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Αθήνα, σήµερα στις 2 Ιουνίου 2021, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
9.11’, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Γ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΟΥΡΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επικαίρων
ερωτήσεων της Παρασκευής 4 Ιουνίου 2021.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 828/31-5-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συµµαχία κ. Νικόλαου
Ηγουµενίδη προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Ανανέωση συµβάσεων εργαζοµένων στις κοινωνικές δοµές της Περιφέρειας Κρήτης».
2. Η µε αριθµό 829/31-5-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου
προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε
θέµα: «Άρση αδικίας σε βάρος των τυφλών συνταξιούχων».
3. Η µε αριθµό 815/31-5-2021 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β’ Θεσσαλονίκης του ΜέΡΑ25 κ. Κωνσταντίνας Αδάµου προς
την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Πίνακες
αναπληρωτών εκπαιδευτικών».
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της
Βουλής)
1. Η µε αριθµό 823/31-5-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα-Ηλία Αρσένη
προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Εν
κρυπτώ και πάνω σε απορριφθέν έργο η εγκατάσταση ανεµογεννητριών δίπλα στους οικισµούς Αετός και Νυµφαίο στη Φλώρινα
εντός δασικής έκτασης».
2. Η µε αριθµό 827/31-5-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα-Ηλία Αρσένη
προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα:
«Ιωάννινα, ο υγρότοπος Τσαµαρά αποκρύπτεται στα χαρτιά για
να τσιµεντωθεί».
ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 4512/24-2-2021 ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου του Βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συµµαχία κ. Χαράλαµπου (Χάρη) Μαµουλάκη προς τον Υπουργό
Οικονοµικών, µε θέµα: «Ποιοι είναι οι όροι της ιδιωτικοποίησης
της πρώην αµερικανικής βάσης στις Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης;».

2. Η µε αριθµό 2112/24-3-2021 αναφορά του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς
τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Τη
δυσµενή κατάσταση που επικρατεί στο Παράρτηµα Ατόµων µε
Αναπηρία (ΑΜΕΑ) Λασιθίου λόγω ελλείψεων σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και τις δύσκολες συνθήκες που καλούνται οι
εργαζόµενοι να αντιµετωπίσουν εν µέσω πανδηµίας COVID -19».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στην ηµερήσια
διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, των τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Εσωτερικών: «Εκλογή Δηµοτικών και Περιφερειακών
Αρχών».
Τον λόγο έχει η κ. Ασηµίνα Σκόνδρα, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, για επτά λεπτά.
Ορίστε, κυρία Σκόνδρα, έχετε τον λόγο.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΟΝΔΡΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα για τον θεσµό που αποτελεί βασικό κύτταρο της δηµοκρατίας, τον δήµο, την κοινότητα, την περιφέρεια. Το θέµα µας
αναφέρεται στους ανθρώπους που υπηρετούν καθηµερινά και
εκ του σύνεγγυς τον πολίτη από το µικρότερο χωριό της Ελλάδας µέχρι και το Σύνταγµα της Αθήνας, τους δηµάρχους, τους
προέδρους, τους δηµοτικούς και περιφερειακούς συµβούλους,
τους περιφερειάρχες.
Είναι ένα πολύ σηµαντικό νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών -συγχαρητήρια, Υπουργέ µου!- το οποίο θα απεγκλωβίσει
την τοπική αυτοδιοίκηση από το αδιέξοδο που την οδήγησε ο
νόµος του ΣΥΡΙΖΑ, δηµιουργώντας σωρεία προβληµάτων και δυσχεραίνοντας αυτή καθαυτή τη λειτουργία και τον σκοπό των δηµοτικών και τοπικών αρχών.
Το εκλογικό µοντέλο του ΣΥΡΙΖΑ, η απλή αναλογική, δηµιούργησε αναντιστοιχίες µεταξύ της επιλογής των πολιτών στο πρόσωπο ενός δηµάρχου ή ενός περιφερειάρχη και τις πλειοψηφίες
στα δηµοτικά και περιφερειακά τους συµβούλια. Αυτό εξελίχθηκε
σε τροχοπέδη για τη λήψη των αποφάσεων, αφού δήµαρχοι και
περιφερειάρχες, εκλεγµένες δηµοτικές και περιφερειακές αρχές
σε πολλές περιπτώσεις βρίσκονται σε ένα καθεστώς ιδιότυπης
οµηρίας. Αδυνατούν να υλοποιήσουν τις πολιτικές για τις οποίες
δεσµεύτηκαν και τελικά ψηφίστηκαν από το εκλογικό σώµα, στερώντας παράλληλα από τους πολίτες έργα και υπηρεσίες που
έπρεπε να απολαµβάνουν.
Γνωρίζοντας ο κ. Τσίπρας ότι το κόµµα του δεν έχει έρεισµα
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στις τοπικές κοινωνίες και στερείται αυτοδιοικητικά στελέχη, συνειδητά επέλεξε να καθιερώσει την απλή αναλογική που ευνοεί
την ακυβερνησία, τη σύγκρουση, τα παζάρια και τις συναλλαγές,
που θέτει εµπόδιο στον εκλεγµένο δήµαρχο ή περιφερειάρχη,
έτσι ώστε να υποβαθµίσει τους ίδιους τους τοπικούς άρχοντες,
αλλά και αυτόν καθαυτόν τον θεσµό της αυτοδιοίκησης. Με άλλα
λόγια, το γνώριµο του ΣΥΡΙΖΑ, «όποιον αρµό της εξουσίας δεν
ελέγχω τον διαλύω».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση Μητσοτάκη, πιστή
στην προεκλογική της δέσµευση, εισάγει µια ριζική τοµή στη λειτουργία της αυτοδιοίκησης, µια ολοκληρωµένη µεταρρύθµιση
που συνδυάζει το όραµα µε τον ρεαλισµό, τη διαφάνεια µε τη
λειτουργικότητα, την εξυπηρέτηση του πολίτη µε τη χρηστή διοίκηση.
Έχοντας αφουγκραστεί τους προβληµατισµούς και τις προτάσεις των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, αποκαθιστούµε την κανονικότητα, τον ορθολογισµό και την κυβερνησιµότητα στους δήµους και τις περιφέρειες. Οι αλλαγές αυτές καλωσορίζονται από τους αυτοδιοικητικούς και θεσπίζοντας έναν σταθερό εκλογικό κύκλο πενταετίας, διασφαλίζουµε την υλοποίηση
του προεκλογικού τους προγράµµατος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αυτοδιοίκηση, µέσα από µια
σχέση εµπιστοσύνης και συνεργασίας µε την κεντρική κυβέρνηση, οφείλει να προσφέρει στους πολίτες ποιοτικές υπηρεσίες
και ολοκληρωµένες λύσεις που θα υλοποιούνται ταχύτατα. Η κοινότητα και ο δήµος είναι οι δηµοκρατικοί θεσµοί που βρίσκονται
πιο κοντά στον πολίτη και αποτελούν βασικό σηµείο καθηµερινής
επαφής. Υπάρχει η αµεσότητα και η προσβασιµότητα για όλα τα
ζητήµατα που ανακύπτουν εκεί που ζούµε και δραστηριοποιούµαστε, η ανάγκη να αποφασίσεις και να δράσεις σχεδόν αυτόµατα.
Και επιτρέψτε µου να το γνωρίζω πολύ καλά, αφού υπηρέτησα
τον κοµβικό αυτό θεσµό για οκτώ χρόνια.
Για τις µετακινήσεις, την καθαριότητα, τον φωτισµό, τις υποδοµές, τις πλατείες, τις παιδικές χαρές, τις υπηρεσίες, τον πολιτισµό, την ύδρευση -και όχι µόνο- άµεσος φορέας δηµιουργίας,
φροντίδας, αποκατάστασης και σε ό,τι άλλο προκύπτει είναι η
τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτά σε φυσιολογικές συνθήκες, διότι
έχουµε καταστροφές, χιονοπτώσεις, πληµµύρες, σεισµούς, στα
οποία πάλι η αυτοδιοίκηση βρίσκεται στην πρώτη γραµµή. Και
αυτό το είδαµε πρόσφατα στην Καρδίτσα, όταν κατά τη διάρκεια
του «Ιανού», αλλά και µετά έως και σήµερα και για πολύ καιρό
ακόµη η Κυβέρνηση παρέχει τα κονδύλια, όµως, οι δηµοτικές
αρχές και η περιφέρεια βρίσκονται επί τόπου για την ανόρθωση
της περιοχής και την επίλυση του προβλήµατος κάθε πολίτη ξεχωριστά.
Χρειαζόµαστε, λοιπόν, µια ισχυρή και αποτελεσµατική αυτοδιοίκηση, η οποία γνωρίζει από πρώτο χέρι τα τοπικά ζητήµατα και
διαθέτει τη δυνατότητα επίλυσής τους.
Εµείς οφείλουµε -και αυτό κάνουµε- να τους παρέχουµε ένα
ολοκληρωµένο και ρεαλιστικό πλαίσιο λειτουργίας.
Στη διαµόρφωση των ρυθµίσεων που εισάγονται οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης είχαν τον πρώτο λόγο. Οι βασικές
διατάξεις προέκυψαν µέσα από γόνιµο διάλογο µε τους θεσµικούς εκπροσώπους των ΟΤΑ, την ΚΕΔΕ και την ΕΝΠΕ, αλλά και
αιρετούς που προέρχονται από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση
και στηρίζουν τις αλλαγές που προωθούµε σήµερα, σε αντίθεση,
αγαπητοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, µε όσα είχαν διαδραµατιστεί
κατά την ψήφιση του δικού σας νόµου, της απλής αναλογικής,
όπου η αντίδραση υπήρξε καθολική και υπερκοµµατική, αλλά φυσικά σας άφησε αδιάφορους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προσαρµόζουµε το όριο εκλογής από τον πρώτο γύρο σε ποσοστό 43%. Θέτουµε τον όρο 3%
για το δικαίωµα εκλογής συµβούλου, ευθυγραµµισµένο µε τον
όρο των εθνικών εκλογών. Εξορθολογίζουµε τον αριθµό των
µελών στα δηµοτικά συµβούλια δήµων και περιφερειών µε βάση
συγκεκριµένες πληθυσµιακές κλίµακες. Εξορθολογίζεται το πλαίσιο κωλυµάτων εκλογιµότητας και ασυµβίβαστου των υποψηφίων. Εξασφαλίζουµε την εκλογή των 3/5 των µελών των
συµβουλίων στον νικητή των εκλογών.
Στις κοινότητες µε πληθυσµό µέχρι τριακόσιους κατοίκους

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πρόεδρος εκλέγεται ο πρώτος σε σταυρούς, ανεξαρτήτου συνδυασµού, από τον πρώτο γύρο.
Και εδώ, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας καταθέσω την
άποψή µου, αυτό να ισχύσει για τους προέδρους όλων των τοπικών κοινοτήτων. Πρόκειται για µικρές κλειστές κοινωνίες, όπου
ο ρόλος του προέδρου έχει άλλες διαστάσεις και η επιλογή του
ξεπερνά τα πολιτικά χαρακτηριστικά, αφού υπηρετεί άµεσα το
χωριό και τους συγχωριανούς του, ξεπερνώντας τα στενά καθήκοντα του προέδρου.
Ο νέος νόµος µε την κατάργηση της απλής αναλογικής δίνει
τη δυνατότητα στις δηµοτικές αρχές να διοικήσουν αποτελεσµατικά και στους πολίτες να τις αξιολογούν αντικειµενικά, αφού
εξαλείφεται το πρόσχηµα κωλυσιεργίας λόγω πλειοψηφίας.
Η Νέα Δηµοκρατία από τη στιγµή που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, παρά τις κρίσεις και τις προκλήσεις που αντιµετώπισε, αποδεικνύει σταθερά ότι υλοποιεί υπεύθυνες,
σοβαρές και ρεαλιστικές πολιτικές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Διαµορφώνουµε ένα κράτος που προσφέρει αξιόπιστες, γρήγορες, διαφανείς και φιλικές υπηρεσίες στις Ελληνίδες και τους
Έλληνες. Χτίζουµε µία σύγχρονη τοπική αυτοδιοίκηση µε αποκεντρωµένες και ουσιαστικές αρµοδιότητες που θα αποτελέσει
όχηµα ανάπτυξης και πυλώνα κοινωνικής συνοχής. Με πόρους
από το πρόγραµµα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και το Εθνικό Σχέδιο
Ανάκαµψης που αθροίζουν πάνω από 5,5 δισεκατοµµύρια ευρώ,
πρωτοφανή ποσά για την αυτοδιοίκηση, ακολουθούµε ένα ολοκληρωµένο και σύγχρονο σχέδιο που επιτρέπει στους δήµους
και τις περιφέρειες να συµβάλλουν δυναµικά στην επανεκκίνηση
της εθνικής οικονοµίας, να επιταχύνουν την περιφερειακή ανάπτυξη και να αναβαθµίσουν σηµαντικά το βιοτικό επίπεδο των τοπικών κοινωνιών.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε, κυρία Σκόνδρα και για τη συνέπεια στον χρόνο.
Και τώρα τον λόγο έχει για επτά λεπτά ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συµµαχία κ. Νικόλαος Συρµαλένιος.
Ορίστε, κύριε Συρµαλένιε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα φέρνετε στη Βουλή ένα νοµοσχέδιο, το νοµοσχέδιο για την αλλαγή
του εκλογικού νόµου για την εκλογή των δηµοτικών και περιφερειακών συµβούλων, ενώ σε λίγο καιρό, σύντοµα απ’ ό,τι φαίνεται, θα φέρετε και το νοµοσχέδιο για τα θέµατα της εργασίας.
Αυτά τα δύο νοµοσχέδια, λοιπόν, το νοµοσχέδιο για την αυτοδιοίκηση και το νοµοσχέδιο για την εργασία, αποτελούν ένα µεγάλο πλήγµα στη δηµοκρατία και στην κοινωνία των πολιτών.
«Χτυπάτε» και την αυτοδιοίκηση και την εργασία, «χτυπάτε», δηλαδή, τους δύο βασικούς πυλώνες της δηµοκρατίας.
Θέλω να πω ότι αυτό το νοµοσχέδιο αποτελεί πραγµατικά την
«ταφόπλακα» της κοινωνίας των πολιτών, διότι εξαπολύετε µια
πρωτοφανή επίθεση ενάντια στις τοπικές κοινωνίες και µε τις διατάξεις που φέρνετε, ιδιαίτερα για τις δηµοτικές ή τοπικές κοινότητες, αποθαρρύνετε τη συµµετοχή των πολιτών και ιδιαίτερα
των νέων.
Εν πάση περιπτώσει, επαναφέρετε ένα «δηµαρχοκεντρικό» και
«περιφερειακοκεντρικό» σύστηµα διοίκησης της τοπικής αυτοδιοίκησης που δοκιµάστηκε τα παλαιότερα χρόνια και έχει αποτύχει. Κι εγώ πραγµατικά διερωτώµαι: Τι τα θέλετε τα δηµοτικά
συµβούλια; Άλλωστε, µε τις νοµοτεχνικές έχετε θεσπίσει και µείωση, πολύ µικρές διαφοροποιήσεις. Αντί για 30% σε κάποιους
δήµους, ιδιαίτερα στους µεγάλους δήµους, το µειώσατε στο
15%.
Τι θέλετε, λοιπόν, τους δηµοτικούς και περιφερειακούς συµβούλους, αφού ουσιαστικά η τοπική αυτοδιοίκηση διοικείται µονοπρόσωπα και η απόφαση που βγαίνει είναι «ενός ανδρός αρχή»
ή «µιας γυναικός αρχή»; Δεν χρειάζονται οι δηµοτικοί σύµβουλοι,
δεν χρειάζονται οι περιφερειακοί σύµβουλοι, αφού ισχύει ό,τι πει
η πλειοψηφία. Και η πλειοψηφία εκλέγει µε «καλπονοθευτικό»
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τρόπο, το 43% του εκλογικού σώµατος εκλέγει το 60% των
εδρών. Κατά συνέπεια, δεν χρειάζονται πλέον ουσιαστικά τα δηµοτικά και τα περιφερειακά συµβούλια.
Μας λέγατε ότι µε την «απλή αναλογική» διαλύσαµε ουσιαστικά τη δυνατότητα των δηµοτικών και περιφερειακών συµβουλίων να διοικούνται, κάτι που είναι πολύ µεγάλο ψέµα, διότι για
πρώτη φορά µε την απλή αναλογική, πρώτον, µπορούσαµε να
έχουµε αυθεντική έκφραση της λαϊκής βούλησης, να βγαίνουν
τόσοι σύµβουλοι όσο ήταν και το ποσοστό που έπαιρνε ο κάθε
συνδυασµός και, δεύτερον, έδινε τη δυνατότητα στους δηµοτικούς και τους περιφερειακούς συµβούλους, στον καθένα και την
καθεµία ξεχωριστά, να έχουν ρόλο και βάρος και όχι να περιµένουν τι θα πει ο εκάστοτε δήµαρχος και ο εκάστοτε περιφερειάρχης. Το κάθε µέλος του δηµοτικού και περιφερειακού
συµβουλίου θα είχε καθοριστικό ρόλο στη λήψη των αποφάσεων
και εκεί βεβαίως θα αναµετρούνταν µε τους ψηφοφόρους του
και µε τις τοπικές κοινωνίες.
Και διερωτώµαι: Ποια σχέση µπορεί να έχει αυτή η τοπική αυτοδιοίκηση που εσείς θεσµοθετείτε µε την έννοια της τοπικής αυτοδιοίκησης που είναι «κύτταρο» λαϊκής εξουσίας και «κύτταρο»
δηµοκρατικής συµµετοχής; Αυτή είναι η τοπική αυτοδιοίκηση,
όπως ξεκίνησε. Δεν είναι το «µακρύ χέρι» της κεντρικής διοίκησης. Όταν µιλάµε για τοπική αυτοδιοίκηση, αυτό που εννοούµε
ακριβώς είναι ότι οι άνθρωποι αυτοδιοικούνται στις τοπικές κοινωνίες, αυτοί εκλέγουν αυτοί αποφασίζουν. Δεν αποφασίζει κανένα «επιτελικό» κράτος και κανένας δήµαρχος ως
µονοπρόσωπη αρχή στο όνοµα των τοπικών κοινωνιών.
Έτσι, λοιπόν, εσείς διαστρεβλώνετε πλήρως την έννοια της τοπικής αυτοδιοίκησης και οδηγείτε στην απενεργοποίηση των δηµοτικών και περιφερειακών συµβουλίων. Οδηγείτε στην απενεργοποίηση κάθε τοπικής πρωτοβουλίας, κάθε πολιτιστικού συλλόγου, κάθε κινηµατογραφικής λέσχης, κάθε πρωτοβουλίας ενεργών πολιτών στη γειτονιά, στο χωριό και παντού να µπορέσουν να
εκλέξουν τον αντιπρόσωπό τους, έστω στο τοπικό συµβούλιο.
Αυτό το κάνετε µε την κατάργηση της τρίτης κάλπης, αλλά και µε
την κατάργηση ουσιαστικά της οντότητας των δηµοτικών ή τοπικών κοινοτήτων. Διότι πέρα από τις αρµοδιότητες των τοπικών κοινωνιών, τις οποίες κάνετε καθαρά συµβουλευτικές και τελείως
δευτερεύουσες, η µη δυνατότητά τους να συγκροτήσουν ξεχωριστό ψηφοδέλτιο από το ψηφοδέλτιο που «κρέµεται» στα δηµοτικά
ψηφοδέλτια ακυρώνει κάθε δυνατότητά τους να συµµετέχουν στα
τοπικά πράγµατα. Και αυτό αφορά ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους. Μάλιστα, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι οι νέοι άνθρωποι
«χτυπιούνται» από την ανεργία, τις απλήρωτες υπερωρίες και την
κατάργηση του οκτάωρου, οι νέοι άνθρωποι «χτυπιούνται» και στις
τοπικές κοινωνίες που δεν βλέπουν κανένα µέλλον όσον αφορά
στη δυνατότητά τους να έχουν ρόλο στα τοπικά πράγµατα.
Και οι µικρότεροι συνδυασµοί στον «Καιάδα», διότι εκτός από
το καλπονοθευτικό σύστηµα, βάσει του οποίου ο δήµαρχος µε
43% παίρνει το 60% των εδρών, έχουµε ταυτόχρονα και τον
«κόφτη» του 3%, ενώ έχουµε επίσης και το γεγονός του αριθµού
των υποψηφιοτήτων 150%. Εκεί, λοιπόν, αυτοί που έχουν τη δυνατότητα να µοιράσουν υποσχέσεις και να έχουν «πελατεία», βάζουν έναν τεράστιο αριθµό υποψηφίων και οι άλλοι συνδυασµοί
που δεν έχουν τέτοιες δυνατότητες να µοιράσουν ρουσφέτι δεν
µπορούν καλά καλά να φτιάξουν ψηφοδέλτιο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εποµένως, στην κοινωνία εµφανίζεται ένα πολυπληθές ψηφοδέλτιο, το οποίο µπορεί να διοικήσει ενώ τα άλλα ψηφοδέλτια
είναι δευτερεύουσας σηµασίας και πρέπει να φύγουν από τη
µέση.
Κλείνοντας, για να µην καταχραστώ άλλο τον χρόνο, θα ήθελα
να πω το εξής: Κύριε Βορίδη, για σας και για τη Νέα Δηµοκρατία
η δηµοκρατία είναι ζηµιά, δεν είναι κέρδος. Αυτό εκπέµπετε µε
αυτό το νοµοσχέδιο, ακυρώνοντας κάθε λαϊκή και τοπική πρωτοβουλία.
Και επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε, να έρθω και σε κάτι τελευταίο. Θεσπίζετε µε τροπολογία το περίφηµο «ψηφιακό διαβατήριο». Μάλιστα, η Κυβέρνηση πανηγύρισε για το ότι πρώτη σε όλη
την Ευρωπαϊκή Ένωση έφερε το ψηφιακό διαβατήριο. Ξέρετε, τι
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λέει η αιτιολογική έκθεση; Λέει ότι δεν αποτελεί προϋπόθεση για
τη µετακίνηση των πολιτών.
Δηλαδή, ακόµα και να έχεις εµβολιαστεί ή να έχεις ταυτόχρονα, όπως λέµε εµείς, και τεστ εβδοµήντα δύο ωρών –γιατί και
ο εµβολιασµένος µπορεί να είναι ασυµπτωµατικός φορέας, όπως
λένε οι ειδικοί- όταν δεν είναι προϋπόθεση για να µετακινηθείς,
δεν στο ζητάει και κανείς, δεν χρειάζεται. Εγώ κάνω ταξίδια στα
νησιά και µε πλοία και µε αεροπλάνα και δεν µου ζητάει ποτέ κανείς τίποτα, όχι επειδή µε ξέρουν, αλλά έτσι γίνεται και σε όλους
τους άλλους πολίτες και επιβάτες. Σου δίνει ένα χαρτί η εταιρεία
και γράφεις ό,τι θέλεις. Ρωτούν αν έχεις κάνει τεστ και εγώ
γράφω «αρνητικό» και τελείωσε.
Ένα ακόµα ανέµελο καλοκαίρι φοβάµαι ότι θα περάσουµε,
αγαπητές κυρίες και αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει τώρα ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Αθανάσιος Καββαδάς για επτά λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο
που έρχεται σήµερα προς ψήφιση στη Βουλή διασφαλίζει τη βιωσιµότητα των δήµων. Ο ν.4555/2018 σχεδιάστηκε και επιβλήθηκε
µε σαφείς και συγκεκριµένες σκοπιµότητες από την τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που είχε ήδη καταρρεύσει ηθικά, αλλά και πολιτικά.
Ο στόχος ήταν να κυριαρχήσουν διαλυτικές καταστάσεις στην
αυτοδιοίκηση, να καταστεί αδύνατη η κυβερνησιµότητα των
δήµων και, µάλιστα, µε µία δήθεν απλή αναλογική, αφού στην
πραγµατικότητα δεν υπήρχε η απλή αναλογική µε δύο γύρους
εκλογών. Γιατί; Γιατί η τότε κυβέρνηση ήξερε ότι δεν είχε ερείσµατα στην αυτοδιοίκηση. Τα σχήµατα που υποστηρίζονταν από
τον ΣΥΡΙΖΑ είχαν από χαµηλή έως ανύπαρκτη επιρροή. Θέλησε,
λοιπόν, να τους προσδώσει ρόλο ρυθµιστή, ώστε µε το 10% να
µπορούν να εκβιάζουν την πλειοψηφία, να µπλοκάρουν αποφάσεις, να µετατρέψουν τη διακυβέρνηση των δήµων σε µία διαρκή
συναλλαγή.
Το αποτέλεσµα ήταν το εξής: Σε δήµους όπως η Λευκάδα, ο
δήµαρχος που κέρδισε τις εκλογές έχει µόλις έξι έδρες από τις
τριάντα τρεις στο δηµοτικό συµβούλιο και έχει έντεκα έδρες ο
ανεξάρτητος υποψήφιος που υποστηρίχθηκε από τη Νέα Δηµοκρατία και ο οποίος βγήκε πρώτος στον πρώτο γύρο. Έτσι, ο δήµαρχος συνεργάζεται αναγκαστικά µε άλλες δύο παρατάξεις για
να παρθούν οι αποφάσεις και να υλοποιήσει το πρόγραµµά του.
Η τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ υπέστη συντριβή σε τρεις διαδοχικές εκλογικές αναµετρήσεις και έτσι φτάσαµε στην πολιτική αλλαγή και σε µία νέα κυβέρνηση που είχε άµεση προτεραιότητα
να διασφαλίσει την κυβερνησιµότητα των δήµων, πριν οι νέες δηµοτικές αρχές αναλάβουν τα καθήκοντά τους. Και αυτό έκανε µε
την πρώτη θεσµική παρέµβαση και τη σχετική νοµοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών, δίνοντας αρµοδιότητες
στις Οικονοµικές Επιτροπές των δήµων. Τώρα, η Κυβέρνηση
φέρνει αυτόν τον εκλογικό νόµο σε πολιτικά ουδέτερο χρόνο, σε
αντίθεση µε τον ΣΥΡΙΖΑ που είχε αλλάξει το σύστηµα δέκα µήνες
πριν τις δηµοτικές εκλογές, φέρνοντας µάλιστα και τροπολογία
για το «σπάσιµο» συγκεκριµένων δήµων τρεις µήνες πριν τις
εκλογές.
Ο νέος αυτός εκλογικός νόµος που διασφαλίζει τη κυβερνησιµότητα και τη λειτουργία των δήµων αποτέλεσε προεκλογική δέσµευση της Κυβέρνησης που ενέκριναν µε την ψήφο τους οι
πολίτες. Έρχεται ως συνέχεια του µεγαλύτερου χρηµατοδοτικού
προγράµµατος που έχει ποτέ σχεδιαστεί και υλοποιηθεί για την
αυτοδιοίκηση συνολικού ύψους 5,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Ο
νέος εκλογικός νόµος δίνει τη δυνατότητα εκλογής δηµάρχου
και δηµοτικής αρχής ακόµα και από τον πρώτο γύρο µε ποσοστό
43% συν µία ψήφο και διασφαλίζει ότι ο πρώτος θα έχει και την
πλειοψηφία των 3/5 στο δηµοτικό συµβούλιο.
Όσοι υποστηρίζουν ότι αυτά είναι αντισυνταγµατικά προφανώς αγνοούν δύο αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας
που εκδόθηκαν το 2009 και έχουν αποφανθεί ξεκάθαρα υπέρ της
συνταγµατικότητας.
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Επανέρχεται η πενταετής θητεία των δηµοτικών αρχών ώστε
να τους δοθεί επαρκές χρονικό διάστηµα για να εκτελέσουν
έργο. Καταληκτική ηµεροµηνία για την κατάρτιση και υποβολή
των συνδυασµών και των υποψηφιοτήτων ορίζεται η 31η Αυγούστου του έτους των εκλογών. Η 10η Σεπτεµβρίου του ίδιου έτους
είναι η καταληκτική ηµεροµηνία για την ανακήρυξη των συνδυασµών και των υποψηφίων. Γιατί γίνεται αυτό; Γίνεται για να υπάρχει η δυνατότητα πλήρους ελέγχου των εκλογικών δαπανών και
οι υποψήφιοι να είναι εγκαίρως γνωστοί στο εκλογικό Σώµα.
Επικαιροποιείται, επίσης, το θεσµικό πλαίσιο για τα κωλύµατα
εκλογιµότητας και τα ασυµβίβαστα, σύµφωνα και µε τις παρατηρήσεις που έγιναν στο στάδιο της διαβούλευσης.
Αυτές, λοιπόν, είναι οι θεσµικές µεταρρυθµίσεις. Βεβαίως,
έχουν προηγηθεί και παρεµβάσεις της Κυβέρνησης που ενίσχυσαν και οικονοµικά τους δήµους –και, µάλιστα, εν µέσω πανδηµίας- µε εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πείραµα της απλής αναλογικής στην τοπική αυτοδιοίκηση απέτυχε και θεωρώ ότι αυτή ήταν
µία πολύ καλή πρόβα τζενεράλε για το τι θα συνέβαινε στη χώρα
αν δεν αλλάζαµε τον εκλογικό νόµο και για τις εθνικές εκλογές.
Η προοπτική µακροπρόθεσµης ακυβερνησίας από την αδυναµία
σχηµατισµού κυβέρνησης είναι µόνο η µία αρνητική εκδοχή. Η
άλλη αρνητική εκδοχή θα ήταν µία συγκυβέρνηση όχι στη βάση
προγραµµατικών συµφωνιών που θα είχαν εγκρίνει οι πολίτες,
αλλά στη βάση της ανάγκης να αποφευχθεί το χάος και η αναρχία. Σ’ αυτήν την περίπτωση κανένα κόµµα δεν θα µπορούσε να
εφαρµόσει το προεκλογικό του πρόγραµµα και να τηρήσει τις
προεκλογικές του δεσµεύσεις. Ολόκληρο το πολιτικό σύστηµα
θα πρόδιδε τις εκλογές του λαού, το ίδιο το πολίτευµα και η ίδια
η δηµοκρατία θα κατέρρεε.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας φρόντισε έγκαιρα να
αποµακρύνει αυτά τα σενάρια, αλλάζοντας τον εκλογικό νόµο
και επαναφέροντας ένα σύστηµα που διασφαλίζει την κυβερνησιµότητα και σήµερα κάνει το ίδιο για τους ΟΤΑ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η διαµόρφωση και υλοποίηση
του µεγαλύτερου χρηµατοδοτικού προγράµµατος για την αυτοδιοίκηση, η αλλαγή του εκλογικού νόµου, αλλά και η επικείµενη
θεσµική µεταρρύθµιση µε την ανακατανοµή αρµοδιοτήτων στο
τρίγωνο «κεντρική εξουσία-αυτοδιοίκηση-αποκεντρωµένη διοίκηση» δηµιουργούν µία νέα πραγµατικότητα. Η αρµονική συνεργασία της κεντρικής κυβέρνησης µε την τοπική αυτοδιοίκηση
είναι κρίσιµη για τα µεγάλα έργα που έχει ανάγκη ο τόπος, εν
όψει µάλιστα και της πρωτοφανούς χρηµατοδότησης που θα εισρεύσει τα προσεχή χρόνια στη χώρα. Αυτό προϋποθέτει τοπική
αυτοδιοίκηση µε ισχυρά ερείσµατα στους πολίτες, µε αποτελεσµατικότητα και αµεσότητα στη διοίκηση.
Δηµιουργούµε µία ισχυρή, οικονοµικά αυτοδύναµη αυτοδιοίκηση, που θα µπορεί να προσφέρει νέες αναβαθµισµένες και ποιοτικότερες υπηρεσίες στον πολίτη. Αυτή η θετική εξέλιξη για τον
θεσµό της τοπικής αυτοδιοίκησης ήταν προεκλογική δέσµευση
και έχει τη σφραγίδα της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας και
του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κ. Καββαδά και για τη συνέπεια στον χρόνο.
Το λόγο έχει, αφού τακτοποιηθεί το Βήµα, η Βουλευτής του
Κινήµατος Αλλαγής κ. Νάντια Γιαννακοπούλου.
Ορίστε, κυρία Γιαννακοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε αφορµή τη
συζήτηση του υπό ψήφιση σχεδίου νόµου θα πρέπει όλοι µας για
µία ακόµη φορά να έχουµε κατά νου τον κρίσιµο ρόλο τον οποίο
διαδραµατίζουν οι ΟΤΑ στη λειτουργία του κράτους σε πολλαπλά επίπεδα. Αποτελεί αδιαµφισβήτητο γεγονός ότι ιδιαίτερα στα
δύσκολα χρόνια της κρίσης οι ΟΤΑ κράτησαν όρθια τη χώρα, όχι
µόνο µε το κοινωνικό τους έργο, αλλά εξασφαλίζοντας επιπλέον
µία στοιχειώδη κανονικότητα στη ζωή του Έλληνα πολίτη. Με µία
σειρά θεσµούς όπως τα κοινωνικά φαρµακεία, τα κοινωνικά παντοπωλεία, τα οργανωµένα συσσίτια µπόρεσαν και διαδραµάτισαν

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τον ρόλο ενός αναχώµατος απέναντι στην εξαθλίωση. Και αυτό,
µάλιστα –και το ξέρετε πολύ καλά, κύριε Υπουργέ- το κατάφεραν
χωρίς να διαθέτουν ούτε την άριστη θεσµική θωράκιση ούτε την
οικονοµική αυτοτέλεια ούτε τα διοικητικά µέσα που θα έπρεπε
να τους παρείχε η κεντρική κυβέρνηση.
Εξίσου σηµαντική ήταν και η συµβολή τους στην κρίση του κορωνοϊού στην περίοδο της πανδηµίας, όπου µε ειδικά µέτρα που
έλαβαν για την καθαριότητα, για τη στήριξη των αδύναµων πολιτών, για την καλύτερη λειτουργία του προγράµµατος «Βοήθεια
στο Σπίτι» µπόρεσαν και έβαλαν πλάτη στην αντιµετώπιση της
πανδηµίας.
Στη νέα εποχή, λοιπόν, το µεγάλο ζητούµενο είναι η θεσµική
και οικονοµική ενίσχυση της αυτοδιοίκησης, προκειµένου να µπορέσει να διαδραµατίσει τον αναπτυξιακό της ρόλο στο πλαίσιο
ενός δηµοκρατικού προγραµµατισµού.
Στη χώρα µας οι µόνες ριζοσπαστικές προσπάθειες, ιδιαίτερα
στον τοµέα της τοπικής αυτοδιοίκησης, έχουν πραγµατοποιηθεί
από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και είµαστε περήφανοι γι’ αυτό.
Αναφέροµαι σε πρωτοβουλίες από τη δεκαετία του ’80 µέχρι και
τις τελευταίες δεκαετίες, µε την αναβάθµιση ενός θεσµού ο
οποίος, όπως θα θυµάστε σίγουρα πολλοί σε αυτήν την Αίθουσα,
υπήρχε ουσιαστικά για να µαζεύει τα σκουπίδια ή για να εκδίδει
πιστοποιητικά και µπορέσαµε και του δώσαµε φωνή, του δώσαµε
κύρος, του δώσαµε οικονοµική στήριξη και περιθώρια συµµετοχής, ακόµα και στον εθνικό σχεδιασµό. Και στη συνέχεια η αιρετή
νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση, ο «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ» και ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» υπήρξαν αποφασιστικά βήµατα εκσυγχρονισµού της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Τι έγινε στην πορεία; Στην πορεία η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ,
αντί να προβεί σε µια αξιολόγηση του ισχύοντος µέχρι τότε συστήµατος και να προτείνει βελτιώσεις -βεβαίως και ήταν απαραίτητες- όπου ήταν αναγκαίο, εισήγαγε µε τον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ»
επικίνδυνες πρωτοτυπίες. Και αυτό, γιατί ο στόχος της δεν ήταν
µία αυθεντική εκσυγχρονιστική προσπάθεια, αλλά µία απόπειρα
µικροπολιτικής εργαλειοποίησης του θεσµικού πλαισίου, ώστε
να εκβιάσει -για να πούµε τα πράγµατα ξεκάθαρα και ωµά- την
παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ στην αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου
βαθµού.
Ο ν.4555/2018 όπως ισχύει, δεν έδωσε λύση στα βασικά προβλήµατα λειτουργίας των δήµων, δεν προώθησε την αποκέντρωση, δεν ενίσχυσε την οικονοµική ανεξαρτησία και τη
λειτουργική αυτοτέλεια της αυτοδιοίκησης. Αντίθετα, ενίσχυσε
κι άλλο τον ασφυκτικό έλεγχο του κεντρικού κράτους, καθώς
απουσίαζε οποιαδήποτε µεταρρυθµιστική τοµή που να αγγίζει το
κοµβικό θέµα των αρµοδιοτήτων και οδήγησε, αποδεδειγµένα
πλέον για µικροκοµµατικούς λόγους, σε αδυναµία λειτουργίας
των θεσµών. Με το δηµοκρατικό πρόσχηµα της εκλογής µε απλή
αναλογική η τοπική αυτοδιοίκηση αποδυναµώθηκε περαιτέρω,
ενώ ο δήµαρχος ή ο περιφερειάρχης για την όποια απόφαση
υποχρεώθηκε να µπαίνει σε διαδικασίες συναλλαγών και εκβιασµών. Αυτή είναι η πραγµατικότητα, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, και δυστυχώς σήµερα ζούµε -ως απότοκο αυτής της
επιλογής σας- µια κατάσταση παθογενειών, η οποία µας έχει
οδηγήσει σε µια ακόµα µεγαλύτερη απαξίωση όλου του µοντέλου που κυριάρχησε ειδικά στις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019.
Και ερχόµαστε στο σήµερα, κύριε Υπουργέ, και στο τι κάνει η
Κυβέρνησή σας, για να αντιµετωπίσει την παθογένεια την οποία
δηµιούργησε ο ΣΥΡΙΖΑ µε τον ν.4555. Κατ’ αρχάς, έρχεστε και
προτάσσετε το εκλογικό σύστηµα από όλα τα άλλα ζητήµατα της
αυτοδιοίκησης τα οποία εκκρεµούν σαν αυτό να είναι το µοναδικό, το σηµαντικότερο. Βεβαίως και πρέπει να ξεκινήσουµε από
εκεί, αλλά εδώ πέρα δεν µπορεί να µιλούµε µόνο γι’ αυτό ή σαν
αυτό να δίνει λύση σε όλα τα άλλα προβλήµατα. Αντί, λοιπόν,
κύριε Υπουργέ, να προηγηθεί η πολλαπλώς εξαγγελθείσα από
την Κυβέρνησή σας µεταρρύθµιση των αρµοδιοτήτων -αυτά δεν
µας λέγατε;- η λεγόµενη πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, δυστυχώς
φαίνεται τελικά ότι όλα αυτά είναι ελάσσονος σηµασίας.
Θεωρώ πως όλοι µέσα σε αυτήν την Αίθουσα συµφωνούµε ότι
το εκλογικό σύστηµα, ναι, χρειάζεται αλλαγή, ναι, χρειάζεται µεταρρυθµίσεις που θα υπηρετούν και θα διευκολύνουν βεβαίως
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την έκφραση της λαϊκής ετυµηγορίας, αλλά ταυτόχρονα θα οδηγούν και στην κυβερνησιµότητα των ΟΤΑ, κάτι που δυστυχώς δεν
συµβαίνει αυτήν τη στιγµή. Όµως, δυστυχώς οι στρεβλώσεις, οι
εξαρτήσεις, τα αδιέξοδα διακυβέρνησης τα οποία προκάλεσε ο
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ», τα οποία όχι απλά πρέπει να αρθούν, αλλά πρέπει να διατηρηθούν και στην κοινοβουλευτική µας µνήµη για να
µην ξανακάνουµε τέτοια λάθη, δεν λύνονται µόνο µε τις διατάξεις
τις οποίες φέρνετε, κύριε Υπουργέ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα χρειαστώ λίγο χρόνο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κοιτάξτε, µία µικρή
ανοχή, αλλά όχι λίγο χρόνο. Ένα λεπτό παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, όσο µίλησαν και οι προηγούµενοι. Σας ευχαριστώ.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Ας είµαστε λίγο επιεικείς, κύριε
Πρόεδρε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ευχαριστώ θερµά!
Είναι, λοιπόν, ανεπίτρεπτο η Κυβέρνηση να εκµεταλλεύεται το
µπάχαλο το οποίο συνειδητά προκάλεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, για να περάσετε στο άλλο άκρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε το παν για να αναδείξει τις
µειοψηφίες σε εκβιαστικούς ρυθµιστές της πολιτικής ζωής και
εσείς έρχεστε µε τη διάταξή σας για το 43% να µας οδηγήσετε
σε διοικήσεις, σε εκτελεστικές εξουσίες µειοψηφίας.
Προϋπόθεση, λοιπόν, κάθε ειλικρινούς διαλόγου είναι να µην
έχετε τα αυτιά σας και τα µάτια σας ανοιχτά, αλλά να µπορείτε
να συνθέσετε και να µπορέσουµε, κύριε Υπουργέ, να δώσουµε
ουσιαστικές λύσεις. Εµείς πιστεύουµε στην ανάγκη µιας µεγάλης
µεταρρύθµισης, µε ένα µεγάλο κύµα αλλαγών στο κράτος και
στην αυτοδιοίκηση για µια τοπική αυτοδιοίκηση που θα στέκεται
στέρεα στα πόδια της. Τα όσα, λοιπόν, προβλέπονται στις διατάξεις που εισάγετε µε το 43%, µε τη µείωση θέσεων αιρετών
συµβούλων, µε την υπέρµετρη αύξηση των υποψηφίων έως
150% και άλλα ζητήµατα τα οποία έχουν τεθεί µε ακρίβεια από
την ειδική αγορήτρια µας κατά τη συζήτηση στις επιτροπές, δεν
µπορούν -πώς να το κάνουµε!- να αποτελέσουν βήµατα προς τα
εµπρός ούτε βεβαίως µέτρα για µια τοπική αυτοδιοίκηση που θα
βρίσκεται δίπλα στον δηµότη και ιδίως στον πιο αδύναµο.
Εµείς θέλουµε αποκεντρωµένο κράτος, θέλουµε έναν νέο
ισχυρό ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης, θέλουµε ένα πλαίσιο
σαφών αρµοδιοτήτων σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης, για να
µην ξαναδούµε ούτε το µπάχαλο της «Μήδειας», κύριε Υπουργέ,
ούτε το µπάχαλο µε τις πυρκαγιές τις προάλλες. Τα είδατε όλα
αυτά; Προτίθεστε να τα κάνετε ή κάθε φορά που θα έρχεται µία
τέτοια δυσκολία, µία φυσική καταστροφή θα δίνετε συνεντεύξεις
Τύπου για να λέτε ότι «στο µέλλον θα ξεκαθαρίσουµε τις αρµοδιότητες»;
Αντί, λοιπόν, να έχουµε επικοινωνιακή διαχείριση των ζητηµάτων, κάντε αυτά πρώτα που είναι τα βασικά, για να µην έχουµε
ξανά τέτοια µπάχαλα. Δυστυχώς, δεν το βλέπουµε αυτό πιθανό,
δυστυχώς όλο σας ακούµε να ετοιµάζεστε, δυστυχώς, από το
2019 ακούµε να ετοιµάζετε αυτό το νέο πλαίσιο και δυστυχώς, η
Κυβέρνηση -και κλείνω µε αυτό- µοιάζει να συνεχίζει την τακτική
του ΣΥΡΙΖΑ ως προς την ουσία, δηλαδή να χρησιµοποιείτε την
αυτοδιοίκηση για µικροκοµµατικούς σκοπούς. Εµείς αυτό δεν
µπορούµε και δεν πρόκειται να το επιτρέψουµε.
Ευχαριστώ θερµά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε την κ.
Γιαννακοπούλου.
Τον λόγο τώρα έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Κωνσταντίνος Μαραβέγιας.
Μέχρι να ετοιµαστεί το Βήµα να πω, κυρία Γιαννακοπούλου,
ότι η τελευταία πυρκαγιά συνέβη στη δική µου εκλογική περιφέρεια. Δεν ξέρω πού είδατε εσείς το µπάχαλο γιατί εγώ ήµουν
µέρα-νύχτα εκεί, πού το διαβάσατε ή που το ζήσατε. Κοιτάξτε,
ναι µεν προεδρεύω τώρα, αλλά µερικά πράγµατα πρέπει να τα
σχολιάσω. Υπήρξε πολύ µεγάλος συντονισµός και πολύ µεγάλη
προσπάθεια όλων των κρατικών φορέων από την πρώτη µέχρι
την τελευταία στιγµή που θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες. Για
να µην αφήνουµε ποµφόλυγες.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Σας παραπέµπω στις θέσεις του κόµµατός µου.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Εσείς γιατί απαντάτε, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Απαντάω γιατί είµαι
Βουλευτής στην περιφέρεια η οποία επλήγη και η οποία από την
πρώτη στιγµή αντιµετωπίστηκε σοβαρά. Μην µου κάνετε παρατήρηση.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Για να αποκαταστήσω την αλήθεια, γιατί το Κοινοβούλιο πρέπει να εκπέµπει αλήθεια και η αλήθεια αποκαθίσταται όταν υπάρχει …
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: …(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Θέλετε να κατέβω
από την Έδρα να πάρω τον λόγο να τα πω;
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Ωραία.
Ορίστε, κύριε Μαραβέγια, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, σας άκουσα µε αρκετή προσοχή στην τοποθέτησή σας στις εργασίες της επιτροπής. Να σας πω την αλήθεια, εσείς είστε εξαιρετικός νοµικός. Εγώ νοµικός δεν είµαι.
Γιατρός είµαι. Είµαι πρακτικός άνθρωπος και έχω και τον συνεργάτη µου, τον αναισθησιολόγο, ο οποίος εδώ και χρόνια είναι
πρώην της Αριστεράς. Εκείνος τους κατάλαβε έγκαιρα και µάλιστα, επαναλαµβάνει διαρκώς τη φράση: «όταν η πραγµατικότητα
συγκρούεται µε την Αριστερά, τόσο το χειρότερο για την πραγµατικότητα» και µου την έχει εµφυσήσει.
Γιατί έχει σηµασία αυτή η φράση; Διότι σήµερα τι συζητάµε;
Συζητάµε για τη νοµοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης που
έρχεται να διορθώσει µια ακόµα ζηµιά που προκάλεσε στη λειτουργία των θεσµών ο ΣΥΡΙΖΑ. Μεταξύ πολλών ναρκοθετηµένων
περιοχών που άφησε πίσω του ο κ. Τσίπρας, αποχωρώντας πριν
από δύο χρόνια από την εξουσία, ήταν και ο χώρος της τοπικής
αυτοδιοίκησης.
Θυµίζω τα αποτελέσµατα των περιφερειακών και δηµοτικών
εκλογών τον Μάιο του 2019, όπου υπήρξε ολοκληρωτική κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ και µεγάλη αποτυχία. Και για να µην παρεξηγούµαστε, φυσικά και δεν υπάρχουν µόνο κοµµατικοί υποψήφιοι
στις δηµοτικές εκλογές. Επίσης, για να είµαστε ακριβοδίκαιοι,
όλα τα κόµµατα µπορεί να έκαναν και κοµµατικές επιλογές οι
οποίες δεν πήγαν καλά. Όµως, φοβούµενοι στον ΣΥΡΙΖΑ ακριβώς αυτό το εκλογικό φιάσκο, είχαν ήδη ετοιµάσει τη δική τους
απάντηση. Ναρκοθετώντας µε την απλή αναλογική τα δηµοτικά
και περιφερειακά συµβούλια, ο ΣΥΡΙΖΑ έβαλε τρικλοποδιά στις
νέες αυτοδιοικητικές αρχές, που, ενώ ουσιαστικά εξελέγησαν
από τους πολίτες, δεν µπορούσαν να διοικήσουν όχι µόνο κατακερµατισµένα τοπικά συµβούλια, αλλά και αδύναµες κρίσιµες
επιτροπές, οι οποίες κανονικά είχαν τη δυνατότητα να παράγουν
το µεγαλύτερο µέρος του διοικητικού έργου.
Είχαµε, λοιπόν, πλήθος τέτοιων δυσλειτουργιών τόσο στις Οικονοµικές Επιτροπές όσο και στις Επιτροπές Ποιότητας Ζωής
πολλών ΟΤΑ. Συλλογικά όργανα, δηλαδή, αρµόδια για την αντιµετώπιση καθηµερινών προβληµάτων των πολιτών δεν µπορούσαν να δουλέψουν λόγω της µειοψηφικής σύνθεσης που τους
είχε επιβάλει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Και φυσικά, τον ΣΥΡΙΖΑ δεν τον ενοχλούσε καθόλου αυτή η
παράλυση σε δήµους και περιφέρειες και αυτό, γιατί ποτέ δεν
είδε τους ΟΤΑ ως φορείς δηµοσίου συµφέροντος, αλλά ως εργαλεία κοµµατικής αξιοποίησης και αφού ο ίδιος καταψηφίστηκε,
δεν τον ένοιαζε αν αυτά τα εργαλεία θα µπορούσαν να λειτουργήσουν ή όχι.
Αυτή, δυστυχώς, είναι µέχρι σήµερα η λογική του ΣΥΡΙΖΑ για
τη χώρα, γιατί συνεχίζει να ποντάρει στην αποτυχία της Ελλάδας,
πιστεύοντας ότι έτσι θα ωφεληθεί κοµµατικά.
Η λογική αυτή, δυστυχώς, σας οδήγησε, κύριοι συνάδελφοι,
στην τριπλή εκλογική ήττα πριν από δύο χρόνια και γι’ αυτό το
πρόβληµα καλείται σήµερα η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας
να βρει λύση.
Σήµερα, λοιπόν, το Υπουργείο Εσωτερικών καθαρίζει οριστικά
αυτό το ναρκοπέδιο που άφησε πίσω η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ
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και αποκαθιστά το εκλογικό σύστηµα που ίσχυε για τους ΟΤΑ
πριν το 2019. Όριο εκλογής από τον πρώτο γύρο στο 43%, όριο
3% για το δικαίωµα εκλογής δηµοτικού ή περιφερειακού συµβούλου, εκλογή των τριών πέµπτων των µελών του δηµοτικού ή
περιφερειακού συµβουλίου στον πρώτο συνδυασµό και τέλος,
εκλογή συµβουλίων ή προέδρων δηµοτικών κοινοτήτων σε όλη
την επικράτεια χωρίς εξαιρέσεις.
Επειδή, µάλιστα, πρόκειται για διατάξεις που αντιµετωπίστηκαν θετικά τόσο από την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας όσο και
από την ΚΕΔΕ, θεωρώ ότι αυτό µπορεί να αποτελέσει µια έµµεση
απάντηση στον προηγούµενο συνάδελφο που τοποθετήθηκε, τον
κ. Συρµαλένιο, που µιλούσε για το όριο του 3%.
Αφού επιδιώκετε, κύριε συνάδελφε του ΣΥΡΙΖΑ, συναινέσεις
και συµπράξεις, γιατί να µην ενωθούν µικρότεροι σχηµατισµοί
και να κατέβουν µε κοινό ψηφοδέλτιο στις εκλογές -αφού θέλετε
αυτές τις συνεργασίες- και να πετύχουν την είσοδό τους µέσα
στα δηµοτικά συµβούλια; Θα σας πω εγώ γιατί. Διότι στο πολιτικό σας DNA και στην ιστορία σας υπάρχει ότι αντέχετε στον
ίδιο πολιτικό χώρο µέχρι δέκα άτοµα. Μόλις γίνετε έντεκα, κάνετε διάσπαση.
Αυτά που δεν αντιµετώπισαν, λοιπόν, θετικά το νοµοσχέδιο επί
της αρχής ήταν µόνο τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης και έχουµε
µια ακόµα απόδειξη πάνω σ’ αυτό, ανάµεσα στο χάσµα που
υπάρχει στην Αριστερά και στις τοπικές κοινωνίες -αυτό που ανέφερα από την αρχή της τοποθέτησής µου- ακόµα, δηλαδή, και
σε πολίτες που βρίσκονται κοντά σας ιδεολογικά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακόµα και στις εκλογές του
2015, στο αποκορύφωµα της λαϊκιστικής του πορείας, ο ΣΥΡΙΖΑ
παρέµεινε ένα κόµµα που δεν µπορούσε να σταθεί αυτόνοµα, πέφτοντας στην ανάγκη του Πάνου Καµµένου. Το φαινόµενο αυτό
είναι διαχρονικό και όπως αποδείχθηκε και το 2019, αποτελεί
σύµπτωµα της µειοψηφικής αντίληψης του ΣΥΡΙΖΑ για το πώς
λειτουργεί το κράτος και η κοινωνία. Και όπως είπε και ο Αρχηγός σας, πρέπει να ελέγχετε τους αρµούς της εξουσίας, αλλιώς
οι θεσµοί δεν έχουν κανένα πολιτικό νόηµα για σας. Οι θεσµοί
δεν έχουν αυτοτελή αξία παρά µόνον όταν εργαλειοποιούνται
από το κόµµα που τους ελέγχει. Αυτό ακούµε και σήµερα από
την Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
Άκουσα, για παράδειγµα, τον κ. Ζαχαριάδη, που χαρακτήρισε
το νοµοσχέδιο ως προσπάθεια της Νέας Δηµοκρατίας να αποτρέψει τις προοδευτικές δυνάµεις και να στρώσει «γαλάζιο» διάδροµο στην αυτοδιοίκηση. Άκουσα τον άλλο εκλεκτό συνάδελφο
και φίλο, τον κ. Χατζηγιαννάκη, να λέει ότι αυτό που µας τροµάζει
είναι ότι οι προοδευτικοί άνθρωποι και οι προοδευτικές δυνάµεις
µπορούν να συσπειρωθούν στους ΟΤΑ.
Όχι µόνο κάτι τέτοιο δεν µας τροµάζει, κύριοι συνάδελφοι,
αλλά αντίθετα, επιδιώκουµε τη συσπείρωση των προοδευτικών
ανθρώπων. Αυτή η συσπείρωση, άλλωστε, ήταν που έφερε τη µεγάλη αλλαγή στους ΟΤΑ το 2019 και εν συνεχεία, την πολιτική
κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Άκουσα, επίσης και την κ. Λιακούλη να απαριθµεί τα καλά του
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Βέβαια, το θέµα είναι ότι στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο δεν συζητούµε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», αλλά αποκλειστικά
το εκλογικό σύστηµα των ΟΤΑ και δεν είναι γενικά οι αρµοδιότητες και η οργανωτική τους δοµή. Άρα, σήµερα δεν εξετάζουµε
ξανά τον νόµο Ραγκούση και τις απραγµατοποίητες προβλέψεις
του 2010, γιατί βέβαια, αν συζητούσαµε τέτοια θέµατα, θα είχαµε
πολλά να πούµε και για τα προβλήµατα που προκάλεσε αυτή η
εφαρµογή του νόµου. Και -µεταξύ µας- δεν θα άρεσε ούτε στο
Κίνηµα Αλλαγής, που κάποτε φιλοξενούσε, ως ΠΑΣΟΚ, τον κ.
Ραγκούση, αλλά ούτε και σήµερα, στον ΣΥΡΙΖΑ, που καλύπτει
εξάλλου όλες τις µετεγγραφές του, όχι µόνο τον κ. Ραγκούση.
Και µπορεί να µην τον καλύψει τελικά, αν θυµηθεί ότι το 2010, ο
ΣΥΡΙΖΑ είχε αντιταχθεί στον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» και είχε καταγγείλει
δηµόσια τον κ. Ραγκούση.
Θα µου πείτε, βέβαια, ότι ΣΥΡΙΖΑ είµαστε, ό,τι θέλουµε λέµε
και µπορεί τότε να λέγαµε άλλα και σήµερα να φιλοξενούµε άλλους ανθρώπους που επέκριναν τον ΣΥΡΙΖΑ. Είστε ρεβιζιονιστές
και οι θέσεις σας υπάρχουν για να τις αναιρείτε. Το γνωρίζουµε.
Ακούσαµε, επίσης, στην επιτροπή και τον κ. Ζαχαριάδη ότι
ποτέ δεν ήταν τόσο µεγάλη η απόσταση του Συνασπισµού από
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τον κ. Ραγκούση. Μια παρεξήγηση ήταν, λοιπόν. Πάντα υπήρχε,
όπως είπε χαρακτηριστικά, συµφωνία στον πυρήνα των πολιτικών. Όµως, να το δεχτούµε και αυτό. Βέβαια, έπρεπε να το είχατε πει προ δεκαετίας στον κ. Ραγκούση, για να µην εκτίθεται ο
άνθρωπος τόσα χρόνια πριν τη µετεγγραφή του και να συνεχίζει
να βγαίνει δηµόσια, εξευτελίζοντας τον ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά,
τον κ. Τσίπρα. Ας του είχατε πει έγκαιρα ότι παρεξήγηση ήταν,
διαφωνούσατε µαζί του και βεβαίως, θα είχε λιγότερες εµφανίσεις και εκείνος την τετραετία 2015-2019, για να σας διασύρει
πολιτικά.
Κύριε Πρόεδρε, είναι δύσκολο να βρεθεί κοινός τόπος τελικά
µε την Αντιπολίτευση, όταν κυριαρχεί ο τυχοδιωκτισµός -αυτό
είναι το νόηµα όσων είπα προηγουµένως- και ο κοµµατικός κυνισµός. Γι’ αυτόν τον λόγο, η Νέα Δηµοκρατία είναι υπερήφανη
που σήµερα πιστώνεται µόνη της την υπερψήφιση ενός νοµοσχεδίου που είµαστε σίγουροι ότι θα λειτουργήσει υπέρ της τοπικής
αυτοδιοίκησης και της ενδυνάµωσής της.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε και για τη συνέπεια στον χρόνο.
Τον λόγο έχει η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συµµαχία, η κ. Ραλλία Χρηστίδου.
ΡΑΛΛΙΑ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν µπω στην ουσία της συζήτησης σήµερα, θα ήθελα να
απευθυνθώ προς τους Βουλευτές του κυβερνόντος κόµµατος,
τους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, κυρίως προς εκείνες και
εκείνους που εκλέχθηκαν πρώτη φορά στις εκλογές του 2019 και
να τους κάνω απλώς µια επισήµανση: Ως νέοι Βουλευτές, µας
δίνουν δύο πάρα πολύ σηµαντικά συγγράµµατα. Το ένα είναι ο
Κανονισµός της Βουλής και το άλλο είναι το Σύνταγµα.
Ο Κανονισµός της Βουλής, λοιπόν, στο άρθρο 66 παράγραφος
5 αναφέρει ρητά ότι οι Βουλευτές δεν επιτρέπεται να αναφέρονται προσωπικά σε συνάδελφο Βουλευτή, δεν επιτρέπεται να αναφέρονται κατά την αγόρευσή τους ούτε στο Προεδρείο της
Βουλής, παρά µόνο στο Σώµα. Κι αυτό πολύ σωστά το αναφέρει
ο Κανονισµός, για τον πολύ απλό λόγο ότι αν αναφερθείς προσωπικά σε έναν συνάδελφο Βουλευτή ή Βουλευτίνα έχει το δικαίωµα αντίστοιχα εκείνος ή εκείνη να λάβει τον λόγο επί
προσωπικού. Έτσι δεν είναι; Έτσι είναι. Εσείς, λοιπόν, παρατηρώ
-γιατί είµαι πολύ συχνά εδώ- ότι για κάποιον λόγο, παρ’ ότι ενδιαφέρεστε τόσο πολύ για τους θεσµούς και για τους τύπους και
για τους κανόνες, αυτόν τον κανόνα που είναι τόσο σηµαντικός
δεν τον λαµβάνετε ποτέ σχεδόν υπ’ όψιν σας. Ποτέ! Και δεν φτάνει το ότι δεν τον λαµβάνετε υπ’ όψιν σας, γιατί προφανώς µπορεί απλά να µην τον γνωρίζετε –καλό είναι να τον διαβάσετε
όµως, κακό δεν κάνει λίγο διάβασµα παραπάνω- το πρόβληµα
δεν είναι µόνο αυτό, αλλά το πρόβληµα είναι ότι επιλέγετε να
αναφέρεστε σε συναδέλφους και συναδέλφισσες της Αντιπολίτευσης, όταν δεν είναι και µέσα στην Αίθουσα.
Αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας,
δεν είναι εξυπνάδα, δεν είναι και ανοησία. Είναι δειλία, για µένα,
πολιτική δειλία. Επειδή ακριβώς δεν έχετε επιχειρήµατα να αναφέρετε, αρέσκεστε στο να κάνετε προσωπικές επιθέσεις. Πρώτο
αυτό. Και τελειώνω µε το εξής, γιατί έχω φάει πολύ χρόνο. Με
συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε, αλλά όφειλα να δώσω µια εξήγηση.
Αν δεν ξέρει ο καθένας από εµάς την προσωπική πορεία και διαδροµή κάθε ανθρώπου, δεν µας επιτρέπεται, βάσει του ήθους
µας, να αναφερόµαστε προσωπικά σε κάποιο συνάδελφο. Είναι
ντροπή και είναι δειλία.
Έρχοµαι τώρα στο θέµα που πρέπει να συζητήσουµε. Συζητάµε, λοιπόν, ένα σχέδιο νόµου που αποπειράται να µεταφέρει
το επιτελικό όραµα της κυβερνησιµότητας -σε απλά ελληνικά της
έλλειψης της αντίθετης φωνής, και κυρίως ελέγχου από το κεντρικό κράτος-, τώρα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η αρχή βέβαια
είχε γίνει µε τα νοµοθετήµατα επί Υπουργίας του κ. Θεοδωρικάκου το 2019, αλλά έρχεστε τώρα στην εκπνοή των περιοριστικών
µέτρων της πανδηµίας στη Βουλή, όχι τυχαία, αλλά για να αποτελειώσετε το όραµά σας και µαζί και την τοπική αυτοδιοίκηση.
Η πολλή δηµοκρατία βλάπτει κατά τους κυρίους συναδέλφους
της Νέας Δηµοκρατίας, δεν είναι αποτελεσµατική, δεν επιτρέπε-
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ται να λαµβάνονται γρήγορα οι αποφάσεις και να έχουµε αποτελέσµατα, ενώ όταν αποφασίζουν λιγότεροι είναι καλύτερα, δεν
υπάρχει αντίλογος, δεν υπάρχει έλεγχος, δεν υπάρχει η µεγάλη
συµµετοχή και άρα, δεν υπάρχει και ενηµέρωση, τι αποφασίστηκε, πότε αποφασίστηκε και από ποιους. Αυτό είναι προς το
συµφέρον κάποιων βέβαια, αλλά για ποιους; Διότι για όλων το
συµφέρον είναι σαφές ότι δεν µιλάτε. Μήπως, τουλάχιστον, αναφέρεστε στο συµφέρον της πλειοψηφίας;
Εισάγετε ένα υπερπλειοψηφικό εκλογικό σύστηµα, όπου ο δήµαρχος και ο περιφερειάρχης θα εκλέγονται µε 43% µόλις και µε
µπόνους των εξήντα εδρών, αντί για την πλειοψηφία του 50%+1
που ισχύει ως τώρα. Αυτό, κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, δεν είναι πλειοψηφία, όπως και να το δει κάποιος. Η εκλογή
αυτή δεν θα έχει λαϊκή νοµιµοποίηση. Ουσιαστικά, µε το έτσι
θέλω, κάνετε τη µειοψηφία να παίρνει τη µερίδα του λέοντος σε
έδρες, για να κυβερνήσει η σχετική πλειοψηφία σε βάρος της
πραγµατικής. Και µια τέτοια λογική δεν είναι δυνατόν να µακροηµερεύσει, καθώς δεν θα την ανεχθούν οι ίδιοι οι δηµότες, αφού
δεν θα τους αντιπροσωπεύει. Αντικειµενικά δεν µπορεί να κάνει
καλή δουλειά, γιατί µια µειοψηφία δεν ενδιαφέρεται να θεραπεύσει πλειοψηφικές ανάγκες, πολύ απλά γιατί δεν ταυτίζεται µαζί
τους.
Το συγκεκριµένο, λοιπόν, µέτρο είναι σαφές ότι αφορά µόνο
στη διαιώνιση της εξουσίας ηµέτερων σε βάρος των πολλών. Η
δε σύλληψη αυτού του καινοφανούς συστήµατος µάλλον σας
ανήκει, αφού δεν τη συναντάµε πουθενά στην Ευρώπη, εκεί όπου
υπάρχουν αναλογικά εκλογικά συστήµατα, παρεµφερή µε αυτό
που δεν σας άρεσε του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που είχε ψηφίσει και θέλετε
να το αλλάξετε.
Ισχυρίζεστε, µέσα σε όλα, ότι είστε µια φιλοευρωπαϊκή πολιτική δύναµη, αλλά αποδεικνύεται ότι είσαστε ένα κόµµα µε απέχθεια προς τη δυτικοευρωπαϊκή δηµοκρατική παράδοση και οι
πραγµατικές σας ρίζες µάλλον είναι στον κοτζαµπασισµό. Γι’
αυτό στη νοµοθέτησή σας ο νικητής τα παίρνει όλα, µαζί µε τα
τρία πέµπτα των µελών των δηµοτικών και περιφερειακών συµβουλίων, ενώ παράλληλα αποφασίσατε και µείωση των δηµοτικών συµβουλίων. Τέρµα, λοιπόν, ο αντίλογος, τέρµα ο
απαραίτητος διάλογος, δεν υπάρχει κανένας λόγος για συναινέσεις. Το θέµα είναι να περάσει αυτό που θέλει η δηµοτική και η
περιφερειακή, ενίοτε επί της ουσίας, µονοπρόσωπη αρχή. Δεν
έχει σηµασία αν µειώνοντας τον αντίλογο µειώνετε την κοινωνική
συµµετοχή, µειώνετε τον δηµόσιο λόγο και τη δηµόσια παρουσία
κοινωνικών µειοψηφιών και σπρώχνετε κι άλλο συγκεκριµένες
κοινωνικές οµάδες στο περιθώριο. Έτσι πρέπει για σας να λαµβάνονται οι αποφάσεις. Έτσι πρέπει να γίνονται οι δουλειές. Δεν
είµαστε όλοι ίσοι άλλωστε. Στη λογική σας δεν χωρά η αντίληψη
ότι σε µια δηµοκρατία και δη, σε τοπικό, αυτοδιοικητικό επίπεδο
είµαστε όλοι ίσοι ή έχουµε όλοι δικαίωµα συµµετοχής στα κοινά.
Όχι βέβαια, δεν είµαστε όλοι ίσοι άλλωστε. Οι ανισότητες υπάρχουν για να διευρύνονται και να χειροτερεύουν επί της Νέας Δηµοκρατίας. Σε αυτή τη λογική το 3% που τίθεται ως όριο για την
εκλογή δηµοτικού και περιφερειακού συµβούλου, ουσιαστικά
εξοβελίζει οποιαδήποτε πολιτική διαφοροποίηση, οποιαδήποτε
µειοψηφία έχει το θράσος να θέλει να ασχοληθεί µε τα κοινά και
µάλιστα σε επίπεδο αυτοδιοίκησης. Το ίδιο ισχύει και για τη µείωση των µελών των δηµοτικών και περιφερειακών συµβουλίων.
Ακόµη και για τις τοπικές κοινότητες έχετε λάβει µέτρα ποδηγέτησης. Καταργείται µεταξύ άλλων η τρίτη, ξεχωριστή κάλπη,
περιορίζονται οι τοπικοί σύµβουλοι, ώστε κάποιος που να θέλει
να ασχοληθεί µε την τοπική αυτοδιοίκηση και δεν είναι κοµµατικά
προσκείµενος, να µη διανοηθεί να δοκιµάσει. Αυτό ειδικά το
µέτρο θα δώσει ακόµα ένα χτύπηµα στις µικρές κοινότητες,
αφού τους στερεί την αυτονοµία τους και τις κάνει παρεπόµενα
µεγάλων δήµων, µεγαλύτερων δήµων και των επιλογών των δηµάρχων για το ποιος τελικά θα εκπροσωπεί την κοινότητα, ενώ
εδώ πέρα οι µειοψηφίες εξαφανίζονται. Λέτε ότι δήθεν σας ενδιαφέρει να µην υποβαθµιστεί κι άλλο η ζωή στην περιφέρεια.
Θέλετε, δηλαδή, δήθεν να κρατήσετε εκεί τη νεολαία και να της
δώσετε ερεθίσµατα. Πώς ακριβώς θα το κάνετε αυτό, όταν αποκλείετε τις τοπικές κοινότητες από αυτόνοµη εκπροσώπηση,
ώστε να έχουν κι αυτοί λόγο για τον τόπο τους, ιδίως οι νέοι; Πώς
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θα αποφασίσουν να ασχοληθούν µε τα κοινά, αφού τους αποθαρρύνετε από το να πλησιάσουν την αυτοδιοίκηση, που είναι ο
πρώτος βαθµός εµπλοκής και ενίοτε ο πιο χρήσιµος για µια τοπική κοινωνία, µια και οι άνθρωποι εκεί γνωρίζονται και τείνουν
να διαλέγουν τους αξιότερους, όχι απαραίτητα µε βάση το
κόµµα, αλλά µε βάση το άτοµο; Τώρα τους στερείτε αυτή τη δυνατότητα για να µην υπάρχουν διαρροές, να µην υπάρχουν διαφοροποιήσεις, αντιδράσεις. Τίποτε από τα κάτω.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι –και κλείνω, κύριε Πρόεδρε, και
ευχαριστώ για την ανοχή σας- η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ό,τι
πιο κοντινό στην άµεση, δηµοκρατική εκπροσώπηση. Οφείλει να
λειτουργεί µε τρόπο που να δίνει βήµα και να δίνει λόγο και
ενεργό ρόλο στον πολίτη για όσα τον αφορούν τοπικά, διαχέοντας και γειώνοντας έτσι την κεντρική εξουσία. Και αυτό µε το
συγκεκριµένο νοµοσχέδιο το ακυρώνετε. Οδηγείτε την τοπική
αυτοδιοίκηση σε συγκεντρωτικές δοµές και την προσφέρετε
νοµή και λάφυρο σε µια ολιγαρχία συµφερόντων και τοπικών παραγόντων, που είναι ταυτόχρονα κοινωνική µειοψηφία. Παράλληλα, διώχνετε και αποκλείετε τον πολύ και τον πιο αξιόλογο
κόσµο από τη συµµετοχή στα κοινά, πιέζοντάς τον να µείνει απαθής, αµέτοχος και «στον πάγκο».
Την απάντηση και σ’ αυτές τις αντιδηµοκρατικές µεθοδεύσεις,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρά τα µιντιακά σας φίλτρα, τη
λαµβάνετε ήδη και θα τη λάβετε και στο µέλλον, τη λαµβάνετε
ήδη από τους εργαζόµενους υπαλλήλους, τη λαµβάνετε από
τους εργαζόµενους µικροµεσαίους, από τους εργαζόµενους αυτοαπασχολούµενους, τη λαµβάνετε από εργαζόµενους γιατρούς, τη λαµβάνετε από εργαζόµενους δικηγόρους, τη
λαµβάνετε από εργαζόµενους καλλιτέχνες, τη λαµβάνετε από
τους φοιτητές στα πανεπιστήµια, που τα έχετε κλειστά έναν ολόκληρο χρόνο. Δεν είστε µόνοι σας στη χώρα. Δεν θα τα µικρύνετε
όλα για να χωρέσουν στα κοµµατικά σας µέτρα και γι’ αυτό δεν
θα σας αφήσουµε ούτε εµείς ούτε και ο κόσµος, που πια σας
έχει καταλάβει.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε κι
εµείς την κ. Ραλλία Χρηστίδου.
Τον λόγο τώρα έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Βασίλειος Βασιλειάδης.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κι εγώ θα χρειαστώ δέκα λεπτά. Ό,τι χρόνο δώσατε στους άλλους, θα ήθελα
να δώσετε και σε µένα. Έχω διατελέσει άλλωστε και 17 χρόνια
ως αυτοδιοικητικός!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΛΑΚΗΣ) ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, η σχέση
των Ελλήνων µε την τοπική κοινότητα είναι σφυρηλατηµένη ανά
τους αιώνες, είτε λόγω της ιδιαίτερης γεωγραφίας της χώρας
µας είτε για λόγους ιστορίας και παράδοσης. Από τις πόλειςκράτη της αρχαιότητας µέχρι τις τοπικές κοινότητες, που οργάνωσαν διακόσια χρόνια πριν την επανάσταση του 1821, και από
τα νησιά µας µέχρι τους ακριτικούς ορεινούς δήµους, η αξία της
τοπικής διοίκησης, της αυτοδιοίκησης έχει αποδειχθεί διαχρονικά. Ακόµα και εδώ, στο Κοινοβούλιο, οι περισσότεροι από εµάς
έχουµε περάσει από έναν ή και τους δύο βαθµούς της τοπικής
αυτοδιοίκησης και γνωρίζουµε καλά τον ξεχωριστό ρόλο που
έχει στη διακυβέρνηση της χώρας, αλλά και στην καθηµερινότητα των πολιτών. Επιπλέον, έχει ιδιαίτερη αξία να αναφέρω ότι,
στην εποχή της πληροφορίας και της αλληλεξάρτησης που
ζούµε, η αρχή που διέπει τα µεγάλα παγκόσµια προβλήµατα,
όπως αυτό της αλλαγής του κλίµατος για παράδειγµα, είναι το
«σχεδιάζουµε παγκόσµια και ενεργούµε τοπικά», αναδεικνύοντας
το σηµαντικό ρόλο των τοπικών κοινοτήτων και στον 21ο αιώνα.
Γνωρίζοντας, λοιπόν, την πραγµατικότητα των θεµάτων, των
αρµοδιοτήτων, των διαδικασιών, των ισορροπιών και της τριβής
µε την τοπική αυτοδιοίκηση µπορούµε να αντιληφθούµε το αδιέξοδο που δηµιούργησε η άκαιρη και άγαρµπη εισαγωγή του συστήµατος της απλής αναλογικής στην εκλογή δηµοτικών και
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περιφερειακών συµβουλίων. Ο ν.4555/2018 δηµιούργησε περισσότερα προβλήµατα από όσα, υποτίθεται, θα έλυνε. Έβαλε εµπόδια στην αποτελεσµατική άσκηση διοίκησης και στέρησε τη
δυνατότητα από τους εκλεγµένους δηµάρχους και περιφερειάρχες να εφαρµόσουν τα προγράµµατα µε τα οποία εξελέγησαν
από τον λαό. Την ίδια στιγµή αντί για την πολυπόθητη συναίνεση,
που κατά την επιχειρηµατολογία του ΣΥΡΙΖΑ θα ερχόταν νοµοτελειακά, σε πολλές περιπτώσεις παρατηρήσαµε τάσεις για συνεχείς συναλλαγές µεταξύ των παρατάξεων, µε δήµους
παραδοµένους στο έλεος των µειοψηφιών και τα προβλήµατα
της καθηµερινότητας των πολιτών να τρέχουν.
Η Νέα Δηµοκρατία από την πρώτη στιγµή, πριν ακόµα αναλάβει την διακυβέρνηση της χώρας, είχε δεσµευτεί ότι θα διορθώσει τα λάθη, θα καταργήσει τις τερατώδεις διατάξεις του ν.4555
και θα επαναφέρει το πλειοψηφικό σύστηµα στην εκλογή δηµοτικών και περιφερειακών συµβουλίων. Το πρώτο βήµα έγινε µε
το ν.4623/2019 µε τον οποίο εξασφαλίστηκε η κυβερνησιµότητα
των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Να θυµίσω ότι, όπως
και τώρα, έτσι και τότε, το 2019 οι δήµοι και οι περιφέρειες όχι
απλά στήριξαν τη νοµοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης,
αλλά σε ένα βαθµό παραπονέθηκαν για καθυστέρηση.
Και ερχόµαστε σήµερα, όπου καλούµαστε να ψηφίσουµε το
σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών, µε το οποίο εισάγεται νέος τρόπος εκλογής δηµοτικών και περιφερειακών αρχών.
Γιατί τώρα; Επειδή βρισκόµαστε σε µια ουδέτερη πολιτικά περίοδο, σε µία χρονική στιγµή που απέχει αρκετά από την εφαρµογή του ν.4555, ώστε να γνωρίζουµε τις αδυναµίες του, αλλά
ταυτόχρονα, αρκετά µακριά και από τις επόµενες εκλογές της
τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε να υπάρξει απαιτούµενος χρόνος
για την αφοµοίωση των διατάξεων και την προετοιµασία των υπηρεσιών και των υποψηφίων.
Με το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου επανέρχεται η θητεία πενταετούς διάρκειας, η οποία θα ξεκινά την 1η Ιανουαρίου µε τις
εκλογές να έχουν πραγµατοποιηθεί τον προηγούµενο Οκτώβριο.
Σε άλλες διατάξεις προβλέπεται ως οριστική ηµεροµηνία κατάρτισης συνδυασµών η 31η Αυγούστου. Αυτό είναι πολύ σηµαντικό
για τον σχεδιασµό και την προετοιµασία των υποψηφίων και των
συνδυασµών, ειδικότερα, θα έλεγα, όσων αποφασίζουν την κάθοδό τους για πρώτη φορά. Δεν θα υπάρξουν ούτε αιφνιδιασµοί
ούτε αποφάσεις της τελευταίας στιγµής. Εξασφαλίζεται η κυβερνησιµότητα και αποτελεσµατική διοίκηση δήµων και περιφερειών
µε την προσαρµογή του ορίου εκλογής σε ποσοστό 43% και την
εκλογή τριών πέµπτων (3/5) των µελών από τον πρώτο συνδυασµό. Επιπλέον, τίθεται όριο 3% για το δικαίωµα εκλογής. Επανέρχεται ένα όριο το οποίο εξασφαλίζει ένα ελάχιστο επίπεδο
κοινωνικής και πολιτικής αποδοχής ενός συνδυασµού, όπως
ακριβώς ισχύει και στις εθνικές εκλογές. Ο αριθµός των µελών
του συµβουλίου καθορίζεται µε βάση τον αριθµό των µόνιµων
κατοίκων, όπως αυτός αποτυπώνεται στην πιο πρόσφατη απογραφή.
Κι ερχόµαστε στο πολύ σηµαντικό για την ελληνική περιφέρεια
θεσµό, των τοπικών κοινοτήτων. Οι τοπικές κοινότητες, τα χωριά
µας, είναι οι σπόνδυλοι του σκελετού που ονοµάζεται τοπική αυτοδιοίκηση. Εδώ πρέπει να συγκεράσουµε δύο αντίρροπες δυναµικές. Από τη µία, το σύστηµα αναγνωρίζει ως ανεξάρτητη
αυτοδιοικητική µονάδα το δήµο. Από την άλλη, οι δήµοι µας
πλέον καλύπτουν µεγάλες περιοχές που συχνά συµπεριλαµβάνουν µεγάλο αριθµό τοπικών κοινοτήτων.
Η άποψη, η γνώµη της τοπικής κοινότητας πρέπει να εισακούεται τόσο την ηµέρα των εκλογών όσο και σε καθηµερινή βάση.
Νοµίζω ότι από τη νοµοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου,
αλλά και από τις οµιλίες των κυρίων Υπουργών στην αρµόδια επιτροπή, αλλά και στην Ολοµέλεια, καθίσταται σαφές ότι το αίτηµα
των τοπικών κοινωνιών για την εκλογή προέδρων και τοπικών
συµβουλίων εισακούστηκε. Οι διατάξεις που εισάγει το σχέδιο
νόµου διατηρούν την εκτελεστική εξουσία στον δήµο, όπως είναι
φυσιολογικό και πρέπον, από τη στιγµή που αυτός είναι ο οικονοµικός διαχειριστής. Από την άλλη, δίνεται αυξηµένη γνωµοδοτική αρµοδιότητα στους προέδρους και στα τοπικά συµβούλια
επί των θεµάτων που αφορούν στην τοπική τους κοινότητα.
Συνοψίζοντας, κύριε Πρόεδρε, το καλύτερο επιχείρηµα υπέρ
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της ψήφισης του σχεδίου νόµου είναι η ευρεία στήριξη που απολαµβάνει από τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, την ΚΕΔΕ,
την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, τους δήµους και τις περιφέρειες τις ίδιες, όπως φάνηκε και από τις παρεµβάσεις τους στη
σχετική συνεδρίαση της αρµόδιας επιτροπής. Οι άνθρωποι που
βρίσκονται σήµερα στην τοπική αυτοδιοίκηση γνωρίζουν τα προβλήµατα που προκάλεσε για µία ακόµη φορά η προχειρότητα και
η νοµοθέτηση µε σκοπιµότητες που κυριάρχησαν την περίοδο
της διακυβέρνησης µε κορµό τον ΣΥΡΙΖΑ. Όσες και όσοι έχουµε
περάσει από την τοπική αυτοδιοίκηση δεν µπορούµε παρά να
στηρίξουµε αυτό το σχέδιο νόµου.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κ. Βασιλειάδη και για τη συνέπεια στον χρόνο.
Το λόγο τώρα έχει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συµµαχία, ο κ. Δηµήτρης Χαρίτου.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΙΤΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καληµέρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Κύριε Υπουργέ, αυτές είναι οι αλλαγές που έχει ανάγκη ως
προτεραιότητα η αυτοδιοίκηση σήµερα; Τέτοιες αλλαγές νοµίζετε ότι χρειάζονται οι δηµοτικές αρχές που σήκωσαν το βάρος
µέσα στην πανδηµία και σήµερα είναι αντιµέτωποι µε τις ανησυχίες, τις αγωνίες των δηµοτών, του επαγγελµατικού κόσµου για
την επόµενη µέρα, όταν είναι ανοιχτές οι τρύπες στους προϋπολογισµούς τους λόγω της οικονοµικής καχεξίας όπου τους έχετε
οδηγήσει;
Κύριοι, έχει γίνει αντιληπτό το επικοινωνιακό σας παιχνίδι.
Κάθε φορά που εισάγεται ένα αντιδηµοκρατικό, ένα αντιλαϊκό
νοµοθέτηµα, έχετε έτοιµο το πρόσχηµα, το άλλοθι, για να το εµφανίζετε στην κοινωνία. Με πρόσχηµα τη δήθεν ανοµία στα πανεπιστήµια νοµοθετήσατε την εγκατάσταση της Αστυνοµίας
µέσα σ’ αυτά. Με πρόσχηµα τη δήθεν ευελιξία που χρειάζονται
οι εργασιακές σχέσεις, ετοιµάζεστε να νοµοθετήσετε την κατάργησή του οκτάωρου. Με πρόσχηµα αυτήν τη φορά την κυβερνησιµότητα των δήµων και των περιφερειών, επαναφέρετε το
παλαιό καλπονοθευτικό σύστηµα της εκλογής τους και κατ’ επέκταση της λειτουργίας τους, λες και δεν γνωρίζουµε εµείς και οι
πολίτες το πώς κυβερνήθηκαν, πώς διοικήθηκαν και ποια ήταν
τα αποτελέσµατα στη ζωή των πολιτών.
Είσαστε, κύριοι, µια Κυβέρνηση που νοµοθετεί διαρκώς προσχηµατικά, όχι κοιτάζοντας στο µέλλον, αλλά κατεδαφίζοντας
κάθε δηµοκρατικό βήµα που έγινε σε αυτόν τον τόπο, µε σκοπό
να µας γυρίσετε πίσω στο γνωστό συγκεντρωτικό πελατειακό
κράτος της Δεξιάς. Σε κάθε αλλαγή, σε κάθε δηµοκρατική τοµή
που έγινε στην αυτοδιοίκηση, από τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» ως τον
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ Ι», ήσασταν από την απέναντι πλευρά.
Με το καληµέρα, ως Κυβέρνηση, µε διαδοχικές παρεµβάσεις
σας αλλοιώσατε τη νωπή εκλογική βούληση των δηµοτών του
2019, «αφυδατώνοντας» ουσιαστικά από αρµοδιότητες τα δηµοτικά και περιφερειακά συµβούλια, αναγορεύοντας τις Οικονοµικές Επιτροπές σε κυρίαρχα όργανα στη λήψη των αποφάσεων
µε σοβαρότητα προβλήµατα διαφάνειας και ελέγχου.
Δεν αφήσατε καν να δοκιµαστούν στη ζωή ο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»
και η απλή αναλογική, να δοκιµαστούν, να αξιολογηθούν και να
κριθούν συµπεριφορές, πολιτικές στάσεις, νοοτροπίες και παθογένειες δεκαετιών.
Έρχεστε, λοιπόν, σήµερα να ολοκληρώσετε το έργο της κατεδάφισης. Με τη ρύθµιση της εκλογής µε το ποσοστό του 43%
από την πρώτη Κυριακή του δηµάρχου ή του περιφερειάρχη, µε
το µπόνους του 60% των συµβούλων νοθεύετε τη βούληση των
πολιτών, µιας και τους δίνετε 50% παραπάνω δύναµη απ’ αυτήν
που τους αναλογεί.
Δεν επαναφέρετε, κύριοι, την κυβερνησιµότητα, επαναφέρετε
στην πραγµατικότητα το παλαιό καθεστώς του δηµαρχοκεντρικού συστήµατος εξουσίας, του ενός ανδρός αρχή, του «one man
show», που τα ζήσαµε. Δεν εξασφαλίζετε τον διάλογο και τις αναγκαίες κοινωνικές συναινέσεις στα τοπικά πράγµατα, αλλά οδηγείτε σε συγκεντρωτικές αντιλήψεις διαχείρισης της τοπικής
εξουσίας και στα γνωστά φαινόµενα της αλαζονείας και της αυταρχικής συµπεριφοράς.
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Ξεχάσατε, κύριοι, που υπονοµεύατε στο πρόσφατο παρελθόν
την αυτοδιοίκηση, ότι ανθούν η διαπλοκή, η διαφθορά, µε τις
έρευνες που έρχονταν στο φως της δηµοσιότητας ότι οι δήµοι
ξεπέρασαν σε φαινόµενα διαφθοράς την κεντρική εξουσία;
Να σας θυµίσω µε ποιο εκλογικό σύστηµα γίνονταν τότε οι
εκλογές; Όχι, βέβαια, µε την απλή αναλογική που θέλετε σήµερα
να καταργήσετε, αλλά µε το σύστηµα που έδινε κυβερνησιµότητα, όπως λέτε. Δεν θέλετε τις συναινέσεις, αλλά να «πολώνετε»
και να διχάζετε την κοινωνία, νοµίζοντας ότι θα γίνονται πιο εύπεπτες οι πολιτικές σας που πλήττουν την πλειοψηφία της κοινωνίας.
Κύριοι της Πλειοψηφίας, ούτε στην αυτοδιοίκηση και την αποκέντρωση πιστεύετε, αλλά ούτε και στην τοπικότητά της, στην
ανάγκη δηλαδή οι πιο άξιοι, οι πιο ικανοί να εκλέγονται στις τοπικές κοινωνίες.
Σας ρώτησε το Επιστηµονικό Συµβούλιο της Βουλής, γιατί το
ψηφοδέλτιο των τοπικών συµβουλίων να είναι ενιαίο µε αυτό του
δηµάρχου; Τι απαντάτε; Θα σας πω εγώ τι απαντάτε µε ένα ζωντανό παράδειγµα, κύριε Υπουργέ. Τοπικό συµβούλιο περιφερειακού δήµου στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης πήρε την
πρωτοβουλία να υλοποιήσει µικρά έργα, αναγκαία για τους δηµότες του οικισµού. Έλα, όµως, που το τοπικό συµβούλιο δεν
ήταν της αρεσκείας του δηµάρχου, µε αποτέλεσµα να παρέµβει
και να ζητήσει να σταµατήσουν τα έργα και ό,τι γινόταν εκεί.
Οι ρυθµίσεις σας, κύριοι, ποιους επιβραβεύουν; Τους άξιους
του οικισµού που επέλεξαν οι κάτοικοι ή τον δήµαρχο; Είναι προφανές, κύριοι, ποιον επιβραβεύουν. Αντί, λοιπόν, να ενισχύσετε
το ρόλο των τοπικών συµβουλίων, το δικαίωµά τους να επιλέγουν
τους ικανούς, όταν µάλιστα πολλοί οικισµοί βρίσκονται σε κατάσταση εγκατάλειψης, εσείς ενισχύετε την εξάρτηση των µικρών
τοπικών κοινωνιών από τη βούληση του κάθε δηµάρχου.
Οι εκλογικές ρυθµίσεις που εισάγετε σήµερα για ψήφιση δεν
αφορούν στην κοινωνία, αφορούν µόνο στις δικές σας στενά
κοµµατικές ιδιοτέλειες. Υπηρετούν τους δικούς σας ευτελείς
σχεδιασµούς να µετατρέψετε τους δήµους και τις περιφέρειες
ως τα αµορτισέρ που νοµίζετε ότι θα απορροφούν τους κραδασµούς από τη δυσαρέσκεια που γεννούν οι ασκούµενες πολιτικές
σας. Δεν το κρύψατε, άλλωστε, όταν ζητήσατε ιδιαίτερα στις περιφέρειες να εκλεγούν οι εκλεκτοί σας. Να γνωρίζετε, όµως, ότι
και εσείς αναλαµβάνετε τις ευθύνες για τα αποτελέσµατα των
πράξεων και των πολιτικών που αυτοί ασκούν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εµείς, κύριοι της Πλειοψηφίας, έχουµε µια άλλη θεώρηση για
τον θεσµό, µια άλλη αντίληψη για τον ρόλο της αυτοδιοίκησης
ως το πιο δηµοκρατικό κύτταρο της κοινωνίας µας, για τη συµµετοχή και την ενεργοποίηση των ίδιων των πολιτών στη διαµόρφωση των αποφάσεων που τους αφορούν, µακριά από τη λογική
της ανάθεσης και την επανάπαυση της ψήφου κάθε πέντε χρόνια. Έχουµε µια άλλη αντίληψη για τη διαµόρφωση συλλογικής
συνείδησης αντιµετώπισης των προβληµάτων και τον σχεδιασµό
του µέλλοντος των τοπικών κοινωνιών από τους ίδιους τους πολίτες. Γι’ αυτό, κύριε Πρόεδρε, καταψηφίζουµε τις ρυθµίσεις που
εισάγει για ψήφιση η Κυβέρνηση.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Χαρίτου.
Παρακαλώ να ετοιµαστεί το Βήµα, προκειµένου να πάρει τον
λόγο ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Διονύσιος Χατζηδάκης, που εκτός από ναύαρχος, είναι και µέντορας της τοπικής
αυτοδιοίκησης. Όπως και εγώ γνωρίζω από τη διαδροµή του καθενός µας, το πρώτο βήµα πολλών συναδέλφων υπήρξε η τοπική
αυτοδιοίκηση.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Να στολιστεί το Βήµα, θα
πρότεινα εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Χατζηδάκη,
έχετε τον λόγο.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και
για τα καλά σας λόγια.
Κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, πριν αρχίσω την οµιλία
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µου, θέλω να πω κάτι στον κ. Χατζηγιαννάκη. Υπήρξε ένας πολύ
καλός δήµαρχος. Πώς απέδειξε την επιµέλεια και την ικανότητά
του; Όταν βγήκε την πρώτη φορά δήµαρχος, βγήκε από τη δεύτερη Κυριακή, διότι είχε πλειοψηφία, ανέπτυξε το πρόγραµµά
του και καθιερώθηκε και καταξιώθηκε. Εάν υπήρχε αυτό το σηµερινό σύστηµα, ακόµη εκεί στον δήµο θα ήσουν.
Κύριε Υπουργέ, ο πρώην Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Σκουρλέτης, και ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου, ο κ. Κώστας
Πουλάκης, κατέθεσαν τέσσερις µήνες προ των εκλογών στην τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθµού τον νόµο της
απλής αναλογικής. Ένα νόµο, που εκτιµώ ότι δεν θα πρέπει να
κάνει υπερήφανο τον κ. Σκουρλέτη, γιατί µόνο βάσανα έφερε
αυτός ο νόµος και πολλά ευτράπελα επέφερε κατά την εφαρµογή του, καθώς δηµιούργησε αποσυντονισµό και διέλυσε την
τοπική αυτοδιοίκηση.
Εκείνο, όµως, που πέτυχε, είναι να γιγαντώσει, κύριε Πρόεδρε,
τη λεγόµενη πολιτική διαπλοκή. Νοµίζω ότι δεν χρειάζεται να σας
αναπτύξω εκτενώς τι είναι πολιτική διαπλοκή. Θα σας πω µόνο
ότι υπήρξαν κοµµατικές συµφωνίες κάτω από το τραπέζι, down
of the table όπως έλεγε ο πρώην Πρωθυπουργός στην Αµερική.
Υπήρχαν συµφωνίες κάτω από το τραπέζι υποστήριξης σε δήµους τη δεύτερη Κυριακή, ώστε να µεταβιβάζονται κοµµατικοί
ψήφοι σε άλλους δήµους, προκειµένου να εξασφαλίσουν την
εκλογή συγκεκριµένων δηµάρχων και περιφερειαρχών.
Κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, προς εσάς απευθύνοµαι. Την έχετε αυτή την τακτική και την έχω δει να την εφαρµόζετε δεκαεπτά χρόνια όταν ήµουν δήµαρχος, όχι στο δικό µου
δήµο, αλλά σε πολλούς άλλους. Επίσης, έχετε και µία σταθερή
φιλοσοφία, ό,τι δεν µπορούµε να κατακτήσουµε να το υπονοµεύσουµε και να το διαλύσουµε. Πράγµατι, πετύχατε δήµοι να χάνουν χρήµατα από προγράµµατα που δεν ψηφίζονται, ενώ σε
πολλά δηµοτικά συµβούλια να επικρατεί κλίµα πολεµικό µε την
πλειοψηφία των δηµοτικών συµβούλων να είναι εναντίον του
εκλεγµένου δηµάρχου, που δεν έχει την πλειοψηφία του, διότι
πιστεύετε, διότι πίστευαν και πιστεύουν ότι αν αποτύχει ο δήµαρχος, θα καταλάβουν τον δήµο στις επόµενες εκλογές, δηλαδή ο
θάνατός σου είναι η πολιτική µου επιβίωση, µε αποτέλεσµα να
περνά µία τετραετία µε ανύπαρκτο έργο. Έτσι επιβιώνουν πολιτικά οι συνδυασµοί που έλαβαν οκτακόσιες, χίλιες, χίλιες διακόσιες ψήφους και κατάφεραν να παρουσιάζουν τον δήµαρχο ως
ανίκανο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα σας αναφέρω µερικά ευτράπελα του νόµου της απλής αναλογικής που εφαρµόσατε.
Στον Δήµο Θεσσαλονίκης, κέρδισε τις εκλογές ο κ. Κωνσταντίνος Ζέρβας, τη δεύτερη Κυριακή, µε ποσοστό 67% και διαθέτει
µόνο επτά δηµοτικούς συµβούλους από τους σαράντα εννιά.
Στις νέες εκλογές, κύριε Υπουργέ της Θεσσαλονίκης, κατέβηκαν δεκαέξι δηµοτικές παρατάξεις και εξελέγησαν οι επικεφαλής
των δεκατριών συνδυασµών, συνδυασµοί που είχαν οκτακόσιες,
εννιακόσιες και χίλιες διακόσιους ψήφους. Οι περισσότερες από
αυτές τις παρατάξεις ήταν µορφώµατα που µόνο στόχο είχαν να
βάλουν κάποιον στο συµβούλιο, για να έρθει µετά να παζαρεύει,
να κωλυσιεργεί και να µην προχωρεί καµµία εργασία στον δήµο.
Θα σας πω ένα δεύτερο παράδειγµα: Ο Δήµαρχος Καβάλας
εξελέγη, αγαπητέ πρώην συνάδελφε, µε 63% τη δεύτερη Κυριακή και η παράταξή του έχει εννέα από σαράντα ένα δηµοτικούς συµβούλους. Υποστηρίχθηκε από το Κίνηµα Αλλαγής και
τον ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν θιασώτης, κύριε Υπουργέ, της απλής αναλογικής, γιατί θεωρούσε -φιλοσοφικά και αυτός, όπως και εσείςότι αυτό το σύστηµα µπορούσε να φέρει νέους ανθρώπους και
νέες ιδέες στον δήµο του.
Σε επικοινωνία που είχα -γιατί εγώ επικοινωνώ µε όλους τους
δηµάρχους- από θιασώτης της απλής αναλογικής µετατράπηκε
σε πολέµιο, λέγοντάς µου: «Όλοι θέλουν να εκλεγούν, όχι για να
κάνουν κάτι, αλλά για να εµποδίσουν τον άλλον να κάνει κάτι».
Μου είπε: «Με αυτά τα µυαλά δεν µπορεί να προχωρήσει ο
δήµος».
Πάµε και σε µια άλλη περίπτωση. Έχω επιλέξει τρεις, αλλά θα
σας πω και κάτι άλλα.
Ο Δήµαρχος Ορεστιάδας -προσέξτε, κύριε συνάδελφε, κύριε
Μπάµπη- είχε την ατυχία να αποτελεί το πλέον παράδοξο και πα-
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ράλογο απότοκο της εφαρµογής τους συστήµατος της απλής
αναλογικής. Είναι ο µοναδικός Δήµαρχος στην Ελλάδα που εξελέγη µε ποσοστό 50,26% από την πρώτη Κυριακή. Διαθέτει µόνο
δεκαέξι δηµοτικούς συµβούλους από τους τριάντα τρεις, δηλαδή
δεν έχει πλειοψηφία µε το ποσοστό αυτό, µε αποτέλεσµα ο δήµαρχος να φέρνει θέµατα µία, δύο, τρεις και τέσσερις φορές, να
κάνει συναλλαγές για να περάσει ένα θέµα.
Αγαπητοί συνάδελφοι, έχω καταγράψει ενενήντα τέσσερα ευτράπελα του νόµου. Τα έχω καταγράψει, τα γράφω και αυτό το
βιβλίο που θα γράψω θα το αφιερώσω µε µεγάλο σεβασµό και
αγάπη στον κ. Σκουρλέτη.
Ερώτηση: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν πρέπει να µπει
ένα τέλος σε αυτή την ακυβερνησία των δήµων, την µπαχαλοποίηση των δηµοτικών συµβουλίων και της οµηρίας των δηµάρχων;
Η απάντηση είναι: ναι. Και πώς θα γίνει αυτή η αποκατάσταση
της αρρυθµίας, της µπαχαλοποίησης και της οµηρίας των δηµάρχων; Η απάντηση είναι: µε το παρόν νοµοσχέδιο. Έρχεται,
δε, αυτό το νοµοσχέδιο σ’ ένα εντελώς πολιτικά ουδέτερο χρόνο
και όχι τέσσερις µήνες πριν από τις εκλογές, όπως κάνατε εσείς.
Το παρόν νοµοσχέδιο είναι ένα νοµοσχέδιο που προωθεί θεσµικές τοµές. Είναι ένα νοµοσχέδιο καθαρά αναπτυξιακής µορφής. Αν δεν το καταλάβατε, µπορώ να σας το αναπτύξω αυτό.
Νοµίζω, όµως, ότι το καταλάβατε πολύ καλά. Πρόκειται για ένα
νοµοσχέδιο που δίνει δυνατότητα στη δηµοτική αρχή να παίρνει
γρήγορες αποφάσεις και να υλοποιεί το πρόγραµµά της. Είναι
ένα νοµοσχέδιο που δίνει τη δυνατότητα να κρίνεται η δηµοτική
αρχή από τα πεπραγµένα της και µόνο. Πρέπει να το καταλάβουµε. Είναι ένα νοµοσχέδιο που δεν θα πρέπει να επικαλείται η
δηµοτική αρχή ότι -δήθεν- δεν πρόκαµα, όπως έλεγε ένας παλιός, όχι εν ζωή, πολιτικός σ’ αυτήν την Αίθουσα. Είναι ένα νοµοσχέδιο που αποτελούσε βασική προεκλογική δέσµευση του
Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, όταν ήταν Αρχηγός της
αξιωµατικής αντιπολίτευσης.
Και επειδή, κύριε Υπουργέ, άκουσα όλες αυτές τις µέρες να
λένε ότι αυτό το νοµοσχέδιο δεν έχει την κουλτούρα των συνεργασιών και της δηµοκρατίας. Έχετε πάθει λίγο αµνησία; Να σας
φρεσκάρω λίγο τη µνήµη σας; Έχετε υποστεί γενοκτονία της
µνήµης; Για να πάµε στα τελευταία δέκα χρόνια. Πού κατέληξαν
οι συνεργασίες; Να σας θυµίσω, κύριοι συνάδελφοι, τη συνεργασία ΠΑΣΟΚ- Νέα Δηµοκρατία- ΔΗΜΑΡ πού κατέληξε και τι επέφερε; Να σας θυµίσω τη συνεργασία, την πρόσφατη τη δική σας
µε τους Ανεξάρτητους Έλληνες; Να σας θυµίσω ότι έγιναν
Υπουργοί από τους δώδεκα οι δέκα και ορισµένοι είχαν πάρει
δυόµιση και τρεις και τέσσερις χιλιάδες ψήφους και ξεφτίλισαν
και τον θεσµό του Υπουργού και ξεφτίλισαν και τη δηµοκρατία
και την πολιτική µε τα καµώµατά τους; Τέτοιες συνεργασίες θέλετε και στα δηµοτικά συµβούλια; Θέλετε να αυτοξεφτιλιζόµαστε
µ’ ενέργειες και πράξεις µας;
Εγώ, κατ’ αρχάς, θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Θεοδωρικάκο,
µε τον οποίο είχα ατέλειωτες ώρες συνεργασίας, τον κ. Βορίδη
και τον κ. Πέτσα που αντελήφθησαν αυτό που πάντοτε πίστευα,
όχι για τον εαυτό µου, γιατί δεν το έζησα, διότι εγώ έπαιρνα ποσοστά πολύ υψηλά, αλλά γι’ αυτούς τους δηµάρχους, οι οποίοι
κάθε µέρα φτύνουν αίµα, για να κάνουν το απλό και το αυτονόητο.
Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, από την πείρα που απέκτησα
στην τοπική αυτοδιοίκηση, επιτρέψτε µου, να σας πω ότι τελικά
δεν κρινόµαστε από τις φιλοσοφικές µας αντιλήψεις και τα πολιτικά µας βιώµατα, αλλά από τον ρεαλισµό, την ωµή πραγµατικότητα, η οποία δεν είναι άλλη από τα πεπραγµένα εκείνου που
διοικεί. Διότι αν µπορείς να διοικείς και να παίρνεις αποφάσεις,
τότε κερδίζει ο τόπος και κατ’ επέκταση η χώρα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κ. Χατζηδάκη.
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συµµαχία, ο κ. Διονύσιος Καλαµατιανός.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα, όχι ακριβώς την ίδια, αλλά περίπου την ίδια
ανοχή.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Έχετε δίκιο, αλλά δεν
είδα ούτε από τη µία πλευρά ούτε από την άλλη αντίδραση. Εάν
θέλετε, να σας διαβάσω και τους χρόνους, κύριε Καλαµατιανέ.
Εν πάση περιπτώσει, σε όλους δείχνω κάποια ανοχή, όταν πρέπει
και χρειάζεται. Εξάλλου, έπρεπε -και πρέπει- να τιµούµε και µερικούς ανθρώπους. Εγώ τώρα τον τίµησα και δέχοµαι επικρίσεις.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ: Καµµία επίκριση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Δέχοµαι και την επίκριση.
Κύριε Καλαµατιανέ, έχετε τον λόγο.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Ξεκινώ µε τα κατορθώµατά σας στην αντιµετώπιση του εγκλήµατος. Τι λέγατε προεκλογικά; «Ψηφίστε µας, Έλληνες πολίτες,
και µε ένα µαγικό τρόπο θα νιώσετε ασφαλείς». Έτσι λέγατε. Θα
εφαρµοστεί το δόγµα «νόµος και τάξη». Τάζατε ότι το έγκληµα
θα παταχθεί και θα κοιµόµαστε µε ανοικτά παράθυρα.
Μετεκλογικά και µετά από δύο χρόνια διακυβέρνησής σας, οι
πολίτες διαπιστώνουν ότι όχι µόνο δεν τηρήσατε την υπόσχεσή
σας, αλλά αντίθετα το αφήγηµά σας έχει καταρρεύσει µε πάταγο. Η εγκληµατικότητα έχει «χτυπήσει κόκκινο» και απειλεί ανυποψίαστους πολίτες.
Την Κυριακή υπήρξε συµβόλαιο θανάτου και δολοφονία τριανταδυάχρονου στα Σεπόλια και µέσα σε δώδεκα ώρες ξανά είχαµε
συµβόλαιο θανάτου και εκτέλεση και δολοφονία τριανταεννιάχρονου πυγµάχου στη Βάρη. Αυτά ήταν τα τελευταία δύο µόνο
περιστατικά σε σειρά άλλων. Μέσα σε ενάµιση µήνα έχουµε έξι
τέτοια στυγερά εγκλήµατα.
Αλήθεια, νιώθετε υπερήφανοι που εξαπατήσατε τον ελληνικό
λαό µε απατηλές υποσχέσεις; Θυµάστε τι λέγατε, όταν επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ συνέβαινε κάποιο έγκληµα ή κάποια δολοφονία; Θυµάστε τι γενικεύσεις κάνατε περί ανοµίας γενικευµένης
και ανασφάλειας που επικρατούσε δήθεν; Και µαζί µε εσάς, βέβαια, ακούµε τη γνωστή οµοβροντία από τα γνωστά µέσα µαζικής ενηµέρωσης.
Τώρα µε όλα αυτά τα περιστατικά, που δείχνουν ότι το οργανωµένο έγκληµα δρα ανεξέλεγκτο και ο υπόκοσµος δολοφονεί
και σκοτώνει σωρηδόν, είναι απλά Τετάρτη για εσάς.
Βεβαία, αποδεικνύεται ότι ο «νόµος και τάξη», το δόγµα το γνωστό, δικό σας, συνδέεται µόνο µε την καταστολή και τη βία ιδιαίτερα προς τους νέους ανθρώπους. Ενώ καθηµερινά αποδεικνύετε
ότι δεν έχετε σχέδιο για την αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας
και δεν µπορείτε να εγγυηθείτε την προστασία και την ασφάλεια
των πολιτών, δείχνετε ιδιαίτερο ζήλο καταστολής των διαδηλωτών
και των φοιτητών. Ενώ αστυνοµικά τµήµατα της Αττικής και σηµαντικές υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας που αντιµετωπίζουν το έγκληµα είναι υποστελεχωµένες, εσείς προσλαµβάνετε
χιλιάδες ειδικούς φρουρούς για τα Σώµατα Καταστολής.
Προχθές ο Πρωθυπουργός έδωσε εντολή να προχωρήσει η
διαδικασία για την πρόσληψη χιλίων ακόµα αστυνοµικών για τα
πανεπιστήµια. Βρήκατε την πηγή της εγκληµατικότητας! Μάλιστα, αυτές είναι οι προτεραιότητές σας και οι πολίτες ανησυχούν
και αγωνιούν µε την αποτυχία σας στην αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας.
Έρχοµαι τώρα στο νοµοσχέδιο. Αποφασίσατε για άλλη µια
φορά να κάνετε άλµα στο παρελθόν, να γυρίσετε στο αποτυχηµένο παρελθόν σας. Πραγµατικά, απορεί κάποιος µε τη στρέβλωση των λέξεων και των εννοιών που επιχειρείτε.
Πείτε µας, κύριε Υπουργέ, πραγµατικά πιστεύετε ότι µπορεί
να αποτελεί µεταρρύθµιση η οπισθοδρόµηση, το γύρισµα στο
παρελθόν; Μπορεί να είναι άλµα στο µέλλον η εφαρµογή παλαιών εκλογικών συστηµάτων που απέτυχαν στην πράξη; Μπορεί
να προσφέρει πραγµατικά στη λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης η µεθοδευµένη επίθεσή σας στο υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο στην αυτοδιοίκηση που ταρακούνησε
λιµνάζοντα νερά;
Η αλήθεια είναι ότι καθιερώνετε ξανά ένα αναχρονιστικό, απόλυτα πλειοψηφικό σύστηµα. Με 43% ο πρώτος συνδυασµός θα
εκλέγει το 60% των συµβούλων, τον δήµαρχο και τον περιφερειάρχη.
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Καταργείτε, λοιπόν, το µετριοπαθές αναλογικό σύστηµα που
είχε καθιερώσει ο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ». Καταργείτε το πρώτο βήµα
σε µια σειρά ευρύτερων µεταρρυθµίσεων στην αυτοδιοίκηση που
θα αφορούσαν τις αρµοδιότητες, τους πόρους βεβαίως, την επιχειρησιακή ενίσχυσή των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Στην πραγµατικότητα, όµως, το µόνο που θα πετύχετε είναι συναλλαγές και παζάρια εντός του ίδιου συνδυασµού.
Κάτι έλεγε προηγουµένως ο δήµαρχος για το αντίθετο. Έλεγε
ότι προηγουµένως συνέβαινε αυτό και θα συνεχίσει να συµβαίνει
τώρα. Το έχουµε δει, βεβαίως, το έργο. Το έχουµε ζήσει στο παρελθόν πάρα πολύ έντονα.
Απαξιώνετε την ψήφο των πολιτών και ενισχύετε τον συγκεντρωτισµό. Φαλκιδεύετε την πραγµατική βούληση του εκλογικού
σώµατος.
Επίσης, κάτι πολύ σηµαντικό είναι ότι καταργείτε ουσιαστικά
την τρίτη κάλπη, που επέτρεψε σε χιλιάδες πολίτες να συµµετέχουν ενεργά στις τοπικές υποθέσεις και τους αποκλείετε ουσιαστικά από τις εκλογές. Αποκλείετε ανθρώπους που θέλουν να
προσφέρουν στα χωριά τους και στις κωµοπόλεις τους χωρίς να
ταυτιστούν µε παραταξιακές ή προσωπικές επιδιώξεις των υποψηφίων δηµάρχων.
Εξαφανίζετε, ουσιαστικά, την αυτοτελή λειτουργία των τοπικών κοινοτήτων. Υποχρεώνετε τους υποψηφίους να εντάσσονται
σε έναν δηµοτικό συνδυασµό, να εξαρτώνται από το κεντρικό
αποτέλεσµα των εκλογών στους δήµους. Οδηγείτε ουσιαστικά
τα χωριά, ιδίως τα ορεινά και τα αποµακρυσµένα, σε περαιτέρω
ερήµωση και εγκατάλειψη.
Αν αποµακρυνθείτε λίγο από τα στενά όρια του αστικού ιστού,
θα έλθετε αντιµέτωποι, κύριε Υπουργέ, µε µια σκληρή πραγµατικότητα: Ερειπωµένα χωριά, κατεστραµµένο οδικό δίκτυο, ανύπαρκτες υπηρεσίες.
Όσοι έθεσαν υποψηφιότητες για τα τοπικά συµβούλια το έκαναν για να προσφέρουν από µεράκι και αγάπη για τον τόπο τους
και το χωριό τους. Σε όλους αυτούς τώρα τι λέτε; Δεν σας χρειαζόµαστε, είστε περιττοί. Στην αυτοδιοίκηση, όµως, γνωρίζετε
ότι δεν περισσεύει κανένας.
Αλήθεια, κύριε Υπουργέ, γιατί επιλέγετε να αλλοιώσετε τη
λαϊκή βούληση επιβάλλοντας να επιλέγει ο δήµαρχος και όχι ο
πολίτης ποιος θα τον εκπροσωπήσει στην κοινότητα; Γιατί µετατρέπετε τους κοινοτικούς συµβούλους και τα συµβούλια κοινοτήτων σε παρακολουθήµατα του εκάστοτε δηµάρχου;
Προφανώς δεν απαντάτε σε εµάς. Δεν έχετε δώσει µια πειστική απάντηση. Δώστε, όµως, µια πειστική απάντηση στην Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής που σας ρωτάει συγκεκριµένα.
Το είδατε, κύριε Υπουργέ. Διαβάζω ακριβώς: «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;» Αυτό ρωτάει η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής και µέχρι τώρα δεν έχετε δώσει
πειστική απάντηση.
Περαιτέρω, µειώνετε κατά µέσο όρο 20% τον αριθµό των συµβούλων σε όλες τις περιφέρειες, τους µεγάλους δήµους, αλλά
και στην πλειοψηφία των κοινοτήτων. Ελάτε και πείτε το καθαρά
ότι η στόχευσή σας είναι να ασχολούνται µε τα κοινά και ειδικά
µε την τοπική αυτοδιοίκηση όσο το δυνατόν λιγότεροι. Αυτό στοχεύετε. Αυτό δείχνουν οι επιλογές σας. Προφανώς έχετε αλλεργία σε κάθε ανένταχτη και ανεξάρτητη φωνή ή άποψη και το
αποδεικνύετε αυτό σε κάθε ευκαιρία.
Με το νοµοσχέδιο επιδιώκετε να περιορίσετε την πολυφωνία
στα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης και να τορπιλίσετε την
κουλτούρα συµπράξεων, συνεργασιών και συνεννοήσεων.
Αλήθεια, όταν βάζετε την κυβερνησιµότητα απέναντι στη δηµοκρατική εκπροσώπηση-αντιπροσωπευτικότητα, δεν καταλαβαίνετε το ατόπηµα που κάνετε; Δεν αντιλαµβάνεστε ότι για να
υπάρχει πραγµατική δηµοκρατία, αυτές οι δύο έννοιες δεν µπορεί να είναι αντιθετικές; Μόνο συµπληρωµατικές µπορεί να είναι,
σαν συγκοινωνούντα δοχεία.
Κύριε Υπουργέ, θα έπρεπε τόσα χρόνια Βουλευτής να έχετε
καταλάβει ότι η κυβερνησιµότητα για να είναι αποτελεσµατική
οφείλει να έχει δηµοκρατικά εχέγγυα και κοινωνικό έλεγχο. Η
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πραγµατική δηµοκρατία επιδιώκει τη συµµετοχή των πολλών
στην εκλογική διαδικασία, όχι τον αποκλεισµό τους, επιδιώκει την
πραγµατική αντιπροσώπευση της βούλησης των πολιτών στη
διακυβέρνηση, όχι τον περιορισµό της.
Δυστυχώς, εσείς επιλέγετε το άλµα στο παρελθόν. Δεν µπορείτε, όµως, να ξεφύγετε από τη σκληρή κριτική των πολιτών που
και ενηµερώνονται και αντιδρούν στις µεθοδεύσεις σας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Καλαµατιανό.
Τον λόγο τώρα έχει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική
Συµµαχία, ο κ. Θεόδωρος Δρίτσας.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητέ και σεβαστέ ναύαρχε, αγαπητέ δήµαρχε, αγαπητέ
κύριε Χατζηδάκη, πολύ γλαφυρά περιγράψατε την εµπειρία σας
και τις απόψεις σας, αλλά είµαι βέβαιος, γιατί κι εγώ την έχω
αυτή την εµπειρία, ότι στην υπερδεκαετή, για πολλές δεκαετίες,
συγκεντρωτική δηµαρχοκεντρική άσκηση των καθηκόντων των
δηµοτικών αρχών τέτοια φαινόµενα όπως αυτά που περιγράψατε
έχουµε συναντήσει όλες και όλοι πάρα πολύ συχνά.
Ιδιαίτερα την εποχή του δικοµµατισµού στο δηµοτικό συµβούλιο Πειραιά, σε άλλα δηµοτικά συµβούλια έβλεπα την αντιπολίτευση, πότε ήταν η Δεξιά, πότε ήταν το ΠΑΣΟΚ, να νοιάζεται
µόνο για το πώς θα φθείρει τον δήµαρχο.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Αυτό δεν είπα;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Άρα δεν φταίει η απλή αναλογική, Δήµαρχέ µου. Δεν φταίει η απλή αναλογική. Είναι άλλα τα αίτια.
Και η Αριστερά του 3% που ήµουν εγώ τότε -και µετά πήγαµε
πολύ πιο ψηλά σιγά σιγά µε «ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΑΣ» και
λοιπά-, προσπαθούσαµε να θέσουµε ουσιαστικά θέµατα προγραµµατικού χαρακτήρα, για να πάει µπροστά η πόλη, αυτή τη
µειοψηφία που ο κ. Βορίδης θέλει να την πετάξει στα άχρηστα
και στο περιθώριο και στην αφωνία.
Δεν είναι έτσι τα πράγµατα στην αυτοδιοίκηση. Δεκαετίες ολόκληρες έχουµε σύστηµα δηµαρχοκεντρικό, συγκεντρωτικό και
απολύτως αποτυχηµένο, αναποτελεσµατικό, µε µειωµένες προσδοκίες των πολιτών απέναντι στην αυτοδιοίκηση. Δεν θα θέσω
θέµατα, κατά καιρούς, για το ότι είναι από τους θεσµούς πολύ
υψηλά σε διαφθορά, σε διαπλοκή, σε έτσι και αλλιώς.
Τι είναι αυτά τα επιχειρήµατα, λοιπόν, ότι δήθεν η απλή αναλογική στερεί τους δήµους από τη δυνατότητα να κυβερνηθούν
ή να βρουν τρόπους;
Προφανώς, η απλή αναλογική είναι µια δύσκολη ιστορία, θέλει
εκπαίδευση. Η παράδοση του πολιτικού συστήµατος στην Ελλάδα δεν είναι αυτή, γιατί ο συγκεντρωτισµός είναι για τους λίγους. Το συγκεντρωτικό κράτος είναι για την αντιλαϊκή πολιτική,
είναι για την κοινωνία στο περιθώριο, ώστε να µπορούν ανεξέλεγκτα και αδιαφανώς να γίνονται τα πάντα.
Η απλή αναλογική θέλει εκπαίδευση και των δηµοτικών αρχόντων και των πολιτών και όλων! Και δεν θα µπορούσε µέσα σε λίγους µήνες αυτό το πράγµα να γίνει. Μην υποτιµάτε το νόµο του
Πάνου Σκουρλέτη, έστω και αν µπορείτε να έχετε τις όποιες κριτικές.
Από αυτή την άποψη, το θέµα τώρα που έρχεται µε αυτό τον
τρόπο δεν είναι µόνο ότι αυξάνει τα ποσοστά εκλογής και διαµορφώνει αυτό το περίεργο 43% να έχει 60% δηµοτικούς συµβούλους, το εντελώς εξωφρενικό, το ανάλογο του µπόνους και
το εντελώς αντιδηµοκρατικό, είναι ότι µειώνει τον αριθµό των δηµοτικών συµβούλων.
Γιατί αυτό;, Ο αριθµός των δηµοτικών συµβούλων, εµποδίζει
την κυβερνησιµότητα; Διώχνει έξω ζωντανές δυνάµεις της
πόλης, µε µειοψηφική φωνή, ναι. Μπορεί να µπαίνουν και κάποιοι
µε σκοπιµότητες. Ε και; Δηµοκρατία έχουµε. Η δύναµη της δηµοκρατίας είναι ακριβώς αυτό.
Μην παίρνετε το προσωπικό σας παράδειγµα, κύριε Δήµαρχε.
Είστε όντως ένας πετυχηµένος Δήµαρχος, αλλά είστε από τις
εξαιρέσεις. Δεν είστε από τον κανόνα.
Και από αυτή την άποψη, ας δούµε το πρόβληµα διαφορετικά.
Χαίροµαι γιατί έγιναν και κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις ανα-
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φορικά µε τον αριθµό των δηµοτικών συµβούλων. Υπήρξε µια συνεννόηση και προσπάθεια και στον Πειραιά δηµοτικών παρατάξεων, Βουλευτών, δηµοτικής αρχής, των πάντων. Δεν είναι
δυνατόν η τρίτη πόλη στην Ελλάδα και µε το πρώτο λιµάνι να µειώνεται ο αριθµός των δηµοτικών συµβούλων. Και αποκαταστάθηκε εν µέρει, αλλά εν πάση περιπτώσει, στα θετικά είναι.
Τι είναι αυτοδιοίκηση, κυρίες και κύριοι Βουλευτές; Είναι το
µακρύ χέρι του κράτους, όπως είπε ο Νίκος Συρµαλένιος; Είναι
η κρατική τοπική διοίκηση; Μα τότε να καταργήσουµε τον πρώτο
και το δεύτερο βαθµό αυτοδιοίκησης και να µείνουµε στην αποκεντρωµένη, αν είναι η τοπική κρατική διοίκηση αυτοδιοίκηση.
Έχει παράδοση η αυτοδιοίκηση σε όλο τον κόσµο και στην Ελλάδα, µε όλα της τα κουσούρια και µε όλα της τα προβλήµατα.
Ξέρετε, στις αρχές του 20ου αιώνα το Δηµοτικό Θέατρο Πειραιά οικοδοµήθηκε µε σχέδια και επίβλεψη του διευθυντή των
τεχνικών υπηρεσιών του Δήµου Πειραιά του αρχιτέκτονα Λαζαρίµου. Διανοείται κάποιος ότι ένας δήµος στην Ελλάδα έχει αυτή
τη δυνατότητα σήµερα; Τα πιο σπουδαία οικοδοµήµατα σύγχρονης µοντέρνας αρχιτεκτονικής σχεδιάστηκαν και οικοδοµήθηκαν
µε την επίβλεψη του αρχιτέκτονα Τσαγρή –όπως και το «Χάι
Λάιφ» στον Πειραιά, που είναι τώρα στην επικαιρότητα- διευθυντή των διοικητικών υπηρεσιών του Δήµου Αθηναίων. Ο δε Λαζαρίµος σχεδίασε και την επέκταση του λιµανιού του Πειραιά,
που ήταν τότε δηµοτικό λιµάνι.
Αυτή η παράδοση υπάρχει! Δηµοτικοί σύµβουλοι του επιπέδου
και του κύρους του Νικηφόρου Βρεττάκου. Και µετά και τον πόλεµο και τη Μεταπολίτευση η Αριστερά στήριξε την τοπική αυτοδιοίκηση µε κάθε τρόπο!
Και δεν έφερε ο Σκουρλέτης τον νόµο της απλής αναλογικής
για τις σκοπιµότητες που διάφοροι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας θέτουν, αλλά γιατί είναι αξιακή αρχή, προγραµµατική,
διακηρυγµένη της Αριστεράς χρόνια ολόκληρα.
Προς αυτή την κατεύθυνση θα σας πω κάτι. Στην Ευρώπη που
θέλετε να λέτε ότι ανήκετε, εκατοντάδες, πάνω από εξακόσιοι,
επτακόσιοι δήµοι αλλά και πολλές περιφέρειες αποφασίζουν
κάθε χρόνο για τον επόµενο χρόνο, δηµοκρατικά, µε συµµετοχή
της κοινωνίας, για το συµµετοχικό προϋπολογισµό του δήµου και
το συµµετοχικό τεχνικό πρόγραµµα. Γιατί η αυτοδιοίκηση δεν
είναι κρατική αρχή. Είναι άλλο πράγµα ως θεσµός.
Μόνο ο νεοφιλελεύθερος καπιταλισµός και το συγκεντρωτικό
αντιλαϊκό σύστηµα θέλει συγκεντρωτική τοπική αυτοδιοίκηση.
Και είναι άλλο πράγµα, που δεν έχει σχέση µε την αυτοδιοίκηση.
Συµµετοχικός προϋπολογισµός και συµµετοχικό τεχνικό πρόγραµµα, όπου οργανωµένα συµµετέχουν οι πολίτες, συµµετέχουν τα επιµελητήρια, οι σύλλογοι και επιλέγουν µαζί µε τη
δηµοτική αρχή, παραδείγµατος χάριν, φέτος αν θα δώσουµε το
βάρος στα σχολεία, αν θα δώσουµε στους δρόµους, αν θα δώσουµε στα γιοφύρια, αν θα δώσουµε οπουδήποτε αλλού, µε
βάση τις ανάγκες της κοινωνίας, αλλά έχουν προϋπολογισµό!
Μετά από τόσες δεκαετίες δηµαρχοκεντρικού συστήµατος, οι
δήµοι δεν έχουν προϋπολογισµό. Πάνω από το 60% των κονδυλίων είναι µηδενικά µπας και βρεθεί ο τρόπος για να εκταµιευτεί
ένα ποσό, βάζουν 1 ευρώ. Πώς θα κάνεις συµµετοχικό προϋπολογισµό και συµµετοχικό τεχνικό πρόγραµµα, όταν δεν έχεις την
αυτοτέλεια του δήµου να έχει πραγµατικό προϋπολογισµό πριν
ξεκινήσει το σχεδιασµό της χρονιάς; Αυτό είναι αυτοδιοίκηση.
Δεν είναι αυτά τα πράγµατα που µας λέτε.
Τελειώνω µε την τροπολογία για το Ελληνικό, αυτή την περιβόητη µε γενικό αριθµό 908 και ειδικό 89 από 28-5-2021 του κ.
Σταϊκούρα, του κ. Γεωργιάδη και πολλών άλλων. Δεν θα σχολιάσω όλη την τροπολογία.
Στο άρθρο 7, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, καθιερώνεται κάτι
πρωτοφανές και εξωφρενικό. Αναφέρεται, κατ’ αρχάς, σε αποχαρακτηρισµό διατηρητέων, που ήδη είναι χαρακτηρισµένα µε
υπουργική απόφαση, χωρίς καµµία διαδικασία ούτε από το ΚΑΣ
ούτε από συµβούλια ούτε από πουθενά. Με υπουργική απόφαση!
Και µετά λέει και χαρακτηρισµός µη διατηρητέων σε διατηρητέα
πάλι µε υπουργική απόφαση!
Και αυτά δεν είναι έτσι. Είναι κατασκευές στο Ελληνικό τεράστιας σηµασίας, που µπόρεσαν και διασώθηκαν από αυτή τη διαδικασία. Και τώρα µε ένα κατσαπλιάδικο τρόπο, κυριολεκτικά

