέστατος χρόνος προετοιµασίας σε όλους. Άλλωστε για
εµάς διαχρονικά ζητούµενο είναι οι επόµενες γενιές και όχι οι
επόµενες εκλογές. Σας καλώ να υπερψηφίσουµε το παρόν σχέδιο νόµου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεχίζουµε τώρα µε τον κ. Νεοκλή Κρητικό από τη Νέα Δηµοκρατία.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΝΕΟΚΛΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, κατ’ αρχάς θα ήθελα να σηµειώσω ότι
είναι πάρα πολύ σωστός ο χρόνος που φέρνουµε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο προς ψήφιση και για να διορθώσουµε βέβαια
τη στρεβλή κατάσταση στην κυβερνησιµότητα και για να δώσουµε τον απαραίτητο χρόνο προετοιµασίας των υποψηφίων για
τις επόµενες αυτοδιοικητικές εκλογές.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η απλή αναλογική έγινε περίπλοκη τελικά αναλογική. Ο θρίαµβος της αναλογικότητας έγινε γόρδιος
δεσµός για την τοπική ανάπτυξη. Η ανάγκη ισορροπιών και συµβιβασµών οδήγησε βεβαίως σε αδιέξοδα.
Κυρίες και κύριοι, γινόµαστε δυο χρόνια τώρα µάρτυρες της
νοµοθετικής σας ευφυΐας να εφαρµόσετε τις ιδεολογικές σας
αγκυλώσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και αν πίστευε κανείς ότι
το βασικό σας κίνητρο ήταν αυτή καθεαυτή η δηµοκρατία, τότε
όλοι µας θα επικροτούσαµε.
Ξέραµε όµως ότι απλά θέλατε να βάλετε ακόµα µία νάρκη σε
έναν χώρο όπου ξέρατε από την αρχή ότι η Νέα Δηµοκρατία θα
επικρατήσει µε µεγάλη άνεση και ότι φυσικά αυτή η νίκη θα ήταν
η θρυαλλίδα για τις µετέπειτα εξελίξεις, δηλαδή προκήρυξη
εκλογών, νίκη της Νέας Δηµοκρατίας, δηµιουργία ισχυρής Κυβέρνησης και νέα εποχή στη διακυβέρνηση.
Και το καταφέρατε βέβαια. Καταφέρατε να δηµιουργήσετε δηµοτικά συµβούλια τα οποία, µέχρι να κάνουµε τη διορθωτική κίνηση στις αρχές του 2020, δεν µπορούσαν να διοικηθούν, να
βγάλουν µία απόφαση. Ήταν τέτοια η πρόνοιά σας για τη δηµοκρατία που τελικά ο νόµος σας δεν επέτρεπε στους εκλεγµένους
δηµάρχους να ασκήσουν διοίκηση και να τρέξουν τα προγράµµατά τους. Τελικά, ποιοι ήταν χαµένοι µε αυτή σας την επιλογή;
Οι πολίτες βέβαια, οι δηµότες, τα χωριά, οι πόλεις, η καθηµερινή
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µας ζωή.
Πρόκειται λοιπόν για ένα εφεύρηµα το οποίο ναρκοθέτησε την
τοπική αυτοδιοίκηση. Και είναι απορίας άξιο. Ζούµε σε παράλληλα σύµπαντα, επικοινωνούµε µε διαφορετικούς αυτοδιοικητικούς; Παρακολουθούµε άλλα δηµοτικά συµβούλια;
Πάντως εδώ, σε αυτόν τον χωροχρόνο, σε αυτήν τη χώρα,
στους ελληνικούς δήµους καταφέρατε να προκαλέσετε ένα µπάχαλο και βέβαια µια εσωτερική αναστάτωση. Δηµοτικές παρατάξεις διαλύθηκαν, γιατί στελέχη της Αντιπολίτευσης διαπραγµατεύτηκαν µε τη διοίκηση. Οι δήµαρχοι για να διοικήσουν τοποθέτησαν αντιδηµάρχους από άλλες παρατάξεις, προκαλώντας εσωστρέφεια και γκρίνια και µέσα στις παρατάξεις που κέρδισαν τις
εκλογές, αλλά και µέσα στις παρατάξεις που έχασαν τις εκλογές.
Κοµφούζιο δηλαδή.
Από τις βασικές εξαγγελίες της νέας Κυβέρνησης ήταν η αλλαγή του εκλογικού νόµου για την τοπική αυτοδιοίκηση. Και
όπως ανέφερα παραπάνω, δώσαµε ανάσα στην αρχή µε τη νοµοθετική ρύθµιση στις αρχές του 2020. Δώσαµε τη δυνατότητα
στις δηµοτικές αρχές να προχωρήσουν στο έργο τους.
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, η ώρα είναι περασµένη
σίγουρα και συνήθως τις βραδινές ώρες οι άνθρωποι, πριν κοιµηθούν, είναι ειλικρινείς και λένε πιο εύκολα την αλήθεια. Ξέρουµε όλοι ότι δεν σας κόπτει ιδιαίτερα η αντιπροσωπευτικότητα. Κυβερνήσατε µε το 36% για τεσσεράµισι χρόνια την Ελλάδα και ξέρουµε πολύ καλά ότι υπηρετήσατε τα πάντα πέραν
της αντιπροσωπευτικότητας κατά τη διάρκεια της θητείας σας.
Και έρχεστε σήµερα να υψώνετε κορώνες, να διαρρηγνύετε τα
ιµάτιά σας για την αντιπροσωπευτικότητα.
Την εικόνα αυτή την περιέγραψαν πολλοί συνάδελφοί µου.
Κατά τη γνώµη σας, το 43% δεν είναι αντιπροσωπευτικό. Κατά
τη γνώµη σας, επίσης ένας υποψήφιος που καταλαµβάνει 47%,
48%, 49% και χάνει στον δεύτερο γύρο εκφράζει λιγότερο το κοινωνικό σύνολο από τον τελικό νικητή. Κατά τη γνώµη σας ακόµα
είναι πολύ σωστό να διαλύονται δηµοτικές παρατάξεις και να γίνεται ένας απίστευτος εσωστρεφής διάλογος που τελικά είναι
αντιπαραγωγικός για την κοινωνία.
Κυρίες και κύριοι, πραγµατικά πιστεύουµε ότι υπηρετούµε τη
δηµοκρατία και την αντιπροσωπευτικότητα. Υπηρετούµε την αναπτυξιακή πορεία των δήµων και περιφερειών. Υπηρετούµε την
κυβερνησιµότητα, υπηρετούµε τελικά τους συµπολίτες µας και
την κοινωνία µας.
Όσο και να προσπαθήσετε να πείσετε τον ελληνικό λαό ότι η
νοµοθετική µας προσπάθεια δεν υπηρετεί την εύρυθµη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν θα καταφέρετε τίποτα. Ζούµε
στον ίδιο χωροχρόνο µε τους Έλληνες πολίτες. Ζείτε στον χωροχρόνο της ιδεολογικής σας αγκύλωσης. Ζούµε µέσα και
ακούµε την κοινωνία.
Ο νέος εκλογικός νόµος θα βοηθήσει τις τοπικές κοινωνίες να
αντιµετωπίσουν τα καθηµερινά προβλήµατα, µε αποτελεσµατικότητα και ταχύτητα, στοιχεία που θέλουµε στη δηµόσια διοίκηση, στη νέα Ελλάδα που ξεπροβάλλει µετά την οικονοµική και
υγειονοµική κρίση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν υπάρχει µελέτη που λέει ότι το
βράδυ λέµε την αλήθεια, αλλά αν υπάρχει τέτοια µελέτη, θα
ήθελα να την φέρετε.
Συνεχίζουµε τώρα µε την κ. Χριστίνα Αλεξοπούλου από τη Νέα
Δηµοκρατία.
Κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι Οργανισµοί
Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθµού αποτελούν κύριο πυλώνα σταθερότητας της ελληνικής κοινωνίας, οικονοµίας και δηµοκρατίας. Με αποκεντρωµένες εξουσίες και πόρους, άριστη
γνώση των τοπικών ζητηµάτων και άµεση επαφή µε την κοινωνία
των πολιτών και τις ανάγκες της, επιτελούν σπουδαίο κοινωνικό
και αναπτυξιακό ρόλο και βρίσκονται στην πρώτη γραµµή δράσης για την ευηµερία των Ελλήνων.
Πρέπει να είναι σε θέση να επιτελούν τους σκοπούς τους
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άµεσα και αποτελεσµατικά, χωρίς ολιγωρίες, καθώς η καθηµερινότητα των πολιτών είναι υψίστης προτεραιότητας. Φλέγοντα
ζητήµατα ανακύπτουν κάθε ώρα και ζητούν άµεση λύση και παρέµβαση.