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κατσαπλιάδικο, ενώ είναι και αρχαιολογικοί χώροι αυτοί, έρχεται
η Κυβέρνηση µε µια τροπολογία να κάνει το εξωφρενικό! Πώς
µπορείτε να το δεχτείτε αυτό; Να αποσυρθεί αυτή η τροπολογία
απολύτως.
Κι επισηµαίνω ότι µεταξύ των αρχαιολογικών χώρων, των κτισµάτων που έχουν χαρακτηριστεί στο Ελληνικό, είναι και οι εγκαταστάσεις του Εθνικού Πειραιά, που παλεύει αυτό το ιστορικό
σωµατείο του Πειραιά, µε κόντρα όλα τα συµφέροντα της πόλης
–εγώ Ολυµπιακός είµαι, αλλά δεν είναι δυνατόν να µην τιµούµε
την ιστορία του Εθνικού- που έγινε κατορθωτό να περισωθεί και
τώρα το καταργούν και αυτό!
Ε, πώς θα γίνει τώρα να νοµοθετεί αυτή η Κυβέρνηση µε αυτό
τον τρόπο, κύριε Υπουργέ, στο όνοµα του συγκεντρωτικού κράτους, για να περάσετε ό,τι αντιλαϊκό µπορείτε να ξεκαθαρίζετε;
Γι’ αυτό, το ξεκαθάρισµα των λογαριασµών της νύχτας, κύριε
Υπουργέ, αφορά και εσάς και όλα τα Υπουργεία. Δεν είναι ένα
ξεκαθάρισµα συµµοριών, δεν είναι οι εκτελεστές µόνο, δεν είναι
τα θύµατα, είναι αυτοί που τους βάζουν. Και αυτοί που τους βάζουν έχουν εργαζόµενους και αυτοί που τους βάζουν παρεµβαίνουν στο trafficking, παρεµβαίνουν στα ναρκωτικά, παρεµβαίνουν
στα αυτοκίνητα, παρεµβαίνουν σε έναν σωρό παράνοµες δραστηριότητες ξεπλύµατος µαύρου χρήµατος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε, κύριε
Δρίτσα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Είναι µια γάγγραινα κοινωνική, οικονοµική, παντού. Δεν είναι «άσε τη νύχτα να ξεκαθαρίσει τους λογαριασµούς της, κερδισµένοι θα βγούµε, θα πεθάνουν και οι µεν
και οι δε και θα κερδίσουµε», όπως δηµοσιεύτηκε προ µηνών από
έναν έγκυρο ρεπόρτερ που κάνει ρεπορτάζ του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ότι είναι σκέψεις στα επιτελεία της ΓΑΔΑ,
της Αστυνοµικής Διεύθυνσης Αθηνών και του Υπουργείου,
«άστους να φαγωθούν µεταξύ τους και να τελειώνουµε». Δεν
είναι έτσι. Εδώ, λοιπόν, κινδυνεύει από τη νύχτα και η ελληνική
κοινωνία και η ελληνική οικονοµία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Σας ευχαριστούµε,
κύριε Δρίτσα, αλλά δεν βλέπω διαµαρτυρίες τώρα, πρωτύτερα
υπήρξαν.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε.
Και αφήστε τις σκοπιµότητες µε τις οποίες πραγµατικά δηλητηριάσατε την ελληνική κοινωνία και κερδίσατε τις εκλογές και
δείχνετε τώρα το πραγµατικό σας πρόσωπο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Χατζηδάκη,
µισό λεπτό. Έχετε κάτι προσωπικό;
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ανέφερε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Όχι αναφορά σε
εσάς, αναφορά γίνεται σε όλα. Εξηγήστε γιατί.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Θέλω να επιστρέψω στον κ. Δρίτσα τα καλά λόγια που είπε.
Δεν είµαι, κύριε Δρίτσα –πώς το είπατε;- η εξαίρεση του κανόνα. Υπάρχουν και άλλοι δήµαρχοι που ειλικρινά σας λέω ήταν
καλύτεροι από εµένα. Μην τους αδικείτε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε, κύριε
Χατζηδάκη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Τον Κανονισµό, κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον Κανονισµό,
σωστό. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο.
Καλώ την κ. Φωτίου να πάρει τον λόγο για επτά λεπτά.
Μετά την επίκληση του κ. Μπάρκα, θα εφαρµοστεί ο Κανονισµός γιατί έτσι πρέπει. Δεν ξέρω αν θέλετε να διαβάσω τους χρόνους όσων προηγήθηκαν και κανέναν δεν διέκοψα. Τώρα θα
διακόπτω, γιατί πράγµατι έχετε δίκιο, αναγνωρίζω και το λάθος
µου, αλλά και το δίκαιό σας.
Ορίστε, κυρία Φωτίου, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το παρόν νοµοσχέδιο φέρνει µια καρικατούρα εκλογικού νόµου για την τοπική αυτοδιοίκηση µοναδική σε ευρωπαϊκό αυτοδιοικητικό
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επίπεδο, ένα υπερπλειοψηφικό σύστηµα που εκλέγει δήµαρχο
και περιφερειάρχη µε το 43% των ψήφων και τους δίνει λάφυρο
το 60% των µειωµένων εδρών των δηµοτικών και περιφερειακών
συµβουλίων.
Πολλοί αναρωτήθηκαν πού βρήκατε τον µαγικό αριθµό 43 και
γιατί το αντιστοιχίσατε µε το 60% των µειωµένων εδρών. Θα
ισχυριστώ ότι είναι ευθεία προβολή του ισχύοντος εκλογικού
νόµου των εθνικών εκλογών, δηλαδή η Νέα Δηµοκρατία µε 39%
και κάτι των ψήφων κατέχει σήµερα το 52,5% των Βουλευτών,
εκατόν πενήντα οκτώ έδρες.
Αν είχατε το 43% των ψήφων, θα είχατε εκατόν εβδοµήντα
οκτώ µε εκατόν ογδόντα Βουλευτές, δηλαδή το 60% των εδρών.
Τόσο απλό, τόσο δοκιµασµένο µοντέλο! Δεν καθίσατε να το σκεφτείτε, το ξέρουµε πως το κάνατε. Γιατί να µην το επεκτείνετε
και στην τοπική αυτοδιοίκηση;
Έχουν επισηµανθεί από τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και του
Κινήµατος Αλλαγής -θυµάµαι τον κ. Καστανίδη- τα παράλογα
εκλογικά αποτελέσµατα που θα εµφανιστούν µεταξύ πρώτης και
δεύτερης Κυριακής στους δήµους. Θα γελάσει και θα κλάψει,
βέβαια, το παρδαλό κατσίκι! Δεν σας νοιάζει!
Αυτό, όµως, το εκλογικό µοντέλο που δεν απαιτεί συναίνεση
το πληρώνουµε ακριβά δύο χρόνια τώρα που κυβερνάτε µε τη
«µέθη» της απόλυτης πλειοψηφίας της Βουλής των Ελλήνων.
Χωρίς συναίνεση, λοιπόν, διαχειριστήκατε το δεύτερο και το
τρίτο κύµα της πανδηµίας, µε αποτέλεσµα δώδεκα χιλιάδες νεκρούς επτά µήνες, µε το µεγαλύτερο άχρηστο lockdown της Ευρώπης και την τρίτη χειρότερη ύφεση της Ευρωζώνης.
Χωρίς συναίνεση, διάλογο και διαφάνεια συγκροτήσατε την
πρόταση για τα 32 δισεκατοµµύρια ευρώ του Ταµείου Ανάκαµψης, δεσµεύοντας το µέλλον του τόπου µε προτάσεις από το παρελθόν που µας έριξαν στα βράχια.
Χωρίς συναίνεση ψηφίσατε τον πτωχευτικό νόµο, χωρίς συναίνεση φέρνετε τον αντεργατικό νόµο, χωρίς συναίνεση ψηφίσατε
τη λίστα Πέτσα. Αλίµονο δα!
Χωρίς συναίνεση κάνατε παράνοµες αναθέσεις στα δικά σας
παιδιά!
Χωρίς συναίνεση ψηφίζετε νόµους αντιδηµοκρατικούς και αντισυνταγµατικούς που εξυπηρετούν τα συµφέροντα µιας παρασιτικής ελίτ, στην οποία ξεπληρώνετε γραµµάτια για την εκλογή
σας.
Και χωρίς συναίνεση σιτίζετε το κοµµατικό-επιτελικό κράτος
της πιο αναχρονιστικής, επικίνδυνης Κυβέρνησης της Δεξιάς που
γνώρισε ο τόπος!
Τι να την κάνετε τη συναίνεση; Έχετε και το µαχαίρι και το πεπόνι που σας έδωσε ο πλειοψηφικός νόµος της Βουλής. Γι’ αυτό,
µε σιγουριά απορρίπτετε όλες τις τροπολογίες της Αντιπολίτευσης και µετά ολοφύρεστε µε απύθµενη υποκρισία και θράσος ότι
ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει τις συναινέσεις. Εσείς τη συναίνεση τη θέλετε
ως αποδοχή ειληµµένων αποφάσεων.
Σήµερα τορπιλίζετε τις συναινέσεις και στο αυτοδιοικητικό επίπεδο, διότι δεν επιτρέπουν την αναπαραγωγή του ρουσφετιού
και την επέκταση του κοµµατικού στρατού σε τοπικό επίπεδο,
για να επαναφέρετε το πρότυπό σας του κοµµατάρχη-δηµάρχου
που εξασφαλίζει τη συνεχή επανεκλογή του µε διασπάθιση δηµοσίου χρήµατος σε έργα «βιτρίνας» –και να θυµηθώ και τον «µεγάλο περίπατο»;- που ανατίθενται σε ηµέτερους ιδιώτες και
ιδιωτικές εταιρείες. Το κοπιάρισµα του νόµου των εθνικών εκλογών στην αυτοδιοίκηση επιβάλλει προφανώς και το 3%, τον αποκλεισµό όσων δεν πιάσουν το 3%.
Γνωρίζετε ότι οι περιφέρειες και οι δήµοι διαπραγµατεύονται
ευθέως χωρίς κρατική διαµεσολάβηση τα κονδύλια των ΕΣΠΑ
και διαχειρίζονται τεράστιους πόρους, όπως τους εθνικούς πόρους του προϋπολογισµού του Υπουργείου Εσωτερικών και
τώρα του Ταµείου Ανάκαµψης. Αυτά τα χρήµατα και ο εκµαυλισµός των πολιτών µέσω αυτών είναι αυτό που σας ενδιαφέρει.
Το καθεστώς ενός πελατειακού-κοµµατικού κράτους που διαχέεται από το κεντρικό κράτος στις τοπικές κοινωνίες είναι ο στόχος αυτού του εκλογικού νόµου και σε αυτή τη διαδικασία οι
συναινέσεις, ισχυρίζοµαι, είναι εµπόδιο µεγάλο.
Μεγάλο εµπόδιο, όµως, είναι και οι τοπικές κοινότητες που εκφράζουν τις διαφορετικές προτεραιότητες περιοχών µέσα στον
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ίδιο δήµο, που αποτυπώνουν τις µεγάλες ανισότητες που υφίστανται οι πολίτες, που διαµορφώνουν µεγάλες συναινέσεις που
τους υπαγορεύει η καθηµερινότητά τους. Είναι επικίνδυνη για
σας αυτή η τρίτη κάλπη, γι’ αυτό την καταργείτε!
Η υποχρέωση ενός ψηφοδελτίου να καλύπτει το 80% των δηµοτικών κοινοτήτων, η αύξηση του παράβολου και τα τεράστια
ψηφοδέλτια-σεντόνια επίδειξης κοµµατικής ισχύος -αλλά όχι
µόνο- και συγχρόνως δηµιουργίας µε το «καληµέρα» κοµµατικών
στρατών και πελατειακών σχέσεων, αυτή είναι όλη η λογική. Παράλληλα, αποκλείετε κάθε µικρότερη παράταξη να συµµετάσχει.
Πιστεύω ότι το νοµοσχέδιο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Εκπέµπει ένα σαφές µήνυµα προς τους πολίτες ότι δεν έχει κανένα
νόηµα να ασχολούνται µε τα κοινά, ότι η πολιτική δεν είναι δουλειά των πολιτών, αλλά των πολιτικών. Αυτός είναι ο στόχος του
νοµοσχεδίου, η αποξένωση των πολιτών, η παραίτησή τους από
τη διεκδίκηση µιας καλής ζωής στον τόπο µας.
Η επίκληση της ακυβερνησίας που δήθεν έφερε ο νόµος του
ΣΥΡΙΖΑ είναι ο προπαγανδιστικός φερετζές. Στην κυβερνησιµότητα δεν δώσατε καµµιά ευκαιρία να δοκιµαστεί στη ζωή. Από
την πρώτη µέρα που εκλεγήκατε ακυρώσατε τον νόµο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλοιώνοντας το αποτέλεσµα των αυτοδιοικητικών εκλογών µε τις τροπολογίες Θεοδωρικάκου.
Τις συναινέσεις φοβάστε. Τους ενεργούς και συµµέτοχους πολίτες φοβάστε! Σε αυτούς δεν περνούν οι λίστες Πέτσα. Αυτοί,
όµως, οι πολίτες εγείρονται σήµερα και δηµιουργούν συµµαχίες
όχι µόνο µέσα στον δήµο, αλλά και µέσα σε όµορους δήµους,
κάτι που είδατε πρόσφατα, κύριε Χατζηδάκη, για το παραλιακό
µέτωπο. Δηµιουργούν επικίνδυνες συναινέσεις και µε δεξιούς δηµοτικούς και περιφερειακούς συµβούλους. Φοβάστε τη συµµετοχή των πολιτών στα κοινά, τις συµµαχίες και τις συναινέσεις
που δηµιουργεί αυτή η συµµετοχή. Αυτό, όµως, θα σας «ρίξει»,
ακριβώς αυτοί θα σας «ρίξουν»!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µετά τις εκλογές του Μαΐου του
2019, όλη η Ελλάδα γνωρίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ωφελήθηκε από
τον εκλογικό νόµο που έφερε. Αντίθετα, ωφελήθηκε η Νέα Δηµοκρατία. Ο µείζων, όµως, στόχος του ΣΥΡΙΖΑ, η µεγάλη αξιακή
του καταγωγή ήταν να «σπάσει» ο φαύλος κύκλος της «πελατειοκρατίας» και της «δηµαρχοκρατίας» και να δηµιουργηθεί κουλτούρα συναίνεσης που θα εκφράζει τα συµφέροντα της µεγάλης
πλειοψηφίας των δηµοτών.
Τη συναίνεση την τρέµετε. Και αυτόν τον εκλογικό νόµο θα τον
ψηφίσετε χωρίς συναίνεση. Όµως, να γνωρίζετε ότι αυτό θα εξελιχθεί στο πολιτικό σας µπούµερανγκ.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε την κ.
Φωτίου και για τη συνέπεια στον χρόνο.
Και τώρα θα δώσω τον λόγο για τρία λεπτά στον Υφυπουργό
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προκειµένου να τοποθετηθεί σε θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου του και συγκεκριµένα, για
την τροπολογία µε γενικό αριθµό 907 και ειδικό 88.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ (Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, στο άρθρο 4 της συγκεκριµένης τροπολογίας υπάρχει µια ρύθµιση που αφορά στο Υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και στους εποπτευόµενους φορείς.
Με αυτή, λοιπόν, τη ρύθµιση δίνεται η δυνατότητα να υπάρξει
παράταση σε προηγούµενη διάταξη που έδινε το δικαίωµα στο
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στους εποπτευόµενους
φορείς, προκειµένου αυτή την περίοδο του κορωνοϊού να εξυπηρετηθεί ο πληθυσµός και να υπάρχει η δυνατότητα της αποµακρυσµένης εξυπηρέτησης και για τους πολίτες και για τις
επιχειρήσεις, να δηµιουργηθούν, κατά παρέκκλιση των σχετικών
διατάξεων, τα έργα εκείνα πληροφορικής τα οποία θα µπορούσαν να παράσχουν τις υπηρεσίες που αυτό το διάστηµα ήταν
αναγκαίες, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του πολίτη
στα διάφορα γκισέ του δηµοσίου.
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Όπως πολύ καλά ξέρετε, αυτό έχει υλοποιηθεί σε πολύ µεγάλο
βαθµό και αυτή τη στιγµή είναι σε εξέλιξη και νέα έργα που αφορούν τόσο στη διαδικασία του εµβολιασµού και στη διαδικασία
των self-tests, όσο και τη διαδικασία τώρα των πιστοποιητικών τα
οποία εκδίδονται.
Ζητείται, λοιπόν, η παράταση αυτής της δυνατότητας µέχρι 30
Σεπτεµβρίου, οπότε και ευελπιστούµε ότι θα υπάρξει µια πλήρης
οµαλοποίηση και δεν θα υπάρχει βεβαίως ο κίνδυνος της πανδηµίας. Συνεπώς, αιτούµαι από το Σώµα την έγκριση παράτασηςεπέκτασης αυτής της δυνατότητας που υπάρχει προς το
Υπουργείο µέχρι 30 Σεπτεµβρίου.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Σας ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει τώρα για επτά λεπτά ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Νικόλαος Μανωλάκος.
Ορίστε, κύριε Μανωλάκο, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Κυβέρνησή
µας πιστή στις προεκλογικές της δεσµεύσεις φέρνει σήµερα
προς ψήφιση το παρόν νοµοσχέδιο, το οποίο επαναφέρει την τοπική αυτοδιοίκηση στην τάξη, η οποία είχε διαταραχθεί στις προηγούµενες εκλογές µε την αναλογικότητα του ΣΥΡΙΖΑ και σε
πολλές περιπτώσεις είχε οδηγήσει σε αδιέξοδο τις δηµοτικές
αρχές. Δεν χωρεί καµµία αµφιβολία ότι είναι ένα αποτυχηµένο
σύστηµα, αφού οι πλειοψηφίες αντί να εργάζονται προς υλοποίηση του προγράµµατος για το οποίο είχαν ψηφιστεί από τους
δηµότες, χάθηκαν στη µετάφραση της σύγκλισης των απόψεων
των µειοψηφιών.
Το νοµοσχέδιο αυτό ρητά και καθαρά επαναφέρει τη δυνατότητα της κυβερνησιµότητας στους δήµους και τις περιφέρειες,
καταργώντας την απλή αναλογική του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία µόνο καθυστερήσεις και προβλήµατα δηµιούργησε στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Και τι έρχεται τώρα και υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ; Ότι η Κυβέρνηση φέρνει το νοµοσχέδιο για να αβαντάρει τους «γαλάζιους»
δηµάρχους στην επανεκλογή τους. Και διερωτάται κάποιος εύλογα: Στην Ελλάδα µόνο δήµαρχοι που πρόσκεινται στη Νέα Δηµοκρατία υπάρχουν; Και γιατί να µην ισχύει το ίδιο και για τους
υπόλοιπους δηµάρχους;
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα πρέπει να σας πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν σταµατά να µε εκπλήσσει. Πέραν της µονίµου επωδού
«είχαµε σκοπό να το κάνουµε, αλλά δεν προκάµαµε» -το οποίο
έχει καταντήσει ανέκδοτο πλέον, λες και κυβέρνησαν ένα, δύο
χρόνια και όχι πέντε-, µε εντυπωσιάζει, επίσης, και η ευκολία µε
την οποία χρησιµοποιεί λέξεις γοητευτικές, θα έλεγα, συνήθους
ασαφούς νοήµατος, όπως «συλλογικότητα», «δυσανεξία στις δηµοκρατικές διαδικασίες», «αναγκαίες συγκλίσεις», «συσπείρωση
δηµοκρατικών δυνάµεων και προοδευτικών ανθρώπων».
Και αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι, το κάνει για να πετύχει δύο
στόχους. Ο πρώτος είναι η διαχωριστική γραµµή. Εµείς είµαστε
οι δηµοκρατικοί, οι προοδευτικοί, οι φιλολαϊκοί και απέναντι είστε
εσείς, οι φασίστες, οι συντηρητικοί, οι εχθροί του λαού.
Για µένα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τέτοιοι διαχωρισµοί
στην εποχή µας, και ειδικά σε µια χώρα που έχει ζήσει έναν καταστρεπτικό και ιδιαίτερα αιµατηρό εµφύλιο πόλεµο, είναι και
ακατανόητοι και ανεπίτρεπτοι. Η ρητορική αυτή πρέπει επιτέλους
να εκλείψει. Μπορεί να έχουµε διαφορετικές ιδεολογίες, αλλά
δόξα τω θεώ η δηµοκρατία µάς επιτρέπει τις διαφορετικές απόψεις και η πολιτική αντιπαράθεση µε σαφείς θέσεις και επιχειρήµατα είναι και θεµιτή και χρήσιµη.
Ο δεύτερος στόχος είναι η επιδίωξη της µη κανονικότητας στη
διαµόρφωση του πολιτικού γίγνεσθαι, όταν οι περιστάσεις δεν
ευνοούν την Αριστερά. Πάρτε παράδειγµα το µοντέλο που νοµοθετήσατε. Απαιτεί συνέργεια, συναίνεση και συνεννόηση. Δεν αµφισβητεί κανείς ότι είναι ωραίες λέξεις. Όταν, όµως, δεν
υπάρχουν τα στοιχεία αυτά, τι γίνεται; Λησµονείτε ότι στις τοπικές κοινωνίες υπάρχουν ιδιοµορφίες, κάποιες φορές και σφοδρά
πολιτικά πάθη, αντιδικίες παρελθόντος, πολλές προσωπικές κόντρες και πολλά άλλα, τα οποία όταν ο νόµος το επιτρέπει, οδηγούν σε καθυστερήσεις και µπλοκάρισµα αποφάσεων; Τότε,
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λοιπόν, η δηµοκρατική δεοντολογία και οι συγκλίσεις πάνε περίπατο. Και αναρωτιέµαι: Αυτό θέλετε να πετύχετε µε την απλή
αναλογική, τη µη κανονικότητα;
Αγαπητοί συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, η τακτική σας στον χρόνο που κυβερνήσατε πόρρω απέχει της περίφηµης φράσης του Θουκυδίδη «Φιλοκαλούµεν µετ' ευτελείας και
φιλοσοφούµεν άνευ µαλακίας», αγαπούµε δηλαδή το ωραίο,
αλλά µένουµε απλοί και φιλοσοφούµε χωρίς να είµαστε µαλθακοί, νωθροί. Και είναι γεγονός ότι η νωθρότητα σάς χαρακτήριζε
ως Κυβέρνηση. Βλέπετε, η διοίκηση θέλει δουλειά. Δεν είναι
µόνο φιλοσοφία. Κι εσείς χρόνια στα έδρανα της ελάσσονος αντιπολίτευσης, είχατε συνηθίσει στη φιλοσοφία.
Και για να µην σας αδικήσω τελείως, µόνο σε µία περίπτωση
δεν είχατε επιδείξει νωθρότητα. Στα «βαφτίσια» της «Βόρειας»
γείτονος χώρας. Εκεί σπεύσατε δροµαίως!
Τι σας έκανε τόσο βιαστικούς; Ποιοι σας υποχρέωσαν να ενεργήσετε αντίθετα µε τους ρυθµούς σας και να γίνετε εσείς οι
«νονοί» τη στιγµή που τόσες διαφορετικές κυβερνήσεις το απέφευγαν;
Και το ωραιότερο ξέρετε ποιο είναι; Τώρα µας εγκαλείτε γιατί
βραδυπορούµε στις σχέσεις µας µε το «βαφτιστήρι» σας! Αφού
πρώτα µας αναγκάσετε να δεχτούµε τα απόνερα µιας κάκιστης
συµφωνίας, τώρα έχετε το θράσος να κουνάτε και το δάκτυλο!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνω τη µικρή αυτή παρένθεση και επανέρχοµαι στο νοµοσχέδιο. Καταλήγω ότι είναι µία
πράξη απαραίτητη, επιτακτική, για να απελευθερωθούν οι πλειοψηφούσες παρατάξεις από τα δεσµά που επέβαλε η αναλογικότητα του προηγούµενου νόµου.
Ψηφίζω το νοµοσχέδιο και το ίδιο ζητώ και από εσάς για να
σας µακαρίζουν και πολλοί αυτοδιοικητικοί.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κ. Μανωλάκο και για τη συνέπεια στον χρόνο.
Θα ήθελα να καλέσω στο Βήµα τη Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συµµαχία κ. Άννα Βαγενά για επτά λεπτά.
Ορίστε, κυρία Βαγενά, έχετε τον λόγο.
ΑΝΝΑ ΒΑΓΕΝΑ - ΚΗΛΑΗΔΟΝΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα προσπαθήσω να είµαι στον χρόνο. Αν χρειαστεί ένα λεπτό,
σας παρακαλώ µη µε διακόψετε εκείνη την ώρα, γιατί χάνω τον
ειρµό µου.
Προκύπτουν συνεχώς καινούργια πράγµατα. Αλλιώς ήθελα να
ξεκινήσω. Τώρα θα απευθυνθώ στον συνάδελφο µε το «βαφτιστήρι».
Θα το βαφτίσετε εσείς όταν θα έρθουν εδώ οι συµφωνίες; Για
τις συµφωνίες δεν θα ψηφίσετε; Να δούµε, γιατί, ξέρω και εγώ,
σας αναγκάσαµε να «βαφτίσετε»! Για να δούµε τι θα γίνει µε
εκείνα τα «βαφτίσια» όταν θα έρθουν εδώ και πόσοι θα ζητήσουν
συγγνώµη για τον τρόπο µε τον οποίον εκτός όλων των άλλων
ξεγελάσατε τον ελληνικό λαό για να πάρετε τη διακυβέρνηση!
Εκτός όλων των άλλων!
Θα πω δύο λόγια αναφερόµενη στην οµιλία του συντρόφου
Δρίτσα, σχετικά µε τους «νονούς» της νύχτας. Είπατε ότι αυτό
το νοµοσχέδιο ήρθε για να φέρει την τάξη και τον νόµο. Όλο µε
την τάξη και τον νόµο έχετε να κάνετε. Μόνο τους «νονούς» της
νύχτας δεν µπορείτε να αγγίξετε και να τους φέρετε στην τάξη
και στον νόµο. Ούτε τους «νονούς» των ναρκωτικών πιάνετε που
λυµαίνονται το κέντρο της Αθήνας! Βγείτε να µιλήσετε µε τους
πολίτες όχι µόνο στο Μεταξουργείο, αλλά και στο Θησείο, στον
Άγιο Παντελεήµονα, σε όλο το κέντρο της Αθήνας!
Και αν υπάρχουν φωτογράφοι, ας µε φωτογραφίσουν µε ανοιχτά τα χέρια, αν αυτό είναι το πρόβληµα, ότι εγώ δηλαδή ανοίγω
τα χέρια στη Βουλή, όταν µιλάω! Ξέρετε τι λέει µία παροιµία στον
τόπο µου; Λέει ότι ο αετός πεθαίνει λαβωµένος µε τα χέρια ανοιχτά, το σκουλήκι σέρνεται στη γη…
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Πεθαίνει στον αέρα, λέει.
ΑΝΝΑ ΒΑΓΕΝΑ-ΚΗΛΑΗΔΟΝΗ: Στον αέρα, ναι, µε τα φτερά
ανοιχτά. Το σκουλήκι σέρνεται και το φίδι τσιµπάει µε την κοιλιά
ύπουλα στη γη.
Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη –και λέω συνειδητά
«του Κυριάκου Μητσοτάκη» και όχι της Νέας Δηµοκρατίας- τσι-
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µεντάρει ακόµα και τις τελευταίες χαραµάδες από όπου µπορεί
να περάσει λίγος αέρας δηµοκρατίας, µετά το κατά κυριολεξία
τσιµεντάρισµα της Ακρόπολης, που βέβαια όλοι καταλάβαµε
γιατί έγινε. Η πρόσβαση σε αυτή των ΑΜΕΑ ήταν το πρόσχηµα.
Το ζητούµενο ήταν η πρόσβαση στην Ακρόπολη των φορτηγών
για το ξεφόρτωµα όλων των σχετικών για τη φωτογράφηση του
οίκου «DIOR»! Ποιος ξέρει τι άλλο θα δούνε τα µάτια µας στο
µέλλον!
Καηµένε Μανώλη Γλέζο και καηµένε Λάκη Σάντα, που αυτές
τις µέρες συµπληρώθηκαν ογδόντα χρόνια από την ηρωική σας
πράξη να κατεβάσετε τη γερµανική σβάστικα από τον Ιερό
Βράχο και να ανεβάσετε την ελληνική σηµαία! Σε λίγες µέρες θα
κυµατίζουν στο ιερό τσιµέντο τα µοντελάκια του «DIOR»! Όµως,
τι να κάνουµε; Με υπέρκοµψη Κυβέρνηση, υπέρκοµψα αποτελέσµατα θα έχουµε!
Στη συνέχεια, ήρθε το τσιµεντάρισµα του θεάτρου «ΕΜΠΡΟΣ»
και τώρα µε το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα έρχεται το –
εντός εισαγωγικών- «τσιµεντάρισµα» της µικρής έστω αυτονοµίας των τοπικών κοινοτήτων.
Πολλοί συνάδελφοι που µίλησαν πριν από µένα ανέλυσαν διεξοδικά και τεκµηριωµένα πόσο αντιδηµοκρατικό είναι αυτό το νοµοσχέδιο. Εγώ θα προτιµήσω να µιλήσω για το νοµοσχέδιο µε
τα λόγια δηµάρχων και προέδρων της εκλογικής µου περιφέρειας, της περιφέρειας της Λάρισας. Έχω πει και άλλες φορές
ότι είναι τιµή για µένα να µπορώ από αυτό εδώ το Βήµα, που το
θεωρώ το ύψιστο όργανο της δηµοκρατίας, να δίνω φωνή στους
συνεργάτες µου, στους συµπολίτες µου. Αυτές τις µέρες επικοινώνησα µε πολλούς δηµάρχους και προέδρους της περιοχής
µου, µε πάρα πολλούς, όσο περισσότερους µπόρεσα. Στη συντριπτική πλειοψηφία τους, ανεξάρτητα από πολιτική τοποθέτηση,
ήταν αντίθετοι.
Σας διαβάζω, λοιπόν, µερικά αποσπάσµατα. Αρχίζω µε τον Δήµαρχο Ελασσόνας κ. Νίκο Γάτσα, ο οποίος είπε: «Το νέο σύστηµα
οδηγεί σε ένα δηµαρχοκεντρικό σύστηµα διοίκησης, µε µικρότερο αριθµό συµβούλων, χαρίζοντας τη διοίκηση των δήµων σε
µία µικρή οµάδα ισχυρών τοπικών παραγόντων που εκλέγονται
χάρη στις υπέρογκες εκλογικές δαπάνες, χωρίς κανέναν ουσιαστικό έλεγχο. Ο δήµαρχος θα έχει τον απόλυτο έλεγχο στο συρρικνωµένο δηµοτικό συµβούλιο, µε ελάχιστους συµβούλους
µειοψηφίας και τον απόλυτο έλεγχο στα τοπικά συµβούλια σε
κοινότητες άνω των τριακοσίων κατοίκων, εξασφαλίζοντας έτσι
την ψήφο του προέδρου στο δηµοτικό συµβούλιο για θέµατα κοινότητας.
Αντιθέτως, η απλή αναλογική προωθεί τις συγκλίσεις και τις
συνεργασίες. Σε πολλούς δήµους, ο εκλεγµένος δήµαρχος προχώρησε σε συνεργασίες για να αποκτήσει πλειοψηφία στο δηµοτικό συµβούλιο και αυτό –προσέξτε- είχε ως αποτέλεσµα την
ουσιαστική σύµπραξη µεταξύ παρατάξεων και την αποδέσµευση
της τοπικής αυτοδιοίκησης από την κοµµατική εξάρτηση.
Στον Δήµο Ελασσόνας, η συνεργασία δύο παρατάξεων λειτούργησε πολύ επιτυχηµένα και πολύ δηµιουργικά. Υπάρχει πλειοψηφία στο δηµοτικό συµβούλιο και δυνατότητα αξιοποίησης
στελεχών από τις δύο παρατάξεις ταυτόχρονα. Κανένα θέµα δεν
κόλλησε και καµµία παρενέργεια δεν προκάλεσε η απλή αναλογική. Απεναντίας, συνένωσε τις δυνάµεις στην κοινωνία και προώθησε τη συνεργασία µεταξύ πολιτών που προέρχονταν από
διαφορετικούς πολιτικούς χώρους. Η δηµοτική αρχή συνεργάζεται µε όλους τους προέδρους και τα τοπικά συµβούλια, τα οποία
εκλέχτηκαν από ανεξάρτητα ψηφοδέλτια και δεν επηρέασαν την
εκλογή του δηµάρχου.
Η απόλυτη ταύτιση των κοινοτήτων άνω των τριακοσίων κατοίκων µε την παράταξη του δηµάρχου οδηγεί σε τοπικά συµβούλια
διακοσµητικά που θα παίρνουν εντολές από τον δήµαρχο και δεν
θα εκφράζουν τις τοπικές κοινωνίες. Η ξεχωριστή κάλπη έδωσε
την ευκαιρία στους κατοίκους να συµµετέχουν σε ανεξάρτητα
ψηφοδέλτια και να συµµετέχουν στα τοπικά συµβούλια».
Συνεχίζω µε αποσπάσµατα της τοποθέτησης στη δηµόσια διαβούλευση του Υπουργείου Εσωτερικών για το εκλογικό σύστηµα
της αυτοδιοίκησης του κ. Στάθη Ψωµιάδη, Προέδρου της µαρτυρικής Κοινότητας Δοµένικου: «Ο διορισµός µας ως υποψηφίους από τον υποψήφιο δήµαρχο, όπως προτείνετε, µόνο
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ψηφαλάκια κουβαλάει άκοπα στον δήµαρχο. Διχάζει σε παρατάξεις τις µικρές κοινωνίες των χωριών µας και δηµιουργεί κοµµατικούς, παραταξιακούς στρατούς.
Τα µέλη του ανεξάρτητου ψηφοδελτίου µε το οποίο εκλέχτηκα
και Πρόεδρος της κοινότητάς µου, είχαµε το δικαίωµα –και το
ασκήσαµε όλοι- να υποστηρίζουµε δηµόσια όποιον υποψήφιο δήµαρχο θεωρούµε ο καθένας καταλληλότερο και παράλληλα τη
θέληση και τη δέσµευση να συνεργαστούµε µε τον καλύτερο
τρόπο και να εκλεγεί για το καλό του τόπου µας και της κοινότητάς µας. Αυτός είναι για µένα ο ορισµός της δηµοκρατίας».
Και συνεχίζει ο κ. Ψωµιάδης και απευθύνεται σε σας, κύριε
Υπουργέ.
Θα απευθυνθώ κι εγώ τώρα σε σας, διαβάζοντάς το.
«Κύριε Υπουργέ και αγαπητοί νοµοθέτες Βουλευτές του Κοινοβουλίου µας, ο κάθε µικρός µας τόπος, ο τόπος της καρδιάς
µας, όπως πιστεύω για τα δικά σας χωριά από τα οποία κατάγεστε, έχει τον δικό του πολιτισµό και ιστορία. Η µικρή µας µαρτυρική και σήµερα σεισµόπληκτη Κοινότητα Δοµένικου, όπως και
όλες οι κοινότητες της χώρας, θέλει να συνεχίσει να υπάρχει και
όχι, όπως στην πράξη την οδηγεί το νοµοσχέδιο αυτό, να καταργηθεί».
Ακόµα ενδιαφέρον έχουν οι τοποθετήσεις των προέδρων των
σεισµόπληκτων χωριών Δαµασίου και Μεσοχωρίου κ. Γεωργίου
Τσανάκα και Ιωάννη Ζαρλαδάνη, οι οποίοι παρ’ όλο που προέρχονται από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους -προσέξτε το
αυτό, κύριε Υπουργέ-, από τελείως διαφορετικούς, µου επεσήµαναν το ίδιο πράγµα όµως, ότι κατάφεραν να αντιµετωπίσουν
αποτελεσµατικά τις καταστροφικές συνέπειες του σεισµού γιατί
τα κοινοτικά τους συµβούλια προέρχονταν από συνεργασίες και
όλοι οι σύµβουλοι βοήθησαν ενωµένοι.
Θα κλείσω την οµιλία µου επαναλαµβάνοντας µια φράση από
την τοποθέτηση του κ. Στάθη Ψωµιάδη: Ο κάθε µικρός µας
τόπος, ο τόπος της καρδιάς µας, όπως πιστεύω και για τα δικά
σας χωριά από τα οποία κατάγεστε, έχει τον δικό του πολιτισµό
και τη δική του ιστορία. Αυτή θέλει να υπερασπιστεί η κάθε κοινότητα µέσα από τα ανεξάρτητα κοινοτικά συµβούλια.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε την κ. Βαγενά.
Τον λόγο έχει τώρα για επτά λεπτά ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Χαράλαµπος Παπαδηµητρίου.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι καλό να είµαστε ειλικρινείς όποτε έχουµε την ευκαιρία.
Αντιλαµβάνοµαι ότι στην παράταξη της Αντιπολίτευσης -της Μείζονος τουλάχιστον- η λατρεία της διαδικασίας είναι πάντοτε πιο
σοβαρό θέµα και γίνεται σε βάρος της ουσίας, αλλά νοµίζω ότι
η αίσθηση του τακτικισµού, την οποία επιχειρήσατε όταν καταθέσατε το σχέδιο νόµου µε το οποίο αλλάξατε τη διαδικασία
εκλογής του δηµάρχου και τελικά του δηµοτικού συµβουλίου,
ήταν µία δεν θα την έλεγα αισχρή για να µην τσακωθούµε, αλλά
ήταν µία συναλλαγή, µια πολιτικά άδικη συναλλαγή. Ήταν ένα
στοίχηµα σε βάρος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τελικά παγιδευτήκατε και εσείς. Το γνωρίζετε τώρα µε την εµπειρία των δύο
ετών. Ούτε αυξηµένη συµµετοχή στα δηµοτικά πράγµατα έχουν
οι µειοψηφίες τις οποίες ενισχύσατε, όπως λέτε, ούτε συνδιαµόρφωση των αποφάσεων, ούτε απήχηση έχει το έργο της δηµοτικής αρχής στην κοινή γνώµη, η οποία τελικώς τι κάνει; Βλέπει
τις καθυστερήσεις και αν δεν έρθουµε να διορθώσουµε αυτήν
την κατάσταση θα συνεχίσει να βλέπει τις διχόνοιες, τις ατέρµονες συζητήσεις και τελικά, κυρίες και κύριοι της Αντιπολίτευσης,
θα καταντήσει να µουντζώσει εξίσου όλους όσοι έχουν αυξηµένες ευθύνες. Το προλαµβάνουµε και θα πρέπει να µας πείτε ένα
«ευχαριστώ» επιτέλους, ότι θα προλάβουµε το χάος που δηµιουργήσατε, ώστε να µπορέσετε όταν θα κάνετε τον απολογισµό
των εκλεγµένων εκπροσώπων σας στην τοπική αυτοδιοίκηση να
έχει κάπως διορθωθεί, να µην καταντήσουν οι πολίτες να µουντζώνουν τις εκλογικές διαδικασίες.
Σας τα είπε ο δήµαρχος, ο κ. Χατζηδάκης. Δεν είναι µόνον η
εµπειρία που έχει ο ίδιος. Δεν σας είπε -κακώς, δήµαρχε- την εµ-
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πειρία που έχει σε αυτό που εσείς αποκαλείτε συναίνεση, όσο
τουλάχιστον εγώ γνωρίζω, καθώς τον παρακολουθούσα από
κοντά διότι δούλευα δίπλα, στο Νέο Φάληρο. Αλλά πάντοτε παρακολουθούσα τους καλούς δηµάρχους, όπως τον κ. Χαρδαλιά,
γιατί οι δήµαρχοι είναι κύτταρο της δηµοκρατίας όπως το λέτε
πολύ ωραία, αλλά η δηµοκρατία κερδίζεται µέσα στο δηµοτικό
συµβούλιο. Για να την κερδίσει ένας δήµαρχος, πρέπει να έχει
ένα ατού. Ας του δώσουµε το ατού. Ας του δώσουµε το ατού που
ο λαός θα επιλέξει ότι θέλει να το έχει ο Χατζηδάκης ή οποιοσδήποτε άλλος. Το ατού αυτό είναι που έκανε τους πετυχηµένους
δήµους να δουλεύουν µε συναίνεση, να παίρνουν αποφάσεις οι
οποίες είναι αποτελεσµατικές και τελικώς να ανταµείβονται οι δηµοτικοί σύµβουλοι. Εσείς βλέπετε τον δήµαρχο, βλέπετε την παράταξη, δεν βλέπετε το γεγονός –που το είπε ο κ. Δρίτσας
βεβαίως και το επισήµανε, καλώς το επισήµανε, αλλά ξέχασε µε
ποιο εκλογικό σύστηµα όλοι εκείνοι δούλευαν τότε- ότι πρέπει οι
δηµοτικοί σύµβουλοι, οι άνθρωποι που θα έρθουν να ασχοληθούν µε τα κοινά σε αυτήν την καθοριστική πρώτη βαθµίδα, να
µπορούν να έχουν µία ανταπόδοση, να µην τους ορίζει η παράταξη, να µην πηγαίνουν να τσακώνονται στην Κουµουνδούρου
για το ποιος θα πάει στον δήµο α’, β’, γ’, για να µην έχουµε τα
φαινόµενα που έχουµε τώρα σε έναν από τους ωραιότερους δήµους της Αττικής, στο Χαλάνδρι. Αυτά τα ξέρετε. Επαναλαµβάνω: Ο µοναδικός λόγος για τον οποίο επιχειρήσατε την αλλαγή
του συστήµατος ήταν να δηµιουργήσετε χάος µε την ελπίδα ότι
θα µπορέσετε να αναδυθείτε από τις στάχτες του χάους, στο
οποίο θα είχε πέσει η χώρα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ)
Σκεφτείτε το θέµα της οικονοµικής διαχείρισης. Πρέπει -και
βλέπω τώρα και τον τέως Υπουργό ο οποίος στα νιάτα του έδωσε
παρόµοιες µάχες- να µεταφέρουµε στην τοπική αυτοδιοίκηση,
στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση, πόρους, αρµοδιότητες, φορολογικές εξουσίες. Το ευρωπαϊκό δεδοµένο, µάλιστα, λέει ότι η
περιφέρεια είναι αυτή που πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο σε
πάρα πολλά πράγµατα. Μα πώς θα έχει τον πρώτο λόγο αν δεν
έχει και τον τελευταίο; Πώς θα της ζητήσουµε ευθύνες; Πώς θα
µπορέσουµε να ενισχύσουµε την οικονοµική αυτοτέλεια των
δήµων, των περιφερειών, να µεταφέρουµε περισσότερες αρµοδιότητες, κάτι που σταµάτησε ακριβώς επειδή τα φαινόµενα
κακής διοίκησης είχαν αρχίσει να πληθαίνουν; Γι’ αυτό και σας
το είχε επισηµάνει εδώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση
που είχε γίνει στο νοµοσχέδιό σας. Έλειπε, βεβαίως, τότε ο Πρωθυπουργός, είχε έκτακτα καθήκοντα εκείνη την ηµέρα. Δεν πειράζει. Εδώ, όµως, έχουµε φτάσει να συζητάµε να µεταφέρουµε
τον ΕΝΦΙΑ, να µεταφέρουµε δηλαδή σηµαντικές αρµοδιότητες
που συνδέουν τον δήµο, τον δήµαρχο, το δηµοτικό συµβούλιο
και τους αντιδηµάρχους µε την κοινότητα, µε τους κατοίκους, µε
τους ανθρώπους που ζουν εκεί. Πώς θα τα κάνουµε αυτά αν δεν
έχουµε εµπιστοσύνη στην καλή διοίκηση; Τα πρότυπα υπάρχουν.
Δόξα τω θεώ, η Ελλάδα έχει ένα πολύ ανοιχτό, πολύ δηµοκρατικό σύστηµα και εποµένως ως προς αυτό δεν πρόκειται να
έχουµε καµµία πρακτικά αλλαγή. Θα συνεχίσουν οι δηµοτικές
επιτροπές, θα συνεχίσουν οι δηµοτικές παρατάξεις να δουλεύουν και θα δουλέψουν και καλύτερα γιατί τώρα θα έχουν απέναντί τους µια εξουσία η οποία θα δουλεύει, άρα θα δουλέψουν
καλύτερα, δεν θα πηγαίνουν απλώς σε ένα µικρό κοινοβούλιο,
στο οποίο έχουν µετατραπεί πάρα πολλά δηµοτικά συµβούλια,
στα οποία οι πρωταγωνιστές είναι συχνά αυτοί που ανέφεραν ο
κ. Βορίδης και ο κ. Πέτσας.
Άρα, το γεγονός ότι µπαίνει µια τάξη και θα µπορούµε να ζητούµε να ελέγχουµε τους δηµάρχους, τους δηµοτικούς συµβούλους καλύτερα και δεν θα έχουν πλέον και τη δικαιολογία, η
οποία, όµως, δυστυχώς είναι πραγµατική, νοµίζω ότι είναι αυτό
που φέρνει αυτή η αλλαγή και είναι αυτό που ζητάει και που ζήτησε και η πλειοψηφία, όχι στις κοινοβουλευτικές, στους δήµους.
Αφού, λοιπόν, αφουγκράζεστε τους δήµους, τότε δεν νοµίζω ότι
θα έχετε ακούσει τίποτε διαφορετικό. Οι αποκαλύψεις και εδώ
ήσαν χαρακτηριστικές.
Όµως η πιο ωραία αποκάλυψη αυτών των ηµερών, κυρίες και
κύριοι της Αντιπολίτευσης, είναι µία: Ο τρόπος -και δεν θα κρύψω

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τη χαρά µου γι’ αυτό- µε τον οποίο προσέρχεστε στο δόγµα
«νόµος και τάξη». Ευτυχώς! Ήταν καιρός. Αντιλαµβάνοµαι ότι
έπρεπε να πέσουν πιστολιές από το οργανωµένο έγκληµα, για
το οποίο κοιτάξτε κάποτε και τους αριθµούς, δεν είναι κακό. Οι
απολογισµοί της Αστυνοµίας στα χρόνια κατά τα οποία κυβερνήσατε είναι αποκαλυπτικοί. Οι εγκληµατικές οµάδες κάθε χρόνο
αυξάνονταν. Ο τελευταίος απολογισµός µάς λέει ότι έχουµε
τριάντα παραπάνω εγκληµατικές οργανώσεις στην Ελλάδα όταν
παραδώσατε την πολιτική εξουσία, απ’ ό,τι είχαµε όταν την παραλάβατε. Να κοιτάτε τους αριθµούς. Σε κάθε περίπτωση, όµως,
αν συµφωνήσουµε ότι πρέπει να επιβληθεί ο νόµος και η τάξη µε
την έννοια των νόµων που εδώ ψηφίζονται -και πρώτοι εµείς πρέπει να υπερασπιστούµε αυτή την αρχή- ουδέν πρόβληµα. Συµφωνούµε και πάµε παρακάτω. Να ασκείτε την αντιπολίτευση, να
ελέγχετε τον Χρυσοχοΐδη και να του δίνετε περισσότερες, αν θέλετε, δικαιολογίες για να το κάνει. Όχι, όµως, όταν το κάνει να
έρχεστε εδώ ή αλλού και να λέτε «κακώς έγινε», γιατί έτσι δεν
θα πάµε πουθενά.
Και θέλω ένα πράγµα να πω που δεν είναι θέµα παρατάξεως,
δεν είναι θέµα πολιτικών πεποιθήσεων, αλλά προσωπικής πεποίθησης: Αρνείστε, για παράδειγµα, και πολλοί άλλοι -και στη δική
µου παράταξη σε συζητήσεις που έχω κάνει υπάρχει άρνηση- τις
κάµερες ασφαλείας. Ένα από τα ζητήµατα που θα µας διευκολύνουν είναι οι κάµερες ασφαλείας. Πρότυπα καλά υπάρχουν,
εµπειρία καλή υπάρχει σε όλα τα ευνοµούµενα κράτη. Αν τα πάρουµε αυτά, εφαρµόσουµε ένα καλό σύστηµα, ένα αυστηρά
ελεγχόµενο σύστηµα, θα πάµε µπροστά. Αφού, λοιπόν, ως ευ
προσήλθατε στον µόνο νόµο και τάξη που µπορεί κανείς να φανταστεί, τον νόµο που ψηφίζει το Κοινοβούλιο, πάµε παρακάτω,
να κάνουµε και ένα βήµα λειτουργικό και οι κριτικές σας θα είναι
πάντοτε καλοδεχούµενες.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς.
Επόµενος οµιλητής είναι ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ.
Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος από το Κίνηµα Αλλαγής. Θα ακολουθήσει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.
Κύριε Κωνσταντινόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ε’ Αντιπρόεδρος της
Βουλής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακολουθώντας τα τελευταία χρόνια τις εξελίξεις στην τοπική αυτοδιοίκηση,
θέλω να ξεκινήσω, λέγοντας ότι κανένα εκλογικό σύστηµα δεν
είναι ευαγγέλιο. Όλα µπορούν µέσα από προτάσεις να βελτιωθούν, να δηµιουργήσουν καλύτερες προϋποθέσεις για την τοπική κοινωνία, για τους πολίτες.
Υπάρχουν, όµως, µερικές αντιλήψεις οι οποίες έχουν κατατεθεί και το κάθε κόµµα έχει δείγµα γραφής για το τι πιστεύει για
τον τρόπο λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης. Υπάρχει το
ΠΑΣΟΚ µε τις µεγάλες µεταρρυθµίσεις, το οποίο -ακόµα και τον
τελευταίο νόµο τον καταψήφισαν όλα τα κόµµατα- είχε σταθερές
αρχές, µε προβλήµατα, µε πολύ µεγάλες αλλαγές. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον τελευταίο νόµο για τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» δεν τον
ψήφισε ούτε η Νέα Δηµοκρατία ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο άνθρωπος που ήταν εκείνη τη στιγµή Υπουργός είναι τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, υπάρχει µια αντίφαση πολιτικών πράξεων. Δεν
ξέρω ποιος κάνει τη διαφορά.
Ας πάµε, όµως, τώρα στα τελευταία τρία συστήµατα, γιατί έχει
µεγάλη αξία να δούµε ποια είναι η διαφορά σας σε αυτά που
έχετε καταθέσει τελευταία. Μεταρρυθµίσεις έκανε το ΠΑΣΟΚ.
Πάµε τώρα να δούµε τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Είχε θετικά και αρνητικά;
Βεβαίως, είχε θετικά και αρνητικά το νοµοσχέδιο.
Ο ΣΥΡΙΖΑ τι έκανε τελευταία; Πίστεψε κάτι πολύ απλό. Με το
εκλογικό σύστηµα της δήθεν απλής αναλογικής, µε τον πολυκερµατισµό που έκανε και επειδή ήξερε ότι δεν έχει δυνάµεις στην
τοπική αυτοδιοίκηση, τι σκέφτηκε πολύ απλά; Όπως έλεγε ο Βουτσάς, να «τρουπώσουµε» στην εξουσία των δήµων. Και πραγµατικά, προσπάθησαν µέσα από αυτή τη διαδικασία να διασπάσουν
ένα σύστηµα. Δηλαδή, είχαµε έναν δήµαρχο µε επτά συµβούλους. Τα ξέρετε. Μεγάλο πρόβληµα; Πολύ µεγάλο πρόβληµα.
Είχε θετικά ο νόµος αυτός; Βεβαίως. Να σας πω ένα θετικό το
οποίο σήµερα η Κυβέρνηση δεν σέβεται: Ότι έδωσε τη δυνατό-
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τητα στις τοπικές κοινωνίες, στις µικρές κοινότητες, µε τα ανεξάρτητα ψηφοδέλτια, να µπορεί να µπει µέσα ένας κόσµος να
εργαστεί προς όφελος των κοινωνιών τους. Αυτή είναι η αλήθεια.
Τι έρχεται τώρα και κάνει η Νέα Δηµοκρατία; Λέει 43%, όχι
50%+1, γιατί; Ποια είναι η σκέψη και της πλειοψηφίας της
ΚΕΔΚΕ; Ότι έτσι θα διατηρήσει σε ένα µεγάλο ποσοστό τις δυνάµεις στις επόµενες εκλογές. Τα ίδια που έπαθε ο ΣΥΡΙΖΑ µπορεί να τα πάθει και η Νέα Δηµοκρατία. Γιατί; Διότι δεν συµπεριφέρεστε µε βάση αρχές. Αυτό είναι το πρόβληµα. Το πρόβληµα
είναι και στις δύο περιπτώσεις πώς θα βρεθούµε κοντά στην
εξουσία, ενώ η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι πώς θα βρεθεί ο πολίτης κοντά στην εξουσία.
Είναι χαρακτηριστικό σας σε όλες τις κινήσεις. Είναι τα πρόσωπα, ο τρόπος που σηµατοδοτείτε όλοι αυτές τις διευρύνσεις
ή οτιδήποτε άλλο, µε πιο χαρακτηριστικό το τελευταίο. Αναρωτιέµαι: Οι πολιτικοί είναι τόσο κυνικοί, όπου τα κόµµατα υποδέχονται ανθρώπους οι οποίοι απέλυσαν κόσµο. Ήταν στην
χειρότερη κυβέρνηση Σαµαρά-Βενιζέλου, που ήταν το πιο αρνητικό σηµείο! Ήταν αυτοί οι οποίοι απέλυσαν τον κόσµο, οι οποίοι
ήσασταν µε τις οµάδες αυτές µε τις οποίες στηρίξατε αυτούς
τους ανθρώπους τους οποίους απέλυσε ένας Υπουργός και σήµερα, τον αποδέχεστε, τον φέρνετε µαζί σας, τον βλέπει ο Αρχηγός σας; Πόση κυνικότητα µπορεί να υπάρχει σε αυτή την
πολιτική για την εξουσία; Τα συνδέω τα προηγούµενα. Πόση;
Αναρωτιέµαι. Δηλαδή, είχατε «καραµανλικούς», τώρα πήρατε και
«σαµαρικούς»! Τι κόµµα είστε; Τι κυνικότητα υπάρχει στην πολιτική;
Βέβαια, θα γελάει η Νέα Δηµοκρατία! Βλέπω τον Υπουργό
τώρα και θυµήθηκα το εξής. Ο Υπουργός ήταν στην ίδια περιφέρεια µε έναν Βουλευτή ο οποίος έφυγε από το κόµµα µας, γιατί
δεν ήθελε τα µνηµόνια. Πήγαινε έξω από τη Βουλή µε σηµαίες
και τέτοια για να πέσουν τα µνηµόνια και πήγε στη Νέα Δηµοκρατία µετά για να βγάλει τη χώρα από το πρόβληµα µέσα από
τα µνηµόνια.
Αυτή είναι η κυνικότητα της πολιτικής, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η οποία ουσιαστικά σας βοηθάει τώρα, αλλά δεν δηµιουργεί προϋποθέσεις για να µπορέσει να λειτουργήσει µε
κανόνες και ηθική η πολιτική. Αυτή είναι η διαφορά µας σήµερα
µε το ΠΑΣΟΚ, µε την παράταξη, µε τη σοσιαλδηµοκρατία, µε
αυτό που πιστεύουµε όλοι εµείς, ότι µπορούµε να ζήσουµε και
χωρίς εξουσία, ότι έχουµε το ηθικό πλεονέκτηµα να ζούµε χωρίς
να χρειάζεται οπωσδήποτε να πάµε σε κάποιο άλλο κόµµα. Το
να µεταφέρεις τα ιµάτιά σου για την εξουσία και µόνο, είτε στην
τοπική αυτοδιοίκηση είτε οπουδήποτε αλλού, δεν είναι πολιτική.
Είναι µεροκάµατο, µικρό ή µεγάλο.
Άρα, κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι οι τοπικές κοινότητες ήταν κάτι
πολύ σηµαντικό και θετικό, που βοήθησε πάρα πολύ τον κόσµο,
τους νέους ανθρώπους και βλέπετε ότι σας το είπαν και από τις
τοπικές κοινότητες. Παραδείγµατος χάριν, στη Θηρασιά -να,
είναι εδώ ο Γιάννης Βρούτσης- µπορεί να υπάρχει ένας τοπικός
σύµβουλος. Για ποιον λόγο; Τι πρόβληµα δηµιουργεί;
Και ολοκληρώνω µε την τροπολογία για τη Χρυσή Αυγή. Βίωσα
το 2009 τη Χρυσή Αυγή µε τις αθλιότητές τους στη Βουλή, τις
τζάµπα µαγκιές τους, τους τσαµπουκάδες τους, όλα αυτά και
χαίροµαι σήµερα για την πρωτοβουλία αυτή.
Πρέπει, όµως, σε κάθε περίπτωση, αγαπητοί συνάδελφοι,
εµείς να αποµονώνουµε ανθρώπους που έχουν τις ίδιες συµπεριφορές -και δεν ταυτίζω κανέναν- µε αυτούς που έδιωξε ο λαός
µέσα από τη Βουλή. Άρα, αν πρέπει κάτι σήµερα να πούµε, είναι
ότι όχι ξανά, πάλι Χρυσή Αυγή, όχι πρακτικές µέσα στο Κοινοβούλιο, εκτός Κοινοβουλίου που θυµίζουν Χρυσή Αυγή, που θυµίζουν όλα αυτά που θέλουµε να ξεχάσουµε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Πρόεδρο.
Θα δώσουµε τώρα τον λόγο στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κ. Ραγκούση. Μετά τον κ. Ραγκούση θα
ακολουθήσουν ο κ. Χειµάρας, η κ. Αυγέρη, ο κ. Μπαρτζώκας.
Ορίστε, κύριε Ραγκούση, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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Θα ξεκινήσω, κατ’ αρχάς, µε τη διατύπωση δύο αξιωµάτων, θα
µπορούσε να πει κάποιος. Πρώτον, η συζήτηση για την τοπική
αυτοδιοίκηση πάντοτε είναι στην πραγµατικότητα -και αυτό δεν
πρέπει να το ξεχνούµε- µια συζήτηση για τη δηµοκρατία. Η αυτοδιοίκηση είναι, όπως έχει καθιερωθεί να λέγεται -και σωστάένα από τα βάθρα της δηµοκρατίας.
Δεύτερον, για να παραφράσω και ένα γνωστό λαϊκό ρητό, που
ισχύει και στη συγκεκριµένη περίπτωση του παρόντος νοµοσχεδίου, πες µου τον εκλογικό σου νόµο, να σου πω ποιος είσαι.
Λίγο πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να πω κάτι το οποίο θεωρώ ως
µείζον σε σχέση µε αυτό το νοµοσχέδιο και στο οποίο θα αναφερθώ εκτενώς.
Δεν µπορώ να προσπεράσω, κύριε Βορίδη και αγαπητές και
αγαπητοί συνάδελφοι κυρίως της Νέας Δηµοκρατίας, τις αναφορές που κάνετε γενικά στο θέµα «απλή αναλογική». Είναι ίδιον
του λαϊκισµού και εκδηλώνεται πολλές φορές ο λαϊκισµός µέσα
από αυτό που λέµε και «επαρχιωτισµό». Και στην περίπτωση της
απλής αναλογικής αυτού του τύπου ο επαρχιωτισµός νοµίζω ότι
παίρνει ακραία χαρακτηριστικά.
Τι εννοώ; Πρώτον, η απλή αναλογική είναι συνυφασµένη µε
την αρχή και την αξία της δικαιοσύνης. Πρέπει να µην ξεχνάει ο
πολίτης που µας ακούει -άντρας ή γυναίκα, νέος ή όχι- ότι, καταφερόµενος ουσιαστικά κάποιος εναντίον της απλής αναλογικής,
ότι καταφέρεται ουσιαστικά εναντίον ενός δίκαιου εκλογικού συστήµατος. Μπορεί να µην το θέλει κάποιος, µπορεί να µην το
προτιµά, αλλά έχει ενσωµατωµένη η απλή αναλογική την αρχή
και την αξία της δικαιοσύνης.
Δεύτερον, δεν µπορεί να µιλάτε έτσι για την απλή αναλογική,
υποτιµώντας στην πραγµατικότητα τη νοηµοσύνη των πολιτών
και όλων, όταν µεγάλες δυνάµεις, οικονοµικές δυνάµεις, παραγωγικές δυνάµεις, κύριε Βορίδη, σε όλο τον κόσµο, που είναι σε
πολλούς τοµείς της οικονοµικής και της πολιτικής τους ζωής παράδειγµα προς µίµηση. Η Ολλανδία είναι µια ανεπτυγµένη, ακµάζουσα περίπτωση; Είναι. Το Ισραήλ µε όλες τις ιδιαιτερότητες
είναι; Είναι. Η Κύπρος είναι; Είναι. Τι εκλογικά συστήµατα έχουν
αυτές οι χώρες, κύριε Βορίδη, ξέρετε; Μάθετε. Απλή, απλούστατη αναλογική. Μην µιλάτε, λοιπόν, για την απλή αναλογική
σαν να είναι κάτι το οποίο διαρκώς το φορτίζετε µε τον πιο αρνητικό τρόπο. Σταθείτε υπεύθυνα, πείτε τις απόψεις σας, τα επιχειρήµατά σας, πείτε γιατί δεν τη θέλετε, αλλά µην µιλάτε µε
αυτόν τον επαρχιώτικο τρόπο.
Τρίτον, η Ελλάδα από το 1974 και µετά -δεν αναφέροµαι πίσω
από τη Μεταπολίτευση, µετά από τη Μεταπολίτευση- ένα βασικό
εκλογικό σύστηµα έχει, µε εξαίρεση ένα πολύ µικρό διάλειµµα.
Ποιο ήταν το εκλογικό σύστηµα της Ελλάδας; Η ενισχυµένη αναλογική. Κύριε Βορίδη, η Ελλάδα χρεοκόπησε, το κόµµα σας -για
να ακριβολογώ- χρεοκόπησε τη χώρα, αλλά και όλη η διαδροµή
της χώρας προς τη χρεοκοπία δεν έγινε µε απλή αναλογική, µε
συστήµατα ενισχυµένης αναλογικής που ισχύουν από το 1974
πορεύτηκε η Ελλάδα.
Τώρα θέλω να αναφερθώ σε κάτι το οποίο, κατά τη γνώµη µου,
είναι το µείζον αναφορικά µε αυτό το νοµοσχέδιο, παρακαλώντας σας κάποια στιγµή να σταµατήσετε να συγκρίνετε µήλα µε
πορτοκάλια και προσπαθώντας να βάλουµε τα πράγµατα στη
σωστή τους διάσταση. Ποια είναι η µείζονα αλλαγή αυτού του
νοµοσχεδίου; Τι είναι αυτό το οποίο αλλάζετε; Μήπως αλλάζετε
και καταργείτε την απλή αναλογική µε το 43%; Απάντηση: Όχι
βέβαια, σε καµµία περίπτωση, δεν αλλάζετε την απλή αναλογική
µε το 43%. Και λέω, κύριε Βορίδη, και το υπογραµµίζω: Έχετε
δολίως και εντελώς παραµορφώσει τη δηµόσια συζήτηση σχετικά µε αυτό το νοµοσχέδιο, έχετε δολίως παραµορφώσει τον
κοινοβουλευτικό διάλογο σε σχέση µε αυτό το νοµοσχέδιο, γιατί
αυτό το οποίο αλλάζετε δεν είναι η απλή αναλογική µε το 43%.
Για να δούµε τι αλλάζετε, ας δούµε τι ισχύει σήµερα. Κατ’ αρχάς
ισχύει ο βασικός κανόνας της δηµοκρατίας, ο βασικός κανόνας
της δηµοκρατίας που θέλει την πλειοψηφία να αποφασίζει και τη
µειοψηφία µε τον σεβασµό των δικαιωµάτων της να αποδέχεται
την απόφαση που κάθε φορά παίρνει η πλειοψηφία. Αυτός είναι ο
βασικός, ο στοιχειώδης κανόνας της δηµοκρατίας. Πρώτον, λοιπόν, αυτό που ισχύει είναι ο βασικός κανόνας της δηµοκρατίας µε
βάση τον οποίο η πλειοψηφία προχωράει τα πράγµατα.
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Δεύτερον, τι άλλο ισχύει; Ισχύει ότι µετά από τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», αλλά και µετά από τον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ», ο δήµαρχος κι ο
περιφερειάρχης, όπως παραδοσιακά συνέβαινε από το 1974 και
µετά, κατά τη διάρκεια όλης της µεταβολής µε εξαίρεση το διάλειµµα που ξεκίνησε το 2006, εκλέγεται όχι µε απλή αναλογική.
Δεν εκλέγεται ο δήµαρχος και ο περιφερειάρχης µε απλή αναλογική, ούτε µετά από τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» ούτε µετά από τον
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», αλλά εκλέγονται, και ο ένας και ο άλλος, και η
µία και η άλλη, µε βάση το δηµοκρατικό 50%+1, συν µία ψήφο,
είτε στον πρώτο είτε στο δεύτερο γύρο. Τι είναι το 50%+1; Είναι
ένα πλειοψηφικό εκλογικό σύστηµα, και όχι αναλογικό προφανώς, είναι αυτό που λέµε ένα πλειοψηφικό εκλογικό σύστηµα και
κατά βάση το πλέον δηµοκρατικό µετά βεβαίως από την απλή
αναλογική.
Εποµένως, αυτό που αλλάζετε µε αυτό το νοµοσχέδιο δεν είναι
την απλή αναλογική µε το 43%. Αλλάζετε το πλειοψηφικό δηµοκρατικό 50%+1, για την εκλογή του δηµάρχου και του περιφερειάρχη, µε το 43% το µειοψηφικό. Αυτή είναι η µείζονα αλλαγή
που κάνετε, κύριε Βορίδη, µε το νοµοσχέδιο αυτό. Κάνετε κι
άλλες, θα αναφερθώ µετά, αλλά αυτή είναι η µείζονα αλλαγή.
Δηλαδή, αλλάζετε ένα πλειοψηφικό εκλογικό σύστηµα µε ένα
µειοψηφικό εκλογικό σύστηµα. Στην πραγµατικότητα, δηλαδή, τι
κάνετε πάρα πολύ απλά, αλλά και πάρα πολύ συγκεκριµένα; Ποια
είναι η µείζονα αλλαγή του νοµοσχεδίου Μητσοτάκη-Βορίδη;
Είναι το γεγονός ότι αφαιρείτε τη δύναµη, αφαιρείτε τον λόγο,
αφαιρείτε την εξουσία από την πλειοψηφία, από τους πολλούς
του κάθε δήµου, κάθε περιφέρειας και πού τη δίνετε; Στους λίγους, στη µειοψηφία, δίνετε τον λόγο, δίνετε τη δύναµη, δίνετε
την εξουσία τη δηµοτική, την αυτοδιοικητική, της περιφέρειας
και του δήµου στους λίγους, στις µειοψηφίες, ενώ την έπαιρναν
και την κατείχαν και στη διάρκεια της Μεταπολίτευσης, µε εξαίρεση το διάλειµµα του 2006 και µετά, λίγα χρόνια, και µετά από
τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» και µετά από τον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» την είχαν
αυτή τη δύναµη και αυτήν την εξουσία οι πλειοψηφίες. Δεν
υπήρχε πιο ακραία αντιδηµοκρατική, πιο ακραία καλπονοθευτική
επιλογή να µπορούσατε να κάνετε από αυτό που κάνετε µε αυτό
το νοµοσχέδιο. Κι έχετε παραποιήσει εντελώς τον κοινοβουλευτικό διάλογο για τη δηµόσια συζήτηση, προσπαθώντας να συγκρίνετε και να συµπλέξετε δύο ανόµοια πράγµατα, το πώς
εκλέγεται ο δήµαρχος και ο περιφερειάρχης µε το πώς αναδεικνύονται οι συσχετισµοί µέσα στα δηµοτικά και στα περιφερειακά συµβούλια. Αυτά είναι δύο άλλα πράγµατα µεταξύ τους,
ανεξάρτητα.
Έρχεστε, λοιπόν, στο ελληνικό Κοινοβούλιο το 2021, µε επικεφαλής τον κ. Μητσοτάκη, και αλλάζετε τον βασικό κανόνα της
δηµοκρατίας, δίνετε τη δύναµη στους λίγους και την αφαιρείτε
από τους πολλούς σε κάθε δήµο και σε κάθε περιφέρεια. Γιατί
το κάνετε αυτό; Προφανώς, διότι είσαστε µια Κυβέρνηση, όπως
θα εξηγήσω -το είπαν και πολλοί συνάδελφοι, το είπε κι ο εισηγητής µας ο κ. Χατζηγιαννάκης- των «κολλητών» και όχι µια Κυβέρνηση αρχών, κύριε Βορίδη. Το κάνετε στην πραγµατικότητα
για τον εξής λόγο. Στις τελευταίες δηµοτικές και περιφερειακές
εκλογές, όπως είναι πανελληνίως πασίγνωστο, καταφέρατε, στο
κλίµα της εποχής εκείνης, να πετύχετε την εκλογή στις περισσότερες περιπτώσεις και των δήµων και των περιφερειών, δηµάρχων και περιφερειαρχών, µέσα σε ένα κλίµα, σε ένα ρεύµα που
είχε δηµιουργηθεί, αυτό το γνωστό αντι-ΣΥΡΙΖΑ κλίµα που είχε
δηµιουργηθεί εκείνη την εποχή. Οι περισσότεροι από αυτούς, όχι
όλοι -γιατί υπάρχουν και εξαιρέσεις, δεν σηµαίνει ότι επειδή στηρίχτηκαν από τη Νέα Δηµοκρατία ή επειδή ανήκουν στη Νέα Δηµοκρατία δεν υπάρχουν αυτή τη στιγµή στη χώρα καλοί
δήµαρχοι και καλοί περιφερειάρχες- στη συντριπτική τους πλειοψηφία αυτοί που αναδείχθηκαν ως δήµαρχοι και ως περιφερειάρχες µε τη δική σας στήριξη, κύριε Βορίδη, στις τελευταίες
εκλογές καταρρέουν. Το λέω µετά λόγου γνώσεως και µε βιωµατική εµπειρία. Ξέρω πολλές περιπτώσεις περιφερειαρχών,
ξέρω πολλές περιπτώσεις δηµάρχων και µε βάση την εµπειρία
που κουβαλάω ως πρώην Υπουργός Εσωτερικών, αλλά κυρίως
ως πρώην δήµαρχος, όχι απλώς καταρρέουν, αλλά δε θα βρουν
ούτε τη δυνατότητα να συγκροτήσουν σοβαρό ψηφοδέλτιο, αν
δοκιµάσουν να ξανακατέβουν στις επόµενες εκλογές. Ποια είναι,
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λοιπόν, η ιδέα και γιατί τα κάνετε όλα αυτά εσείς; Διότι πάτε µε
το σκεπτικό «Την επόµενη φορά να τους διασώσουµε µε το 43%».
Δεν θα διασωθούν και πάλι. Θα σας το εξηγήσω γιατί. Δεν θα καταφέρετε τίποτα. Αλλά η λογική σας είναι αυτή. Είναι οι κολλητοί
µας, οι δήµαρχοι κι οι περιφερειάρχες, που καταρρέουν, να παραβιάσουµε το βασικό κανόνα της δηµοκρατίας, να παραβιάσουµε τη βασική παράδοση της αυτοδιοίκησης που θέλει οι
πλειοψηφίες να αποφασίζουν και όχι οι µειοψηφίες, για να τους
δώσουµε µία ύστατη ευκαιρία να µείνουν στο θώκο τον οποίο κατέχουν.
Βεβαίως, θα καταφέρετε µια τρύπα στο νερό, κύριε Βορίδη.
Θα καταφέρετε µια τρύπα στο νερό, γιατί κατ’ αρχάς εσείς αν
καταφέρνατε να πετύχετε στον στόχο σας ήδη θα είχαµε στη
χώρα, µε βάση τους εκλογικούς νόµους, τις κυβερνήσεις που
είχαν πρωτοφτιάξει και «είχαν κόψει κι είχαν ράψει» εκλογικούς
νόµους στα µέτρα τους. Τις κοινωνίες κανένας εκλογικός νόµος
δεν τις σταµατάει και ειδικά στη συγκεκριµένη περίπτωση -το
έχω ξαναπεί νοµίζω- κάθε εκλογικός νόµος, πόσω µάλλον και
αυτός, έχει αυτό που λέµε τη µηχανική του, έχει τις συνεπαγωγές
του. Τι θα συµβεί, λοιπόν, τώρα, πάρα πολύ απλά; Σε κάθε δήµο
και σε κάθε περιφέρεια που οι κοινωνίες, οι τοπικές κοινωνίες,
τα τοπικά στελέχη, η κοινωνία των πολιτών βλέπει ότι υπάρχει
ένας απαράδεκτος δήµαρχος που πρέπει να αλλάξει, ένας απαράδεκτος περιφερειάρχης που πρέπει να αλλάξει, τον εξωθείτε
–αυτή είναι η συνεπαγωγή του του εκλογικού νόµου του 43% που
φέρνετε- να συγκροτήσει την ευρύτερη προοδευτική και δηµοκρατική συσπείρωση που θέλει και πρέπει να συγκροτήσει για να
ηττηθεί ο δήµαρχος ή ο περιφερειάρχης που πρέπει να ηττηθεί
από τον πρώτο γύρο. Και αυτό θα γίνει. Θα σπρώξετε όλες τις
πολιτικές δυνάµεις του προοδευτικού τόξου σε συνεργασίες,
που πιθανότατα ή δεν θα γίνονταν ποτέ ή θα έµπαιναν στη λογική
του δεύτερου γύρου. Τώρα θα εξωθήσετε εκεί τα πράγµατα.
Προσέξτε αυτό που λέω, κύριε Βορίδη, µη βιάζεστε. Δε σηµαίνει ότι έχετε το δικαίωµα να βιάζετε τη δηµοκρατία, τους δηµοκρατικούς κανόνες. Σας εξηγώ, γιατί κι αυτό που κάνετε το µόνο
που θα αφήσει στο τέλος είναι αυτήν την παραβίαση των βασικών αρχών µε βάση τις οποίες πορεύτηκε η χώρα µας, η πατρίδα
µας και η αυτοδιοίκηση δεκαετίες.
Και θα το πω και στη συνέχεια. Μη δοκιµάσετε να συνδέσετε
το 43% των αυτοδιοικητικών εκλογών µε το 43% των βουλευτικών εκλογών. Μη δοκιµάσετε και λέω «µη δοκιµάσετε» µε την
εξής έννοια, κύριε Βορίδη: Για τον απλούστατο λόγο ότι στις
βουλευτικές εκλογές, αν θέλετε -το ξέρετε, αλλά αν δεν ξέρετε,
να το πούµε εκτός χρόνου, να σας το εξηγήσω- δεν υπάρχει ούτε
η παράδοση, αλλά ούτε και η δυνατότητα των δύο γύρων, ενώ
στην αυτοδιοίκηση υπάρχουν οι δύο γύροι, υπάρχει το 50% +1
που είτε το διεκδικεί στον πρώτο γύρο είτε το διεκδικεί στον δεύτερο γύρο. Άρα, υπάρχει η δυνατότητα έστω αυτό το πλειοψηφικό σύστηµα στον δεύτερο γύρο να δώσει το δικαίωµα στους
πολλούς να αποφασίσουν.
Έχουν αναφερθεί ένα σωρό αριθµητικά παραδείγµατα. Τώρα
τα θυµήθηκα. Δεν χρειάζεται να κουράζεται κάποιος µε αριθµητικά παραδείγµατα. Πάτε και δίνετε την εξουσία τη δηµοτική και
την περιφερειακή σε κάποιον που θα πάρει 43%, ενώ αν πήγαινε
στον δεύτερο γύρο, θα µπορούσε να σχηµατιστεί µια πλειοψηφία
του 57%. Κι εσείς λέτε: «Όχι, δεν θα κυβερνήσει το δήµο ή την
περιφέρεια το 58%. Θα το κρατήσει το 43%.».
Διαλύετε τη δηµοκρατία µε αυτό το σκεπτικό, κύριε Βορίδη,
και το χρεώνεστε και εσείς προσωπικά και ο κ. Μητσοτάκης αυτό
το νοµοσχέδιο και βεβαίως όλοι οι συνάδελφοι που θα το ψηφίσουν.
Και να πω και κάποιους ακόµη. Εγώ δεν µπορώ να το αφήσω
αυτό ούτε να το προσπεράσω. Θα είναι στίγµα. Θα είναι στίγµα
πολιτικό και ιστορικό στίγµα για όσους δηµάρχους και περιφερειάρχες στηρίζουν αυτό το ακραία αντιδηµοκρατικό και ακραία
καλπονοθευτικό νοµοσχέδιο του 43%. Δεν έχουν κανένα δικαίωµα στο όνοµα καµµιάς ιδιοτέλειας και καµµιάς προσωπικής
και ατοµικής υστεροβουλίας, όποιος από αυτούς θέλει να επανεκλεγεί, να δοκιµάσει να πάρει την πλειοψηφία στον δήµο του
και στην περιφέρειά του. Δεν µπορεί η αυτοδιοίκηση που είναι
βάθρο της δηµοκρατίας, που είναι ταυτισµένη µε τη δηµοκρατία,
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να υποστηρίζει εκλογικά καλπονοθευτικά συστήµατα τα οποία
αφαιρούν το δικαίωµα από την πλειοψηφία να πάρει τις αποφάσεις.
Δεν κάνετε, όµως, µόνο αυτό. Αυτή ήταν η µείζονα αλλαγή.
Πολύ σύντοµα και τρεις αναφορές σε τρεις όχι αµελητέες αλλαγές που κάνετε.
Πρώτον, καθιερώνετε την πενταετή θητεία στη λογική την προηγούµενη που είπα. Να τους δώσουµε το δικαίωµα του 43%,
µπας και µείνουν και να τους δώσουµε και ένα χρόνο µπόνους.
Κύριε Βορίδη, η πενταετία θεσµοθετήθηκε για πρώτη φορά µε
τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Όµως, δεν ήταν αυτή πενταετία. Σας ενηµερώνω ότι η λογική της πενταετίας µε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» ήταν να
γλιτώνει η χώρα µια εκλογική αναµέτρηση. Ήταν η πενταετία που
προέκυπτε από την πρωτογενή επιλογή να γίνονται οι δηµοτικές
µε τις ευρωεκλογές, οι αυτοδιοικητικές µε τις ευρωεκλογές. Και
επειδή έχουµε πενταετή ανανέωση του Ευρωκοινοβουλίου,
έπρεπε αναγκαστικά, άµα θέλαµε να ταυτίζονται αυτές οι εκλογές, για να γλιτώνει µια εκλογική αναµέτρηση και µία προεκλογική περίοδο η χώρα, να πάει στην πενταετία η αυτοδιοίκηση.
Από την ώρα που έφυγε η συσχέτιση -και δεν την επαναφέρετετων δηµοτικών και των περιφερειακών εκλογών, η πενταετία το
µόνο που εξυπηρετεί είναι αυτό που είπαµε προηγουµένως, το
οποίο κι αυτό, όµως, θα λειτουργήσει ανάποδα, γιατί και αυτό
παράγει συνεπαγωγές, γιατί κι αυτό θα στείλει τώρα στη βάση
κάθε δήµου και κάθε περιφέρειας το µήνυµα ότι πρέπει τώρα να
συσπειρωθούµε, να κερδίσουµε, διότι αν δεν συσπειρωθούµε
από τον πρώτο γύρο, αν δεν φτιάξουµε αυτό το ευρύ προοδευτικό και δηµοκρατικό µέτωπο, όχι µόνο θα µας εκλεγεί ο τάδε ή
η τάδε µε το 43%, αλλά θα µας µείνει και ένα χρόνο παραπάνω.
Δεύτερον -τρίτο στη σειρά, δεύτερο από αυτά της δεύτερης
ενότητας-, είναι δυνατόν να καθιερώνετε στην αυτοδιοίκηση το
3% ως όριο για την είσοδο στα δηµοτικά και στα περιφερειακά
συµβούλια; Σας παρακαλώ!
Εδώ ειλικρινά, παρακαλώ θερµά, κύριε Βορίδη. Είσαστε
Υπουργός Εσωτερικών της χώρας. Δεν µπορεί να σας κάνουν
κριτική οι Βουλευτές για το 3% που βάζετε ως κατώφλι και εσείς
να κάνετε την αναφορά στο 3% των βουλευτικών εκλογών, όταν
είναι πασίγνωστο πού οφείλεται το 3% στις βουλευτικές εκλογές
και όταν είναι, επίσης, πασίγνωστο ότι δεν µπορεί καµµία τέτοια
λογική να επικρατήσει στην αυτοδιοίκηση για τον απλούστατο
λόγο ότι έχουµε σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας και µε
βάση το χωροταξικό –που ό,τι και να λέγεται από διάφορους,
που νοµίζουν ότι ο εξυπνακισµός είναι πολιτική- δεν έχει αλλάξει.
Δεν θέλω να κάνω ειδικότερη αναφορά πάνω σε αυτό. Θέλω
να πω, όµως, ότι το 3% «σκοτώνει» ανθρώπους, «σκοτώνει» οµάδες, «σκοτώνει» πολίτες, «σκοτώνει» τη δυνατότητά τους να
υπάρξουν, να εκφραστούν. Γιατί απαγορεύετε και αποτρέπετε
αύριο το πρωί να συσταθεί στο Δήµο της Αθήνας µια δηµοτική
κίνηση µε µοναδικό θέµα την προστασία των αδέσποτων ζώων;
Δεν θα θελήσει να κυβερνήσει. Θα θελήσει να µπει στο δηµοτικό
συµβούλιο µε µονοθεµατική ατζέντα την προστασία των αδέσποτων ζώων. Γιατί τους αφαιρείτε το δικαίωµα να διεκδικήσουν το
3% και να µπουν στο δηµοτικό συµβούλιο; Γιατί αφαιρείτε το δικαίωµα από µια άλλη οµάδα πολιτών που θέλει να φτιάξει µια µονοθεµατική κίνηση κατά της κακοποίησης των γυναικών, κύριε
Βορίδη; Δεν θέλει ούτε να γίνει δήµαρχος ο επικεφαλής ούτε περιφερειάρχης. Θέλουν, όµως, να είναι εκεί, για να παλεύουν γι’
αυτό το θέµα. Γιατί τους το απαγορεύετε αυτό το πράγµα; Για
ποιο λόγο; Γιατί δεν αφήνετε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν; Για
αυτοδιοίκηση µιλάµε, για τοπικές κοινωνίες µιλάµε, για πολίτες
που θέλουµε να τους δώσουµε τη διέξοδο, τη συµµετοχή στη δηµοκρατία. Τους λέτε: «Όχι, δεν θα σας αφήσουµε εµείς, 3%».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Ραγκούση,
ήδη να ξέρετε ότι αξιοποιείτε και το χρόνο της τριτολογίας σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Εντάξει, τελειώνω. Προηγουµένως,
είχαµε οµιλίες δώδεκα λεπτών. Σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Εγώ οφείλω να σας
ενηµερώσω. Από εκεί και πέρα, αν θέλετε να µιλήσετε µία ώρα,
µιλήστε µία ώρα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Εντάξει, σας λέω, τελειώνω. Έχω κατανόηση και σας λέω «τελειώνω».
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Ήθελα, λοιπόν, να πω ένα επιπλέον. Το 43%, σας είπα κατ’
αρχάς ότι είναι νόθα κουβέντα ότι αλλάζει την απλή αναλογική.
Δεν αλλάζει την απλή αναλογική. Αλλάζει το 51%. Αλλά το 43%
δεν είναι έτσι σκέτο. Είναι σε συνδυασµό µε τα τρία πέµπτα (3/5).
Και θα σας συµβούλευα, επίσης, κύριε Βορίδη, µη σκίσετε σε
κανένα στοίχηµα το πτυχίο σας. Σε τµήµα του Συµβουλίου της
Επικρατείας, πριν κριθεί συνταγµατική η ρύθµιση του 42%, είχε
κριθεί αντισυνταγµατική η ρύθµιση του 42%. Και πείτε µου µία
κυβέρνηση, µία κυβέρνηση στον τόπο που µπήκε µέσα σε αυτό
το Κοινοβούλιο µε 43% και είχε 180 Βουλευτές. Υπήρξε ποτέ
στην ιστορία την πολιτική της χώρας µας, κύριε Βορίδη, κυβέρνηση που µε 43% µπήκε στη Βουλή µε 180 Βουλευτές; Αυτό κάνετε τώρα στην αυτοδιοίκηση. Αυτή είναι αναλογία µε βάση την
οποία νοµοθετείτε, µε βάση την οποία σχεδιάζετε, µε βάση την
οποία οργανώνετε. Να υπάρχουν τοπικές κυβερνήσεις, δήµαρχοι
και περιφερειάρχες που είναι σαν να µπαίνει στη Βουλή κάποιος
µε 43% και 180 Βουλευτές.
Τελειώνω, λοιπόν, µε µία κουβέντα. Στην πραγµατικότητα δεν
πρόκειται για νοµοθετική πρωτοβουλία αυτό που εισηγείστε.
Πρόκειται για νοµοθετική ταλαιπωρία, κύριε Βορίδη, νοµοθετική
ταλαιπωρία για τους θεσµούς και -το χειρότερο από όλα- νοµοθετική ταλαιπωρία για την ίδια τη δηµοκρατία. Και αυτό θα είναι
ένα βαρύ στίγµα για την Κυβέρνηση Μητσοτάκη, από το οποίο
δεν θα µπορέσει να φύγει, διότι δεν υπάρχει επίσης καµµιά αµφιβολία ότι δεν πρόκειται να µακροηµερεύσει ένα τέτοιο εκλογικό σύστηµα από καµµία κυβέρνηση που θα διαδεχθεί την
Κυβέρνηση Μητσοτάκη και σέβεται όχι τις αρχές της Αριστεράς,
όχι τις αρχές της προοδευτικής παράταξης, αλλά τους βασικούς
κανόνες λειτουργίας του δηµοκρατικού πολιτεύµατος.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Κύριε
Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ, θέλετε το λόγο για ένα-δυο λεπτά; Εντάξει. Έχετε τον λόγο για δύο
λεπτά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Ενδεχοµένως, κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ κάποια από τις παρεµβάσεις
µου, όχι όλες, αλλά κάποια από τις παρεµβάσεις µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Θα µιλήσετε από το
Βήµα; Καλώς.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Κοιτάξτε,
κυρίως θα µιλήσω προς το τέλος της συνεδρίασης. Εποµένως,
αυτό θα είναι µια µικρή παρέµβαση, γιατί µου προξένησε ιδιαίτερη εντύπωση η παρέµβαση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Ραγκούση.
Κοιτάξτε, προς τη στιγµή, µπερδεύτηκα. Νόµισα ότι σήµερα
έχουµε ένα εκλογικό σύστηµα στους δήµους, το οποίο κανονικά
εκλέγει δήµαρχο µε 50% συν 1%.
Στους δήµους, αν θυµάµαι καλά και στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουµε πλειοψηφικό δύο γύρων. Σωστά;
Αυτό είναι ένα τελείως διαφορετικό σύστηµα. Το πλειοψηφικό
δύο γύρων µπορεί να το εφαρµόσει κάποιος, ζητώντας αυτό που
αξιώνετε εσείς και νοµίζω ότι είναι και η θέση του ΚΙΝΑΛ τώρα.
Ή, µάλλον, εσείς δεν το αξιώνετε, γι’ αυτό αυτή η συζήτηση εσάς
δεν σας πολυαφορά, υπό την έννοια ότι εσείς είστε στην απλή
αναλογική και εποµένως, αυτό είναι µία άλλη κουβέντα. Εσείς
δεν λέτε αυτό, γιατί εδώ έχετε αποσυνδέσει δύο πράγµατα, τα
οποία, κακά τα ψέµατα, είναι συνδεδεµένα. Γιατί, το ποιος θα
εκλεγεί δήµαρχος και το ποια παράταξη θα νικήσει, επειδή συνδέεται µε το ποιες έδρες θα πάρει αυτή η παράταξη στο δηµοτικό και περιφερειακό συµβούλιο, εποµένως, αυτό είναι µία
συζήτηση. Είναι µία εκλογή. Δεν έχουµε µία ξεχωριστή κάλπη
που βάζουµε τον δήµαρχο, µία ξεχωριστή κάλπη που βάζουµε
τις δηµοτικές παρατάξεις και µία ξεχωριστή κάλπη -που είχατε
κάνει εσείς- όπου βάζουµε τα τοπικά. Έχουµε µία εκλογή. Από
το αποτέλεσµα αυτής της εκλογής κρίνονται όλα. Κρίνεται ο δήµαρχος, πράγµατι, που ο νόµος τον έχει ως αυτοτελές, µονοπρόσωπο, διοικητικό όργανο –αληθές- κρίνεται, όµως, και ο
συσχετισµός των εδρών στα δηµοτικά και περιφερειακά συµβούλια.
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Αυτά κρίνονται σε µία εκλογή. Το σύστηµα, λοιπόν, το οποίο
υπάρχει –για να τα ξανακαταλάβουµε, γιατί έτσι όπως τα «σπάσατε» νοµίζει κάποιος ότι είναι διαφορετικά πράγµατα- λέει το
εξής: Είναι εκλογή σε δύο γύρους. Αυτό δεν το αλλάξατε. Εκείνο
το οποίο αλλάξατε, είναι η πολιτική επίπτωση του αποτελέσµατος στην κατανοµή των εδρών. Αυτό αλλάξατε.
Έχει σηµασία αυτό και διασυνδέεται µε το αποτέλεσµα το διοικητικό; Έ, δεν έχει; Αλλιώς, αν δεν είχε, θα έπρεπε να έχει όλες
τις αρµοδιότητες µόνο ο δήµαρχος. Δεν είναι έτσι, έχει αρµοδιότητες και το δηµοτικό και το περιφερειακό συµβούλιο.
Άρα, λοιπόν, προφανώς, όλα αυτά είναι συσχετισµένα. Αν, δηλαδή, εκλέξω έναν περιφερειάρχη, ο οποίος δεν έχει πλειοψηφία
στο περιφερειακό του συµβούλιο, κάποιες αρµοδιότητες του µονοπρόσωπου διοικητικού οργάνου τις ασκεί, κάποιες άλλες δεν
µπορεί να τις ασκήσει, γιατί δεν έχει πλειοψηφία.
Αυτό, λοιπόν, επειδή µου είπατε, ξέρετε, δεν συζητάµε για την
απλή αναλογική, συζητάµε για κάτι άλλο. Φυσικά συζητάµε για
την απλή αναλογική και φυσικά συζητάµε για τον τρόπο κατανοµής των εδρών και φυσικά αυτά είναι συνδεδεµένα και φυσικά
είναι απολύτως και άρρηκτα συνδεδεµένα µεταξύ τους.
Ας πάµε και στο επιχείρηµα του «50% συν 1 ή 43%;».
Είναι εκλογές δύο γύρων. Σωστά; Εφόσον είναι εκλογές δύο
γύρων, έχουµε να απαντήσουµε στο εξής ερώτηµα: Η βούληση
των πολιτών διαµορφώνεται στο δεύτερο γύρο µε τον ίδιο τρόπο
που διαµορφώθηκε στον πρώτο; Αυτό να απαντήσετε.
Τι σηµαίνει αυτό; Να το κάνω πολύ απλό. Στον πρώτο γύρο,
που είναι όλοι οι συνδυασµοί οι οποίοι κατέρχονται στην επιλογή
των δηµοτών, ο καθένας πηγαίνει και επιλέγει αυτόν που θέλει
να εκλέξει δήµαρχο. Το σύστηµα δύο γύρων τι λέει; Δεν πήρες
το 50% -κατά τη δική σας άποψη- είσαι υποχρεωµένος εσύ που
δεν βγήκες µέσα στους πρώτους δύο να προσχωρήσεις σε έναν
από τους δύο. Αυτό δεν είναι αυτονόητο, ούτε σηµαίνει ότι παράγει….
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Το δικό σας σύστηµα τα λέει
αυτά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Όχι, και
στο δικό σας σύστηµα είχατε διατηρήσει τους δύο γύρους.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Ο Θεοδωρικάκος.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Όχι, όχι,
δεν είναι κανένας Θεοδωρικάκος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Σας παρακαλώ να
µην διακόπτετε.
Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Ακούστε.
Δεν θα ξεχάσουµε και αυτά που ξέρουµε. Τα πράγµατα στη ζωή
είναι απλά για όσους έχουµε στοιχειώδη εµπειρία. Τι λέω ξανά;
Υπάρχουν συνδυασµοί τώρα που µιλάµε, πριν την κατάργηση της
απλής αναλογικής. Οι συνδυασµοί συµµετέχουν, µε τους δύο αν
κάποιος δεν πάρει το 50% συν 1 από τον πρώτο γύρο, έχουµε
δεύτερο γύρο για τους δηµάρχους. Συµµετέχουν οι δύο πρώτοι.
Άρα, λοιπόν, οι άλλοι πρέπει να προσχωρήσουν, δεν είναι η
αρχική τους επιλογή.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Ή να συνεργαστούν.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Πάλι τα
µπερδεύετε. Έχετε χάσει το επιχείρηµα του κ. Ραγκούση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Σας παρακαλώ, µην
διακόπτετε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Χάσατε το
επιχείρηµα του κ. Ραγκούση. Και εγώ δυσκολεύτηκα να το παρακολουθήσω, αλλά προσπάθησα, εσείς δεν το έχετε κατανοήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ,
θερµή παράκληση συντοµεύετε. Υπάρχουν Βουλευτές που περιµένουν να µιλήσουν.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Έρχεται ο
κ. Ραγκούσης και τι λέει; Είναι καλπονοθευτικό, γιατί µας εξαναγκάζετε και δεν δέχεστε το 50%+1 και βγαίνει µε το 43%. Αυτό
λέει ο κ. Ραγκούσης. Λέω: Αυτά όλα θα είχαν νόηµα, εάν είχαµε
εκλογή πρώτου γύρου. Έχουµε δύο γύρους. Το σύστηµα των
δύο γύρων υποχρεώνει τους ηττηθέντες να προσχωρήσουν σε
µια επιλογή που δεν ήταν η αρχική τους.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Τους εκβιάζει.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Σωστά.
Έτσι δεν κάνει; Αυτό είναι το σύστηµα των δύο γύρων. Τους πιέζει. Ψήφισαν οι άνθρωποι Λαϊκή Συσπείρωση και τώρα τους λέει:
Η Λαϊκή Συσπείρωση δεν πέρασε στο δεύτερο γύρο και θα πας
σε έναν από τους δύο. Δεν είναι η αρχική τους επιλογή.
Εδώ, λοιπόν, τώρα ρωτώ εγώ: Δεν καταργούµε το σύστηµα
των δύο γύρων…
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Περιµένετε. Σε εµένα πάντα είναι πιο πολύπλοκα τα πράγµατα,
όπως ξέρετε. Η ζωή δεν είναι εύκολη. Η ζωή δεν είναι εύκολη
µαζί µου.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ, ηρεµήστε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Άρα, λοιπόν, διατηρούµε…
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Θα κάνετε ησυχία;
Κύριε Πολάκη, σας παρακαλώ.
Κύριε Ραγκούση, είστε Κοινοβουλευτικός, να επιβάλλετε την
τάξη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Κύριοι συνάδελφοι, διαµαρτύρεστε για τον χρόνο;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Όχι.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Ενηµερωθείτε, παρακαλώ, για τις δυνατότητες που δίνει ο Κανονισµός για
τις παρεµβάσεις στον Υπουργό, για να δείτε ότι χρησιµοποιώ τον
χρόνο µε µεγάλη φειδώ.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Δεν λέω γι’ αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Εντάξει,
κύριε Μπάρκα;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Άλλο λέω.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Αφήστε,
κύριε Πολάκη, εσείς λέτε άλλο, ο κ. Μπάρκας παραπονείται για
τον χρόνο γιατί κάτι δεν του αρέσει. Δεν θα ακούτε µόνο αυτά
που σας αρέσουν, θα ακούτε και αυτά που δεν σας αρέσουν εν
ονόµατι της δηµοκρατίας.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ηρεµήστε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Πάµε
τώρα. Όταν, λοιπόν, παίρνεις το 43%, η θέση της Κυβέρνησης
είναι ότι έχεις επαρκή νοµιµοποίηση, ώστε να µην χρειάζεται να
υποχρεώσεις τους υπόλοιπους στο δεύτερο γύρο για να προσχωρήσουν στον νικήσαντα συνδυασµό τελικώς. Αυτή, λοιπόν,
είναι η θέση της Κυβέρνησης. Η θέση του 50%+1 δεν είναι µία
θέση η οποία αποδέχεται το αρχικό αποτέλεσµα. Είναι µια θέση,
η οποία υποχρεώνει τους ψηφοφόρους να κάνουν µια άλλη επιλογή. Να τους υποχρεώσεις όταν είναι κάτω από το 43% γιατί;
Γιατί δεν είναι επαρκής η νοµιµοποίηση. Όταν όµως έχει πάρει
43%, το οποίο βεβαίως και συνδέεται και µε το πώς διαµορφώνονται οι πλειοψηφίες, µου λέει ο κ. Ραγκούσης: «Μην το χρησιµοποιείς το επιχείρηµα». Γιατί να µην το χρησιµοποιώ; Εµείς το
αποδεχόµαστε σε µείζονα ζητήµατα. Στην εκλογή κυβέρνησης
αρκεί όχι το 43%, κύριε Ραγκούση, αλλά το 39%, το 38%. Το αποδεχόµαστε για να φτιαχτούν οι κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες
και µου λέτε ότι το 43% δεν έχει επαρκή νοµιµοποίηση, ώστε να
αποφύγουµε τον δεύτερο γύρο και να µην οδηγήσουµε τους ψηφοφόρους σε µια επιλογή υποχρεωτική;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Άρα, λοιπόν, δεν θα ξεχάσουµε και αυτά που ξέρουµε και εν
πάση περιπτώσει, δικαίωµά σας να έχετε τις απόψεις σας, οι
οποίες κατέστρεψαν ουσιαστικά τους δήµους και πρέπει να δώσετε κάποια στιγµή µια απάντηση σε αυτό. Πρέπει να δώσετε µια
απάντηση: Πώς είναι δυνατόν όσοι ασχολούνται µε τους δήµους
να µην επαινούν το λαµπρό σας εκλογικό σύστηµα; Αφού ήταν
τόσο ωραίο, αφού ήταν τόσο καλό, αφού είχαν τέτοια καταπληκτικά αποτελέσµατα, γιατί έρχεται και συµπράττει το σύνολο των
εκπροσώπων -το σύνολο, επαναλαµβάνω- των θεσµικών εκπροσώπων, των δηµάρχων, των δήµων, των περιφερειαρχών, των πε-
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ριφερειακών συµβούλων, των δηµοτικών συµβούλων και λένε ότι
η απλή αναλογική ήταν καταστροφική; Γιατί το λένε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ,
ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Άρα, λοιπόν, τα πράγµατα είναι καθαρά και απολύτως νοµιµοποιηµένα
και ηθικώς και πολιτικώς ορθά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Να βάλουµε µία
σειρά. Ζήτησε τον λόγο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Ραγκούσης. Μετά θα δώσουµε τον λόγο στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Κινήµατος Αλλαγής, τον κ. Σκανδαλίδη. Θερµή παράκληση από το Προεδρείο για σύντοµες
τοποθετήσεις, γιατί περιµένει µεγάλος αριθµός Βουλευτών να
µιλήσει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Για δύο λεπτά µόνο θέλω
τον λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Θα σας δώσω τον
λόγο. Δεν αρνήθηκα. Και εάν υπάρχει και άλλος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος που θα θελήσει να παρέµβει, θα πάρει τον
λόγο.
Κύριε Ραγκούση, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Βορίδη, θα ήθελα την προσοχή σας, σας παρακαλώ.
Το να διαφωνούµε, προφανώς, δεν είναι πρόβληµα, ούτε για
εσάς ούτε για εµάς. Το να διαπιστώνουµε, όµως, ότι δεν µπορείτε να µας καταλάβετε, αυτό, κύριε Βορίδη, είναι ανησυχητικό.
Και επειδή παρακολούθησα λέξη προς λέξη όσα είπατε, πείστηκα ότι όντως δεν καταλάβατε.
Για να σας το πω µε άλλα λόγια, εάν το πρόβληµά σας ήταν η
απλή αναλογική και αν η µείζονα αλλαγή που φέρνετε µε αυτήν
τη νοµοθετική ταλαιπωρία για τη δηµοκρατία ήταν η κατάργηση
της απλής αναλογικής, θα κάνατε µία επιλογή, κύριε Βορίδη: Θα
επαναφέρατε τα τρία πέµπτα και θα αφήνατε το σύστηµα των
δύο γύρων, που είχε η αυτοδιοίκηση από το ’74 µέχρι το 2006,
απέκτησε ξανά µετά το 2010 µε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» και διατήρησε µε τον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ».
Εσείς, όµως, δεν κάνετε αυτό, κύριε Βορίδη, που µπορούσατε
να κάνετε εάν όντως το θέµα σας ήταν η απλή αναλογική. Εσείς
καταργείτε το πενήντα συν ένα, καταργείτε τον κανόνα της πλειοψηφίας και βάζετε 43%. Το καταλάβατε τώρα, κύριε Βορίδη;
Αυτό κάνετε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Δεν κάνω
µόνο αυτό. Κάνω και αυτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Καταλάβατε, γιατί αυτό που κάνετε,
κύριε Βορίδη, δεν µπορεί να ξεφύγει από τον χαρακτηρισµό και
του ακραία αντιδηµοκρατικού και του ακραία καλπονοθευτικού;
Διότι εσείς αντικαθιστάτε και υποκαθιστάτε το 50%+1 µε το 43%,
κύριε Βορίδη.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Σκανδαλίδης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Νοµίζω, κύριε Υπουργέ, ότι η συζήτηση γίνεται σε λάθος βάση
και τα επιχειρήµατα έχουν να κάνουν περισσότερο µε τη λειτουργία των παρατάξεων και λιγότερο µε τη δηµοκρατική νοµιµοποίηση της λαϊκής βάσης. Άλλη συζήτηση πρέπει να γίνει για το 43%
από αυτήν που γίνεται σε αυτή την Αίθουσα.
Κατ’ αρχάς, είναι γνωστή η θέση µας, είναι διαλυτικό το σύστηµα που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ µε τον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» και έπρεπε ν’
αλλάξει.
Έρχοµαι στην πρότασή σας. Τα πράγµατα είναι πολύ απλά, ο
δήµαρχος είναι εκτελεστικό όργανο, µονοπρόσωπο, και πρέπει
να έχει -και έχει- άµεσες αρµοδιότητες άσκησης τοπικής εξουσίας, από τη στιγµή που µπορεί να παρεµβαίνει σε καθηµερινά
προβλήµατα των πολιτών αυτοβούλως, και να δίνει απαντήσεις
και λύσεις. Χρειάζεται να έχει δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Το
43% δεν του δίνει δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Εγώ δεν µιλάω για
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τις παρατάξεις. Μιλάω για τον δεύτερο γύρο ανάµεσα σε δύο
υποψήφιους που πρέπει οπωσδήποτε κάποιος να πάρει το 51%
γιατί επιλέγεται ο δήµαρχος, όχι η παράταξη, στον δεύτερο
γύρο. Επιλέγεται ο δήµαρχος, ο οποίος θ’ αποφασίζει και θα
ενεργεί για λογαριασµό των πολιτών και πρέπει να έχει δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Εκεί, είναι η αντίθεσή µας στο 43% και είναι
-νοµίζω- σαφής. Το πενήντα συν ένα του δίνει τη δυνατότητα ν’
ασκήσει αρµοδιότητες.
Το δεύτερο σηµείο, όµως, το οποίο πάσχει το νοµοσχέδιό σας
εξίσου, είναι ότι ακόµα και αν έχει τη δηµοκρατική νοµιµοποίηση,
θα έπρεπε τα συλλογικά όργανα της δηµοτικής αρχής να µπορούν στα κρίσιµα ζητήµατα που αφορούν στον προγραµµατισµό,
στα θέµατα των αναπτυξιακών επιλογών, στα πάντα, να οπλιστούν µε αρµοδιότητες τέτοιες, ώστε να µπορεί ο δήµαρχος ν’
ασκεί την εξουσία του µόνο αποκλειστικά στα θέµατα της άµεσης
αρµοδιότητάς του που έπρεπε να τα προσδιορίσετε πριν πάρετε
αποφάσεις για το εκλογικό σύστηµα, για να µπορεί να γίνει µια
ουσιαστική αναβάθµιση της αντιπροσωπευτικής λειτουργίας των
δήµων. Εσείς ενισχύετε µόνο τον δήµαρχο και αποδυναµώνετε
τα συλλογικά όργανα. Αυτό γίνεται στην πράξη.
Κατά τη γνώµη µου, αυτή είναι η µεγάλη αντίφαση και εκεί
είναι η µεγάλη µας αντίθεση απέναντι στο 43%. Επαναλαµβάνω,
λέµε για τον λαό και την ψήφο του, όχι για τις παρατάξεις.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Κύριε
Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ, σας
παρακαλώ, όσο µπορείτε πιο σύντοµα. Έχετε τον λόγο για ένα
λεπτό.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Με συγχωρείτε, αλλά θέλω λίγο να το καταλάβουµε, για να λήξουµε το
θέµα της νοµιµοποίησης.
Δύο γύροι. Ακούστε το σενάριο: Δήµος Αθηναίων, κατεβαίνουν
οι υποψήφιοι και στον δεύτερο γύρο περνούν ένας υποψήφιος
του ΣΥΡΙΖΑ και ο υποψήφιος του ΚΚΕ και πρέπει να ψηφίσω εγώ.
Καταλάβατε τώρα; Ποια νοµιµοποίηση µου λέτε τώρα;
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριοι συνάδελφοι,
ησυχάστε, παρακαλώ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Ειρήνη
ηµίν.
Δεν είναι δηµοκρατική, γιατί λέει ότι εγώ, λοιπόν, που πράγµατι
θα εξαναγκαστώ να διαλέξω κάτι από τα δυο, προφανώς, αυτό
θα πάρει ό,τι κερδίσει 50%, δεν σηµαίνει, όµως, ότι αυτή η υποχρεωτική επιλογή παράγει πρόσθετη νοµιµοποίηση. Αυτό σας
λέω. Θα παραµένει ο δήµαρχος εξίσου ξένος προς εµένα σαν να
µην τον είχα ψηφίσει.
Τι λέµε, λοιπόν, εδώ; Το 43%...
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Ακούστε µε λίγο, σας παρακαλώ. Επαναλαµβάνω, έχουµε δικαίωµα να διαφωνούµε. Σας εξηγώ, όµως, γιατί παράγεται ένα
επιχείρηµα, ότι παράγεται µε αυτό πρόσθετη νοµιµοποίηση. Αυτό
είναι το επιχείρηµά σας.
Λέω εγώ, λοιπόν, ότι για εµένα…
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: …(Δεν ακούστηκε)
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Ελάτε,
κύριε Πολάκη, για όνοµα του θεού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ηρεµήστε.
Κύριε Υπουργέ, ολοκληρώστε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Εγώ θέλω
να κάνω σύντοµη την παρέµβαση.
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ηρεµήστε. Δεν καταγράφεται τίποτα.
Είναι ακόµα να µιλήσουν τριάντα τέσσερις περίπου Βουλευτές.
Σεβαστείτε τους οµιλητές που περιµένουν καρτερικά.
Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ, και ολοκληρώστε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Κλείνω.
Άρα, λοιπόν, το 43% εµείς κρίνουµε ότι είναι επαρκής νοµιµοποίηση, ώστε να µην χρειάζεται ένας δεύτερος γύρος που οδηγεί
ουσιαστικά στο να προστίθενται ψήφοι εκεί που δεν χρειάζεται
να προστίθενται, γιατί είναι επαρκής η νοµιµοποίηση του πρώτου
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γύρου. Θα µου πείτε: Γιατί µε το 42% να πάµε στον δεύτερο;
Γιατί βεβαίως δεν θα µπορούσα να δεχτώ αυτή τη νοµιµοποίηση
αν ήταν 25%. Το 43%, όµως, είναι επαρκής νοµιµοποίηση. Εκεί
βάζουµε το όριο και αυτή είναι η θέση µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς.
Τον λόγο έχει ο κ. Χειµάρας από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (ΘΕΜΗΣ) ΧΕΙΜΑΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Να ηρεµήσουµε τώρα.
Μου κάνει τροµερή εντύπωση, πάντως, που ακούω έναν
πρώην Υπουργό του ΠΑΣΟΚ να έρχεται σήµερα να υπερασπίζεται πολιτικές που εφάρµοζε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κι εκείνη
ακριβώς την περίοδο ο ίδιος περιέγραφε τον τότε Πρωθυπουργό
κ. Τσίπρα ως τον πιο ανέντιµο Πρωθυπουργό της Μεταπολίτευσης.
Έρχοµαι στο νοµοσχέδιο. Το νοµοσχέδιο υπηρετεί δύο βασικές προϋποθέσεις: ταχύτητα και αποτελεσµατικότητα. Είναι προϋποθέσεις για την επάνοδο της οικονοµίας σε θετικούς ρυθµούς
ανάπτυξης µετά την πανδηµική κρίση. Είναι ένα νοµοθέτηµα που
ενισχύει ακριβώς τις προϋποθέσεις και που αποτελεί παράλληλα
απαίτηση της αυτοδιοίκησης. Διότι απαίτηση της αυτοδιοίκησης
είναι η αποκατάσταση της κυβερνησιµότητας και η διευκόλυνση
της διοίκησης µιας περιφέρειας, ενός δήµου, µιας κοινότητας.
Η Κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, το 2018, έκλεισε τ’ αυτιά της
σ’ αυτές τις φωνές των φορέων της αυτοδιοίκησης και δυστυχώς
οι τοποθετήσεις των συναδέλφων, χθες, αλλά και σήµερα σε
αυτήν την Αίθουσα, δείχνουν µε σαφή και καθαρό τρόπο πως το
ίδιο πιστεύει και σήµερα, όπως τότε που οι εκπρόσωποι των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ζητούσαν αλλαγές στον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» στη διάρκεια της διαβούλευσης, αλλά και µετά από την
ψήφισή του. Εξακολουθείτε και σήµερα να µην ακούτε. Άλλωστε,
το είχε ξεκαθαρίσει και ο τότε Υπουργός Εσωτερικών, ακριβώς
από αυτό το Βήµα, ότι παρά τις προσπάθειες ο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»
θα εφαρµοστεί.
Θα αναφέρω και εγώ σε συνέχεια αρκετών τοποθετήσεων συναδέλφων δύο παραδείγµατα από τη ζωή των ΟΤΑ ως πρώην αυτοδιοικητικός.
Το πρώτο παράδειγµα είναι «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» και δήµαρχος:
Χωρίς πλειοψηφία συµβούλων στη βάση ποιου προγράµµατος
θα εκτελέσει τα καθήκοντά του, ποια πολιτική θα εφαρµόσει;
Αυτήν για την οποία εκλέχτηκε ο ίδιος ή αυτή που επιθυµούν οι
πλειοψηφούντες σύµβουλοι και όχι την ίδια στιγµή η πλειοψηφία
των δηµοτών που τον εξέλεξε τη δεύτερη Κυριακή;
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» και προϋπολογισµός είναι το δεύτερο παράδειγµα. Η αντιπολίτευση µπορεί να προτείνει πιθανώς να υπερψηφίσει διαφορετικό προϋπολογισµό από αυτόν που εισηγήθηκε
η δηµοτική αρχή. Πώς θα εφαρµόσει, λοιπόν, η αρχή την πολιτική
για την οποία εκλέχθηκε από την πλειοψηφία των δηµοτών; Με
τον προϋπολογισµό της αντιπολίτευσης;
Και αναρωτιέµαι και πρέπει να µας προβληµατίσει αν αυτές και
πολλές αντίστοιχες καταστάσεις δεν µπορούν να γεννήσουν συναλλαγές κάτω από το τραπέζι, τότε ποιες µπορούν;
Ο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ», λοιπόν, αντί να λύσει, δηµιούργησε προβλήµατα στη διοίκηση και τη λειτουργία διακοσίων τριάντα δύο δήµων
από τους τριακόσιους τριάντα δύο που έχει συνολικά η χώρα. Σε
εξήντα εννιά, µάλιστα, εκ των διακοσίων τριάντα δύο η παράταξη
η οποία εξέλεξε τον δήµαρχο ήταν δεύτερη σε δύναµη από τον
πρώτο γύρο. Μόνο εκατόν ένας δήµαρχοι εξελέγησαν στον πρώτο
γύρο, συγκεντρώνοντας ποσοστό µεγαλύτερο του 50%.
Ερχόµαστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το παρόν νοµοσχέδιο και εισάγουµε εκείνες τις κοµβικές και ουσιαστικές αλλαγές για να διορθώσουµε τα λάθη και τις αστοχίες, στις οποίες
αναφέρθηκα. Αποκλειστικός µας γνώµονας είναι το συµφέρον
των συµπολιτών, οι οποίοι απαιτούν ένα βιώσιµο µοντέλο διακυβέρνησης, ένα µοντέλο που θα ευνοεί την κυβερνησιµότητα και
την αποτελεσµατικότητα σε επίπεδο περιφερειών και δήµων.
Δεδοµένης και της αναλυτικής τοποθέτησης του εισηγητή µας,
αλλά και συναδέλφων, θα σταθώ σε µια βασική µεταρρύθµιση,
στον καθορισµό της θητείας στα πέντε έτη, όπως προβλέπεται
στα άρθρα 5 και 43 του νοµοσχεδίου αντίστοιχα. Και θα αναφερθώ σε αυτήν, γιατί σε όλους εµάς που υπηρετήσαµε την αυ-
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τοδιοίκηση γνωρίσαµε από πρώτο χέρι τον χρόνο που απαιτείται
για να µελετήσεις, να αδειοδοτήσεις, να εντάξεις, να δηµοπρατήσεις και τελικά να πεις πως θα υλοποιήσεις ένα συγχρηµατοδοτούµενο έργο.
Αρκεί να σας φέρω το παράδειγµα ενός έργου, της επέκτασης
του δικτύου φυσικού αερίου στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,
το οποίο έτρεξα ο ίδιος ως περιφερειακός σύµβουλος, αντιπεριφερειάρχης, µε όλες µου τις δυνάµεις.
Το 2014 αναλάβαµε τη διοίκηση περιφέρειας, το 2015 συµφωνήσαµε µε την Κοµισιόν και την Κυβέρνηση στην προώθηση της
ένταξης του έργου, το 2016 εργαστήκαµε στην ωρίµανση και την
αδειοδότησή του, το 2017 το εντάξαµε στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, το 2018 διασφαλίσαµε το «ΟΚ» από την
EAB για τη συγχρηµατοδότηση και το 2019, έτος που θα ολοκληρώναµε τη θητεία µας, παρέµενε ως εκκρεµότητα η προκήρυξη
των αντίστοιχων διαγωνισµών, οι οποίοι ειρήσθω εν παρόδω ταλαιπωρήθηκαν αρκετά από τις ιδεοληψίες της τότε κυβέρνησης.
Δεν θα σταθώ, όµως, σε αυτό. Θα σταθώ στην ουσία και θα
απαντήσω στην εύλογη ίσως απορία ορισµένων: Αν η θητεία σας
ήταν τέσσερα έτη, τι θα άλλαζε;
Θα σας πω ευθέως, αγαπητοί συνάδελφοι, ,ότι ίσως άλλαζαν
πολλά, γιατί όταν τρέχεις τις διαδικασίες ωρίµανσης ενός έργου
από το 2014-15 και δεν εκλεγείς στις εκλογές του 2018, δεν µπορείς να είσαι σίγουρος ότι ο επόµενος θα γνωρίζει επαρκώς τη
συνθετότητα των διαδικασιών και τις απαιτήσεις που προκύπτουν
από το πυκνό γραφειοκρατικό και νοµοθετικό πλαίσιο.
Και είναι σίγουρο πως σε αυτήν τη χώρα πολλές φορές έχουµε
πληρώσει ακριβά την ηµιµάθεια της αυτοδιοίκησης. Έχουµε στερηθεί έργα που αν επέλεγε να υλοποιήσει η αυτοδιοίκηση, θα
υπηρετούσαν τις επόµενες γενιές. Την ίδια στιγµή, βέβαια,
έχουµε χορτάσει -επιτρέψτε µου την έκφραση- από έργα που
υπηρετούσαν αποκλειστικά τις επόµενες εκλογές, την επανεκλογή, δηλαδή, των αυτοδιοικητικών µας, γιατί -να µη γελιόµαστε- ένα έργο, όπως αυτό του φυσικού αερίου, δεν υλοποιείται
µέσα σε δύο και τρία έτη, δεν εκλέγει την επόµενη αρχή, ενώ η
ανάπλαση µιας πλατείας, η κατασκευή ενός γηπέδου και ενός
δρόµου, όµως, όπως και να το κάνουµε, είναι έργα βιτρίνας.
Αν, λοιπόν, λάβουµε υπ’ οψιν και τις υψηλές διαδικασίες, ερχόµενοι στο σήµερα, και την αυξηµένη επάρκεια των διαθέσιµων
χρηµατοδοτικών εργαλείων του ΕΣΠΑ, της επόµενης προγραµµατικής περιόδου 2021-2027 και του Ταµείου Ανάκαµψης, θα
πρέπει να αντιληφθούµε πως το µέγεθος της ανάγκης της ισχυροποίησης της αυτοδιοίκησης στα χρόνια που έρχονται είναι τεράστιο.
Στο πεδίο αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι, και σε πολλές ακόµη
µεταρρυθµίσεις που εισάγονται µε το σηµερινό µας νοµοθέτηµα
βρίσκεται η ουσία. Μέσω ενός πλέγµατος διατάξεων εξασφαλίζεται η δυνατότητα των εκλεγέντων να υλοποιούν τον προγραµµατικό τους λόγο, να λαµβάνουν σαφή νοµιµοποίηση από το
εκλογικό αποτέλεσµα, δίχως τα κωλύµατα που δηµιούργησε η
απλή αναλογική, στα οποία αναφέρθηκα.
Η αυτοδιοίκηση είναι σίγουρο πως δεν είναι χώρος για πειραµατισµούς. Οι αλχηµείες και οι προχειρότητες του ΣΥΡΙΖΑ στέρησαν πολύτιµο χρόνο στους ΟΤΑ. Στέρησαν χρόνο υλοποίησης
έργων και πολιτικών.
Έχουµε σήµερα την ευκαιρία όχι µόνο να διορθώσουµε αυτά
τα λάθη, αλλά έχουµε και τη δυνατότητα να δώσουµε την απαιτούµενη ισχύ και τα κατάλληλα εργαλεία στις περιφέρειες και
τους δήµους για να έχουν και αυτοί τη δυνατότητα να αναλάβουν
την ευθύνη.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει η επόµενη οµιλήτρια, η κ. Θεοδώρα Αυγέρη από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ) ΑΥΓΕΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η δηµοκρατική
εκπροσώπηση, η λαϊκή συµµετοχή, η πολιτική αποκέντρωση είναι
αρχές που συνιστούν ένα διαχρονικό ζητούµενο στην ιστορία τη
νεότερη της χώρας µας στην αγωνιώδη προσπάθεια της ελληνικής δηµοκρατίας να ακολουθήσει µια πορεία προόδου, κοινωνικής και θεσµικής.
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Δυστυχώς, κύριε Υπουργέ, κύριε Βορίδη, τίποτα από όλα αυτά
δεν βλέπουµε στο νοµοσχέδιό σας. Και, µάλιστα, πριν από λίγο
κυνικά οµολογήσετε γιατί τελικά φέρνετε αυτό το νοµοσχέδιο,
γιατί κάνετε αυτόν τον νόµο, για να αποφύγετε -είπατε- το δίληµµα της επιλογής, που αυτό είναι η δηµοκρατία. Η δηµοκρατία
είναι να επιλέγεις. Φέρατε, µάλιστα, και ένα παράδειγµα, λέγοντας ότι θα φτάσουν φιναλίστ στον Δήµο της Αθήνας η παράταξη
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος και του ΣΥΡΙΖΑ.
Κύριε Υπουργέ, δεν θέλετε επιλογή. Προγραφή θέλετε. Θέλετε να τα έχετε όλα έτοιµα, προκατασκευασµένα. Για πολλοστή
φορά νοµοθετείτε γυρνώντας το ρόλοι πάρα πολύ πίσω.
Οµολογουµένως, είναι γνωστές οι αρρυθµίες και οι παθογένειες της αυτοδιοίκησης, αλλά κάθε φορά υποτίθεται για να τις
αντιµετωπίσουµε, οφείλουµε να κάνουµε βήµατα µπροστά και
όχι όπισθεν ολοταχώς.
Εν τέλει, οφείλουµε κάθε φορά, αναφορικά µε την τοπική αυτοδιοίκηση να πορευόµαστε έχοντας πάντα κατά νου ποια κοινωνία θέλουµε, ποια είναι η ιδανική ισορροπία στη σχέση των
πολιτών µε την εξουσία, πώς µπορούµε να διευρύνουµε την παραγωγική βάση στο πλαίσιο της περιφερειακής ανάπτυξης, για
παράδειγµα, πώς προστατεύουµε τον πολιτισµό και το περιβάλλον, πώς διαφυλάττουµε δηµοκρατικές αρχές και αξίες, πώς
προάγουµε τη συµµετοχή στα κοινά, πώς καλλιεργούµε στους
πολίτες υψηλό δηµοκρατικό φρόνηµα, συλλογική συνείδηση και
αίσθηση κοινής µοίρας.
Δεν νοµίζω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι το λεγόµενο επιτελικό σύστηµα Μητσοτάκη διακατέχεται από τέτοιες σκέψεις
και από τέτοιες αγωνίες. Αυτό που έχει κατά νου είναι το πώς θα
µοιράσει την όποια πίτα, δηλαδή υπερσυγκέντρωση εξουσιών
προς τα πάνω και µοίρασµά τους στη συνέχεια προς τα κάτω
κατά το δοκούν, ωσάν η δηµοκρατία να λειτουργεί µε όρους αγορών, διακύµανσης ρίσκου και ατοµικού συµφέροντος.
Για τη Νέα Δηµοκρατία όλα τα ζητήµατα στην άσκηση εξουσίας, µεγαλύτερα και µικρότερα, µεγαλύτερης ή µικρότερης κλίµακας, ανάγονται στο «ενός ανδρός αρχή». Και, δυστυχώς, µέσα
από αυτού του είδους τα νοµοθετήµατα δεν προάγεται και η γυναικεία εκπροσώπηση, αλλά, δυστυχώς, δεν έχω χρόνο για να
αναφερθώ εξειδικευµένα σ’ αυτό.
Και έτσι, όπως έχουµε ένα δήθεν επιτελικό κράτος που διαφεντεύει τις τύχες του τόπου, έτσι επιχειρείτε µε αυτήν την
εκλογή δηµοτικών και περιφερειακών αρχών, όπως την προβλέπει το σχέδιο νόµου, να αποκτήσουµε και πολλά µικρά επιτελικά
κράτη σε τοπικό επίπεδο. Εκεί που έχουµε έναν Μωυσή να αποκτήσουµε και πολλούς µικρότερους Μωυσήδες. Και αυτή θεωρώ
πως είναι η ουσία των όσων συζητάµε.
Η Νέα Δηµοκρατία σχεδιάζει και υλοποιεί βαθιά αντιδραστικές
πολιτικές, ώστε το αυταρχικό, αντιδηµοκρατικό σύστηµα της κεντρικής εξουσίας, όπως η ίδια την αντιλαµβάνεται, να αποτυπώνεται κατ’ εικόνα και καθ’ οµοίωση στον αυτοδιοικητικό χάρτη
της χώρας, παρά το ότι –και αναφέρθηκαν οι συνάδελφοι και από
το κόµµα µου, αλλά και από τα άλλα κόµµατα της Αντιπολίτευσης- στην ευρωπαϊκή Δύση έχει εδώ και δεκαετίες προκριθεί ένα
µοντέλο αυτοδιοίκησης που βασίζεται στα συµβούλια, ενώ εδώ
το κυβερνητικό σύστηµα µε τα υποσυστήµατά του επιµένει στην
πολιτική καθυστέρηση ενισχύοντας τον ρόλο του δηµάρχου και
του περιφερειάρχη εις βάρος των δηµοτικών και περιφερειακών
συµβουλίων.
Θα εκλέγονται αιρετοί –αποτέλεσε αυτό και το αντικείµενο των
διαλόγων πριν από λίγο- µε το «43%+1» αποκτώντας τα τρία πέµπτα (3/5) των εδρών στα συµβούλια. Οι δε έδρες θα µειωθούν
δραµατικά.
Μάλιστα, θα ήθελα λίγο να σταθούµε σε αυτό, γιατί, ξέρετε, η
περιφέρειά µου, η Β’ Περιφέρεια Θεσσαλονίκης έχει εκατόν πενήντα µε εκατόν εξήντα χωριά. Οι κοινότητες δεν θα µπορούν να
εκλέγουν ανεξάρτητους τοπικούς υποψηφίους βγαλµένους µέσα
από τη ζωή, µέσα από την κοινωνία, παρά µόνο υποψηφίους
µέσα από τα ψηφοδέλτια των υποψηφίων δηµάρχων που κατέρχονται στις εκλογές.
Ακούστε –δεν ακούει ο κύριος Υπουργός γιατί έχει φύγει- τι
λέει το δίκτυο των κοινοτήτων, που είναι περίπου έξι χιλιάδες
εκατόν τριάντα πέντε, αν δεν κάνω λάθος, και το οποίο αντιδρά
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σε αυτό το νοµοσχέδιο, αλλά ούτε αυτό το ακούσατε. Έχετε επιλεκτική ακοή.
Δεν µπορώ να µην σχολιάσω και να µη σταθώ σε αυτή τη νεοδηµοκρατική αντινοµία, γιατί προηγήθηκε και ο νόµος που ψηφίσατε πριν από µία βδοµάδα για την ψήφο των Ελλήνων πολιτών
του εξωτερικού. Διαλύετε των Ελλήνων τις κοινότητες στη χώρα
τους, ενώ κατά τα άλλα διαρρηγνύετε τα ιµάτιά σας, κυρίες και
κύριοι της Πλειοψηφίας, για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού. Υποκρίνεστε ότι νοιάζεστε για την υποεκπροσώπηση των
Ελλήνων της Αστόριας, ότι νοιάζεστε για τους Έλληνες που
αναγκάζονται να µεταναστεύσουν, όταν µε το νόµο αυτό που θα
ψηφίσετε οι άνθρωποι αυτοί θα υποεκπροσωπούνται στο χωριό
τους και δεν θα έχουν καν λόγο στα του τόπου τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας το εξής: Με το σχέδιο νόµου
Βορίδη-Μητσοτάκη για την εκλογή δηµάρχων και περιφερειαρχών αντί στο πρόσωπο των εκλεγµένων δηµάρχων και περιφερειαρχών να συµπυκνώνεται το πολιτικό δυναµικό της τοπικής
κοινωνίας, µε ευθύνη της Κυβέρνησης, επιβάλλεται µία κουλτούρα προαστών - κοτζαµπάσηδων, οι οποίοι περιβάλλονται από
επιτροπές και νοµικά πρόσωπα και οι οποίοι δύνανται να κάνουν
ό,τι θέλουν και όπως θέλουν, χωρίς να λογοδοτούν, χωρίς να
συνθέτουν, παρά µόνο να επιµερίζουν σε µειοψηφικά συµφέροντα και πελατειακά δίκτυα.
Το κυβερνητικό επιχείρηµα-αφήγηµα είναι ένα ουσιαστικά: Με
την απλή αναλογική στους δήµους υπάρχει, λέει, ακυβερνησία.
Το ακούσαµε πολλές φορές. Άλλο ένα επικοινωνιακό –δεν σας
αρέσει αυτή η λέξη, αλλά έτσι είναι- παβλοφικό σχήµα από τη νεοδηµοκρατική νεογλώσσα σας, που αντιλαµβάνεται και παρουσιάζει τη δηµοκρατία ως ακυβερνησία.
Ειλικρινά απορώ, κύριε Βορίδη, κυρίες και κύριοι της Πλειοψηφίας. Πιστεύετε πραγµατικά στο δηµοκρατικό έλεγχο, στην
ανάγκη να υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση στους πολιτικούς και
διοικητικούς θεσµούς; Πώς ακριβώς αντιλαµβάνεστε τα πολιτικά
και δηµόσια πράγµατα; Πιστεύετε στην εναλλαγή κοµµάτων και
παρατάξεων στην κεντρική και την αποκεντρωµένη εξουσία;
Γιατί κάθε φορά που ερχόµαστε σε αυτήν την Αίθουσα, τα τελευταία δύο χρόνια να συζητήσουµε ένα σχέδιο νόµου της Κυβέρνησής σας, συνειδητοποιούµε ότι όλα διαπνέονται από την
ίδια λογική: πώς να θωρακίσετε ή να αναδείξετε εκείνους τους
µηχανισµούς και εκείνα τα συµφέροντα που πιστεύετε ότι είναι
ικανά και αναγκαία για να κυβερνάτε διαρκώς! Και αυτό το έχετε
πει εσείς, «να µην ξανακυβερνήσουν ιδέες της Αριστεράς»!
Το είχατε πει εσείς, κύριε Υπουργέ! Πείτε το ξεκάθαρα, ότι το
µόνο που σας νοιάζει είναι να βρίσκεστε για πάντα στην εξουσία,
αναδεικνύοντας τα δικά σας παιδιά στην εκπαιδευτική διαδικασία, αναδεικνύοντας τους δικούς σας παράγοντες στην οικονοµική διαδικασία, αναδεικνύοντας τους δικούς σας πολιτευτές
στην τοπική αυτοδιοίκηση. Οπότε, ενδεχοµένως, γι’ αυτό σήµερα
να µιλάτε απλώς για εκλογή δηµοτικών και περιφερειακών
αρχών, χωρίς να λέτε αναβάθµιση και προστασία και ό,τι άλλο
υπαγορεύουν οι επικοινωνιολόγοι σας.
Σας φαίνεται αυτονόητο ότι δηµοκρατική επιλογή ίσον νεοδηµοκρατική εκλογή. Θα πάρετε απαντήσεις, όµως, και γι’ αυτό
στις εκλογές.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Αναστάσιος Μπαρτζώκας από τη Νέα
Δηµοκρατία και θα ακολουθήσει ο κ. Σκουρολιάκος, ο κ. Δελής,
η κ. Βρυζίδου και ο κ. Αβραµάκης, µε τον οποίο ολοκληρώνεται
και ο ένατος κύκλος οµιλητών µε φυσική παρουσία.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Κύριε
Πρόεδρε, µπορώ να έχω το λόγο για να καταθέσω κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Κύριε
Πρόεδρε, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Είναι απλώς µία συµπληρωµατική πρόβλεψη για την περίπτωση που έχουµε µόνο έναν συν-

13282

δυασµό υποψηφίου. Επειδή εδώ υπάρχει ένα κενό, ενδεχοµένως
να φαίνεται αυτονόητο, απλώς νοµοθετούµε αυτό, αν τυχόν σε
κάποιους δήµους δεν υπάρχει άλλη υποψηφιότητα παρά µόνο η
υποψηφιότητα ενός συνδυασµού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς. Καταθέστε
το για να µοιραστεί στις Κοινοβουλευτικές Οµάδες.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Βεβαίως,
κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Μαυρουδής Βορίδης καταθέτει τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις,
οι οποίες έχουν ως εξής:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΕ’ - 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