Σε αυτό λοιπόν το νευραλγικό για την πορεία και το µέλλον
της χώρας τοµέα έρχεται να παρέµβει το παρόν νοµοσχέδιο, επιλύοντας το πρόβληµα που µας κληροδότησε η κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ, εισάγοντας την απλή αναλογική ως εκλογικό σύστηµα
και αποδυναµώνοντας τις τοπικές αρχές. Διότι στο επερχόµενο
άλµα ανάπτυξης, για το οποίο η χώρα ετοιµάζεται, η κεντρική Κυβέρνηση, η τοπική αυτοδιοίκηση και οι Έλληνες πολίτες ως φορείς επιχειρηµατικότητας, κοινωνικές συλλογικότητες, αλλά και
ως µονάδες αποτελούν µια αλυσίδα ανάπτυξης και προόδου. Και
εσείς, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ -µόλις δύο είναι εδώ- αυτή την αλυσίδα
τη σπάσατε.
Με υψηλό το αίσθηµα της µικροπολιτικής και καθώς δεν είχατε
καµµία ελπίδα εκλογής τοπικών αρχόντων, φτιάξατε ένανν νόµο
που θα σας επέτρεπε ή τουλάχιστον έτσι νοµίζατε, να διοικήσετε
στο παρασκήνιο, να εκλέξετε µειοψηφικούς συνδυασµούς στα
δηµοτικά και περιφερειακά συµβούλια και να τους επιβάλλετε ως
ρυθµιστές του πολιτικού σκηνικού. Διότι µέχρι εκεί φτάνει η
όραση και το όραµά σας για την Ελλάδα µας. Οι κοµµατικές παρωπίδες δεν σας αφήνουν να δείτε πιο µακριά.
Το κάνατε θεωρώντας πως έτσι θα δυσκολέψετε τη Νέα Δηµοκρατία, αλλά µε αυτόν τον τρόπο τελικά δυσκολεύετε µόνο τη
δηµοκρατία. Γιατί είναι µύθος, κυρίες και κύριοι, ότι η απλή αναλογική αποτελεί το πιο δηµοκρατικό σύστηµα αντιπροσώπευσης.
Όταν δε προσθέσουµε µπροστά και το επίθετο «άδολη», τότε δεν
είναι πια µύθος, αλλά ένα απλό ψέµα.
Λίγα εκλογικά συστήµατα ευνοούν τον δόλο όσο η απλή αναλογική. Λίγα εκλογικά συστήµατα υποθάλπουν τόσο απροκάλυπτα το παζάρι και τη συνδιαλλαγή κάτω από το τραπέζι. Ο πλουραλισµός και η σύνθεση των απόψεων είναι µια ωραία θεωρητική
προσέγγιση, η οποία όµως στην πράξη καταρρέει, διότι τελικά
ευνοεί όχι τις µεγάλες συνθέσεις και πλειοψηφίες, αλλά τις
ισχνές µειοψηφίες, παράγει δοσοληψία και διαπλοκή. Κυρίως
όµως -και αυτό είναι το µείζον αυτή τη στιγµή- παράγει ακυβερνησία.
Στα χρόνια εφαρµογής της αποδείχθηκε µε τον πιο επώδυνο
τρόπο για την Ελλάδα και τους πολίτες της η αδυναµία της
απλής αναλογικής να δηµιουργήσει ισχυρές δηµοτικές και περιφερειακές αρχές που θα οδηγήσουν τον τόπο τους µπροστά µε
µια σιγουριά και µια σταθερότητα.
Όπου το εκλογικό αποτέλεσµα δεν έδωσε υψηλά ποσοστά
στους νικητές της πρώτης Κυριακής αντιµετωπίσαµε ως πολιτεία
καταστάσεις από δύσκολες έως τραγελαφικές, µε το ένα τρίτο
των δήµων της χώρας να έχει δήµαρχο µε µειοψηφία δηµοτικών
συµβούλων, µε δηµάρχους που δεν είχαν ούτε καν επαρκή
αριθµό συµβούλων για να στελεχώσουν τις απαραίτητες θέσεις
ευθύνης στους δήµους τους, που αναγκάστηκαν να εφαρµόσουν
προγράµµατα διαφορετικά απ’ αυτά για τα οποία εκλέχθηκαν,
που προσέφυγαν οι ίδιοι κατά αποφάσεων των δηµοτικών τους
συµβουλίων. Και, βέβαια, όπως προανέφερα, µε πλειοψηφίες
που αναγκάστηκαν να συνδιαλλαγούν, µε εκλεγµένους αρχηγούς δηµοτικών παρατάξεων που είχαν λιγότερες ψήφους ακόµα
και από τον τελευταίο υποψήφιο του συνδυασµού του δηµάρχου.
Μπορεί για εσάς µε κάποιο µυστήριο ακατάληπτο τρόπο αυτό
να φαντάζει δηµοκρατικό. Η πραγµατικότητα, όµως, είναι πως
δεκάδες δήµοι παρέµειναν ακυβέρνητοι για µεγάλο χρονικό διάστηµα µη µπορώντας να διεκπεραιώσουν ούτε τις βασικές τους
αποφάσεις.
Γι’ αυτό το αποτέλεσµα, κυρίες και κύριοι της µείζονος αντιπολίτευσης, έχετε απόλυτη ευθύνη. Και προσέξτε. Δεν µιλάµε
εδώ για αόριστη πολιτική ευθύνη. Έτσι κι αλλιώς, γι’ αυτά δεν
ιδρώνει το αυτί σας. Το πρόβληµα που δηµιουργήσατε δεν είναι
µόνο πολιτικό. Είναι πρωτίστως και κυρίως αναπτυξιακό. Είχε και
έχει άµεσο αντίκτυπο στην οικονοµία και στην τοπική επιχειρηµατικότητα.
Εξαιτίας των επιλογών σας και των καθυστερήσεων που αυτές
επέφεραν εκατοµµύρια ευρώ χάθηκαν ή, τέλος πάντων, κινδυνεύουν να χαθούν από ευρωπαϊκά και κρατικά κονδύλια λόγω της
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αντικειµενικής αδυναµίας των τοπικών αυτοδιοικήσεων να παράξουν έργο. Μεγάλα δηµοτικά έργα καθυστερούν και κινδυνεύουν
µε απεντάξεις. Χιλιάδες έµποροι και επαγγελµατίες δεν µπόρεσαν να αναπτύξουν και να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις και τα µαγαζιά τους.
Οι δήµοι και οι περιφέρειες είναι σε πολλές περιπτώσεις οι µεγαλύτεροι εργοδότες των τοπικών κοινωνιών, είναι οι κινητήρες
της ανάπτυξης και εσείς τους απορυθµίσατε. Κάνατε κακό στους
δηµότες και την Ελλάδα, όχι στη Νέα Δηµοκρατία. Είναι, λοιπόν,
η ώρα εµείς να ξαναρυθµίσουµε τις µηχανές της ανάπτυξης στις
τοπικές κοινωνίες δίνοντας τη δυνατότητα στους δηµότες να
εκλέξουν αυτούς που πραγµατικά επιθυµούν και παράλληλα
στους εκλεγέντες τη δυνατότητα αποτελεσµατικής διοίκησης και
πιστής εφαρµογής των προγραµµάτων τους. Δίνουµε και πάλι τη
δύναµη στην αυτοδιοίκηση να αυτοδιοικηθεί µακριά από µικροπολιτική σκοπιµότητα, µακριά από τον χρόνο των εκλογών. Θεσπίζουµε αλλαγές που ενισχύουν ουσιαστικά την κυβερνησιµότητα των ΟΤΑ.
Κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, σας αρέσει ως νοοτροπία και
ως πολιτική φιλοσοφία η ατελείωτη θεωρητικολογία, τα ασαφή
πλαίσια, οι ατέρµονες συζητήσεις και αναλύσεις. Εν τέλει, σας
αρέσει η γενικόλογη συζήτηση, για να µπορείτε να καλύπτετε την
ένδεια συγκεκριµένου πολιτικού προγράµµατος, αλλά και ικανότητας διακυβέρνησης, για να µπορείτε να επιβιώνετε σε αυτό το
πολιτικό σύστηµα.
Ευτυχώς, πέντε χρόνια ήταν αρκετά για να καταλάβει ο ελληνικός λαός, οι δηµόσιοι και ιδιωτικοί φορείς και, εν προκειµένω,
οι δηµοτικές και περιφερειακές αρχές πως η χώρα δεν µπορεί
να αποτελεί πεδίο πειραµατισµών από µαθητευόµενους κυβερνήτες. Χρειάζεται όραµα, γνώση, διάβασµα, σκληρή δουλειά και
µεθοδικότητα, στοιχεία που σας διαφεύγουν εξ ολοκλήρου.
Στην προσπάθεια της Κυβέρνησής µας για την αλλαγή του
µοντέλου ανάπτυξης της χώρας, την καταπολέµηση της ανεργίας και την αναστροφή του brain drain οι περιφέρειες και οι
δήµοι είναι επίσης οι καταλύτες, αυτοί που µπορούν να διοχετεύσουν τα κονδύλια απευθείας στην πραγµατική οικονοµία, τις
επιχειρήσεις, τους εµπόρους, την τοπική κοινωνία. Και γι’ αυτό
θα τους δώσουµε ξανά τη δύναµη και τα εφόδια να αποφασίσουν
γρήγορα και να πράττουν ακόµα γρηγορότερα.