13283

13284

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Μπαρτζώκα,
έχετε το λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο έρχεται να θεραπεύσει µια θεσµική ανωµαλία
που κληροδότησε στη χώρα και τους Έλληνες πολίτες η προηγούµενη κυβέρνηση. Έχοντας στα χέρια της µια κοµµατική µεζούρα, βαφτίζοντας το νοµοθέτηµα µε το όνοµα του σπουδαίου
µεταρρυθµιστή της αρχαιότητας Κλεισθένη και φωνάζοντας το
φθηνό σύνθηµα «ήταν δίκαιο, έγινε πράξη», καθιέρωσε την απλή
αναλογική στο σύστηµα εκλογής των δήµων και των περιφερειών.
Ο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» δεν ήταν παρά µόνο ένας βατήρας για την
κατοχύρωση της κυριαρχίας του σε µια απέλπιδα προσπάθεια
και όταν ήταν ήδη τα προγνωστικά εναντίον του, ένα σωσίβιο σωτηρίας για την εδραίωση εξουσίας, η συγκολλητική ουσία για την
παραµονή στην καρέκλα.
Όµως, ας θυµηθούµε κυρίως δύο πράγµατα που επί της ουσίας έλεγε και έκανε ο ν.4555/2018: Πρώτον, καθιέρωνε την απλή
αναλογική στην κατανοµή των εδρών στους δήµους και τις περιφέρειας, µε το πρόσχηµα της περισσότερης δηµοκρατίας και της
καλύτερης αντιπροσώπευσης. Δεύτερον, οργάνωνε διαφορετικά
το χρόνο ανάδειξης της τοπικής εξουσίας επαναφέροντας την
τετραετή θητεία, µε επίκληση της µεγαλύτερης λογοδοσίας των
τοπικών αρχόντων.
Ωστόσο, επί του πρακτέου, ο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» το µόνο που κατάφερε ήταν µια θεσµική στρέβλωση και το ανάλογο αδιέξοδο
που προκαλούν όλες οι θεσµικές στρεβλώσεις. Γιατί αποδείχθηκε στην πράξη ότι το να έχεις στην πλειονότητα των δήµων
εκλεγµένους δηµάρχους που δεν διαθέτουν την πλειοψηφία στο
δηµοτικό συµβούλιο, δηλαδή δηµάρχους που κέρδισαν στις
εκλογές, αλλά διαθέτουν λιγότερους δηµοτικούς συµβούλους,
δηµιουργεί ένα µείζον πρόβληµα µεταξύ των δύο άµεσα εκλεγµένων οργάνων: του δηµάρχου και του δηµοτικού συµβουλίου,
ένα πρόβληµα, λοιπόν, νοµιµοποίησης.
Δεν δηµιουργείται, λοιπόν, µόνο ο κίνδυνος ακυβερνησίας,
καθώς ο εκάστοτε δήµαρχος καθίσταται εγκλωβισµένος και σε
πολλές περιπτώσεις ανίκανος να εφαρµόσει το πρόγραµµα για
το οποίο εξελέγη, αλλά επιπλέον ο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» έθετε επίσης
σοβαρά ζητήµατα δηµοκρατίας, διότι στον πυρήνα της δηµοκρατίας βρίσκεται η δυνατότητα της πλειοψηφίας να αποφασίζει και
να εφαρµόζει τις πολιτικές για τις οποίες υπερψηφίστηκε.
Επίσης, έθετε σοβαρά ζητήµατα λογοδοσίας, η οποία αποτελεί
την άλλη πλευρά του νοµίσµατος της δηµοκρατίας. Ο κάθε τοπικός άρχοντας µπορεί να επικαλείται τις νοµοθετικές αστοχίες
για την αδυναµία εκπλήρωσης του προεκλογικού του προγράµµατος, να χρησιµοποιεί δηλαδή ως άλλοθι την αδυναµία να δηµιουργεί κανάλια συναίνεσης µε άλλες δηµοτικές παρατάξεις
υπονοµεύοντας τελικά το τοπικό συµφέρον.
Για όλους αυτούς τους λόγους, ο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» δεν είναι τίποτα άλλο παρά η θεσµική υπονόµευση της τοπικής αυτοδιοίκησης, διότι σε τελική ανάλυση το δηµοτικό συµβούλιο είναι ένα
ενεργό διοικητικό όργανο. Έχει την αρµοδιότητα να λαµβάνει
αποφάσεις, οι οποίες αποκτούν υπόσταση µέσω των διοικητικών
πράξεων που εκδίδονται. Λαµβάνει αποφάσεις που αφορούν σε
όλο το φάσµα της καθηµερινότητας του πολίτη τόσο σε βραχυπρόθεσµο όσο και σε µακροπρόθεσµο επίπεδο, αποφάσεις για
την καθαριότητα, τον ηλεκτροφωτισµό της γειτονιάς µας, τις παιδικές χαρές που πάµε τα παιδιά µας όλοι µας, έργα υποδοµών.
Οι δήµοι έχουν πλείστες αρµοδιότητες κοινωνικής πρόνοιας.
Οι δήµοι και οι περιφέρειες διαχειρίζονται πόρους του ΕΣΠΑ και
στο Ταµείο Ανάκαµψης θα κληθούν αύριο να διαχειριστούν σηµαντικά κονδύλια. Η τοπική αυτοδιοίκηση οργανώνει και διαχειρίζεται το σήµερα και το αύριο των πολιτών.
Και όταν δεν λαµβάνονται αποφάσεις και δεν εκδίδονται οι
σχετικές πράξεις των δηµοτικών συµβουλίων γιατί κάποιοι θεώρησαν ότι αυτό είναι πιο αντιπροσωπευτικό σύστηµα, ο θεσµός
της τοπικής αυτοδιοίκησης παραλύει και αντί για εγγύτητα στον
πολίτη, έχουµε ακριβώς το αντίθετο. Έχουµε µια πραγµατική
κρίση δηµοκρατίας και µια κατά κυριολεξία, τελµάτωση του θεσµού της τοπικής αυτοδιοίκησης.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο ξεριζώνει αυτές τις θεσµικές
στρεβλώσεις, ακούγοντας τους προβληµατισµούς και τις προτάσεις των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Βάζουµε τέλος στον κατακερµατισµό των δηµοτικών δυνάµεων, προσαρµόζοντας το όριο εκλογής από τον πρώτο γύρο σε
ποσοστό 43%, εξασφαλίζοντας την εκλογή των τριών πέµπτων
των µελών του δηµοτικού συµβουλίου στον νικητή των εκλογών.
Προβλέπουµε την εκλογή συµβουλίων ή προέδρων δηµοτικών
κοινοτήτων σε όλη την επικράτεια. Επαναφέρουµε την πενταετή
θητεία, προκειµένου οι δήµαρχοι και οι περιφερειάρχες να έχουν
επαρκή χρόνο να υλοποιήσουν τις πολιτικές τους, να µπορούν
να εισφέρουν στον τόπο τους και να λογοδοτήσουν για τη συνέπεια ως προς την τήρηση των προεκλογικών τους δεσµεύσεων
στους δηµότες.
Με τη θέσπιση του υποχρεωτικού ορίου του 3%, προκειµένου
να µπορεί ένας συνδυασµός να εκλέξει δηµοτικό σύµβουλο, δηµιουργείται ένα σηµαντικό εµπόδιο στην επέλαση ακραίων στοιχείων -ακροδεξιών και ακροαριστερών- στα δηµοτικά συµβούλια,
όπως, δυστυχώς, έχει γίνει στο παρελθόν.
Για εµάς στη Νέα Δηµοκρατία ο θεσµός της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν είναι χώρος πειραµατισµού και οι δηµότες κάθε
δήµου, µικρού ή µεγάλου, δεν είναι πειραµατόζωα. Ούτε προσφέρεται η τοπική αυτοδιοίκηση για επικοινωνιακά τερτίπια. Στην
τοπική αυτοδιοίκηση πρωταγωνιστούν τα προβλήµατα και ο αγώνας για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών, όχι τα χρώµατα ούτε
οι διαχωριστικές γραµµές. Χρειάζονται, όµως, αποφάσεις και
δράση και όχι ατολµία και ακυβερνησία.
Θέλουµε και θα δουλέψουµε σκληρά γι’ αυτό, για µια τοπική
αυτοδιοίκηση ανοιχτή σε συνεργασίες. Βεβαίως, είµαστε υπέρ
των συναινέσεων και το έχουµε αποδείξει, όταν στο σύνθηµα «ή
τους τελειώνουµε ή µας τελειώνουν» βάλαµε πάνω το συµφέρον
της χώρας.
Δεν µπορούµε, όµως, να ανεχθούµε τα πολιτικά παζάρια µε
τον τρόπο που αντιλαµβάνεται η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, στη
βάση των πολιτικών συναλλαγών, όπως η συναλλαγή ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ.
Το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο δεν απαντά, βέβαια, σε όλα τα
θέµατα της τοπικής αυτοδιοίκησης και σίγουρα τα πολλαπλά ζητήµατα της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν λύνονται εφάπαξ µε την
επίτευξη κυβερνησιµότητας. Δεν λύνονται, όµως και χωρίς
αυτήν.
Εµείς στη Νέα Δηµοκρατία βλέπουµε την παρούσα νοµοθετική
πρωτοβουλία τόσο ως απαραίτητη επίλυση µιας εκκρεµότητας
όσο και ως γέφυρα, µια γέφυρα προς τη µετάβαση της τοπικής
αυτοδιοίκησης στη νέα εποχή, αυτή την εποχή που έχουµε οραµατιστεί και έχουµε συµπεριλάβει στο πολιτικό µας πρόγραµµα.
Σε αυτή τη νέα σελίδα της τοπικής αυτοδιοίκησης κεντρικοί
πυλώνες είναι ο αναπροσδιορισµός των αρµοδιοτήτων, η δηµοσιονοµική αποκέντρωση, η ενδυνάµωση των υπηρεσιών κοινωνικής πολιτικής µέσω των ΟΤΑ, η αναπτυξιακή αποκέντρωση, η
αξιολόγηση από τους πολίτες.
Μπορούµε να τη γράψουµε όλοι µαζί αυτή τη σελίδα, αφήνοντας πίσω τις ιδεολογικές και κοµµατικές µας καταβολές, γιατί σε
τελική ανάλυση η πατρίδα και ο τόπος µας είναι πάνω από αυτές.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Μπαρτζώκα και για τη συνέπεια στον χρόνο.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Σκουρολιάκος Παναγιώτης από τον
ΣΥΡΙΖΑ.
Ορίστε, κύριε Σκουρολιάκο, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αν η τοπική δηµοκρατία είναι το
βασικό κύτταρο που θεµελιώνει και διατρανώνει τη δηµοκρατία
στο ευρύτερο πεδίο ενός κράτους, τότε είναι πολύ σηµαντικό
θέµα για να το αφήσουµε στα χέρια νοµοθετών που χρησιµοποιούν αυτό το κύτταρο για κοµµατικά ή παραταξιακά οφέλη.
Από τις 27 Δεκεµβρίου 1833 που θεσµοθετήθηκε η τοπική αυτοδιοίκηση στο νέο τότε, στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος και
οργανώθηκαν οι δήµοι, οι κοινότητες και οι νοµοί, η τοπική αυ-
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τοδιοίκηση πέρασε από πολλές φουρτούνες και χρησιµοποιήθηκε από πολλές κυβερνήσεις για να κατοχυρωθεί όχι η δηµοκρατία, αλλά η µακροηµέρευση των κυβερνώντων.
Λειτούργησε η τοπική αυτοδιοίκηση στην κατεύθυνση της εξυπηρέτησης των συµφερόντων της κοινωνίας; Ναι, αλλά όχι
πάντα, δυστυχώς. Πάντα, βέβαια, υπήρχαν φωτισµένοι αυτοδιοικητικοί. Παρ’ όλα αυτά, ιστορικά η τοπική αυτοδιοίκηση ήταν
από τους πιο λαϊκούς και αντιπροσωπευτικούς θεσµούς, παρ’
όλους τους νόµους και τις στρεβλώσεις που επέβαλαν στους ανθρώπους της αυτοδιοίκησης αδιαφανείς πρακτικές που επέβαλαν δυσκολίες στον έλεγχο, που δεν ευνοούσαν τη λογοδοσία.
Δηµιουργώντας οι κυβερνήσεις ένα σύστηµα δηµαρχοκεντρικό -και είδαµε πολλούς δηµάρχους προερχόµενους από τη
Νέα Δηµοκρατία που ήρθαν και υπερασπίστηκαν αυτόν τον νόµο,
γιατί είναι ο κατεξοχήν νόµος που ευνοεί το δηµαρχοκεντρικό
σύστηµα-, ακύρωναν την ίδια τη φύση, όµως, του δηµοκρατικού
κυττάρου. Ταυτόχρονα, γοήτευαν τους θεράποντες του θεσµού,
στους οποίους µετακύλιαν εξουσίες που αφαιρούσαν από κατώτερες δοµές εξουσίας και ελέγχου, όπως είναι τα τοπικά συµβούλια.
Αυτό δεν κάνει και αυτό το νοµοσχέδιο; Απονευρώνει τη βάση
της δηµοκρατικής λειτουργίας των δήµων, καθιστώντας τοπικά
συµβούλια και προέδρους τοπικών συµβουλίων απλώς διακοσµητικούς ή ανύπαρκτους. Με βίαιο και αντιδηµοκρατικό τρόπο
αφαιρεί η Κυβέρνηση όλες τις αρµοδιότητες από τις τοπικές κοινότητες και παρεµβαίνει καταστροφικά στον τρόπο εκλογής των
προέδρων τους.
Αλήθεια, κυρίες και κύριοι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας
και ιδιαίτερα οι εκλεγόµενοι στην Ανατολική Αττική, γνωρίζετε τη
θέση των πολιτών που ψήφισαν Νέα Δηµοκρατία και είναι εκλεγµένοι στα συµβούλια κοινότητας; Αν δεν γνωρίζετε, σας ενηµερώνω πως δεν τους λες και ευχαριστηµένους.
Πώς εξηγούνται, άλλωστε, οι διαµαρτυρίες τους σε Βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία; Γιατί είναι εναντίον του
νόµου που εσείς φέρνετε, «γι’ αυτό ζητώ από εσάς και τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή»,
µας λένε, «στο νοµοσχέδιο περί αλλαγών στην τοπική αυτοδιοίκηση, σηµειώνοντας ότι θα ήθελα να διαµαρτυρηθώ και ότι µε
βρίσκει αντίθετο το νοµοσχέδιο».
Βέβαια, υπάρχει και το δελτίο Τύπου της συντονιστικής επιτροπής του Δικτύου Κοινοτήτων Ελλάδος, που το παραδίδω για
τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Παναγιώτης (Πάνος) Σκουρολιάκος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο,
το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εκλέγεται, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κάποιος δήµαρχος ή
περιφερειάρχης σε αυτόν τον νόµο αν συγκεντρώσει το 43% των
ψήφων, δηλαδή οι τέσσερις θα έχουν απόλυτη εξουσία πάνω
στους δέκα! Oι τέσσερις που υπερψήφισαν και οι έξι που καταψηφίζουν! Ωραία δηµοκρατική αριθµητική!
Έχουµε και χειρότερα, όµως: Ο νικητής των εκλογών -αυτός
µε το 43%- εξασφαλίζει το 60% των εδρών των δηµοτικών ή περιφερειακών συµβουλίων. Άλλη γιορτή της δηµοκρατίας αυτή!
Και επειδή η δηµοκρατία είναι καλή, αλλά µην το παρακάνουµε
κιόλας, µειώνει ο «εξαιρετικός» αυτός νόµος τα µέλη των συµβουλίων σε όλες τις περιφέρειες, στους µεσαίους και µεγάλους
δήµους, αλλά και στην πλειοψηφία των κοινοτήτων, δηµοτικών
συµβουλίων, ιδιαίτερα στους µεγάλους αστικούς δήµους.
Αλήθεια, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, µπορείτε να µας
απαντήσετε για τους µεγάλους σε έκταση δήµους, όπως είναι
αυτοί της Ανατολικής Αττικής, πώς θα διοικηθούν; Για παράδειγµα, ο Ωρωπός αποτελείται από δώδεκα πρώην κοινότητες,
ο Διόνυσος από επτά πρώην κοινότητες, ο Σαρωνικός από πέντε
πρώην κοινότητες και ούτω καθεξής.
Κυρίες και κύριοι της κυβερνητικής Πλειοψηφίας, φέρατε έναν
νόµο για την τοπική αυτοδιοίκηση που κυριολεκτικά της κόβει τα
πόδια. Η αλήθεια είναι πως είσαστε ειδικοί σε νόµους που έχουν
να κάνουν µε ψήφους και εκλογές. Παντού αναζητάτε περιορισµό της δηµοκρατίας. Για τις γενικές εκλογές δεν σας άρεσε ο
νόµος της απλής αναλογικής, όπου εκφράζονται όλες οι ψήφοι
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ισότιµα και δίκαια, τον αλλάξατε, αντικαθιστώντας τον µε έναν
νόµο ενισχυµένης αναλογικής στα µέτρα σας. Στην ψήφο των
οµογενών και εδώ τα φέρατε από εδώ, τα φέρατε από εκεί, πάλι
το µικροκοµµατικό συµφέρον σας εξυπηρετήσατε.
Αλήθεια, τι είναι για σας η δηµοκρατία; Ουσία ή ταµπέλα που
αναρτάται κατά περίσταση; Κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, η ταµπέλα που κρύβει την ουσία του παρόντος νόµου είναι
η λέξη «κυβερνησιµότητα». Οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας
χρησιµοποιούν έναν νεοφανή όρο, έναν νεολογισµό και το απολαµβάνουν πλήρως.
Εδώ και τρεις µέρες ανακάλυψαν την «κυβερνησιµότητα»,
ήρθε στη ζωή τους η «κυβερνησιµότητα». Τι περιγράφει, όµως,
αυτός ο όρος; Όπως εύστοχα χθες είπε ο συνάδελφος Γιώργος
Παπαηλιού, κυβερνήσιµος δεν είναι αυτός που µπορεί να κυβερνήσει, αλλά αυτός που µπορεί να κυβερνηθεί.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η κυβέρνηση κυβερνά, η τοπική
αυτοδιοίκηση διοικεί. Λίγη προσοχή, λοιπόν, στις λεκτικές φιγούρες, µε τις οποίες µπορεί να αυτογοητεύεστε, αλλά δεν µπορούν
να εξαπατήσουν τον ελληνικό λαό.
Με το παρόν νοµοσχέδιο αποκαλύπτετε τον αρνητισµό σας
στον πλουραλισµό, την αντιπροσωπευτικότητα, τη δηµοκρατία.
Όµως, ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κοιτώντας το µέλλον
και συνεργαζόµενος µε πολίτες που ενδιαφέρονται για τη δηµοκρατική πορεία αυτού του τόπου, αγωνίζεται ώστε να ενηµερώσει τον λαό και να καταργήσει στην πράξη αυτό τον
κακοστηµένο, µικρόψυχο και επικίνδυνο για την τοπική αυτοδιοίκηση νόµο.
Φυσικά καταψηφίζουµε και τον νόµο.
Και επιτρέψτε µας, την «κυβερνησιµότητά» σας, να τη χαίρεστε!
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επόµενος οµιλητής
είναι ο κ. Ιωάννης Δελής από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
Ορίστε, κύριε Δελή, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι, άραγε, σηµαντικό ζήτηµα ο τρόπος και το σύστηµα µε
τα οποία εκλέγονται οι δήµαρχοι και τα δηµοτικά συµβούλια;
Ασφαλώς και είναι και µάλιστα πολύ σοβαρό, γιατί δεν είναι καθόλου λίγο -το αντίθετο!- να εξασφαλίζεται η ισοτιµία όλων των
ψήφων. Και αυτή η ισοτιµία, όπως όλοι πολύ καλά γνωρίζουµε,
επιτυγχάνεται µόνο µε την απλή και ανόθευτη αναλογική.
Εδώ, όµως, ακριβώς είναι που εξαντλείται, πάντα από την
άποψη των λαϊκών συµφερόντων, και η προσφορά της απλής
αναλογικής, στην ισοτιµία της ψήφου, δηλαδή, και τίποτε παραπάνω, παρά τις µεγαλοστοµίες του ΣΥΡΙΖΑ που φτάνει να την
αναγορεύει ακόµα και σε µοχλό δηµοκρατικών, όπως λέει, αλλαγών.
Όσοι τα λένε αυτά κάνουν σαν να µην ξέρουν ότι στις εκλογές
η θέληση και η έκφραση του λαού υφίσταται ένα σωρό φανερές
ή αθέατες πιέσεις και εκβιασµούς ή ακόµα και απειλές, πράγµατα υπαρκτά έτσι κι αλλιώς στο πολιτικό σύστηµα µιας εκµεταλλευτικής κοινωνίας, όπως η καπιταλιστική, όπως αυτή που
ζούµε δηλαδή.
Συνεπώς και για να εξηγούµαστε, παρά το ότι ως ΚΚΕ είµαστε
διαχρονικά και σταθερά υπέρ της γνήσιας απλής αναλογικής, την
ίδια στιγµή δεν ξεχνάµε ότι κανένα, µα κανένα εκλογικό σύστηµα
δεν είναι ποτέ αρκετό από µόνο του, ώστε να απαλλάξει τον λαό
από τα προβλήµατά του.
Βέβαια, εδώ που τα λέµε το εκλογικό σύστηµα του ΣΥΡΙΖΑ του
ν.4555/2018, µε το οποίο έγιναν και οι δηµοτικές, οι τοπικές εκλογές το 2019 και που τώρα έρχεται να το αντικαταστήσει µε παλαιού τύπου καλπονοθευτικές διατάξεις η Νέα Δηµοκρατία, δεν
ήταν ακριβώς η απλή αναλογική, αφού διατήρησε άθικτο και σε
πλήρη ισχύ ένα από τα βασικά πολιτικά εργαλεία του δικοµµατισµού της Μεταπολίτευσης, τον καλπονοθευτικό, δηλαδή, εκλογικό εκβιασµό του δεύτερου γύρου των τοπικών εκλογών.
Και έρχονται εν χορώ και ανεβαίνουν σ’ αυτό το Βήµα Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και εµφανίζουν ως δηµοκρατικό, λέει, δικαίωµα
επιλογής αυτόν τον αισχρό εκλογικό εκβιασµό µε τα ψευτοδιλήµµατα, που τον έζησαν στο πετσί τους δεκαετίες τώρα αριστεροί
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και προοδευτικοί άνθρωποι! Έλεος!
Όµως, κύριε Υπουργέ, σε καµµία περίπτωση αυτό, αυτές δηλαδή οι κραυγαλέες αντιφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ να έχει τη συνήθεια
να πατάει πάντα σε δύο βάρκες, δεν σας δίνει κανένα ηθικό ή πολιτικό δικαίωµα, στη Νέα Δηµοκρατία εννοώ, να επιβάλλετε είτε
το αυθαίρετο όριο του 3% στην εκλογική εκπροσώπηση ενός
δήµου ή µιας περιφέρειας είτε την καλπονοθεία -γιατί τέτοια
είναι- του 60% των εδρών µε το 43% των ψήφων, δηλαδή µε
πολύ, πολύ λιγότερα εκλογικά ποσοστά.
Και όλα αυτά στο όνοµα, λέει, της κυβερνησιµότητας, ακόµα
και της µη διάλυσης των δήµων. Μάλιστα, κάποιος Βουλευτής
της Νέας Δηµοκρατίας µίλησε και για «βόµβα» στα θεµέλια της
τοπικής αυτοδιοίκησης. Φυσικά τέτοιο ζήτηµα κυβερνησιµότητας
ουδέποτε προέκυψε, όπως έδειξε και η πρόσφατη πείρα.
Και δεν είναι µόνο ότι στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγµα τον
δεύτερο δήµο της χώρας, όπως και αλλού, µια χαρά και τσάκα
τσάκα τα βρήκαν µεταξύ τους τα ψηφοδέλτια του συντηρητικού
χώρου και συγκρότησαν τη νέα διοίκηση του δήµου, αυτή που
είναι τώρα, αλλά είναι και κάτι άλλο. Όλο αυτό το κλάµα της
Νέας Δηµοκρατίας για τη δήθεν ακυβερνησία των δήµων, και
βάση δεν έχει και είναι υποκριτικό.
Διότι πολύ απλά, όπως γνωρίζετε όλοι σας, σε όλους αυτούς
τους µνηµονιακούς νόµους που εξακολουθούν να ισχύουν όλοι
τους, ακόµα κι αν έληξαν τα µνηµόνια, υπάρχουν όλες εκείνες οι
δικλείδες ασφαλείας -και είναι πάρα πολλές- µε πρώτη και καλύτερη το οικονοµικό παρατηρητήριο των δήµων, πράγµατα τα
οποία εγγυώνται και εξασφαλίζουν την κυβερνησιµότητα των
δήµων, δηλαδή την αντιλαϊκή λειτουργία των δήµων µε τον πιο
ασφυκτικό δηµοσιονοµικό έλεγχο από το κεντρικό κράτος.
Και όλα αυτά, ξέρετε, εξακολουθούν να γίνονται και να
ισχύουν, άσχετα από το εκλογικό σύστηµα που ισχύει κάθε φορά
στις δηµοτικές εκλογές και που µπορεί να αλλάζει. Και µην µας
λέτε αυτά τα τετριµµένα, όλοι σας το κάνετε αυτό, για τον ιδιαίτερα δήθεν χαρακτήρα των τοπικών ζητηµάτων, ο οποίος τάχα
χαρακτήρας υπαγορεύει και τις συνθέσεις σας και τις συνεργασίες σας.
Αλήθεια, σας ρωτάµε, µήπως ξέρετε να υπάρχει έστω και ένα
τοπικό ζήτηµα το οποίο να µην εξαρτάται από την κεντρική πολιτική που ασκείται; Με συγχωρείτε, δηλαδή, αλλά ποια πολιτική
υλοποιείται σε τοπικό επίπεδο; Δεν υλοποιείται η γενική αντιλαϊκή
κυβερνητική πολιτική κάθε φορά; Μήπως υλοποιείται κάποια
άλλη; Και επειδή ξέρω τι σκέφτεστε, είναι άλλο πράγµα αυτό να
το αναγνωρίζω για να το αντιπαλεύω, όπως κάνουν οι κοµµουνιστές δήµαρχοι, και είναι άλλο αυτό να το κρύβω και να κοροϊδεύω µε τα δήθεν τοπικά ζητήµατα.
Όµως, για σταθείτε, για να δούµε, αλήθεια, τι ακριβώς αλλάζετε τώρα από αυτόν τον νόµο του ΣΥΡΙΖΑ του 2018, τον οποίο
τόσο κατηγορείτε εσείς της κυβερνητικής Πλειοψηφίας,. Μήπως
τον καταργείτε ολόκληρο; Αν είναι δυνατόν! Το κράτος άλλωστε,
όπως λέτε και το εννοείτε, έχει συνέχεια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Το µόνο που αλλάζετε από τον ισχύοντα νόµο του ΣΥΡΙΖΑ είναι
µόνο εκείνο που αναφέρεται στο εκλογικό σύστηµα. Όλος ο υπόλοιπος νοµός του ΣΥΡΙΖΑ παραµένει σε πλήρη ισχύ και µε τη
«βούλα» της Νέας Δηµοκρατίας, και ας µην τον ψήφησε τότε.
Αυτό δεν επιβεβαιώνει τη στρατηγική συµπόρευση της Νέας Δηµοκρατίας µε τον ΣΥΡΙΖΑ, τόσο γενικά όσο και ειδικά στην τοπική
αυτοδιοίκηση; Διότι, ξέρετε, σηµαντικό ζήτηµα δεν είναι µόνο το
πώς θα εκλέγεται ένας δήµαρχος ή ένα δηµοτικό συµβούλιο,
αλλά εξίσου σηµαντικό, για να µην πω και σηµαντικότερο, είναι
και το τι θα κάνει αυτός ο δήµαρχος, µέσα σε ποιο πλαίσιο θα
µπορεί να ασκεί το έργο του, µε ποια µέσα και κυρίως σε όφελος
τίνων; Της µεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας ή των λίγων µεγάλων
επιχειρηµατιών;
Και εδώ τα πράγµατα είναι πεντακάθαρα. Αν αφήσουµε στην
άκρη το εκλογικό σύστηµα, το οποίο η κάθε κυβέρνηση το
«ράβει», σύµφωνα µε τα δικά της γούστα και συµφέροντα, ας
ακούσουν λίγο όσοι µας βλέπουν, αλλά και όσοι εδώ µέσα παριστάνουν τους ανήξερους και τους διαφωνούντες, σε τι συµφωνείτε εσείς, κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, µε εσάς,
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κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ. Συµφωνείτε οι δήµοι
να λειτουργούν όχι ως δηµόσιοι κοινωφελείς οργανισµοί, αλλά
σαν επιχειρήσεις, σαν µαγαζιά. Και αυτό είναι που γενίκευσε ο
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» του ΣΥΡΙΖΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Δελή, ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Τελειώνω σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Σας ευχαριστώ.
Έτσι, τους δηµότες που πληρώνουν εκτός από τους κεντρικούς, και ένα σωρό δηµοτικούς φόρους και τέλη, τους µετατρέπετε και σε άµεσους πελάτες των δήµων, υποχρεώνοντάς τους
να πληρώνουν τροφεία στους δηµοτικούς παιδικούς σταθµούς,
εισιτήρια σε κάθε είδους αθλητικές υποδοµές, όπως γυµναστήρια και κολυµβητήρια, συνδροµές σε δηµοτικές πολιτιστικές σχολές, όπως µουσικής, χορού κ.λπ., κ.λπ..
Συµφωνείτε, λοιπόν, όλοι σας τα κύρια έσοδά τους οι δήµοι να
τα αρπάζουν κατευθείαν από τις τσέπες των δηµοτών τους στη
λογική της ανταποδοτικότητας και η κρατική επιχορήγηση να ξεπέφτει σε µία απλή συµπληρωµατική ενίσχυση, τόσο µόνο και
όσο χρειάζεται µέχρι να εξισορροπούνται, λέει, οι προϋπολογισµοί των δήµων.
Συµφωνείτε, επίσης, όλοι σας µε τις ρυθµίσεις αυτού του
νόµου του ΣΥΡΙΖΑ του 2018 που αφορούν στην αξιοποίηση της
λεγόµενης «ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ», µε τις οποίες ανοίγει
ο δρόµος στους λεγόµενους επενδυτές να εκµεταλλευτούν µακροχρόνια και µε ληστρικούς όρους την οποιαδήποτε δηµοτική
περιουσία.
Θέλετε κι άλλα; Όλα αυτά δεν αρκούν για να φανεί ότι όλος
αυτός ο κουρνιαχτός της Νέας Δηµοκρατίας µε τον ΣΥΡΙΖΑ για
την ακυβερνησία των δήµων µοιάζει µε τρικυµία στο ποτήρι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ολοκληρώστε,
κύριε Δελή.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όλα αυτά, βέβαια –και κλείνω, κύριε Πρόεδρε- εξηγούν και το γιατί απορρίψατε όλοι σας την πρόταση
του ΚΚΕ στην πρόσφατη αναθεώρηση του Συντάγµατος, η οποία
κατοχύρωνε συνταγµατικά την υποχρέωση του κράτους να εξασφαλίζει τα αναγκαία χρήµατα στους δήµους µε χρηµατοδότηση
µόνο µέσα από τον κρατικό προϋπολογισµό.
Όλα αυτά, βεβαίως, είναι που οδηγούν και εµάς να καταψηφίσουµε το σηµερινό νοµοσχέδιο, από το οποίο δεν έχουν τίποτα
καλό να περιµένουν οι λαϊκές οικογένειες.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει τώρα
η κ. Παρασκευή Βρυζίδου από τη Νέα Δηµοκρατία.
Ορίστε, κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΡΥΖΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αυτοδιοίκηση
πρώτου και δευτέρου βαθµού είναι η διοίκηση που βρίσκεται πιο
κοντά στον πολίτη, που υπηρετεί την καθηµερινότητα και δίνει
λύσεις στα ζητήµατα που προκύπτουν σε κάθε τοπική κοινωνία.
Η αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθµού είναι ο τόπος
όπου µπορούµε να αναδείξουµε τα πλεονεκτήµατα και µπορούµε
να χαράξουµε την πορεία της ανάπτυξης και της προόδου ενός
τόπου.
Ο πρώτος και δεύτερος βαθµός αυτοδιοίκησης είναι ένας
χώρος δύσκολος και σύνθετος. Έχει πολλές ευθύνες. Πρέπει να
διασφαλίσει τη δηµόσια υγεία, να προστατεύσει τους πολίτες
από πυρκαγιές και πληµµύρες, να βελτιώσει την ποιότητα της
ζωής τους, να διευκολύνει τις µετακινήσεις µε την κατασκευή
δρόµων, να στηρίξει τους αγρότες µε την κατασκευή αρδευτικών
και φραγµάτων, να κατασκευάσει σχολεία και παιδικούς σταθµούς, να συντηρήσει τα υπάρχοντα για τους µαθητές και τα
µικρά παιδιά.
Όλα αυτά δεν είναι µία εύκολη διαδικασία ούτε γίνεται µε την
απλή κατάρτιση ενός σχεδίου δράσης ή µε την κατάθεση ενός
τεχνικού προγράµµατος ή ενός προϋπολογισµού. Χρειάζονται
µελέτες να εκπονηθούν, να ωριµάσουν, να διερευνηθούν χρηµατοδοτικά προγράµµατα, να ενταχθούν τα έργα, να δηµοπρατηθούν, να κατασκευαστούν και στη συνέχεια να φροντίσει η
δηµοτική αρχή για την εύρυθµη λειτουργία του συνόλου των
δοµών.
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Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ υποτίµησε αυτή τη λειτουργία. Θεώρησε ότι είναι κάτι απλό και µπορεί να γίνει µε µία δηµοτική
αρχή απλά µε την αναγκαστική συνεργασία διαφορετικών παρατάξεων. Ποιο, όµως, πρόγραµµα θα εφαρµοστεί; Ποιες προτεραιότητες θα δοθούν; Κάτω από ποιες συνθήκες θα γίνουν αυτές
οι συνεργασίες; Πώς, λοιπόν, θα µπορέσει η αυτοδιοίκηση να λειτουργήσει;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε όλους τους νόµους της αυτοδιοίκησης, την οποία υπηρέτησα περισσότερο από είκοσι χρόνια και διετέλεσα δήµαρχος, εξέφρασα την αντίθεσή µου ως
πρόεδρος της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας µαζί µε τη συντριπτική
πλειοψηφία των συναδέλφων µου, πριν από την ψήφιση του
νόµου «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» κι έχω να πω ότι η αυτοδιοίκηση δεν είναι
ένας χώρος όπου εκφράζουµε τις ιδέες µας και τις απόψεις µας
από όποια οπτική γωνία νοµίζουµε ο καθένας, αλλά είναι ένας
χώρος άµεσης δράσης και αποτελεσµατικότητας. Για να µπορέσει να γίνει αυτό, χρειάζεται να είναι ισχυρή, να έχει αυτοδυναµία, να είναι λειτουργική, για να µπορέσει να είναι και
αποτελεσµατική.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν σχέδιο νόµου που έρχεται προς ψήφιση είναι στη σωστή κατεύθυνση, διότι βάζει το
43%. Θεωρείτε ότι είναι µικρό ποσοστό το 43% ενός συνδυασµού
που έχει να αντιµετωπίσει και άλλους συνδυασµούς, όχι µόνο δηµάρχους, αλλά δηµοτικούς συµβούλους, ολόκληρες οµάδες;
Είναι ένα πολύ µεγάλο νούµερο και όποιος πάρει 43% πραγµατικά εκφράζει τη βούληση της τοπικής κοινωνίας και πρέπει να
του δώσουµε το δικαίωµα να λειτουργήσει, προκειµένου να µην
ταλαιπωρήσουµε τους πολίτες σε εκλογές µιας δεύτερης Κυριακής, όχι βέβαια όταν αυτό είναι µικρότερο νούµερο. Τα 3/5 που
δίνονται στην παράταξη που θα κερδίσει τις εκλογές είναι επίσης
ένα αναγκαίο µπόνους για να µπορέσει να λειτουργήσει.
Το γεγονός ότι παρατείνεται για πέντε χρόνια η λειτουργία
είναι και αυτό προς τη σωστή κατεύθυνση, γιατί όπως προανέφερα ένας ολοκληρωµένος κύκλος για την παραγωγή έργου
προς όφελος των πολιτών θέλει µεγάλο χρονικό διάστηµα και
όσο µεγαλύτερο είναι αυτό και εύλογο, τόσο περισσότερη θα
είναι η παραγωγή του έργου. Και βέβαια, η Κυβέρνηση και το
Υπουργείο φέρνει το νοµοσχέδιο δύο χρόνια πριν από τις εκλογές, όταν δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη για το πού θα κυµανθούν οι τάσεις, γιατί δεν ενδιαφέρεται για πολιτικές
σκοπιµότητες, αλλά την ενδιαφέρει η σωστή λειτουργία της αυτοδιοίκησης.
Πρέπει να ξέρετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι δηµάρχους δεν εκλέγουν τα εκλογικά συστήµατα, αλλά οι πολίτες.
Ωστόσο, όταν υπάρχουν δυσλειτουργικά συστήµατα, µπορούν
να δηµιουργήσουν εµπόδια στη λειτουργία. Και αυτό προσπαθεί
αυτό το νοµοσχέδιο που έρχεται προς ψήφιση να καταργήσει,
δηλαδή, τις δυσλειτουργίες που οδήγησαν σε µείωση της αξίας
της αυτοδιοίκησης και σε πάρα πολλά εµπόδια.
Η αυτοδιοίκηση βρίσκεται σήµερα σε µία µεγάλη πρόκληση.
Ενδιαφέρεται να αλλάξει αυτός ο νόµος. Το έχει εκφράσει πριν
από την ψήφισή του. Έχει εκφράσει την αντίθεσή της στην ψήφιση του νόµου «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» και σχεδόν το σύνολο της αυτοδιοίκησης έχει εκφραστεί προς µία θετική κατεύθυνση γι’ αυτόν
τον νόµο. Τον περιµένει, γιατί η επόµενη µέρα θα είναι καλύτερη
µέρα για την αυτοδιοίκηση. Θα µπορέσει να υπάρξει λειτουργία,
θα µπορέσει να υπάρξει ανάπτυξη.
Τη Νέα Δηµοκρατία την ενδιαφέρει η ισχυρή αυτοδιοίκηση και
τη στηρίζει. Το απέδειξε από την πρώτη µέρα µε τις τροπολογίες
που έφερε για να αντιµετωπιστούν τα αδιέξοδα, τις χρηµατοδοτήσεις οι οποίες είναι πολλαπλώς περισσότερες από ό,τι µε την
προηγούµενη κυβέρνηση. Τη Νέα Δηµοκρατία την ενδιαφέρει µία
δυνατή αυτοδιοίκηση. Πιστεύει ότι δυνατή αυτοδιοίκηση σηµαίνει
δυνατός πολίτης και δυνατός πολίτης σηµαίνει ισχυρή και σύγχρονη Ελλάδα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε την
κ. Βρυζίδου.
Επόµενος οµιλητής είναι ο κ. Ελευθέριος Αβραµάκης από τον
ΣΥΡΙΖΑ µε τον οποίο ολοκληρώνεται ο ένατος κύκλος οµιλητών.
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Θα συνεχίσουµε µε τον κ. Φωτήλα και τον κ. Ψυχογιό και έπεται συνέχεια.
Ορίστε, κύριε Αβραµάκη, έχετε τον λόγο.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Κυβέρνησης, τα δείγµατα γραφής της Κυβέρνησης σε ό,τι αφορά στον
σεβασµό στις δηµοκρατικές διαδικασίες είναι σαφή και καταδεικνύουν ότι η Νέα Δηµοκρατία ρέπει όλο και περισσότερο σε πρακτικές αδιαφάνειας, περιορισµού του δηµόσιου διαλόγου,
απόκρυψης κάθε είδους κριτικής, αποφυγής κάθε διαβούλευσης
που µπορεί να καταδείξει την πραγµατική της απόσταση από την
κοινωνία.
Ο περιορισµός της Βουλής και ο τρόπος της κεντρικής ελεγχόµενης ψηφοφορίας µε πρόσχηµα την πανδηµία, οι απίστευτες
σε όγκο, αριθµό και αξία απευθείας αναθέσεις, η απουσία κάθε
διαλόγου σε ζητήµατα που προκαλούν την κοινωνία, η εµµονή
στη λογική του «αποφασίζουµε και διατάσσουµε» που θυµίζει ξεπερασµένες πρακτικές κακής διοίκησης εταιρειών, αποτελούν
τον κανόνα αυτής της οπισθοδροµικής νεοφιλελεύθερης Κυβέρνησης.
Η Νέα Δηµοκρατία µε αυτό το νοµοσχέδιο έρχεται να καταλύσει ουσιαστικά κάθε δηµοκρατικό κεκτηµένο σε ό,τι αφορά στον
τρόπο ανάδειξης των δηµοτικών και περιφερειακών αρχών. Για
µία ακόµη φορά η Κυβέρνηση και ειδικά ο κ. Βορίδης φέρνουν
ένα νοµοσχέδιο για το οποίο πρακτικά δεν έχει γίνει καµµία διαβούλευση. Το νοµοσχέδιο αυτό δεν λύνει κανένα από τα ουσιώδη
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι δήµοι και οι περιφέρειες.
Αποτελεί ένα ολίσθηµα προς τον αυταρχισµό, θέλοντας να διαµορφώσει απόλυτες αρχές στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Η Νέα Δηµοκρατία µετατρέπεται δυστυχώς σε έναν πολιτικό
χώρο που δεν µπορεί να ανεχθεί διαφορετικές φωνές, δεν µπορεί
να επιδιώξει ευρύτερες συναινέσεις, δεν µπορεί να λειτουργήσει
δηµοκρατικά.
Η Κυβέρνηση, αφού µε πραξικοπηµατικό τρόπο αλλοίωσε κατόπιν εκλογών τη λαϊκή βούληση, δίνοντας απόλυτη πλειοψηφία
σε εκλεγµένους µε απλή αναλογική δηµάρχους, αφού στέρησε
κάθε πιθανότητα δηµιουργικής διαβούλευσης, ακόµα και σε επίπεδο των τοπικών κοινωνιών, και αφού αποστέρησε το κυριαρχικό κατά τα άλλα δηµοτικό συµβούλιο έρχεται τώρα να
ακυρώσει ακόµα και την πρόβλεψη να εκλέγεται ο δήµαρχος ή ο
περιφερειάρχης τουλάχιστον µε το 50% + 1. Είναι άλλωστε προτιµότερο για τη Νέα Δηµοκρατία να διοικούνται απολυταρχικά οι
δήµοι από το να αναδεικνύουν οι πολίτες εκείνες τις παρατάξεις
και εκείνους τους πολιτικούς και δηµοτικούς συµβούλους που
µπορούν να συνεργαστούν, ακόµη και αν προέρχονται από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους. Η έλλειψη εµπιστοσύνης που
δείχνει η Νέα Δηµοκρατία στην κρίση των πολιτών ξεπερνά κάθε
προηγούµενο και έρχεται βέβαια σε πλήρη αντίθεση µε την πάγια
επίκληση της ατοµικής ευθύνης των πολιτών που έγινε viral από
τα κυβερνητικά στελέχη σε κάθε αποτυχία της τον τελευταίο
χρόνο.
H 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. Από
τότε συστηµατικά κατεδαφίζει τις θεσµικές δηµοκρατικές κατακτήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης από το 1974.
Συνοπτικά, ο νόµος Θεοδωρικάκου είχε καταργήσει ουσιαστικά τα δηµοτικά και περιφερειακά συµβούλια, αφαιρώντας
τους όλες τις κύριες αρµοδιότητες, εκτός της έγκρισης του προϋπολογισµού, και τις ανέθεσε στον δήµαρχο και στον περιφερειάρχη και την ελεγχόµενη από αυτούς οικονοµική επιτροπή.
Παραβιάζει έτσι στην πράξη όχι µόνο τον ευρωπαϊκό χάρτη της
τοπικής αυτονοµίας, αλλά ανατρέπει και το ελληνικό αυτοδιοικητικό κεκτηµένο, σύµφωνα µε το οποίο βασικά όργανα λήψης αποφάσεων είναι τα συλλογικά όργανα της αυτοδιοίκησης, δηλαδή
το δηµοτικό και το περιφερειακό συµβούλιο. Επικαλούµενη δε
και την πανδηµία επιτρέπει στις οικονοµικές επιτροπές, µε δεδοµένη την πλειοψηφία των δηµάρχων, να προχωρούν σε αναθέσεις εκατοµµυρίων, σε ανεξέλεγκτες προσλήψεις έκτακτου
προσωπικού, σε δηµιουργία αναπτυξιακών οργανισµών, σε προγραµµατικές συµβάσεις κ.ά..
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Με αντιθεσµικό και 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 την αλλαγή του τρόπου εκλογής των προέδρων τους. Συνολικά, απέτρεψε την εφαρµογή στις
διοικήσεις των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθµού του νέου πλαισίου που προέβλεπε το σύστηµα της απλής
αναλογικής. Το ανέτρεψε στην πράξη µε τον ισχυρισµό ότι θα
προκαλούσε ακυβερνησία. Πριν αναλάβουν οι νέες αυτοδιοικητικές αρχές τον Σεπτέµβρη του 2019 το αντικατέστησε µε ένα
συγκεντρωτικό, απόλυτα δηµαρχοκεντρικό, αδιαφανές σύστηµα
λήψης αποφάσεων.
Τώρα µε τον συγκεκριµένο προτεινόµενο νόµο του κ. Βορίδη
καθιερώνει ένα απόλυτο πλειοψηφικό σύστηµα, όπου µε το 43%
ο πρώτος συνδυασµός µπορεί να εκλέγει το 60% των συµβούλων, τον δήµαρχο και τον περιφερειάρχη. Είναι µια πρωτοφανής
πανευρωπαϊκά εκλογική ρύθµιση που έρχεται να καταργήσει το
µετριοπαθές εκλογικό σύστηµα που έχει καθορίσει ο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» που αφορούσε στην απλή αναλογική στην εκλογή των
συµβούλων και στο πλειοψηφικό σύστηµα στην ανάδειξη των δηµάρχων και των περιφερειαρχών ως ένα πρώτο βήµα σε µια
σειρά ευρύτερων µεταρρυθµίσεων στην αυτοδιοίκηση που θα
αφορούσαν στις αρµοδιότητες, στους πόρους, στην επιχειρησιακή ενίσχυση των ΟΤΑ.
Εξαφανίζει ουσιαστικά την αυτοτελή λειτουργία των τοπικών
κοινοτήτων -δηµοτικές τις ονοµάζει- αφού υποχρεώνει τους υποψηφίους τους να κρέµονται κάτω από έναν δηµοτικό συνδυασµό
και να εξαρτώνται από το κεντρικό αποτέλεσµα των δήµων. Καταργεί, δηλαδή, την τρίτη κάλπη που επέτρεψε σε χιλιάδες πολίτες να συµµετάσχουν ενεργά στις τοπικές υποθέσεις και τα
τοπικά δρώµενα. Ορίζει το 3% ως όριο εισόδου στην κατανοµή
των εδρών, εµποδίζοντας την εκπροσώπηση µικρών τοπικών δυνάµεων.
Η ρύθµιση είναι εντελώς εξοργιστική, αφού το νοµοσχέδιο
προβλέπει ο δήµαρχος να έχει εξασφαλισµένα τα τρία πέµπτα
του συνόλου των συµβούλων που εκλέγονται. Μειώνει τον
αριθµό των συµβούλων σε όλες τις περιφέρειες, στους µεγάλους
δήµους, αλλά και στην πλειοψηφία των κοινοτήτων, µεσοσταθµικά και κατά µέσο όρο στο 15% µετά τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις που καταθέσατε, αναδεικνύοντας έτσι την ολιγαρχική
αντίληψη της Δεξιάς για τη δηµοκρατία και τη λειτουργία των τοπικών οργάνων. Όσοι λιγότεροι ασχολούνται µε τα κοινά τόσο
το καλύτερο για σας. Αντίθετα αυξάνει τον αριθµό των υποψηφιοτήτων στο 150% των εδρών κάθε ΟΤΑ. Αυτό συνδυαζόµενο
µε την υποχρέωση των παρατάξεων να παρουσιάσουν υποψηφίους στο 80% των δηµοτικών κοινοτήτων αποσκοπεί στη δηµιουργία εµποδίων προκειµένου να αποκλειστούν συνδυασµοί από τις
εκλογές.
Είναι προφανές ότι µε το προτεινόµενο νοµοσχέδιο επιδιώκεται η εγκαθίδρυση και παγίωση ενός αυταρχικού, αδιαφανούς
συστήµατος διακυβέρνησης των δήµων και των περιφερειών,
ελεγχόµενου πλήρως από τη συντηρητική παράταξη. Στόχος ο
αποκλεισµός των προοδευτικών δυνάµεων από την πλειοψηφία
των ΟΤΑ σύµφωνα µε τη ρήση του κ. Βορίδη «λήψη θεσµικών µέτρων στην κατεύθυνση να µην κυβερνήσει ξανά η Αριστερά».
Σχετικά µε τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις που φέρατε ελάχιστα
αλλάζουν τη γενική εικόνα του νοµοσχεδίου. Αξίζει να σηµειωθεί
το µένος της Κυβέρνησης ενάντια στην έννοια του κοινοτισµού,
καθώς οι αλλαγές που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις και
παρά το πλήθος των αντιδράσεων που έχει δηµιουργήσει η κατάργηση της τρίτης κάλπης, είναι επί τα χείρω. Οι αλλαγές που
φέρνετε συγκριµένα ικανοποιούν κάποιο αίτηµα της ΚΕΔΕ όπως
είχε διατυπωθεί στην ακρόαση φορέων που έχει γίνει στην ΠΕΔ
Αττικής, επαναφέροντας στο άρθρο 4 της κατάργησης των δηµοτικών κοινοτήτων στους δήµους της Περιφέρειας Αττικής.
Από ’κει και ύστερα σχετικά από τις µειώσεις στον αριθµό των
µελών των δηµοτικών και περιφερειακών συµβουλίων η Κυβέρνηση κάνει µια µικρή υποχώρηση όπως είπαµε. Αφ’ ενός ικανοποιεί ένα ακόµη αίτηµα της ΚΕΔΕ και προχωρά σε µια µικρή
αύξηση σε σχέση µε τις προβλέψεις του νοµοσχεδίου του αριθµού των δηµοτικών συµβούλων στους δήµους µε πάνω από εκα-
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τόν πενήντα χιλιάδες κατοίκους. Ουσιαστικά αφορά τέσσερις
µόνο δήµους µε πληθυσµό από εκατόν πενήντα έως διακόσιες
χιλιάδες κατοίκους και αφ’ ετέρου µε τις σχετικές διορθωτικές
κινήσεις η µείωση του αριθµού των µελών των συµβουλίων όπως
σας είπαµε κινείται µεσοσταθµικά στο 15%, χωρίς όµως αυτό να
αλλάζει σε τίποτα την πολιτική αντίληψη της Κυβέρνησης γύρω
από τη συµµετοχή των πολιτών στα κοινά.
Σε ό,τι αφορά στο άρθρο 15, που είναι ουσιαστικό, και στο
άρθρο 30, που αφορά πολύ κόσµο, ως προς τα παράβολα η Κυβέρνηση υποχωρεί από την αρχική της πρόθεση να αυξήσει σε
80 ευρώ το απαιτούµενο ποσό για κάθε υποψήφιο δηµοτικό σύµβουλο διατηρώντας το στα 50 ευρώ και φυσικά το άρθρο 30 αλλάζει δυστυχώς επί τα χείρω τη δυνατότητα για µικρές
κοινότητες µε πληθυσµό µέχρι τριακόσιους κατοίκους πρόεδρος
να εκλέγεται ο πρώτος σε σταυρούς υποψήφιος του συνδυασµού που πήρε τις περισσότερες ψήφους εντός της κοινότητας
και όχι ο υποψήφιος που πήρε τους περισσότερους σταυρούς
ανεξαρτήτως συνδυασµού όπως προβλεπόταν µέχρι σήµερα στο
σχέδιο νόµου. Πρόκειται για µια ήσσονος σηµασίας αλλαγή, ενδεικτική ωστόσο ότι η Κυβέρνηση νοµοθετεί µε βάση µικροπολιτικές σκοπιµότητες και πιέσεις τοπικών παραγόντων.
Κλείνοντας, δυστυχώς η µεγάλη πλειοψηφία των δηµάρχων
και περιφερειαρχών των κεντρικών οργάνων της αυτοδιοίκησης
ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ τάχθηκαν υπέρ των βασικών διατάξεων του νοµοσχεδίου και αυτό εδράζεται στο γεγονός ότι τα αποτελέσµατα
των δηµοτικών και περιφερειακών εκλογών του 2019 δίνουν αυτή
τη δυνατότητα στους κατά βάση «γαλάζιους» εκλεγµένους δηµάρχους. Βέβαια, υπήρξαν αξιοσηµείωτες αντιδράσεις -και οφείλουµε να τις τονίσουµε- σε αρκετά δηµοτικά συµβούλια και σε
δύο περιφερειακά συµβούλια, αυτά της Πελοποννήσου και της
Δυτικής Ελλάδας που πλειοψηφικά διαφώνησαν µε τον προτεινόµενο εκλογικό νόµο. Κυρίως όµως καταγράφηκε µια µεγάλη
διαπαραταξιακή αντίδραση των τοπικών συµβούλων σε όλη την
Ελλάδα.
Παρά τις ασήµαντες βελτιώσεις που φέρατε, όµως, και υποχωρήσεις που κάνατε, το νοµοσχέδιο είναι βαθύτατα αντιδηµοκρατικό και αντιαυτοδιοικητικό. Η υπόσχεση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συµµαχία είναι ότι µέσα από έναν ανοικτό 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 σήµερα η Νέα Δηµοκρατία θα αλλάξει. Εκτρωµατικά πλειοψηφικά εκλογικά
συστήµατα δεν µπορούν να µακροηµερεύσουν. Η δηµοκρατία
στο τέλος θα νικήσει.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς.
Τον λόγο έχει η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Κινήµατος Αλλαγής, κ. Γεννηµατά.
ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΩΦΗ) ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος του Κινήµατος
Αλλαγής): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η έξαρση της βαριάς εγκληµατικότητας κλονίζει το αίσθηµα ασφάλειας του ελληνικού λαού.
Αυτή είναι η αλήθεια και καµµία προπαγάνδα και κανένα επικοινωνιακό σόου από την πλευρά της Κυβέρνησης δεν µπορεί να
την κρύψει.
Το δόγµα «νόµος και τάξη» καταλάβαµε όλοι αυτό το διάστηµα
ότι περιορίστηκε στην αντιµετώπιση των φοιτητών και των διαδηλωτών. Χρειάστηκε να έχουµε όλες αυτές τις στυγνές δολοφονίες στους δρόµους της Αθήνας για να βγει, από ό,τι φαίνεται,
η Κυβέρνηση από τον λήθαργο. Ακούσαµε τον αρµόδιο Υπουργό
να λέει ότι κήρυξε τον πόλεµο στη βαριά εγκληµατικότητα και
φάνηκε καταπληκτικό νέο.
Αναρωτιέµαι µέχρι τώρα τι έκανε. Είχαν εκεχειρία; Τα είχαν
βρει;
Ακούστε, κύριε Υπουργέ, το εξής: Η Κυβέρνησή σας και οι διάφοροι Υπουργοί θα πρέπει να αφήσουν το παιγνίδι «σε ποιον να
αφήσω τον µουντζούρη», γιατί τώρα είναι ώρα δράσης, είναι ώρα
ανασύνταξης των επιχειρησιακών µηχανισµών και ενίσχυσης της
συνεργασίας των διωκτικών αρχών, µε προσλήψεις αστυνοµικών,
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µε στελέχωση των τµηµάτων, µε περιπολίες και περιπολικά τις
νυχτερινές ώρες, µε κινητοποίηση των µηχανισµών για την ιχνηλάτηση του µαύρου χρήµατος και όλων των διεφθαρµένων υποστηρικτών του.
Μόνο έτσι, κύριε Υπουργέ, θα µπορέσουµε να νικήσουµε στον
πόλεµο µε το οργανωµένο έγκληµα και θα µπορέσουν να νιώσουν ξανά οι πολίτες ασφαλείς στην Ελλάδα. Όλα τα άλλα είναι
λόγια για κατανάλωση και από λόγια χορτάσαµε! Τώρα κρίνεστε
κάθε µέρα και κάθε λεπτό γι’ αυτά που δεν κάνετε.
Χρειάστηκαν δε περίπου οκτώ µήνες για να αποφασίσει η Κυβέρνηση να φέρει την τροπολογία για τη Χρυσή Αυγή και µάλιστα, χωρίς διαβούλευση. Απλώς υπενθυµίζω ότι το είχα προτείνει
αµέσως µετά από τη δίκη και καταδίκη της Χρυσής Αυγής και
είχα ζητήσει την ενεργοποίηση όλων των πτερύγων της Βουλής.
Ο νόµος είναι αναγκαίος. Δεν υπάρχει καµµιά αµφιβολία και
θα ψηφίσουµε τις ρυθµίσεις. Όµως, δεν αρκεί. Για να ξεριζώσουµε κάθε φασιστική παραφυάδα, χρειάζεται δουλειά, για να
αντιληφθούν ότι δεν υπάρχει χώρος στην Ελλάδα για τους φασίστες ούτε στην πολιτική ούτε πουθενά.
Έρχοµαι σε µια τροπολογία -και θα µιλήσω µετά αναλυτικά για
το νοµοσχέδιο, όπως καταλαβαίνετε- πραγµατικά απαράδεκτη,
για το ΤΑΙΠΕΔ, την οποία και καταψηφίζουµε. Η Κυβέρνηση συνεχίζει την πολιτική της να παραδώσει τη δηµόσια περιουσία σε
ιδιωτικά συµφέροντα, όπως ακριβώς καταγγείλαµε το προηγούµενο διάστηµα ότι κάνει µε τα ΕΛΠΕ.
Ξεχνάτε, όµως, κύριε Υπουργέ, ότι το ΤΑΙΠΕΔ είναι εταιρεία
ειδικού σκοπού που διαχειρίζεται δηµόσια περιουσία. Δεν διαχειρίζεται τη δική σας περιουσία. Αυτές, λοιπόν, οι απαράδεκτες
παρεµβάσεις πρέπει να σας πω ότι είχαν ζητηθεί εδώ και πάρα
πολλά χρόνια, από τη σύσταση του υπερταµείου, αλλά δεν είχαν
γίνει αποδεκτές.
Τώρα, βεβαίως, η Κυβέρνηση των «προθύµων» της Νέας Δηµοκρατίας σπεύδει να υιοθετήσει και τις πιο προκλητικές απαιτήσεις εις βάρος των συµφερόντων του ελληνικού λαού,
επιβεβαιώνοντας για άλλη µια φορά όσα έχουµε πει για τον
τρόπο που λειτουργεί και τον ρόλο της «Μαξίµου Α.Ε.».
Για µας, δεν αρκεί η αυτονόητη καταψήφιση αυτής της απαράδεκτης και προκλητικής τροπολογίας. Το µεγάλο σκάνδαλο
είναι η ίδια η ύπαρξη και λειτουργία του υπερταµείου µε αυτό το
σκεπτικό. Έχουµε απαιτήσει την κατάργησή του και την ανάκτηση, επιτέλους, της εθνικής κυριαρχίας στο θέµα της αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας. Όχι ξεπούληµα, αλλά αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
Εµείς αυτόν τον αγώνα θα τον συνεχίσουµε και θα τον κλιµακώσουµε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συζητάµε άλλο ένα νοµοσχέδιο
της Κυβέρνησης που επιβεβαιώνει πόσο συγκεντρωτική είναι. Τι
χρειάζεται σήµερα για την αυτοδιοίκηση; Μια πραγµατική αλλαγή που θα κάνει πράξη τη µετάβαση από το σηµερινό συγκεντρωτικό και αναποτελεσµατικό µοντέλο σε ένα πραγµατικά
σύγχρονο επιτελικό κράτος, σε µια πολυεπίπεδη και ψηφιακή
διακυβέρνηση, µε το κεντρικό κράτος, όπως είπα, σε στρατηγικό
και επιτελικό ρόλο -καµµία σχέση µε το επιτελικό κράτος της
Νέας Δηµοκρατίας- χωρίς κοµµατικές παρεµβάσεις, µε πλήρη
διαφάνεια σε όλες τις αποφάσεις του, µε µεταφορά στην αυτοδιοίκηση όλων των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων και των αντίστοιχων πόρων, βέβαια -γιατί πάντα το πρόβληµα είναι αυτό- µε
προώθηση της οικονοµικής αυτοδυναµίας των ΟΤΑ στο πλαίσιο
της φορολογικής αποκέντρωσης, µε πρώτο βήµα τη µεταφορά
του ΕΝΦΙΑ και βεβαίως, µε ενίσχυση της καταστατικής θέσης
των αιρετών και ένα εκλογικό σύστηµα που να κατοχυρώνει τη
δηµοκρατική διαδικασία, να ενισχύει τη λαϊκή συµµετοχή και κυρίως να διασφαλίζει ταυτόχρονα την κυβερνησιµότητα.
Έναν τέτοιο νόµο θέλαµε σήµερα. Θέλαµε! Μετά από τις µεγάλες νοµοθετικές τοµές του «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ» και του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», που ενίσχυσαν θεσµικά την αυτοδιοίκηση µε νέες
αρµοδιότητες, είναι η ώρα του τρίτου κύµατος των αλλαγών για
µας. Αλλαγές που θα κάνουν πράξη τον νέο κοινωνικό και αναπτυξιακό ρόλο της αυτοδιοίκησης τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο και θα ενισχύουν τη διαφάνεια, τη
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λειτουργία, την εξυπηρέτηση του πολίτη, την προσφορά υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, τη δυνατότητα αντιµετώπισης φυσικών καταστροφών.
Η Κυβέρνησή σας, όµως, δεν µπορεί και κυρίως, δεν θέλει. Δεν
θέλει να δώσει εξουσίες στους αιρετούς. Θέλει απλώς να τους
ελέγχει και να τους υποτάσσει στο βαθύ κοµµατικό κράτος. Αυτή
ήταν πάντα η πολιτική της Δεξιάς. Αυτοί ήσασταν, αυτοί είστε.
Δεν έχετε αλλάξει καθόλου από τότε που η παράταξή σας ήθελε
τους δηµάρχους να ασχολούνται µονάχα µε τα σκουπίδια και τα
νεκροταφεία. Δεν πιστέψατε ποτέ στην αποκέντρωση και την αυτοδιοίκηση. Πάντα καταψηφίζατε όλες τις µεγάλες τοµές και µεγάλες µεταρρυθµίσεις που έφερνε το ΠΑΣΟΚ. Διότι µόνο το
ΠΑΣΟΚ έχει κάνει σοβαρές τοµές και µεταρρυθµίσεις και στον
τοµέα αυτόν.
Δεν είναι τυχαίο ότι εξαφανίσατε και το πολυδιαφηµισµένο πόρισµα της Επιτροπής Κοντιάδη για την αλλαγή στο κράτος και
δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι οι περιφέρειες και η έννοια «περιφερειακή ανάπτυξη» απουσιάζει εντελώς από το σχέδιο Σκυλακάκη, από το σχέδιο της Κυβέρνησης για την αξιοποίηση των
πόρων του Ταµείου Ανάκαµψης.
Όµως, ας θυµηθούµε λίγο το εξής. Η Νέα Δηµοκρατία το 2006
µε τον ν.3463 ασχολείται µόνο µε την εκλογή των δηµοτικών και
περιφερειακών αρχών και νοµοθετεί το όριο του 42%.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, στη συνέχεια, µε τον περιβόητο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» καθιερώνει την απλή αναλογική και δηµιουργεί τις διαλυτικές και
τραγελαφικές καταστάσεις που ζήσαµε και κατά τις εκλογές των
αυτοδιοικητικών οργάνων, αλλά και µετά. Ο νόµος, φυσικά, δεν
έγινε για τη δηµοκρατική λειτουργία των δήµων, δεν αποτέλεσε
καµµία µεταρρύθµιση, αλλά ουσιαστικά επρόκειτο για την εφαρµογή µιας πολιτικής καµένης γης από µια κυβέρνηση που βρισκόταν σε αποδροµή.
Η Νέα Δηµοκρατία, πάλι, νοµοθετεί µόνο για το εκλογικό σύστηµα, δίνοντας υπερεξουσίες στους εκτελεστικούς της αυτοδιοίκησης, µε δεδοµένη την πλειοψηφία της σε αυτούς και
βεβαίως, υποβαθµίζει και αποδυναµώνει τον ρόλο των δηµοτικών
συµβουλίων.
Ο κύκλος ολοκληρώνεται µε τη Νέα Δηµοκρατία να επαναφέρει ουσιαστικά τον νόµο Παυλόπουλου για το εκλογικό σύστηµα.
Οι πολιτικές της Νέας Δηµοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύονται οι δύο όψεις του ίδιου νοµίσµατος. Το ενδιαφέρον τους είναι
όχι στον θεσµό και στον ρόλο του, αλλά στον έλεγχό του µέσα
από ένα βολικό κάθε φορά εκλογικό σύστηµα. ΣΥΡΙΖΑ και «γαλάζιος ΣΥΡΙΖΑ» δεν µπορούν να κάνουν µεταρρυθµίσεις και να
ασκήσουν προοδευτικές πολιτικές. Αυτές είναι βαθιά συντηρητικές πολιτικές, είναι πολιτικές του χθες.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είχαµε καταψηφίσει τόσο τον
νόµο του ΣΥΡΙΖΑ όσο και τον νόµο της Νέας Δηµοκρατίας. Κατά
τη συζήτηση του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» είχαµε αναδείξει τα τρία βασικά
κριτήρια για ένα νέο εκλογικό σύστηµα ως µέρος µιας µεταρρύθµισης, πως εµείς το βλέπαµε. Το τονίζω, γιατί είναι πολύ µεγάλη
η διαφορά τού πως βλέπουµε εµείς τα πράγµατα για την αυτοδιοίκηση και πως τα βλέπετε εσείς. Πρώτον, ισχυρές δηµοτικές
και περιφερειακές αρχές. Δεύτερον, δηµοκρατικά νοµιµοποιηµένες δηµοτικές και περιφερειακές αρχές. Και τρίτον, διαδικασίες
ενίσχυσης της λαϊκής συµµετοχής.
Με βάση αυτά τα κριτήρια και τις αρχές, ο νόµος που φέρνει
η Νέα Δηµοκρατία δεν µπορεί να γίνει αποδεκτός και όπως καταλαβαίνετε, τον καταψηφίζουµε. Διότι, πρώτον, η εκλογή δηµάρχου ή περιφερειάρχη µε ποσοστό 43% στον πρώτο γύρο
στερεί την ισχυρή δηµοκρατική νοµιµοποίηση που δίνει το
50%+1.
Το επιχείρηµα πως µε 43% ένα κόµµα µπορεί να κυβερνά αυτοδύναµο, είναι εντελώς άσχετο µε τη λειτουργία της αυτοδιοίκησης. Τα συστήµατα διακυβέρνησης και νοµοθέτησης µεταξύ
κράτους και δήµων είναι εντελώς διαφορετικά και σε κάθε περίπτωση ο δήµαρχος είναι µονοπρόσωπο όργανο.
Δεύτερον, η ίδια η θέσπιση του 43% για την εκλογή, σε συνδυασµό µε τη διάταξη για την υπερενισχυµένη πλειοψηφία των
τριών πέµπτων των εδρών του δηµοτικού ή περιφερειακού συµβουλίου είναι ανοικτή πρόκληση, κύριε Υπουργέ, και σας εκθέτει
ανεπανόρθωτα. Μιλάµε για αυταρχικό υπερσυγκεντρωτισµό. Η
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πραγµατική αντιπροσωπευτικότητα πηγαίνει περίπατο.
Τρίτον, η µείωση των αιρετών στα δηµοτικά και περιφερειακά
συµβούλια είναι επίσης µια αρνητική επιλογή. Περιορίζει αισθητά
τη συµµετοχή και την εκπροσώπηση των πολιτών, αλλά και την
αναγκαία ανανέωση των οργάνων. Δυσχεραίνει δε και τη λειτουργία των δηµοτικών συµβουλίων, λόγω της ανάγκης στελέχωσης των νοµικών προσώπων των δήµων και των δεκάδων
επιτροπών που προβλέπονται στη νοµοθεσία.
Και µην µας πείτε τώρα εσείς περί οικονοµίας που έχετε ξεχυθεί να κάνετε αναθέσεις και διαδικασίες τελείως εκτός διαδικασιών όλο αυτό το διάστηµα ως Κυβέρνηση, στο όνοµα της
πανδηµίας πάντα βέβαια.
Τέταρτον, το όριο 3% για την εκπροσώπηση ενός συνδυασµού
στα συµβούλια στερεί τη δυνατότητα εκπροσώπησης υπαρκτών
σχηµάτων που δηµιουργούνται από τις τοπικές κοινωνίες.
Και πέµπτον, επισηµαίνουµε τον αλλοπρόσαλλο κυβερνητικό
χειρισµό στο θέµα των κοινοτήτων. Μετά από αλλεπάλληλα
ράβε-ξήλωσε καταλήξατε σε µία νοµοτεχνική παρέµβαση που
διαλύει κάθε έννοια ενδοδηµοτικής αποκέντρωσης και αλλοιώνει
την έκφραση των τοπικών κοινωνιών.
Το νοµοσχέδιο, τέλος, αγνοεί τα απαραίτητα θεσµικά και δηµοκρατικά αντίβαρα που θα πρέπει να υπάρχουν στην αυτοδιοίκηση, όπως οι συµµετοχικές διαδικασίες λογοδοσίας, η
διαφάνεια, η λειτουργία του κοινωνικού ελέγχου, έννοιες που αντιστρατεύονται τη βαθιά συντηρητική αντίληψη της Νέας Δηµοκρατίας.
Και θέλω, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, να ξεκαθαρίσω απόλυτα τη δική µας προσέγγιση για το σύστηµα εκλογής των δηµοτικών και περιφερειακών συµβουλίων.
Λέµε όχι στην απλή αναλογική που οδηγεί σε παζάρια, σε συναλλαγές και τη δηµιουργία µιας τελικά εύθραυστης πλειοψηφίας. Λέµε, όµως, επίσης όχι στην παραποίηση της λαϊκής
ψήφου που επιχειρεί σήµερα η Νέα Δηµοκρατία. Δεν µπορεί ένας
δήµαρχος που στον πρώτο γύρο πήρε 20%-25% των ψήφων να
έχει τελικά το 60% του συµβουλίου. Είναι ευθεία αλλοίωση της
λαϊκής βούλησης.
Θα είχε λογική µια πρόταση που συνδυάζει τις δύο ανάγκες
δηµοκρατία και κυβερνησιµότητα. Μια πρόταση που δεν θα στερήσει και τον ενθουσιασµό σε όλους τους ανθρώπους που θέλουν να προσφέρουν πραγµατικά στον τόπο τους, αλλά να
µπορούν να εκφράζονται, να υπάρχουν µέσα στα δηµοτικά συµβούλια.
Ο εκλεγµένος δήµαρχος, λοιπόν, ή ο περιφερειάρχης µε
50%+1 των ψήφων στον πρώτο και δεύτερο γύρο να διασφαλίζει
κατ’ ελάχιστο το 50%+1 των εδρών και να προστίθενται επιπλέον
έδρες κλιµακωτά εφόσον στον πρώτο γύρο ο συνδυασµός του
υπερβεί ένα ποσοστό, παραδείγµατος χάριν άνω του 35%. Θα
µπορούσαµε να συζητήσουµε ποιο είναι αυτό το ποσοστό. Βάζω,
όµως, µια άλλη λογική που µπορεί, όπως είπα, να συνδυάσει και
τη δηµοκρατία και την κυβερνησιµότητα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σήµερα δίνουµε στη Βουλή τη
µάχη µας απέναντι στην κυβερνητική προσπάθεια ελέγχου και
χειραγώγησης της αυτοδιοίκησης. Στην κοινωνία παλεύουµε,
προκειµένου να ενώσουµε τις παραγωγικές δυνάµεις του τόπου
σε έναν στόχο για ανάπτυξη παντού, ανάπτυξη για όλους.
Όπως τονίζουµε και στο πρόγραµµά µας, στο «Σχέδιο Ελλάδα», στο νέο πράσινο κοινωνικό συµβόλαιο, το δικό µας αφήγηµα, δεν µπορεί να υπάρξει παραγωγική ανασυγκρότηση και
αύξηση στον ρυθµό ανάπτυξης της χώρας, αν στην καρδιά των
αλλαγών δεν βρεθούν οι περιφέρειες της Ελλάδας µε αναπτυξιακή ταυτότητα. Στην περιφέρεια µπορεί να γίνει η αλλαγή του
προτύπου του παραγωγικού και αναπτυξιακού. Στον δήµο µπορεί
να σχεδιαστεί η κινητοποίηση όλων αυτών των δυνάµεων που
είναι σήµερα κατακερµατισµένες. Στην αυτοδιοίκηση µπορεί να
οργανωθεί αποτελεσµατικά και το χρειαζόµαστε το κοινωνικό
κράτος καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο επίπεδο. Ο ενισχυµένος ρόλος της αυτοδιοίκησης έχει να κάνει µε την ίδια την ποιότητα της δηµοκρατίας, µε την εξυπηρέτηση του πολίτη, µε την
περιφερειακή ανάπτυξη, αλλά και την κοινωνική αλληλεγγύη.
Είναι ψιλά γράµµατα τώρα θα µου πείτε, δεν σας αφορούν όλα
αυτά. Εσάς σας ενδιαφέρει το διά ταύτα, να δούµε πώς θα ελέγ-
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ξουµε όλο και περισσότερους δήµους και περιφέρειες, να κάνουν τη δουλειά που θέλει ο αρµόδιος Υπουργός ή µάλλον, να
διορθώσω, ο Πρωθυπουργός. Γιατί ο Πρωθυπουργός αποφασίζει για τα πάντα σε αυτήν την Κυβέρνηση.
ΙΑΣΟΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ: Κακό είναι;
ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΩΦΗ) ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος του Κινήµατος
Αλλαγής): Ναι, είναι λίγο περίεργο να είναι µαριονέτες οι Υπουργοί και για όλα να αποφασίζει το Μαξίµου. Εάν εσάς δεν σας ενοχλεί, είναι δικαίωµά σας. Κρίνεστε για όλα αυτά.
Εµείς, λοιπόν, αυτά πιστεύουµε και γι’ αυτά παλεύουµε και καλούµε τους αιρετούς αυτής της χώρας να υπερασπιστούν και την
αυτοδιοίκηση και τους εαυτούς τους και την πορεία του τόπου
και να παλέψουµε µαζί για τον στόχο της περιφερειακής ανάπτυξης, που είναι η µοναδική δυνατότητα για να µπορέσουµε να κρατήσουµε στον τόπο µας και τα παιδιά µας.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε την
κ. Γεννηµατά.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Φωτήλας Ιάσων από τη Νέα Δηµοκρατία. Μετά τον κ. Φωτήλα θα είναι ο κ. Ψυχογιός, ο κ. Νικολακόπουλος, ο κ. Κωνσταντόπουλος και ο κ. Σαντορινιός. Είναι η
πρώτη πεντάδα του δέκατου κύκλου οµιλητών.
ΙΑΣΟΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Πρόεδρε, αναρωτιέµαι αν θα βγείτε Πρωθυπουργός
αύριο κατά πόσο θα διατηρήσετε έναν Υπουργό ο οποίος θα
κάνει τα αντίθετα από εκείνα που λέτε εσείς στο όνοµα της δηµοκρατίας. Θα έχετε πρόβληµα να κυβερνήσετε, σας το λέω από
τώρα.
Τώρα, ας ξεκινήσουµε από τα βασικά. Αιφνιδιάζουµε κάποιον
σήµερα µε το παρόν νοµοσχέδιο; Μας καθιστά το νοµοσχέδιο,
έστω και στο ελάχιστο, ανακόλουθους σε σχέση µε τις προεκλογικές µας δεσµεύσεις; Το ακριβώς αντίθετο. Το νοµοσχέδιο έρχεται να εφαρµόσει κατά γράµµα τις προεκλογικές εξαγγελίες
της Νέας Δηµοκρατίας σε σχέση µε το ζήτηµα. Τουλάχιστον γι’
αυτό είµαστε υπερήφανοι για το γεγονός, δηλαδή, ότι νοµοθετούµε αυτά ακριβώς για τα οποία δεσµευτήκαµε προεκλογικά και
όχι για άλλα, αυτά για τα οποία ζητήσαµε την ψήφο του ελληνικού λαού και αυτός µας την έδωσε. Γιατί, πώς να το κάνουµε,
αυτό είναι το σωστό, το συνεπές, το πολιτικά ορθόδοξο, να κάνεις πράξη αυτά που έλεγες και όχι άλλα.
Επί της ουσίας τώρα, αν και πιο ουσία από την πολιτική συνέπεια δεν υπάρχει, όταν ψηφιζόταν ο νόµος της απλής αναλογικής, σας προειδοποιήσαµε ότι το νοµοσχέδιο που φέρνατε θα
οδηγούσε µε µαθηµατική ακρίβεια στην ακυβερνησία δήµων και
περιφερειών. Ήταν προφανές, όπως είναι προφανές, ότι ήταν και
το ζητούµενο για εσάς. Εσείς από την άλλη λέγατε ότι οι ισχυρισµοί µας είναι ανυπόστατοι, ότι όλα θα πάνε καλά. Ε, σήµερα δεν
µιλάµε µε εικασίες, δεν πιθανολογούµε. Έχουµε απτά αποτελέσµατα, αποτελέσµατα που οδηγούν σε συγκεκριµένα συµπεράσµατα.
Και το βασικό συµπέρασµα είναι ένα: η εφαρµογή της απλής
αναλογικής οδήγησε δήµους και περιφέρειες σε καθεστώς ακυβερνησίας µε ολέθριες συνέπειες για τους ίδιους τους δηµότες.
Στο ένα τρίτο των δήµων της χώρας ο εκλεγµένος δήµαρχος διαθέτει µειοψηφία δηµοτικών συµβούλων ως αποτέλεσµα της
εφαρµογής της απλής αναλογικής του ΣΥΡΙΖΑ.
Δηµιουργεί άραγε αυτό προβλήµατα; Η αλήθεια είναι ότι µόνο
προβλήµατα δηµιουργεί. Και έρχονται οι τοπικοί άρχοντες, έρχεται ο ίδιος ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ για να επιβεβαιώσουν όλοι
µαζί την αδυναµία άσκησης της πολιτικής για την οποία ψηφίστηκαν από το εκλογικό σώµα. Και τούτο, διότι η απλή αναλογική
στην κατανοµή των εδρών του δηµοτικού και περιφερειακού συµβουλίου ψηφίστηκε µε δόλο και σκοπιµότητα. Για την ακρίβεια
ψηφίστηκε για να µπλοκάρει αποφάσεις, για να εξαναγκάζονται
δήµαρχοι και περιφερειάρχες να υποκύπτουν στους συµβιβασµούς και ενίοτε στους εκβιασµούς αυτών που ηττήθηκαν.
Αλλά η κοντόφθαλµη πολιτική, αυτή της απλής αναλογικής,
τόσο κοντόφθαλµη που έβλεπε και ενδιαφερόταν µόνο µέχρι στις
επόµενες εκλογές, λειτούργησε µε επιπτώσεις, λειτούργησε και
λειτουργεί σε βάρος της εύρυθµης και αποτελεσµατικής λει-
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τουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Υπονοµεύει σηµαντικά τα συµφέροντα των δηµοτών. Πολλοί
δήµοι έχασαν χρήµατα από µεγάλα και σηµαντικά προγράµµατα.
Άλλοι κατέληξαν να αδυνατούν να παρουσιάσουν προϋπολογισµούς, ενώ σηµαντικές αποφάσεις δεν ελήφθησαν ποτέ. Και όλα
αυτά εξαιτίας της οµηρίας που επέφερε η απλή αναλογική. Για
να φτάσουµε και να δούµε φαινόµενα και καταστάσεις, τουλάχιστον παράδοξες και σίγουρα πρωτόγνωρες: Δήµαρχος να προσφεύγει ενώπιον της αποκεντρωµένης διοίκησης κατά απόφασης
του δικού του δηµοτικού συµβουλίου. Το διάβασα πρόσφατα. Συνέβη, λέει, µε τον δήµαρχο της Καβάλας, ο οποίος σύµφωνα µε
τα λεγόµενά του προσέβαλε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου του, όταν αυτό ψήφισε την πρόταση της αντιπολίτευσης,
ενώ στην πράξη αυτό ήταν δυνατό να εφαρµοστεί.
Ωστόσο, ο ΣΥΡΙΖΑ µας έχει συνηθίσει στα παράδοξα, στα προσκόµµατα, στα εµπόδια, στους «κόφτες». Γι’ αυτό, άλλωστε, πρόσφατα -προχθές κιόλας- καταψήφισε και τη διευκόλυνση της
ψήφου του απόδηµου ελληνισµού αδειάζοντας εύκολα την τοµεάρχη.
Εµείς, από την άλλη, καταργώντας το έκτρωµα της απλής αναλογικής δηµιουργούµε τις προϋποθέσεις, για να επανέλθει η κυβερνησιµότητα στους δήµους και τις περιφέρειες της χώρας.
Μεριµνούµε, ώστε η τοπική αυτοδιοίκηση να λειτουργήσει αποτελεσµατικά και υπέρ του συνόλου των δηµοτών. Είναι αδιανόητο
να µεταβιβάζονται οι αρµοδιότητες του εκάστοτε δηµοτικού συµβουλίου στην αντίστοιχη οικονοµική επιτροπή, όπου οι εκλεγµένοι
δήµαρχοι έχουν την πλειοψηφία, προκειµένου να λαµβάνονται
αποφάσεις άµεσα και γρήγορα. Υποβαθµίζει τον ρόλο του δηµοτικού συµβουλίου, απαξιώνει την αποφασιστική του αρµοδιότητα.
Γι’ αυτόν το λόγο το παρόν νοµοσχέδιο εξασφαλίζει την εκλογή
των τριών πέµπτων των µελών του συµβουλίου στον νικητή των
εκλογών. Επιπλέον, το όριο εκλογής εφαρµόζεται στο 43% συν
µία ψήφο από τον πρώτο γύρο, ενώ τίθεται και το όριο του 3% για
το δικαίωµα εκλογής δηµοτικού ή περιφερειακού συνδυασµού.
Μας κατηγορήσατε και γι’ αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ότι τάχα δυσχεραίνουµε τη συµµετοχή άλλων παρατάξεων, ότι το κάνουµε, για να φιµώσουµε
εναλλακτικές φωνές. Κατ’ αρχάς, εξ ιδίων κρίνετε τα αλλότρια,
γιατί αυτές είναι δικές σας, αποκλειστικά δικές σας τακτικές. Αλλά
να σας γνωρίσω ή µάλλον να σας υπενθυµίσω ότι το 3% στις δηµοτικές ή περιφερειακές εκλογές τίθεται κατ’ αντιστοιχία µε το 3%
που εσείς διατηρήσατε στις βουλευτικές εκλογές για εύλογους
λόγους.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, δεν έχετε λόγο να ανησυχείτε. Εξασφαλίζουµε το ποσοστό που έχετε συνήθως, αυτό του 3%, και
στην αυτοδιοίκηση. Οπότε, δεν έχετε λόγο να ανησυχείτε.
Τώρα, πέρα από τα αστεία, τι εξυπηρετεί αυτό το όριο; Η εισαγωγή του 3% συνιστά µια ιδιαιτέρως σηµαντική παρέµβαση αυτού
του νοµοσχεδίου, διότι ουκ ολίγες δηµοτικές παρατάξεις συστήνουν µορφώµατα τα οποία δεν εκπροσωπούν ούτε εκφράζουν µια
ελάχιστη βάση της κοινωνίας. Διότι ορισµένοι θέλουν να εκλεγούν,
όχι για να κάνουν κάτι ή να παρουσιάσουν έργο, αλλά απλά και
µόνο για να εµποδίσουν τον άλλο από το να το πράξει. Είναι οι
συνδυασµοί αυτοί που θέτουν υποψηφιότητα στις αυτοδιοικητικές
εκλογές µε αποκλειστικό στόχο να αναδειχθεί κάποιος στο συµβούλιο, για να µπορεί απλά και µόνο να παζαρεύει. Ε, λοιπόν, µε
το νοµοσχέδιο αυτό επανέρχεται η κανονικότητα.
Επανέρχεται, επίσης, η θητεία πενταετούς διάρκειας, προκειµένου οι εκλογείς να είναι σε θέση να αξιολογήσουν το έργο του
εκλεγµένου δηµάρχου ή περιφερειάρχη µέσα σε ένα εύλογο τακτικό χρονικό διάστηµα. Για τη δε κατάρτιση και δήλωση των συνδυασµών τίθεται καταληκτική ηµεροµηνία η 31η Αυγούστου του
έτους των εκλογών και η 10η Σεπτεµβρίου για την ανακήρυξη
αυτών από το αρµόδιο δικαστήριο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ο σκοπός είναι διττός: Αφ’ ενός να υπάρχει πλήρης έλεγχος
των εκλογικών δαπανών, αφ’ ετέρου οι υποψήφιοι να γνωστοποιούνται εγκαίρως στο εκλογικό σώµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας, η κατάργηση της
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απλής αναλογικής συνιστά πλέον επιτακτική ανάγκη, προκειµένου
οι δήµοι και οι περιφέρειες να απεγκλωβιστούν από τη δυσλειτουργικότητα προς όφελος του δηµοσίου συµφέροντος. Οφείλουµε να συνδράµουµε τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης,
ώστε να ανταποκρίνονται άµεσα και αποτελεσµατικά στις ανάγκες
και τα αιτήµατα της τοπικής κοινωνίας.
Το νοµοσχέδιο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και είναι
προς όφελος όλων µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επόµενος οµιλητής
είναι ο κ. Γεώργιος Ψυχογιός από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Έχετε τον λόγο, κύριε Ψυχογιέ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, ήδη από τον Αύγουστο του 2019 σπεύσατε να καταργήσατε ένα εκλογικό σύστηµα, που δεν πρόλαβε να εφαρµοστεί, αλλά προδιαγράψατε ότι
θα αποτύχει. Και θα προτιµούσα και θα ήθελα οι συνάδελφοι της
Πλειοψηφίας να είναι πιο ειλικρινείς και να πουν, όπως, για παράδειγµα, ο κ. Χατζηδάκης, ότι θα πληρώνονται οι εργαζόµενοι σε
ρεπό αντί για µισθό ή ότι τα νοσοκοµεία που τράβηξαν το βάρος
και οι εργαζόµενοι στο σύστηµα υγείας θα αναγκαστούν να συµπράξουν, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, µε τους ιδιώτες κλινικάρχες των εκατοµµυρίων της πανδηµίας ή, όπως είπατε εσείς
-σωστά, σύµφωνα µε τη δική σας λογική- ευθέως ότι «θα λάβουµε
όλα εκείνα τα θεσµικά µέτρα, ούτως ώστε να µην επανέλθει ξανά
στην εξουσία η Αριστερά». Αυτό θα µπορούσε να είναι και ο τίτλος
του νοµοσχεδίου. Όµως, αντ' αυτού, µας λένε για κυβερνησιµότητα. Πού την είδανε αν λειτουργεί ή όχι, αν επεκτάθηκε το σύστηµα ή αν υπήρξαν οι συµµαχίες; Πότε πρόλαβε να πάρει σάρκα
και οστά η απλή αναλογική; Και ειπώθηκαν και άλλες δικαιολογίες.
Ξηλώσατε τις αρµοδιότητες των δηµοτικών και περιφερειακών
συµβουλίων, καθιστώντας τα συµβουλευτικά όργανα και µετατρέποντας τους ΟΤΑ σε µονοπρόσωπα όργανα. Υπάρχουν αποφάσεις
δηµοτικών συµβουλίων, αλλά και του Περιφερειακού Συµβουλίου
Πελοποννήσου, που είναι δεξιοί οι επικεφαλής τους, όπου σας καταγγέλλουν γι’ αυτήν την αντιδηµοκρατική πρακτική. Δεν τα λάβατε υπ’ όψιν σας.
Πρόκειται για ένα προκλητικά και απαράδεκτα συγκεντρωτικό
σύστηµα που δεν εφαρµόζεται σε άλλη χώρα της Ευρώπης και
παραβιάζει και τις βασικές αρχές του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Συµβουλίου της Ευρώπης.
Τρία ερωτήµατα για το νέο σύστηµα:
Ερώτηµα πρώτο: Σε ποια άλλη χώρα όποιος παίρνει το 43%
στον πρώτο γύρο λαµβάνει το 60% των εδρών; Δεν υπάρχει περίπτωση να λυθούν προβλήµατα κυβερνησιµότητας, αν αυτά
υπάρχουν, µε ένα τόσο ενισχυµένο πλειοψηφικό σύστηµα που
θα µεταφέρει την πίεση αλλού. Και εξηγούµαι: Αντί να πάτε σε
µια προσπάθεια συναίνεσης, ώστε να έχουµε µια δίκαιη αποτύπωση της λαϊκής βούλησης σε δηµοτικό επίπεδο, φεύγουµε από
αυτό και µεταφέρετε µια διαδικασία συσχετισµών στο εσωτερικό
του πρώτου ψηφοδελτίου πίσω από κλειστές πόρτες, µε τον επικεφαλής να είναι όµηρος και πιέσεων και συµφερόντων. Και
επειδή κάποιοι µίλησαν για συναλλαγές και συµφέροντα στην
απλή αναλογική, µάλλον κρίνουν εξ ιδίων τα αλλότρια γι’ αυτά
που έγιναν επί δεκαετίες -όχι από όλους, προφανώς, τους δηµάρχους που στήριξε η Νέα Δηµοκρατία, αλλά από αρκετούςκαι είναι γνωστά.
Η απλή αναλογική εκείνο που προωθεί είναι οι προγραµµατικές συγκλίσεις από πριν. Και µόνο έτσι µπορούν να αρθούν οι
στρεβλώσεις στις συµµαχίες που ακούστηκαν και όντως υπήρξαν
σε πολλά επίπεδα. Μόνο µε αυτόν τον τρόπο. Και όσο πήγαινε η
απλή αναλογική, θα απέδιδε και περισσότερο, διότι προφανώς
είναι ένα σύστηµα για το οποίο χρειάζονται εκπαίδευση και οι αυτοδιοικητικοί και η κοινωνία. Αλλά σε αυτό έπρεπε να επενδύσουµε, για να άρουµε όλα αυτά τα φαινόµενα των παθογενειών
δεκαετιών, που εσείς καλλιεργήσατε και οδήγησαν εν πολλοίς
και στη χρεοκοπία.
Από το 2010 µέχρι το 2019 υπήρξαν πάνω από πενήντα περιπτώσεις στις δύο αυτοδιοικητικές θητείες που κατέρρευσαν οι
πλειοψηφίες τους, όχι τόσο για λόγους πολιτικούς όσο για λό-
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γους συµφερόντων. Και µας λέτε ότι θα έρθετε να το λύσετε
τώρα επαναφέροντας µε τον χειρότερο τρόπο ένα σύστηµα που
υπήρξε µόνο από το 2006 και µετά.
Ερώτηµα δεύτερο: Ποιος είναι ο λόγος που βάζετε το όριο 3%
σε εκλογές των ΟΤΑ; Δεν το έχετε απαντήσει αυτό. Φοβάστε
µήπως µπορεί στον Δήµο Κορινθίων, για παράδειγµα, να κατέλθει στις εκλογές κάποιο µονοθεµατικό ψηφοδέλτιο; Ποιο είναι το
διακύβευµα; Για ποιο λόγο δηµιουργείτε τέτοια σοβαρά ζητήµατα δηµοκρατίας, αντιπροσώπευσης και αποτύπωσης της βούλησης των πολιτών; Υπάρχει απάντηση γι’ αυτό. Έχετε αλλεργία
σ’ αυτά. Είναι ιδεολογικό και βαθιά στρατηγικό το θέµα και θα
αναφερθώ και παρακάτω.
Ερώτηµα τρίτο: Γιατί θέλετε να µειώσετε τον αριθµό των δηµοτικών και περιφερειακών συµβουλίων; Προφανώς, αυτή είναι
η στρατηγική σας. Κι είναι άλλο πράγµα να πει κάποιος, κύριε
Υπουργέ, όπως λέει η Αριστερά, «εµείς σκεφτόµαστε παγκόσµια
και δρούµε τοπικά» -άρα είναι και πολιτική η διάσταση- και είναι
άλλο πράγµα αυτό που κάνετε εσείς εδώ.
Εσείς τι κάνετε εδώ; Μετατρέπετε τους ΟΤΑ σε πεδίο κεντρικής πολιτικής αντιπαράθεσης, αµιγώς κοµµατικό.
Προφανώς, επαναλαµβάνω, υπάρχουν προγραµµατικές διαφωνίες, υπάρχουν θέσεις στα δηµοτικά συµβούλια, στα περιφερειακά και επ’ αυτών συζητάµε. Όµως, δεν έχετε καταλάβει,
προφανώς, καθόλου πως λειτουργεί ο θεσµός της αυτοδιοίκησης και των κοινοτήτων. Η αυτοδιοίκηση πρέπει να έχει όργανα
και θεσµούς εγγύτητας, για να µπορέσει να προσεγγίσει το πρόβληµα το οποίο θα επικοινωνήσει και θα λύσει.
Καταργώντας την κάλπη για εκλογή προέδρων και συµβουλίων
κοινοτήτων, το µόνο που θα καταφέρετε είναι να αποµακρύνετε
ακόµη περισσότερο τους κατοίκους µικρών και αποµακρυσµένων
περιοχών από την αυτοδιοίκηση. Πολλοί νέοι είχαν ασχοληθεί
λόγω αυτού του συστήµατος µε τα κοινά. Τους αποθαρρύνετε,
λοιπόν. Ήδη το κάνατε, αλλοιώνοντας τη λαϊκή βούληση, µόλις
αναλάβατε Κυβέρνηση, µε αντισυνταγµατικότητα ενδεχοµένως,
καταργώντας την ξεχωριστή κάλπη για τα όργανα των κοινοτήτων και βάζοντάς τους ουρά στο κεντρικό ψηφοδέλτιο.
Έρχοµαι στις αρµοδιότητες. Ένα επιτελικό µπάχαλο µε τις αρµοδιότητες που σχετίζονται µε πολλούς τοµείς, αλλά κυρίως και
µε την Πολιτική Προστασία. Θα µιλήσω γι’ αυτό, γιατί απ’ την αριστεία σας έχει υποφέρει η Κορινθία τα τελευταία δύο χρόνια. Πέρυσι φωτιά στα Αθίκια, φέτος στο Σχίνο, χιλιάδες στρέµµατα
καµένα µε αρµοδιότητες κουβάρι και οι άνθρωποι της πρώτης
γραµµής να επιχειρούν χωρίς σχέδιο και µέσα.
Η Κορινθία, όπως και άλλοι δήµοι, θυµούνται τι έγινε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ µε τις χρηµατοδοτήσεις και τους πόρους που
πήραν, διότι και τα έργα που γίνονται σήµερα είναι από αυτά τα
χρήµατα, εν µέσω µνηµονίων και µετά, που στείλαµε στους δήµους και τις περιφέρειες. «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, ΙΙ» και πολλά άλλα χρηµατοδοτικά εργαλεία. Αυτά τα θυµούνται, προφανώς. Επίσης, θα
πω ότι δεν είµαστε και ίδιοι, όπως ακούστηκε. Είµαστε δύο κόσµοι µε τη Νέα Δηµοκρατία. Δεν µπορεί το ΚΚΕ να λέει ότι κάναµε ακριβώς τα ίδια ή λειτουργήσαµε µε τον ίδιο τρόπο ή ότι
έχουµε µία πολιτική η οποία ταυτίζεται. Να ρωτήσουν τον κ. Πελετίδη, εάν πήρε έργα, χρηµατοδοτήσεις και σε ποια κατεύθυνση
ήταν οι παρεµβάσεις της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ τότε.
Ο κύριος Υπουργός, λοιπόν, µε το παρόν νοµοσχέδιο καταδικάζει τη χώρα µε αντιδηµοκρατική κατεύθυνση. Πάµε σε προσωποπαγή και όχι σε συλλογικά όργανα, απαξιώνεται ο θεσµός της
αυτοδιοίκησης περαιτέρω και πρέπει να κάνουµε τις κινήσεις µας
απέναντι σε αυτό. Διεκδίκηση δηµοκρατικής λειτουργίας της αυτοδιοίκησης, ενίσχυση της συµµετοχής των πολιτών, αλλά και
στρατηγική αναβάθµιση δηµοτικών υποδοµών, δοµών κοινωνικής
πολιτικής και προσλήψεις µόνιµων θέσεων, όπως κάναµε εµείς
τα προηγούµενα χρόνια, για να µπορέσει να αναπτυχθεί η αυτοδιοίκηση.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΒΔΕΛΑΣ)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας το εξής. Αυτό το σύστηµα
θα αλλάξει και δεν θα αλλάξει µόνο από εµάς, θα αλλάξει απ’ την
ίδια την κοινωνία και την αυτοδιοίκηση. Εσείς, κύριε Βορίδη, φοβάστε τις πρωτοβουλίες και τα κινήµατα πολίτων, υποτιµάτε την