Σε συνδυασµό µε τις παρεµβάσεις που έχουµε ήδη νοµοθετήσει για τους διαγωνισµούς, τις µελέτες, τις προµήθειες και τις
δηµόσιες συµβάσεις οι ΟΤΑ αποκτούν και πάλι την ισχύ που τους
αρµόζει ώστε να επιλύουν τα προβλήµατα των πολιτών και να
αναπτύσσουν τους τόπους τους.
Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη χτίζει µέρα µε τη µέρα
µια νέα Ελλάδα και σ’ αυτή χρειάζεται συµµάχους ισχυρούς, αυτόνοµους τοπικούς άρχοντες.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Σας ευχαριστούµε και για τον χρόνο.
Συνεχίζουµε τώρα µε τον κ. Αθανάσιο Παπαδόπουλο από τον
ΣΥΡΙΖΑ και έχουµε άλλους δύο οµιλητές, τον κ. Μπουτσικάκη και
τον κ. Μπάρκα, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία για σήµερα.
Κύριε Υπουργέ, θα µιλήσετε σήµερα;
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Θα µιλήσω στο κλείσιµο για να µην διακόψω τον κατάλογο
των οµιλητών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Παπαδόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Η µαγεία της αυτοδιοίκησης
υπάρχει όταν το θεσµικό πλαίσιο που τη διέπει, οι αρµοδιότητες,
οι πόροι, το ανθρώπινο δυναµικό και η λειτουργία των οργάνων
της αποδεικνύουν έµπρακτα ότι είναι το πιο κοντινό και ελκυστικό
στον πολίτη επίπεδο εξουσίας, όταν τα όργανα που την υπηρετούν σχεδιάζουν δράσεις, έργα, παρεµβάσεις µαζί µε τους πολίτες, όταν καταρτίζουν συµµετοχικό προϋπολογισµό, όταν
λογοδοτούν ανοιχτά, δηµόσια για τα πεπραγµένα τους, όταν εµπνέουν µε τη συµπεριφορά τους για ενεργό συµµετοχή στα
κοινά, όταν βρίσκονται στο πλευρό των πολιτών στη διάρκεια των
κρίσεων και αντιµετωπίζουν τα ζητήµατα που είναι ανοιχτά για
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τα δικαιώµατά τους µε έναν τρόπο που κατανοεί ότι πρέπει να
παίρνουν και πρωτοβουλίες για να δείξουν ότι κατανοούν τα κοινωνικά προβλήµατα.
Και, βέβαια, πρέπει να πούµε ότι όταν τα όργανα αυτοδιοίκησης λειτουργούν ως το µακρύ χέρι κυβερνητικών επιλογών η αυτοδιοίκηση χάνει την αίγλη της, το κύρος της.
Δυστυχώς, µε το σχέδιο νόµου που συζητάµε η εκλογή οργάνων αναπαράγει κοµµατικές περιχαρακώσεις ακόµη και στο επίπεδο των τοπικών συµβουλίων. Και αυτό είναι κάτι που θα µπορούσατε να αλλάξετε. Γιατί δεν έχουµε αυταπάτες ότι θα αλλάξετε κάτι σηµαντικό στο νοµοσχέδιό σας. Τουλάχιστον, όµως,
αυτό θα µπορούσατε να το αποσύρετε για να δείξετε ότι κατανοείτε την κριτική.
Η λογική που υπηρετεί το νοµοσχέδιο υποτάσσει τη δηµοκρατία στην αυτοδιοίκηση στις ανάγκες της Νέας Δηµοκρατίας, που
στοχεύει σε πλειοψηφίες του 43% και αδιαφορεί για το 57%,
όπως αποδεικνύει το µπόνους των 3/5 των εδρών.
Γνωρίζουµε πολύ καλά ότι η απλή ανόθευτη αναλογική είναι
δύσκολη. Αλλά, και το πολίτευµα της δηµοκρατίας, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι δύσκολο Η αρχαία Αθήνα δοκίµασε πιο εύκολα,
την αριστοκρατία, την ολιγαρχία, την απολυταρχία, που κάνει
ακόµα πιο εύκολη την κυβερνησιµότητα. Κατέληξε, όµως, στη
δηµοκρατία, σε διαβουλεύσεις, συνεργασίες που ζηµώνονταν
στην αγορά του δήµου.
Εµείς επιλέγουµε την πλειοψηφία του 51% όσο δύσκολη κι αν
είναι η συµµαχική διακυβέρνηση. Ασκήσαµε και εµείς, όπως επισήµαναν αρκετοί συνάδελφοι, νέα διακυβέρνηση µε βάση εκλογικό σύστηµα ενισχυµένης αναλογικής. Αλλά καταλήξαµε στην
προοδευτική διακυβέρνηση δίκαιης και βιώσιµης ανάπτυξης που
θέλουµε και θα την υπηρετήσουµε σε συµµαχία προγραµµατικής
σύγκλισης µε ευρύτατες συνεργασίες µε άλλες προοδευτικές,
οικολογικές δυνάµεις. Και στα πλαίσια της προοδευτικής διακυβέρνησης θα επανεξετάσουµε όλο αυτό το πλαίσιο µε την επιχειρηµατολογία που ακούστηκε πάρα πολύ καλά, µε ενδιαφέρουσες οµιλίες από αρκετούς συναδέλφους.
Δυο λόγια για τον Χρήστο Σινάνη, τον έντιµο, δηµιουργικό
πρώην δήµαρχο Μετεώρων, που τον χάσαµε πρόσφατα ως θύµα
της ολέθριας πανδηµίας. Ο Χρήστος ανήκε στη Νέα Δηµοκρατία,
ήξερε, όµως, να συνεργάζεται µε ειλικρίνεια και πολιτικό πολιτισµό µε όλους όσοι µπορούσαν να βοηθήσουν την επίλυση σηµαντικών ζητηµάτων του δήµου. Καλό του ταξίδι.
Κλείνω µε ένα ζήτηµα αφάνταστα σηµαντικό για τις εξελίξεις
στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Η κρίση της πανδηµίας προκάλεσε
πραγµατικό σοκ στον τρόπο σκέψης της ευρωπαϊκής ηγεσίας.
Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ήρθε εδώ, ο
κ. Σασόλι, αναγνώρισε ότι το Ταµείο Ανάκαµψης και άλλες παρεµβάσεις των ευρωπαϊκών οργάνων κατανόησαν ότι το νεοφιλελεύθερο σύµφωνο δηµοσιονοµικής πειθαρχίας πρέπει να
αλλάξει ριζικά. Αυτή είναι µια εξέλιξη σοβαρή που εντοπίζεται
στον τρόπο µε τον οποίον βρίσκονται σε εξέλιξη σηµαντικά ζητήµατα που αφορούν την ενωµένη Ευρώπη.
Πρέπει να πούµε ότι η ήδη οι κορυφαίοι πρωταγωνιστές της
περιόδου των µνηµονίων είχαν αναγνωρίσει ότι η Ελλάδα αδικήθηκε κατάφορα από την τιµωρητική λογική που επικράτησε.
Όταν αυτό το αναγνώρισαν ο Ρέντσι, ο Ολάντ, ο Μοσκοβισί, ο
Σολντς, ο Μάριο Σεντένο, ο Ζιγκµαν Γκάµπριελ, µέχρι και ο Ζαν
Κλοντ Γιούνκερ, είναι απόλυτα ανεύθυνο ο Έλληνας Πρωθυπουργός να αναφέρεται στο πρώτο εξάµηνο του 2015 ως «σκοτεινή περίοδο».
Κι αυτό θέλουµε να το επισηµάνουµε, γιατί µπροστά µας είναι
µια νέα εποχή η οποία πρέπει να κατανοήσει ότι τα ζητήµατα που
είναι µπροστά για να γίνουν οι αλλαγές που απαιτούνται στον
τρόπο που η Ελλάδα θα υπάρχει στην ενωµένη Ευρώπη απαιτούν
παρεµβάσεις οι οποίες να δείχνουν ότι αυτές οι µετακινήσεις
υπηρετούνται καλύτερα όταν υπάρχει το προοδευτικό µοντέλο
διακυβέρνησης. Και επιτέλους όταν η Γερµανία αποδοκίµασε συνεργασίες άλλου τύπου, υπάρχει ενδεχόµενο πάρα πολύ πιθανό
οι συνεργασίες που θα υπάρξουν να είναι εναλλακτικού τύπου,
να είναι πράσινων οικολόγων, σοσιαλδηµοκρατών, αριστεράς µε
ένα περιεχόµενο που βρίσκει συγκλίσεις σε προγραµµατικό
πεδίο.
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Εµείς για ποιον λόγο, αγαπητοί συνάδελφοι, να δαιµονίζουµε
µε αυτό που κάνετε τώρα την αναζήτηση των προγραµµατικών
συγκλίσεων που θα οδηγούν και την αυτοδιοίκηση και το µοντέλο
της διακυβέρνησης της χώρας να ασκείται µε αυτή τη δυσκολία
των συµµαχιών που οικοδοµούνται πάνω στις αξιόπιστες προγραµµατικές συγκλίσεις. Γιατί είµαστε και σε µια περίοδο στην
οποία όλες οι επισηµάνσεις πρέπει να λαµβάνονται σοβαρά υπ’
όψιν.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕYΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κι εµείς
ευχαριστούµε τον κ. Παπαδόπουλο.
Συνεχίζουµε τώρα µε τον κ. Μπουτσικάκη και µετά είναι ο κ.
Μπάρκας και µετά ο Υπουργός.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ–ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ: Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο στόχος του
σηµερινού νοµοσχεδίου είναι να επαναφέρει και να διασφαλίσει
την κυβερνησιµότητα στους δήµους και τις περιφέρειες της
χώρας, πάντα µε σεβασµό στην εκπροσώπηση όλων των παρατάξεων.
Όπως είχαµε εξαρχής προβλέψει, το σύστηµα της απλής αναλογικής που ψήφισε και εφάρµοσε η προηγούµενη κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ στην εκλογή των δηµοτικών και περιφερειακών
αρχών είχε καταστροφικές συνέπειες για την οµαλή λειτουργία
τους. Η απλή αναλογική στέρησε τη δυνατότητα αποτελεσµατικής διοίκησης, εµποδίζοντας τους εκλεγµένους δηµάρχους και
περιφερειάρχες να ασκήσουν την πολιτική για την οποία ψηφίστηκαν από τους πολίτες.
Δήµαρχοι και περιφερειάρχες από όλη τη χώρα, από όλη την
Ελλάδα, όλων των παρατάξεων, επισήµαναν διαρκώς τα θεσµικά,
τα διαχειριστικά και τα πολιτικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν
στη διοίκηση των ΟΤΑ και φυσικά ακόµα και στη λήψη των απλών
αποφάσεων. Τα στοιχεία από όλη τη χώρα δείχνουν τι πραγµατικά συµβαίνει, όσο και αν η Αξιωµατική Αντιπολίτευση προσπαθεί να πείσει για το αντίθετο.
Με τον νόµο του ΣΥΡΙΖΑ, µε βάση τα αποτελέσµατα των τελευταίων εκλογών, σε διακόσιους τριάντα από τους τριακόσιους
τριάντα τρεις δήµους και σε έξι από τις δεκατρείς περιφέρειες ο
δήµαρχος ή ο περιφερειάρχης αντίστοιχα δεν έχει την πλειοψηφία των µελών του δηµοτικού ή περιφερειακού συµβουλίου αντίστοιχα. Για παράδειγµα, στον Δήµο Θεσσαλονίκης -θα το
ξέρετε εσείς καλά, κύριε Κούβελα- ο δήµαρχος εξελέγη τη δεύτερη Κυριακή µε ποσοστό 66,8% κι έλαβε επτά από τις σαράντα
εννέα έδρες του δηµοτικού συµβουλίου. Αντίστοιχο παράδειγµα
έχουµε και στον Δήµο Ορεστιάδας, αλλά και σε πάρα πολλούς
δήµους σε όλη την επικράτεια.
Εξαιτίας, λοιπόν, της απλής αναλογικής στη συντριπτική πλειοψηφία των ΟΤΑ της χώρας οι εκλεγµένοι δήµαρχοι και περιφερειάρχες δεν έχουν την πλειοψηφία και κατ’ επέκταση δεν έχουν
καµµία δυνατότητα άσκησης της πολιτικής για την οποία ψηφίστηκαν. Κάθε φορά δέχονται πιέσεις από κάθε λογής µειοψηφίες
ή ακόµα και εκβιασµούς. Η λεγόµενη απλή, άδολη αναλογική δεν
είναι στην πραγµατικότητα ούτε απλή, αλλά ούτε και άδολη. Γι’
αυτό η κατάργησή της αποτέλεσε βασική δέσµευση προεκλογική
για τη Νέα Δηµοκρατία και τον Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας είναι υπέρ των συναινέσεων, των συνθέσεων, των συγκλίσεων, όχι όµως υπέρ των πολιτικών εκβιασµών και των αθέµιτων συναλλαγών. Σήµερα δίνουµε τέλος στους πολιτικούς εκβιασµούς εν όψει δευτέρου γύρου και τις συναλλαγές κάτω από
το τραπέζι καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας.
Στο εξής, όπως ξέρετε, οι δήµαρχοι και οι περιφερειάρχες θα
εκλέγονται µε ποσοστό άνω του 43%. Έτσι θα διασφαλίζουν και
την πλειοψηφία στο συµβούλιο το δηµοτικό ή το περιφερειακό.
Οπότε επαναφέρουµε το σύστηµα που ίσχυε πριν από το 2019,
καθώς και την πενταετή θητεία. Αυτό το κάνουµε µάλιστα σε ουδέτερο πολιτικά χρόνο, µακριά από τις επόµενες αυτοδιοικητικές
εκλογές, για να µην κατηγορηθούµε κιόλας ότι ευνοούµε και κάποιους υποψηφίους. Η προώθηση της πολυεπίπεδης διακυβέρ-
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νησης των ΟΤΑ είναι το αµέσως επόµενο βήµα, ένα βήµα το
οποίο δεσµευόµαστε ότι θα ξεκινήσει άµεσα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι ΟΤΑ πρέπει να είναι σε θέση
να λειτουργούν µε ταχύτητα και αποτελεσµατικότητα. Με το νοµοσχέδιο που ψηφίζουµε σήµερα θεσπίζουµε ένα πλήρες νοµικό
πλαίσιο για τους ΟΤΑ. Ικανοποιούµε το αίτηµα των τοπικών κοινωνιών για εκλογή συµβουλίων και προέδρων δηµοτικών κοινοτήτων, χωρίς εξαίρεση σε όλη την επικράτεια. Ψηφιοποιούµε τις
διαδικασίες υποβολής υποψηφιοτήτων. Εξορθολογίζουµε τα κωλύµατα εκλογιµότητας. Θωρακίζουµε το επαγγελµατικό ασυµβίβαστο για τους περιφερειάρχες, ώστε να αφοσιώνονται αποκλειστικά και συνολικά στα αυξηµένα διοικητικά τους καθήκοντα. Εγγυόµαστε τη διαφάνεια. Διασφαλίζουµε τον ουσιαστικό έλεγχο
των εκλογικών δαπανών.
Το σηµερινό νοµοσχέδιο αποτελεί µια θεσµική τοµή στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι ένα νοµοσχέδιο για την αποκατάσταση
της εύρυθµης λειτουργίας των ΟΤΑ, την κυβερνησιµότητα, την
ανάπτυξη και την εκπλήρωση της αποστολής τους προς όφελος
των πολιτών. Είναι ένα νοµοσχέδιο που απελευθερώνει τους τοπικούς άρχοντες από την οµηρία της απλής αναλογικής και τους
δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν όλα τα χρηµατοδοτικά εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους για την ανάπτυξη των δήµων
και των περιφερειών.
Αν, κυρίες και κύριοι, θέλουµε οι ΟΤΑ να λειτουργούν αποτελεσµατικά για την εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος
χωρίς αθέµιτες συναλλαγές, χωρίς υποταγή σε µικροπολιτικές
και σκοπιµότητες, αυτή σήµερα είναι η απάντηση.
Σας καλώ, λοιπόν, όλους να ψηφίσετε το νοµοσχέδιο για το
οποίο έχουµε συζητήσει σήµερα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕYΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο κ. Μπάρκας από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η σηµερινή συζήτηση γίνεται
κάτω από τα γεγονότα που βιώνει η ελληνική κοινωνία, τον φόβο
που έχει απλωθεί σε όλη την ελληνική επικράτεια. Το οργανωµένο έγκληµα, δυστυχώς, βρίσκεται σε πλήρη δράση, αφήνοντας
µατωµένα τα ίχνη του σε δρόµους πλατείες και καφετέριες. Πυροβολεί ανενόχλητο τις πολυκατοικίες ανθρώπων σε όλη την επικράτεια µε απούσα την Κυβέρνηση και ακόµα περισσότερο
απόντες τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, αλλά και τον Υπουργό Αστυνοµίας, ο οποίος δεν έχει πει απολύτως τίποτα.
Το «νόµος και τάξη» που έταξε ο κ. Μητσοτάκης αποδεικνύεται
«ανόµοια και τάξη της µαφίας». Το χάσµα ανάµεσα στις προεκλογικές υποσχέσεις και στα έργα της Κυβέρνησης είναι κραυγαλέο.
Η βαριά εγκληµατικότητα φαίνεται να έχει βαθιές ρίζες και η αδυναµία της Κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη να την αντιµετωπίσει
υπονοµεύει την ασφάλεια των πολιτών.