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ωριµότητα της κοινωνίας και τους στοχοποιείτε. Φοβάστε την εκπροσώπηση που θέλετε να ελέγχετε, την ενεργοποίηση των πολιτών. Θέλετε παράγοντες και παραγοντίσκους στην επαρχία.
Θέλετε πλήρη έλεγχο από τον τοπικό πρόεδρο µέχρι τον περιφερειάρχη, για να περνάτε τις βαθιά αντιλαϊκές πολιτικές σας και
τις ιδιωτικοποιήσεις.
Νοµίζετε ότι θα τα καταφέρετε. Όµως, να έχετε υπ’ όψιν σας
ότι θα πάρετε απάντηση και θα είναι ηχηρή η απάντηση αυτή
απέναντι σε αυτό που µεθοδεύετε, να γυρίσετε την αυτοδιοίκηση
και την κοινωνία στο παρελθόν, στην ανάθεση, στη µη άµεση
συµµετοχή, στην τακτική που οδήγησε στην χρεοκοπία.
Εµείς µε όλα τα µέσα που διαθέτουµε θα παλέψουµε για να
το αποτρέψουµε αυτό, βάζοντας τον κόσµο στη λογική της συµµετοχής, µε τις προοδευτικές δυνάµεις, τις αριστερές δυνάµεις,
τα κινήµατα και τους δηµοκρατικούς πολίτες. Να έχετε υπ’ όψιν
σας ότι και η κοινωνία σε αυτά που πάτε να νοµοθετήσετε σας
έχει αφήσει πίσω. Θα το δείτε αυτό και να αφήσουν κάποιοι συνάδελφοι τα περί 3%. Το 3% που γίνεται 33% και 43% σαν το όριο
που βάζετε, στις κεντρικές εκλογές θα το δείτε σύντοµα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Καλείται στο Βήµα ο κ. Ανδρέας Νικολακόπουλος από τη Νέα
Δηµοκρατία και τον Πύργο Ηλείας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα καλούµαστε να συζητήσουµε και να ψηφίσουµε ένα σηµαντικό νοµοσχέδιο µε επίκεντρο την αυτοδιοίκηση, έναν από τους βασικούς
πυλώνες της δηµοκρατίας, αλλά και της διακυβέρνησης της
χώρας.
Η συµµετοχή και η παράθεση προτάσεων και ιδεών των τοπικών κοινωνιών σε όλα τα ζητήµατα που τους αφορούν αποτελεί
βασική αρχή του δηµοκρατικού µας πολιτεύµατος. Μια σύγχρονη κοινωνία, για να έχει σταθερή εξέλιξη στον χρόνο, οφείλει
να πράττει προς όφελος των πολιτών της. Για να συµβεί αυτό,
πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα στις δηµοτικές και περιφερειακές αρχές να λαµβάνουν και να υλοποιούν αποφάσεις, εκφράζοντας τη βούληση της πλειοψηφίας των πολιτών.
Η εφαρµογή του νόµου 4555/2018 που εισήγαγε ο ΣΥΡΙΖΑ στις
τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές επέφερε πολλά προβλήµατα, κυρίως όσον αφορά στην εφαρµογή της λεγόµενης απλής
αναλογικής στην κατανοµή των εδρών του δηµοτικού και περιφερειακού συµβουλίου. Είναι ένας νόµος που δηµιούργησε πιο
πολλά εµπόδια στη διοίκηση των τοπικών αρχών απ’ όσα υποτίθεται ότι θα έλυνε, αλλά και ακόµα περισσότερα εµπόδια στους
εκλεγµένους δηµάρχους και περιφερειάρχες να ασκήσουν αποτελεσµατική πολιτική προς όφελος των συµπολιτών τους. Ένας
εκλογικός νόµος που το µόνο που έκανε είναι να ευνοεί τη µειοψηφία και όχι το σύνολο των ατόµων που αποτελούν την κοινωνία, αλλά και να βάζει εµπόδια στη λήψη αποφάσεων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε έναν ουδέτερο πολιτικά
χρόνο, µε την ασφάλεια της χρονικής απόστασης από τις επερχόµενες αυτοδιοικητικές εκλογές και χωρίς καµµία µικροπολιτική
σκοπιµότητα επαναφέρουµε µε το παρόν σχέδιο νόµου τη λογική
κατανοµής των εδρών που ίσχυε πριν το 2019, βάζοντας τέλος
στην ακυβερνησία που επέβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ, µε στόχο να επαναφέρουµε την εύρυθµη λειτουργία και ισορροπία τόσο µεταξύ των
δηµοτικών και περιφερειακών αρχών όσο και του συνόλου των
συµβουλίων.
Ο ρόλος των αιρετών σε ένα δήµο είναι σαφής. Σε κάθε δηµοκρατική κοινωνία υπάρχει ένας βασικός διαχειριστής των ζητηµάτων. Ως κοινοβουλευτικοί που συµµετέχουµε στη λήψη των
αποφάσεων προς όφελος της κοινωνίας µέσα από τον πιο δηµοκρατικό θεσµό, το Κοινοβούλιο, οφείλουµε να προάγουµε αντίστοιχα την αποτελεσµατικότερη διαδικασία λήψης αποφάσεων
και στα υπόλοιπα θεσµικά όργανα της κοινωνίας.
Θα µου επιτρέψετε µια σύντοµη αναφορά, συγκεκριµένα, στα
πιο κρίσιµα σηµεία του παρόντος νοµοσχεδίου, που αλλάζουν
ουσιαστικά το πλάνο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι δήµαρχοι
και οι περιφερειάρχες που θα αναδειχθούν από τις εκλογές του
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Οκτωβρίου του 2023 θα έχουν έναν πλήρη κύκλο πενταετούς θητείας, που θα ξεκινά από την 1η Ιανουαρίου του 2024. Έτσι, θα
γίνει πιο εύκολο να φανεί και να εκτελεστεί το έργο του κάθε δηµάρχου και περιφερειάρχη, διότι παρατηρείται πολλές φορές να
εκτελούνται τα έργα των προηγούµενων και να µην υπάρχει
σαφής εικόνα στους πολίτες για το έργο του καθενός, ενώ παρατηρείται ορισµένες φορές ακόµα και η µη ολοκλήρωση έργων
λόγω διαφωνιών.
Το όριο εκλογής από τον πρώτο γύρο προσαρµόζεται στο
43%, ενώ ο πρώτος σε ψήφους συνδυασµός εξασφαλίζει τα τρία
πέµπτα των µελών του συµβουλίου. Παράλληλα, τίθεται όριο 3%
για το δικαίωµα εκλογής δηµοτικού ή περιφερειακού συµβούλου,
όριο ανεξάρτητο από τον αριθµό των µελών του οικείου συµβουλίου και εναρµονισµένο µε το ισχύον όριο για τις εθνικές εκλογές, διότι δεν µπορούµε να δεχθούµε ότι µπορεί να σχηµατιστεί
κυβέρνηση και πλειοψηφία στο κοινοβούλιο µε 43% και ελάχιστο
ποσοστό για εκπροσώπηση στο κοινοβούλιο 3% και αυτό να µην
είναι εφικτό στο δηµοτικό ή στο περιφερειακό συµβούλιο. Άλλωστε, και η Αξιωµατική Αντιπολίτευση αξιοποίησε το πλειοψηφικό
σύστηµα, για να βρεθεί δύο φορές στην εξουσία και µάλιστα µε
ποσοστό κάτω από 40% και µε κυβερνητικό συνασπισµό. Γιατί,
λοιπόν, το πλειοψηφικό σύστηµα εµποδίζει τη συνεργασία µεταξύ συνδυασµών; Η προγραµµατική σύγκλιση και συνεργασία
δεν µπορεί να γίνεται εξ ανάγκης, ευκαιριακά και εξαιτίας του
πολιτικού συστήµατος, διότι καταλήγει σε επικίνδυνα αποτελέσµατα. Επικίνδυνα αποτελέσµατα, όπως αυτά της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Πρέπει να είναι αποτέλεσµα ουσιαστικής προγραµµατικής σύγκλισης µε συγκεκριµένη κατεύθυνση και σκοπό.
Ας θυµηθούµε, όµως, τι προβλήµατα προκάλεσε η εφαρµογή
του συστήµατος που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Στο Δήµο Θεσσαλονίκης ο δήµαρχος εκλέχθηκε τη δεύτερη Κυριακή µε ποσοστό 66,8%, αλλά έχει µόνο 7 από τις 49 έδρες του
δήµου. Στο Δήµο Ορεστιάδας ο δήµαρχος εκλέχθηκε την πρώτη
Κυριακή µε ποσοστό µεγαλύτερο του 50%, αλλά δεν έχει πλειοψηφία στο δηµοτικό συµβούλιο.
Θα σας αναφέρω, όµως, άλλο ένα παράδειγµα από το Δήµο
Καβάλας, όπου ο δήµαρχος, θιασώτης της απλής αναλογικής,
εξελέγη τη δεύτερη Κυριακή µε ποσοστό 63% και εξέλεξε εννέα
από τους σαράντα έναν δηµοτικούς συµβούλους και λόγω της
έλλειψης πλειοψηφίας καταψηφίστηκε στο δηµοτικό συµβούλιο
πρόταση για συµµετοχή σε ευρωπαϊκό πρόγραµµα ύψους 4 εκατοµµυρίων ευρώ.
Και γενικότερα, είναι σε όλους γνωστά τα προβλήµατα και δεν
νοµίζω ότι χρειάζεται να παραθέσουµε παραδείγµατα από την
ιστορία της χώρας µας πριν τη Μεταπολίτευση, αλλά και από τη
σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία σε χώρες όπου εφαρµόστηκε η
απλή αναλογική. Με άλλα λόγια, η απλή αναλογική είναι ένας
ακόµα µύθος της Αριστεράς, µια ιδεοληψία την οποία χρησιµοποίησε, για να δηµιουργήσει ένα χάος στην τοπική αυτοδιοίκηση
και µε αυτόν τον τρόπο να προσπαθήσει να την ελέγξει, αδιαφορώντας ουσιαστικά για την επίλυση των περιφερειακών προβληµάτων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µια ακόµα σηµαντική ρύθµιση
είναι η πρόβλεψη για καταληκτική ηµεροµηνία κατάρτισης και
δήλωση των συνδυασµών µέχρι την 31η Αυγούστου του έτους
των εκλογών, ώστε τη 10η Σεπτεµβρίου να πραγµατοποιηθεί η
ανακήρυξη αυτών από το αρµόδιο δικαστήριο. Με αυτόν τον
τρόπο αντιµετωπίζεται ακόµη ένα πρόβληµα της εκλογικής διαδικασίας, δίνεται περισσότερος χρόνος στους υποψηφίους να
προετοιµαστούν και να διεξάγουν προεκλογικό αγώνα, γίνεται
πιο έγκυρη ενηµέρωση των πολιτών για τους υποψήφιους συνδυασµούς και πραγµατοποιείται καλύτερος και αποτελεσµατικότερος έλεγχος των εκλογικών δαπανών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι οργανισµοί της τοπικής αυτοδιοίκησης, ως κατά το Σύνταγµα αποκεντρωµένοι φορείς διοίκησης των δηµοσίων υποθέσεων, οφείλουν και πρέπει να
λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς µικροπολιτικά παιχνίδια, να
λειτουργούν µε γνώµονα το όφελος των συµπολιτών τους, οι
οποίοι τους εξέλεξαν, για να µπορούν να έχουν φωνή και η φωνή
τους να έχει αξία.
Είµαι βέβαιος ότι µε τη µεταρρύθµιση αυτή πολλά από τα προ-

13293

βλήµατα που εµφανίζονται µέχρι σήµερα στους Οργανισµούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, µε την άστοχη έµπνευση του ΣΥΡΙΖΑ για
την απλή αναλογική, θ’ αντιµετωπιστούν. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε δεσµευτεί προεκλογικά γι’ αυτή τη µεταρρύθµιση που σήµερα κάνουµε επιλύοντας πολλά αδιέξοδα
των τοπικών αρχών, αλλά και ενισχύοντας την τοπική αυτοδιοίκηση θεσµικά και αναπτυξιακά.
Σας καλώ, λοιπόν, να ψηφίσουµε το παρόν σχέδιο νόµου.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε Νικολακόπουλε και για την τήρηση του χρόνου,
γιατί ο επόµενος οµιλητής σίγουρα θα µου ζητήσει ανοχή.
Τον λόγο έχει ο κ. Νεκτάριος Σαντορινιός από τον ΣΥΡΙΖΑ και
τα όµορφα Δωδεκάνησα.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Παρακαλώ.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Πάντα προκαταλαµβάνετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας έχω µάθει, λίγο
πολύ, όλους.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
κύριε Υπουργέ, θα µου επιτρέψετε, να ξεκινήσω από την επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη σήµερα στην Αστυπάλαια, στην εκλογική µου περιφέρεια άλλωστε. Θα αξιοποιήσω και την παρουσία
σας, κύριε Υπουργέ, για να σας ρωτήσω µερικά πράγµατα.
Προφανώς, κανείς δεν µπορεί να είναι αντίθετος στο να γίνει
ένα νησί πράσινο και αυτόνοµο. Είναι, όµως, πραγµατικά έτσι;
Σήµερα, ο κ. Μητσοτάκης ουσιαστικά έκανε µια φιέστα επικοινωνιακού χαρακτήρα. Τι κάνει; Παραλαµβάνει πέντε ηλεκτρικά αυτοκίνητα από γνωστή αυτοκινητοβιοµηχανία. Αυτό. Πού θα γίνει
η υβριδική µονάδα; Δεν ξέρουµε. Τι άλλο εγκαινιάζει; Εγκαινιάζει
εννέα φορτιστές, από τους οποίους τους έξι τους έχει αγοράσει
ο δήµος. Τους τρεις δίνει η εταιρεία. Θα σας δώσω και τις αποφάσεις. Θα τις καταθέσω στα Πρακτικά.
Λέτε, λοιπόν, ότι θα γίνει ένα πράσινο, αυτόνοµο νησί και µάλιστα, το πρώτο. Αυτό είναι ύβρις. Μην τα λέµε αυτά. Βεβαίως
και πρέπει να γίνει πράσινο και αυτόνοµο νησί η Αστυπάλαια.
Έχει γίνει όµως, και η Τήλος και ο Άη Στράτης. Γιατί τα ξεχνάµε
αυτά; Επειδή έγιναν επί της δικής µας διακυβέρνησης; Δεν είναι
σωστό.
Επίσης, λέτε ότι θα είναι αυτόνοµο. Αλήθεια, µε 60% κάλυψη
ένα νησί είναι αυτόνοµο; Δεν µου βγαίνουν τα µαθηµατικά εµένα.
Διότι τόσο λέει η µελέτη του ΔΕΔΔΗΕ και µάλιστα, σε επίσηµη
απάντηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπου
εκεί σηµειώνεται επιπλέον ότι τα τεύχη δηµοπράτησης δεν είναι
σε ώριµο στάδιο επεξεργασίας, η εισήγηση του αρµόδιου διαχειριστή βρίσκεται υπό εκπόνηση και ερευνώνται όλες οι εναλλακτικές επιλογές διαχείρισης του έργου. Μέχρι τον Φεβρουάριο, δε,
υπήρχε ένα µνηµόνιο συνεργασίας, το οποίο δεν ήταν δεσµευτικό.
Αλήθεια έχει γίνει η σύµβαση; Τι εγκαινιάζουµε; Εγκαινιάζουµε ένα
µνηµόνιο συνεργασίας µη δεσµευτικό; Ποιο θα είναι το ύψος χρηµατοδότησης από την εταιρεία; Ξέρετε, η Αστυπάλαια θα γίνει ένα
ανοιχτό εργαστήρι δοκιµής αυτόνοµης οδήγησης και θα πάρει
υπεραξία η εταιρεία από αυτό. Τι θα δώσει; Θα δώσει τα πέντε αυτοκίνητα που εγκαινιάζει ο κ. Μητσοτάκης σήµερα;
Εσείς, κύριε Υπουργέ, το Υπουργείο σας απάντησε ότι δεν
γνωρίζετε ποια είναι τα έργα που θα γίνουν στο πλαίσιο του πρότζεκτ. Και σας ρωτάω: Σήµερα που γίνεται η φιέστα ποια θα είναι
τα έργα που θα γίνουν στο πλαίσιο του πρότζεκτ και θα χρηµατοδοτηθούν από το «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»; Θα σας δώσω για την
απάντηση του Υπουργείου. Προσπαθείτε να χτίσετε ένα πράσινο
προφίλ µε φιέστες και για έργα που δεν έχουν καν πλήρη σχεδιασµό, ενώ εκεί που θα έπρεπε να χρηµατοδοτηθεί η πράσινη
οικονοµία, στο Ταµείο Ανάκαµψης, τους δήµους τους έχετε
εκτός νυµφώνος. Έχετε κάποιους λίγους και εκλεκτούς να πάρουν τα χρήµατα.
Και λέµε ότι η Αστυπάλαια αξίζει να είναι ένα πράσινο αυτόνοµο νησί, να προσελκύει πράσινες επενδύσεις, όµως, µε ουσία
και προγραµµατισµό και όχι µε φιέστες. Και αυτό πρέπει να γίνει
κατανοητό.
Και επειδή µιλάµε για τα νησιά και τη νησιωτικότητα σχετικό-
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τητα, αλήθεια, τι κάνατε στον καιρό της πανδηµίας; Κατρακύλησαν τα έσοδά τους, γιατί κυρίως στηρίζονται στον τουρισµό. Ενισχύσατε τους προϋπολογισµούς των δήµων, προκειµένου να
κάνουν αναστολές; Τους είπατε: «Έχετε δικαίωµα κάνατε αναστολή στα δηµοτικά τέλη». Λεφτά τους δώσατε;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Δώσανε.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Ναι, έδωσαν πολλά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Τι να κάνω
τώρα;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Θα σας πω εγώ τι έδωσαν.
Στον Δήµο Καλύµνου, κύριε ναύαρχε -όλοι σας αναφέρουν
τώρα τελευταία- χρηµατοδοτήθηκαν οι φιάλες οξυγόνου σ ‘αυτή
τη δύσκολη κρίση από τον δήµο και όχι από το Υπουργείο Υγείας,
γιατί το Υπουργείο Υγείας φρόντισε να µειώσει τον προϋπολογισµό του Νοσοκοµείου της Καλύµνου. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Ακόµα και στις δύσκολες στιγµές, οι δήµοι υποκαθιστούν
το κράτος. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ηρεµήστε, σας παρακαλώ.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Κύριε Υπουργέ, η τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί το κύτταρο της δηµοκρατίας, ιδιαίτερα οι δηµοτικές και τοπικές κοινότητες, οι οποίες εν καιρώ είχαν
εγκαταλειφθεί. Οι ΟΤΑ είναι κατ’ εξοχήν πεδίο συνεργασίας και
συνεννόησης. Εµείς επειδή πιστεύαµε στην ανάγκη συνεργασιών, προοδευτικών αλλαγών, αντιπροσωπευτικότητας της
ψήφου κάναµε τρεις βασικές αλλαγές: Εφαρµόσαµε απλή αναλογική στην εκλογή των συµβούλων. Κάναµε διαχωρισµό των τοπικών κοινοτήτων µε την τρίτη κάλπη και αποφυγή του
εναγκαλισµού από τον δήµαρχο και δυνατότητα στις δηµοτικές
κοινότητες να έχουν προϋπολογισµό και τη διαχείριση της καθηµερινότητας. Έτσι, µπήκαν νέοι άνθρωποι στα τοπικά συµβούλια.
Μπήκαν άνθρωποι µε όρεξη, γιατί ήξεραν ότι θα µπορούσαν να
διαχειριστούν τα τοπικά τους. Είδαµε συνεργασίες σε επίπεδο
κοινότητας. Και µας λέτε τώρα ότι υπάρχει πρόβληµα κυβερνησιµότητας και δείχνετε τον νόµο.
Λοιπόν, όσοι το λέτε αυτό να κοιτάξετε τον καθρέφτη, γιατί
εδώ και δύο χρόνια οι δήµοι δεν διοικούνται από τον νόµο του
ΣΥΡΙΖΑ. Διοικούνται από το έκτρωµα Θεοδωρικάκου που εσείς
ψηφίσατε, γιατί µετατρέψατε τα δηµοτικά συµβούλια και τα περιφερειακά συµβούλια σε φιλοσοφικούς οµίλους για προβληµατισµούς, καταργήσατε τη δυνατότητα συνεργασίας των
παρατάξεων -αυτό σας έλεγα, κύριε Βορίδη προηγουµένως- µε
την υποχρέωση της συγχώνευσης, καταργήσατε τους προϋπολογισµούς στις τοπικές και στις δηµοτικές κοινότητες, φέρατε
την απόλυτη εξουσία στον δήµαρχο µέσω των επιτροπών, τις
οποίες ελέγχει απόλυτα και µετατρέψατε τα συλλογικά όργανα
σε χειροκροτητές. Μας κατηγορείτε, λοιπόν, ότι έχει γίνει ο
νόµος. Σας το ξαναείπα, κοιτάτε τι ψηφίσατε. Τον νόµο Θεοδωρικάκου να κατηγορείτε.
Αυτός ο νόµου που φέρνετε είναι αντιδηµοκρατικός, αναχρονιστικός και καλπονοθευτικός, κυρίως, όµως, καταργεί τη δηµοκρατία και εγκαθιστά αριστοκρατία, γιατί νοθεύεται η λαϊκή
βούληση πιο βάναυσα και από τα ακραία πλειοψηφικά συστήµατα, αντίθετα µε τα µοντέλα εκλογής που υπάρχουν στις ευρωπαϊκές χώρες. Είναι ένα σύστηµα υπερσυγκεντρωτικό, χωρίς
λαϊκή δεδηλωµένη. Και έχουµε εκλογή του δηµάρχου και του περιφερειάρχη µε 43% δίνοντας του 60%; Η δυσαναλογία αυτή εκπροσώπησης είναι η χειρότερη που υπήρξε στην ιστορία, πλην
του 2006.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα χρειαστώ δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
Για να το καταλάβουµε απλά, στον πρώτο γύρο, η παράταξη
προτείνει δηµοτικούς συµβούλους για τη σύνθεση του δηµοτικού
συµβουλίου και προτείνει και δήµαρχο. Αν πάρει 50%, τότε εκλέγεται ο δήµαρχος. Αλλιώς, πάµε στον δεύτερο γύρο, όπου δεν
ψηφίζουµε παρατάξεις, αλλά δήµαρχο. Αυτή είναι η διαφορά.
Αυτό πρέπει να καταλάβετε. Αυτό ουσιαστικά νοθεύετε σήµερα
µε αυτόν το νόµο.
Και, ταυτόχρονα, τι κάνετε; Μειώνετε τη δυνατότητα των νέων
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να συµµετέχουν στα ψηφοδέλτια. Και γιατί το κάνετε αυτό; Γιατί
ουσιαστικά µειώνετε τον αριθµό των συµβούλων και επί της ουσίας αυξάνετε και τον αριθµό των υποψηφίων. Αυτό ποιους ευνοεί; Αυτούς που µπορούν να πληρώσουν, αυτούς που είναι
γνωστοί, που είναι φίρµες. Οι νέοι δεν θα µπουν στα δηµοτικά
και περιφερειακά συµβούλια και αυτό ακριβώς θέλετε, γιατί ξέρετε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί πεδίο ανάδειξης νέων
ανθρώπων που θέλουν να ασχοληθούν µε τα κοινά. Αυτό σας φοβίζει. Δεν θέλετε τους νέους. Δεν θέλετε τις παραγωγικές δυνάµεις στο προνοµιακό πεδίο της πολιτικής. Θέλετε
πελάτες-πολίτες και όχι ενεργούς πολίτες. Αυτό είναι το πρόβληµά σας.
Και κλείνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ πάρα
πολύ. Είναι η πρώτη φορά που σε εκλογικό νόµο για την τοπική
αυτοδιοίκηση η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δεν έχει κατ’ εξαίρεση συγκεκριµένη σύνθεση περιφερειακού συµβουλίου. Γιατί
έχει πάντα περισσότερους περιφερειακούς συµβούλους; Γιατί
έχει σαράντα οκτώ νησιά και πολλά από αυτά είναι µικρά.
Άρα, υπάρχει πρόβληµα εκπροσώπησής τους. Γι’ αυτό βάζουµε και περισσότερους περιφερειακούς συµβούλους από ότι
είναι το µέτρο. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αυτήν τη στιγµή
είναι στις τριακόσιες χιλιάδες, στο όριο. Μπορεί να έχει από
τριάντα πέντε έως σαράντα πέντε, ενώ σήµερα έχει πενήντα ένα
περιφερειακούς συµβούλους. Αυτό σηµαίνει ότι τα νησιά θα υποεκπροσωπηθούν.
Βάλτε την έννοια της νησιωτικότητας. Καταλάβετέ το. Και
απορώ: Αυτός ο περιφερειάρχης, αυτό το περιφερειακό συµβούλιο γιατί αποσιωπούν σε αυτήν την καταστρατήγηση που γίνεται
για πρώτη φορά στα χρονικά; Είναι ντροπή για τη νησιωτικότητα.
Είναι προσβολή για τα νησιά.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νεκτάριος Σαντορινιός 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 (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε
Καλείται στο Βήµα ο κ. Δηµήτριος Κωνσταντόπουλος του Κινήµατος Αλλαγής από την όµορφη Αιτωλοακαρνανία. Σας στεναχωρήσαµε, βέβαια, προχθές, αλλά δεν πειράζει.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, µιλάµε για την
τοπική αυτοδιοίκηση, ένα προνοµιακό πεδίο για εµάς στο
ΠΑΣΟΚ. Μην ξεχνάτε ότι εµείς κάναµε τις µεταρρυθµίσεις και τις
µεγάλες αλλαγές στην τοπική αυτοδιοίκηση. Άρα, έχουµε έναν
λόγο παραπάνω και να µιλήσουµε και να επιµείνουµε και να προτείνουµε και να απαιτήσουµε.
Για εµάς η διοικητική αποκέντρωση µε ενίσχυση της τοπικής
αυτοδιοίκησης ήταν και παραµένει ένας σταθερός πυρήνας σκέψης όλων των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και σήµερα του Κινήµατος Αλλαγής. Και ήταν και παραµένει σταθερή πυξίδα της
δηµοκρατικής παράταξης.
Αποτυπώθηκε στην ιδρυτική διακήρυξη της 3ης του Σεπτέµβρη
και διασφαλίστηκε – θα έλεγα- θεσµικά µέσα από την επιµονή
του Ανδρέα Παπανδρέου κατά την εποχή του 1980, ώστε να ενισχυθεί το πολιτικό συµµετοχικό στοιχείο στη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων.
Αγαπητοί συνάδελφοι, µην ξεχνάτε ότι στο θεσµικό οπλοστάσιο
της τοπικής αυτοδιοίκησης οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ συνεισέφεραν τη δηµοτική αποκέντρωση µε τα συµβούλια διαµερισµάτων,
τα συνοικιακά συµβούλια, τον θεσµό των παρέδρων, τον θεσµό
των αντιδηµάρχων, τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους που αντικατέστησαν την κρατική επιχορήγηση.
Και όλα αυτά, αγαπητοί συνάδελφοι, πότε έγιναν; Την εποχή
του 1980. Άρα, ήµασταν πρωτοπόροι από τότε εµείς, το ΠΑΣΟΚ,
το Κίνηµα Αλλαγής. Για να συνεχίσουµε το 1997 ως ΠΑΣΟΚ τις µεγάλες µεταρρυθµίσεις µε την τοµή στην τοπική αυτοδιοίκηση, το
πρόγραµµα «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ», µε το οποίο θεσµοθετήθηκε η περιφέρεια ως αποκεντρωµένη µονάδα της κρατικής διοί-
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κησης και, τέλος, το 2010 µε το πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»,
όπου είχαµε εκ νέου αναµόρφωση της αρχιτεκτονικής δοµής του
διοικητικού και αυτοδιοικητικού χάρτη της χώρας.
Αγαπητοί συνάδελφοι, όλες οι µεταρρυθµίσεις µε προοδευτικό
πολιτικό πρόσηµο έχουν αναφορά το ΠΑΣΟΚ, τις κυβερνήσεις του
Ανδρέα Παπανδρέου, του Κώστα Σηµίτη, του Γιώργου Παπανδρέου και, µάλιστα, µεταρρυθµίσεις σε πείσµα όλων αυτών που
αντιστέκονταν, κύριε Υπουργέ, στην εξέλιξη του αυτοδιοκητικού
συστήµατος. Και αναφέροµαι στα τότε κόµµατα της αντιπολίτευσης. Για ένα σύγχρονο, δηλαδή, αυτοδιοικητικό χάρτη στη χώρα
τότε εκείνα τα κόµµατα της αντιπολίτευσης αντιδρούσαν. Μάλιστα, σε πείσµα όλων όσων έβαζαν εµπόδια κοιτώντας µικροεκλογικές σκοπιµότητες.
Σήµερα, λοιπόν, το νοµοσχέδιο που συζητάµε αγγίζει βαθιά τη
δηµοκρατική παράταξη, διότι µε αυτό το παρόν νοµοσχέδιο καταργείται ο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ», που υπήρξε επί της ουσίας µια ατυχής -ατυχέστατη, θα έλεγα- ανάµιξη στην τοπική αυτοδιοίκηση και,
µάλιστα, διαφορετικών εκλογικών συστηµάτων ανά αιρετό όργανο
των ΟΤΑ, κάτι, βέβαια, που κρίθηκε στη συνέχεια και στις εκλογές
του 2019. Και κρίθηκε ουσιαστικά και απέτυχε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η τοπική αυτοδιοίκηση αντιµετωπίστηκε,
θα έλεγα και από την προηγούµενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ως
ένας πολιτικός βατήρας. Βέβαια, τα πενιχρά µονοψήφια αποτελέσµατα του 2019 έδειξαν στην τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ότι
πραγµατικά το νοµοσχέδιο που πρότειναν για την τοπική αυτοδιοίκηση απέτυχε. Απέτυχε, δηλαδή, µια µεταρρύθµιση που πρόταξε
η κυβέρνηση τότε ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Κύριε Υπουργέ, να έλθουµε σε εσάς. Πολύ φοβάµαι ότι και σήµερα µε την παρούσα Κυβέρνηση σέρνεστε πίσω από άλλες προτεραιότητες και κυρίως µέσα από µικροκοµµατικές σκοπιµότητες,
θα έλεγα.
Εµείς, το Κίνηµα Αλλαγής του ΠΑΣΟΚ, αντίθετα, πιστεύουµε
βαθιά ότι ο θεσµός της τοπικής αυτοδιοίκησης έχει ανάγκη από
τον εκσυγχρονισµό και τον εκδηµοκρατισµό και τούτο, αγαπητοί
συνάδελφοι, µε σαφή κατανοµή αρµοδιοτήτων, µε πραγµατική
αυτοτέλεια έναντι της κεντρικής εξουσίας, µε µελετηµένους οικονοµικούς πόρους, γιατί αρµοδιότητες, αγαπητοί συνάδελφοι,
χωρίς πόρους είναι ανεδαφικές, µε µηχανισµούς ελέγχου, για
την αντιµετώπιση φαινοµένων κακοδιαχείρισης, καθώς και µε
πνεύµα φορολογικής αποκέντρωσης, όπως είπε και ο εισηγητής
µας.
Ναι, ναι, χρειαζόµαστε ένα άλλο διαφορετικό εκλογικό σύστηµα που να υπηρετεί την έκφραση της λαϊκής ετυµηγορίας και
την κυβερνησιµότητα των ΟΤΑ, όχι φυσικά για να υπηρετεί εφήµερες µικροκοµµατικές σκοπιµότητες.
Και σε αυτό το νοµοσχέδιο αγαπητοί συνάδελφοι, αποτυπώνονται πολλές µα πολλές σκοπιµότητες.
Για εµάς, το Κίνηµα Αλλαγής-ΠΑΣΟΚ, είναι θεµελιώδης διαφωνία µας το νέο εκλογικό σύστηµα των δηµοτικών και περιφερειακών εκλογών µε το οποίο θεσµοθετείται η εκλογή του
δηµάρχου από την πρώτη Κυριακή µε ένα ποσοστό 43%, το
οποίοι ουσιαστικά κατισχύει του 57%., δηλαδή µε την ταυτόχρονη λύση στη συνέχεια των τριών πέµπτων της πλειοψηφίας
των συµβουλίων από τον συνδυασµό του 43%.
Η θέση µας, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ξεκάθαρη. Διαφωνούµε όχι για να διαφωνούµε. Διαφωνούµε, όµως, µε οποιοδήποτε ποσοστό που είναι κάτω του 50% συν ένα.
Άρα, δεν µπορεί ουδείς δήµαρχος να εκλέγεται µε 43% στη
µία ψήφο παρά µόνο µε το 50% σε µία ψήφο.
Το 43% που βλέπουµε, που εισάγετε εδώ, κύριε Υπουργέ, οδηγεί σε διοικήσεις µειοψηφίας, όπως και σε διοικήσεις µειοψηφίας
οδηγούσε το σύστηµα που ψηφίστηκε από την κυβέρνηση και
πήραν τις απαντήσεις, όπως είπα, στις εκλογές του 2019.
Κύριε Υπουργέ, εµείς περιµέναµε να δούµε τη διόρθωση
αυτής της στρέβλωσης. Όµως, διαπιστώνουµε την ίδια συνταγή.
Διαφωνούµε µε τη µείωση των αιρετών στα δηµοτικά και κοινοτικά και περιφερειακά συµβούλια. Διαφωνούµε και µε την
υπέρµετρη αύξηση των υποψηφίων έως 150%.
Εδώ έχω µια απορία: Επειδή όλοι γνωρίζουµε από την επαρχία
και από την περιφέρεια, πού θα βρεθούν τόσοι πολλοί υποψήφιοι. Τα συµπεράσµατα είναι δικά σας.
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Διαφωνούµε, επίσης, µε την υπέρµετρη αύξηση των παραγόντων και τούτο διότι όλα αυτά µαζί οδηγούν στη δηµιουργία ισχυρών παικτών στην εκλογική αρένα, θα έλεγα, της τοπικής
αυτοδιοίκησης, η οποία σε καµµία περίπτωση δεν υπηρετεί τη
διαφάνεια και τον εκδηµοκρατισµό του θεσµού. Αντιθέτως, ίσως
µας οδηγήσει και σε καταστάσεις, θα έλεγα, µε πολιτικές και οικονοµικές εξαρτήσεις και τούτο, φυσικά, θα γίνει διότι δεν διασφαλίζεται η ακηδεµόνευτη και η ανεξάρτητη αυτοδιοίκηση.
Επίσης ένα άλλο ζήτηµα αφορά στη σταυροδοσία των δηµοτικών συµβουλίων. Διαφωνούµε, πρώτον, µε την αλλαγή που εισάγετε για τη σταυροδοσία των δηµοτικών συµβούλων. Πού;
Στους δήµους που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές
περιφέρειες.
Καταργείται εδώ, κύριε Υπουργέ, η υποχρεωτική σταυροδοσία
των υποψηφίων συµβούλων, άρα από την εκλογική περιφέρεια
στους εκλογικούς καταλόγους, στην οποία είναι εγγεγραµµένος
ο δηµότης.
Διαφωνούµε, επίσης, και µε την πρόβλεψη να αναγράφονται
όλα µαζί ανεξαιρέτως εκλογικής περιφέρειας οι δηµοτικοί σύµβουλοι.
Και αναρωτιέµαι, λοιπόν, τι πετυχαίνει η Κυβέρνηση. Ακυρώνει
την ύπαρξη εκλογικών περιφερειών εντός του δήµου και στρεβλώνει την εκπροσώπηση, ανοίγοντας, λοιπόν, τον δρόµο σε
όσους έχουν πρόσβαση στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης.
Κύριε Υπουργέ, στην εκλογή δηµοτικών συµβούλων θα έπρεπε
να υπάρξει πρόβλεψη για την εκλογή όσων έχουν διατελέσει –
θα έλεγα- δήµαρχοι για πάνω από δύο θητείες είτε σε καλλικρατικό είτε σε καποδιστριακό δήµο. Είναι η έµπρακτη αναγνώριση
της εµπειρίας τους στην αυτοδιοίκηση και πρόκειται για µία διάταξη που υπήρχε στο προσχέδιο του νοµοσχεδίου και αφαιρέθηκε. Δείτε το. Πρέπει να το ξαναδείτε και να κάνετε πράξη την
εισήγησή µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα έλεγα ότι το συµπέρασµα
που εξάγουµε όλοι εδώ είναι ότι ενώ είχε η Κυβέρνηση τον χρόνο
να επεξεργαστεί µια µακρόπνοη µεταρρύθµιση για την τοπική
αυτοδιοίκηση, δεν το πράττει. Τι έπρεπε να κάνει; Να προτάξει
µια µεταρρύθµιση που θα διορθώνει τις στρεβλώσεις που έχουν
παρατηρηθεί, που θα λύνει προβλήµατα που έχουν δηµιουργηθεί, που θα θωρακίζει µε επαρκείς πόρους την τοπική αυτοδιοίκηση, ώστε να µπορέσει να επιτελέσει η τοπική αυτοδιοίκηση το
αναπτυξιακό και κοινωνικό της έργο.
Κατόπιν τούτων, φυσικά, αγαπητοί συνάδελφοι, εµείς το Κίνηµα Αλλαγής-ΠΑΣΟΚ δεν µπορούµε παρά να το καταψηφίσουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Κωνσταντόπουλε.
Τον λόγο έχει ο κ. Παύλος Πολάκης, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑΠροοδευτική Συµµαχία, από τα όµορφα Χανιά.
Και θέλω ψυχραιµία από δεξιά, ναύαρχε.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, δέκα µέρες µετά που εκλεγήκατε τον Ιούλιο
του 2019, στη συζήτηση για τις προγραµµατικές δηλώσεις της
Κυβέρνησης, είχα κάνει µια τοποθέτηση που είχα πει τα εξής τρία
πράγµατα:
Βγήκατε καβαλικεύοντας το άρµα του αντιµακεδονικού αγώνα,
του θρήνου για το Μάτι, της υπόσχεσης για την ελάφρυνση των
µικροµεσαίων και είχα πει τότε ότι θα αποδειχθεί πολύ σύντοµα
ότι η Κυβέρνηση της νεοδεξιάς του Κυριάκου Μητσοτάκη θα
κάνει τρία πράγµατα. Τρία!
Το πρώτο θα είναι να κάνει το κόλπο γκρόσο µε την επικουρική
ασφάλιση που θέλει να τη δώσει στους ιδιώτες. Ένας διακαής
πόθος των νεοφιλελεύθερων από τη δεκαετία του ’80, δουλειά
75 δισεκατοµµυρίων σε βάθος εικοσιπενταετίας.
Η δεύτερη δουλειά θα ήταν να πουλήσετε όλα «τα ασηµικά και
τα χρυσαφικά» του δηµοσίου πάλι σε φίλους και κολλητούς σας
είτε του κόµµατός σας είτε της οικογένειας Μητσοτάκη.
Και τρίτη δουλειά –και αυτό το εφαρµόζετε και φαίνεται από
τα ΕΛΠΕ µέχρι όλους τους νόµους που πέρασε ο Χατζηδάκης,
που απαξιώνουν την ακίνητη περιουσία των µικροµεσαίων και την
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εκχωρούν- είναι να φάτε τα λεφτά, τα 37 δισεκατοµµύρια ευρώ
–που δυστυχώς σας αφήσαµε τόσα πολλά- και τα λεφτά του Ταµείου Ανάκαµψης, τα οποία δεν θα διαχυθούν σε όλη την κοινωνία, αλλά θα διαχυθεί ο µεγαλύτερός τους όγκος στο 5%, που
είναι το ποσοστό της ελληνικής κοινωνίας που πραγµατικά εκπροσωπείτε. Πάτε να ολοκληρώσετε αυτό που ξεκίνησε ο Σαµαράς το 2012-2013 µε τα µνηµόνια, τη µεταβίβαση και αναδιανοµή
περιουσίας από τους µικροµεσαίους στα πολύ ανώτερα κοινωνικά στρώµατα, που είναι αυτοί οι οποίοι εκπροσωπείτε.
Γι’ αυτό φέρνετε και τους νόµους του εργασιακού νοµοσχεδίου, του Χατζηδάκη τώρα, µε τη νέα υποτίµηση της αξίας της
εργασίας, µε την πληρωµή σε ρεπό και υπερωρίες και λοιπά.
Για να γίνουν όλα αυτά, χρειάζεται να ανασυστήσετε –κι αυτό
κάνετε και µε αυτό το νοµοσχέδιο, όπως το ξεκινήσατε µε το
νόµο του επιτελικού κράτους, δηλαδή της παρακυβέρνησης Μαξίµου- ένα κράτος της ΕΡΕ του ’50. Και ήσασταν ο πρώτος εσείς
που το είπατε καθαρά, ότι πρέπει να πάρουµε όλα τα θεσµικά
µέτρα για να µην επανέλθει η Αριστερά στην εξουσία.
Είναι αυτό που επανέλαβε µε άλλο τρόπο διχαστικό –και λέτε
εµένα διχαστικό!- ο κ. Μητσοτάκης ενώπιον των Ευρωπαίων εταίρων ότι ήταν σκοτεινό διάλειµµα το 2015-2019, υποτιµώντας όλο
τον ελληνικό λαό που ψήφισε και στήριξε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ!
Αυτό κάνετε και µε το σηµερινό σας νοµοσχέδιο. Πήγατε να
το κάνετε και µε τον νόµο για την ψήφο των αποδήµων, πιστεύοντας ότι εκεί θα πάρετε αυτό που ήδη έχετε χάσει, γιατί κατρακυλάτε. Όποιοι περπατάνε στον δρόµο –όχι στις αίθουσες των
εταιρειών γκάλοπ- καταλαβαίνουν πού βρίσκεστε και πού βρισκόµαστε.
Δεν είναι τα πετσωµένα ΜΜΕ η εικόνα της κοινωνικής πραγµατικότητας που υπάρχει αυτή τη στιγµή στην ελληνική κοινωνία,
γιατί προστέθηκε και η καταστροφική διαχείριση της πανδηµίας,
την οποία κάνατε, που θα την πω µε δύο νούµερα: Ο παγκόσµιος
µέσος όρος θανάτων ανά εκατοµµύριο πληθυσµού αυτή τη
στιγµή –που είναι ο πιο αξιόπιστος- είναι τετρακόσια σαράντα
άτοµα. Στην Ελλάδα ξεπέρασε το χίλια εκατό.
Στην Ελλάδα είπατε, µε τα στοιχεία του ΕΟΔΥ, ότι βγήκαν δυόµισι χιλιάδες άτοµα από τις ΜΕΘ από την αρχή της πανδηµίας,
δηλαδή άλλοι χίλιοι –γιατί 70% η επιβίωση, 30% η θνητότητα, εκεί
είναι πάνω κάτω- πέθαναν. Χίλιοι πέθαναν λοιπόν, στις ΜΕΘ. Οι
άλλοι έντεκα χιλιάδες πού πέθαναν;
Μόνο από αυτά τα δύο νούµερα καταλαβαίνει κάποιος –και µε
την επιµονή σας να µη φέρνετε βέβαια τα µονοκλωνικά αντισώµατα που τόσο καιρό σας φωνάζουµε, που έχουν εγκριθεί και
από τον FDA και από τον EMA- και φαίνεται η καταστροφική διαχείριση της πανδηµίας.
Τι κάνετε, λοιπόν, µε το νοµοσχέδιο, κύριε Βορίδη; Ουσιαστικά
δίνετε την απόλυτη µονοκρατορία στον δήµαρχο µε µειωµένο
ποσοστό.
Ο κ. Χατζηδάκης βγήκε δήµαρχος µε 72%. Εγώ βγήκα δήµαρχος µε 96,4%.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Με πέρασες.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Φυσικά! Είναι το ιστορικά υψηλότερο ποσοστό εκλογής δηµάρχου από το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο και µετά
σε όλη τη χώρα.
Ο δήµαρχος είναι τοπική εξουσία. Πρέπει να έχει κοινωνική και
λαϊκή νοµιµοποίηση. Δεν γίνεται να µην την έχει. Είναι βαθύ ιδεολογικό πρόβληµα το ότι θέλετε µε το 43% να έχει 60%-65% των
δηµοτικών συµβούλων. Αν είχατε µία στοιχειώδη επαφή µε δηµοκρατικούς όρους άσκησης του πολιτεύµατος, θα λέγατε ότι
πρέπει να πάρει το 51% και ας πάρει παραπάνω δηµοτικούς συµβούλους για να έχει την πλειοψηφία, που θα το κατοχύρωνε αυτό
το πράγµα, αυτό που λέτε για την ακυβερνησία.
Και τι σηµαίνει ακυβερνησία; Να το δούµε µε ένα παράδειγµα;
Θα σας το πω µε ένα παράδειγµα για να δείτε πού οδηγείτε τα
πράγµατα. Είναι άλλη µία λογική και µεταφορά του επιτελικού
κράτους και το «κάνουµε ό,τι γουστάρουµε» µε τις απευθείας
αναθέσεις και τρώµε τα λεφτά µε τους κολλητούς, µια τέτοια αντίστοιχη µεταφορά και στο επίπεδο των δήµων και των κοινοτήτων, που είναι κύτταρο της δηµοκρατίας στη χώρα µας.
Θα σας πω τι θα κάνετε µε ένα παράδειγµα. Λίγο την ανοχή