Το σηµερινό νοµοσχέδιο, κύριε Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, τα έφερε έτσι η τύχη που εισάγεται από έναν
Υπουργό, τον παρόντα Υπουργό, που δεν τον ενδιαφέρει καθόλου η δηµοκρατία. Από κάθε υπουργικό θώκο όπου και αν πέρασε προσπάθησε να υπονοµεύσει τη δηµοκρατία στη χώρα. Δεν
τον ενδιαφέρει η θέληση των πολιτών όπως εκφράζεται µε την
ψήφο τους. Θεωρεί πως κάποιες ψήφοι είναι ετεροβαρείς. Γι’
αυτό και εισάγει την παραχάραξη της εκλογικής διαδικασίας αλλάζοντας το αποτέλεσµα και ισχυροποιώντας κάποιους οι οποίοι
δεν έχουν την πλειοψηφία.
Η πρόταση της Νέας Δηµοκρατίας για τον εκλογικό νόµο συνεχίζει την αντιδηµοκρατική εκτροπή που άρχισε µε το πρώτο νοµοθέτηµα του κ. Θεοδωρικάκου τον Αύγουστο του 2019. Και από
τότε συστηµατικά κατεδαφίζει τις θεσµικές δηµοκρατικές κατακτήσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση από το 1974. Συνοπτικά η Νέα
Δηµοκρατία κατήργησε ουσιαστικά τα δηµοτικά συµβούλια, τα
περιφερειακά συµβούλια, αφαιρώντας τους όλες τις κύριες αρµοδιότητες και τις ανέθεσε στον δήµαρχο-περιφερειάρχη και την
ελεγχόµενη από αυτούς οικονοµική επιτροπή. Παραβιάζει έτσι
όχι µόνο τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονοµίας, αλλά ανα-
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τρέπει και το ελληνικό αυτοδιοικητικό κεκτηµένο, σύµφωνα µε το
οποίο βασικά όργανα λήψης αποφάσεων είναι τα συλλογικά όργανα της αυτοδιοίκησης. Με αντιθεσµικό, αντισυνταγµατικό
τρόπο άλλαξε άρδην µετεκλογικά τις ρυθµίσεις για την ενδοδηµοτική αποκέντρωση που προέβλεπε ο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» µε την
αφαίρεση των αρµοδιοτήτων από τις τοπικές κοινότητες και τον
τρόπο εκλογής των προέδρων τους.
Τώρα µε τον προτεινόµενο εκλογικό νόµο οι πιο βασικές ρυθµίσεις είναι οι εξής. Καθιερώνει ένα απόλυτα πλειοψηφικό σύστηµα που µε 43% ο πρώτος συνδυασµός εκλέγει το 60% των
συµβούλων, τον δήµαρχο και τον περιφερειάρχη. Και όλα αυτά
τα κάνετε γιατί θέλετε να επιφέρετε να επανέλθει η εκλογιµότητα
στα δηµοτικά συµβούλια και στις περιφέρειες.
Αλήθεια, κύριε Υπουργέ -και ο κ. Κούβελας που είναι εδώ
παρών- τον κ. Ψωµιάδη τον γνωρίζετε; Τον κ. Παπαγεωργόπουλο
τον γνωρίζετε; Είναι δύο στελέχη της Νέας Δηµοκρατίας. Ο δε
πρώτος, ο κ. Ψωµιάδης, υποψήφιος πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας. Αυτοί λοιπόν, κύριοι Υπουργοί, είχαν κερδίσει την εκλογιµότητα στους δήµους και στην περιφέρειά τους. Τι είναι αυτοί
οι άνθρωποι; Είναι δύο, από τους πολλούς, µέλη της Νέας Δηµοκρατίας όπου έχουν οικονοµικές ατασθαλίες µε τη δικαιοσύνη.
Κατηγορούνται επειδή είχα την εκλογιµότητα, κύριε Κούβελα,
στην Θεσσαλονίκη, από την οποία προέρχεστε. Επειδή και οι δύο
έχουν την εκλογιµότητα κατηγορούνται, λόγω της εκλογιµότητας, για χρέη τα οποία δηµιούργησαν στους δήµους, αλλά και
για χρήµατα τα οποία οι ίδιοι οικειοποιήθηκαν από τους δήµους.
Λόγω λοιπόν της εκλογιµότητας.
Είναι, λοιπόν, αυτή η εκλογιµότητα -την οποία εσείς θέλετε να
επαναφέρετε- µια πρωτοφανής πανευρωπαϊκά εκλογική ρύθµιση
που έρχεται να καταργήσει το µετριοπαθές αναλογικό σύστηµα
που έχει καθιερώσει ο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ». Εξαφανίζει ουσιαστικά
την αυτοτελή λειτουργία των τοπικών κοινοτήτων, αφού υποχρεώνει τους υποψηφίους τους να κρέµονται κάτω από ένα δηµοτικό
συνδυασµό και να εξαρτώνται από το κεντρικό αποτέλεσµα των
δήµων. Καταργεί δηλαδή την τρίτη κάλπη που επέτρεψε σε χιλιάδες πολίτες να συµµετάσχουν ενεργά σε τοπικές υποθέσεις.
Ορίζει το 3% ως όριο εισόδου στην κατανοµή των εδρών εµποδίζοντας την εκπροσώπηση µικρών τοπικών δυνάµεων. Μειώνει
τον αριθµό των συµβούλων σε όλες τις περιφέρειες και αυξάνει
αντίθετα τον πιθανό αριθµό των υποψηφιοτήτων στο 150% των
εδρών κάθε ΟΤΑ.
Είναι προφανές ότι µε το προτεινόµενο νοµοσχέδιο επιδιώκεται η εγκαθίδρυση και παγίωση ενός αυταρχικού, αδιαφανούς
συστήµατος διακυβέρνησης, ελεγχόµενο από τη συντηρητική
παράταξη. Στόχος είναι ο αποκλεισµός των προοδευτικών δυνάµεων από την πλειοψηφία των ΟΤΑ, σύµφωνα µε τη ρήση του κ.
Βορίδη, του Υπουργού: «Λήξη θεσµικών µέτρων έτσι ώστε να µην
ξανακυβερνήσει η Αριστερά.». Αυτό κάνετε. Αυτό νοµοθετείτε.
Αυτή τη δηµοκρατία έχετε στο µυαλό σας. Παρά τις ασήµαντες
αυτές υποχωρήσεις, το νοµοσχέδιο είναι δηµοκρατικό, αντιαυτοδιοικητικό.
Η υπόσχεση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συµµαχία πρέπει και
είναι ότι µέσα από έναν ανοιχτό και ουσιαστικό διάλογο µε όλες
τις κοινωνικές, αυτοδιοικητικές, προοδευτικές δυνάµεις και στο
πλαίσιο µιας συνολικής µεταρρύθµισης για µια µεγάλη αποκέντρωση µε ισχυρή δηµοκρατική αυτοδιοίκηση, το εκλογικό σύστηµα που καθιερώνει η Νέα Δηµοκρατία πρέπει να αλλάξει και
θα αλλάξει.
Εµείς έχουµε µια διαφορετική αντίληψη για την αυτοδιοίκηση.
Θέλουµε να απελευθερώσουµε τη δηµοκρατία όχι να την εγκλωβίσουµε όπως κάνετε εσείς. Θέλουµε να ενεργοποιήσουµε τους
πολίτες να ασχοληθούν µε τα κοινά. Οι µεγάλες ανάγκες της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν µπορούν να ικανοποιηθούν µε εκλογικές στρεβλώσεις, µε νόθευση της λαϊκής ετυµηγορίας. Καταψηφίζουµε το σχέδιο νόµου. Υπερασπιζόµαστε τη δηµοκρατία
και το Σύνταγµα της χώρας. Αντιστεκόµαστε σε εσάς, σε εσάς
που υπονοµεύετε και τη δηµοκρατία και το Σύνταγµα στη χώρα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Και εµείς
ευχαριστούµε.
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Ο κύριος Υπουργός έχει τον λόγο τώρα.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Μπάρκα, το ποιος κυβερνάει έναν δήµο ή µια χώρα το
αποφασίζουν οι πολίτες και οι κοινωνικές δυνάµεις που αναπτύσσονται και οι κοινωνικές πλειοψηφίες, όχι ένας νόµος στα χαρτιά.
Ο νόµος βοηθά την κυβερνησιµότητα, όχι το πώς σχηµατίζονται
οι κοινωνικές πλειοψηφίες. Απόδειξη αυτός ο εκλογικός νόµος
τον οποίο εσείς φτιάξαµε στα µέτρα σας, αλλά τρεις στους τέσσερις δήµους αυτή τη στιγµή έχουν δηµάρχους προερχόµενους
ή στηριζόµενους από τη Νέα Δηµοκρατία και δώδεκα στις δεκατρείς περιφέρειες.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Μπλε ο χάρτης!