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

σας. Στο Δήµο Αποκορώνου υπάρχει ένα µεγάλο τοπικό πρόβληµα που λέγεται «σταθµός µεταφόρτωσης απορριµµάτων». Με
τις εκλογές που έγιναν πρόσφατα, µε το δηµοτικό συµβούλιο
που εκλέχτηκε από τον πρώτο γύρο, η πρόταση του δηµάρχου
δεν πέρασε. Δεν πέρασε και µε µία-δύο ψήφους και από την παράταξη του δηµάρχου.
Τι σηµαίνει αυτό, κύριε Βορίδη; Σηµαίνει ότι για ένα τόσο σοβαρό πρόβληµα δεν έχει τη λαϊκή νοµιµοποίηση να γίνει εκεί που
λένε και υπάρχει άλλη πρόταση και τα λοιπά και τα λοιπά. Με το
δικό σας το νόµο, µε 43%, θα έκανε ό,τι γουστάρει. Αυτό είναι
το πρόβληµα. Να δύναται να εκλεγεί µε 51% και να έχει την απόλυτη πλειοψηφία του 51%-52% των δηµοτικών συµβούλων το δέχοµαι, θα µπορούσα να το συζητήσω.
Εσείς τι κάνετε; Με 43% όλα στην παράταξη του δηµάρχου,
παίρνετε τις αρµοδιότητες από τα δηµοτικά συµβούλια, καταστρέφετε τον τρόπο εκλογής στις τοπικές κοινότητες, µειώνετε
τον αριθµό των δηµοτικών συµβούλων και περιφερειακών, ενώ
βάζετε να είναι παραπάνω υποψήφιοι, για να είναι σε πιο συγκεντρωµένα χέρια και αυτή η εξουσία.
Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Αυτό το νοµοσχέδιο θα καταργηθεί από τα πρώτα όταν θα ξαναγίνουµε κυβέρνηση. Να το
ξέρετε. Σας το λέµε από τώρα. Δεν θα γίνουν εκλογές µε αυτό
το πράγµα. Να είστε σίγουροι γι’ αυτό.
Στους δήµους, λοιπόν και στην αυτοδιοίκηση την επόµενη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα µεταφερθούν και πόροι και αρµοδιότητες.
Και µια είναι η λέξη των αρµοδιοτήτων, µία είναι, όλα τα άλλα
είναι «µπαρµπούτσαλα», το «αδειοδοτικές» αρµοδιότητες, µε πόρους και προσωπικό, να µπορεί να αδειοδοτεί έργα µέχρι ενός
ύψους ποσού για κάθε δήµο, άλλο ο Δήµος Σφακίων, άλλο ο
Δήµος Παλαιού Φαλήρου, άλλο ο Δήµος Αθηναίων. Όµως, να το
κάνει εκεί και όχι να χρειάζεται πεντακόσιες υπογραφές εκτός
του δήµου ή της τοπικής περιφέρειας σε Υπουργεία και υπηρεσίες για να ξεκινήσει ένα έργο µιας ανάπλασης πλατείας, όπως
συµβαίνει σήµερα.
Αυτό είναι το µεγάλο πρόβληµα, αλλά εσείς δεν θέλετε να χτυπήσετε αυτό, θέλετε να δώσετε στον δήµαρχο που πιστεύετε ότι
θα είναι δικός σας µε το 43%, να δώσει τη δουλειά στον κολλητό
σας, σε τοπικό εργολάβο εκεί. Αυτό είναι η ουσία αυτού που κάνετε. Γι’ αυτό και θα το καταστρέψουµε από την πρώτη µέρα.
Δύο πράγµατα και τελειώνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ναι, σας παρακαλώ.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Χθες –συγνώµη, ζητώ την ανοχή σας,
πρέπει να αναφερθώ σε δύο πράγµατα, διότι εδώ έχουµε µία διαστροφή της πραγµατικότητας από τα «πετσωµένα» ΜΜΕ- στο
Νοσοκοµείο «Μεταξά» εγκαινιάστηκε το «Baby-Κυκλοτρόνιο», το
µηχάνηµα παραγωγής ραδιοφαρµάκου, το οποίο η Ρένα Δούρου, εγώ, η Όλγα Ιορδανίδου και ο Ζαΐµης, ο προηγούµενος διοικητής, χρηµατοδοτήσαµε, αποφασίσαµε την ένταξή του,
δηµοπρατήσαµε και καταλήξαµε. Χτες εγκαινιάστηκε και ήρθε
και κορδωνόταν ο Πατούλης, που κατηγορούσε τη Δούρου ότι
ξοδεύει τα λεφτά της περιφέρειας για να τα ρίξει στο νοσοκοµείο, ο Κοντοζαµάνης που ακύρωσε τα τέσσερα «κυκλοτρόνια»
της δωρεάς Νιάρχου, που εκτός από αυτό του «Μεταξά» και το
άλλο των «Αγίων Αναργύρων» που χρηµατοδοτήσαµε από την
περιφέρεια, είχαµε κανονίσει να µπουν. Αυτός που τα ακύρωσε
ήρθε και κορδωνόταν χτες µαζί και µε τον Μητροπολίτη και τους
τοπικούς σας Βουλευτές για το κυκλοτρόνιο παραγωγής ραδιοφαρµάκου, για το PET-CT, στο «Μεταξά».
Και είσαστε τόσο µικροπρεπείς και ο διοικητής σας ο συγκεκριµένος εκεί –πώς τον λένε;- Τουµπέκη, που δεν κάλεσε κανέναν
από αυτούς που το έκαναν.
Και τελευταίο: Χτες µε το γράµµα που έστειλε ο Στουρνάρας,
ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, για την πορεία των 3
εκατοµµυρίων ευρώ του Καλογρίτσα, που φαίνεται ότι ήρθαν
από αυτή την αραβική εταιρεία για ένα έργο, για µια σύµβαση,
αποδεικνύεται ότι τελικά µετά την ακύρωση του διαγωνισµού και
την αποδέσµευση της εγγυητικής για τις άδειες κατέληξαν στην
τσέπη του. Το αποδεικνύει µε τα χαρτιά που έστειλε.
Και βγαίνει σήµερα η ιστορική εφηµερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» σαν το µεγαλύτερο Γεωργαλά της χούντας να πει «στο φως η βρώµα των
3 εκατοµµυρίων», ναι και βάζει την εικόνα του Παππά και δεν
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ντρέπονται ο Μαρινάκης και οι άλλοι δηµοσιογράφοι που είναι
από κάτω. Να στέλνει ο Στουρνάρας χαρτί που να αποδεικνύει
ότι τα 3 εκατοµµύρια ευρώ µπήκαν στην τσέπη του Καλογρίτσα
και εσείς χτίσατε προανακριτική για να πάτε τον Παππά, µπας
και γλιτώσετε την κατρακύλα! Να αποδεικνύεται ότι αυτά πήγαν
στην τσέπη του και να βγαίνουν σήµερα «ΤΑ ΝΕΑ» να λένε «η
βρώµικη διαδροµή» και να βάζουν φωτογραφία τον Παππά. Αυτό
θέλει µήνυση και θα γίνει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Το καταλάβαµε, ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Απλά δείχνω -και το λέω αυτό και τελειώνω- ότι δεν σας σώζει, όσα γκάλοπ και να κάνετε, όσα «πετσωµένα» ΜΜΕ και να ταΐσετε. Η κατρακύλα σας άρχισε, θα είναι
επιταχυνόµενη και ό,τι ψηφίζετε σας το λέµε καθαρά δεν θα προλάβετε να το εφαρµόσετε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε, να
είστε καλά!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Σας παρακαλώ, δεν υπάρχει κανένα θέµα.
Καλείται στο Βήµα ο κ. Κωνσταντίνος Μπλούχος της Νέας Δηµοκρατίας.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Χατζηδάκη, σας
παρακαλώ. Αποτελεί είδηση ότι κρατηθήκατε δέκα λεπτά, σας
παρακαλώ! Στο κυλικείο τα υπόλοιπα!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Στον Πειραιά…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Πολάκη, σας
παρακαλώ, τα είπατε πριν από λίγο!
Ορίστε, κύριε Μπλούχο, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΛΟΥΧΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και κύριε Πολάκη, συγκράτησα
το «νεοδεξιά» και την ανασύσταση της ΕΡΕ του 1950. Απλώς
µαρτυράτε την ιστορική σας καθήλωση και την εµµονή σας στο
παρωχηµένο συνθηµατολογικό πλέον λεξιλογικό οπλοστάσιό
σας.
Και ξαναµιλήσατε για την καταστροφική διαχείριση της πανδηµίας και αναφερθήκατε πάλι σε θανάτους. Έχει ούτως η
άλλως εκπέσει το επιχείρηµά σας τόσο στο εσωτερικό όσο και
στο εξωτερικό της χώρας µε τη θέση στην οποία φιγουράρει
αυτή.
Και όσον αφορά στο τελευταίο σχόλιο για την παρουσία του
Αναπληρωτή Υπουργού στο «Μεταξά», η παρουσία µάλλον δεν
σηµαίνει κόρδωµα, κύριε Πολάκη, σηµαίνει «αποδίδω τιµή» και
εµείς σας αποδίδουµε και την τιµή όταν πρέπει και όπου πρέπει
για τα όσα λίγα κάνατε στην πενταετή σας θητεία. Καθήλωση και
µοναξιά!
Η συζήτηση του παρόντος τώρα ανακαλεί στη µνήµη µου τη
συζήτηση περί του εκλογικού νόµου που κάναµε σε τούτη την Αίθουσα προ δεκαέξι µηνών. Όπως και τότε, έτσι και τώρα, πιστοί
στις προεκλογικές µας δεσµεύσεις για τις ανάγκες της δηµόσιας
διοίκησης και της κυβερνησιµότητας του τόπου σε κάθε θεσµικό
επίπεδο, φέραµε ως Κυβέρνηση έναν νόµο που να προσπερνά
τις δήθεν αγνές αριστερές προθέσεις περί άνθισης λουλουδιών
όλου του κήπου, όπως ειπώθηκε από χείλη αγαπητού µου συναδέλφου της Αντιπολίτευσης στις συνεδριάσεις της επιτροπής.
Πώς θα ανθίσουν τα πραγµατικά λουλούδια των τοπικών κοινωνιών, θα ακουστούν οι φωνές τους και θα πάψουν να ανθίζουν
τριβόλια και αγριόχορτα; Και για να µην παρεξηγηθώ για την εικόνα µε τα τριβόλια και τα ζιζάνια την οποία επικαλούµαι, πρόκειται για τα φυτά που λαµβάνουν µερικώς ή ολικώς τα θρεπτικά
συστατικά που χρειάζονται για την ανάπτυξή τους από τα λουλούδια που ανθίζουν και από τα φυτά που καρπίζουν. Αποµυζούν
τη ζωτικότητά τους. Περί ανεκτικότητας, δηλαδή, ο λόγος και
περί της εύλογης πολλαπλότητας.
Αλήθεια, πού βρίσκεται ο ρεαλισµός µας; Στην εικονική σας
πραγµατικότητα της αστάθειας, της ευθραυστότητας και της
υποθήκης του κοινωνικού συµβολαίου;
Πιστεύω ότι η εικόνα του τριβολιού και συνάµα η πλήρης πα-
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ράθεση της έννοιας του µηδενισµού αποτελούν τις καλύτερες
περιγραφές της απλής και άδολης αριστερής αναλογικής και των
δικών σας προθέσεων. Γιατί κυρίαρχα η δική σας ανεκτικότητα
είναι αυτή που ελέγχεται. Στις κουβέντες και τις προθέσεις σας
εξιδανικεύετε τις συνθήκες κατά τις οποίες µια δηµόσια διοίκηση
ή αυτοδιοίκηση δεν µπορεί να πάρει αποφάσεις. Μαζί σας αναγνωρίζουµε τον γνωσιολογικό µηδενισµό του «όσοι δεν σκέπτονται συσκέπτονται».
Τι άλλο κάνετε; Πρεσβεύετε µια διοίκηση η οποία δεν έχει καµµία αρχή, καµµία βούληση και η οποία κινείται σύµφωνα µε τις
καιροσκοπικές διαθέσεις κάποιων µελών, τα οποία συναινούν
ιδιοτελώς στην τεχνητή δηµιουργία πλειοψηφιών. Ο έλλογος
πλουραλισµός καταπίνεται, οι διαφοροποιήσεις δεν συνδιαλέγονται εποικοδοµητικά, γονιµοποιώντας δυναµική, αλλά εργαλειοποιούνται καιροσκοπικά -εκεί πού τι;- εκεί που απαιτείται µια
συµµαχία λογικής, κοινής λογικής.
Κατ’ αυτό τον τρόπο, οδηγείτε τη δηµόσια διοίκηση και την αυτοδιοίκηση στον κοινωνικό µηδενισµό, απορρίπτοντας κάθε ουσιαστική αρχή και εξουσία. Το µαρτυρά εξάλλου ο ευρύτερος
ιδεολογικός σας χώρος, ειδικά ο εξωκοινοβουλευτικός, στον
οποίο ο Πολάκης εργαλειοποιείται. Και καταλήγετε στη θεσµοποίηση της αποδοχής των καταστροφικών αδιεξόδων, στην πολιτική ύβρη του λαϊκισµού της Αριστεράς.
Η άµυνα της αυτοδιοίκησης, η άµυνα του εντολέα-λαού δεν
είναι µάλλον η θεσµοθέτηση της δικής σας άδολης και ανόθευτης, δηλαδή –τι;- ενός παρωχηµένου σκηνώµατος, είναι η διαµόρφωση κατάλληλης παιδείας και άσκησης στη συλλογικότητα,
είναι η ενεργότητα και η συµµετοχικότητα στη λογική του κοινού
οφέλους, αυτό που απεδείχθη περίτρανα στην πανδηµία, κόντρα
στον ανθρωπολογικό µηδενισµό της ατοµοκεντρικής κατασφάλισης. Δηλαδή, η απάντηση είναι η αντιµηδενιστική παιδεία που
ανεβάζει τη σύνολη κατά κεφαλήν καλλιέργεια, αυτά που εσείς
µονίµως ναρκοθετείτε και µε τεχνάσµατα και πυροτεχνήµατα
αποκρύπτετε το ουσιώδες.
Η αριστερή θεωρητική φενάκη µιας µεταµοχθηρής δηµοκρατίας που θα αναδείξει τη λαϊκή βούληση εντέχνως συσκοτίζει το
πρόβληµα της αξιακής αρχής, πράγµα, αγαπητοί συνάδελφοι,
εξόχως δύσκολο, γιατί η δηµοκρατία και το νόηµα της συλλογικότητας και η αρχή της συµµετοχικότητας, δυστυχώς, δεν ανακατασκευάζονται και θεσµοθετούνται κατά παραγγελία. Και αν η
κυβερνησιµότητα δεν διατάσσεται, όπως µας είπε εκλεκτός συνάδελφος της Αντιπολίτευσης, γιατί η κουλτούρα συναίνεσης θεσµοθετείται;
Η αντίσταση στη φθορά και την παρακµή, η αποσάθρωση των
αξιακών µας υποβάθρων δεν είναι µόνο ζήτηµα θεσµοθέτησης,
αλλά ζήτηµα αντιστάσεων της κοινωνίας, είναι ζήτηµα αναζήτησης νοήµατος. Το πρόβληµα της δηµόσιας διοίκησης και δη της
αυτοδιοίκησης εσείς το αντιλαµβάνεστε µε βάση τα κατά συνθήκη ψεύδη της Αριστεράς, αριθµολογικά. Θεωρείτε, δηλαδή,
σεβασµό του συλλογικού υποκειµένου την ακραία πολυφωνία,
τη φλύαρη φωνασκία, την αριθµητική αποτύπωση της αντιπροσώπευσης. Για εµάς ήταν και θα είναι αξιακό: Αυτά που εξαγγέλλουµε προεκλογικά, αυτά πράττουµε µετεκλογικά σε µία σχέση
αλήθειας και πατριωτικής ευθύνης.
Εσείς σκοπό έχετε να δράσετε διαλυτικά, να «χαώσετε» την
τοπική αυτοδιοίκηση και αυτό εν ονόµατι της δηµοκρατίας. Εµάς
στόχος µας είναι να αποκατασταθεί η αυτοδιοίκηση στον πραγµατικό της ρόλο. Αυτοκαταστροφικές συµπεριφορές του παρελθόντος ή του µέλλοντος, όπως η δική σας νάρκη µε την «άδολη»,
δεν έχουν θέση. Και δεν είναι επαρχιωτισµός η προσέγγιση,
εκτός κι αν ως επαρχιωτισµό εννοείται τον ρεαλισµό µας. Ναι,
απαιτούνται εγγυητές της κοινωνικής συνοχής και ασφαλιστικές
δικλείδες, αλλά όχι διαλυτικές θεσµοθετήσεις, παράλυση και
«εξανδραποδισµός» της δηµοκρατικής αρχής.
Αναζητήστε, για αλλαγή, κι εσείς µια φορά το γιατί ελέγχεται
η ποιότητα της δηµοκρατίας µας και κάντε µια γενναία ενδοσκόπηση και ίσως εκπλαγείτε από τον «αυτογνωρισµό» σας.
Όµως, ξέχασα, κύριε Χατζηδάκη: Εσείς διεκδικείτε φυσικό τω
τρόπω αυτόκλητα την προοδευτικότητα, τη δηµοκρατικότητα, µιλάτε µόνο για τον λαό και µόνο εξ ονόµατος του λαού, οπότε περιττή και η ενδοσκόπηση.
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Και ξέρετε γιατί είναι εξανεµισµένη και εξαερωµένη η ποιότητα
της δηµοκρατίας µας; Διότι επιδεικνύοντας υπερβολική ανοχή,
παραµένει ακατεύθυντη και απυξίδωτη. Και µόνο όταν υπάρχει
κατεύθυνση, δεν υπάρχει εξανεµισµός.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Λέτε: «Είµαστε υπέρ της απλής και άδολης, η οποία θα δηµιουργήσει κουλτούρα συνεργασίας». Πρώτα απ’ όλα, εσείς ως
Αριστερά οµιλείτε για πολυφωνία, όταν δεν µπορείτε, τουλάχιστον τα τελευταία πενήντα τρία χρόνια, να συνεννοηθείτε µεταξύ
σας, ενώ διασπάστε διαρκώς σε κόµµατα και «αποκόµµατα». Μιλάτε για συνδιαµόρφωση της πολιτικής σε τοπικό επίπεδο και
αναρωτιέται κάποιος: Πώς γίνεται η συνδιαµόρφωση; Μα, ουσιαστικά γίνεται, µε την ώσµωση, µε την κοινωνία των πολιτών. Θέλετε να µας µιλήσετε για κουλτούρα συνεννοήσεων. Μα,
επιβάλλεται αυτή η κουλτούρα;
Κι ας έρθω σε µερικά παραδείγµατα παιδείας και καλλιέργειας. Τι παράδειγµα δίνετε, όταν αντιπολιτεύεστε οδηγώντας
την αντιπαλότητα στα «δέντρα» και όταν αµφισβητείτε για µικροκοµµατικούς λόγους κάθε εκπρόσωπο της επιστηµονικής κοινότητας, όπως έκανε προ ολίγου ο κ. Πολάκης; «Κακός» ο τάδε
λοιµωξιολόγος και η επιτροπή εµπειρογνωµόνων και αδυνατούµε
να συνεννοηθούµε πάνω στο τι είναι δικαίωµα για τη ζωή και τι
υποχρέωση για τη δηµόσια υγεία. «Κακός» και ο Κορρές στον
Βράχο της Ακρόπολης! Αδυνατούµε να συνεννοηθούµε για το τι
είναι οπλισµένο σκυρόδεµα και τι µεταβυζαντινό κουρασάνι µε
το οποίο κατασκευάστηκαν χιλιάδες δηµόσιες υποδοµές εδώ και
αιώνες!
Τι κουλτούρα συνεννόησης καλλιεργείτε, όταν επιβάλλετε
στην ψήφο των αποδήµων τον ουσιαστικό της ακρωτηριασµό; Η
«άδολη» και «ανόθευτη» µάλλον εργαλειοποιείται, για να επιβεβαιώσει την ελληνιστική αρχή «Μεγάλη αναταραχή,…» -για όλο
τον κόσµο πονοκέφαλος- «…θαυµάσια κατάσταση για σας».
Και απλά διερωτώµαι: Ποια κατεύθυνση µπορεί να πάρει ένα
πολυφωνικό, κατά τις προθέσεις σας, τοπικό, δηµοτικό ή περιφερειακό συµβούλιο; Κι εγώ µόνο µια απάντηση βρίσκω: µία
ανίερη κατεύθυνση. Και το τελικό ζητούµενό µας πολιτικά είναι
αν αυτό εσείς το βιώνετε στην απόλυτη ασυνειδησία σας. Όµως,
αυτό µάλλον παραπέµπει στη γνήσια Αριστερά της µονολιθικότητας ή και -που µάλλον αυτό συµβαίνει- εσείς το βιώνετε στην
απόλυτη υποκρισία σας, της άκρατης λαο- κολακεία σας, συνεπείς όµως στον αριστερίστικο καριερισµό σας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Και τώρα καλείται στο Βήµα η Γιαννιώτισσα κ. Μερόπη
Τζούφη, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία.
Ορίστε, κυρία Τζούφη, έχετε τον λόγο.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ακούσαµε από τον προλαλήσαντα συνάδελφο της Νέας Δηµοκρατίας καινοφανή πράγµατα, όπως ότι η δηµοκρατία είναι µια
ανίερη κατεύθυνση.
Κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι και µε αυτό το νοµοσχέδιο, αλλά και µε την τοποθέτηση του συναδέλφου διαφαίνεται
ολοκάθαρα ότι η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας στο παρόν
νοµοσχέδιο και µε εργαλείο το εκλογικό σύστηµα της τοπικής
αυτοδιοίκησης δοκιµάζει προκλητικά την ποιότητα της δηµοκρατίας. Έχουν απαριθµηθεί οι λόγοι, αλλά θα τους επαναλάβω κι
εγώ.
Με το «43%+1» του νοµοσχεδίου δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία ότι παραβιάζεται κατάφωρα η αρχή της ισοδυναµίας της
ψήφου µε το επιχείρηµα της διοικητικής αποτελεσµατικότητας,
η οποία βεβαίως διασφαλιζόταν µε το σύστηµα του «50%+1».
Και βέβαια, το µόνο που επιτυγχάνεται είναι η δραστική µείωση
της δηµοκρατικής νοµιµοποίησης του δηµάρχου και του περιφερειάρχη, που απ’ ό,τι φαίνεται για κάποιους δεν είναι το ζητούµενο, αφού επιτρέπουν στην πρώτη παράταξη να καταλαµβάνει
το 60% των µελών του δηµοτικού συµβουλίου.
Και συνειδητά ακούσαµε πριν ολόκληρη επιχειρηµατολογία
σχετικά µε το ότι οφείλει και πρέπει να αποτρέπεται η συµµετοχή
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µικρότερων παρατάξεων µε πλαφόν εισόδου το 3%, δηλαδή να
αποκλείεται η πολυφωνία, ο πλουραλισµός και η δηµοκρατία,
ενώ δεν υπάρχουν λόγοι δηµοσίου συµφέροντος, όπως το κεντρικό πολιτικό σκηνικό, γιατί αυτοί που το κάνουν είναι «φωνασκούντες», «αγριόχορτα» και «τριβόλια». Τι αριστοκρατική
αντίληψη!
Η απόφαση ενίσχυσης της πρώτης παράταξης αποδυναµώνοντας τα συµβούλια και ενισχύοντας υπέρµετρα την παρουσία
της στην Οικονοµική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής συνιστά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και παραβίαση του
χάρτη της τοπικής αυτονοµίας. Έχουµε, δηλαδή, ολοκλήρωση
των νοµοθετικών παρεµβάσεων Θεοδωρικάκου που σκόπιµα
απέτρεψε την υλοποίηση του νοµοθετικού πλαισίου του συστήµατος της απλής αναλογικής του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε µη υλοποιούµενο
να θεωρηθεί αποτυχηµένο.
Με αυτό το αναχρονιστικό νοµοσχέδιο έχουµε οπισθοδρόµηση
στην γκρίζα εποχή του πλειοψηφικού νοµοθετήµατος της Νέας
Δηµοκρατίας το 2006, µιας αυτοδιοίκησης πλήρως συγχρωτισµένης µε την κεντρική διοίκηση της Κυβέρνησης υποταγµένη και
εξαρτηµένη από αυτή, τη σκιερή εκείνη εποχή που η αρχή της
δηµοκρατίας υποτιµούνταν συστηµατικά στα χέρια µικροκοµµατικών συµφερόντων.
Το χειρότερο απ’ όλα είναι ότι αποδυναµώνεται συνειδητά η αυτοτελής λειτουργία των τοπικών κοινοτήτων µε την κατάργηση των
προβλέψεων αυτόνοµων ψηφοδελτίων και ξεχωριστής κάλπης,
ένα απολύτως πετυχηµένο µέτρο της νοµοθέτησης του ΣΥΡΙΖΑ
δίπλα στον δηµότη, οµολογηµένο από όλους και απ’ όλες τις παρατάξεις, γιατί ήταν ανάγκη και απαίτηση των τοπικών κοινωνιών.
Στελεχώθηκε και υπηρετήθηκε από νέους ανθρώπους που ενεργοποιήθηκαν και ασχολήθηκαν µε τα κοινά, χωρίς εξαρτήσεις από
το κεντρικό ψηφοδέλτιο. Τους δόθηκαν οι απαραίτητοι πόροι και
τώρα τους λέτε «είστε περιττοί, δεν σας χρειαζόµαστε».
Χάνεται, λοιπόν, η κουλτούρα της αποκεντρωµένης διοίκησης
και η έννοια της συλλογικότητας, αδιαφορώντας και για τον ευρωπαϊκό χάρτη της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου για πολλά χρόνια και σε πολλές χώρες το εκλογικό σύστηµα της απλής
αναλογικής είναι αυτό που ισχύει, ένα αποκεντρωµένο σύστηµα
µε την εκλογή των δηµάρχων από τα δηµοτικά συµβούλια προς
την κατεύθυνση µιας δηµόσιας διοίκησης πλήρως αποκοµµατικοποιηµένης.
Έτσι, λοιπόν, αντί να συζητάτε το ποιες αρµοδιότητες χρειάζεται αυτή η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, φτιάχνετε ένα πλειοψηφικό σύστηµα και νοµοθετείτε µείωση συµβούλων, ενώ
παράλληλα αυξάνετε τους υποψήφιους, για να δυσκολέψετε την
κατάρτιση ανεξάρτητων ψηφοδελτίων.
Εµείς, στην επικοινωνία και στην επαφή µας µε τις κοινότητες
στις οποίες γεννηθήκαµε ή καταγόµαστε, στους τόπους της
εκλογικής µας περιφέρειας βλέπουµε ότι υπάρχει µια ειδική
σχέση των αιρετών µε τα χωριά τους. Η καθηµερινότητα του χωριού, της γειτονιάς, στον ηµιαστικό και αστικό ιστό, τα προβλήµατα της κοινότητας είναι τα «δικά τους» προβλήµατα. Είναι τα
προβλήµατα αυτών που επιλέγουν να συµµετάσχουν µε αυτόν
τον τρόπο και γι’ αυτό θα συνεχίσουν να διεκδικούν ξεχωριστή
κάλπη και ανεξάρτητη φωνή και έκφραση, αφού θεωρούν ότι
µπορεί τα µεγάλα παραταξιακά ψηφοδέλτια να «στραγγαλίσουν»
την ανεξαρτησία της τοπικής και ιδιαίτερης φωνής της κοινότητας.
Για παράδειγµα, στο Νοµό Ιωαννίνων έχουµε τριακόσιους
εβδοµήντα Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οκτώ δήµους. Εκατόν δώδεκα κοινότητες έχουν περισσότερους από
τριακόσιους κατοίκους και οι υπόλοιπες έχουν όριο κάτω από
τριακόσιους κατοίκους, που τώρα µε τους περιορισµούς του νοµοσχεδίου είναι ορατός ο κίνδυνος µεγάλες ακριτικές και ιστορικές κοινότητες να εκπροσωπούνται µόνο µονοπρόσωπα στα
όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Αναφέρω: Καλαρρύτες στα βόρεια Τζουµέρκα, Ασπράγγελοι
στον Δήµο Ζαγορίου, Καρίτσα στον Δήµο Ζίτσας, Λιγκιάδες στον
Δήµο Ιωαννιτών, Πυρσόγιαννη στον Δήµο Κόνιτσας, Βοτονόσι
στον Δήµο Μετσόβου, Κτίσµατα στον Δήµο Πωγωνίου. Προφανώς κάποιοι µπορεί να θυµάστε αυτά τα ονόµατα. Όµως, κανείς
από τους εµπνευστές του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου δεν ανα-
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γνωρίζει την αναγκαιότητα των ηλικιωµένων στην πλειοψηφία κατοίκων αυτών των χωριών να ζουν αξιοπρεπώς και να έχουν
κοντά τους τους ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης που θα
παλεύουν για τη λύση των προβληµάτων του τόπου τους που δυσχεραίνουν την καθηµερινότητά τους.
Στη διάρκεια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ δόθηκαν χρήµατα µέσα από ευρωπαϊκούς και όχι µόνο πόρους και υλοποιήθηκαν προγράµµατα, όπως το «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», που έδωσαν τη
δυνατότητα σε δήµους και κοινότητες να κάνουν έργα σηµαντικά
για τη βελτίωση της καθηµερινότητας των πολιτών, ενώ έγιναν
και οκτώ χιλιάδες πεντακόσιοι µόνιµοι διορισµοί στην τοπική αυτοδιοίκηση. Τώρα, για τις προτεραιότητες θα αποφασίζει το ΤΑΙΠΕΔ αδιαφανώς και προκλητικά.
Κύριε Υπουργέ και αγαπητοί κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, η
δηµοκρατία πάσχει στα χέρια σας και υποφέρει και όχι µόνο στην
τοπική αυτοδιοίκηση σας. Η ροπή σας προς τον αυταρχισµό είναι
έκδηλη. Μάλιστα, αν ανατρέξει κάποιος σε παλιά εκλογικά υλικά,
συνειδητοποιεί τις αντιδηµοκρατικές κατασταλτικές µετατοπίσεις
στη φυσιογνωµία της Δεξιάς. Το κυρίαρχο πρόταγµα της Μεταπολίτευσης για περισσότερη δηµοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη αντικαταστάθηκε εύκολα από διακηρύξεις για περισσότερο
αυταρχισµό, αστυνόµευση και πειθαρχία στον νόµο και στην
τάξη.
Με συνοδοιπόρους και συνεργάτες τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης διαχέετε στην κοινωνία την καταστολή και τον απολυταρχισµό προς όλες τις κατευθύνσεις και τους τόνους. Για
παράδειγµα, η παλιά εθνικοφροσύνη του εκπαιδευτικού συστήµατος επανέρχεται µε πολλαπλές ενέργειες και δηλώσεις της
αρµόδιας Υπουργού, µε πιο χαρακτηριστική τη δήλωση για τη
σχολική ιστορία που δεν πρέπει να έχει κοινωνιολογικό, αλλά ελληνοχριστιανικό φρονηµατιστικό χαρακτήρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ακόµη πιο εντυπωσιακή είναι η νεοφιλελεύθερη πολιτική στην
οικονοµία του κ. Μητσοτάκη, µία οικονοµική πολιτική που παραδίδει τα πάντα στους ιδιώτες επενδυτές φροντίζοντας να διαλύσει το εργατικό κίνηµα, να πνίξει τα εργασιακά δικαιώµατα
καθιερώνοντας τις ατοµικές συµβάσεις εργασίας που µειώνουν
το εισόδηµα των εργαζοµένων, θεσµοθετούν την πληρωµή σε
ρεπό, βγάζουν στο σφυρί τα σπίτια τους και οδηγούν σε κοινωνική καταστροφή. Και ο απολυταρχισµός της Νέας Δηµοκρατίας
µε απανωτά νοµοσχέδια συνεχίζει και συνεχίζει χωρίς τελειωµό.
Όµως, τι υλοποιεί η Νέα Δηµοκρατία; Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του νεοφιλελευθερισµού είναι η αντιπάθειά του
στις δηµοκρατικές διαδικασίες και η προτίµηση για την εγκατάσταση µιας µετα-δηµοκρατίας, ουσιαστικά εικονικής δηµοκρατίας και εν τέλει ολιγαρχίας των πλουσίων, των κληρονοµικώ
δικαίω κατεχόντων, των επαϊόντων και των υποτιθέµενων αρίστων.
Η Νέα Δηµοκρατία, λοιπόν, υπηρετεί τον νεοφιλελευθερισµό
πιστά και µε ιδιαίτερο ζήλο και στραγγαλίζει τη δηµοκρατία στην
αυτοδιοικητική ιστορία της χώρας, φέρνοντας το πιο αντιδηµοκρατικό σύστηµα σε όλη την Ευρώπη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και κύριε Υπουργέ, η µεγάλη δύναµη της δηµοκρατίας είναι η σύνθεση, η δηµιουργία και η απεµπλοκή από την ασφάλεια ενός άκαµπτου ιδεολογικού συστήµατος
που ερµηνεύει τον κόσµο απόλυτα και υποτακτικά. Η αρχή της
πλειοψηφίας, µόνο όταν εναγκαλιστεί µε τη φωνή της µειοψηφίας,
ενισχύει και θρέφει τα θεµέλια της δηµοκρατικής διακυβέρνησης.
Η υπηρέτηση της δηµοκρατίας στο λεπτό νήµα της ελευθερίας
της βούλησης που ξεκινά από τη φωνή του ενός που γίνεται φωνή
των πολλών, θα πρέπει να είναι πρωταρχικός στόχος κάθε κυβέρνησης που σέβεται το δηµοκρατικό πολίτευµα και τον εαυτό της.
Δυστυχώς, οι επιλογές της Νέας Δηµοκρατίας είναι ο εξουσιαστικός πλήρης έλεγχος των πάντων, χωρίς σεβασµό στο δηµοκρατικό πολίτευµα.
Προφανώς και καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο και θα το καταργήσουµε, όταν η µεγάλη κοινωνική πλειοψηφία µάς δώσει αυτή
τη δυνατότητα και πεισθεί πως µπορεί να υπάρχει εναλλακτική
πρόταση θετικών δηµοκρατικών ανατροπών και στην τοπική αυτοδιοίκηση και γενικότερα.
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Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κυρία Τζούφη.
Ο κ. Φίλιππος Φόρτωµας, ο Κυκλαδίτης µας από τη Νέα Δηµοκρατία, έχει τον λόγο.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο να τα πείτε τώρα
από το Βήµα, γιατί από εκεί που φωνάζατε δεν σας άκουγε κανείς.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΟΡΤΩΜΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ας πάµε να βάλουµε τα πράγµατα σε µία σειρά, γιατί ακούσαµε πολλά και διάφορα όλες αυτές τις ώρες που είµαστε εδώ στην Ολοµέλεια.
Σήµερα συζητάµε ένα από τα πιο σηµαντικά νοµοσχέδια, εµβληµατικό θα έλεγα, το οποίο εισάγεται στην Ολοµέλεια από την
παρούσα Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και του Κυριάκου
Μητσοτάκη. Είναι ένα νοµοσχέδιο το οποίο έρχεται προς ψήφιση
µετά από πολύµηνες διαβουλεύσεις µε τους εκπροσώπους της
τοπικής αυτοδιοίκησης και το οποίο έρχεται να δώσει λύσεις, να
επανορθώσει, θα έλεγα, αστοχίες, αλλά και να διαµορφώσει εξ
αρχής την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη δηµοτικών και
περιφερειακών αρχών.
Το εν λόγω νοµοσχέδιο αποτελεί µία από τις πιο σηµαντικές
µεταρρυθµίσεις στον τοµέα των ΟΤΑ, αφού φυσικά καταργεί την
απλή αναλογική.
Εσείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Μείζονος Αντιπολίτευσης, είχατε φέρει µία «τραβεστί» αναλογική. Τι σηµαίνει αυτό;
Είχατε εκλογή δηµάρχου µε τη λογική πλειοψηφικού, είτε στον
πρώτο είτε στον δεύτερο γύρο και, φυσικά, εκλογή δηµοτικών
συµβούλων µε την απλή αναλογική. Αυτό είχατε νοµοθετήσει και
µόνο προβλήµατα είχε επιφέρει στην τοπική διακυβέρνηση.
Επαναφέρουµε, λοιπόν, την κυβερνησιµότητα στους δήµους
και φυσικά, επαναφέρουµε και την πενταετή θητεία. Προσαρµόζουµε το όριο εκλογής από τον πρώτο γύρο στο 43% και διασφαλίζουµε την κυβερνησιµότητα στους δήµους µε την εκλογή των
3/5 των µελών του δηµοτικού συµβουλίου για τον νικητή των
εκλογών, πέρα από κόµµατα, αλλά και χρώµατα.
Εξορθολογίζουµε, φυσικά και το πλαίσιο κωλυµάτων εκλογιµότητας, αλλά και των ασυµβιβάστων.
Φυσικά, προβλέπουµε και την εκλογή συµβούλων ή προέδρων
δηµοτικών κοινοτήτων σε όλη την επικράτεια, χωρίς εξαιρέσεις.
Ακολουθούν, επίσης, πολλές σηµαντικές µεταρρυθµίσεις σχετικά µε τον τρόπο, αλλά και τον χρόνο υποβολής των υποψηφιοτήτων, µε την εκδίκαση των διαφορών οι οποίες απορρέουν από
τις εκλογές των ΟΤΑ.
Στο σηµείο αυτό, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να αναφερθώ σε
κάποια σηµαντικά ζητήµατα των ΟΤΑ και της τοπικής αυτοδιοίκησης γενικότερου ενδιαφέροντος, µιας και εγώ ο ίδιος γνωρίζω
ότι και εσείς ο ίδιος προσωπικά, αλλά και συνολικά το Υπουργείο
Εσωτερικών έχει ευήκοα ώτα και θεωρώ ότι κάποιες απ’ αυτές
τις παρατηρήσεις που θα ακολουθήσουν, θα τις ενσωµατώσετε
σε κάποια από τα ερχόµενα νοµοσχέδια. Αυτά θεωρώ ότι χρήζουν αντιµετώπισης για την εύρυθµη λειτουργία και των δήµων,
αλλά και των περιφερειών.
Η πρώτη µου παρατήρηση αφορά στην επέκταση του κωλύµατος εκλογιµότητας σε όλα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων, αλλά και των Σωµάτων Ασφαλείας, πέραν των αξιωµατικών
που ήδη έχει θεσπιστεί. Ενώ υπάρχει η απαγόρευση εκλογής των
αξιωµατικών ακριβώς λόγω θέσης ευθύνης, οι έχοντες θέσεις ευθύνης, οι οποίοι πολλές φορές δεν έχουν τον βαθµό του αξιωµατικού, κατέρχονται υποψήφιοι στις δηµοτικές εκλογές.
Θεωρώ ότι αυτό έρχεται, φυσικά, σε αντίθεση µε το άρθρο 56
του Συντάγµατος, το οποίο δεν διαχωρίζει τους αξιωµατικούς
από τα λοιπά µέλη, αλλά και τους υπηρετούντες στις Ένοπλες
Δυνάµεις, αλλά και στα Σώµατα Ασφαλείας.
Επιπλέον, θεωρώ ότι η συµµετοχή τους συνολικά στις εκλογές,
αλλά και η εκλογή τους, έρχεται σε αντίθεση µε την ειδική θέση
εξουσίασης που τελεί το σύνολο των ανωτέρω προς την πολιτεία.
Προκαλεί, φυσικά, σηµαντική µείωση του προσωπικού των ενόπλων δυνάµεων, αλλά και των σωµάτων ασφαλείας, ενώ σε πολλές περιπτώσεις έχουν παρατηρηθεί φαινόµενα διαφθοράς.
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Η δεύτερη παρατήρησή µου αφορά στους περιφερειακούς
συµβούλους, οι οποίοι ορίζονται έπαρχοι, αλλά και στην επαγγελµατική τους δραστηριότητα. Στην ισχύουσα νοµοθεσία υπάρχει ρύθµιση για τους αντιδηµάρχους –και πολύ ορθά-σύµφωνα
µε την οποία, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, απαλλάσσονται
από τα υπαλληλικά τους καθήκοντα, εφ’ όσον δουλεύουν ως δηµόσιοι υπάλληλοι.
Θεωρώ, λοιπόν, δίκαιη, αλλά και εύλογη την επέκταση αυτής
της ρύθµισης και στους περιφερειακούς συµβούλους, οι οποίοι
ορίζονται έπαρχοι από τον οικείο περιφερειάρχη. Και αυτό, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, γιατί ο περιφερειακός έπαρχος κάποιας
νησιωτικής περιοχής –ακούσαµε πολλά και θα επανέρθω σ’ αυτόεπιφορτίζεται µε ιδιαίτερα καθήκοντα, ευθύνες, αλλά και αρµοδιότητες. Οφείλει, λοιπόν, ανά πάσα στιγµή να είναι διαθέσιµος για
τις ανάγκες του νησιού το οποίο υπηρετεί, να συνεργάζεται µε τον
οικείο δήµο, αλλά και να αφουγκράζεται τα διάφορα προβλήµατα
των πολιτών και να µεριµνά για την επίλυσή τους.
Θα έλεγα ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολο στις παρούσες συνθήκες
να αντεπεξέλθει σε όλα αυτά από τη θέση ενός δηµοσίου υπαλλήλου, ενώ παράλληλα εκτελεί και τα υπόλοιπα καθήκοντά του
από ένα γραφείο. Ο έπαρχος, λοιπόν, θα πρέπει να είναι απαλλαγµένος από κάθε είδους υπαλληλική σχέση ώστε να µπορεί να
αφοσιωθεί και στο λειτούργηµά του, όπως αυτό θεωρούµε ότι
είναι.
Έρχοµαι σε κάποια πράγµατα τα οποία ακούσαµε από τον
αγαπητό συνάδελφο κ. Σαντορινιό.
Ξέρετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εσείς έχετε συνηθίσει
στην αντιπολίτευση και στην όλη σπέκουλα και στα ψέµατα, αλλά
είναι ιδιαίτερα βαρύ και µέσα στην Ολοµέλεια να συνεχίζετε αυτό
το οποίο κάνετε και µέσα στην κοινωνία. Επειδή υπάρχει απάντηση σε όλο αυτό, στέκοµαι στα λόγια του κ. Σαντορινιού, σε
αυτά τα οποία είπε για την Περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου, µιας
και εγώ εκλέγοµαι στις Κυκλάδες. Είπε ότι η Περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου δεν αντέδρασε στη µείωση των περιφερειακών συµβούλων. Καταθέτω την επιστολή που είχε σταλεί στις 24 Μαΐου του
2021 -προφανώς ο κ. Σαντορινιός δεν το ξέρει αυτό- για την εξαίρεση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου από τη µείωση των περιφερειακών συµβούλων. Είναι µια επιστολή που έχει σταλεί από
τον κ. Χατζηµάρκου προς τον Υπουργό Εσωτερικών. Την καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Φίλιππος Φόρτωµας καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα επιστολή, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Έτσι, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
προσωπικά θεωρώντας ότι και λόγω νησιωτικότητας, αλλά και
της γεωγραφικής ασυνέχειας και της διπλής περιφερειακότητας,
δεδοµένου ότι αποτελεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου τη µεγαλύτερη πολυνησιακή περιφέρεια της χώρας µε είκοσι τέσσερις
νησιωτικούς δήµους και σαράντα οκτώ κατοικηµένα νησιά,
θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει ίση αντιµετώπιση και λόγω νησιωτικότητας και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Στέκοµαι σε αυτό
γιατί η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας έχει κάνει πάρα πολλά,
εν αντιθέσει µε εσάς που είχατε καταργήσει τους µειωµένους
συντελεστές ΦΠΑ το 2015. Μάλιστα πολλοί από τους τότε συναδέλφους σας επαίρονταν γι’ αυτό.
Έτσι, λοιπόν, και εγώ προσωπικά ζητώ την εξαίρεση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου από την προβλεπόµενη στο νοµοσχέδιο
µείωση του αριθµού των µελών του περιφερειακού συµβουλίου.
Μια τέταρτη παρατήρηση αφορά στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου των δήµων και ειδικότερα όσα υπάγονται σε περισσότερους του ενός δήµους. Αυτό είναι ένα πρόβληµα των
νησιωτικών δήµων κυρίως και αφορά και στα λιµενικά ταµεία τα
οποία επεκτείνονται σε περισσότερους του ενός δήµους. Η
ισχύουσα νοµοθεσία ορίζει ότι αναθέσεις ανά δηµοτική ενότητα
γίνονται αποκλειστικά από τις περιφέρειες στους δήµους ή και
διάφορα άλλα νοµικά πρόσωπα. Αυτή η νοµοθετική ρύθµιση δυσχεραίνει το έργο των λοιπών νοµικών προσώπων τα οποία υπάγονται σε δήµους και ειδικότερα σε διάφορες περιπτώσεις που
ένα νοµικό πρόσωπο υπάγεται σε περισσότερους του ενός δήµους και πολλές φορές αυτά είναι λιµενικά ταµεία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Θα πρέπει, λοιπόν, να υπάρχει ένας διαχωρισµός, κύριε
Υπουργέ, ανά δηµοτική ενότητα ούτως ώστε αυτά τα νοµικά πρόσωπα να διαχειρίζονται πιο ορθά θα έλεγα αυτές τις δαπάνες
ανάλογα µε τις ανάγκες εκάστου δήµου και φυσικά και των δηµοτικών ενοτήτων αυτού, καθώς είναι τελείως διαφορετικές οι
οικονοµικές ανάγκες της κάθε περιοχής.
Τέλος, να σταθώ στο υφιστάµενο νοµοσχέδιο και στην εν λόγω
τροπολογία 907/88. Με τη ρύθµιση αυτή η χώρα µας εντάσσεται
στο πρώτο κύµα των χωρών που ενεργοποιούν το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό COVID, µία ευρωπαϊκή πρωτοβουλία η οποία παίρνει
σάρκα και οστά και η οποία διασφαλίζει µε τον καλύτερο τρόπο
την ασφάλεια ταξιδιωτών, αλλά και προορισµών και φυσικά λύνει
τα χέρια όσων επιχειρούν γύρω από τον τουρισµό. Είναι ένα ψηφιακό εργαλείο που αποδεικνύει πως η χώρα µας, η Ελλάδα, και
στον τοµέα του τουρισµού είναι πρωτεργάτης, αλλά και ρυθµιστής εξελίξεων. Χαράσσουµε πολιτικές και ανοίγουµε κυρίως τον
δρόµο της επιστροφής στην κανονικότητα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν µπορούµε να µιλάµε για
ανάπτυξη αυτής της χώρας χωρίς τους Οργανισµούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης. Η συµβολή των δήµων, αλλά και των περιφερειών είναι καθοριστική. Είναι οι φορείς οι οποίοι βρίσκονται
πολύ κοντά στους πολίτες, υπηρετούν τους πολίτες και ελέγχονται από τους πολίτες. Οφείλουµε να ενώσουµε τις δυνάµεις µας
για να δηµιουργήσουµε ένα πραγµατικά αποκεντρωµένο και λειτουργικό κράτος. Η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να µετατραπεί
σε περιφερειακή διακυβέρνηση. Με στρατηγική, λοιπόν, αλλά και
σχέδιο, µε συµµετοχικές διαδικασίες που θα συµβάλουν στην
υλοποίηση του έργου της αυτοδιοίκησης, πάντα προς το συµφέρον και των πολιτών, αλλά και της κοινωνίας.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Για το θέµα που είπατε, «τραβεστί», κύριε Φόρτωµα, να το διαγράψετε από τα Πρακτικά. Είναι
ρατσιστικό. Δεν είστε η κ. Λατινοπούλου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Εάν το θέλει, ναι. Διευκρίνισε όµως µετά τι σηµαίνει αυτό.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΟΡΤΩΜΑΣ: Δεν είµαι η Λατινοπούλου, κύριε Ζαχαριάδη. Εν είδει τραβεστί εννοώ και έκανα µια ανάλυση. Και
άλλοι συνάδελφοι είχαν τοποθετηθεί για άλλα πράγµατα µε την
ίδια λογική.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Θα τα διαβάζουν µετά από
χρόνια και θα βλέπουν αυτήν τη λέξη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Ζαχαριάδη, το
διευκρίνισε µετά. Αν θέλει να διαγραφεί, να διαγραφεί. Διευκρίνισε όµως τι ακριβώς εννοεί.
Τον λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Βαρεµένος από τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία και την όµορφη Αιτωλοακαρνανία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Τραβεστί και µε αξύριστες µασχάλες! Τροµερή εικόνα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ελάτε, κύριε συνάδελφε!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Κύριοι Βουλευτές, είµαστε ή πρέπει
τουλάχιστον να είµαστε σε µια εποχή µεγάλων αποτιµήσεων,
µετά από µια µεγάλη κρίση που ενέσκηψε στην Ευρώπη και η
οποία κρίση είχε ως αποτέλεσµα να σωρευθεί στην καµπούρα
αυτής της χώρας ένα συντριπτικό, δυσανάλογο βάρος και µετά
από αυτήν την κρίση µια καραντίνα η οποία ήρθε να επισωρεύσει
νέα βάρη στη χώρα και στον ελληνικό λαό και να αποκαλύψει
νέες αδυναµίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλάι σε εκείνες που
ήταν γνωστές, όπως για παράδειγµα να µην µπορεί αυτή η
Ένωση να εγγυηθεί ούτε τα σύνορα των χωρών-µελών της.
Σε αυτή, λοιπόν, τη στιγµή έρχεται ένας Πρωθυπουργός µιας
δύσθυµης χώρας, την οποία υποτίθεται ότι αυτός ο Πρωθυπουργός εκπροσωπεί, σε ένα φόρουµ επετειακό για την Ευρωπαϊκή
Ένωση, παθαίνει µια σύγχυση, θεωρεί ότι βρίσκεται σε ένα σεµινάριο για το αντι-ΣΥΡΙΖΑ µέτωπο και διατυπώνει απίστευτα µια
αρρωστηµένα διχαστική τοποθέτηση ενώπιον των Ευρωπαίων.
Και δεν βρέθηκε ένας να το αποτρέψει. Να πει, έστω και την τελευταία στιγµή…
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Προφανώς όχι εσείς, κύριε Υπουργέ, κάποιος άλλος λέω.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Εγώ τον
συνεχάρην.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Να τον αποτρέψει και να πει ότι δεν
γίνονται αυτά τα πράγµατα σε ένα τέτοιο φόρουµ.
Βρισκόµαστε, λοιπόν, προς µία τάση σε άλλες εποχές και αυτή
η λογική την οποία επικαλέστηκα είναι φαίνεται πολυτέλεια, σαν
να υπάρχει µια αόρατη δύναµη που σπρώχνει τα πράγµατα σε
ακραίες καταστάσεις, σε βαθµό που να διατυπώνεται το ερώτηµα: Ποια είναι αυτή η αόρατη δύναµη και τελικά ποιος κυβερνά
αυτή τη χώρα µε αυτήν τη λογική; Θα έλεγα ότι ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, αντιλαϊκιστής, θα ήταν το πιο σύντοµο
ανέκδοτο αν δεν περιείχε ταυτοχρόνως κάτι τραγικό.
Σε µια εποχή που η Ευρώπη καλείται να απαντήσει σε υπαρξιακά διλήµµατα έρχεται ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας να καταθέσει παρακαλώ ποιον προβληµατισµό; Την ώρα που κάποιοι
λένε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναγεννηθεί και αυτό να
το πετύχει µέσα από έναν κοινοτισµό, έρχεται η Κυβέρνηση,
κύριε Υπουργέ, και δίνει το σύνθηµα «πίσω ολοταχώς».
Στις κοινότητες ποια τύχη επιφυλάσσετε µε το νοµοσχέδιο;
Ακόµα και ο κοινοτάρχης να µπει στον κοµµατικό «Προκρούστη»!
Και ο κοινοτάρχης! Τελικά, ποιο όραµα είδατε, εν προκειµένω;
Η ιστορία άρχισε µε το επιτελικό κράτος, ας το πούµε και επικοινωνιακό. Δεν πέφτουµε πολύ έξω. Είναι ένα υβρίδιο τριτοκοσµικής κοπής, που η λογική του είναι όλη η ροή του χρήµατος
να ελέγχεται από µια κορυφή. Το ερώτηµα είναι το εξής: Ποιο
κράτος ακριβώς έχετε οραµατιστεί, έχετε ονειρευτεί; Ένα κράτος στο οποίο θα κυβερνάτε εσείς και κάποιοι δορυφόροι; Ποιος
είναι καθηλωµένος ιστορικά;
Εδώ ακούσαµε κάποια φοβερά πράγµατα. Κάποιοι εκ των οµιλητών της Νέας Δηµοκρατίας στην προσπάθειά τους να αναγνώσουν αυτό που έχουν µπροστά τους, καταφέρνουν να
κοροϊδεύουν τον ίδιο τους τον εαυτό. Ακούστηκε, για παράδειγµα, ότι «εµείς δεν δώσαµε χρίσµατα για τους αυτοδιοικητικούς». Σοβαρά; Και αφού δεν δώσατε χρίσµατα, γιατί κραδαίνετε
τον πίνακα και λέτε «βάφτηκε µπλε»;
Και όσο πάει πρέπει να γίνει πιο µπλε, σε βαθµό που το χρώµα
να γίνει τόσο βαθύ που να µοιάζει µε κάποιο άλλο, κύριε
Υπουργέ;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Σκούρο
µπλε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Δεν πειράζει, σκούρο µπλε. Λίγο
µαύρο; Δεν πειράζει ούτε αυτό.
Σε καλό δρόµο, λοιπόν, τραβάτε ως Κυβέρνηση. Εγώ τι να ευχηθώ; Καλό σας δρόµο; Να το πω και αυτό!
Τι λέτε; Μειώνουµε τα περιφερειακά, τα δηµοτικά συµβούλια,
φράζουµε τον δρόµο στους νέους και τι θέλουµε να συντηρήσουµε και να αναπαράγουµε; Τον παραγοντισµό. Οι παράγοντες
εγγυώνται τη διαιώνιση της σηµερινής κυβερνητικής εξουσίας.
Ένας νεοφεουδαρχισµός τη στιγµή που κυβερνητικοί σφίγγουν
τη γραβάτα και λένε «είµαστε αντιλαϊκιστές». Σοβαρά; Δεν πιστεύετε στον πελατειασµό και ακολουθείτε αυτή την τακτική;
Φαίνεται πως η Κυβέρνηση θεωρεί ότι πέτυχε το πολιτικό τζακπότ, ότι δηλαδή είναι δυνατή µια λοβοτοµή του ελληνικού λαού,
ο οποίος άνετα µπορεί να βλέπει το µαύρο-άσπρο και την πραγµατικότητα αναποδογυρισµένη. Αυτό φαίνεται πως πιστεύει η σηµερινή Κυβέρνηση, µέχρι που ήρθε ένας ταπεινός ράπερ,
παρακαλώ, για να ταράξει τα ύδατα και να σπείρει φόβο σε ποιους; Σε αυτούς που εργαλειοποίησαν τον φόβο.
Δεν τους φαντάζοµαι τόσο φοβισµένους, κύριε Υπουργέ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Εγώ δεν
το είπα, όµως.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Δεν το είπατε εσείς, όχι. Η Κυβέρνηση, λέω.
Αρκεί, λοιπόν, ένα βότσαλο στη λίµνη.
Και τι αποδεικνύει η περίπτωση που ανέφερα προηγουµένως;
Ότι υπάρχει µια δίψα για την αλήθεια, µια ακόρεστη δίψα να
ακουστεί η αλήθεια, µια δίψα να τραβηχτεί το πέπλο της επικοινωνίας και της προπαγάνδας και να µάθει ο ελληνικός λαός τι
ακριβώς συµβαίνει και όχι την πραγµατικότητα αντεστραµµένη.
Εν προκειµένω, θέλω να πω -και να τελειώσω- ότι πολλοί, αν
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θέλετε και ιστορικά, ονειρεύτηκαν, οραµατίστηκαν να θάψουν
την αλήθεια όσο πιο βαθιά γίνεται. Τι συµβαίνει, όµως; Η αλήθεια
είναι σπόρος και όσο πιο βαθιά την µπήγει κάποιος, κάποια
στιγµή πιστεύω ή, αν θέλετε, ελπίζω ότι αυτή η αλήθεια θα ανθίσει.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Βαρεµένο.
Συνεχίζουµε µε ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία και καλείται
στο Βήµα η κ. Αικατερίνη Παπανάτσιου.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το νοµοσχέδιο που συζητούµε σήµερα, ακόµη εν µέσω υπολειτουργίας της
Βουλής, µπαίνει ένα ακόµη λιθαράκι της Κυβέρνησης ως προς
τις συντηρητικές µεταρρυθµίσεις.
Το νοµοσχέδιο αντικαθιστά τον νόµο του ΣΥΡΙΖΑ που εισήγαγε
την απλή αναλογική στην αυτοδιοίκηση, δίνοντας µια ανάσα δηµοκρατίας και συµµετοχής. Η απέχθεια της Κυβέρνησης απέναντι στην απλή αναλογική είναι µια βαθιά αντιδηµοκρατική
αντίληψη, γιατί δεν δέχεται τη βασική αρχή της δηµοκρατίας, ότι
η ψήφος του καθενός και της καθεµιάς είναι ισότιµη.
Η προσπάθειά σας αυτή δείχνει φόβο απέναντι στον έλεγχο
και τη διαφάνεια, που διευκολύνεται από την παρουσία όλων των
παρατάξεων στα όργανα της αυτοδιοίκησης. Για να είµαστε απόλυτα ακριβείς, το παρόν νοµοθέτηµα έρχεται µετά από τις ρυθµίσεις του 2019, πάλι από τη Νέα Δηµοκρατία. Τότε, επί της
ουσίας, αφαιρέθηκαν όλες οι αρµοδιότητες από τα περιφερειακά
και δηµοτικά συµβούλια και πέρασαν στους δηµάρχους και
στους περιφερειάρχες.
Παράλληλα, αφαιρέθηκαν αρµοδιότητες από τις τοπικές κοινότητες, ενώ λίγο πριν αναλάβουν οι νέες διοικήσεις, το 2019,
µε πρόφαση την κυβερνησιµότητα, αντικαταστήσατε το πλαίσιο
λειτουργίας των ΟΤΑ µε ένα συγκεντρωτικό, απόλυτα δηµαρχοκεντρικό, αδιαφανές σύστηµα λήψης αποφάσεων.
Έρχεται, λοιπόν, το τωρινό νοµοσχέδιο σαν συµπλήρωµα και
τι κάνει; Πρώτον, µειώνει το ποσοστό εκλογής του δηµάρχου στο
43% από το «50%+1». Ο πρώτος συνδυασµός εκλέγει το 60%
των συµβούλων, τον δήµαρχο και τον περιφερειάρχη. Επί της ουσίας, κλέβετε την ψήφο των πολιτών.
Η παράταξη του δηµάρχου και του περιφερειάρχη, όσο ποσοστό και να πάρει στον πρώτο γύρο, θα διαθέτει στο τέλος το 60%
των µελών των δηµοτικών και περιφερειακών συµβουλίων, των
θεσµοθετηµένων επιτροπών και των νοµικών προσώπων του
δήµου και της περιφέρειας.
Δεύτερο ζήτηµα για την εκλογή δηµοτικού και περιφερειακού
συµβούλου από µια παράταξη: Εισάγεται ελάχιστο όριο 3% και
ταυτόχρονα, µειώνεται ο αριθµός των δηµοτικών και περιφερειακών συµβούλων στα περισσότερα δηµοτικά και περιφερειακά
συµβούλια. Στην πράξη, δηλαδή, το 3% θα είναι για τους περισσότερους δήµους και περιφέρειες πολύ µεγαλύτερο.
Τρίτον, καταργείτε τον ρόλο και τις αρµοδιότητες των τοπικών
κοινοτήτων και την ξεχωριστή κάλπη στα κοινοτικά συµβούλια,
υποχρεώνοντας τους ενεργούς πολίτες όπως αυτοί αναδεικνύονται µέσα από την κοινωνική ζύµωση να στοιχηθούν πίσω από τα
δηµοτικά ψηφοδέλτια.
Ας δούµε, όµως, λίγο και την τροπολογία του Υπουργείου Οικονοµικών που ήρθε σε νεκρό χρόνο πάλι. Επιφέρει αλλαγές,
από ό,τι µας είπε και ο κύριος Υπουργός Οικονοµικών χθες, στον
νόµο του ΤΑΙΠΕΔ και τροποποίηση στο πρόγραµµα «ΓΕΦΥΡΑ».
Σχετικά µε το ΤΑΙΠΕΔ, σηµείο πρώτο: Προσθέτετε αρµοδιότητες στους σκοπούς του ταµείου σχετικά µε την ωρίµανση στρατηγικών συµβάσεων του δηµοσίου. Τι κάνετε, δηλαδή, επί της
ουσίας; Μεταβάλλετε τη φύση και τη διάρκεια του ταµείου. Το
µονιµοποιείτε, δηλαδή;
Εδώ να σηµειώσουµε ότι µε τον ν.4799 είχατε δηµιουργήσει
ένα συγκεντρωτικό σύστηµα παρακολούθησης των δηµοσίων
συµβάσεων στρατηγικής σηµασίας.
Δηµιουργήσατε µια κυβερνητική επιτροπή υπό τον Πρωθυπουργό για να ελέγχετε τη ροή των χρηµάτων. Οι συµβάσεις που
άπτονται της επιτροπής αφορούν και στον ευρωπαϊκό µηχανισµό
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ανάκαµψης, το Ταµείο Ανάκαµψης, ανεξαρτήτως προϋπολογισµού, τις συµβάσεις άνω των 50 εκατοµµυρίων και, αν πρόκειται
για ΕΣΠΑ, άνω των 30 εκατοµµυρίων.
Τι έγινε το επιτελικό κράτος σας; Δεν τα καταφέρνει; Ή µήπως
θέλει και κάλυψη;
Με την τροπολογία τώρα κουµπώνετε την παραπάνω διαδικασία µε το ΤΑΙΠΕΔ. Γιατί άραγε; Προηγείστε ακόµα και των δανειστών.
Σηµείο δεύτερο, πλέον ο αριθµός των µελών του διοικητικού
συµβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ καθώς και τα εκτελεστικά µέλη δεν θα
ορίζονται από τον νόµο, αλλά µε απόφαση της γενικής συνέλευσης. Και αυτό γεννά σηµαντικά ζητήµατα διαφάνειας για έναν
τόσο σοβαρό φορέα µε άµεσο δηµόσιο ενδιαφέρον.
Επίσης όχι µόνο είναι ελεύθερο το ταµείο να ορίζει όσα µέλη
θέλει, αλλά παύει και η ακρόαση του προέδρου και του διευθύνοντος συµβούλου από τη Βουλή. Είναι άλλη µία απόφαση χωρίς
τη συµµετοχή του Κοινοβουλίου. Για άλλη µια φορά η δηµοκρατία στον πάγο.
Σηµείο τρίτο, τίθεται προθεσµία ενός µήνα στον δικαιούχο για
την αποδοχή ή απόρριψη της εισήγησης του ταµείου για την ωρίµανση του έργου. Διαφορετικά η εισήγηση θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως εγκριθεί. Η πρόβλεψη αυτή δίνει µια κρίσιµη
υπερεξουσία στο ΤΑΙΠΕΔ σχετικά µε τις συµβάσεις στρατηγικού
χαρακτήρα. Μέσα σε έναν µήνα ποιος φορέας έχει τη δυνατότητα να ελέγξει την ωρίµανση; Σε τι αποσκοπεί αυτή η ρύθµιση;
Στα υπόλοιπα άρθρα της τροπολογίας για το «ΓΕΦΥΡΑ» δεν
έχω να σχολιάσω κάτι. Εξάλλου από χθες έχουµε περάσει στη
διαδικασία πλήρους λειτουργίας πλέον του νέου πτωχευτικού
νόµου. Η διαδικασία της άρσης της προστασίας της πρώτης κατοικίας και της ρευστοποίησης των περιουσιών των πολιτών έχει
µπει στην τελική ευθεία. Η Κυβέρνηση επέλεξε εν µέσω πανδηµίας να δώσει το τελειωτικό χτύπηµα στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Η Νέα Δηµοκρατία µετά από την πτώχευση και των
φυσικών προσώπων και τη µετατροπή των ιδιοκτητών σε ενοικιαστές αίρει την προστασία της πρώτης κατοικίας ενώ φέρνει ως
επιστέγασµα ένα αντεργατικό νοµοσχέδιο.
Προχθές, µάλιστα, πληροφορηθήκαµε από τον Υπουργό Εργασίας ότι οι υπερωρίες θα πληρώνονται µε άδεια ή µε ρεπό. Να
υποθέσουµε ότι και οι δόσεις των δανείων θα µπορούν να αντισταθµίζονται µε αυτά, δηλαδή θα πληρώνονται ή µε την άδεια ή
µε το ρεπό; Να το ξέρουµε από τώρα.
Κλείνοντας, για να επανέλθω στο υπό συζήτηση νοµοσχέδιο,
στοχεύει στο να εγκαθιδρύσει ένα ακόµα πιο συγκεντρωτικό και
αυταρχικό τρόπο διοίκησης αφού ενισχύει ακόµα περισσότερο
την ενός ανδρός αρχή σε βάρος των συλλογικών οργάνων. Στοχεύετε στον απόλυτο έλεγχο της αυτοδιοίκησης. Μετά από το
επιτελικά ελεγχόµενο κράτος έρχεται και η επιτελικά ελεγχόµενη
αυτοδιοίκηση. Δείχνετε µε το νοµοθέτηµα αυτό την αλλεργία σας
στο κύτταρο της δηµοκρατίας, που είναι η συµµετοχή και η συνδιαµόρφωση. Αν δεν ήσασταν επικίνδυνοι θα αποτελούσατε ένα
κακόγουστο αστείο στην ιστορία του τόπου.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κυρία Παπανάτσιου.
Τον λόγο έχει ο κ. Βασίλειος - Πέτρος Σπανάκης από τη Νέα
Δηµοκρατία, ο οποίος εκλέγεται στον Β3’ Νότιο Τοµέα Αθηνών
και θα κλείσουµε τους οµιλητές µε φυσική παρουσία µε τον κ.
Καρασµάνη από την Πέλλα και τη Νέα Δηµοκρατία επίσης, για
να πάµε µετά στους από το Webex. Αν µε ακούνε από το Webex,
να ετοιµάζεται ο κ. Καράογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µπαίνοντας σε αυτήν την Αίθουσα και αντικρίζοντας στα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ τον πρώην
Υπουργό Εσωτερικών, τον κ. Ραγκούση, που έφερε αυτοδιοικητικό νόµο που στην ουσία δηµιούργησε και πολλαπλασίασε τα
προβλήµατα της αυτοδιοίκησης δεν ξέρω πώς να ξεκινήσω
αυτήν την τοποθέτηση. Όταν η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, όταν η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, όταν ο Υπουργός των Εσωτερικών, ο Μάκης Βορίδης, φέρνει ένα νοµοσχέδιο
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ζυµωµένο, σωστό, µεθοδευµένο για να λύσει προβλήµατα τα
οποία δηµιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια στην αυτοδιοίκηση.
Με λίγα λόγια, για να είµαστε κατανοητοί σε αυτούς που µας
ακούνε και που έχουν παλέψει για την αυτοδιοίκηση, που αγωνιούν για το µέλλον της αυτοδιοίκησης και του πρώτου και του
δεύτερου βαθµού, αυτό το νοµοσχέδιο δίνει στην αυτοδιοίκηση
και στην ουσία η αυτοδιοίκηση κερδίζει όσα έχασε µε τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός είναι ο τίτλος του σηµερινού νοµοσχεδίου, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι.
Πριν από µία εβδοµάδα, σε αυτήν εδώ την Αίθουσα, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, δυστυχώς, καταψήφισε το νοµοσχέδιο για
την ψήφο των Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό. Δηλαδή, αρνήθηκαν οι κύριοι της Αντιπολίτευσης να δώσουν την ευκαιρία
στους Έλληνες που είναι εγγεγραµµένοι στους εκλογικούς καταλόγους και ζουν ήδη ή και µπορεί να βρεθούν στο µέλλον
εκτός Ελλάδος να ψηφίζουν από τον τόπο κατοικίας τους.
Σήµερα συζητάµε και θα ψηφίσουµε το σχέδιο νόµου για τις
εκλογές της αυτοδιοίκησης. Γιατί σήµερα; Διότι πρέπει σήµερα
να διορθώσουµε τα πολύ σοβαρά προβλήµατα που προκάλεσε
ο ν.4555/2018, ο νόµος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Όπως αποδείχθηκε, η λεγόµενη απλή αναλογική που εφαρµόστηκε στους δήµους και στις περιφέρειες της χώρας µόνο εµπόδια έβαλε στις δηµοτικές και περιφερειακές αρχές για την
επίτευξη του έργου και του σκοπού τους. Σε πλήθος δήµων, στο
ένα τρίτο περίπου, σε ολόκληρη την επικράτεια οι εκλεγµένοι δήµαρχοι δεν έχουν πλειοψηφία στο δηµοτικό συµβούλιο. Η εµµονή
της προηγούµενης κυβέρνησης µε την απλή αναλογική στέρησε
για τέσσερα ολόκληρα χρόνια από τις δηµοτικές και περιφερειακές αρχές τη δυνατότητα να πράξουν αυτό για το οποίο ψηφίστηκαν και στέρησε από τους πολίτες έργα, αναβάθµιση της
ποιότητας των περιοχών που ζουν και άλλα πολλά.
Τι φέρνει, όµως, το σηµερινό σχέδιο νόµου για την αυτοδιοίκηση; Επανέρχεται η πενταετής διάρκεια της θητείας των δηµοτικών και περιφερειακών αρχών. Ως ηµέρα εκλογών ορίζεται η
δεύτερη Κυριακή του Οκτωβρίου. Έρχεται το ασυµβίβαστο που
συνδέει µε την ύπαρξη οφειλών στον δήµο, όπου αυστηροποιείται αυτό το πλαίσιο. Προσδιορίζονται τα κωλύµατα και τα ασυµβίβαστα εκλογιµότητας για τους υποψηφίους.
Και εδώ επιτρέψτε µου να σταθώ στη ρύθµιση σχετικά µε το
κώλυµα εκλογιµότητας για τους δικηγόρους που υπηρετούν
στους δήµους µε έµµισθη εντολή και να ευχαριστήσω τον
Υπουργό για τη νοµοθετική βελτίωση που έφερε χθες. Διορθώθηκε µε αυτόν τον τρόπο ένα πολύ σοβαρό ζήτηµα που απασχολούσε τους συγκεκριµένους δικηγόρους και δεν υπήρχε
πρόβλεψη αρχικά. Δηλαδή, αν είχε κάποιος παραιτηθεί για να
θέσει υποψηφιότητα αν θα µπορούσε να επιστρέψει στη θέση
του σε περίπτωση µη εκλογής. Αυτό τώρα έχει διευκρινιστεί µε
σαφήνεια και είναι πολύ σηµαντικό.
Και συνεχίζω µε τις κρίσιµες αλλαγές του σηµερινού σχεδίου
νόµου. Θεσπίζεται µε το άρθρο 24 για τους δήµους και µε το 57
για τις περιφέρειες όριο εκλογής κατά τον πρώτο γύρο το 43%
και µία ψήφος. Με τη ρύθµιση αυτή θα µπει τέλος σε όλα τα προβλήµατα που προκάλεσε ο ν.4555. Η κυβερνησιµότητα και η αποτελεσµατική λειτουργία στους δήµους θα επιστρέψουν την
1-1-2024.
Τίθεται ως όριο για το δικαίωµα εκλογής δηµοτικού και περιφερειακού συµβούλου το 3% και ορίζεται ότι ο συνδυασµός που
επικράτησε θα έχει τα τρία πέµπτα των εδρών στο συµβούλιο.
Με τον τρόπο αυτόν ρυθµίζεται η κατανοµή των εδρών του δηµοτικού και περιφερειακού συµβουλίου µε τρόπο που να αντικατοπτρίζει την εντολή του εκλογικού σώµατος διασφαλίζοντας την
απαραίτητη πλειοψηφία του συνδυασµού που κέρδισε και στο
συµβούλιο.
Έχουµε επίσης το άρθρο 30 που προβλέπει πως για τις δηµοτικές κοινότητες µε πληθυσµό µέχρι και τριακόσιους κατοίκους
πρόεδρος ανακηρύσσεται ο πρώτος σε σταυρούς από τον συνδυασµό που πήρε την πλειοψηφία κατά τον πρώτο γύρο. Θεσπίζουµε, λοιπόν, την εκλογή συµβουλίων ή προέδρων δηµοτικών
κοινοτήτων σε όλη την χώρα και στις πολύ µικρές κοινότητες.
Ενώ, τέλος, µε το άρθρο 88 ορίζεται πως κατά τη διάρκεια της
θητείας του περιφερειάρχη αναστέλλεται η άσκηση της επαγ-
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γελµατικής του δραστηριότητας.
Στις παραπάνω ρυθµίσεις προστίθενται και αυτές της τροπολογίας του Υπουργείου Εσωτερικών για τα πολιτικά κόµµατα, τη
χρηµατοδότησή τους, την προβολή στα ΜΜΕ κ.λπ., για τις περιπτώσεις εκείνες που ο πρόεδρος ή άλλο επιτελικό στέλεχος έχει
καταδικαστεί για διάφορες εγκληµατικές δράσεις.
Έχουµε, όµως, σήµερα και άλλες τροπολογίες και θα ήθελα
να αναφερθώ ειδικά σε κάποιες διατάξεις πολύ σηµαντικές που
αφορούν και στην εκλογική µου περιφέρεια.
Πρώτα απ’ όλα, θέλω να αναφερθώ στην τροπολογία του
Υπουργείου Περιβάλλοντος για το Ελληνικό, τη χωροθέτηση της
µαρίνας του Αγίου Κοσµά και άλλες διατάξεις. Όπως βλέπετε,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προχωράµε µεθοδευµένα τα θέµατα του Ελληνικού. Πριν από λίγες ηµέρες ψηφίσαµε την κύρωση της νέας σύµβασης ΤΑΙΠΕΔ-Ελληνικού και σήµερα
διευθετούµε και άλλα επιµέρους θέµατα. Ενάντια στις Κασσάνδρες η επένδυση του Ελληνικού θα είναι µία πραγµατικότητα µε
τη σφραγίδα της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Όµως, εδώ, επιτρέψτε µου να κάνω ένα σχόλιο για το άρθρο
4, µε το οποίο το γραφείο Ελληνικού µε το προσωπικό του µεταφέρεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, στη Γενική Γραµµατεία
Χωρικού Σχεδιασµού και Αστικού Περιβάλλοντος.
Αγαπητέ Υπουργέ, το προσωπικό του γραφείου Ελληνικού
ανήκει σήµερα στη Γενική Γραµµατεία Δηµόσιας Περιουσίας και
Φορολογικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών. Οι υπάλληλοι αυτοί θα ήθελαν να παραµείνουν οι οργανικές τους θέσεις
στο Υπουργείο Οικονοµικών και να αποσπαστούν στο γραφείο
Ελληνικού και κατ’ επέκταση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για
τις ανάγκες του γραφείου Ελληνικού για όσο χρονικό διάστηµα
κρίνεται απαραίτητο και εν συνεχεία, να µπορέσουν να επιστρέψουν στις οργανικές τους θέσεις. Θα ήθελα, κύριε Υπουργέ µε
την εµπειρία σας και µε τις γνώσεις σας ως νοµικός, αλλά και µε
την κοινοβουλευτική σας διαδροµή να δείτε αυτήν τη λεπτοµέρεια.
Κλείνοντας, θα ήθελα να θέσω υπ’ όψιν του Υπουργού κάποια
σηµαντικά θέµατα, όπως τα έξοδα αποζηµίωσης του δηµοτικού
συµβούλου, την αµοιβή του συνταξιούχου αντιδηµάρχου -έχουµε
περιπτώσεις συνταξιούχων αντιδηµάρχων που δεν µπορούν να
πάρουν την αποζηµίωση του αντιδηµάρχου-, την αποζηµίωση του
προέδρου του δηµοτικού συµβουλίου και πολλά άλλα θέµατα
που είναι ανοιχτά για την αυτοδιοίκηση. Όµως, σήµερα µπαίνει
µια βάση για την κυβερνησιµότητα της αυτοδιοίκησης.
Και τέλος, θα ήθελα να αναφέρω την επανένταξη του αυτοδιοικητικού χάρτη, την επαναφορά της πρότασης µου να ταυτίζονται –επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό, µε την ανοχή σαςοι τοµείς των εθνικών εκλογών µε την Περιφέρεια Αττικής. Για
την Περιφέρεια Αττικής µιλάω συγκεκριµένα, κύριε Υπουργέ. Ξέρετε, από τους δεκατρείς δήµους της εκλογικής µου περιφέρειας της Β3’ Νοτίου Τοµέα Αθηνών, οι Δήµοι Ζωγράφου,
Βύρωνα, Καισαριανής, Δάφνης, Υµηττού και Ηλιούπολης ανήκουν στον Κεντρικό Τοµέα της Περιφέρειας Αττικής, ενώ οι Δήµοι
Γλυφάδας, Αργυρούπολης, Ελληνικού, Αλίµου, Αγίου Δηµητρίου,
Νέας Σµύρνης, Παλαιού Φαλήρου, Καλλιθέας και ΜοσχάτουΤαύρου ανήκουν στον Νότιο. Είχα καταθέσει ερώτηση και επαναφέρω από το Βήµα αυτό, το Βήµα της Βουλής, την πρόταση
διεύρυνσης του Νότιου Τοµέα της Περιφέρειας Αττικής για τους
Δήµους Ζωγράφου, Βύρωνα, Καισαριανής, Δάφνης, Υµηττού και
Ηλιούπολης, ώστε να ταυτίζονται οι εκλογικοί χάρτες των εθνικών και των αυτοδιοικητικών εκλογών, να είναι συγκεκριµένοι.
Γι’ αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή η Κυβέρνηση
αυτή βάζει µια γερή βάση για το µέλλον της αυτοδιοίκησης, πρέπει όλες οι πτέρυγες να υπερψηφίσουν αυτό το νοµοσχέδιο, ένα
νοµοσχέδιο που γυρίζει σελίδα και που η αυτοδιοίκηση κερδίζει
όλα όσα έχασε επί ηµερών ΣΥΡΙΖΑ.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Σπανάκη.
Θα κλείσουµε τον δέκατο κύκλο οµιλητών µε φυσική παρουσία
µε τον κ. Γεώργιο Καρασµάνη της Νέας Δηµοκρατίας από την
όµορφη Πέλλα µε τους καταρράκτες της και µετά πάµε στους

13303

οµιλητές µέσω web. Επαναλαµβάνω, να ετοιµάζεται ο κ. Καράογλου.
Ορίστε, κύριε Καρασµάνη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προ εβδοµάδας συνάδελφοι
της Αντιπολίτευσης ζήτησαν την άρση των περιοριστικών µέτρων
στη Βουλή. Μέγα λάθος, τη στιγµή που εξακολουθούν να
ισχύουν για µεγάλες επαγγελµατικές παραγωγικές οµάδες, ο
φονικός ιός είναι υπαρκτός ακόµη και καθηµερινά θρηνούµε δεκάδες απώλειες συνανθρώπων µας. Όλο αυτό το διάστηµα η
Βουλή λειτούργησε άψογα, κάτι ασφαλώς που πιστώνεται στον
ίδιο τον Πρόεδρο, στο Προεδρείο και οι Βουλευτές οφείλουµε
πρώτοι να δίνουµε το καλό παράδειγµα.
Κι έρχοµαι τώρα στο νοµοσχέδιο. Έχω παρακολουθήσει και
τις τέσσερις συνεδριάσεις της επιτροπής. Ο εισηγητής µας έχει
αναφερθεί λεπτοµερώς και στις επιτροπές και στην Ολοµέλεια.
Γι’ αυτό θα περιοριστώ σε δυο-τρεις επισηµάνσεις.
Το συζητούµενο νοµοσχέδιο επαναφέρει την κυβερνησιµότητα
στους δήµους και στις περιφέρειες και δίνει τη δυνατότητα να
παίρνονται αποφάσεις και άµεσα να υλοποιούνται. Δήµαρχος θα
εκλέγεται πλέον από τον πρώτο γύρο αυτός που θα πάρει το 43%
και µία ψήφο και θα λαµβάνει τα τρία πέµπτα (3/5) του δηµοτικού
συµβουλίου.
Όσον αφορά στην εκλογή των προέδρων, κατά την προσωπική
µου γνώµη, θα πρέπει να εκλέγονται εκείνοι που θα παίρνουν
τους περισσότερους σταυρούς, ανεξάρτητα από συνδυασµούς
και ανεξάρτητα αν η κοινότητα είναι µικρή ή µεγάλη, γιατί αυτό
είναι το δηµοκρατικό, και οι πολίτες κάθε κοινότητας να έχουν
τον πρώτο λόγο, να εκλέγουν δηλαδή τους καλύτερους, εκείνους
που θα διαχειριστούν τα του οίκους τους. Είµαι υποστηρικτής
της ανεξάρτητης, ακηδεµόνευτης τοπικής αυτοδιοίκησης. Πιστεύω ότι πρέπει να εκλέγονται οι καλύτεροι και ικανότεροι.
Έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι το σύστηµα που εφαρµόστηκε
από την προηγούµενη κυβέρνηση είχε σοβαρότατες αρνητικές
επιπτώσεις στη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης και το
µόνο που πέτυχε ήταν να αναδείξει τις µειοψηφίες σε εκβιαστικούς ρυθµιστές. Πώς είναι δυνατόν ένας δήµαρχος που τελεί
υπό οµηρία να µπορεί να παράξει έργο; Αυτά τα ζήσαµε.
Πολλά παραδείγµατα αναφέρθηκαν από συναδέλφους. Κραυγαλέο παράδειγµα, όπως αναφέρθηκε, είναι ο Δήµαρχος Καβάλας, που από θιασώτης της απλής αναλογικής όχι µόνον άλλαξε
γνώµη, αλλά και καταγγέλλει ότι εκλέχτηκε στο δεύτερο γύρω
µε 63%, αλλά από τους σαράντα ένα σύµβουλους πήρε µόνο
τους εννέα και ότι σε µία κρίσιµη ψηφοφορία για ένα σηµαντικό
ευρωπαϊκό πρόγραµµα πολλών εκατοµµυρίων καταψηφίστηκε
από το δηµοτικό συµβούλιο και, µάλιστα, όπως είπε, από αυτούς
που είχαν εκλεγεί µε τετρακόσιους ψήφους. Σε αυτήν, λοιπόν,
την απαράδεκτη κατάσταση µε το νοµοσχέδιο αυτό µπαίνει
τέλος.
Κι έρχοµαι στην τροπολογία που έχω στείλει στους κύριους
Υπουργούς και αφορά στους ορεινούς δήµους. Βάσει του άρθρου 2Β του ν.3852/2010, όπως προστέθηκε στο ν.4455/2018,
στους ορεινούς δήµους συµπεριελήφθησαν και οι δήµοι στους
οποίους το 50% των κοινοτήτων τους χαρακτηρίστηκαν ορεινές.
Εδώ, όµως, υπάρχει µια παραδοξολογία. Γι’ αυτό και έστειλα την
τροπολογία µου. Γιατί υπάρχουν δήµοι, που, παρά το γεγονός
ότι η πλειονότητα της έκτασής τους είναι ορεινή, δεν χαρακτηρίζονται ως ορεινοί, επειδή ο αριθµός των ορεινών κοινοτήτων
τους είναι µικρότερος κατά τι από το 50%.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι ο Δήµος Αλµωπίας του
Νοµού Πέλλας, που τον έχετε επισκεφθεί, κύριε Υπουργέ. Έχετε
δει από κοντά τον δήµαρχο, τον δήµο. Δεν θεωρείται ορεινός, αν
και εκτείνεται ανάµεσα σε δυο οροσειρές, το Καϊµακτσαλάν και
το Πάικο, και έχει έναν τεράστιο όγκο δασικών εκτάσεων, ιδιαίτερο γεωµορφολογικό ανάγλυφο, πολλές υψοµετρικές διαφορές, δύσβατο οδικό δίκτυο και ογδόντα χιλιόµετρα µεθοριακή
γραµµή. Κι όµως, αυτός ο δήµος δεν είναι ορεινός. Είναι εξόφθαλµα άδικο.
Γι’ αυτό, λοιπόν, µε την τροπολογία µου ζητώ οι δήµοι αυτοί
που περιέγραψα να χαρακτηριστούν ορεινοί, να στηρίξουµε τις
περιοχές αυτές, να δώσουµε κίνητρα, όπως δώσατε, κύριε
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Υπουργέ, προχθές, που υπογράψατε την υπουργική απόφαση µε
την οποία δίνετε είκοσι µονάδες στα παιδιά που µένουν σε παραµεθόριες περιοχές και διαγωνίζονται µε διαδικασίες ΑΣΕΠ. Να
µείνουν, δηλαδή, οι άνθρωποι στον τόπο τους.
Έχει αποδειχθεί ότι η Κυβέρνηση αυτή ακούει και από την
πρώτη στιγµή έχει στηρίξει την τοπική αυτοδιοίκηση. Κι όπως
είχε αναφέρει ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Πέτσας, µε το πρόγραµµα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης
δίνονται 5,5 δισεκατοµµύρια ευρώ στις περιφέρειες και στους
δήµους.
Φοβούµαι, όµως, ότι µε την έλλειψη επαρκούς και εξειδικευµένου ανθρώπινου δυναµικού και τις αδυναµίες και δυσλειτουργίες των υπηρεσιών, εκτός λίγων εξαιρέσεων, θα υπάρξουν ως
συνήθως καθυστερήσεις στις απαλλοτριώσεις, στις προκηρύξεις, στις δηµοπρατήσεις, στις αναθέσεις, στην εκτέλεση των
έργων. Γι’ αυτό χρειάζεται εξειδικευµένο προσωπικό και επιµόρφωση του υπάρχοντος.
Μιλώ εκ πείρας. Το γνωρίζει ο κ. Βορίδης. Το έχει ζήσει και
αυτός από κοντά.
Για πρώτη φορά µε το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης
2014-2020 για την αποκέντρωση και τη δραστική µείωση της γραφειοκρατίας εκχωρήσαµε το 20%, δηλαδή 1.819.000.000 ευρώ,
στις περιφέρειες και στους δήµους για µια σειρά αναπτυξιακών
παρεµβάσεων, δηµόσιων και ιδιωτικών, όπως σχέδια βελτίωσης,
πρόγραµµα νέων αγροτών, επενδύσεις µεταποίησης αγροτικών
προϊόντων, δασική οδοποιία, αγροτική οδοποιία. Εκχωρήσαµε το
100% του προγράµµατος «LEADER» διευρυµένο και χωρίς εµπόδια κ.λπ..
Δυστυχώς, όµως, ακόµη και σήµερα διαπιστώνω µε λύπη µεγάλες καθυστερήσεις. Πολλά έργα δεν υλοποιήθηκαν, η απορροφητικότητα ήταν πάρα πολύ χαµηλή και αυτό οφείλεται στις
γνωστές αγκυλώσεις και παθογένειες.
Και, επειδή έχω ακούσει για την έκθεση του Κουκιάδη και τις
προτάσεις του, θα σας παρότρυνα να ρίξετε µία µατιά στα Πρακτικά της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής
της περιόδου 2004-2007 και στα πορίσµατά της για την καταπολέµηση της γραφειοκρατίας, την αποκέντρωση, τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης, των δήµων, των περιφερειών, τις
αρµοδιότητες, τους πόρους, την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση.
Αυτές οι προτάσεις, αν και έχουν περάσει δεκατέσσερα χρόνια,
εξακολουθούν και παραµένουν επίκαιρες, ρεαλιστικές, προσαρµοσµένες και στις τοπικές και στις ευρωπαϊκές συνθήκες.
Βλέπω µε ικανοποίηση ότι η Κυβέρνησή µας λαµβάνει υπ’ όψιν
της αυτές τις προτάσεις σε πολλά νοµοσχέδια, τα οποία έρχονται εν είδει βροχής και αυτό που µε εκπλήσσει είναι ότι, παρά το
γεγονός ότι είµαι είκοσι πέντε χρόνια στη Βουλή, δεν έχω δει να
έρχονται έτσι νοµοσχέδια µε τα οποία επιλύονται χρόνια προβλήµατα και αίρονται παθογένειες.
Εν κατακλείδι, το νοµοσχέδιο αυτό αποκαθιστά την κανονικότητα, αίρει τα αδιέξοδα του νοµοθετικού πλαισίου της προηγούµενης κυβέρνησης και κάνει πράξη την κυβερνητική µας
δέσµευση. Γι’ αυτό, και το στηρίζω.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Θεόδωρος Καράογλου από τη Νέα Δηµοκρατία για επτά λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, θα ξεκινήσω την οµιλία µου κάνοντας µία ιδιαίτερη
αναφορά σε ένα κλασικό δόγµα της Αριστεράς και των πολιτικών
της εκφάνσεων, αυτό το σχετικό µε την καθιέρωση της πάγιας,
απλής και άδολης απλής αναλογικής, όπως λέει χαρακτηριστικά.
Θα επιχειρήσω µία σύντοµη ιστορική αναδροµή στις βλαβερές
συνέπειες –το τονίζω, στις βλαβερές συνέπειες- που είχε η εφαρµογή της απλής αναλογικής στην πατρίδα µας, η οποία δυστυχώς συνδέθηκε µε τις χειρότερες περιόδους αστάθειας του
πολιτικού µας συστήµατος.
Πρώτη φορά θεσµοθετήθηκε το 1926 και για περίπου µία διετία, µέχρι δηλαδή το 1928 που καταργήθηκε, οι κυβερνήσεις
στην Ελλάδα άλλαζαν σχεδόν κάθε πέντε µήνες. Επανήλθε το
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1932 προκαλώντας ακυβερνησία, κατακερµατισµό των πολιτικών
δυνάµεων, κόπωση της κοινωνίας, η οποία είχε ως τελικό επακόλουθο να οδηγήσει τη διακυβέρνηση στη δικτατορία του Ιωάννη
Μεταξά.
Απλή αναλογική είχαµε ξανά το 1946, µε αποτέλεσµα από το
1946 έως το 1950 να ορκιστούν τουλάχιστον δέκα κυβερνήσεις,
ενώ µία ηπιότερη εφαρµογή της ήταν εκείνη του 1989, όταν η
τότε κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου, το ΠΑΣΟΚ, διακρίνοντας την επερχόµενη εκλογική της ήττα, επιχείρησε µε τον περίφηµο νόµο Κουτσόγιωργα, να χειραγωγήσει το εκλογικό
αποτέλεσµα και να ναρκοθετήσει την πορεία της Νέας Δηµοκρατίας προς την εξουσία. Χρειάστηκαν τρεις εκλογικές αναµετρήσεις, τον Ιούνιο και τον Νοέµβριο του 1989 και τον Απρίλιο του
1990, για να σχηµατιστεί µία εύθραυστη –είναι η αλήθεια- κυβέρνηση µε Πρωθυπουργό τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.
Δυστυχώς, δίχως να διδαχθεί τίποτε από την αρνητική ιστορική
εµπειρία ο ΣΥΡΙΖΑ, επανέφερε την απλή αναλογική το 2016, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί, δήθεν, προοδευτικό αίτηµα. Το επιχείρηµα, βέβαια, αυτό κατέρρευσε άµεσα, διότι, προφανώς, ούτε
οι ΑΝΕΛ ούτε η Χρυσή Αυγή που την υπερψήφισαν ανήκουν στον
λεγόµενο προοδευτικό χώρο. Αντίθετα, ήταν η απέλπιδα προσπάθεια της τότε κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ να ανακατέψει την πολιτική τράπουλα, λόγω της βεβαιότητας που είχε αναπτυχθεί
στην κοινωνία και στα πολιτικά κόµµατα για την επικείµενη πολιτική της ήττα.
Βασίστηκε, λοιπόν, σε ένα µύθο και µε όχηµα τον πολιτικαντισµό επιδίωξε να δηµιουργήσει καταστάσεις πολιτικής οµηρείας
και πολιτικής ανωµαλίας. Εξαιτίας της µικροκοµµατικής σκοπιµότητας που υιοθετήθηκε εκείνη την περίοδο, σήµερα έχουµε
δήµους που χάνουν χρήµατα από τα προγράµµατα. Υπήρξε προηγουµένως αναφορά από τον συνάδελφο, τον κ. Γιώργο Καρασµάνη, για τον Δήµο της Καβάλας. Υπάρχουν δήµαρχοι που
υποχρεώνονται να εφαρµόσουν τα τεχνικά προγράµµατα της Αντιπολίτευσης, ενώ σε διακόσιους τριάντα από τους τριακόσιους
τριάντα δύο δήµους και σε έξι από τις δεκατρείς περιφέρειες της
χώρας οι εκλεγµένοι δήµαρχοι και περιφερειάρχες είναι µια
µικρή µειοψηφία στο δηµοτικό συµβούλιο. Άρα, σε καµµία περίπτωση, κατά την άποψή µου, η απλή αναλογική δεν είναι πρότυπο δηµοκρατίας.
Ο πολίτης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ψηφίζει για την
εκλογή δηµάρχου, περιφερειάρχη, πρωθυπουργού και όχι για τη
συγκρότηση µιας επιτροπής δύο, τριών, τεσσάρων ή πέντε παρατάξεων και κοµµάτων, που πρέπει να συνεδριάζουν επί ώρες,
προκειµένου να καταλήξουν σε µια απόφαση, η οποία και πάλι
θα είναι κατά πλειοψηφία και όχι οµόφωνη.
Αναφέροµαι σε ένα ονοµαστικό παράδειγµα, τον εξαιρετικό
Δήµαρχο Ορεστιάδος και προσωπικό µου φίλο, τον Βασίλη Μαυρίδη, ο οποίος καθηµερινά πληρώνει τις συνέπειες του παράδοξου και παράλογου εκλογικού συστήµατος που εφάρµοσε ο
ΣΥΡΙΖΑ στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ο συγκεκριµένος δήµαρχος,
ενώ εξελέγη από την πρώτη Κυριακή µε ποσοστό 50,26%, εντούτοις διαθέτει µόνο δεκαέξι δηµοτικούς συµβούλους από τους
τριάντα τρειςπου έχουν εκλεγεί. Όταν τον είχα επισκεφθεί µε την
τότε ιδιότητά µου, του Υφυπουργού Εσωτερικών, αρµόδιου για
θέµατα Μακεδονίας και Θράκης, µου εξοµολογήθηκε ότι οι πρώτοι µήνες της θητείας του τότε ήταν πολύ δύσκολοι και ότι δύσκολα µπορούσε να ληφθεί κάποια απόφαση.
Με λίγες λέξεις, κατέρριψε αµέσως το αφήγηµα της τότε κυβέρνησης περί ανάπτυξης κουλτούρας συνεργασιών εντός των
δηµοτικών συµβουλίων. Και για να µην κρυβόµαστε πίσω από το
δάχτυλό µας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην Ελλάδα δεν
έχουµε την κουλτούρα της συναίνεσης που διακρίνει τους βόρειους εταίρους µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ως εκ τούτου, δεν
µπορούµε σε αυτήν τη φάση τουλάχιστον να τους µιµηθούµε.
Αναλογιστείτε και το εξής: Τι θα συνέβαινε, εάν στην περίοδο
της πανδηµίας το τιµόνι της χώρας κρατούσε µια κυβέρνηση που
θα ήταν αποτέλεσµα της απλής αναλογικής και των συµβιβασµών που θα απορρέονταν από αυτήν; Ή, ακόµη, ποια στάση θα
κρατούσε απέναντι στο ζήτηµα του προσφυγικού και της ασύµµετρης απειλής που δεχθήκαµε στον Έβρο, εάν εκείνη την περίοδο η χώρα κυβερνιόταν από έναν ετερόκλητο συνασπισµό,
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όπως ήταν εκείνος της περιόδου 2015-2019; Οι µεν -βλέπε ΣΥΡΙΖΑ- θα πρότασσαν τον δήθεν ανθρωπισµό τους και την πολιτική
των ανοιχτών συνόρων, οι δε -βλέπε ΑΝΕΛ- θα ζητούσαν δραστικές λύσεις και φυσικά, λόγω της έλλειψης συνεννόησης, η χώρα
θα αδυνατούσε να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώµατα.
Για να µην αναφερθώ στη διαχείριση των πόρων του Ταµείου
Ανάκαµψης, όπου οι ιδεολογικές διαφορές των κυβερνητικών
εταίρων θα κινητοποιούσαν τις παραγωγικές δυνάµεις της πατρίδας µας.
Δεδοµένου, λοιπόν, ότι η απλή αναλογική οδηγεί σε ακυβερνησία, σε πολιτικές τερατογενέσεις και σε αποφάσεις ωµής συνδιαλλαγής, το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών έρχεται
στην κατάλληλη στιγµή για να κλείσει την πόρτα της πολιτικής
ασυνεννοησίας. Οι προκλήσεις της εποχής απαιτούν πολιτική και
οικονοµική σταθερότητα, απαιτούν κυβερνησιµότητα και όχι πολιτικές κουτοπονηριές, που σκοπό έχουν να νοθεύσουν τη βούληση της πλειοψηφίας.
Κυρίες και κύριοι, για να µπορούν οι δήµοι και οι περιφέρειες
να διοικηθούν οµαλά και σωστά, οι αλλαγές που προωθεί το
Υπουργείο Εσωτερικών ήταν επιβεβληµένες. Αναφέροµαι επιγραµµατικά σε κάποιες από αυτές.
Πρώτον, επανέρχεται η πενταετής θητεία. Αυτό σηµαίνει ότι οι
νέες δηµοτικές και περιφερειακές αρχές που θα αναδειχθούν
από τις κάλπες της 8ης Οκτωβρίου 2023 θα έχουν µια πλήρη πενταετή θητεία, η οποία θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου του 2024.
Πρακτικό αποτέλεσµα; Θα έχουµε µια µεγάλη ωφέλιµη αυτοδιοικητική θητεία.
Δεύτερον, η εκλογή δηµάρχου ή περιφερειάρχη από τον
πρώτο γύρο θα γίνεται µε ποσοστό 43% συν µία ψήφο, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίζεται η εκλογή των τριών πέµπτων των
µελών του συµβουλίου, δηµοτικού ή περιφερειακού, στον νικητή
των εκλογών, ώστε να έχουµε ένα σταθερό δηµοτικό ή περιφερειακό συµβούλιο, το οποίο θα στηρίζει την εφαρµογή του προγράµµατος του δηµάρχου ή του περιφερειάρχη. Ακόµη, τίθεται
καταληκτική ηµεροµηνία η 31η Αυγούστου του έτους των εκλογών, δηλαδή το 2023 στη συγκεκριµένη περίπτωση για την κατάρτιση και τη δήλωση των συνδυασµών και η 10η Οκτωβρίου 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.
Επίσης, µε το νοµοσχέδιο καθορίζεται µε βάση συγκεκριµένες
πληθυσµιακές κλίµακες ο αριθµός των µελών των δηµοτικών και
περιφερειακών συµβουλίων, καθώς και των συµβουλίων των δηµοτικών κοινοτήτων. Ακόµη, εξορθολογίζεται και συστηµατοποιείται το πλαίσιο κωλυµάτων εκλογιµότητας και ασυµβίβαστων.
Με τις παραπάνω αλλαγές, διασφαλίζουµε ότι ο νέος εκλογικός νόµος θα είναι αντιπροσωπευτικός και ως κύρια επιδίωξη του
θα έχει την ενίσχυση του σχηµατισµού δηµοτικής ή περιφερειακής αρχής. Βοηθούµε, δηλαδή, την αναλογικότητα να εκφράζεται καλύτερα στα δηµοτικά και περιφερειακά συµβούλια,
απαλείφοντας όλες τις συνέπειες του ισχύοντος συστήµατος.
Σε τελική ανάλυση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι λάθος
να περιµένουµε την απλή αναλογική για να γίνουν πράξη οι συνεργασίες. Αυτού του είδους οι σκέψεις είναι νηπιακές και δεν
αντανακλούν τον βαθµό ωριµότητας του πολιτικού µας συστήµατος.
Από εκεί και πέρα, θα ήθελα να θυµίσω και να τονίσω ότι η αλλαγή του εκλογικού νόµου αποτελεί κεντρική πολιτική δέσµευση
της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και αυτήν υλοποιούµε. Ταυτόχρονα, όµως, είναι το πιο καθοριστικό βήµα προς την
καθηµερινή αποτελεσµατική παραγωγή δηµοτικού και περιφερειακού διοικητικού αποτελέσµατος πάντοτε προς όφελος των
πολιτών. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουµε ότι οι δηµότες θα
κρίνουν µε καλύτερα κριτήρια τον αιρετό που κέρδισε στις αυτοδιοικητικές εκλογές και έχει την ευθύνη της διοίκησης, θέτοντας παράλληλα στέρεες βάσεις, για να κερδίσουµε το στοίχηµα
της συνεργασίας µεταξύ της κεντρικής κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Αγαπητοί συνάδελφοι, ο τρόπος εκλογής ενός δηµάρχου ή περιφερειάρχη είναι το εργαλείο για µια καλύτερη διοίκηση. Υπό
αυτό το πρίσµα, η Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρα-
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τίας υπερήφανη υπερψηφίζει το νοµοσχέδιο του Υπουργείου
Εσωτερικών για τις αλλαγές στις εκλογές της αυτοδιοίκησης,
γιατί τη µεταφέρει στην επόµενη ηµέρα. Είναι µια θεσµική τοµή
έντονης αναπτυξιακής διάστασης, καθώς θα συνοδεύεται από
πόρους και ουσιαστικές αρµοδιότητες, ώστε οι δήµοι και οι περιφέρειες να διαδραµατίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην υλοποίηση πραγµατικών πολιτικών προς όφελος των τοπικών
κοινωνιών.
Πριν κλείσω, για µισό λεπτό, θέλω να κάνω δύο επισηµάνσειςπροτάσεις στον παριστάµενο Υπουργό Εσωτερικών. Πρώτον, η
εκλογή των προέδρων των δηµοτικών κοινοτήτων σε οικισµούς
κάτω των τριακοσίων κατοίκων είναι δεδοµένη. Σε ό,τι αφορά
στους οικισµούς άνω των τριακοσίων κατοίκων αφήνεται ανοιχτό.
Υπάρχουν, βεβαίως, τέσσερις δυνατότητες να γίνει. Η πρώτη λέει
να ορίζεται ο πρόεδρος της δηµοτικής κοινότητας από τον δήµαρχο, κάτι που κατά την άποψή µου, είναι τραγικό λάθος. Δεύτερον, να εκλέγεται από την πλειοψηφία του τοπικού συµβουλίου,
που θεωρώ επίσης, ότι δεν είναι το σωστό. Τρίτον, είναι ο πλειοψηφών σύµβουλος τους πλειοψηφούντος συνδυασµού. Τέταρτη
πρόταση είναι να ορίζεται ως επικεφαλής της δηµοτικής κοινότητας κάποιος εκ των προτέρων, που να µην χρειάζεται τον σταυρό.
Η άποψή µου είναι ότι θα ήταν πολύ καλύτερα αν από πριν ο
πολίτης, ψηφίζοντας τον δηµοτικό συνδυασµό της «Χ» παράταξης ήξερε και ποιος θα είναι ο πρόεδρος της δηµοτικής του κοινότητας. Αν αυτό είναι προωθηµένο και ενδεχόµενα δεν το
δέχεται η ΚΕΔΕ -είναι πιθανό- τουλάχιστον να εκλέγεται πρόεδρος δηµοτικής κοινότητας ο πλειοψηφών σύµβουλος του πλειοψηφούντος συνδυασµού.
Δεύτερη επισήµανση-πρόταση είναι το εξής: Υπάρχει ένα σηµαντικό πρόβληµα, σε σχέση µε τη χορήγηση της πάγιας προκαταβολής. Δυστυχώς, το υφιστάµενο σύστηµα είναι ιδιαίτερα
γραφειοκρατικό, µε αποτέλεσµα σχεδόν καµµιά τοπική κοινότητα
να µην έχει πάρει τα χρήµατα της πάγιας προκαταβολής. Θα
πρότεινα, κύριε Υπουργέ, στα επόµενα νοµοθετήµατα που θα έρθουν για την τοπική αυτοδιοίκηση να αντιµετωπίσετε αυτήν την
παθογένεια. Μιλάµε για πολύ λίγα χρήµατα και θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στους προέδρους των δηµοτικών κοινοτήτων
να τα χειρίζονται, για να µπορούν να αντιµετωπίζουν διάφορες
µικροδαπάνες.
Θα κλείσω µε αυτές τις σκέψεις, δηλώνοντας σαφέστατα ότι
υπερψηφίζω το νοµοσχέδιο, διότι θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα σε
θετική κατεύθυνση.
Ευχαριστώ και για την ανοχή του χρόνου, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Να είστε καλά, κύριε
Καράογλου.
Και από τη Θεσσαλονίκη θα πάµε στη Χίο και στον κ. Ανδρέα
Μιχαηλίδη από τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία.
Κύριε Μιχαηλίδη, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο καλός συνάδελφος, ο κ. Καράογλου, θα µου επιτρέψει µία
παρατήρηση σε αυτά τα οποία είπε εισαγωγικά. Επειδή τον
θεωρώ έναν σοβαρό συνάδελφο, θεωρώ υποχρέωσή µου να του
τα επισηµάνω.
Με δυο κουβέντες, χρέωσε στην απλή αναλογική όλο το κλίµα,
το οποίο διαµορφώθηκε είτε µεσοπολεµικά στη χώρα µας είτε
µετά από τον Εµφύλιο, στην µετεµφυλιακή Ελλάδα ή ακόµη και
στα νεότερα χρόνια.
Θέλω να του υπενθυµίσω ότι, κατ’ αρχάς δεν εφαρµόστηκαν
για όλη αυτήν την περίοδο συστήµατα απλής αναλογικής. Δεύτερον, στο κλίµα αυτό της καχεκτικής δηµοκρατίας, όπως ονοµάστηκε, συνέβαλαν πρώτα και κατά κύριο λόγο ο διεθνής
παράγοντας, ξένες χώρες, οι οποίες θεώρησαν την πατρίδα µας
προτεκτοράτο και προσπάθησαν να εφαρµόσουν πολιτικές προτεκτοράτου στη χώρα µας, τρίτον, η ανάµειξη του παράγοντα
των ανακτόρων στην πολιτική ζωή της χώρας και τέλος, βεβαίως,
πρόσωπα πολιτικά, τα οποία είχαν κίνητρα χαµηλά -θα έλεγαπου οδήγησαν σε ατυχείς εξελίξεις, αποστασίες κ.λπ..
Ας µου συγχωρεθεί η παρέµβαση αυτή, αλλά θεώρησα ότι
ήταν ένας ιστορικός ακροβατισµός αυτός που έγινε και όφειλα
να καταθέσω την άποψή µου.
Το σχέδιο νόµου, το οποίο συζητάµε σήµερα, αγαπητοί, κύριοι
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συνάδελφοι και αγαπητές συναδέλφισσες, αποτελεί ουσιαστικά
ένα προδιαγεγραµµένο αποτέλεσµα ενός εγχειρήµατος, ξηλώµατος κεντρικών προβλέψεων του εµβληµατικού προγράµµατος
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι». Πρόκειται για ένα συντεταγµένο σχέδιο που
ανέλαβε η παρούσα Κυβέρνηση από τους πρώτους µήνες της
ανάδειξής της στην εξουσία και το οποίο εκφράστηκε µέσα από
τη σταδιακή αποψίλωση των αρµοδιοτήτων των δηµοτικών συµβούλων, αλλά και των τοπικών κοινοτήτων. Στόχος των κανονιστικών θεµάτων που έφερε η Κυβέρνηση ήταν πρωτίστως η
εισαγωγή απλής αναλογικής στην εκλογή των δηµοτικών και περιφερειακών συµβουλίων, αλλά και της ενδοδηµοτικής αποκέντρωσης που επιχειρήθηκε στον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» µε την ενίσχυση
της αυτοτέλειας των τοπικών κοινοτήτων.
Η σπουδή της Κυβέρνησης πιστοποιεί ότι οι επιδιώξεις της
εξαρχής είχαν πολιτικά ελατήρια και ελάχιστα είχαν να κάνουν
µε πρακτικά προβλήµατα του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ», τα οποία οµολογουµένως υπήρξαν και ο οποίος τότε δεν είχε προλάβει καν να
εφαρµοστεί ή µε ζητήµατα κυβερνησιµότητας στους ΟΤΑ, όπως
µονότονα αναφέρει η εισηγητική έκθεση του νοµοσχεδίου.
Ο καθηγητής Συνταγµατικού Δικαίου Γεώργιος Σωτηρέλης σε
κείµενό του, στο οποίο µάλιστα ασκεί κριτική σε κάποιες προβλέψεις και πρόνοιες του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ», σηµείωνε το 2019 ότι αυτές
οι νοµοθετικές παρεµβάσεις της τότε κυβέρνησης αποτελούσαν
αντιδηµοκρατική στρέβλωση και υποβάθµιση του θεσµού της τοπικής αυτοδιοίκησης, ειδικότερα, δε, µια εµφανή παρεκτροπή
από το ευρωπαϊκό αυτοδιοικητικό δεδοµένο.
Συχνά στη δηµόσια σφαίρα διατυπώνεται µία επιφυλακτικότητα απέναντι στα αναλογικά εκλογικά συστήµατα, στη βάση του
ότι αυτά δεν προάγουν την αποτελεσµατική διακυβέρνηση και
ότι -δήθεν- στη χώρα µας δεν µπορεί να υπάρξει η κουλτούρα
διαλόγου και συνεννόησης που συναντάται σε άλλα ευρωπαϊκά
κράτη. Πρόκειται προφανώς περί επιχειρήµατος, όχι µόνο συντηρητικού, αλλά και σαθρού, καθώς ούτε στις χώρες που εφαρµόζεται η απλή αναλογική επικρατεί χάος -πόσω µάλλον, όταν
αναφερόµαστε στην τοπική αυτοδιοίκηση- ούτε η κουλτούρα συνεργασιών φύεται σε συγκεκριµένα κράτη. Προφανώς, η κουλτούρα αυτή είναι παράγωγο πρακτικών και διεργασιών που συν
τω χρόνω διαµορφώνουν συγκεκριµένες πολιτικές νοοτροπίες.
Αποτελεί, λοιπόν, µια µεγάλη, χαµένη ευκαιρία για τη δηµοκρατία σε τοπικό επίπεδο το ότι δεν δόθηκε χρόνος καν να δοκιµαστούν συνεργασίες, στις οποίες σκόπευε και προωθούσε ο
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ».
Και είναι, βέβαια, βαθιά υποκριτικό το ότι η κατάργηση της
απλής αναλογικής στους ΟΤΑ έρχεται από µια παράταξη που
αρέσκεται να κατηγορεί την Αριστερά για δογµατισµό, διχαστικό
λόγο, άρση του διαλόγου κ.λπ..
Θα ήθελα όσον αφορά στις προβλέψεις του νοµοσχεδίου να
σταθώ σε δύο σηµεία: Πρώτον, στην προσπάθεια αποδυνάµωσης και περιθωριοποίησης των τοπικών κοινοτήτων, στις οποίες
ο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» έδωσε ξανά τη δυνατότητα αυθεντικής έκφρασης της φωνής τους και διαχείρισης των τοπικών θεµάτων. Δείτε
τις πρόσφατες ανακοινώσεις της συντονιστικής επιτροπής του
Δικτύου Κοινοτήτων Ελλάδας, όπως και τα σχόλια στη διαβούλευση, όπου εκφράζεται η κάθετη αντίδρασή τους στην κατάργηση της χωριστής κάλπης και την εκλογή των τοπικών
συµβουλίων και την εν ψυχρώ παράκαµψη της τοπικής διαδικασίας.
Ούτε επ’ αυτού θα πρέπει να εκπλησσόµεθα, αγαπητοί συνάδελφοι, βεβαίως, καθώς ιστορικά η συντηρητική παράταξη φοβάται την τοπική κοινωνία και θέλει τις τοπικές κοινωνίες
χειραγωγούµενες από πελατειακά δίκτυα.
Η δεύτερη παρατήρησή µου αφορά στη νησιωτικότητα, στην
οποία θα µου επιτρέψετε να επιµείνω λίγο περισσότερο.
Κατ’ αρχάς, η πρόβλεψη του ν.4150/2013 για την ειδική αξιολόγηση των επιπτώσεων κάθε νόµου στις νησιωτικές περιοχές
έχει πάει περίπατο, όπως ξέρετε, προ καιρού. Αυτό, βέβαια, συµβαίνει σε κάθε νοµοσχέδιο της Κυβέρνησης. Θα περίµενα, όµως,
έστω δύο τυπικά λόγια για τη νησιωτικότητα στην ανάλυση συνεπειών ενός νοµοσχεδίου που αφορά στην τοπική αυτοδιοίκηση
να υπάρχει. Ματαίως.
Δεύτερον, θα ήθελα να επισηµάνω ότι η αντιδηµοκρατική µεί-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ωση του αριθµού των περιφερειακών και δηµοτικών συµβουλίων
σχεδόν παντού λείπει µε ιδιαίτερη ένταση τις νησιωτικές κοινωνίες.
Μας το επισηµαίνει, άλλωστε, κύριε Υπουργέ, µε ψήφισµά του
και το Περιφερειακό Συµβούλιο Βορείου Αιγαίου, το οποίο, άλλωστε, όπως γνωρίζετε, δεν πρόσκειται σε µας.
Οφείλω να υπενθυµίσω, τέλος, πως χαρακτηριστικά της νησιωτικότητας είναι η γεωγραφική ασυνέχεια, η αυτοτέλεια και οι
ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε κάθε νησί. Ο περιορισµός των µελών των περιφερειακών συµβουλίων θα οδηγήσει
στον αποκλεισµό της ιδιαίτερης φωνής πολλών νησιών, ιδίως των
µικρότερων σε πληθυσµό, τον µη συνυπολογισµό των ιδιαίτερων
αναγκών τους στις αποφάσεις που λαµβάνονται σε περιφερειακό
επίπεδο, την αύξηση των ενδονησιωτικών ανισοτήτων και την εν
γένει αποδυνάµωση των νησιωτικών περιφερειών.
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Δυστυχώς, δεν είµαι καθόλου αισιόδοξος ότι αυτές οι φωνές
των νησιωτικών κοινωνιών και, εν γένει, της περιφέρειας και των
τοπικών κοινοτήτων ενάντια στις συγκεντρωτικές και αντιδηµοκρατικές προβλέψεις του νοµοσχεδίου αυτού θα εισακουστούν.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Μιχαηλίδη.
Και από τη Χίο πάµε στην άλλη πλευρά, στην Κέρκυρα, στον
κ. Δηµήτριο Μπιάγκη του Κινήµατος Αλλαγής.
Κύριε Μπιάγκη, έχετε επτά λεπτά στη διάθεσή σας. Καλησπέρα!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΑΓΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
η κρίση και η διαχείριση της πανδηµίας θα περίµενε κάποιος ότι
θα είχε πείσει ακόµα και τον πιο δύσπιστο για τον ουσιαστικό
ρόλο που θα έπρεπε να διαδραµατίσει η ισχυρή και η δυναµική
τοπική αυτοδιοίκηση, συµβάλλοντας καθοριστικά στην αποτελεσµατική διακυβέρνηση της χώρας.
Δυστυχώς, όµως, αντ’ αυτού, βλέπουµε σήµερα την Κυβέρνηση να έρχεται και να καταθέτει ένα νοµοσχέδιο υποτιµώντας
τον ίδιο τον θεσµό για τις τοπικές αρχές στην κοινωνία.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν σχέδιο νόµου προβλέπει τη µείωση του αριθµού των δηµοτικών συµβούλων µε την παράλληλη αύξηση των υποψηφίων, αλλά και την
ταυτόχρονη αποδυνάµωση των κοινοτήτων.
Προβλέπει, επίσης, την αύξηση του παράβολου για τη συµµετοχή στην εκλογική διαδικασία και την εκλογή δηµάρχου µε 43%
µε ταυτόχρονη εκλογή της πλειοψηφίας των δηµοτικών συµβούλων.
Όλα αυτά συνθέτουν ένα ελκυστικό σκηνικό εκλογών µε έντονους αποκλεισµούς, µε ταυτόχρονη υποδαύλιση του πλουραλισµού, υπονόµευση της λαϊκής κυριαρχίας και µείωση της
αντιπροσωπευτικότητας των οργάνων και των θεσµών αυτών.
Αγαπητοί συνάδελφοι, κάθε περιοχή γνωρίζει τα προβλήµατά
της καλύτερα από τον καθένα. Συνεπώς, οι λύσεις δεν µπορούν
να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται µόνο από το κέντρο. Αυτό
το µοντέλο δοκιµάστηκε για χρόνια και θεωρώ ότι όλοι συµφωνούµε πώς δεν επιτυγχάνει πλέον τον στόχο.
Αντίθετα, ένας ισχυρός φορέας διοίκησης σε τοπικό επίπεδο
µπορεί και να χαρτογραφήσει καλύτερα τα ζητήµατα, αλλά και
να σχεδιάσει και να δράσει όπου απαιτείται, προκειµένου αυτά
να αντιµετωπιστούν στο σύνολό τους. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε,
πως ακόµα και αυτά τα κοινοτικά προγράµµατα στήριξης είναι
σχεδιασµένα να λειτουργούν µε το διοικητικό σχήµα των ισχυρών
τοπικών αυτοδιοικήσεων.
Η σηµερινή Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας καταθέτει ένα
εντελώς επιδερµικό, πρόχειρο, ανεδαφικό σχέδιο νόµου, προκειµένου τάχα να διορθώσει τα κακώς κείµενα του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ».
Δεν λαµβάνει υπ’ όψιν της, ωστόσο, τις διαρκώς µεταβαλλόµενες
ανάγκες των κατοίκων, των διπλανών ανθρώπων της γειτονιάς.
Και το οξύµωρο σε αυτήν την ιστορία είναι ότι τόσο η παράταξη της Νέας Δηµοκρατίας όσο και αυτή του ΣΥΡΙΖΑ προωθούν
ακριβώς τις ίδιες πολιτικές θέσεις, δηλαδή τις διοικήσεις µειοψηφίας. Από τη µια µεριά, ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθούσε µε τον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» να αναδείξει τις µειοψηφίες σε εκβιαστικούς ρυθµιστές
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της πολιτικής ζωής και, από την άλλη, σήµερα, η ηγεσία της
Νέας Δηµοκρατίας µε το 43% αυτού του νοµοσχεδίου οδηγεί σε
διοικήσεις µειοψηφίας.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η συγκυρία απαιτεί τοµές, µεταρρυθµίσεις και όχι επικοινωνιακές λογικές και προσεγγίσεις. Δεν είναι
δυνατόν να προωθούνται διατάξεις που υπονοµεύουν την ορθή
διοίκηση των ΟΤΑ. Δεν είναι λογικό να αποδυναµώνεται η αντιπροσωπευτικότητα των θεσµών. Είναι πολιτικά ανεπίτρεπτο για
µικροκοµµατικές σκοπιµότητες και λογικές να διαστρεβλώνεται
και να αλλοιώνεται, εν τέλει, η γνήσια βούληση της λαϊκής κυριαρχίας.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τον
ν.4600/2019 διασπάστηκαν οι πρώην Δήµοι Κέρκυρας, Κεφαλλονιάς, Λέσβου, Σάµου και Σερβίων-Βελβεντού. Παρά τις όποιες ενδεχόµενες αρχικές φιλοδοξίες περί λειτουργικότητας και αποδοτικότητας, η διάσπαση έχει αποφέρει µια σειρά από προβλήµατα,
καθώς είναι πια έντονη και ευδιάκριτη η υποστελέχωση των περιουσιών µε άµεσο επακόλουθο την υπολειτουργία τους.
Οι νέοι δήµοι αντιµετωπίζουν τεράστια προβλήµατα λόγω της
υφιστάµενης οικονοµικής ανεπάρκειας, ενώ είκοσι µήνες µετά
από τη δηµιουργία τους δεν έχουν ξεκαθαρίσει ακόµα τα περιουσιακά τους στοιχεία και τα ταµειακά τους διαθέσιµα, ενώ
υπάρχει ακόµα µεγάλος αριθµός έργων που είχαν προγραµµατιστεί από τους ενιαίους δήµους και αφορούν στους νέους και
διακινούνται από τους διάδοχους δήµους, έργα που, δυστυχώς,
δεν προχωρούν.
Στην Κέρκυρα, στην περιοχή από όπου κατάγοµαι, οι κυβερνητικές παλινωδίες δεν έχουν τελειωµό, καθώς η διάσπαση του
ενιαίου δήµου που έγινε πρόχειρα, επιπόλαια, χωρίς σχεδιασµό
και υποστήριξη, ταλανίζει την καθηµερινότητα των πολιτών.
Από τη διαχείριση του νερού, που ακόµα δεν έχει διευθετηθεί,
µέχρι τα απορρίµµατα, σε µια νύχτα αλλάζουν οι συσχετισµοί
από τη µια µεριά στην άλλη. Από τον διαδηµοτικό ΦΟΣΔΑ για τα
σκουπίδια για να εξυπηρετηθούν συγκεκριµένα συµφέροντα,
µέρες µετά έρχεται το περιβόητο άρθρο 93 εν µέσω πανδηµίας,
όπου µετέφερε τις αρµοδιότητες της διαχείρισης των απορριµµάτων από επίπεδο νοµού σε επίπεδο περιφέρειας αποκλειστικά
και µόνο στις νησιωτικές περιφέρειες του νότιου Αιγαίου και των
Ιονίων Νήσων, αφήνοντας εκτός κάδρου την Περιφέρεια Βορείου
Αιγαίου, την οποία ίσως και θα µπορούσαν κάποιοι να συγκρίνουν µε την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Όλα αυτά γίνονται µε µια
αντισυνταγµατική, οπισθοδροµική και µη λειτουργική διάταξη,
που βρίσκεται σε πλήρη αντιδιαστολή µε τις πραγµατικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, µη σεβόµενη τις ιδιαιτερότητες που
προκύπτουν για τις νησιωτικές περιοχές, όπως προβλέπεται
ακόµα και από το ίδιο το Σύνταγµα.
Την ίδια ώρα θα µπορούσε ο κύριος Υπουργός µε τούτο το
παρόν νοµοσχέδιο να διορθώσει αδικίες που αποτελούν ακόµα
και για τον ίδιο, τον κ. Βορίδη, δίκαιο αίτηµα, όπως η δυνατότητα
εκλογής ενός τουλάχιστον εκπροσώπου του Δήµου Παξών στο
περιφερειακό συµβούλιο Ιονίων Νήσων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αντίθεση µε άλλα νησιά ή
µικρά νησιωτικά συµπλέγµατα του Ιονίου και του Αιγαίου, τα
οποία έχουν ανάλογα πληθυσµιακά, γεωγραφικά και άλλα χαρακτηριστικά, η νήσος των Παξών δεν αναγνωρίστηκε ως περιφερειακή ενότητα στον ν.3852/2010 άρθρο 3 του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ».
Το γεγονός αυτό προκαλεί στους κατοίκους, αφ’ ενός, αισθήµατα αδικίας και παραµερισµού από την πολιτεία και, αφ’ ετέρου,
τους στερεί από τη δυνατότητα αυτοτελούς εκπροσώπησής τους
στο οικείο περιφερειακό συµβούλιο.
Τι έχετε να πείτε στους κατοίκους των Παξών, κύριε Υπουργέ;
Ότι έχουν δίκιο και ότι θα πρέπει να περιµένουν; Θα σεβαστείτε
επιτέλους τις οµόφωνες αποφάσεις νοµαρχιακών συµβουλίων,
περιφερειακών συµβουλίων και του δηµοτικού συµβουλίου
Παξών;
Η υπόθεση αυτή απασχολεί την τοπική κοινωνία από το 2010,
όταν ο σηµερινός Υπουργός Εξωτερικών κ. Δένδιας είχε καταθέσει ερώτηση στον τότε Υπουργό Εσωτερικών για ετούτη την αδικία.
Φθάσατε στο σηµείο, κύριε Υπουργέ, σήµερα να απορρίψετε
την πρόταση του κ. Γκίκα και µάλιστα µε συνοπτικές διαδικασίες,
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χωρίς πολλές κουβέντες, για να µη συµπεριλάβετε την προτεινόµενη αλλαγή για τη νήσο των Παξών στο παρόν νοµοσχέδιο.
Τι λέτε λοιπόν, στους κατοίκους των Παξών; Ότι τους κατανοείτε, αλλά δεν χρειάζονται εκπροσώπηση στην περιφέρειά τους,
όπως επίσης ότι δεν χρειάζονται εκπροσώπηση στο διαβαθµιδικό
ή όπως επίσης ότι δεν χρειάζεται να εκπροσωπούνται οι τοπικές
κοινωνίες στο διοικητικό συµβούλιο του Οργανισµού Λιµένος
Κέρκυρας, που διαχειρίζεται τα λιµάνια τους, τη ζωτικής σηµασίας µεταφορά τους από θαλάσσης;
Κανένας δήµος του Νοµού Κέρκυρας στο διοικητικό συµβούλιο του οργανισµού λιµένα, την ώρα που τα περιφερειακά λιµάνια
έχουν ρηµάξει και σχεδιάζονται µαρίνες, λιµάνια, υδατοδρόµια,
οι τοπικές κοινωνίες είναι απούσες από τις µεγάλες αποφάσεις.
Ποιος θέτει προτεραιότητες για όλα αυτά, αν όχι οι τοπικές
κοινωνίες; Τι έχετε να απαντήσετε στα οµόφωνα ψηφίσµατα των
δήµων για όλα αυτά; Την εκπροσώπηση στη διοίκηση του οργανισµού, που την είχε σεβαστεί τόσο η διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ όσο
και η προηγούµενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αγνοεί επιδεικτικά η
σηµερινή Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας.
Είναι σκόπιµη και επιβεβληµένη και αυτονόητη η αλλαγή της,
για λόγους που αφορούν στην υποστήριξη της δηµοκρατικής
διακυβέρνησης, της διαφάνειας, της χρηστής διοίκησης και της
αρχής της αναλογικότητας, αλλά και για την ενίσχυση της κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης και συνοχής της περιφέρειας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Κίνηµα Αλλαγής διατηρεί
στενούς και ισχυρούς δεσµούς µε την αυτοδιοίκηση και την αντιµετώπιζε και συνεχίζει να την αντιµετωπίζει ως έναν πολιτικό
θεσµό και όχι ως ένα κοµµατικό όργανο. Επιθυµεί µια αυτοδιοίκηση ανεξάρτητη, ακηδεµόνευτη, που δεν χειραγωγεί και δεν χειραγωγείται, µε συγκεκριµένες και ουσιαστικές αρµοδιότητες.
Κλείνοντας, αγαπητοί συνάδελφοι, ως άνθρωπος που προέρχεται από την αυτοδιοίκηση θα ήθελα µόνο να σας αναφέρω και
να σας µεταφέρω την εξής παραδοχή, κατά τη γνώµη µου.
Η µεταρρύθµιση του «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ» παρά τα όποια ελαττώµατά της ανταποκρινόταν στα κελεύσµατα εκείνης της εποχής.
Αποτέλεσε ένα εγχείρηµα, στο οποίο κυριαρχούσε η συλλογική
προσπάθεια για διεκδίκηση και στο οποίο άφησε το στίγµα του
συλλογικού πνεύµατος ο Κώστας Σκανδαλίδης.
Αυτή είναι η διαφορά µας, κύριοι. Εµείς ως Κίνηµα Αλλαγής
προτείνουµε και νοµοθετούµε για όλη την κοινωνία, µε πυξίδα το
πώς θέλουµε να είναι ο τόπος µας αύριο, όχι όπως οραµατιζόµαστε την επικράτηση του πολιτικού µας χώρου στις αυριανές
εκλογές. Και αυτή, αν θέλετε, είναι και η µεγάλη µας αιρετική
τοµή τόσο µε τη Νέα Δηµοκρατία όσο και µε τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Να είστε καλά, κύριε
Μπιάγκη.
Και από την Κέρκυρα πάµε στην Καρδίτσα, στον κ. Σπυρίδωνα
Λάππα, Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Ευχαριστώ θερµά, κύριε Πρόεδρε.
Καλησπέρα σε εσάς και σε όλους τους συναδέλφους.
Απευθύνοµαι στον νοµικό κ. Βορίδη, µεταφέροντας µια σκέψη
του Αριστοτέλη στην παρούσα συζήτηση, ο οποίος έλεγε ότι το
µέλλον είναι διά µέσου του παρόντος προβολή του παρελθόντος.
Το λέω αυτό για να επισηµάνω το εξής: Από την ίδρυση του
σύγχρονου ελληνικού κράτους η συντηρητική παράταξη στη
χώρα, ποτέ, ούτε µία νοµοθετική πρωτοβουλία δεν πήρε η ίδια
όταν ήταν στο όχηµα το κυβερνητικό και ούτε µία δεν ψήφισε,
όταν νοµοθετική πρωτοβουλία πήραν κόµµατα που βρίσκονταν
σε άλλες περιόδους στην κυβέρνηση.
Αυτό γιατί το έκανε; Δεν το έκανε τυχαία. Ούτε από λάθος το
έκανε ούτε βέβαια από οποιονδήποτε άλλο λόγο. Το έκανε γιατί
ήταν στην πολιτική της ατζέντα, ήταν στο DNA της το πολιτικό
ότι αυτή η παράταξη µπορεί να λειτουργεί, να δρα –και έφερε
και κάποια καλά βέβαια- στηριζόµενη µόνο και αποκλειστικά στην
πελατειακή αντίληψη. Ό,τι τη χαλάει και ό,τι δυσχεραίνει και κλείνει φεγγίτες, παράθυρα, πόρτες, διαδρόµους, υπόγεια, ανώγεια,
κατώγεια, αισθάνεται πολιτική ανασφάλεια και χάνει το έδαφος
κάτω από τα πόδια της. Το ένα είναι αυτό.
Δεύτερον, σήµερα ακούσαµε από Βουλευτή της Νέας Δηµο-
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κρατίας –που είναι αξιόλογος και τον σέβοµαι κατά τα άλλα- ότι
εκτός από το θέµα της κυβερνησιµότητας, οι ΟΤΑ πλήττονται και
για έναν άλλο λόγο: Διότι η ελληνική κοινωνία είναι ανώριµη,
κύριε Πρόεδρε –είπε ο κ. Καράογλου- να υιοθετήσει εκλογικά συστήµατα –εγώ θα έλεγα- αυτοδιοικητικές πολιτικές, που είναι καθιερωµένες σε όλα τα κράτη της Ευρώπης από το 1950.
Δεν φταίει καµµία ανωριµότητα της ελληνικής κοινωνίας. Η ελληνική κοινωνία είναι πάντα έτοιµη να ενσωµατώσει, να αφοµοιώσει, να υλοποιήσει και να απολαύσει οποιαδήποτε νοµοθετική
πρόταση που την ευνοεί σε επίπεδο δηµοκρατίας. Αν κάποιος
είναι ανώριµος, είναι το κόµµα της Νέας Δηµοκρατίας και παλαιότερα οι πολιτικοί της πρόγονοι.
Τρίτον, σε συνέχεια αυτής της παραδοχής, αυτής της παρατήρησης, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας πω το εξής: Δεν
υπάρχουν πολιτικοί επιστήµονες στη χώρα µας τεράστιου µεγέθους, διαχρονικής βέβαια διάρκειας, επιστήµονες, πανεπιστηµιακοί, ανώτατοι διοικητικοί παράγοντες, υπεύθυνοι οργανισµών και
φορέων που ασχολούνται µε το διοικητικό σύστηµα στη χώρα
γενικότερα, για σαράντα χρόνια σε συνέδρια, ηµερίδες, διηµερίδες, µελέτες, που να µην σηκώνουν το χέρι και να το τείνουν
µε αυστηρότητα προς το πολιτικό σύστηµα και να µη λένε το
εξής: Αν θέλετε το διοικητικό σύστηµα στη χώρα να δει άσπρη
µέρα, κοιτάξτε πρώτα τον πυρήνα της που είναι αυτοδιοίκηση,
διότι αν φτιάχνετε αυτοδιοίκηση κατ’ εικόνα και οµοίωση της κεντρικής διοίκησης, τότε µαζί µε την κεντρική διοίκηση σαρώνεται
και η αυτοδιοίκηση, που είναι στο κάτω κάτω και το τελευταίο
κύτταρο δηµοκρατίας της ελληνικής κοινωνίας.
Αυτό το κύτταρο είναι που σε δύσκολες περιόδους, ιστορικές,
ακόµα και υπό ξένη κατοχή, κράτησε –όπως λένε οι επιστήµονες
και ο ιστορικός βέβαια του παρόντος και του µέλλοντος και του
παρελθόντος- την κοινωνική και την εθνική συνοχή αυτής της
χώρας. Και το παραβλέπουµε!
Και σήµερα τι κάνει το νοµοσχέδιο; Ακριβώς βάλλει κατά του
κυττάρου της δηµοκρατίας που είναι πρώτα οι κοινότητες και βεβαίως και οι δήµοι και οι περιφέρειες, µε την υιοθέτηση εκλογικών συστηµάτων, κάτι για το οποίο καλώ τους Υπουργούς να µας
πουν ποιο πρότυπο έχουν, προς τα πού κοιτάνε, πού στρέφουν
το βλέµµα τους. Στο τόσο µακρύ παρελθόν πριν το ’50, που είναι
το ορόσηµο;
Σύµφωνα µε αυτό, όλες οι κοινωνίες της Ευρώπης, όλοι οι
δήµοι, όλες οι περιφέρειες όλης της ευρωπαϊκής ηπείρου καθιέρωσαν ως αποκλειστικό σύστηµα στις περιφέρειες και στους δήµους τους την απλή αναλογική και µάλιστα κράτη όπως η Αγγλία,
όλη η Σκανδιναβία –Σουηδία, Φινλανδία, Νορβηγία, Δανία- η Γερµανία –όλα τα κρατίδια της Γερµανίας- η Ιταλία, η Ισπανία.
Ρωτώ τον κ. Βορίδη το εξής: Στις τελευταίες εκλογές στη Μαδρίτη, κύριε Υπουργέ, µε ποιο εκλογικό σύστηµα εξελέγη η φίλη
σας δήµαρχος στη Μαδρίτη; Να σας το πω εγώ: µε την απλή και
άδολη αναλογική, διότι πήρε πάνω από 50%. Αυτό είναι το εκλογικό σύστηµα. Κι εσείς πού στρέφετε το βλέµµα σας;
Εν πάση περιπτώσει, να µη µας λέτε ότι είναι η ανωριµότητα
της ελληνικής κοινωνίας που δεν επιτρέπει την υιοθέτηση τέτοιων συστηµάτων. Είναι η ανωριµότητα του πολιτικού συστήµατος όπως κυβερνήθηκε για εβδοµήντα χρόνια, για δεκαετίες
ολόκληρες, κυρίως από το κόµµα σας.
Γιατί το ΠΑΣΟΚ πήρε πρωτοβουλίες, έκανε βήµατα, όχι ολοκληρωµένα. Θα σας πω γιατί δεν ήταν ολοκληρωµένα, κύριε
Πρόεδρε και θα το εξηγήσω. Σωστά ο κ. Μπιάγκης πριν ανέφερε
ότι πράγµατι το ΠΑΣΟΚ πήρε πρωτοβουλίες για την τοπική αυτοδιοίκηση, έδωσε έναν αέρα, έδωσε κάποιες αρµοδιότητες.
Όµως, κύριε Πρόεδρε, τι ξέχασε; Ξέχασε το θέµα της δηµοκρατίας. Το αντιµετώπισε ως δευτερεύον –το είπα και στις επιτροπές- και ως παρεµπίπτον ζήτηµα, µε αποτέλεσµα στις
εκλογές της Αθήνας Σακελλαρίδης - Καµίνης αντίπαλοι, µε ίδια
σχεδόν ποσοστά, µε διαφορά χίλιες πεντακόσιες ψήφους, να πάρουν τον ίδιο αριθµό δηµοτικών συµβούλων και την επόµενη Κυριακή ο σχεδόν ισοψηφών υποψήφιος δήµαρχος κ. Καµίνης –δεν
το λέω προς ψόγο, λέω για την αδυναµία της δηµοκρατίας- όταν
εξελέγη δήµαρχος, πήρε το 60% των δηµοτικών συµβούλων, µε
χίλιες ψήφους διαφορά από την πρώτη Κυριακή. Αυτή είναι η παθογένεια.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Και πρέπει να ξέρετε κάτι και να τονίζεται, όπως το τονίζουν και
οι επιστήµονες. Επειδή πλέον είµαστε µια χώρα που τουλάχιστον
έχουµε υψηλό κεκτηµένο επιστηµονικής γνώσης, ας ακούσουµε
τους επιστήµονες και τους πανεπιστηµιακούς που µας το τονίζουν
και µας τείνουν συνέχεια το δάχτυλο στο εξής: Μην ξεχνάτε το
θέµα της δηµοκρατίας στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αν δεν υπάρχει δηµοκρατική και πολιτική νοµιµοποίηση,
όποιο εκλογικό σύστηµα και αν βρείτε που να βοηθάτε κάποιον,
µε κάποιο ποσοστό να γίνει δήµαρχος, δεν θα έχει αποτελεσµατικότητα, δεν θα έχει νοµιµοποιηµένα αποτελέσµατα!
Αυτό είναι αποδεδειγµένο! Το λένε οι πάντες. Το 2016 η ελληνική Βουλή διοργάνωσε µία ηµερίδα και ήρθε η αφρόκρεµα της
πολιτικής και διοικητικής επιστήµης στη χώρα µας και έβγαλε
ένα βιβλίο, το οποίο έχω εδώ µπροστά µου, για το διοικητικό σύστηµα γενικότερα. Το µισό αναφέρεται στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Το θέµα της δηµοκρατίας είναι κορυφαίο, πρωτεύον. Δεν µπορείτε να το τσαλαπατάτε υπό το πρόσχηµα δήθεν της ακυβερνησίας ή δήθεν της ανωριµότητας του ελληνικού λαού το 2021,
όταν οι κοινωνίες στην Ευρώπη τρέχουν µε ιλιγγιώδη ταχύτητα
κι εµείς συνεχίζουµε να πηγαίνουµε µε τον αραµπά. Γιατί µε τέτοιες νοµοθετικές επιλογές κρατάτε δεσµευµένη την ελληνική
κοινωνία, να είναι υποχρεωµένη να έχει το κάρο µπροστά από το
άλογο και αν δεν το έχει, απλώς σέρνει τον αραµπά.
Τρίτον, κύριε Πρόεδρε, καλέσαµε τους φορείς στις επιτροπές.
Ρωτάω τον κύριο Υπουργό ή τους κύριους Υπουργούς: Τους
ακούσατε;
Εάν δεν τους ακούσατε, θα σας θυµίσω κάτι, κύριε Βορίδη,
που είµαστε νοµικοί από τα λόγια του Επίκτητου: «Ο άνθρωπος
έχει δύο αυτιά και ένα στόµα, να ακούει δυο φορές και να µιλάει
µία».
Ακούστε, λοιπόν, τι σας είπαν οι φορείς, πολύ χαρακτηριστικά
παραδείγµατα δύο, τριών, όχι παραπάνω, γιατί δεν έχω χρόνο:
Τι σας είπαν; Μην τολµήσετε να πειράξετε την ξεχωριστή κάλπη,
γιατί αυτή ανέδειξε, απελευθέρωσε δυνάµεις για πρώτη φορά
στην ιστορία του θεσµού, όχι µόνο νέων ανθρώπων που ήταν
στον καναπέ και στην καρέκλα και ήταν αδιάφοροι για τα πράγµατά τους, αλλά και νέους στην ηλικία σε ποσοστό 81% και ενεργοποίησαν και κινητοποίησαν και πυροδότησαν το µεγάλο αυτό
κίνηµα των κοινοτήτων, το οποίο τι θέλετε να κάνετε σήµερα; Να
το ενταφιάσετε. Για ποιον λόγο; Για να είναι –λέει- στο άρµα του
επιτυχόντος δηµάρχου. Μα, σε τι εµποδίζει η ξεχωριστή κάλπη;
Εδώ ανοίξτε µία παρένθεση: Μην ακούω το αφήγηµά σας,
κύριε Βορίδη, τώρα, νοµικοί είµαστε. Δεν έχει νοµική προσωπικότητα η κοινότητα ούτε εκτελεστικές αρµοδιότητες. Πάψτε να
λέτε ότι είναι γ’ βαθµός αυτοδιοίκησης! Κλείνει η παρένθεση. Να
µιλάµε νοµικά και να είµαστε και σοβαροί!
Αυτές, λοιπόν, τις δυνάµεις σήµερα σας λέει το δίκτυο µε την
έρευνα που έκανε -και µας έστειλε το υπόµνηµα στη Βουλή- µην
τις στέλνετε πάλι πίσω στους καναπέδες και στις καρέκλες, αυτό
τον κόσµο, αυτή τη δύναµη των κοινοτήτων που µέσα από τη διαδικασία του εθελοντισµού έκανε θαύµατα σε δύσκολες ώρες για
τη χώρα. Και επιµένετε να το κάνετε! Δεν ήρθε ένας εκπρόσωπος
συνδέσµου κοινοτήτων να µην πυροβόλησε το νοµοσχέδιό σας,
τουλάχιστον στον τοµέα που αφορά στις κοινότητες, στην ξεχωριστή κάλπη και στην εκλογή των κοινοτικών συµβουλίων.
Και ένα ερώτηµα θέλω να απαντηθεί από τον κ. Βορίδη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και µε αυτό κλείστε,
κύριε Λάππα!
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
Γιατί το κάνετε, κύριε Υπουργέ, αφού δεν επηρεάζει σε κανέναν βαθµό και µε κανέναν τρόπο την πλειοψηφία του δηµοτικού
συµβουλίου ή τις αποφάσεις του δηµάρχου το γεγονός της ξεχωριστής κάλπης και το γεγονός των κοινοτικών συµβουλίων;
Είναι ένα άλλο θέµα, αφορά στον δικό τους τόπο, δεν επηρεάζει
καθόλου, δεν επηρεάζει. Ούτε επηρεάζει ούτε δυσκολεύει ούτε
βοηθάει, µε κανέναν τρόπο δεν συνδέεται. Γιατί το κάνετε; Το
κάνετε γιατί είναι η αντίληψή σας εναντίον της συµµετοχικότητας, της αλληλεγγύης, της λειτουργικότητας των κοινοτήτων και
γενικότερα εναντίον σε ό,τι αναδεικνύει δηµοκρατικά νέες δυνάµεις και νέους ανθρώπους κυρίως. Αυτό φοβάστε, τη συµµετο-
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χικότητα, τη συλλογικότητα και τη δηµοκρατική δύναµη.
Και κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε µία παραίνεση: Το νοµοσχέδιο
-θα έλεγα- σε φιλοσοφικό επίπεδο ξέρετε τι κάνει, κύριε Πρόεδρε; Έτσι, να πάω λίγο πίσω, στα παλιά χρόνια. Λέει στους δηµάρχους «εγώ δεν θέλω να σας µάθω να ψαρεύετε, θέλω να σας
δώσω ψάρια». Όµως, πάλι οι στωικοί –θα αναφερθώ στην αρχαία
εποχή- έλεγαν «µην δίνετε στους ανθρώπους ψάρια, µάθετέ τους
να ψαρεύουν!». Αυτό δεν κάνετε και δεν περιµένατε καν λίγο χρονικό διάστηµα για να δείτε πώς τέλος πάντων θα λειτουργήσουν
τα περιφερειακά και δηµοτικά συµβούλια, µε ποιον τρόπο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Λάππα. Να είστε καλά!
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε.
Και στον κ. Βορίδη κλείνω µε µία λέξη: Κύριε Υπουργέ, κύριε
συνάδελφε νοµικέ, κύριε συνάδελφε Βουλευτή, τα δηµοτικά και
περιφερειακά συµβούλια θα έπρεπε να µάθουν να διασκέπτονται, όπως το Σώµα των Ενόρκων. Είναι υποχρεωµένοι να βγάλουν
απόφαση. Έτσι είναι αυτό. Όταν, όµως, το συκοφαντείτε, το
υβρίζετε, το απαξιώνετε, ε, τι περιµένατε; Και έρχεστε και έναν
µήνα µετά τις εκλογές να το απονοµιµοποιήσετε τελείως µε τις
παρεµβάσεις σας. Είναι κρίµα!
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ.
Ο κ. Σωκράτης Βαρδάκης από τον ΣΥΡΙΖΑ έχει τον λόγο.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγωνιστικούς χαιρετισµούς από την Κρήτη, κύριε Πρόεδρε, εν
όψει και του εργασιακού νοµοσχεδίου!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαστε σήµερα εδώ µάρτυρες
µιας ακόµα προσπάθειας της Κυβέρνησης να περιστείλει δηµοκρατικά δικαιώµατα και να κρατήσει τις όποιες αποφάσεις για τις
τοπικές κοινωνίες αποκλειστικά στα χέρια λίγων. Το πως ερµηνεύεται η ψήφος των δηµοτών δείχνει και το επίπεδο δηµοκρατίας ενός τόπου.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
Το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών µε τίτλο «Εκλογή
Δηµοτικών και Περιφερειακών Αρχών» είναι µια ανάγλυφη αποτύπωση όλων εκείνων που πρεσβεύει και ασπάζεται η Κυβέρνηση, η Νέα Δηµοκρατία του κ. Μητσοτάκη.
Η Ελλάδα, κύριε Πρόεδρε, έχει την κουλτούρα, την ιστορική
εµπειρία, τη γνώση της πολιτικής συνεργασίας ιδίως σε θέµατα
τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου φεύγουµε από τους στενούς
όρους του κοµµατισµού και προσανατολιζόµαστε στα αιτήµατα
και τις ανάγκες της κοινότητας και του φυσικού και τεχνικού
χώρου στον οποίο διαβιούν και δραστηριοποιούνται οι δηµότες.
Ως εκ τούτου, το πρόβληµα της κυβερνησιµότητας, κύριε Πρόεδρε, το οποίο σύµφωνα µε την Κυβέρνηση είναι το διακύβευµα
του νοµοσχεδίου, δεν υφίσταται.
Η κατάργηση της απλής αναλογικής, που είναι πιστή αποτύπωση της λαϊκής βούλησης, η επαναφορά της πενταετούς θητείας, το όριο του 3% για είσοδο αυτοδιοικητικών παρατάξεων
στα δηµοτικά και περιφερειακά συµβούλια, η µείωση του αριθµού των δηµοτικών συµβούλων, η ανάδειξη περιφερειάρχη και
δηµάρχου µε 43% από τον πρώτο γύρο και η πριµοδότηση µε το
60% των εδρών του συµβουλίου των αυτοδιοικητικών παρατάξεων, από τις οποίες θα αναδειχθούν περιφερειάρχες και δήµαρχοι, αλλά και η κατάργηση της κάλπης για τις δηµοτικές
κοινότητες -το είπε πολύ εύγλωττα ο Σπύρος Λάππας, «τι φοβάστε, κύριε Υπουργέ, από τα τοπικά συµβούλια;»- από τις οποίες
αναδείχθηκαν τα τοπικά συµβούλια µε µεταφορά αρµοδιοτήτων
αποδεικνύουν, κύριε Υπουργέ, ότι πραγµατικά βρίσκεστε σε
λάθος κατεύθυνση.
Εποµένως, από τη διάχυση των αποφάσεων προς τα κάτω και
την αποκέντρωση οπισθοχωρούµε στην υπερσυγκέντρωση εξουσιών σε έναν άνθρωπο και στην οµάδα του κατά τα πρότυπα του
επιτελικού σας κράτους.
Αν η λαϊκή βούληση, κύριε Υπουργέ, δεν αποτυπώνεται στη
σύνθεση των συµβουλίων της τοπικής αυτοδιοίκησης, τότε µπορούµε να µιλούµε για κακοποίησή της, διότι στις τοπικές κοινωνίες το δέον είναι να ακούγονται όλες οι φωνές, να υπάρχει
σύνθεση, συνεργασία.
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Διατάξεις της προηγούµενης κυβέρνησης µε στόχο την εµβάθυνση της δηµοκρατίας, την αποκέντρωση των αρµοδιοτήτων,
αλλά και ενός συστήµατος αυτοελέγχου των αποφάσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης µέσα από την κουλτούρα της συνεργασίας
είναι µακριά από τη λογική και τις στοχεύσεις της σηµερινής Κυβέρνησης.
Στην παρούσα στιγµή θα έπρεπε να συζητάµε για το πώς θα
πηγαίναµε ένα βήµα παρακάτω, ένα βήµα µπροστά, µετά τις καινοτόµες διατάξεις του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ Ι», που είχε στο επίκεντρό
του την αποτύπωση της λαϊκής βούλησης, τη συνεργασία, τη διαφάνεια, την αποκέντρωση.
Δυστυχώς, εσείς επιλέγετε την επιστροφή σε ένα παρελθόν
που δηµιούργησε ελλειµµατικούς δήµους, απόρροια αδιαφανών
διαδικασιών, άνισης µεταχείρισης ως προς τη µεταφορά πόρων
και σε κάποιες περιπτώσεις, παντελή αγνόηση των πραγµατικών
προβληµάτων των τοπικών κοινοτήτων.
Συζητάµε σήµερα για θέµατα άκαιρα, όταν δεν έχουµε συζητήσει εκτενώς και ενδελεχώς µε την τοπική αυτοδιοίκηση για την
αναδιάταξη των αρµοδιοτήτων της που έχει εξαγγελθεί για τον
τρόπο διαχείρισης και εκτέλεσης έργων στους χώρους ευθύνης
της που συνδέονται µε το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το διακύβευµα δεν ήταν ποτέ η
κυβερνησιµότητα για το παρόν νοµοσχέδιο, αλλά ο περιορισµός
της δηµοκρατίας και η συγκέντρωση εξουσιών και η διαχείριση
πόρων στα χέρια λίγων, χωρίς εµπόδια.
Με το νοµοσχέδιό σας –και κλείνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρεκύριε Βορίδη, δυστυχώς, επαναφέρετε την ανοµία, τη διαφθορά
και τη διαπλοκή στην τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε συνάδελφε.
Ο κ. Αθανάσιος Δαβάκης από τη Νέα Δηµοκρατία έχει τον
λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο
που συζητούµε εδώ και δύο µέρες επαναφέρει -κατά την άποψή
µου- την οµαλότητα στη διακυβέρνηση και τη λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Οι κατηγορίες τις οποίες ακούµε από χθες από την Αξιωµατική
-και όχι µόνο- Αντιπολίτευση ότι αυτό το νοµοσχέδιο περιορίζει
τη δυνατότητα των πολιτικών οµάδων που µειοψηφούν να συµµετέχουν στη διαµόρφωση των τοπικών αποφάσεων µε το να καταργούνται µε αυτό τον τρόπο οι πολιτικές συνθέσεις και
περιορίζοντας την αντιπροσωπευτικότητα των πολιτικών στο τοπικό επίπεδο, θεωρώ ότι απέχουν πολύ.
Διότι αυτή η επιχειρηµατολογία βασίζεται στην αντίληψη, στο
δόγµα θα έλεγα, ότι η σύνθεση µεταξύ των απόψεων της πλειοψηφίας και της µειοψηφίας δεν µπορεί να επιτευχθεί µόνο µέσω
του απλού διαλόγου και της ανταλλαγής σοβαρών, πειστικών επιχειρηµάτων και πολιτικών, αλλά ότι προϋποθέτει η µειοψηφία να
έχει και τη δυνατότητα να ασκεί βέτο στις αποφάσεις της πλειοψηφίας, να εκβιάζει µε άλλα λόγια συγκεκριµένα πράγµατα και
συγκεκριµένες τακτικές.
Με άλλα λόγια, δηλαδή, η Αντιπολίτευση µας λέει ότι η δύναµη
των επιχειρηµάτων στο τραπέζι του δηµοτικού συµβουλίου δεν
αρκεί, αλλά πρέπει να ενισχύσουµε τη µειοψηφία και µε τη δυνατότητα να εµποδίζει τη λήψη αποφάσεων όπου και όποτε επιθυµεί, κάτι που κατά κόρον έγινε το τελευταίο διάστηµα µε τον
νόµο που είχε ψηφιστεί και κάτι για το οποίο πικρή πείρα έχουν
τα στελέχη της αυτοδιοίκησης, ανεξαρτήτως παρατάξεων, που
τόσο καιρό µιλάµε µαζί τους και βλέπαµε πώς διαχειρίστηκαν και
πώς λειτούργησαν µε τον υπό ακύρωση νόµο, µετά τον νόµο που
θα ψηφιστεί από την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας.
Ποιο είναι, λοιπόν, το πραγµατικό αποτέλεσµα αυτής της λογικής; Διευκολύνονται πράγµατι, αγαπητοί συνάδελφοι, οι συνθέσεις και η διαµόρφωση των επιδιωκόµενων, θα έλεγα, στην
τοπική αυτοδιοίκηση πολιτικών συµµαχιών ή µήπως στην πραγµατικότητα ενισχύονται οι συναλλαγές και προεκλογικά και µετεκλογικά και οδηγείται η τοπική αυτοδιοίκηση σε παράλυση και
αδυναµία να λάβει αποφάσεις;
Η εµπειρία από την εφαρµογή της απλής αναλογικής που η
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Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ εισήγαγε στην τοπική αυτοδιοίκηση
µας δείχνει ότι αυτό που τελικά επιτεύχθηκε στην πραγµατικότητα δεν ήταν η σύνθεση απόψεων, αλλά -ως αποτέλεσµα το
λέω- η ακυβερνησία και η συναλλαγή µε ό,τι αυτό µπορεί να επιφέρει στη λειτουργικότητα, αλλά κυρίως στην αποτελεσµατικότητα της επίλυσης των τοπικών υποθέσεων και των δηµοτικών
αρχόντων.
Γι’ αυτό, λοιπόν, και σήµερα η Κυβέρνηση, τηρώντας συγκεκριµένη δέσµευση του Κυριάκου Μητσοτάκη, εισηγείται αυτό το
νοµοσχέδιο, ένα νοµοσχέδιο που εισάγει σηµαντικές τροποποιήσεις στον τρόπο που οι περιφέρειες και οι δήµοι λειτουργούν,
όπως είναι ο πενταετής κύκλος, η πενταετής θητεία. Έτσι, θεσπίζεται ένας σταθερός πολιτικός χρόνος που αποσυνδέει την τοπική αυτοδιοίκηση από τις ευρωεκλογές, ενισχύοντας µε αυτόν
τον τρόπο τον τοπικό χαρακτήρα της σχετικής εκλογικής διαδικασίας.
Επίσης, το όριο εκλογής να ορίζεται από τον πρώτο γύρο,
όπως ελέχθη πολλές φορές σε αυτό το νοµοσχέδιο, στο 43% συν
µία ψήφο και να τίθεται και όριο εκλογής δηµοτικού συµβούλου
στο 3%. Εξασφαλίζεται -και αυτό είναι ίσως το σηµαντικότερο- η
εκλογή των τριών πέµπτων των µελών του συµβουλίου από τον
νικητή συνδυασµό, από τον συνδυασµό του νικητή των εκλογών.
Εκτός από τη βασική φιλοσοφία αυτού του νοµοσχεδίου και
τις σηµαντικές παρεµβάσεις που εισάγονται µε αυτό, θέλω να
αναφερθώ και σε ορισµένες συγκεκριµένες πτυχές του µε βάση
κάποια σηµεία που ανέκυψαν από συζητήσεις που έχω κάνει µε
αυτοδιοικητικά στελέχη του τόπου µου, της Λακωνίας.
Κατ’ αρχάς πιστεύω ότι η προτεινόµενη στο άρθρο 3 µείωση
από είκοσι επτά σε είκοσι πέντε του αριθµού των δηµοτικών συµβούλων των δήµων µεταξύ δέκα και τριάντα χιλιάδων κατοίκων
δεν προσφέρει -έχει ακουστεί από πολλούς συναδέλφους, κύριε
Υπουργέ- σηµαντικά πλεονεκτήµατα, ενώ περιπλέκει τη διαδικασία διαµόρφωσης και στελέχωσης των επιτροπών. Συνεπώς, θα
πρότεινα ο αριθµός των δηµοτικών συµβούλων στο συγκεκριµένο πληθυσµιακό επίπεδο, µεταξύ δέκα και τριάντα χιλιάδων
κατοίκων, να επανέλθει στους είκοσι επτά.
Επίσης, κυρίως για τις µικρότερες κοινότητες της περιφέρειάς
µας, της ελληνικής περιφέρειας, η ξεχωριστή εκλογή προέδρου
της δηµοτικής κοινότητας, όπως προβλέπεται στα άρθρα 20, 22,
περιπλέκει αρκετά τα πράγµατα, ειδικά σε σχέση µε το προηγούµενο σύστηµα, σύµφωνα µε το οποίο πρόεδρος δηµοτικής κοινότητας εκλέγεται ο υποψήφιος µε τους περισσότερους σταυρούς
προτίµησης. Θα πρότεινα να επανεξετασθεί, διότι είναι σηµαντικό
όσον αφορά στην αποτελεσµατικότητα, θα έλεγα, της εκλογής,
αλλά και στην αντιπροσωπευτικότητα.
Κλείνοντας, πιστεύω ότι το νοµοσχέδιο που κρατούµε στα
χέρια µας είναι µια αναγκαία και επωφελής για την τοπική αυτοδιοίκηση παρέµβαση. Κρίσιµα σηµεία και προβλήµατα που ανέκυψαν από την εφαρµογή της απλής αναλογικής θεραπεύονται
και πιστεύω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, προκειµένου
να λειτουργήσει ο θεσµός της τοπικής αυτοδιοίκησης κατά τον
τρόπο που πρέπει να λειτουργεί προς το συµφέρον της τοπικής
κοινωνίας και των τοπικών υποθέσεων.
Και λέγοντας, κύριε Υπουργέ, «τοπικών υποθέσεων», θέλω να
πω ότι πρέπει να επανεξεταστεί η συνταγµατική αυτή έννοια της
«τοπικής υπόθεσης», µετά την αναγραφή της, θα έλεγα, στο Σύνταγµα του 1975, αλλά και των Συνταγµάτων προ του 1975, καθώς
επίσης να επανεξεταστεί εκ µέρους σας µε συγκεκριµένη νοµοθετική παρέµβαση -θεωρώ ότι αυτό είναι αναγκαίο- η έννοια της
διοικητικής αρχής που λέγεται «αποκεντρωµένη διοίκηση».
Πιστεύω ότι οι αποκεντρωµένες διοικήσεις πρέπει ή να απλουστευθούν ή να διασυνδεθούν µε λειτουργικότητα µε την περιφερειακή µονάδα ή εν πάση περιπτώσει δεν µπορεί η περιφερειακή
διοίκηση να αναφέρεται σε πέντε, έξι υπουργεία µε ό,τι αυτό σηµαίνει για την αποτελεσµατικότητά της και τη λειτουργικότητά
της.
Είναι κάτι που ήρθε η ώρα να δείτε τόσο για την έννοια της τοπικής υπόθεσης, όσο και για την έννοια της αποκεντρωµένης διοίκησης, προκειµένου να γίνουν πιο απλά τα πράγµατα και γι’
αυτό τον λόγο και πιο αποτελεσµατικά.
Σας ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Δαβάκη.
Και τώρα τον λόγο έχει ο κ. Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µιλώντας για την αυτοδιοίκηση,
µιλάµε για την άµεση δηµοκρατία, µιλάµε για τη φωνή των πολιτών. Η φωνή των πολιτών, αποτιµώντας αυτό που ζει και βιώνει,
σηµειώνει τα εξής: Πουλούσαν πατριωτισµό και τώρα νοικιάζουν
την Ακρόπολη. Πουλούσαν οικονοµία και καλά πληρωµένες νέες
θέσεις εργασίας και τώρα θα πληρώνουν µε ρεπό. Πουλούσαν
ανάπτυξη και τώρα έφεραν τον «µπάφο». Πουλούσαν τάξη και
ασφάλεια, τώρα ανοµία και συµβόλαια θανάτου κάθε µέρα σε
όλη τη χώρα. Πουλούσαν παιδεία και τώρα κόβουν τη νέα γενιά
από τα πανεπιστήµια για να τη στείλουν στα κολέγια. Την προηγούµενη εβδοµάδα στη Βουλή πουλούσαν ισοτιµία της ψήφου
των οµογενών. Την προηγούµενη µόλις εβδοµάδα όλες οι ψήφοι
ήταν ίσες, αλλά την παρούσα εβδοµάδα µερικές ψήφοι, το 43%
των ψήφων, είναι πιο ίσες από τις άλλες.
Θα ζητήσετε µία συγγνώµη µέσα στην ιερή Αίθουσα του Κοινοβουλίου, κύριε Βορίδη, από τους πολίτες και τους πολιτικούς
που υβρίσατε, λοιδορήσατε, στοχοποιήσατε; Δεν τη ζητώ, γιατί
από εσάς ούτε η συγγνώµη σας δεν γίνεται πιστευτή. Εκλεχθήκατε µε απάτη, κυβερνάτε µε απάτη, επικοινωνείτε µε απάτη.
Κύριοι της Κυβέρνησης Μητσοτάκη, είστε η επιτοµή της πολιτικής απάτης. «Αρχιερέας» της τραγωδίας που ζουν οι Έλληνες
πολίτες ο πρώτος τη τάξει Υπουργός, ο κ. Βορίδης, ο οποίος
ωσάν να βρίσκεται σε πταισµατοδικείο τη µία εβδοµάδα αγορεύει
ως πολιτική αγωγή και την επόµενη εβδοµάδα ως υπεράσπιση
στο ίδιο δικαστήριο για την ίδια υπόθεση. Αυτή είναι η δουλειά
του σοφιστή, να υποστηρίζει τη νοµιµοφάνεια και την ισοτιµία
της ψήφου εξωτερικού, όταν θα πρέπει να µετρά η ψήφος των
οµογενών και της άρνησης της ισοτιµίας της ψήφου εσωτερικού,
όταν µιλάµε για δηµοτικές και αργότερα για εθνικές εκλογές. Η
αβάσταχτη ελαφρότητα του «µητσοτακισµού»!
Με ενισχυµένη και όχι µε απλή αναλογική χρεωκοπήσατε τη
χώρα. Με ενισχυµένη και όχι µε απλή αναλογική βάλατε τη χώρα
στον µνηµονιακό κανιβαλισµό. Με ενισχυµένη και όχι απλή αναλογική άνθισε η µίζα, η ρεµούλα, η αρπαχτή και η διαφθορά στην
τοπική αυτοδιοίκηση. Και αυτό όχι γιατί το λέει ο Βουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ, αλλά γιατί έτσι αναδεικνύει ο Συνήγορος του Πολίτη
κάθε έτος στις εκθέσεις του.
Με ενισχυµένη αναλογική φούντωσε το σκάνδαλο της «SIEMENS» και η δικαιοσύνη επιβεβαίωσε και καθαρόγραψε το πανηγύρι της µίζας και των εισροών στα ταµεία των δύο πρώην
µεγάλων κοµµάτων, µε πολιτικές ευθύνες, ποινικές ευθύνες,
χωρίς ονοµατεπώνυµο. Θυµάµαι τον «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ», τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», τον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ», µεταρρυθµίσεις µε διαφορετικά
πρόσηµα. Εν προκειµένω µιλάµε για µορφή –αν µιλάµε για
µορφή- που σηµατοδοτεί το εγχείρηµα Μητσοτάκη-Βορίδη. Δεν
µιλάµε ούτε για κλέος –δόξα- ούτε για κάλλος –οµορφιά- ούτε
για σθένος. Μιλάµε αποκλειστικά για τον «Κουασιµόδο». «Αντιµεταρρύθµιση του Κουασιµόδου» χαρακτηρίζεται επάξια το εγχείρηµά σας. Μιλάµε για κακοποίηση και αποκαθήλωση της
έννοιας της επικουρικότητας, της αντιπροσωπευτικότητας, της
αρχή της εγγύτητας προς τους πολίτες, της πιο αµεσοδηµοκρατικής νοµιµοποίησης.
Είµαστε όντως δύο διαφορετικοί κόσµοι. Εκπροσωπούµε την
κοινωνία των πολιτών. Εκπροσωπείτε την κοινωνία των κολλητών.
Κοινός παρονοµαστής και αποκλειστικός στόχος είναι η λατρεία
της καρέκλας εξουσίας, η νοµή, διανοµή, κατανοµή και αρπαγή
κρατικής, περιφερειακής και τοπικής εξουσίας.
Το κόµµα µοιράζει κρατικό οξυγόνο, τρεις µήνες τον χρόνο,
στα µέλη του µόνο, έλεγε. Απευθείας αναθέσεις, ρεµούλες, διαφθορά, διαπλοκή σε τοπικό, περιφερειακό και πανελλαδικό δίκτυο. Όλα στη θέση τους, οργανωµένα και πάνω από όλα
ελεγχόµενα. Είναι η κυβέρνηση «µε σήµα το κουταλοπήρουνο»,
όπως λέει ο Μιθριδάτης. Απόδειξη; Η πρώτη κατοικία εν κινδύνω.
Σε πλήρη ισχύ από χθες ο νέος πτωχευτικός. Εν µέσω πανδηµίας, η Κυβέρνηση Μητσοτάκη παραδίδει επιχειρήσεις και νοικοκυριά στους δανειστές τους, το σύνολο της περιουσίας τους
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ρευστοποιείται χωρίς την εξαίρεση της κύριας κατοικίας. Η βίαιη
αναδιάρθρωση σε βάρος µικροµεσαίων εργαζοµένων είναι σε
πλήρη εξέλιξη.
Με ποιο ηθικό ανάστηµα οι πολλαπλώς ευεργετηθείσες από
τον κρατικό κορβανά µέσω της ανακεφαλαιοποίησης –και, άρα,
τους φορολογούµενους πολίτες- διοικήσεις των τραπεζών θα
πτωχεύσουν µικροµεσαίες επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα,
ενώ δεν θα αγγίξουν τον µεγάλο µπαταχτσή που έχει ονοµατεπώνυµο «Κυριάκος Μητσοτάκης» και «Νέα Δηµοκρατία», το
κόµµα που είναι βυθισµένο στα χρέη, που χρωστάτε και που επιµένετε να µην πληρώνετε στο σύνολο των τραπεζών;
Από τους ισολογισµούς σας, το 2015 χρωστούσατε 210 εκατοµµύρια ευρώ, το 2016 238 εκατοµµύρια ευρώ, το 2017 στη συνέχεια 290 εκατοµµύρια ευρώ, το 2019 320 εκατοµµύρια ευρώ
και φτάσατε φέτος να χρωστάτε 342 εκατοµµύρια ευρώ. Από το
2015 µέχρι το 2020 προστέθηκαν 138 εκατοµµύρια ευρώ επιπλέον! Μήπως θα κατασχεθούν τα σπίτια των πρώην Αρχηγών
της Νέας Δηµοκρατίας ή των ταµιών της Νέας Δηµοκρατίας;
Με βάση τον πτωχευτικό της Νέας Δηµοκρατίας, οι επιχειρήσεις χρωστούν και πτωχεύουν. Οι πολίτες χρωστούν και πτωχεύουν. Η Νέα Δηµοκρατία χρωστά, δεν πληρώνει και δεν πρέπει
να πτωχεύσει. Οι διοικήσεις των τραπεζών που λειτουργούν –το
βλέπουµε- αποκλειστικά µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια θα καταθέσουν αίτηση πτώχευσης της Νέας Δηµοκρατίας; Τι δεν καταλαβαίνετε; Το «νόµος και τάξη» δραπέτευσε.
Για την αύξηση της σκληρής εγκληµατικότητας δεν ευθύνονται
τόσο οι ποινές, όσο η βεβαιότητα των εγκληµατιών ότι δεν πρόκειται να συλληφθούν, είπε Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας.
Υπάρχει κλίµα ανοµίας, εκτροχιασµού της εγκληµατικότητας,
κλίµα ανασφάλειας και απώλειας ελέγχου από το Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη.
Πού είναι ο νόµος και η τάξη που υποσχεθήκατε, κύριε Μητσοτάκη; Πού είναι που θα κοιµόµασταν µε ανοιχτά παράθυρα και
ανοιχτές τις πόρτες, κύριε Μητσοτάκη;
Ωστόσο, όπως αξιολογούν οι αξιόπιστες δηµοσκοπήσεις, µέσα
στους πέντε καλύτερους Υπουργούς της Κυβέρνησης είναι ο κ.
Χρυσοχοΐδης. Αυτές ξέρουν. Εσείς, Έλληνες πολίτες, δεν χρειάζεται να ξέρετε. Ξέρουν οι δηµοσκοπήσεις για σας. Είναι στους
πέντε καλύτερους Υπουργούς!
Έχετε µία δυσανεξία στη δηµοκρατία. Έχετε αλλεργία στη
διαβούλευση, στην επίπονη ανταλλαγή προτάσεων, επιχειρηµάτων, στη βάσανο, στο αµόνι του διαλόγου, στη θέση, στην αντίθεση, στη σύνθεση. Ρέπετε στην επιβολή, στον αυταρχισµό, στην
ενός ανδρός αρχή.
Πώς το είπατε, κύριε Βορίδη, εκείνο µε το ξύλο; «Η επιβολή
του νόµου εµπεριέχει και στοιχεία αναγκαστικότητας» λέτε. Το
ξύλο είναι στοιχείο αναγκαστικότητας.
Σ’ αυτό το πλαίσιο ποδηγετείτε και καθυποτάσσετε τον θεσµό
της αυτοδιοίκησης. Μειώνετε τον αριθµό των συµβούλων σε
όλες τις περιφέρειες και τους µεγάλους δήµους, αλλά και στην
πλειοψηφία των κοινοτήτων, 20% ανά µέσο όρο, αναδεικνύοντας
την ολιγαρχική αντίληψη της Δεξιάς για τη δηµοκρατία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Εντάξει, κύριε συνάδελφε. Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω.
Όσο λιγότεροι ασχολούνται µε τα κοινά, τόσο το καλύτερο για
τη Νέα Δηµοκρατία. Αντίθετα, αυξάνει τον πιθανό αριθµό των
υποψηφιοτήτων στο 150% των εδρών ανά ΟΤΑ, προκειµένου να
αποκλειστούν συνδυασµοί από τις εκλογές.
Είναι προφανές ότι µε το προτεινόµενο νοµοσχέδιο επιδιώκετε
την εγκαθίδρυση και παγίωση ενός αυταρχικού αδιαφανούς συστήµατος διακυβέρνησης ελεγχόµενο από τη συντηρητική παράταξη. Στόχος είναι ο αποκλεισµός των προοδευτικών
δυνάµεων και, όπως είπε ο κ. Βορίδης, η λήψη θεσµικών µέτρων
έτσι ώστε να µην κυβερνήσει ποτέ πια η Αριστερά. Έτσι γίνονται
οι δουλειές µέχρι να έρθουν αυτοί οι περίεργοι του ΣΥΡΙΖΑ. Και
όλοι αυτοί, το αθηναϊκό, πολιτικό, οικονοµικό, µιντιακό πριγκιπάτο θα φροντίσουν, ελληνικέ λαέ, να µην ξανάρθουν οι «περίεργοι» του ΣΥΡΙΖΑ.
Στο τέλος, όµως, της ηµέρας εσύ αποφασίζεις, ο κυρίαρχος
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λαός. Τώρα καταλαβαίνεις, κυρίαρχε λαέ, γιατί σου πιπίλιζαν τα
αυτιά «Φύγε, Τσίπρα, φύγε ΣΥΡΙΖΑ».
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Τριανταφυλλίδη.
Ο κ. Μπούµπας Κωνσταντίνος από την Ελληνική Λύση έχει τον
λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Καλησπέρα σε όλους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο « ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» σήµερα θα
κλαίει. Θα κλαίει αυτό το µεγάλο όνοµα που συνδέει πραγµατικά
το όνοµά του µε την αυτοδιοίκηση, η οποία βέβαια δεν είναι αυτοδιοίκηση, αλλά ετεροδιοίκηση όλες αυτές τις δεκαετίες. Είναι
η πεπατηµένη των κυβερνήσεων περί της ετεροδιοίκησης-αυτοδιοίκησης.
Πριν πάω, όµως, εκεί, δράττοµαι της ευκαιρίας να µιλήσω για
την πρώτη κατοικία. Θα θυµίσω για µία ακόµα φορά κάτι, γιατί
µας θλίβει όλους στην Ελληνική Λύση και πρέπει να κλαίει η δηµοκρατία. Όταν εµείς είπαµε ότι για την πρώτη κατοικία από κάποιους δικαστικούς κύκλους στις σχολές δικαστών υπάρχει
κείµενο επιµόρφωσης στους νέους δικαστές που θα βγουν να δικάσουν, µία εντολή, δηλαδή, «να στηρίξετε το τραπεζικό σύστηµα και να βγάλετε ενδεχόµενο δόλο στα υποκείµενα, δηλαδή
στους δανειολήπτες», ο Υπουργός κ. Τσιάρας αυτό το παραδέχτηκε, αλλά είπε: «Δεν µπορούµε να παρέµβουµε στη δικαστική
εξουσία».
Με µεγάλο πόνο, λοιπόν, και απογοήτευση κανένα κόµµα δεν
βγήκε να καταδικάσει αυτό που συνέβαινε στις σχολές δικαστών
–και το ήξερε και προσωπικά ο κ. Τσίπρας και η κ. Γεννηµατά- µε
αφορµή τον Πτωχευτικό Κώδικα και την πρώτη κατοικία. Και θλίβοµαι διότι υπάρχουν πολλοί νοµικοί και δικηγόροι µέσα στο Κοινοβούλιο. Θέλω να πιστεύω ότι δεν το είπαν για να µην
ανεβάσουν τα ποσοστά της Ελληνικής Λύσης. Έτσι εν µέρει να
το δεχτώ, γιατί αν περάσει κάτι άλλο από το µυαλό µου, πραγµατικά η δηµοκρατία κλαίει γιατί δεν βγήκαν τότε να τοποθετηθούν.
Ευτυχώς, η Θέµιδα –διότι το ξίφος της δικαιοσύνης δεν πρέπει
να έχει θήκη- δικαιώνει αυτό το οποίο εµείς φωνάζαµε και λέει ο
Άρειος Πάγος: «Δεν µπορείτε να προσάψετε ενδεχόµενο δόλο
στα υποκείµενα, δηλαδή στους δανειολήπτες, διότι ad hoc το δικαστήριο εξατοµικευµένα θα κρίνει γιατί περιήλθαν σ’ αυτήν την
κατάσταση να µην µπορούν να πληρώσουν την πρώτη τους κατοικία».
Το λέω αυτό, γιατί ίσως είναι το πιο σοβαρό θέµα και είναι ανενηµέρωτος ο ελληνικός λαός για το τι συνέβαινε µε αυτό το περιβόητο κείµενο επιµόρφωσης. Και επειδή το έβγαλε η Ελληνική
Λύση, το κάνατε γαργάρα. Λίγα κανάλια το είπαν. Το περνάω και
εναπόκειται τώρα στον Άρειο Πάγο, µε εµπιστοσύνη στη µεγαλύτερη βαθµίδα τη θέµιδας.
Πάµε στον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ». Επειδή έγινε µία ιστορική αναδροµή
περί της ενισχυµένης πλειοψηφίας, ενισχυµένης αναλογικής, ο
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» –γιατί πραγµατικά σπιλώνουµε αυτό το ιστορικό
όνοµα- έδινε µεγάλη βαρύτητα στην Εκκλησία του Δήµου. Τι σηµαίνει «Εκκλησία του Δήµου»; Είναι η συνάθροιση των πολιτών.
Από την πρώτη στιγµή, κύριοι της Κυβέρνησης, θέλατε να υποβαθµίσετε τα δηµοτικά συµβούλια, δηλαδή την τοπική Βουλή.
Πώς; Δίνατε µεγάλη αρµοδιότητα στην Οικονοµική Επιτροπή,
προκειµένου αυτή να αποφασίζει αν κάποιο θέµα είναι µείζονος
σηµασίας και θα έρθει στα δηµοτικά συµβούλια. Και τώρα τι κάνετε; Μειώνουµε τον αριθµό των δηµοτικών συµβούλων, ενώ
πρέπει να υπάρχει µία πανσπερµία και ένας οργασµός της αυτοδιοίκησης στα δηµοτικά συµβούλια;
Έτσι θα αποτρέψουµε ανθρώπους να ενασχοληθούν µε τα
κοινά και την τοπική τους κοινωνία; Κατ’ αρχάς είναι λάθος, κύριοι, να παραλληλίζουµε το εκλογικό σύστηµα του εθνικού Κοινοβουλίου µε την τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι άλλα τα κριτήρια
και τα σταθµά. Απαγορεύεις σε έναν συνδυασµό να µην µπορεί
να εισέλθει µε κάτω του 3%. Όµως, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι
οραµατιστές. Τι κάνουµε εµείς; Κόβουµε τον ροµαντισµό και το
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όραµα από τις τοπικές κοινωνίες; Υποβαθµίζουµε το IQ και το
επίπεδο κρίσης των πολιτών για το ποιους θα επιλέξουν για τον
τόπο τους; Για να αναβαθµίσουν την ποιότητα ζωής των τοπικών
κοινωνιών, τους αποτρέπουµε; Δηλαδή, το 43% που λέτε, κύριε
Βορίδη και κύριοι της Κυβέρνησης γιατί δεν το κάνατε 44%; Γιατί
δεν το κάνετε 42%; Γιατί δεν το κάνετε 42,8 βαθµών της κλίµακας
Ρίχτερ -να το πω έτσι. Πώς προκύπτει το 43%; Δηλαδή, είναι σαν
να του λες του άλλου στους δήµους «θα σε κυβερνήσει η µειοψηφία του 43%, πάρε τον δήµαρχο και λούσου τον τώρα». Θα
τον λουστείτε, θέλετε, δεν θέλετε. Διότι λέτε ότι τη δεύτερη Κυριακή θα υπάρχουν κάτι περίεργες συµµαχίες, για να µην αλλάξουν το χρώµα των κοµµάτων για το πως θα βάψουµε τον χάρτη.
Υποτιµούµε τον πολίτη ανερυθρίαστα; Δεν µπορεί να έχει κριτήριο επιλογής; Διότι πρόσωπο ψηφίζει τη δεύτερη Κυριακή.
Μπορεί να θεωρήσουν οι άλλοι συνδυασµοί ότι αυτός που πήρε
λιγότερο από κάποιον του 49% είναι πιο ικανός. Δηλαδή, υποτιµούµε την τοπική κοινωνία;
Όµως, δεν άκουσα για την «ταµπακιέρα». Θα µπορέσει να
υπάρξει αυτοδιοίκηση χωρίς πόρους; Είναι επαίτης η αυτοδιοίκηση, κύριοι. Και θέλετε να την έχετε όµηρο και δέσµιο, όχι δορυφόρο για να λειτουργήσει το αθηνοκεντρικό µοντέλο. Αν
µιλάµε για δορυφόρο, έχει καλώς. Αν δεν υπάρχει η σελήνη, δεν
υπάρχει η γη µε το µαγνητικό πεδίο. Είναι άλλο να έχουν επιρροή
οι δήµοι σε ένα αθηνοκεντρικό µοντέλο, αλλά εδώ τους θέλετε
επαίτες. Επαιτούν. Πού είναι τα χρήµατα που έχουν υποσχεθεί
οι κυβερνήσεις από τα τέλη κυκλοφορίας για να µπορούν να ορθοποδήσουν οικονοµικά οι δήµοι; Πού είναι ο περιβόητος φόρος
ζύθου που είχατε υποσχεθεί στην αυτοδιοίκηση;
Τα λέω αυτά διότι «νηστικό αρκούδι δεν χορεύει». Όµως, η
εκάστοτε κεντρική εξουσία είτε µε την ενισχυµένη αναλογική είτε
µε την απλή αναλογική, που σίγουρα είναι πιο δηµοκρατική, πιο
αντιπροσωπευτική και πιο συµµετοχική, φοβάται µην τυχόν ο δήµαρχος κάνει φέουδο µια περιοχή, σηκώσει ανάστηµα και παντιέρα, δεν είναι εξαρτηµένος από τα κόµµατα και θα έχει µια
αυτοτέλεια οικονοµικής και κοινωνικής εξουσίας. Αυτό φοβάται
η κεντρική σκηνή.
Θέλει, λοιπόν, την τοπική αυτοδιοίκηση-ετεροδιοίκηση για να
την έχει εκκολαπτήριο, να την έχει θερµοκήπιο για να µπορεί να
την ελέγχει. Πώς θα την ελέγχει; Με τον επίτροπο. Στοίβα τα τιµολόγια στους δήµους για να πληρωθεί η αγορά, αν δεν τα εγκρίνει ο επίτροπος. Αλλά «τα παράπονα στον δήµαρχο», λέει ο
λαός. Δεν είναι τυχαίο. Γύρω από το πρόσωπο του δηµάρχου
υπάρχει µια εγγύτητα, ένας κώδικας και δίαυλος επικοινωνίας µε
τις τοπικές κοινωνίες. Δεν µπορείς να του υποδεικνύεις εσύ, ως
αθηνοκεντρικό µοντέλο, το ποιος θα τον κυβερνήσει µε απώτερο
σκοπό την κοµµατική χροιά.
Κάποτε ο Δήµαρχος της Δράµας θυµάµαι -κι ακόµα ένας δήµαρχος εν Ελλάδι που µου διαφεύγει- ο κ. Τζήµας, ο οποίος νοµίζω ότι είναι «γαλάζιος» ο άνθρωπος, νεοδηµοκράτης, πήγε να
δώσει κάποια χρήµατα σε ευπαθείς οµάδες και δη σε πολύτεκνες
οικογένειες. Τον πήραν κεφάλι. «Ποιος είσαι εσύ που θα εφαρµόσεις κοινωνική και οικονοµική πολιτική; Αυτό είναι αρµοδιότητα δική µας», του λέει το αθηνοκεντρικό µοντέλο. Άρα, τι
θέλουµε; Μια ετεροδιοίκηση για να την ελέγχουµε. Μην υποτιµούµε τις τοπικές κοινωνίες.
Έχεις µια µικρή οµάδα ατόµων που είναι ροµαντιστές, οραµατιστές για την πόλη. Δεν θα ψηφίσουν για εθνική πολιτική ούτε
θα βάλουν την ιδεολογική τους πλεύση για να ανακηρύξουν έναν
δήµαρχο οιουσδήποτε κόµµατος. Θέλουν έναν οραµατιστή δήµαρχο που θα εµπνέει. Και προτείνουν, λοιπόν, για αυτοκινητόδροµους ή για εξωραϊσµό ή για ποδηλατόδροµους...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώνετε,
κύριε Μπούµπα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Είναι δυνατόν ο δήµαρχος να µην συµφωνήσει; Τα σαρανταπεντάρια θα τρέχουν, οι απευθείας αναθέσεις θα τρέχουν, οι κατατµήσεις
θα
τρέχουν
γιατί
αυτή
είναι
η
αυτοδιοίκηση-ετεροδιοίκηση κι όχι κατά τα πρότυπα της Ευρώπης όπως στη γειτονική Ιταλία. Δεν µπορεί να έχω σήµερα τον
Δήµαρχο Αµφίπολης, από όπου κατάγοµαι, τον κ. Φραστανλή να
παρακαλάει και να µην εισακούγεται για τον αρχαιολογικό χώρο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