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Επαναλαµβάνω ο εκλογικός νόµος είναι εκεί για να βοηθά
την κυβερνησιµότητα του εκλεγµένου δηµάρχου και περιφερειάρχη. Δεν είναι για να διαµορφώνει τις κοινωνικές τους πλειοψηφίες. Αυτές τις διαµορφώνουν τα κοινωνικά προγράµµατα των
πολιτικών κοµµάτων ή των υποψηφίων δηµάρχων και περιφερειαρχών. Και µακάρι να έχετε τέτοιες προτάσεις και να µπορείτε
να πείσετε. Αυτή τη στιγµή οι προτάσεις που κάνετε δεν πείθουν,
αντίθετα που αποσυσπειρώνουν τη βάση σας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πρώτα η εµπιστοσύνη. Και για να
τη χτίζουµε είναι αναγκαίο οι κυβερνήσεις να τηρούν τις προεκλογικές τους δεσµεύσεις. Τηρώντας, λοιπόν, τη ρητή προεκλογική δέσµευση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη,
προχωράµε σε µια βαθιά τοµή στη λειτουργία των ΟΤΑ, η οποία
συνδυάζει το όραµα µε τον ρεαλισµό, τη διαφάνεια µε τη λειτουργικότητα, την εξυπηρέτηση του πολίτη µε τη χρηστή διοίκηση.
Το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο αποτελεί τοµή διότι ανάµεσα σε
όλα τα άλλα βάζει τέλος στις συνθήκες ακυβερνησίας που έχει
προκαλέσει η αλά καρτ απλή αναλογική του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία
οδηγούσε σε πολλές περιπτώσεις εκλεγµένους τοπικούς άρχοντες σε ένα καθεστώς ιδιότυπης οµηρίας. Μια οµηρία που µε τη
σειρά της στερούσε τους πολίτες από έργα και υπηρεσίες που
δικαιούνται να απολαµβάνουν. Ο στόχος µας, λοιπόν, είναι να
επαναφέρουµε την κυβερνησιµότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Αντιµετωπίζουµε δραστικά τις ολέθριες συνέπειες που έχει το
ισχύον σύστηµα στην οµαλή λειτουργία των περιφερειών και των
δήµων. Ξεκλειδώνουµε τις γραφειοκρατικές διαδικασίες για να
µπορούν στο εξής να λαµβάνονται γρήγορα αποφάσεις έτσι
ώστε να υλοποιείται το πρόγραµµα που έχουν εγκρίνει οι πολίτες
µε την ψήφο τους και να αξιοποιούνται όλα τα χρηµατοδοτικά
εργαλεία που έχουµε στη διάθεσή µας.
Συνοψίζω τις βασικές αλλαγές που επιφέρει το νοµοσχέδιο.
Πρώτον, θεσπίζεται σταθερός εκλογικός κύκλος για την αυτοδιοίκηση αποσυνδέοντας έτσι την εκλογή δηµοτικών και περιφερειακών αρχών από τις ευρωεκλογές. Συγκεκριµένα προβλέπεται
η επαναφορά της πενταετούς θητείας. Οι δήµαρχοι και οι περιφερειάρχες που θα αναδειχθούν από τις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 θα έχουν πλήρη πενταετή θητεία η οποία θα
ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2024. Δεύτερον, το όριο εκλογής
από τον πρώτο γύρο τίθεται σε ποσοστό 43% συν µία ψήφο. Τρίτον, τίθεται όριο 3% για το δικαίωµα εκλογής δηµοτικού ή περιφερειακού συµβούλου, το οποίο είναι ανεξάρτητο από τον
αριθµό των µελών του οικείου συµβουλίου και ευθυγραµµισµένο
µε το ισχύον όριο στις εθνικές εκλογές. Τέταρτον, εξασφαλίζεται
η εκλογή των 3/5 των µελών του συµβουλίου στο νικητή των
εκλογών. Πέµπτον, προβλέπεται η εκλογή συµβουλίων ή προέδρων δηµοτικών κοινοτήτων σε όλη την επικράτεια χωρίς εξαίρεση. Μια ρύθµιση που ανταποκρίνεται στα σχετικά αιτήµατα
των τοπικών κοινωνιών. Και επειδή για τις κοινότητες έγινε πολύς
λόγος τις προηγούµενες ηµέρες στην επιτροπή, παραπέµπω στις
νοµοτεχνικές βελτιώσεις που κατέθεσα το µεσηµέρι.
Η πολιτική ουσία, όµως, είναι ότι καταργούµε την τέταρτη
κάλπη, όχι τις κοινότητες. Τα µπερδέψατε και τα µπερδέψατε
γιατί σας νοιάζουν µόνο οι αντιπολιτευτικές κορώνες, όχι οι αρµοδιότητες και πώς αυτές ασκούνται προς όφελος των δηµοτών.
Έκτον, η υποβολή των υποψηφιοτήτων γίνεται µόνο µέσω συνδυασµών και µε δήλωση που υποβάλλεται στην ηλεκτρονική
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πύλη «gov.gr» κατ’ επιλογή του υποψηφίου µε το πατρώνυµο και
το µητρώνυµο του.
Έβδοµον, στο πλαίσιο της θέσπισης σταθερού εκλογικού κύκλου µε τη διεξαγωγή των αυτοδιοικητικών εκλογών θα προβλέπεται τη δεύτερη Κυριακή του µηνός Οκτωβρίου του πέµπτου
έτους κάθε δηµοτικής περιόδου. Τίθεται καταληκτική ηµεροµηνία
η 31η Αυγούστου του έτους των εκλογών για την κατάρτιση και
δήλωση των συνδυασµών και η 10η Σεπτεµβρίου για την ανακήρυξη αυτών από το αρµόδιο δικαστήριο, ώστε να υπάρχει πλήρης έλεγχος των εκλογικών δαπανών και οι υποψήφιοι να είναι
εγκαίρως γνωστοί στο εκλογικό σώµα.
Όγδοον, ο αριθµός των µελών των δηµοτικών και περιφερειακών συµβούλων καθώς και των συµβουλίων δηµοτικών κοινοτήτων καθορίζεται µε βάση συγκεκριµένες πληθυσµιακές κλίµακες. Προβλέπεται λελογισµένη µείωση του αριθµού των µελών
τους µε στόχο τον εξορθολογισµό χωρίς να δηµιουργείται πρόβληµα στην οµαλή λειτουργία των ΟΤΑ. Επισηµαίνω εδώ ότι ανταποκρινόµενοι σε ορισµένες ανησυχίες που διατυπώθηκαν ως
προς την πρόβλεψη αυτή πριν τη συνεδρίαση των επιτροπών,
αλλά και το µεσηµέρι στις νοµοτεχνικές βελτιώσεις προχωρήσαµε σε στοχευµένες παρεµβάσεις. Για παράδειγµα, η µείωση
στα περιφερειακά συµβούλια περιορίζεται έτσι στο 15% περίπου.
Ένατον, εξορθολογίζεται το πλαίσιο κωλυµάτων εκλογιµότητας και ασυµβιβάστων λαµβανοµένων υπ’ όψιν και παρατηρήσεων που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης.
Δέκατον, επαναδιατυπώνονται µε σαφήνεια και πληρότητα δικονοµικές διατάξεις που αφορούν την εκδίκαση διαφορών που
σχετίζονται µε τις εκλογές ΟΤΑ.
Εντέκατον, για τη διεξαγωγή των εκλογών δηµοτικών και περιφερειακών αρχών λαµβάνεται υπ’ όψιν ο µόνιµος πληθυσµός
όπως αποτυπώνεται στα αποτελέσµατα της τελευταίας απογραφής.
Δωδέκατον, σύµφωνα µε τα σήµερα ισχύοντα ο εκλεγµένος
περιφερειάρχης κατά τη διάρκεια της θητείας του τελεί σε αναστολή της επαγγελµατικής του δραστηριότητας.
Σηµειώνω εδώ ότι οι βασικές διατάξεις του σχεδίου νόµου
προέκυψαν µετά από γόνιµο διάλογο µε τους θεσµικούς εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθµού ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ,
ενώ κατά την επεξεργασία του ελήφθησαν υπ’ όψιν -όπως προανέφερα- σχόλια και παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν από φορείς στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης, αλλά και οι
παρατηρήσεις των πολιτικών κοµµάτων στις συνεδριάσεις της
επεξεργασίας της επιτροπής.
Ο νέος νόµος για τους ΟΤΑ υλοποιεί µε απολύτως λειτουργικό
τρόπο την επιταγή του Συντάγµατος που ορίζει ότι η αυτοδιοίκηση έχει σοβαρές αρµοδιότητες για να βελτιώνει την καθηµερινότητα των πολιτών και δυστυχώς ο εκλογικός νόµος του
ΣΥΡΙΖΑ κατέληξε σε καταστροφικό φιάσκο, διότι διαιώνιζε ένα
καθεστώς ακυβερνησίας στους ΟΤΑ. Αυτό το γνωρίζουν καλύτερα από όλους οι ίδιοι οι λειτουργοί της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Γι’ αυτό και πολλοί από αυτούς ανάµεσά τους και αρκετοί που
προέρχονται από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση στηρίζουν τις
αλλαγές που προωθούµε σήµερα.
Με την ψήφιση, λοιπόν, του υπό συζήτηση νοµοσχεδίου βάζουµε τέλος στο µοντέλο ακυβερνησίας που επέβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Θυµίζω ότι µία από τις πρώτες αλλαγές που κάναµε ήταν να δώσουµε αρµοδιότητες στην οικονοµική επιτροπή των δήµων έτσι
ώστε να λυθούν τα χέρια των δηµοτικών αρχών και να µπορέσουν να υλοποιήσουν αποφάσεις προς την κατεύθυνση του προγράµµατος για το οποίο τους εξέλεξαν οι πολίτες µε την ψήφο
τους στις εκλογές.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ακούσαµε να λέει η Αντιπολίτευση -όχι µόνο η Αξιωµατική- ότι έπρεπε πρώτα να αλλάξουµε
τις αρµοδιότητες και µετά το εκλογικό σύστηµα. Αλήθεια; Γιατί
δεν το κάνατε εσείς, ο κ. Ζαχαριάδης για παράδειγµα, η κ. Λιακούλη, ο κ. Καµίνης όλα τα προηγούµενα χρόνια; Όσα δεν κάνατε εσείς επί χρόνια θα το κάνουµε εµείς και θα σας εξηγήσω
πώς και µε ποια σειρά.
Η Ελλάδα µετά από µια δεκαετία οικονοµικής κρίσης και δεκαπέντε µήνες διαρκούς µάχης µε την πανδηµία του κορωνοϊού
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γυρίζει σελίδα. Από την πρώτη στιγµή που η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας προχωρήσαµε ταχύτατα στην υλοποίηση των προεκλογικών δεσµεύσεων για τον χώρο της αυτοδιοίκησης. Έχουµε και το αποδεικνύουµε εµπράκτως ένα δυναµικό, εφαρµόσιµο, συνεκτικό και
ολοκληρωµένο στρατηγικό σχέδιο για τις περιφέρειες και τους
δήµους.
Σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο η βελτίωση της καθηµερινότητας των πολιτών εξαρτάται από τους πόρους που Κυβέρνηση και αυτοδιοίκηση επενδύουν ώστε πράγµατι η ζωή των
πολιτών να γίνει καλύτερη και αυτή η πόροι µετά από πολλά χρόνια είναι διαθέσιµοι, καθώς αφ’ ενός το πρόγραµµα «Αντώνης
Τρίτσης» και αφ’ ετέρου το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης αθροίζουν
πάνω από 5,5 δισεκατοµµύρια ευρώ αποτελώντας -όπως ειπώθηκε και προηγουµένως- ένα σύγχρονο σχέδιο Μάρσαλ για την
αυτοδιοίκηση, δίνοντας την ευκαιρία στους δήµους και τις περιφέρειες να συµβάλουν δυναµικά στην επανεκκίνηση της εθνικής
οικονοµίας και αλλάζοντας παράλληλα την όψη των τοπικών κοινωνιών.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η πολυετής οικονοµική κρίση είχε ως
συνέπεια τη σηµαντική µείωση των θεσµοθετηµένων πόρων των
κεντρικών αυτοτελών πόρων που προέρχονται από θεσµοθετηµένες πηγές φορολογικών εσόδων, όπως ο φόρος εισοδήµατος
φυσικών και νοµικών προσώπων, ο ΦΠΑ και ο ΕΝΦΙΑ και αποδίδονται στους ΟΤΑ προκειµένου να εξασφαλίζεται η οικονοµική
αυτοτέλεια της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Ενδεικτικά από το 2011 έως σήµερα σε ό,τι αφορά τους δήµους της χώρας αποτυπώνεται µια σωρευτική µείωση της τάξης
του 42%. Αυτή η τάση συρρίκνωσης πλέον αντιστρέφεται εντυπωσιακά και τα δύο µεγάλα προγράµµατα έρχονται να υπερκαλύψουν το έλλειµµα αυτό µε πολλαπλασιαστικά µάλιστα αναπτυξιακά οφέλη την επόµενη πενταετία.
Το σηµαντικό βήµα που κάνουµε µε το νοµοσχέδιο για την
εκλογή τοπικών και περιφερειακών αρχών είναι ένα απαραίτητο
βήµα που θα συνδυαστεί και µε τα επόµενα βήµατα που δροµολογούµε, προκειµένου να εξοπλίσουν την αυτοδιοίκηση µε όλα
τα εργαλεία που χρειάζεται για την εύρυθµη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων και τελικά τη βελτίωση της καθηµερινότητας
των πολιτών.
Πρώτον, στηρίζουµε τους δήµους για όσο διάστηµα χρειαστεί.
Την περασµένη χρονιά ενισχύσαµε τους δήµους µε κονδύλια
ύψους 187,1 εκατοµµυρίων ευρώ, ενώ στα 50 εκατοµµύρια ευρώ
ανήλθε η έκτακτη χρηµατοδότηση των προηγούµενων µηνών και
σε συνεννόηση µε το οικονοµικό επιτελείο θα συνδράµουµε ξανά
τους δήµους εντός του έτους για να συνεχίσουν να στηρίζουν
νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε τοπικό επίπεδο.
Δεύτερον, επιταχύνουµε την υλοποίηση των αναπτυξιακών
προγραµµάτων του Υπουργείου Εσωτερικών «Αντώνης Τρίτσης»
και «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» εντάσσοντας συνεχώς νέα έργα που συµβάλλουν στην ανάκαµψη της εθνικής µας οικονοµίας και επιταχύνουν την περιφερειακή ανάπτυξη. Πρόκειται για προγράµµατα
που χρηµατοδοτούν την κατασκευή, αναβάθµιση, συντήρηση
επενδυτικών έργων και υποδοµών τα οποία αλλάζουν την τοπική
όψη και δηµιουργούν χιλιάδες θέσεις εργασίας σε κάθε γωνιά
της πατρίδας µας.
Τρίτον, έχουµε ξεκαθαρίσει ότι είναι πρόθεσή µας να µεταφερθεί η είσπραξη του ΕΝΦΙΑ στην τοπική αυτοδιοίκηση παράλληλα
µε την αναµόρφωση των κεντρικών αυτοτελών πόρων, των χρηµάτων δηλαδή που έχει η αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθµού να υλοποιήσει τον προϋπολογισµό της. Με έκπληξη άκουσα, νοµίζω για
πρώτη φορά τόσο καθαρά από τον ΣΥΡΙΖΑ δια του κ. Σκουρλέτη,
µια τόσο απόλυτη αντίθεση στην ενίσχυση της οικονοµικής αυτοτέλειας των δήµων που θα συνεπαγόταν µια τέτοια µεταφορά
του φόρου ακίνητης περιουσίας στους δήµους. Και άκουσα από
την πλευρά της Νέας Δηµοκρατίας, από τον κ. Καιρίδη, µια σαφή
προτροπή να προχωρήσουµε γρήγορα στη µεταρρύθµιση αυτή.
Καθαρές κουβέντες λοιπόν.
Σε ανύποπτο χρόνο πρότεινε τη µεταφορά του ΕΝΦΙΑ στους
δήµους ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόθεσή µας είναι να το συζητήσουµε αυτό µε την ΚΕΔΕ το 2022, έτος αναµόρφωσης των
ΚΑΠ και για µένα προσωπικά έτος αύξησης των ΚΑΠ ώστε να
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µπορούν να απορροφηθούν και να εξοµαλυνθούν όλες οι αναταράξεις και οι ανισότητες που θα µπορούσαν να δηµιουργηθούν
από τη µεταφορά του ΕΝΦΙΑ, καθώς άλλη η αξία της γης στο
Ψυχικό και άλλη στους ογδόντα δύο ορεινούς ή πολύ µικρούς
νησιωτικούς δήµους της χώρας µας και φυσικά και άλλο θα ήταν
το ύψος του ΕΝΦΙΑ που θα µεταφερόταν στους δήµους. Άρα
είναι µια σοβαρή συζήτηση που θα γίνει µε την ΚΕΔΕ εντός του
2022, πάλι ένα έτος πριν από το εκλογικό έτος 2023.
Όλα αυτά συνδέονται βέβαια µε τη βασική θεσµική αλλαγή
που µας µένει ακόµη να κάνουµε στην αυτοδιοίκηση. Αναφέροµαι στο κεφάλαιο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, δηλαδή της
αποσαφήνισης των αρµοδιοτήτων µεταξύ του κεντρικού κράτους, των αποκεντρωµένων διοικήσεων, των περιφερειών και των
δήµων. Πρόκειται για µια εµβληµατική µεταρρύθµιση, µια πραγµατική καινοτοµία η οποία σε συνδυασµό µε το νέο εκλογικό σύστηµα και την κατάργηση της απλής αναλογικής αποσκοπεί στην
ισχυροποίηση του θεσµού της αυτοδιοίκησης. Αυτή η συζήτηση
ξεκινά αυτόν τον µήνα.
Άκουσα από διάφορους εισηγητές, κυρίως από την Αξιωµατική
Αντιπολίτευση, ότι είχαµε πει ότι θα ξεκινήσουµε και δεν ξεκινήσαµε αυτή τη συζήτηση. Από την πρώτη στιγµή έχουµε πει µε
τον Μάκη Βορίδη ως νέα ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών ότι
έχουµε διάφορα ζητήµατα που µας είχε θέσει ως προτεραιότητα
ο Πρωθυπουργός. Ψηφίστηκε ο νόµος για τον εσωτερικό έλεγχο
για το ΑΣΕΠ, έρχεται ο εκλογικός νόµος και ψηφίζεται αύριο για
τους ΟΤΑ, είχαµε το νοµοσχέδιο για την ψήφο των Ελλήνων του
εξωτερικού και την άρση των περιορισµών τους, έχουµε το νοµοσχέδιο για την τηλεργασία που κατατέθηκε και κλείνουµε
αυτόν τον κύκλο µε τα ζώα συντροφιάς. Τον Ιούνιο και τον Ιούλιο
συζητάµε για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, µε στόχο το φθινόπωρο να έχουµε καταλήξει. Μπορεί εσείς να µην το κάνατε στα
τεσσεράµισι χρόνια, αλλά εµείς θα το κάνουµε σε λίγους µήνες.
Ξεκαθαρίζω για µία ακόµη φορά ότι για εµάς η παραχώρηση
επιπλέον αρµοδιοτήτων στον τοπική αυτοδιοίκηση χωρίς τη µεταφορά των αναλογούντων πόρων είναι δώρον άδωρον, όπως
είπε και η κ. Ευθυµίου που την άκουσα πριν από τη Νέα Δηµοκρατία. Η µεταφορά αρµοδιοτήτων πηγαίνει χέρι-χέρι µε τη µεταφορά πόρων.
Έτσι θα µπει τέλος στο τωρινό καθεστώς της επικάλυψης αρµοδιοτήτων το οποίο δυστυχώς έχει διαµορφωθεί εδώ και δεκαετίες, ένα καθεστώς που διαιωνίζει το τραγελαφικό των ανευθυνο-υπεύθυνων που εµποδίζει τη βελτίωση των παρεχόµενων
υπηρεσιών σε κρίσιµους τοµείς όπως είναι η υγεία και η παιδεία,
που ταλανίζει τους πολίτες και τα µέλη των τοπικών κοινωνιών
και σε πολλές περιπτώσεις τους αφήνει απροστάτευτους ακόµη
και απέναντι σε σοβαρά προβλήµατα που προκαλούνται από επικίνδυνα καιρικά και φυσικά φαινόµενα. Δεν είναι δυνατόν -νοµίζω
συµφωνούµε όλοι- να συζητάµε εν έτει 2021 για το ποιος έχει,
λόγου χάρη, την αρµοδιότητα για το κλάδεµα των δέντρων.
Εµείς, λοιπόν, είµαστε αποφασισµένοι να τα ξεκαθαρίσουµε
όλα αυτά τα ζητήµατα και αυτό το κάνουµε ήδη. Η σηµερινή Κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι παρά τις κρίσεις συνεχίζει τις µεταρρυθµίσεις αποτελεί στρατηγική επιλογή συνολικά της
Κυβέρνησης και ειδικότερα του Υπουργείου Εσωτερικών να προσφέρουµε ως τοπική αυτοδιοίκηση όλα τα απαιτούµενα αναπτυξιακά, θεσµικά και χρηµατοδοτικά κίνητρα που θα της επιτρέψουν να αναβαθµίσει και να εκσυγχρονίσει τη λειτουργία της µε
στόχο πάντοτε να κάνουµε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
Εµείς, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, έχουµε αποδείξει
ότι έχουµε και τη βούληση και τη δυνατότητα να υλοποιούµε καινοτόµες πολιτικές, παρά τις κρίσεις και τις προκλήσεις που αντιµετωπίζουµε. Έχουµε αποδείξει ότι είµαστε σταθερά προσανατολισµένη στην αρχή: Πρώτα ο πολίτης. Όπως έχει δηλώσει
πολλές φορές ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η στραΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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τηγική κατεύθυνση µας είναι σαφής και ξεκάθαρη. Θέλουµε ένα
δηµόσιο που θα παρέχει αξιόπιστες, γρήγορες, διαφανείς και φιλικές υπηρεσίες στους πολίτες. Θέλουµε µια αυτοδιοίκηση που
δεν θα είναι ο φτωχός συγγενής του κράτους ή ένα απλό παρακολούθηµα της κεντρικής διοίκησης, αλλά θα διαθέτει το κύρος,
τους αναγκαίους πόρους και την απαιτούµενη ευελιξία έτσι ώστε
να γίνει η ζωή όλων των Ελλήνων καλύτερη σε όποια γωνιά της
πατρίδας κι αν ζούνε.
Όραµά µας είναι µια σύγχρονη τοπική αυτοδιοίκηση που θα
λειτουργεί ως ισχυρός πυλώνας ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής, µια αυτοδιοίκηση που µέσα από τη σχέση εµπιστοσύνης
και συνεργασίας µε την κεντρική κυβέρνηση θα προσφέρει
στους πολίτες ποιοτικές υπηρεσίες. Πάνω σ αυτούς τους άξονες
έχουµε οικοδοµήσει τον νέο εκλογικό νόµο για τους ΟΤΑ.
Ενισχύουµε την κυβερνησιµότητα γιατί έτσι θα ενισχυθούν η
αποτελεσµατικότητα και η ταχύτητα απόκρισης στις απαιτήσεις
των πολιτών. Αλλάζουµε τον χάρτη της τοπικής αυτοδιοίκησης
γιατί θέλουµε να αλλάξουµε προς το καλύτερο την πατρίδα µας.
Αγωνιζόµαστε ώστε τα οφέλη της οικονοµικής και κοινωνικής
ανάπτυξης να επιµεριστούν δίκαια σε όλους τους πολίτες, σε
κάθε γωνιά της χώρας, χωρίς αποκλεισµούς και διακρίσεις.
Η ψήφιση του νοµοσχεδίου για την εκλογή δηµοτικών και περιφερειακών αρχών αποτελεί άλλο ένα γενναίο και ουσιαστικό
βήµα για να θέσουµε σε νέες βάσεις την τόσο κρίσιµη σχέση του
κράτους µε τους πολίτες, µια σχέση που πρέπει να βασίζεται στη
συνεργασία και όχι στην αντιπαλότητα, στην εµπιστοσύνη και όχι
στη δυσπιστία, στη διαφάνεια και όχι στις υπόγειες συναλλαγές,
στο αµοιβαίο συµφέρον και όχι στις διάφορες κοντόφθαλµες και
περιχαρακωµένες σκοπιµότητες.
Το όραµά µας για τοπική αυτοδιοίκηση για τις ξεχωριστές
κατά τόπους «Ελλάδες» στις οποίες ο καθένας από εµάς δείχνει
τον δρόµο που οδηγεί στο άρµα της µεγάλης Ελλάδας στην
οποία ζούµε όλοι και στην Ελλάδα αυτή, την πατρίδα που αξίζει
να ζούµε, τον πρώτο λόγο έχουν η ασφάλεια, η ευηµερία και η
προκοπή του πολίτη, όλων των Ελληνίδων και των Ελλήνων, τόσο
σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε µία αναφορά µε αφορµή ένα λογοπαίγνιο που έκανε και µε τις πέτρες και τα βαρίδια ο κ. Βελόπουλος το πρωί. Η αλήθεια είναι ότι σηκώσαµε µεγάλες πέτρες και
δεν βουλιάξαµε πριν από δεκαπέντε µέρες στις Καστανιές στον
Έβρο και για δεκαπέντε µήνες την πανδηµία. Η Κυβέρνηση ποτέ
δεν κρύφτηκε και αυτό το αναγνωρίζουν οι πολίτες και την περιβάλλουν µε εµπιστοσύνη όπως δείχνουν άλλες δηµοσκοπήσεις,
ακόµα και η χθεσινή που δηµοσιεύτηκε. Ποτέ στα χρονικά δεν
υπήρχε στο µέσον της θητείας µιας κυβέρνησης τόσο απόλυτη
εµπιστοσύνη στους πολίτες ότι είµαστε σε σωστή κατεύθυνση.
Εποµένως, πιστώνουν στην Κυβέρνηση οι Έλληνες πολίτες
αυτή τη διαδροµή και τη βλέπουν ως άγκυρα σταθερότητας και
ασφάλειας, όχι ως βαρίδι και βλέπουν τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ως τον καπετάνιο που οδηγεί το καράβι της
χώρας µπροστά.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 00.14’ λύεται η συνεδρίαση για
σήµερα ηµέρα Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021 και ώρα 9.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: νοµοθετική εργασία, συνέχιση της
συζήτησης και ψήφιση του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών: «Εκλογή Δηµοτικών και Περιφερειακών Αρχών».
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