της Αµφίπολης που ανήκει στη δική του κυριότητα. Δεν γίνεται
στην περιφέρεια να έχουµε την αιρετή περιφερειακή αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη. Κατ’ ουσίαν τι γίνεται; Η αποκεντρωµένη, κύριε Πρόεδρε, ελέγχει την αιρετή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Μπούµπα,
έχετε κλείσει δέκα λεπτά. Σας παρακαλώ πολύ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: …(δεν ακούστηκε) στο περιφερειακό συµβούλιο πάει στην αποκεντρωµένη για το χωροταξικό και παίρνει υπογραφή.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Μπούµπα.
Ο κ. Γεώργιος Λογιάδης από το ΜέΡΑ25 έχει τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσω µε το τι θα έπρεπε να έχει προηγηθεί του σηµερινού σχεδίου νόµου, πράγµα που δεν έγινε: Η συζήτηση και η
ανάλυση για τις γενικότερες µεταρρυθµίσεις που είναι αναγκαίες
και απαραίτητες για να αναβαθµιστεί ουσιαστικά η τοπική αυτοδιοίκηση και να αποκτήσει έναν πρωτεύοντα, κοινωνικό, αναπτυξιακό και παραγωγικό ρόλο που έχουν ανάγκη οι πολίτες. Τέτοια
ζητήµατα είναι, παραδείγµατος χάριν, ο διαχωρισµός των αρµοδιοτήτων, η ενδυνάµωση και η αναβάθµιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, η ύπαρξη άρτιων τεχνικών και νοµικών υπηρεσιών µε
νοµικούς ειδικευµένους στο διοικητικό δίκαιο, η οικονοµική τους
αυτοτέλεια.
Πολύ πρόσφατα το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η
Κεντρική Ένωση Δήµων Ελλάδος διοργάνωσαν µια διαδικτυακή
ηµερίδα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ο Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων ανέφερε µεταξύ άλλων ότι δόθηκε στη Μονάδα
Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων, τη
ΜΟΔ, η δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης για κατάρτιση µελετών σε δήµους που δεν έχουν οργανωµένες δικές τους τεχνικές
υπηρεσίες. Ακόµα, ανακοίνωσε ότι τα προβλήµατα στελέχωσης
που δηµιουργήθηκαν στους δήµους θα λυθούν εντός του Ιουνίου
και θα προχωρήσει η διαδικασία στελέχωσης µε µηχανικούς κυρίως στους µικρούς και µεσαίους δήµους, ενώ θα γίνει προσπάθεια και για επιπλέον προσωπικό µέσω του ΑΣΕΠ. Έτσι οι δήµοι
αυτοί, τόνισε, θα µπορούν να στελεχωθούν µε προσωπικό τεσσάρων ως έξι ατόµων σε ειδικότητες που θα στοχεύουν στα νέα
επενδυτικά εργαλεία.
Να υπενθυµίσουµε και να τονίσουµε, όµως, ότι αυτή η Μονάδα
Οργάνωσης για τη Διαχείριση Αναπτυξιακών Πόρων, εταιρεία
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα που είναι υπό την εποπτεία του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, έχει ιδρυθεί ήδη από
το 1996.
Η ΜΟΔ προσέλαβε τότε ειδικό επιστηµονικό προσωπικό µε
εξειδίκευση και εµπειρία στη διαχείριση και παρακολούθηση κοινοτικών προγραµµάτων. Ιδρύθηκε, λοιπόν, πριν είκοσι πέντε χρόνια, αλλά παρ’ όλα αυτά µε τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία
-8-10-2019- η απορρόφηση των ΕΣΠΑ ανέρχεται µόλις στο 25,5%
του συνολικού προϋπολογισµού. Το ποσοστό αυτό είναι εξαιρετικά χαµηλό µε αποτέλεσµα η χώρα µας να βρίσκεται στην εικοστή πρώτη θέση µεταξύ των είκοσι οκτώ χωρών-µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η αποτελεσµατικότητα και η διοικησιµότητα του συστήµατος; Να σου δίνουν χρήµατα κι εσύ να
µην µπορείς να τα απορροφήσεις διαχρονικά; Και όλα αυτά είναι
ανεξάρτητα από το εκάστοτε ισχύον εκλογικό σύστηµα. «Τι είχες
Γιάννη (µε δυο Ν) τι είχα πάντα».
Από τους µικρούς, τους ορεινούς, τους αποµακρυσµένους δήµους φεύγουν τα άτοµα που εργάζονται σ’ αυτούς τους δήµους
και τις κοινότητες, τα πιο αξιόλογα άτοµα και µετακινούνται
αλλού. Γιατί; Διότι είναι αδύνατη η εξέλιξή τους, η σωστή αξιοποίησή τους και οι δυνατότητες που έχουν εκεί, αλλά και οι ανύπαρκτες υποδοµές σε αυτούς τους δήµους που ουσιαστικά τους
διώχνουν.
Και ποιο είναι το αποτέλεσµα; Η συρρίκνωση των µικρών κοινοτήτων, των αποµακρυσµένων και ορεινών δήµων, αλλά και των
µικρών νησιών µας. Η µισή Ελλάδα έχει µεταναστεύσει στην
Αθήνα. Οι πολύ µεγάλοι δήµοι µεγαλώνουν περισσότερο και οι
µικροί απαξιώνονται και πάσχουν. Η ερήµωση της υπαίθρου και
η υπογεννητικότητα κυριαρχούν. Καταστροφική εθνική πολιτική.
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Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ στην ίδια διαδικτυακή ηµερίδα επεσήµανε τη συνεχιζόµενη έλλειψη παροχής τεχνικής βοήθειας προς
τους δήµους. Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, επίσης, υπογράµµισε ότι η αυτοδιοίκηση δεν µπορεί να πορεύεται
διχασµένη.
Και τι κάνει η εκάστοτε κυβέρνηση; Αντί να κοιτάξει κατάµατα
αυτά τα προβλήµατα των τοπικών κοινωνιών, απλά αλλάζει τους
εκλογικούς νόµους. Υπάρχουν πολλοί δήµοι χωρίς βιολογικούς
καθαρισµούς ακόµα, σε κατ’ εξοχήν περιοχές και δρόµοι,
ύδρευση και υποδοµές ανύπαρκτες, πινακίδες οδικής σήµανσης
βανδαλισµένες, κλαδιά δέντρων µπροστά απ’ αυτές, κάτι που δυσκολεύει τους οδηγούς.
Τόσο απλά. Τα αυτονόητα, τα βασικά δεν υπάρχουν, διότι δεν
υπάρχει πραγµατική και αληθινή πολιτική βούληση. Για να υπάρξει αυτή χρειάζεται να αλλάξει ο τρόπος διοίκησης. Όπως λέει ο
σοφός λαός «το ψάρι από την κεφαλή µυρίζει». Πρέπει επιτέλους
να γίνει σαφής διαχωρισµός εξουσιών. Δεν το κάνει κανείς διαχρονικά, διότι έτσι εξυπηρετούνται προσωπικά συµφέροντα και
αυτό διαχέεται από την κεντρική πολιτική σκηνή στις περιφέρειες, στους δήµους και στις κοινότητες. Θα πρέπει αυτός ο κοµµατισµός και κοµµατιασµός της κοινωνίας να µη γίνει επουδενί
στο κύτταρο της κοινωνίας, στον πυρήνα της, στην τοπική κοινωνία.
Οι κοινότητες αποτελούν τον πυρήνα της δηµοκρατίας και αν
εκείνη χάσει τον πυρήνα, επέρχεται καταστροφική κοινωνική
έκρηξη, πράγµα που ήδη βιώνουµε µε όλα αυτά που ζούµε τόσα
χρόνια. Αντί για τοπική αυτοδιοίκηση έχουµε διαπλοκή, πολιτικούς τακτικισµούς και απαξίωση από τον πολίτη. Πρέπει να
υπάρχει µέγιστη κοινωνική συναίνεση µακριά από πολιτικά παιχνίδια, σκοπιµότητες, τακτικισµούς και κοµµατικές γραµµές.
Μια πρόταση θα µπορούσε, κατά τη γνώµη µου, να είναι µία
ενιαία λίστα, µε όλους τους υποψηφίους δηµάρχους και µία ενιαία λίστα µε όλους τους υποψήφιους δηµοτικούς συµβούλους,
χωρίς συνδυασµούς, χωρίς παρατάξεις, χωρίς διαχωρισµούς,
χωρίς πολιτικούς τακτικισµούς και χωρίς να διαχωρίζονται και να
αντιµάχονται µέλη, ακόµη και της ίδιας οικογένειας µεταξύ τους.
Την πρώτη Κυριακή θα εκλέγονταν βάσει των ψήφων τους οι δηµοτικοί σύµβουλοι και τη δεύτερη Κυριακή ο δήµαρχος αν δεν
είχε συγκεντρώσει το 50% συν 1 από την πρώτη Κυριακή.
Για εµάς, το ΜέΡΑ25, το σηµερινό σχέδιο νόµου δηµιουργεί
αντιδηµοκρατικές παρεµβάσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση, καταργώντας την απλή αναλογική, δίνοντας σε αυτόν που πήρε το
43% των ψήφων συν 1, το 60% των δηµοτικών συµβούλων, αποκλείοντας παράλληλα και αυτούς που δεν έλαβαν 3%, ενώ όλος
ο ανεπτυγµένος κόσµος θεωρεί τις συνεργασίες ως τη βάση της
υγιούς κοινωνίας.
Ένα άλλο πρόβληµα αποτελεί το άρθρο 15 όπου γίνεται υπέρµετρη αύξηση στα παράβολα για τη συµµετοχική διαδικασία. Διευκολύνει τους πλούσιους ώστε να µπορούν πιο εύκολα να
λάβουν µέρος στις εκλογές. Περαιτέρω ο περιορισµός της συµµετοχής στις δηµοτικές εκλογές επιτυγχάνεται από το παρόν
σχέδιο νόµου µε την απαγόρευση συµµετοχής µεµονωµένων
υποψηφίων ή συνδυασµών που δεν έχουν αριθµό υποψηφίων
ισάριθµο µε τις έδρες του συµβουλίου, που σε κάποιους δήµους
είναι µεγάλος.
Κλείνοντας, προτείνουµε ως ΜέΡΑ25 τη δηµιουργία επίσης
συµβουλίων από εκλεγµένους και κληρωτούς πολίτες στα δηµοτικά και περιφερειακά συµβούλια ως αµεσο-δηµοκρατία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστούµε,
κύριε Λογιάδη.
Τον λόγο έχει ο κ. Ιωάννης Μπουρνούς από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο τίτλος αυτού του νοµοσχεδίου
θα έπρεπε να είναι «Η Νέα Δηµοκρατία έχει αλλεργία στην τοπική
δηµοκρατία». Σε κάθε περίπτωση, αναρωτιέται κάποιος ποια είναι
τα κίνητρα του Υπουργού Εσωτερικών να επανέρχεται στις νοµοθετικές πρωτοβουλίες του προκατόχου του, για να τις χειροτερεύει σε αυστηρότητα και αντιδηµοκρατικότητα.
Εδώ έχουµε άλλη µια παρέµβαση του κ. Βορίδη µε τη σφρα-
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γίδα της οπισθοδροµικότητας και του αυταρχισµού, µε όχηµα τα
γνωστά και βαρετά προσχήµατα της Νέας Δηµοκρατίας του κ.
Μητσοτάκη, τη δήθεν κανονικότητα και τη δήθεν κυβερνησιµότητα. Πρόκειται για προσχήµατα που παραπέµπουν απλώς στην
κυβερνησιµότητα των αυτοδιοικητικών κοµµαταρχών της Νέας
Δηµοκρατίας, ώστε να µπορούν µε µειοψηφίες να διοικούν χωρίς
να δίνουν λογαριασµό και στην κανονικότητα του παλαιόθεν αυτοδιοικητικού µοντέλου της Δεξιάς, όπου µειοψηφικές, στην κοινωνία, παρατάξεις φροντίζουµε να τους επιτρέπεται να
λειτουργούν ανεξέλεγκτα.
Προφανώς, αδιαφορήσατε να διαβουλευτείτε µε τους εµπλεκόµενους και να βελτιώσετε την υφιστάµενη νοµοθεσία, ενώ
είχαν ήδη πραγµατοποιηθεί αυθαίρετες αλλαγές, που αλλοίωναν
το εκλογικό αποτέλεσµα µε µεταφορές αρµοδιοτήτων στις Επιτροπές Οικονοµικών και Ποιότητας Ζωής. Καθιερώνετε µονοπρόσωπα όργανα µε σχετική πλειοψηφία, αλλά µε απόλυτη
κυριαρχία στα συλλογικά όργανα της αυτοδιοίκησης.
Ποιος λόγος υφίσταται για ισχυρές κυβερνήσεις σε τοπικό επίπεδο; Θα περάσουν µνηµόνια οι δήµαρχοι; Τα τοπικά προβλήµατα
απαιτούν ευρύτερες συναινέσεις και οι πολώσεις είναι βλαπτικές,
ιδίως σε πόλεις και χωριά. Το κίνητρό σας είναι να δίνετε το ελευθέρας σε τοπικούς άρχοντες για εξυπηρέτηση συµφερόντων
χωρίς τον ενοχλητικό έλεγχο των δηµοτικών και περιφερειακών
συµβούλων, που γνωρίζουν πάντα στις τοπικές κοινωνίες τι γίνεται
και ποιες επιδιώξεις υπάρχουν. Θέλετε οι δήµαρχοι και οι περιφερειάρχες να κάνουν περίπατο στα συµβούλια. Δεν είναι µόνο η
πρόβλεψη υπερπλειοψηφιών καλπονοθευτική, αλλά και το κατώφλι του 3% για τους συνδυασµούς.
Σε όλες τις αναπτυγµένες ευρωπαϊκές χώρες προβλέπονται
αναλογικά συστήµατα, που εξασφαλίζουν τη γνήσια εκπροσώπηση κάθε µειοψηφίας. Γιατί το κάνουν αυτό; Το κάνουν ακριβώς
για να αποτυπώνονται στην τοπική αυτοδιοίκηση συλλογικότητες
και κινήµατα, να εκφράζονται οµάδες πολιτών που έχουν ενδιαφέρον για τοπικά ζητήµατα, χωρίς να συνδέονται µε συγκεκριµένα κόµµατα. Το κάνουν ώστε να βρίσκουν έκφραση µέσα στα
αυτοδιοικητικά όργανα περισσότερες φωνές και για να ανταµείβεται τελικά το ενδιαφέρον των πολιτών για τα κοινά, να δικαιώνεται η δραστηριοποίηση για τα προβλήµατα των κοινοτήτων.
Είναι κίνητρο για περισσότερη δηµοκρατία.
Η Νέα Δηµοκρατία τιµωρεί όλες αυτές τις προσπάθειες. Διατάζει να σωπάσουν οι συλλογικότητες και οι συνδυασµοί από
ευαισθητοποιηµένους πολίτες που θέλουν να λειτουργήσουν αυτόνοµα. Κλασική µέθοδος, φυσικά, για υπερσυντηρητική διακυβέρνηση και απίσχναση της δηµοκρατίας. Αφού εξασφαλίζετε
υπερπλειοψηφίες για τους δηµάρχους, τι σας πειράζει αν υπάρχουν κι άλλες φωνές µέσα στα συµβούλια; Ποιος δήµαρχος σας
παρήγγειλε αυτήν την πρόβλεψη επειδή τον ενοχλούν ακόµη και
να υφίστανται και να ακούγονται µικρές παρατάξεις;
Στο ίδιο πνεύµα ακριβώς καταργείτε µε το άρθρο 15 την αυτονοµία των κοινοτήτων µε την κατάργηση της τρίτης κάλπης,
των αυτόνοµων ψηφοδελτίων και τον περιορισµό του αριθµού
των τοπικών συµβούλων, αποκλείοντας από τις εκλογές πολλούς
συντοπίτες µας που θέλουν να προσφέρουν στα χωριά τους και
στις κωµοπόλεις τους, χωρίς να ταυτιστούν µε τις παραταξιακές
ή προσωπικές επιδιώξεις των υποψηφίων δηµάρχων.
Είχαµε ζήσει µια αυτοδιοικητική άνοιξη στην επαρχία. Είχαµε
δει µε χαρά την ανάδειξη αυτοδιοικητικών στελεχών σε µικρές
κοινότητες και κυρίως την ενασχόληση των νέων µε τα κοινά.
Νέοι, γυναίκες και άντρες µε όρεξη για δραστηριοποίηση, ανεξάρτητοι από κόµµατα µπόρεσαν να αναδειχτούν στην κοινότητά
τους, χωρίς να εξαρτώνται από τον δήµαρχο.
Καταπνίγετε αυτήν την άνθηση της τοπικής πολιτικής, γιατί
σας χάλαγε τις ισορροπίες και αποδυνάµωνε τον κοµµατικό
έλεγχο των ανθρώπων σας στην επαρχία. Με το ζόρι υποχρεώνετε τους υποψηφίους για τα συµβούλια κοινοτήτων να χωθούν
κάτω-κάτω στα δηµαρχιακά ψηφοδέλτια, ώστε αναγκαστικά να
κουβαλήσουν ψήφους στον συνδυασµό του υποψηφίου δηµάρχου. Μετατρέπετε τις κοινότητες και τα συµβούλιά τους σε παρακολουθήµατα του δηµάρχου. Συντοπίτες µας, παλιούς και
νέους της τοπικής κοινοτικής αυτοδιοίκησης, τούς παραµερίζετε,
αδιαφορώντας πλήρως για την εγκατάλειψη των χωριών, αφού
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θα λείψουν οι υπηρεσίες που προσέφεραν στους συγχωριανούς
τους.
Ποιος ο λόγος της µείωσης του αριθµού δηµοτικών και περιφερειακών συµβούλων; Δεν υπάρχει καν το πρόσχηµα της αµοιβής τους, εφόσον είναι άµισθοι. Το κίνητρο σας είναι η κατάπνιξη
της πολυφωνίας και ο στενότερος έλεγχος. Λιγότεροι σύµβουλοι
σηµαίνει περισσότερος έλεγχος από κοµµατικά ή άλλα συµφέροντα, σηµαίνει υποεκπροσώπηση των πολιτών. Πρόκειται για
την ολιγαρχική αντίληψη που έχετε για τη δηµοκρατία. Για εσάς
όσοι λιγότεροι ασχολούνται µε τα κοινά, τόσο το καλύτερο. Ποια
ανάγκη τελικά της τοπικής αυτοδιοίκησης εξυπηρετείτε από τέτοιες στρεβλώσεις και νοθεύσεις της λαϊκής ετυµηγορίας;
Στόχος του κυρίου Υπουργού και της Κυβέρνησης είναι η αυταρχική διακυβέρνηση χωρίς διαφάνεια, χωρίς περισπασµούς
από προοδευτικές παρατάξεις και κοµµατικά ανεξέλεγκτους συνδυασµούς και συµβούλους. Η δηµοκρατία τους φοβίζει.
Μαζί µε τις τοπικές κοινότητες της Λέσβου και της Λήµνου και
όλης της Ελλάδας, εµείς θα δώσουµε τη µάχη για ισχυρές και
αυτόνοµες κοινότητες, για την απλή αναλογική, την αυθεντική
έκφραση της βούλησης των πολιτών στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κύριε
συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Γκόκας από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα πραγµατικά σύγχρονο επιτελικό κράτος -και όχι το κατ’ επίφαση επιτελικό κράτος της Κυβέρνησης που είναι απλά συγκεντρωτικό και µέσα από την
έντονη επικοινωνιακή προσπάθεια, επιχειρείται να προβληθεί ως
επιτελικό-, πρώτα από όλα χαρακτηρίζεται από τις αποκεντρωµένες λειτουργίες του. Οι αποκεντρωµένες λειτουργίες του
ασκούνται κυρίαρχα από τους θεσµούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, τους δήµους και τις περιφέρειες. Οι θεσµοί αυτοί πρέπει να
είναι ισχυροί και ανεξάρτητοι µε λειτουργίες, αρµοδιότητες και
πόρους που θα δίνουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στον
βασικό τους ρόλο που µόνο µέσα από την ισχυρή αυτοδιοίκηση
µπορεί υπηρετηθεί. Δηλαδή, για την τοπική και περιφερειακή
ανάπτυξη, αλλά και την υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών που
δικαιούνται οι πολίτες, κάτι που δεν γίνεται σήµερα, καθώς η αυτοδιοίκηση δεν συµµετέχει στον σχεδιασµό και στον προγραµµατισµό αξιοποίησης των αναπτυξιακών πόρων, όπως το Ταµείο
Ανάκαµψης.
Από την πλευρά µας, αυτήν τη λογική και την αντίληψη, αυτές
τις πολιτικές για την τοπική αυτοδιοίκηση ως παράταξη στηρίξαµε διαχρονικά µε τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και σήµερα µε
το Κίνηµα Αλλαγής.
Όλες οι µεγάλες µεταρρυθµίσεις έγιναν από τις κυβερνήσεις
του ΠΑΣΟΚ από το 1982 και ύστερα φτάνοντας στην αιρετή νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση το 1994, στον «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ» το 1998
και στον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» το 2010. Ψηφίστηκαν µόνο από το
ΠΑΣΟΚ µεταρρυθµίσεις που άλλαξαν το τοπίο και έδωσαν χώρο
και κίνητρα σε πρόσωπα και κοινωνικές δυνάµεις να εργαστούν
για το καλό του τόπου τους µέσα από τα θεσµικά πλαίσια που
έδιναν δυνατότητες και προοπτική.
Η Νέα Δηµοκρατία ποτέ δεν πίστεψε στον θεσµό της τοπικής
αυτοδιοίκησης, αλλά και όλες οι υπόλοιπες δυνάµεις καταψήφισαν αυτές τις µεταρρυθµίσεις. Οι κυβερνήσεις που ακολούθησαν
τόσο του ΣΥΡΙΖΑ µετά από το 2015 όσο και της Νέας Δηµοκρατίας και µετά από το 2019, αλλά και από το 2006 µε τον νόµο
Παυλόπουλου και το 42% υπηρετούσαν µικροκοµµατικές λογικές
και πολιτικές σκοπιµότητες όπου ο καθένας µε τον τρόπο του
υπονόµευσε και υπονοµεύει τον θεσµό. Δεν µπορεί και η προηγούµενη και η σηµερινή Κυβέρνηση να ασχολούνται πρώτα και
µόνο µε το εκλογικό σύστηµα αντί να προηγηθεί ο διάλογος για
τη λειτουργία των θεσµών, τις αρµοδιότητες, τις χρηµατοδοτήσεις, την ενδυνάµωση, δηλαδή, της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Πού είναι µια σοβαρή αξιολόγηση του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»; Πού
είναι η πρόταση της ίδιας της τοπικής αυτοδιοίκησης; Διασφαλίζεται η αντιπροσωπευτικότητα, αλλά και η δυνατότητα να διοικηθεί αποτελεσµατικά ένας δήµος, µια περιφέρεια και µέσα από
ποιον εκλογικό νόµο; Συζητήσεις ουσίας δεν υπάρχουν, παρά
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µόνο υπολογισµοί κοµµατικών σκοπιµοτήτων κάθε φορά.
Είχαµε έγκαιρα επισηµάνει τα προβλήµατα του εκλογικού
νόµου του ΣΥΡΙΖΑ του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ», ένα σύστηµα παραλυτικό
για τη λειτουργία δήµων και περιφερειών. Είναι δυνατόν ένας δήµαρχος του 50% συν ένα να ασκεί τα καθήκοντά του µε το 20%
των µελών ενός δηµοτικού συµβουλίου από την παράταξή του;
Η Νέα Δηµοκρατία αντίθετα µε το πρώτο νοµοθέτηµα για την
τοπική αυτοδιοίκηση έφερε την πρώτη δική της εκτρωµατική διάταξη όπου πηγαίνοντας στο άλλο άκρο αφαίρεσε τις ουσιαστικές
αρµοδιότητες από τα δηµοτικά συµβούλια, τα οποία αποδυνάµωσε και τις ανέθεσε στους δηµάρχους και στις οικονοµικές επιτροπές. Η δήθεν απλή αναλογική του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε το πάτηµα
στη Νέα Δηµοκρατία.
Σήµερα έχουµε πάλι ένα άλλο νοµοθέτηµα εκτός αυτοδιοικητικής λογικής, µόνη έγνοια και πάλι το εκλογικό σύστηµα. Είναι
ένα νοµοθέτηµα που δεν σέβεται το αντιπροσωπευτικό του σύστηµα, δηλαδή τις ίδιες τις τοπικές κοινωνίες. Η εισηγήτρια του
Κινήµατος Αλλαγής κ. Λιακούλη, έχει τοποθετηθεί αναλυτικά,
τεκµηριωµένα και διεξοδικά και στις επιτροπές και στην Ολοµέλεια για όλα τα ζητήµατα, όπως και ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος κ. Σκανδαλίδης και τέλος η Πρόεδρός µας κ.
Γεννηµατά στη σηµερινή της οµιλία.
Θα σταθώ σε ορισµένα σηµεία. Έχει τονιστεί, θα ήθελα, όµως,
να το επαναλάβω, πρέπει να γίνει κατανοητό γιατί διαφωνούµε.
Κάθε όργανο θα πρέπει να έχει τη δηµοκρατική νοµιµοποίηση
για τις αρµοδιότητες που ασκεί, αφού θα διαθέτει απόλυτη πλειοψηφία. Εποµένως, ο δήµαρχος ως µονοπρόσωπο όργανο θα
πρέπει για τις δικές του αρµοδιότητες να έχει δεδοµένη την πλειοψηφία και αυτή προκύπτει µόνο µε το 50% συν µία ψήφο. Αντίστοιχη νοµιµοποίηση πρέπει να έχουν και οι αρµοδιότητες που
ασκεί µετά από αποφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου όπου και
εκεί πρέπει να υπάρχει ανάλογη πλειοψηφία. Προβλέπεται η
εκλογή δηµάρχου από την πρώτη Κυριακή µε 43% συν µία ψήφο
και εν συνεχεία ο συνδυασµός παίρνει τα τρία πέµπτα της πλειοψηφίας του συµβουλίου. Είναι αντιφατικό και προφανώς πολιτικά άτοπο να υπάρχει αυτή η δυσαναλογία.
Διαφωνούµε σε οποιοδήποτε ποσοστό κάτω του 50% συν µία
ψήφο από την πρώτη Κυριακή που δίνει σε οποιονδήποτε υποψήφιο την απευθείας εκλογή. Όσο δεν ήταν απλή αναλογική
αυτό που θέσπισε ο ΣΥΡΙΖΑ, τόσο δεν υπηρετεί την αντιπροσωπευτικότητα και το παρόν νοµοθέτηµα.
Διαφωνούµε, επίσης, µε τη µείωση των αιρετών στα κοινοτικά,
δηµοτικά και περιφερειακά συµβούλια. Χρειάζεται επαρκής εκπροσώπηση των δηµοτών. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση της
ορθής λειτουργίας των δηµοτικών και περιφερειακών συµβουλίων η απρόσκοπτη διασφάλιση της συµµετοχής πολιτών, του
διαλόγου και της πολυφωνίας, αλλά και η δυνατότητα να ασκηθούν οι αρµοδιότητες µε την επάρκεια στελέχωσης των οργάνων
που υπάρχουν και λειτουργούν παράλληλα.
Παρατηρούµε δε µια αποδυνάµωση, όπως µε την κατάργηση
της ρύθµισης για ορισµένο αριθµό των σταυρών που θέτει ο
εκλογέας, την πρόβλεψη αύξησης των υποψηφίων έως 150%,
αλλά και την υπέρµετρη αύξηση των παράβολων µε την ταυτόχρονη πρόβλεψη για µείωση των αιρετών. Όλα αυτά συνδυαστικά λειτουργούν αποτρεπτικά αποθαρρύνοντας πολλούς να
συµµετάσχουν. Δεν διευκολύνεται έτσι η ουσιαστική και αξιοκρατική επιλογή, ενώ προσφέρεται έδαφος για να κυριαρχήσουν οι
εντυπωσιασµοί.
Επίσης, καταργείται η υποχρεωτική σταυροδοσία υποψηφίων
συµβούλων από την εκλογική περιφέρεια στους εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι εγγεγραµµένος ο δηµότης για τα δηµοτικά συµβούλια, που είναι σε βάρος της ορθής εκπροσώπησης
των δηµοτών και αντίθετα µε την πρόβλεψη του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ».
Όσον αφορά δε τώρα στη διαδικασία εκλογής του προέδρου
στις τοπικές κοινότητες, για το οποίο έγινε πάρα πολύς λόγος, η
Κυβέρνηση επιβεβαίωσε για µια ακόµα φορά ότι κινείται χωρίς
σχέδιο και αρκείται στην επικοινωνιακή προβολή για την κάλυψη
των αστοχιών της και της αδυναµίας της να νοµοθετήσει ουσιαστικά ένα ολοκληρωµένο θεσµικό πλαίσιο. Δεν συµφωνούµε µε
οτιδήποτε µπορεί να αλλοιώσει τη βούληση σε µια τοπική κοινωνία όσον αφορά και παρατάξεις, αλλά και αξιολόγηση προσώ-
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πων. Και παραµένει το ζήτηµα του ορισµού του προέδρου του
τοπικού συµβουλίου σε κοινότητες άνω των τριακοσίων κατοίκων, ενώ υπάρχουν ακόµη θέµατα και για τον πρόεδρο στις τοπικές κοινότητες κάτω των τριακοσίων κατοίκων πέρα από τις
συνεχείς αλλαγές που έφερε ο κύριος Υπουργός.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τη µορφή που έχει το σηµερινό νοµοσχέδιο είναι αντίθετο µε την ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης του θεσµού της τοπικής αυτοδιοίκησης µέσα από
ξεκάθαρο πλαίσιο λειτουργίας µε αρµοδιότητες κατ’ αρχάς και
ένα αντιπροσωπευτικό, αλλά και λειτουργικό εκλογικό σύστηµα
στη συνέχεια, χωρίς αντιφάσεις και χωρίς σκοπιµότητες κάθε είδους, ώστε να υπηρετηθεί η αποκέντρωση και η περιφερειακή
ανάπτυξη που αποτελεί στόχο και όρο της ανάπτυξης για τη
χώρα µας και γι’ αυτό καταψηφίζουµε.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε Γκόκα.
Ολοκληρώθηκε ο κύκλος των οµιλητών. Θα δώσω τώρα τον
λόγο στον Υπουργό Εσωτερικών και στη συνέχεια όσοι εκ των
εισηγητών θέλουν την τρίλεπτη δευτερολογία, θα την έχουν. Και,
βεβαίως, εννοείται ότι θα απαντήσει ο Υπουργός µετά. Ακούστε
να δείτε, όλοι οι εισηγητές έχετε εξαντλήσει τον χρόνο και της
δευτερολογίας σας οι περισσότεροι, αλλά εν πάση περιπτώσει
θα υπάρχει µια ανοχή.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω κατ’ αρχάς το σύνολο των συναδέλφων για τη συµµετοχή τους. Ήταν µια µεγάλη συζήτηση
αυτή, ίσως αυτή µε τη µεγαλύτερη συµµετοχή που έχουµε κάνει
το τελευταίο χρονικό διάστηµα. Είναι ίσως κι αυτό ένα στοιχείο
ένδειξης επιστροφής στην κανονικότητα µετά από τους περιορισµούς της πανδηµίας και εποµένως αυτός ο διευρυµένος διάλογος πάντα είναι σηµαντικός και θετικός στο πλαίσιο του
Κοινοβουλίου.
Τώρα θα ήθελα να πω το εξής. Η δουλειά του Υπουργείου
Εσωτερικών συνεχίζεται και συνεχίζεται εντατικά. Κατατέθηκε
και θα ξεκινήσει αύριο η συζήτηση του νοµοσχεδίου µας για την
τηλεργασία στο δηµόσιο στην οικεία επιτροπή. Εποµένως και
από αυτή την πλευρά νοµίζω ότι ξεδιπλώνουµε ένα συνολικό σχέδιο για τη µεταρρύθµιση στη δηµόσια διοίκηση. Νοµίζω ότι θα
έχουµε τη δυνατότητα, όταν θα το παρουσιάσουµε πια και µε µια
συνολικά στρατηγική µορφή στην επιτροπή εσωτερικών, να συζητήσουµε και λίγο πιο γενικά για το πώς εξελίσσονται όλες
αυτές οι δράσεις. Και αυτό, όµως, το νοµοσχέδιο είναι ενταγµένο
µέσα σε αυτήν τη γενική φιλοσοφία, την οποία υπερασπίζεται το
Υπουργείο Εσωτερικών για την ανασυγκρότηση και τη µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης. Μέρος της δηµόσιας διοίκησης,
προφανώς ένα τµήµα της, είναι και η αυτοδιοίκηση.
Τι είναι εκείνο το οποίο κατέστησε αναγκαίο το συζητούµενο
νοµοσχέδιο; Ξέρετε εδώ θα µπορούσα να πω µία φράση και να
σταµατήσω. Είναι το γεγονός ότι είχαµε δεσµευτεί προεκλογικά
ότι θα το κάνουµε. Είχαµε αναλάβει αυτήν τη δέσµευση. Είναι
δέσµευσή µας για την οποία είχαµε ενηµερώσει και είχαµε ζητήσει την έγκριση του ελληνικού λαού. Έχουµε λάβει την έγκριση
του ελληνικού λαού και έχουµε δηµιουργήσει µια αντίστοιχη υποχρέωση.
Άρα και µόνο αυτό, το γεγονός, δηλαδή, ότι µε τόσο καθαρό
τρόπο είχαµε πει ότι θα καταργήσουµε την απλή αναλογική
στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θα αρκούσε για να
παράσχει απολύτως επαρκή νοµιµοποίηση, γιατί το ζήτηµα αυτό
το έκρινε απευθείας ο ίδιος ο λαός. Δεν είναι µια δράση την
οποία συναντήσαµε ή είναι πιο διεκπεραιωτική ή πιο διαχειριστική. Ήταν µια ξεκάθαρη πολιτική µας θέση.
Παρά ταύτα, τι ήταν αυτό που γέννησε την αναγκαιότητα,
πέραν της δεσµεύσεώς µας αυτής; Η δυσλειτουργία. Και εδώ
στον ΣΥΡΙΖΑ πρέπει λίγο να τοποθετηθείτε πάνω στο ζήτηµα
αυτό. Γιατί, κατά τη γνώµη µου, αυτό είναι που δηµιουργεί µια
πολύ δύσκολη πολιτική θέση για τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ψηφίσατε την απλή αναλογική, έτσι όπως την ψηφίσατε, ό,τι
είναι αυτό. Την υποστηρίξατε θεωρητικά. Είχαµε εκτενείς διαλό-
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γους επί του ζητήµατος αυτού πριν την ψηφίσετε στο Κοινοβούλιο. Είχαµε εκφράσει τη διαφωνία µας και όλα αυτά που συζητάµε
τώρα, είχαν συζητηθεί και τότε. Είναι σαν να επαναλαµβάνεται η
συζήτηση αυτή.
Υπάρχει µία διαφορά, ότι υπάρχει η εφαρµογή της. Άκουσα
από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ να λένε: «Μα, ξέρετε, την αδικήσατε
την απλή αναλογική, γιατί δεν την αφήσατε να εξελιχθεί, για να
δούµε αν τελικώς θα κατάφερνε να λειτουργήσει». Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ
λέει ότι δεν την αφήσαµε να εξελιχθεί; Διότι αφαιρέσαµε αρµοδιότητες από το δηµοτικό συµβούλιο, τις µεταφέραµε στην Οικονοµική Επιτροπή, άρα δεν χτίστηκε -αυτό είναι το επιχείρηµαη κουλτούρα συνεργασιών.
Όταν µιλούσα τότε, γιατί ανέτρεξα στη συζήτηση την τότε,
είχα πει το εξής. Με αυτό που λέτε εσείς για την οικοδόµηση
κουλτούρας συνεργασιών φαίνεται σαν να ξεχνάτε ότι µιλάµε για
ζωντανούς διοικητικούς οργανισµούς, οργανισµούς που πρέπει
να πάρουν αποφάσεις, που αν δεν πάρουν αποφάσεις, αυτό έχει
άµεσες συνέπειες για τους δηµότες.
Το να χτίσουµε την κουλτούρα συνεργασιών, µπορεί να µας
πάρει καµµιά δεκαετία να την χτίζουµε, εν τω µεταξύ τι ακριβώς
θα γίνεται, όσο θα χτίζεται; Γι’ αυτό και είπα ότι εν τέλει αυτό
είναι µια ιδεολογική αφαίρεση, η οποία θα έχει εξαιρετικά δυσµενείς επιπτώσεις, όχι για τους δηµοτικούς και περιφερειακούς άρχοντες, γιατί αυτοί κατέχουν τα αξιώµατά τους και τις θέσεις
τους, αλλά κυρίως για τους διοικούµενους, για τους δηµότες,
για τους πολίτες. Αυτοί είναι που θα υποστούν αυτή τη δυσλειτουργία.
Είπατε, λοιπόν, ότι δεν χτίστηκε, ότι δεν αφήσαµε να δούµε
πώς θα χτιστεί αυτό. Να ενηµερώσω ότι δύο χρόνια µετά έρχονται ακόµα και µας ζητούν οι δηµοτικοί άρχοντες, οι δηµοτικές
αρχές να πάρουµε και άλλες αρµοδιότητες από τα δηµοτικά και
περιφερειακά συµβούλια, γιατί δύο χρόνια µετά, αυτή η κουλτούρα συνεργασιών -σε αυτά που είναι να συνεργαστούν τώραακόµα δεν υπάρχει;
Έχετε ακούσει για δηµοτικά συµβούλια που παραλύουν, στα
οποία είµαστε αναγκασµένοι να δίνουµε παρατάσεις γιατί δεν τηρούν προθεσµίες, στις οποίες πρέπει να εγκρίνουν τα σχέδιά
τους, τους προϋπολογισµούς τους, τις δαπάνες τους γιατί δεν
στέργουν τα δηµοτικά συµβούλια; Άρα, πότε θα χτιστεί αυτή η
περίφηµη κουλτούρα συνεργασιών; Πότε θα γίνει; Θα περιµένουµε; Τι θα περιµένουµε; Να καταστραφούν οι δήµοι; Θα περιµένουµε να βαλτώσουν τα προγράµµατα περιφερειακής
ανάπτυξης; Θα περιµένουµε να µαραζώνουν οι περιφέρειες,
ενόσω θα κοιτάµε αν χτίζονται οι κουλτούρες συνεργασιών;
Εδώ, λοιπόν, πρέπει να απαντήσετε και επειδή έχετε λίγους
αυτοδιοικητικούς, αλλά έχετε αυτοδιοικητικούς, να τους ρωτήσετε να σας πουν τι γίνεται σε αυτό. Αυτό είναι, λοιπόν, που καθιστά αναγκαίο το νοµοσχέδιο, αλλά σας ακούω δύο µέρες τώρα
να ξεσπαθώνετε και να λέτε και βαριά πράγµατα.
Λέτε είναι αντιδηµοκρατικό. Ποιο είναι αντιδηµοκρατικό; Τα
συστήµατα ενισχυµένου πλειοψηφικού εσείς λέτε ότι είναι αντιδηµοκρατικά; Η Μεγάλη Βρετανία, η οποία έχει το πιο σκληρό
πλειοψηφικό σύστηµα που υπάρχει, παντού µονοεδρικές και η
οποία είναι η πατρίδα του κοινοβουλευτισµού, δεν έχει δηµοκρατία και έχετε εσείς στον ΣΥΡΙΖΑ; Τι λέτε τώρα;
Τα πλειοψηφικά συστήµατα, τα εκλογικά συστήµατα εν γένει
είναι συστήµατα τα οποία στην πραγµατικότητα έχουν να κάνουν
µε τις πολιτικές παραδόσεις, έχουν να κάνουν µε την πολιτική
ιστορία, έχουν να κάνουν µε τον τρόπο µε τον οποίο επιλέγουν
να παράγουν το πολιτικό τους αποτέλεσµα και να σταθµίζουν µε
αυτήν την έννοια αυτό το πολιτικό αποτέλεσµα. Η Γαλλία, δηλαδή, δεν έχει δηµοκρατία; Έχει ενισχυµένο πλειοψηφικό. Πάρα
πολλές χώρες που έχουν ενισχυµένο πλειοψηφικό δεν έχουν δηµοκρατία;
Αυτά που τα έχετε βρει και µας αποδίδετε τέτοιου είδους µοµφές; Να µου πείτε ότι δεν σας αρέσει το σύστηµα, δεν σας αρέσει το σύστηµα. Να ακούσουµε επιχειρήµατα; Να ακούσουµε
επιχειρήµατα. Εγώ δεν σας είπα όχι. Αυτό τον ψόγο πώς τον αποδίδετε;
Νοµίζω ότι όλοι έχουµε ενδιαφέρον για την εύρυθµη και
σωστή λειτουργία του πολιτεύµατος. Πρέπει να µας απασχολή-
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σει αυτό. Τι σκέφτονται οι πολίτες για τη δηµοκρατία από ένα
κακό αποτέλεσµα σε επίπεδο διοικήσεως, µία διοικητική παράλυση, µία πολιτική αρρυθµία; Εσείς τι λέτε; Γιατί εν τέλει ο πολίτης είναι µέσα στην καθηµερινότητά του, µέσα στην αγωνία του,
µέσα στο πρόβληµά του, µέσα σε όλα τα ζητήµατα τα οποία έχει
να επιλύσει. Τι ζητάει από την πολιτική του ηγεσία, από το πολιτικό του σύστηµα, µε τον όποιο µηχανισµό της; Ζητάει ένα καλό
πολιτικό αποτέλεσµα.
Υπερασπιζόµαστε τη δηµοκρατία ως το καλύτερο πολίτευµα,
γιατί είναι αυτό που παράγει το καλύτερο αποτέλεσµα. εσείς, λοιπόν, αν υιοθετήσετε ένα εκλογικό σύστηµα που οδηγεί σε παράλυση, αυτό δεν σας απασχολεί για το τι συνέπειες φέρνει για την
ίδια τη λειτουργία της δηµοκρατίας, για την ίδια τη σχέση της
δηµοκρατίας και του πολιτικού συστήµατος µε τον πολίτη; Δεν
την απαξιώνετε; Δεν την θέτετε σε κίνδυνο;
Όταν πια δεν θα λειτουργούν, όταν οι πολίτες θα βλέπουν οµάδες, οµαδούλες, φατρίες, φατριούλες να µην µπορούν να συνεννοηθούν µεταξύ τους, να µην µπορούν να βρουν αρµονία, να µην
µπορούν να χτίσουν µία πολιτική η οποία θα φέρνει αποτέλεσµα,
παρά µόνο συναλλαγές, συµφέροντα και καθηµερινές τέτοιου είδους συµπράξεις, οι οποίες θα διαλύονται ευκαιριακά, όλα αυτά
τι εικόνα δίνουν;
Άρα, λοιπόν, εδώ πρέπει να αναστοχαστείτε. Εγώ αυτό θα περίµενα, αντί µίας λυσσώδους υπεράσπισης ενός συστήµατος το
οποίο απέδειξε ότι δεν φέρνει κανένα διοικητικό προϊόν, αλλά
ακόµα περισσότερο δεν είναι µόνο αυτό, δηµιουργεί και δυσλειτουργίες αποδεδειγµένα. Και εν πάση περιπτώσει, ακόµα και αν
δεν αλλάζετε την άποψή σας, δεν είναι δυνατόν να εξαπολύετε
µύδρους στους άλλους, που βλέπουν και έρχονται ουσιαστικά
να ανατάξουν το κακό το οποίο έχετε κάνει. Γιατί αυτό κάνουµε
σήµερα, ανατάσσουµε το κακό που έχετε κάνει.
Άρα, λοιπόν, καθένας θα έπρεπε να είναι, αν θέλετε, πιο ήρεµος, πιο µετρηµένος στους χαρακτηρισµούς µιας πρότασης η
οποία σε κάθε περίπτωση έχει δοκιµαστεί και παρεµπιπτόντως
στα βασικά της χαρακτηριστικά ή σε ορισµένα της χαρακτηριστικά την διατηρήσατε και εσείς.
Έρχοµαι τώρα στο τι είναι αυτό που κάνουµε. Τι κάνουµε; Διατηρούµε τους δύο γύρους -άρα, λοιπόν, ένα θέµα είναι αυτό- και
εκείνο το οποίο αλλάζει είναι κατ’ αρχάς το πόσες έδρες παίρνει
ο νικητής συνδυασµού. Από εκεί, λοιπόν, που εσείς του δίνατε
ό,τι του αναλογούσε στο πλαίσιο της απλής αναλογικής, εµείς
τον πριµοδοτούµε και πράγµατι παίρνει τα τρία πέµπτα των
εδρών του δηµοτικού και περιφερειακού συµβουλίου.
Δίνουµε κάτι πολύ; Ωραία το εξήγησε δική σας Βουλευτής
εδώ. Διότι λέγοντας ότι µε το 39%, ας πούµε, το ελληνικό Κοινοβούλιο έχει περίπου το 52% των εδρών, αν κάνατε µια αναλογία,
πράγµατι αν κάποιος έπαιρνε το 43%, θα έφτανε εκεί κοντά.
Δεύτερον, επιτρέψτε µου να πω ότι αυτό δεν έχει και πολύ µεγάλη σηµασία. Ξέρετε γιατί; Γιατί οι αριθµοί στα δηµοτικά και περιφερειακά συµβούλια δεν είναι τόσο µεγάλοι, ειδικά στα
δηµοτικά, στη συντριπτική πλειοψηφία.
Εγώ θα σας ρωτήσω: Εάν δεχτείτε την αρχή του πλειοψηφικού, δηλαδή δεχτείτε ότι πάντως κάποιος που κερδίζει παίρνει
κάτι πάνω από το 50% -αυτή είναι η αρχή του πλειοψηφικού, πρέπει να παίρνει κάτι πάνω από το 50%- τότε η διάκριση του 60%
µε το 55%, παραδείγµατος χάριν, στο επίπεδο των εδρών των
δηµοτικών συµβουλίων είναι περίπου µία έδρα. Αυτό συζητάµε
τώρα, µία έδρα πάνω-µία έδρα κάτω στα τριαντακονταµελή δηµοτικά συµβούλια. Άρα, δεν έχει µεγάλη σηµασία.
Άρα, στην πραγµατικότητα το τρία πέµπτα που βάζουµε είναι
πράγµατι κάτι που εξασφαλίζει την πλειοψηφία του σχετικώς
πλειοψηφίσαντος συνδυασµού ή αυτού που νίκησε στον δεύτερο
γύρο. Αυτό εξασφαλίζει και την κυβερνησιµότητα και την αποτελεσµατική, αν θέλετε, διακυβέρνηση.
Ήρθε, όµως, ο κ. Ραγκούσης -το συζητήσαµε λίγο και προηγουµένως- και λέει «ναι, εντάξει αυτό, αλλά γιατί δεν σταµατάτε
σε αυτό, να πάτε στο 50%+1». Δηλαδή, να τα δίνετε αυτά τα τρία
πέµπτα, αλλά στο 50%+1, µην το δίνετε στο 43%. Μάλιστα!
Να ρωτήσω κάτι; Γιατί σας φαίνεται πιο δίκαιο και πιο σωστό
το να πάρει κάποιος υποψήφιος 49% στον πρώτο γύρο και µετά
κάποιος άλλος υποψήφιος να κερδίσει µε 51% στον δεύτερο;
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Αυτό γιατί σας φαίνεται αντιπροσωπευτικότερο ως αποτέλεσµα
από το αποτέλεσµα του πρώτου γύρου;
Ας πούµε, λοιπόν, ότι κατεβαίνουν δέκα δηµοτικές παρατάξεις.
Η πρώτη δηµοτική παράταξη παίρνει 49%, η δεύτερη παίρνει 24%
και οι υπόλοιπες οκτώ παίρνουν από εκεί και κάτω κάτι, µοιράζονται ποσοστά. Συσπειρώνονται στον δεύτερο γύρο µε αυτόν ο
οποίος πήρε το 24%, µαζεύονται όλοι µαζί και νικούν στον δεύτερο
γύρο αυτόν που πήρε 49%. Αυτό γιατί είναι αντιπροσωπευτικότερο
της λαϊκής βούλησης; Στον δεύτερο γύρο όπου εξαφανίσαµε
όλους τους άλλους δεν έχουµε απεικόνιση της κοινωνίας. Η κοινωνία εξαφανίστηκε στον δεύτερο γύρο. Μας έµειναν οι δύο. Ναι,
αλλά αυτό δεν είναι η αποτύπωση των πραγµατικών συσχετισµών.
Αυτό είναι µια αφαίρεση, είναι µία λύση µέσα στο εκλογικό σύστηµα. Γιατί αφαιρέσατε τους άλλους υποψηφίους;
Η απάντηση είναι, λοιπόν, ότι θέλουµε τον δεύτερο γύρο, γιατί
θέλουµε πράγµατι να έχουµε ενισχυµένη –λέει- νοµιµοποίηση.
Μάλιστα. Πότε, όµως; Όταν δεν έχουµε αρκετή. Γιατί το 43% δεν
είναι αρκετό, δηλαδή; Γιατί το 43% είναι αρκετό για να βγάζει
πρωθυπουργό, αλλά δεν είναι αρκετό το 43% για να βγάζει δήµαρχο; Γιατί; Γιατί δεν αξιώνετε 50%+1 για να εκλεγεί πρωθυπουργός; Εν πάση περιπτώσει, κατ’ αντικειµενική –νοµίζω- κρίση
πιο κρίσιµα ζητήµατα χειρίζεται ο πρωθυπουργός από τον δήµαρχο.
Γιατί δέχεστε τη µειωµένη νοµιµοποίηση, αν είναι, του πρωθυπουργού στο 43% ή στο 39%; Έχουµε πρωθυπουργούς µε
ακόµα πιο χαµηλά ποσοστά. Γιατί δέχεστε αυτή τη νοµιµοποίηση,
αλλά πρέπει να πάτε υποχρεωτικά στον δεύτερο γύρο –αυτό
λέτε- και αυτός που πήρε 49% να µπορεί να χάσει κιόλας;
Εδώ µην το θεωρείτε ότι αυτό είναι αυτονόητο. Αυτό είναι
µέσα στο πλαίσιο της λειτουργίας του ελληνικού συστήµατος.
Είναι ένα εκλογικό σύστηµα το οποίο καθιερώνει τους δύο γύρους, χωρίς να είναι υποχρεωτικό ότι ντε και καλά πρέπει να
υπάρχουν εκλογικά συστήµατα δύο γύρων. Καθόλου αυτονόητο
δεν είναι οι δύο γύροι. Οι δύο γύροι υπάρχουν ακριβώς γιατί
φτιάχνουν ένα επιχείρηµα πρόσθετης νοµιµοποίησης, όταν αυτή
λείπει. Γιατί µε το 43% ελλείπει; Αυτό είναι το ερώτηµα. Η απάντηση δεν είναι ότι «γιατί δεν πήρε το 50%+1». Η απάντηση δεν
είναι αυτή, γιατί –επαναλαµβάνω- στις εκλογές δεν συµµετέχουν
δύο πολιτικές δυνάµεις. Άρα, λοιπόν, καθόλου αυτονόητο δεν
µου φαίνεται το επιχείρηµά σας.
Άκουσα περαιτέρω µια κριτική γιατί βάζουµε το όριο του 3%
και ότι το όριο του 3% βάλαµε στην Ελλάδα, απ’ ό,τι καταλαβαίνω, γιατί είχαµε κάποιου είδους, ας το πω, εθνική σκοπιµότητα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω λίγο χρόνο ακόµα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ, κύριε
Υπουργέ. Ούτως ή άλλως, δεν έχετε κάνει χρήση της δευτερολογίας σας.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ πολύ.
Άκουσα, λοιπόν, ότι είναι ένα επιχείρηµα εθνικής τάξης κ.λπ..
Τα πλαφόν, τα όρια εισόδου, υπάρχουν µόνο στην Ελλάδα; Δεν
υπάρχουν αλλού; Η Γερµανία έχει όριο εισόδου; Η Γαλλία έχει
όριο εισόδου;
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Έχει απλή αναλογική.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Ναι.
Άρα, λοιπόν, σε πολλές χώρες υπάρχουν όρια εισόδου. Το
όριο εισόδου δεν έχει να κάνει µε το αν µου αρέσει ο Α ή ο Β.
Είναι ότι γίνεται µία παραδοχή ότι απαιτείται να εκπροσωπούνται
σε επίπεδο πολιτικό µόνο πολιτικές δυνάµεις που ξεπερνούν µια
ορισµένη κρίσιµη µάζα, που συµφωνεί ο εκλογικός νοµοθέτης
ότι χρειάζεται αυτή η κρίσιµη µάζα. Γιατί; Γιατί αυτή θεωρείται
ως άξια λόγου εκπροσώπησης, θεωρείται ότι πράγµατι εκφράζει
ένα πολιτικό ρεύµα µέσα στην κοινωνία, το οποίο πρέπει να εκφραστεί και ότι δεν πρέπει να πάµε σε µία απολύτως αναλογική
εδώ εφαρµογή, όπου επειδή είµαστε τριακόσιοι κάποιος µε το
0,3% θα µπορούσε να έχει έναν βουλευτή. Διότι δεν θεωρείται
ότι το 0,3% είναι ικανή και αρκετή και κρίσιµη µάζα εκπροσώπησης. Αυτή είναι η φιλοσοφία του ορίου εισόδου. Και επίσης γιατί
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αφήνει τελείως ευκαιριακές συµπράξεις απ’ έξω, δηµιουργεί την
υποχρέωση συνεννοήσεων, ώστε να διαµορφώνεται κάθε φορά
αυτή η κρίσιµη µάζα ψηφοφόρων που αποτελεί ένα υπαρκτό
ρεύµα. Και κάπως να µορφοποιείται αυτό.
Άκουσα, λοιπόν, το επιχείρηµα ότι «γιατί να µην είναι κάποια
µονοθεµατική παράταξη»; Αυτό φέρατε ως παράδειγµα. Εγώ δεν
λέω αν θα είναι µονοθεµατική ή πολυθεµατική. Λέω ότι πρέπει να
παίρνει ένα ελάχιστο όριο. Αν, παραδείγµατος χάριν, υπάρχει ένα
3% που θεωρεί σηµαντικό το να ασχολείται µε τα ζώα συντροφιάς και θέλει να ασχολείται µόνο µε τα ζώα συντροφιάς, αυτό
το 3% θα εκπροσωπηθεί. Αν, όµως, είναι 0,3%, όχι, αυτό δεν θα
εκπροσωπηθεί. Αυτό είναι το ζήτηµα, δεν έχει να κάνει µε το θέµα
ούτε έχει να κάνει µε τίποτα άλλο, αλλά µε το κατά πόσο καταγράφεται υπαρκτά και συγκροτηµένα ως µία πολιτική παραταξιακή δύναµη µέσα στην κοινωνία. Αυτό είναι το ερώτηµα. Και
πάντως δεν είναι και για να «πέσετε από τα σύννεφα». Και στις
βουλευτικές εκλογές το έχουµε και αλλού υπάρχει.
Τι άλλο κάνουµε; Μειώνουµε δηµοτικούς και περιφερειακούς
συµβούλους και ταυτόχρονα αυξάνουµε τη δυνατότητα συµµετοχής των υποψηφίων. Αν τα βάλετε αυτά τα δύο µαζί, τι κάνουν;
Κάνουν πιο ανταγωνιστικά τα ψηφοδέλτια. Σωστά;
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Όχι.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Βέβαια.
Είναι καλό πράγµα ο ανταγωνισµός; Η απάντηση είναι «ναι».
Βγαίνουν καλύτεροι υποψήφιοι. Είναι καλύτερο το επίπεδο του
εκλογικού ανταγωνισµού.
Εποµένως, τι έχουµε µε αυτόν τον τρόπο; Έχουµε στην πραγµατικότητα ενδυνάµωση του ανθρώπινου δυναµικού που συγκροτεί τους αυτοδιοικητικούς µας. Αυτή είναι η κατεύθυνση.
Έτσι αυξάνεις την ποιότητα, έτσι βελτιώνεις το ανθρώπινο δυναµικό: Περισσότεροι άνθρωποι που συµµετέχουν, χωρίς αυτό να
είναι υποχρεωτικό, γιατί δεν το κάνουµε υποχρεωτικό το 150%
για τους συνδυασµούς. Άµα θέλουν, δεν βάζουν το 150%. Βάζουν το ελάχιστο απαιτούµενο, τον ελάχιστο αριθµό. Άρα, δεν
έχουµε τέτοιο θέµα. Και από τη στιγµή που δεν υπάρχει και δεν
είναι υποχρεωτικό, µπορεί κάποιος υποψήφιος δήµαρχος, υποψήφιος περιφερειάρχης να θέλει να αξιοποιήσει αυτή τη δυνατότητα, ενισχύοντας και φτιάχνοντας ένα δυνατό ανταγωνιστικό
ψηφοδέλτιο. Γιατί µας πειράζει αυτό; Γιατί δεν σας αρέσει; Γιατί
εµένα µου φαίνεται ότι αυτό είναι στην κατεύθυνση της ενδυνάµωσης και της συµµετοχής.
Άκουσα επίσης πάρα πολλά για τα θέµατα των κοινοτήτων,
απασχόλησαν πολύ. Κατ’ αρχάς, να πούµε τι κάναµε κι αν ακούσαµε τις κοινότητες. Από ένα αρχικό σχέδιο στα πεντακόσια ξαναγυρίσαµε στα τριακόσια. Από πρόεδρο που ήταν εκπρόσωπος
ξαναέγινε πρόεδρος. Δεν έχουµε αγγίξει κατά τα λοιπά -είχαµε
πει να τα καταργήσουµε- τα τοπικά συµβούλια στις πρωτεύουσες
των δήµων. Τα διατηρούµε.
Εποµένως, έχουµε ακούσει πολύ τους ανθρώπους των κοινοτήτων. Σε τι δεν τους έχουµε ακούσει; Δεν τους έχουµε ακούσει
στην κάλπη. Γιατί δεν τους έχουµε ακούσει; Εξήγησα. Γιατί δεν
βρίσκουµε καµµία απολύτως αναγκαιότητα στο να καλλιεργείται
ένα είδος, ας το πω ψευδοαυτονοµίας, η οποία δεν είναι και
πραγµατική και δεν είναι και µέσα στη φιλοσοφία µας και ελπίζω
δεν είναι και στην φιλοσοφία κανενός.
Και πάντως, δεν θα έπρεπε να είναι µέσα στη φιλοσοφία του
κ. Ραγκούση, ο οποίος έχει εισηγηθεί τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» και εποµένως, αυτή είναι η στιγµή της µετάβασης σε µεγαλύτερες δηµοτικές ενότητες και οντότητες και η όλη φιλοσοφία, όπως
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εξηγούσε τότε ο κ. Ραγκούσης και όπως αντιτιθέµην εγώ εκείνη
την εποχή, ήταν ακριβώς η ύπαρξη µιας νέας τέτοιας ενότητας
και δοµής. Άρα, λοιπόν, η κάλπη γιατί;
Τι άλλο έχουµε αλλάξει; Διατηρήσαµε το ότι στις κοινότητες
κάτω των τριακοσίων θα εκλέγεται αυτός ο οποίος πρωτεύει. Το
διατηρήσαµε αυτό όπως ήταν. Και στις κοινότητες άνω των τριακοσίων -επειδή άκουσα πολλή φασαρία- τι ακριβώς έχουµε αλλάξει; Τι αλλάξαµε; Πού έχει γίνει παρέµβαση; Αφού το ζήτηµα
του προέδρου δεν ρυθµίζεται από αυτόν τον νόµο. Ρυθµίζεται
από άλλες διατάξεις. Τις έχουµε αλλάξει αυτές τις διατάξεις;
Όχι. Εποµένως διατηρούνται. Δεν είναι µέσα στον νόµο. Άρα, λοιπόν, πάρα πολλή φασαρία για ένα ζήτηµα το οποίο στην πραγµατικότητα δεν έχει ρυθµιστεί. Αυτό το οποίο αλλάζει και στο
οποίο θα επιµείνουµε είναι η κατάργηση της κάλπης και εξήγησα
γιατί.
Άρα, λοιπόν, αυτό είναι ένα νοµοσχέδιο το οποίο στην πραγµατικότητα έρχεται να άρει ζητήµατα τα οποία εντοπίστηκαν. Και
σας ξαναλέω, πρέπει να απαντήσετε στο αν ήταν τόσο καλή η
ρύθµισή σας. Γιατί αυτοί που κατ’ εξοχήν ενδιαφέρονται να
έχουν ένα καλό διοικητικό αποτέλεσµα δεν την αγκάλιασαν; Οι
δήµαρχοι ενδιαφέρονται να έχουν ένα καλό διοικητικό αποτέλεσµα. Γιατί; Για να επανεκλεγούν. Για να έχουν καλές σχέσεις µε
τους δηµότες τους. Οι περιφερειάρχες ενδιαφέρονται για το διοικητικό αποτέλεσµα. Γιατί δεν την αγκάλιασαν; Γιατί όλοι λένε
όχι;
Άρα, λοιπόν, αυτό νοµίζω ολοκληρώνει µία πολύ καθαρή συζήτηση και θα έλεγα ότι το µόνο το οποίο µένει ως µελανό σηµείο
αυτής της συζήτησης -γιατί κατά τα λοιπά οι διαφωνίες είναι παλιές και καταγεγραµµένες- είναι οι ισχυρισµοί περί αντιδηµοκρατικότητας για την επιλογή ενός εκλογικού συστήµατος, που σε
τελευταία ανάλυση είναι ένα ενισχυµένο πλειοψηφικό σύστηµα.
Υπάρχουν πολλά συστήµατα ενισχυµένου πλειοψηφικού σε όλον
τον κόσµο. Δεν φαντάζοµαι να αρνείστε ότι υπάρχει δηµοκρατία
όπου εφαρµόζονται αυτά τα συστήµατα; Θα είναι µια πολύ παράδοξη άποψη αυτό.
Να πω στο σηµείο αυτό, κύριε Πρόεδρε, ότι κάνω δεκτή µία
τροπολογία που κατετέθη και η οποία παρατείνει την προθεσµία
για την ενεργοποίηση των υποχρεώσεων που πηγάζουν εκ νόµου
του Εµπορικής Ναυτιλίας για τα θέµατα των ναυαγοσωστών.
Αυτό το κάνω γιατί ορισµένοι δήµοι δεν είναι ακόµη έτοιµοι και
χρειάζονται περισσότερο χρόνο. Ταυτόχρονα, όµως, διατηρούµε
σε ισχύ τις συµβάσεις που έχουν ήδη συναφθεί ώστε να µην
υπάρξει οποιαδήποτε αναστάτωση γι’ αυτούς που έχουν ήδη
ετοιµαστεί.
Άρα, είναι η τροπολογία που κατατίθεται εκπρόθεσµη, αλλά
έρχεται να καλύψει αυτήν την επείγουσα ανάγκη, από τους συναδέλφους µου τον κ. Βρούτση και τον κ. Καππάτο. Για να είµαι
πολύ δίκαιος, όµως, το θέµα το έχει θέσει ο κ. Κεγκέρογλου, το
έχουν θέσει κι άλλοι συνάδελφοι. Εποµένως, την κάνουµε δεκτή.
Καταθέτω για τα Πρακτικά την τροπολογία και τη σχετική µε
αυτή νοµοτεχνική βελτίωση.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Μαυρουδής Βορίδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Μαυρουδής Βορίδης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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Επιτρέψτε µου λίγο να αναφερθώ στα ζητήµατα της άλλης τροπολογίας που νοµίζω απασχόλησε επίσης. Αφήνω τη συζήτηση για
το ποιος έχει την πνευµατική ιδιοκτησία κι αν την κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτος ή το ΚΙΝΑΛ πρώτο, αν ήταν το ίδιο ή αν ήταν κάτι
άλλο. Εγώ αφήνω αυτή την κουβέντα. Δεν τη θεωρώ σηµαντική
στην παρούσα φάση. Νοµίζω ότι είναι µία άχαρη κουβέντα αυτή.
Κρατώ µόνο τη συµφωνία.
Μια παρατήρηση µόνο για να είµαστε εντάξει µε τα νοµικά µας.
Αυτό είναι εδώ µία παρέµβαση στον εκλογικό νόµο, στο προεδρικό
διάταγµα 26. Το ζήτηµα της παρεπόµενης ποινής, δηλαδή της
αποστέρησης των πολιτικών δικαιωµάτων ως παρεπόµενη ποινή
η οποία επιβάλλεται από το ποινικό δικαστήριο και κάτι το οποίο
αφαιρέθηκε στην αναθεώρηση του Ποινικού Κώδικα, κατά τη
γνώµη µου παραµένει µία πολύ εσφαλµένη ρύθµιση, ανάµεσα στις
πολλές εσφαλµένες ρυθµίσεις της αναθεώρησης του Ποινικού
Κώδικα που έγινε από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Θα µου πείτε, γιατί είναι έτσι; Η απάντηση είναι γιατί πρέπει να
έχει όχι µόνο χαρακτήρα διοικητικό. Γιατί δεν πρέπει να έχει µόνο
χαρακτήρα διοικητικό; Γιατί αύριο το πρωί υπάρχει µια κυβέρνηση
η οποία το σκέφτεται διαφορετικά και εποµένως, αίρει την κύρωση. Η διοικητική κύρωση είναι µια διοικητική ρύθµιση, δεν είναι
καν κύρωση εδώ. Δεν µιλάµε καν για µια διοικητική ποινή. Μιλάµε
για µια ρύθµιση. Εποµένως, στην πραγµατικότητα µία διαφορετική
προσέγγιση θα µπορούσε να µπει το ζήτηµα διαφορετικά, ενώ η
έννοια της αποστέρησης των πολιτικών δικαιωµάτων ως παρεπόµενη ποινή είναι κάτι που επιβάλλεται από το δικαστήριο και είναι
συνδεδεµένο µε την αξιολόγηση της πράξης, είναι εξατοµικευµένο
και ισχύει στο συγκεκριµένο σηµείο. Άρα, κατά τη γνώµη µου έχει
κάνει λάθος ο νοµοθέτης, ανάµεσα -ξαναλέω- στα πολλά λάθη και
ελπίζω ότι κάποια στιγµή αυτό θα το ξαναδεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Τώρα, τι κάνουµε εδώ; Επειδή δεν θέλω να µπερδευόµαστε,
εδώ στην πραγµατικότητα δεν αποστερούµε πολιτικό δικαίωµα.
Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν αποστερούµε πολιτικό δικαίωµα. Μπορεί να ήθελα να αποστερήσω πολιτικό δικαίωµα. Πολιτικό δικαίωµα δεν µπορεί να αποστερηθεί. Γιατί; Γιατί χρειάζεται
αµετάκλητη ποινική καταδίκη. Είναι ξεκάθαρο, λοιπόν, αυτό.
Τι είναι εκείνο το οποίο κάνουµε; Θέτουµε, όµως, κανόνες στο
ποιοι µπορούν, ποια κόµµατα και ποιοι συνδυασµοί µπορούν να
ανακηρυχθούν. Αυτός είναι ο βασικός περιορισµός. Όταν, λοιπόν,
κόµµατα ή συνδυασµοί έχουν καταδίκους για τα αδικήµατα αυτά,
δεν µπορούν να ανακηρυχθούν. Κι αν επιµείνουν να το έχουν, επίσης υπάρχουν περιορισµοί, άρα δεν µπορούν να χρηµατοδοτηθούν και δεν µπορούν να προβάλλονται τηλεοπτικά.
Ποιες είναι οι αντιρρήσεις που µπορεί να ακούσει κάποιος εδώ;
Ξέρεις, δεν έχεις αµετάκλητη καταδίκη, γιατί το κάνεις µόνο µε
οριστική. Η απάντηση είναι διότι πάντως υπάρχει µια βαθιά αντινοµία αυτή τη στιγµή στην έννοµη τάξη, από τη µια µεριά να έχω
δικαστήρια που να έχουν πει για ανθρώπους οι οποίοι είχαν πολιτική ιδιότητα αρχηγού ή νόµιµου εκπροσώπου του ή διευθυντού
ότι αυτοί στην πραγµατικότητα διηύθυναν εγκληµατική οργάνωση
κι από την άλλη µεριά αυτοί να εξακολουθούν να υποδύονται τους
πολιτικούς αρχηγούς. Άρα, λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς πρέπει να εναρµονίσουµε, το σύνολο της έννοµής µας
τάξης, την ελληνική έννοµη τάξη, µε τη διοικητική µας έννοµη
τάξη. Δεν γίνεται να υπάρχει αυτή η βαθιά αντίφαση κι αυτό είναι
που κάνουµε τώρα.
Άκουσα µία αντίρρηση από την πλευρά του ΚΚΕ ότι παρεµβαίνουµε µε αυτόν τον τρόπο, αν κατάλαβα καλά την αντίρρηση, στο
εσωτερικό των επιλογών των κοµµάτων και ότι µε αυτό τον τρόπο
ανοίγει µία κερκόπορτα. Έχω καταλάβει σωστά την αντίρρησή
σας; Σωστά; Δεν ξέρω -δεν το έχω ακούσει- αν στο ΜέΡΑ25 συµµερίζεστε επίσης αυτή την αντίρρηση, ενδεχοµένως να µας το
πείτε µετά.
Κοιτάξτε κάτι. Εδώ η γνώµη µου είναι να το ξανασκεφτείτε.
Γιατί; Γιατί η διάταξη είναι σαφής. Μιλάει για περιορισµό σε όσους
έχουν οριστικώς κριθεί ένοχοι και τιµωρηθεί µε ποινές καθείρξεως,
όχι πληµµελήµατος, άρα όχι µε µία οποιουδήποτε τύπου χαµηλής
έντασης ποινή. Μιλάµε, λοιπόν, για ποινές καθείρξεως.
Ακούστε τα κεφάλαια και να µου πείτε τι είναι εκείνο που σας
ανησυχεί:
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Προσβολή του δηµοκρατικού πολιτεύµατος, εσχάτη προδοσία
και βασανιστήρια, αυτές είναι οι δύο κακουργηµατικές διατάξεις
εκεί. Προσβολή της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας, προσβολή της διεθνούς ειρήνης, της αµυντικής ικανότητας της
χώρας, των κρατικών απορρήτων σε βαθµό –τονίζω- κακουργήµατος. Εγκλήµατα κατά άλλων κρατών, εγκλήµατα κατά πολιτειακών και λοιπών οργάνων. Δηλαδή, µέσα εδώ είναι η δωροδοκία,
είναι η δωροληψία. Εγκλήµατα κατά του εκλογικού σώµατος, εγκλήµατα κατά της πολιτειακής εξουσίας και δηµόσιας τάξης. Απ’
αυτά δύο είναι κακουργηµατικά, οι εγκληµατικές οργανώσεις και
οι τροµοκρατικές οργανώσεις.
Έρχοµαι, λοιπόν, και ρωτώ: Πώς ανοίγουµε την κερκόπορτα
µε αυτό; Δηλαδή, στη δική σας σκέψη, θα έχουµε έναν άνθρωπο
ο οποίος έχει καταδικαστεί γι’ αυτό, θα έχει προσβάλει µε αυτόν
τον τρόπο τη συντεταγµένη πολιτεία, τη δηµοκρατία, την ακεραιότητα της χώρα και παρά ταύτα, εµείς θα εξακολουθούµε να
λέµε ότι αυτός µπορεί να είναι επικεφαλής κόµµατος να συµµετέχει στις εκλογές και να µην υπάρχει κανένα πρόβληµα; Και αν
πούµε ότι όχι δεν µπορεί να είναι, παρεµβαίνουµε στα εσωτερικά
του κόµµατος; Μα το παιχνίδι είναι καθαρό, δεν έχω τη δυνατότητα να κάνω κάτι άλλο. Είναι σαφή και τα αδικήµατα και οι ποινές.
Εποµένως θεωρώ ότι η αντίθετη θέση από την πλευρά του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος χρειάζεται -αν είναι να το καταψηφίσετε- πρόσθετα επιχειρήµατα. Διότι το επιχείρηµα πάντως ότι
επεµβαίνουµε στο εσωτερικό των κοµµάτων δεν είναι αρκετό.
Αυτό δεν είναι επέµβαση στο εσωτερικό των κοµµάτων. Αυτό
είναι ότι θέτουµε κανόνες ώστε να µην µπορούν άνθρωποι οι
οποίοι έχουν συγκροτήσει εγκληµατικές οργανώσεις, να παριστάνουν τους Αρχηγούς πολιτικών κοµµάτων και να συµµετέχουν
στις εκλογές και να ζητάνε ψήφους. Δεν γίνεται. Και προσέξτε
µε αυτήν την ιδιότητα. Διότι µε την ιδιότητα του υποψηφίου µπορούµε να το κάνουµε.
Άκουσα µία σκέψη από την πλευρά του κ. Καστανίδη ότι θα
έπρεπε να διευρύνουµε την απαγόρευση. Κατά τη γνώµη µου η
διεύρυνση της απαγόρευσης προσκρούει –το λέω ευθέως, είναι
η άποψή µου και γι’ αυτό και δεν το βάλαµε- στο άρθρο 29 και
εποµένως θα πέσει η διάταξη εάν κάναµε κάτι τέτοιο. Αυτή είναι
η άποψη µου.
Όµως, επειδή άκουσα µία δεύτερη σκέψη από την πλευρά του
κ. Καστανίδη, διότι υπάρχει πράγµατι µία πρόβλεψη µέσα στο
Σύνταγµά µας που λέει ότι υπάρχει µία υποχρέωση των κοµµάτων να εργάζονται για την προαγωγή του δηµοκρατικού πολιτεύµατος και να υπηρετούν τις δηµοκρατικές αξίες. Άκουσα, λοιπόν,
µία σκέψη από την πλευρά του κ. Καστανίδη ότι ενδεχοµένως να
εξεταστεί το κατά πόσο θα µας ενδιέφερε να ενεργοποιήσουµε
αυτήν τη διάταξη του Συντάγµατος. Αυτή τη στιγµή αυτό είναι
αρρύθµιστο.
Αυτό βεβαίως µας πηγαίνει κάπου αλλού. Μας βγάζει από τον
χώρο του ποινικού και µας πηγαίνει σε µία κρίση -η οποία ξεκαθαρίζω εγώ ο µόνος τρόπος να το σκεφτόµουνα θα ήταν µια δικαστική κρίση, αυτό σε άλλες χώρες υπάρχει, υπάρχει δικαστική
κρίση ως προς τα ζητήµατα αυτά- που θα έκρινε το κατά πόσο
σε τελευταία ανάλυση ένα πολιτικό κόµµα πράγµατι λειτουργεί
µε αυτόν τον τρόπο.
Εάν –εκφράζω τώρα προσωπικές απόψεις, δεν µιλώ ως Υπουργός, δεν είναι κάτι που έχουµε συζητήσει, αντιδρώ σε µία σκέψη
ενός συναδέλφου µου µέσα στο Κοινοβούλιο- ενδεχοµένως
υπήρχαν τέτοιου είδους ρυθµίσεις ίσως να είχαµε γλιτώσει
πολλά απ’ αυτά που περάσαµε όλο αυτό το χρονικό διάστηµα µε
τα φαινόµενα αυτά.
Θέλω να διευκρινίσω και να κλείσω την τοποθέτησή µου στο
ζήτηµα αυτό. Για εµένα είναι πολύ σηµαντικό να υπάρχει µία ξεκάθαρη τοποθέτηση. Ακριβώς επειδή δεν έχουµε πάρει θέση –
µιλώ ως πολιτεία, ως συντεταγµένο κράτος απέναντι σε αυτήν
την δυνατότητα που δίνει το Σύνταγµα- και επειδή δεν έχει υπάρξει τέτοια ρύθµιση που να έχει θέσει τέτοιους κανόνες και που
να κρίνεται δικαστικά, στην πραγµατικότητα η τοποθέτηση που
κάνουµε τώρα είναι µία τοποθέτηση που συνδέεται µε αξιόποινες
πράξεις.
Προφανώς η Χρυσή Αυγή είναι νεοναζιστική οργάνωση, αλλά
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αυτό το οποίο τη θέτει στη φυλακή δεν είναι το ότι είναι νεοναζιστική οργάνωση. Τη θέτουν οι εγκληµατικές της πράξεις. Και
αυτό το οποίο νοµοθετούµε σήµερα δεν είναι ότι το νοµοθετούµε
για τους νεοναζί. Το νοµοθετούµε για όσους έχουν κάνει και
έχουν καταδικαστεί για συγκρότηση και διεύθυνση εγκληµατικής
οργανώσεως. Έχουν αυτή την ταυτότητα, προφανώς, είναι
σαφές αυτό. Είναι επίσης προφανές ότι αυτή η ταυτότητα είναι
απεχθής και απολύτως καταδικαστέα. Όλοι ξέρουµε και έχουµε
ζήσει τις συµπεριφορές τους εδώ µέσα. Αλλά –το τονίζω- αυτή
τη στιγµή νοµοθετούµε στη βάση µια ποινικής αποφάσεως. Νοµοθετούµε γιατί είναι καταδικασµένοι και εκτίουν ποινή για ένα
ποινικό αδίκηµα, για ένα κακούργηµα, για την συγκρότηση και
διεύθυνση εγκληµατικής οργανώσεως.
Άλλο τελείως το ζήτηµα το οποίο –ξαναλέω- ενδεχοµένως
ανοίγει µε τις σκέψεις που έκανε ο κ. Καστανίδης ή και µπορεί
να µην ανοίγει αν δεν το θελήσουν τα κόµµατα, γιατί αυτό θεωρώ
ότι είναι µια ευρύτερη συζήτηση όντως και θέλει µεγαλύτερη
κουβέντα. Άλλο, λοιπόν, το ζήτηµα αυτό. Αλλά τώρα εκείνο το
οποίο κάνουµε είναι ότι πια ως πολιτεία ανταποκρινόµαστε και
ενοποιούµε αυτό το οποίο ξεκίνησε µε την καταδικαστική απόφαση του ποινικού δικαστηρίου.
Σας ευχαριστώ πολύ και προσδοκώ στη συνέχεια.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Ραγκούση
είναι πολύ ενδιαφέρον το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Θα σας
δοθεί ο χρόνος να πείτε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι έχω µία ανακοίνωση προς το
Σώµα. Οι Υπουργοί Επικρατείας, Οικονοµικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Εξωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Υγείας, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, καθώς και οι Αναπληρωτές
Υπουργοί Οικονοµικών, Εξωτερικών και Υγείας κατέθεσαν στις
2-6-2021 σχέδιο νόµου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Κύρωση της από 30-5-2021 πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου «Θέσπιση, περιεχόµενο και διαδικασία έκδοσης Ψηφιακού
Πιστοποιητικού COVID 19” (Α’ 87) και ειδικότερες εγγυήσεις για
την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα».
Θα δώσω τον λόγο για τις δευτερολογίες στους εισηγητές και
στους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους θα δοθεί η ευκαιρία να
µιλήσουν στη συνέχεια.
Αρχίζουµε αντίστροφα πάλι. Η κ. Μπακαδήµα δεν θα κάνει
χρήση. Ο κ. Χήτας που έχει αλλάξει µε τον κ. Μυλωνάκη δεν θα
κάνει χρήση.
Τον λόγο έχει ο κ. Συντυχάκης δεν θα τηρήσω το τρίλεπτο που
είπα εν όψει του ότι και ο Υπουργός υπερέβη τον χρόνο.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, καθ’ όλη την
διάρκεια των δύο ηµερών έγινε µία προσπάθεια από τη Νέα Δηµοκρατία, τον ΣΥΡΙΖΑ και το Κίνηµα Αλλαγής να επιδοθούν σε
ένα κρεσέντο υποκρισίας, αποπροσανατολισµού του λαού και
συσκότισης της πραγµατικής αλήθειας για τις πραγµατικές αντιδραστικές, αντιδηµοκρατικές µεθοδεύσεις στην τοπική διοίκησης. Με πρόσχηµα τον εκλογικό νόµο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος
ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να τον βαφτίζει ως απλή αναλογική ενώ γνωρίζει ότι δεν είναι απλή αναλογική και µε τη Νέα Δηµοκρατία επίσης
βολικά να συνεχίζει να χαρακτηρίζει τον νόµο του ΣΥΡΙΖΑ ως
απλή αναλογική, επιχειρεί µε αυτόν τον αντιδηµοκρατικό, αντιδραστικό και πλειοψηφικό εκλογικό σύστηµα ουσιαστικά να πετάξει έξω από τα δηµοτικά και περιφερειακά συµβούλια κάθε
ριζοσπαστική φωνή.
Είναι γελοίο, είναι σαθρό το επιχείρηµα του Υπουργού που
ακούστηκε πριν από λίγο ότι µέχρι το 3% δεν είναι µία κρίσιµη
µάζα που πρέπει να εκπροσωπηθεί στο δηµοτικό ή στο περιφερειακό συµβούλιο. Και ποιος κρίνει εάν είναι κρίσιµη µάζα ή όχι;
Ποιος το κρίνει, ο νόµος, η Κυβέρνηση;
Εάν δηλαδή στους ψηφίσαντες για παράδειγµα είναι διακόσιες
χιλιάδες το όριο του 3%, γιατί είναι κρίσιµη µάζα και γιατί δεν
είναι κρίσιµη µάζα οι εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδες; Πείτε µου.
Πρόκειται, λοιπόν, για ένα καλπονοθευτικό, ανήθικο σύστηµα,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

που δηµιουργεί πλαστές πλειοψηφίες και αξιοποιείται για τη χειραγώγηση της συνείδησης του λαού µε εκβιαστικά διλήµµατα,
τα γνωστά εκβιαστικά διλήµµατα, που έθεταν χρόνια ολόκληρα
όλες οι κυβερνήσεις, η θεωρία της χαµένης ψήφου -τα γνωρίζουµε όλα αυτά- απλή αναλογική, χωρίς να έχουµε αυταπάτες
ότι µπορεί η απλή αναλογική να λύσει τα προβλήµατα του λαού,
ειδικά σε ένα τέτοιο εκµεταλλευτικό σύστηµα, έτσι; Απλή αναλογική, όµως, τι σηµαίνει; Το εκλογικό ποσοστό να εκφράζεται και
σε ποσοστό εδρών. Αυτό δεν είναι το τίµιο; Αυτό δεν είναι το
ηθικό; Δεν το κάνετε, όµως, και δεν το επιχείρησε ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ
και γι’ αυτό ακριβώς ήταν κολοβή η απλή αναλογική που έκανε.
Το θέµα, όµως, ξέρετε, επειδή ακούστηκε ότι το 80% των αποφάσεων στα δηµοτικά και περιφερειακά συµβούλια ήταν από κοινού, των παρατάξεών σας, έτσι για να είµαστε ειλικρινείς. Και
όντως έτσι ήταν. Αλλά από πού τεκµαίρεται ότι επειδή το 80%
των αποφάσεων είναι θετικό, είναι και αποδεκτό; Διότι το ζήτηµα
είναι τι είδους αποφάσεις ήταν αυτές. Τι είδους αποφάσεις ήταν
αυτές στα δηµοτικά και περιφερειακά συµβούλια; Μήπως κατοχύρωσαν την ισοτιµία της ψήφου; Μήπως αναίρεσαν τον διακοσµητικό ρόλο των περιφερειακών και δηµοτικών συµβουλίων;
Μήπως επανέφεραν πόρους µε βάση τις αρµοδιότητες που είχαν
πάρει οι δήµοι και οι περιφέρειες; Μήπως σταµάτησε το χαράτσωµα, τα τέλη και οι φόροι στους δηµότες; Μήπως σταµάτησαν
οι συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, οι συµβάσεις παραχώρησης για το µεγάλο κεφάλαιο; Μήπως σταµάτησε ο επιχειρηµατικός ρόλος της αυτοδιοίκησης; Όχι, σε καµµία
περίπτωση. Διαφωνήσατε γύρω από αυτά τα ζητήµατα ποτέ στα
δηµοτικά και περιφερειακά συµβούλια;
Άρα, λοιπόν, βρισκόσαστε σε µια ευθεία σχέση, και ο ΣΥΡΙΖΑ
και η Νέα Δηµοκρατία και το Κίνηµα Αλλαγής και τα άλλα αστικά
κόµµατα, και την ίδια στιγµή ενώ συναινείτε σε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική «βγάζετε τα µάτια σας» εδώ µέσα στην κυριολεξία,
προσπαθώντας να κάνετε «αλοιφή» το µυαλό του λαού λες και
απευθύνεστε σε ιθαγενείς. Και χωρίς ντροπή ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει
«απεξάρτηση της αυτοδιοίκησης από τα κόµµατα». Μέχρι που ο
ΣΥΡΙΖΑ επιστράτευσε και τον Μαξ Βέµπερ. Άκουσα τον κ. Λάππα
τις προάλλες επιστρατεύοντας τον Μαξ Βέµπερ για τη δήθεν
κοµµατική ουδετερότητα του κράτους, άρα και της αυτοδιοίκησης, µιας και είναι κράτος και η αυτοδιοίκηση, ξεχνώντας ότι ο
Μαξ Βέµπερ είναι αυτός που θεωρεί το κράτος ως κάτοχο του
µονοπωλίου της νόµιµης βίας. Το ξεχάσατε, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ,
αυτό; Τι είναι αυτό; Όταν θεωρείς ότι το κράτος είναι ο κάτοχος
της νόµιµης βίας, δεν είναι η θεσµοθετηµένη βία της δικτατορίας
του κεφαλαίου; Να, λοιπόν, πώς συγκλίνετε, από τη µία η Νέα
Δηµοκρατία να συναινεί υπέρ της συναίνεσης, αλλά µε πειθαναγκασµό, µε το µαστίγιο, και ο ΣΥΡΙΖΑ µε το σάλιο και το καρότο.
Αλλά ο χαβάς ο ίδιος. Δεν αλλάζει η πολιτική, αφού συµφωνείτε,
τα ’χετε συµφωνηµένα.
Δεν συµφωνείτε µε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»; Δεν συµφωνείτε µε τον
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ», ο οποίος είναι η προέκταση του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»;
Μήπως έγινε πιο δηµοκρατική η αυτοδιοίκηση; Μήπως σταµάτησαν οι φόροι, τα τέλη, τα χαράτσια στους δηµότες; Όχι, χειρότεροι έγιναν, αντιλαϊκότεροι έγιναν.
Τελειώνοντας, ήθελα να θέσω ένα θέµα, κύριε Πρόεδρε, µε τις
εξ αποστάσεως συνεδριάσεις των δηµοτικών και περιφερειακών
συµβουλίων. Θα σταµατήσει αυτή η κοροϊδία µε την εξ αποστάσεως συνεδρίαση των δηµοτικών και περιφερειακών συµβουλίων; Θα σταµατήσει αυτή η κοροϊδία; Δηλαδή, έχουµε ανοίξει
τον τουρισµό, έχει ανοίξει ο επισιτισµός, γίνεται της κακοµοίρας
στα αεροπλάνα, στα καράβια, στα πλοία και δεν ξέρω πού αλλού,
αλλά εξ αποστάσεως συνεδριάζει το συµβούλιο. Γιατί; Είναι ξεφτίλα πραγµατικά, είναι ξεφτίλα, είναι αντιδηµοκρατικός κατήφορος αυτός. Μα είναι φανερό ότι εδώ γίνεται προσπάθεια να
φιµωθεί η φωνή. Δεν µπορούµε να συζητήσουµε διά ζώσης για
τους προϋπολογισµούς, για τα τεχνικά προγράµµατα, δεν µπορούµε να καλέσουµε έναν φορέα να θέσει ένα πρόβληµα στο δηµοτικό και περιφερειακό συµβούλιο επικαλούµενοι αυτό
ακριβώς, την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Σταµατήστε το,
λοιπόν, εδώ και τώρα να σταµατήσει αυτό.
Για τις νοµοτεχνικές δεν εντοπίζουµε κάτι το ουσιαστικό µε
βάση τις τροποποιήσεις που έγιναν. Δεν αλλάζει κάτι ως προς
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την ουσία το νοµοσχέδιο, απλώς γίνονται κάποιες αποδεκτές
προτάσεις της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ. Για τις υπουργικές τροπολογίες -και να κλείσω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε- στην 907/88 θα
δηλώσουµε «παρών». Βέβαια έχει µέσα και τη θετική διάταξη για
τις συµβάσεις καθαριότητας σχολικών µονάδων που θα ψηφίζαµε «ναι», αλλά είναι το γνωστό πρόβληµα σε µία τροπολογία
πέντε, έξι, δέκα άρθρα και αναγκαζόµαστε εκ των πραγµάτων
όταν στις µισές συµφωνούµε και στις άλλες διαφωνούµε να λαµβάνουµε υπ’ όψιν τη βαρύτητα των επιµέρους άρθρων και να
βγάζουµε το γενικό συµπέρασµα, τη στάση που θα κρατήσουµε.
Για την τροπολογία µε αριθµό 908/99 θα καταψηφίσουµε, που
αφορά στις ρυθµίσεις για τον Άγιο Κοσµά, γιατί στην πραγµατικότητα διευκολύνει τον επενδυτή η όλη διαδικασία. Πρόκειται για
ρυθµίσεις οι οποίες παρακάµπτουν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο
προς όφελος του επενδυτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
κύριε Συντυχάκη, σας παρακαλώ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Στην 909/90 επίσης θα πούµε
«όχι» και για την άλλη τροπολογία, που αφορά στη στέρηση των
πολιτικών δικαιωµάτων, εδώ ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος θα τοποθετηθεί πιο αναλυτικά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει η ειδική αγορήτρια του Κινήµατος Αλλαγής κ.
Λιακούλη.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Κύριε Πρόεδρε, δεν µπορώ να µιλήσω µε τη µάσκα, θα µιλήσω από το Βήµα. Έχω επτάµισι λεπτά,
σωστά;
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Το έχουν υπερβεί όλοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ακούστε να δείτε,
προβλέπονται επτάµισι λεπτά, αλλά το σύνολο που έχετε οι εισηγητές είναι είκοσι δυόµιση. Εσείς έχετε µιλήσει δεκαοκτώµισι,
αλλά δεν πρόκειται να σας διακόψω. Δεν πρόκειται να διακόψω
κανέναν. Λέω ποιος είναι ο χρόνος ως επισήµανση, όχι ως απαγόρευση.
Παρακαλώ, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Όσο µου πείτε εγώ θα µιλήσω. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι ένα νοµοσχέδιο, κύριε Πρόεδρε, σηµαντικό. Έχετε δίκιο
να το σχολιάζετε ότι γινόµαστε και υπερβολικοί πολλές φορές,
υπερβατικοί δεν γινόµαστε, Υπουργέ. Υπερβολικοί γινόµαστε και
στον χρόνο, υπερβατικοί όµως; Κοιτάξτε, ανοίξατε πολλά ζητήµατα και σας αρέσει να είστε πολλές φορές και θεωρητικός, να
προσεγγίζετε τα ζητήµατα αυτά. Εµένα αυτές οι συζητήσεις µου
αρέσουν πάρα πολύ, αρκεί να υπάρχει η άνεση να εκθέτουµε τις
σκέψεις µας και εδώ τέτοια άνεση χρονική, δυστυχώς, δεν υπάρχει. Όµως, παρ’ όλα αυτά, θα σηµειώσω, έστω σε φράσεις, κάποια πράγµατα τα οποία εµένα τουλάχιστον προσωπικά,
περισσότερο ως αυτοδιοικητικό άνθρωπο παρά ως Βουλευτή,
οφείλω να τα επισηµάνω σε εσάς, µε σεβασµό βέβαια και στη
δική σας άποψη.
Σας άκουσα και στην επιτροπή, κύριε Υπουργέ, και σας
άκουσα και σήµερα για την κουλτούρα των συνεργασιών. Δεν
ξέρω, κάτι πρέπει να σας προκαλεί η λέξη «συνεργασία» και η
λέξη «συναίνεση». Συµφωνείτε, βλέπω ότι κουνάτε θετικά το κεφάλι. Κάτι έχετε, κάτι σας έχει συµβεί; Είναι ένα απωθηµένο; Ψυχολογικά έχετε θέµα πώς θα το αντιµετωπίσετε το ζήτηµα αυτό;
Δεν µπορώ και να το προσεγγίσω έτσι ψυχοθεραπευτικά το θέµα.
Όµως, όταν µιλάµε για αυτοδιοίκηση; Διότι στην Κυβέρνησή σας
µπορείτε να λέτε «Είµαι η Κυβέρνηση, ψηφίστηκα –όπως µας το
είπατε πολλές φορές- αυτό είναι το πρόγραµµά µου, το ψήφισε
ο ελληνικός λαός και θα το εκτελέσω. Αν δεν αρέσει, θα µε εκτελέσει εκείνος.».
Πολύ ωραία. Σε ό,τι αφορά, όµως, στην αυτοδιοίκηση ξέρετε
έχουµε διαφορετικά δεδοµένα. Εδώ, αυτό που λέτε τώρα για παράδειγµα, άκουσα µε προσοχή το παράδειγµά σας, 24% ένας
συνδυασµός είπατε θα πάρει στις εκλογές στον πρώτο γύρο και
ο άλλος θα πάρει 49%. Και ποιος σας λέει εσάς –λέτε σ’ εµάςότι αυτός που πήρε 49% δεν νοµιµοποιείται να κυβερνήσει, να
διοικήσει, και νοµιµοποιείται αυτός που θα πάρει 24% και θα πάει
στον δεύτερο γύρο και θα πάρει 50 τόσο, σωστά;
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ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Σωστά.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Λέµε τώρα, είπατε τώρα το παράδειγµα. Μα, δεν µπορώ να καταλάβω. Ξέρετε, γι’ αυτό δεν µπορούµε να συναντηθούµε και ειλικρινά είναι σαν να έχουµε δυο
παράλληλους δρόµους σκέψης και αυτό σας το λέω µε ειλικρίνεια.
Δηλαδή, εσείς δεν βλέπετε το προφανές; Δεν βλέπετε ότι αυτός
που θα πάρει το 24% και θα καταφέρει στον δεύτερο γύρο να
κάνει την πλειοψηφία ότι έχει κερδίσει την κοινωνία; Μα, δεν είναι
µόνος του. Εδώ δεν µιλάµε για έναν δήµαρχο, δεν µιλάµε για
κόµµα, µιλάµε για τον λαό. Ο κόσµος ψηφίζει. Άρα, ο κόσµος είναι
αυτός που θα του δώσει τη νοµιµοποίηση για να προχωρήσει.
Και αν η πλειοψηφία, λοιπόν -στο δικό σας παράδειγµα εµµένω- του κόσµου αποφασίσει να δώσει όχι στο 49%, αλλά στον
24%, δηλαδή ο 24%, ο δεύτερος, είναι αυτός που παίρνει τα
πλήθη και καταφέρνει να κυβερνήσει µε συναίνεση, ναι αυτός
πρέπει να είναι, αυτός πρέπει να εκλεγεί. Άρα, το παράδειγµά
σας, κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι δεν ανήκει στους σύγχρονους
καιρούς και σε αυτό που απαιτεί η αυτοδιοίκηση.
Πάρα πολλά πράγµατα έχουµε πει στις προηγούµενες δεκαετίες, φτιάξαµε εκλογικά συστήµατα, αλλάξαµε, µεταρρυθµίσαµε.
Τουλάχιστον είπατε χθες ότι έχουµε το πολιτικό δικαίωµα να µιλάµε σε αυτό το Βήµα, τι «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ», τι «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»,
τι µεταρρυθµίσεις σε όλα τα συστήµατα της δηµόσιας διοίκησης
και λοιπά. Αλλά, πραγµατικά δεν µπορώ να καταλάβω πώς είναι
δυνατόν η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, η Κυβέρνησή σας,
η ηγεσία σας, το Υπουργείο σας να µην έχει την κουλτούρα της
συναίνεσης σε πρώτο επίπεδο, σε πρώτο πεδίο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Κύριε Πρόεδρε, λίγο χρόνο θέλω
ακόµα.
Σε ό,τι αφορά, λοιπόν, σε κάποιες ακόµα σηµαντικές επισηµάνσεις για τον αριθµό των συµβούλων των αιρετών που µειώσατε και είπατε ότι θα κάνουµε πιο ανταγωνιστικά ψηφοδέλτια.
Τους αυξάνουµε τους υποψηφίους, τους φτάνουµε στο 150%,
αν θες, αν δεν θες δεν πειράζει. Έτσι λέτε; Εσείς, κύριε Βορίδη,
δεν είστε ένας άνθρωπος που δεν την ξέρει την πιάτσα, θα µου
επιτρέψετε να το πω έτσι, και την εκλογική και την αυτοδιοικητική
πιάτσα την ξέρετε. Θέλετε να µου πείτε ότι µε αξιώσεις θα πάει
ένα ψηφοδέλτιο το οποίο έχει µια συγκεκριµένη και µικρή δύναµη; Τι θέλετε να πριµοδοτήσετε µε αυτό; Μα, τι κάνει νιάου,
νιάου στα κεραµίδια; Αυτό που θέλετε να πριµοδοτήσετε είναι
τους ισχυρούς κοµµατικούς σχηµατισµούς που έχουν πληθώρα
ανθρώπων που µπορούν να συγκεντρώσουν και επωνύµους και
διάφορους και της πρώτης κλάσης και τάξης σε κάθε κοινωνία.
Και να σας πω και το άλλο. Είπατε εν τέλει ότι θα κάνουµε ανταγωνιστικά ψηφοδέλτια. Με τον «Α», µε τον «Β», µε τον «Γ», που
θα είναι υποψήφιοι συνδυασµοί και ο ένας είναι µεγαλύτερος, µικρότερος κ.λπ., µε ό, τι σηµαίνει ο όρος µεγαλύτερος δεν θα
είναι ανταγωνιστικός, θα είναι αθέµιτος ο ανταγωνισµός. Αυτό
είναι το πρώτο.
Άρα, λέτε ναι στον αθέµιτο ανταγωνισµό. Λέτε ναι στον αθέµιτο πολιτικό αυτοδιοικητικό ανταγωνισµό. Αλλά λέτε και ένα
ακόµη ναι, διότι έτσι η ποιότητα –δήθεν- που θα προκύψει από
τους εκλεγµένους θα είναι υψηλότατου επιπέδου, διότι θα
έχουµε πιο πολλούς, άρα, ο ανταγωνισµός θα είναι πολύ µεγάλος και η ποιότητα θα είναι καλύτερη. Τι είναι εδώ, κύριε Βορίδη,
Eurovision; Τι είναι ο διαγωνισµός τραγουδιού ή οµορφιάς; Το
περισσότερο, το πλουσιότερο και το πιο απλωµένο είναι και το
καλύτερο; Οι ποιοτικοί άνθρωποι, οι επιστήµονες, οι άνθρωποι
της κοινωνίας, οι εργάτες, οι άνθρωποι που προέρχονται από τις
λαϊκές τάξεις, οι άνθρωποι που προέρχονται από το ελεύθερο
επάγγελµα, οι άνθρωποι που έχουν πορεία στην αυτοδιοίκηση
και που δεν έχουν αυτές τις δυνάµεις ούτε τον πλούτο για να
εκτεθούν, αυτούς πού θα τους βάλετε; Ποιους θέλετε, τελικά, να
ασχοληθούν µε την αυτοδιοίκηση; Τα νέα παιδιά, τα παιδιά µας,
αυτά που είναι είκοσι πέντε και είκοσι έξι και τριάντα χρονών, οι
νέοι επαγγελµατίες ούτε αυτούς τους θέλετε; Με τι βαλάντια θα
µπουν αυτοί στη διαδικασία αυτή; Εν πάση περιπτώσει και µε τη
νοοτροπία και µε τι αντίληψη για τα πράγµατα, µε ποιο ιδεολογικό φορτίο θα πάνε να υπηρετήσουν την αυτοδιοίκηση.
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Άρα, µη µας µιλάτε για θεµιτό ανταγωνισµό είναι ένας αθέµιτος πολιτικός ανταγωνισµός. Τελειώνοντας λέω το εξής, µια κουβέντα, τα είπε και ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος και ο
γραµµατέας µας σχετικά µε τις τροπολογίες, δεν φέρνετε τίποτα
το διαφορετικό από αυτά που περιµέναµε, από τις προτάσεις
µας, αλλά θα πω κάτι που κάνετε και δεν το λέτε, κρύβεστε και
εγώ θα σας το πω παρ’ ότι έχω κάνει παρέµβαση και προσπάθησα, κύριε Υπουργέ, να καταδείξω και σε εσάς και εκτός µικροφώνου ότι εδώ υπάρχει πρόβληµα και πρέπει να το διορθώσετε
και δεν το διορθώσατε.
Φέρνετε, λοιπόν, τη ρύθµιση για τις κοινότητες και την εκλογή
των προέδρων κάτω από τριακόσιους κατοίκους και το ρυθµίζετε
λέγοντας βγάζουµε τον ανεξάρτητο συνδυασµό, εκλέγεται ο
πρώτος του πρώτου, εν πάση περιπτώσει σε συνδυασµούς στην
τοπική κοινότητα, αλλά τι κάνετε, όµως; Στις πάνω από τριακόσιους κατοίκους κοινότητα λέτε ότι παραπέµπεται δήθεν στον
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Αυτό είναι ψέµα, άντε να µην πω ψέµα, να πω
όχι αλήθεια, γιατί έχει τροποποιηθεί πέντε φορές και τώρα εµείς
αυτό που λέγαµε στον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» και το φορτώσατε και στον
κ. Ραγκούση δεν είναι ότι ορίζεται ο πρόεδρος είναι ότι εκλέγεται
από το τοπικό συµβούλιο. Αυτή είναι η αλήθεια, για την αποκατάσταση της αλήθειας.
Ο συνδυασµός …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρία Λιακούλη,
ολοκληρώστε.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Κύριε Πρόεδρε, µια κουβέντα σας
παρακαλώ. Τώρα, όµως τι κάνετε, κύριε Υπουργέ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρία Λιακούλη,
έχετε µιλήσει είκοσι οκτώ λεπτά.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Δώστε µου δευτερόλεπτα να κλείσω
την πρότασή µου, κύριε Πρόεδρε, γιατί είναι κρίµα θα µείνει έτσι
µόνη της, στον αέρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Υπήρξε ανοχή
πολύ περισσότερη.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Αυτό τώρα που κάνετε, όµως, παραπέµποντας την τελευταία µεταρρύθµιση στην Κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας, είναι η µεταρρύθµιση του 2019, εκλέγεται ο
πρόεδρος από τον συνδυασµό σε όλο τον δήµο. Βγείτε και πείτε
το αυτό στους προέδρους που µας τηλεφωνούν γιατί δεν έχουν
καταλάβει τι ρυθµίζετε και να πάρετε έτσι και το βάρος της ρύθµισης που φέρνετε στο Κοινοβούλιο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ και
εγώ.
Ο κ. Χατζηγιαννάκης ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ έχει τον
λόγο.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, θα ξεκινήσω από τις υπουργικές τροπολογίες
για να µην τις ξεχάσω. Θα ξεκινήσω µε τη βουλευτική τροπολογία των συναδέλφων, σας το είπα και όταν µας τις φέρατε, ότι
είµαστε σύµφωνοι, είναι προς τη θετική κατεύθυνση.
Για τις υπουργικές, τη µεν πρώτη, τη µε γενικό αριθµό 907 και
ειδικό 88 θα ψηφίσουµε «παρών» ακριβώς για τον ίδιο λόγο που
είπε και ο Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
Δυστυχώς, έχουµε το πρόβληµα αυτό που το έχουµε χιλιοσυζητήσει και πρέπει να λυθεί. Έρχεται η τροπολογία, έχει θετικά
στοιχεία που θέλουµε να τα ψηφίσουµε, ιδίως ως προς την παράταση των σχολικών καθαριστριών που πραγµατικά είναι σωστή
ρύθµιση και θέλουµε να την ψηφίσουµε, αλλά στην ακριβώς από
πάνω, στην υπηρεσία καθαριότητας του e-ΕΦΚΑ γιατί δεν κάνετε
το ίδιο; Δηλαδή, να παρατείνετε τις ήδη υπάρχουσες συµβάσεις
και απλά αφήνετε –όχι εσείς, το Υπουργείο που επισπεύδει τη
συγκεκριµένη τροπολογία- και υποχρεωνόµαστε τώρα θετικές
τροπολογίες που θα θέλαµε να τις ψηφίσουµε να πάµε στο
«παρών» για τους ίδιους λόγους, για να µην µακρηγορώ.
Για την 908 σας µίλησαν πάρα πολλοί συνάδελφοι από πάρα
πολλά κόµµατα. Η 908 είναι για τον Άγιο Κοσµά. Εµείς δεν
έχουµε αντίρρηση για διάφορες διατάξεις που πράγµατι λύνουν
υπαρκτά προβλήµατα, αλλά έρχεται η παράγραφος 7 και θεωρούµε ότι η συγκεκριµένη τροπολογία έπρεπε να µην είναι τροπολογία, έπρεπε να έρθει να συζητηθεί στις επιτροπές να δούµε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τι προβλήµατα πάει να λύσει στην επένδυση και σίγουρα στην
παράγραφο 7 υπάρχει πρόβληµα. Πώς µπορούµε να εξουσιοδοτήσουµε χωρίς συζήτηση ειδικά στις επιτροπές τον Υπουργό
Ανάπτυξης να χαρακτηρίζει και να αποχαρακτηρίζει µνηµεία;
Είναι εξαιρετικά προβληµατικό, νοµίζω ότι το καταλαβαίνουµε
και ιδίως όταν έρχεται σε µορφή τροπολογίας που δεν έχουµε
τη δυνατότητα κοινοβουλευτικού ελέγχου ή να ακούσουµε και
τους φορείς.
Για τη στέρηση, για την δική σας τροπολογία, θα συµφωνήσω
µαζί σας και νοµικά, ενώ έχει δίκιο ο αγαπητός κ. Καστανίδης στο
δεύτερο σκέλος, είναι µια άλλη συζήτηση, θα συµφωνήσω στο
νοµικό σκέλος. Είναι µια ρύθµιση που έρχεται µετά από την απόφαση την ποινική.
Υπάρχουν ζητήµατα θεωρητικά, νοµικά τα οποία δεν νοµίζω
ότι υπάρχει καλύτερος τρόπος να αντιµετωπιστούν αυτήν τη
στιγµή, οπότε υπό αυτήν την έννοια και εµείς θα είµαστε θετικοί
στη συγκεκριµένη ρύθµιση. Αν και εγώ το µόνο που έχω να παρατηρήσω εκεί είναι ότι µπορούµε να κάνουµε συζήτηση για τέτοιου είδους ζητήµατα, γιατί είναι θέµατα δηµοκρατίας, αλλά
νοµίζω ότι επιλέξατε µια σωστή οδό νοµική και πολιτική.
Όσον αφορά στην τέταρτη, το ΤΑΙΠΕΔ, σας τα είπαν και οι συνάδελφοι από το Κίνηµα Αλλαγής, σας τα είπαν και από το Κοµµουνιστικό Κόµµα, νοµίζω ότι δεν µπορούµε να ψηφίσουµε
τέτοια διάταξη. Αυτά ως προς τις τροπολογίες.
θα αναφερθώ πολύ εν τάχει για όλα αυτά που µας είπατε, µας
τα είπατε βέβαια πολύ αναλυτικά. Έχετε µια εξαιρετική ικανότητα και συνήθεια -σας το είπε ο κ. Ραγκούσης στην οµιλία τουεπειδή είσαστε καλός ρήτορας και ετοιµόλογος θα έλεγα, να
προσπαθείτε να µας πείσετε τι φρέσκα που είναι τα µήλα παρουσιάζοντάς µας πορτοκάλια. Αυτό το έχετε, σας το αναγνωρίζω
και αν άλλες φορές είχα πει για στρεψοδικία, αυτό ακριβώς εννοούσα. Δεν εννοώ ότι είσαστε στρεψόδικος, εννοώ ότι προσπαθείτε να µας παρουσιάσετε τη δική σας ξεκάθαρη πολιτική θέση,
γιατί αυτό έχετε κάνει και για το 43% και για όλο το νοµοθέτηµα
και τη φιλοσοφία του, αλλά µας το εµφανίζετε µε έναν τελείως
διαφορετικό τρόπο για να µπορεί να γίνει ή πιο «εύπεπτο» ή για
να µας εγκαλέσετε ή θεωρητικά για να µας φέρετε σε µια δύσκολη θέση.
Για µένα είναι απόλυτα σαφές και το έχω θέσει από την ώρα
που βγήκε στη διαβούλευση όχι µόνο στις επιτροπές. Η στόχευση -και θα κλείσω, δεν χρειάζεται να αναφερθώ, το έχουµε
χιλιοσυζητήσει- όλων των διατάξεων αυτού του νόµου έχει να
κάνει µε την προσπάθειά σας να ευνοήσετε τις νυν δηµοτικές
αρχές, στις οποίες η δική σας η παράταξη έχει την πλειοψηφία
το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Σε αυτή τη θητεία την αυτοδιοικητική έχετε τους περισσότερους δηµάρχους και περιφερειάρχες και αυτούς προσπαθείτε να ευνοήσετε. Αυτούς
προσπαθείτε να ευνοήσετε µε το 43%. Όποιος έχει κάνει εκλογές
στην αυτοδιοίκηση µπορεί πολύ εύκολα να το καταλάβει. Αυτούς
προσπαθείτε να ευνοήσετε και όχι τον ανταγωνισµό µε την αύξηση των υποψηφίων, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο για καινούργιες παρατάξεις ή για µικρές παρατάξεις να
βρουν πολλούς υποψηφίους και προφανώς δεν είναι υποχρεωτικό. Αλλά ειδικά αυτός που έχει κάνει εκλογές αυτοδιοικητικές,
αλλά και οποιοσδήποτε άνθρωπος, νοήµων Έλληνας πολίτης καταλαβαίνει ότι όποιος κατεβάζει 150% έχει πολύ περισσότερες
πιθανότητες, µόνο τις οικογένειες να πάρει από τον άλλον που
δεν µπορεί να βρει. Και οι τοπικές κοινότητες γι’ αυτό σας ενοχλούν. Σας ενοχλούν γιατί πρέπει να δυσκολέψετε τις παρατάξεις τις υπόλοιπες πλην των διοικήσεων των δήµων και των
περιφερειών να κατέβουν στις επόµενες εκλογές.
Αλλά σας το είπαµε σε κάθε τόνο. Θα σας γυρίσει µπούµερανγκ, γιατί ακριβώς θα συσπειρώσετε δυνάµεις που δεν µπορείτε να τις ελέγξετε. Έχουν ήδη εντοπίσει και θα εντοπίσουν και
στην πορεία την αντιδηµοκρατική µεθόδευση που επιχειρείτε και
θα ενωθούν και θα τρίβετε τα µάτια σας στις επόµενες αυτοδιοικητικές εκλογές.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Χατζηγιαννάκη.
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Τον λόγο έχει ο κ. Καππάτος, ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας.
ΠΑΝΑΓΗΣ ΚΑΠΠΑΤΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οδεύοντας
προς την ολοκλήρωση της συζήτησης και την ψήφιση του σχεδίου νόµου «Εκλογή Δηµοτικών και Περιφερειακών Αρχών» του
Υπουργείου Εσωτερικών έχουµε αναπτύξει νοµίζω εις βάθος
όλες τις ιδέες, τις προτάσεις και τις ενστάσεις µας. Εάν κάτι αξίζει να µείνει από τη συζήτησή µας αυτή, βρίσκεται στον πυρήνα,
στην ουσία, εκείνο που αποκαλούµε «αποκέντρωση».
Τι σηµαίνει, λοιπόν, αποκέντρωση; Είναι η ιδέα ότι ένας οργανισµός που είναι µικρότερος και ορθά διαρθρωµένος είναι από
τη φύση του πιο αποδοτικός και ευκολότερα υπόλογος σε εκείνους που το ελέγχουν. Η λογική πίσω από την αποκεντρωµένη
διοίκηση βρίσκεται στην επιλογή µεταφοράς αρµοδιοτήτων από
την κεντρική εξουσία προς την περιφέρεια και την τοπική διακυβέρνηση. Είναι η αντίληψη πως οι δηµότες που έχουν τη δυνατότητα της άµεσης επαφής µε την τοπική αυτοδιοίκηση, έχουν
και τη δυνατότητα να αντιλαµβάνονται καλύτερα την απόδοση ή
µη των εκλεγµένων δηµοτικών και περιφερειακών αρχών.
Ο δηµότης Αργοστολίου για παράδειγµα βλέπει µε τα ίδια του
τα µάτια εάν η πόλη του είναι καθαρή ή όχι ώστε να αποφασίσει
ακολούθως αν είναι ευχαριστηµένος ή όχι µε τη δηµοτική αρχή
και το συµβούλιο που λαµβάνει αποφάσεις, αποφάσεις που αφορούν στη ζωή και στην καθηµερινότητα. Στο Ληξούρι οι πολίτες
βλέπουν και κρίνουν τη δηµοτική αρχή από τον τρόπο που διαχειρίζονται προβλήµατα της καθηµερινότητας µετατρέποντάς τα
σε αιτήµατα προς την κεντρική πολιτική εξουσία. Ο δηµότης
Σάµης µετά από τις δραµατικές επιπτώσεις του µεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» περιµένει να δει στην πράξη τους εκλεγµένους
συµπολίτες µας που δρουν εξ ονόµατός του να εργάζονται προς
την αποκατάσταση των συνεπειών της φυσικής καταστροφής.
Στην Ιθάκη, έναν δήµο νησιωτικό, οι συνδηµότες µας µπορούν
πολύ εύκολα να δουν εάν η καθηµερινή τους ζωή είναι καλύτερη
ή όχι σε σχέση µε τους εκλεγµένους τοπικούς άρχοντες στον
δήµο και την περιφέρεια.
Σε αντίθεση, εποµένως, µε τη συχνά απρόσωπη δοµή της κεντρικής εξουσίας, ο δηµότης κατανοεί στην πράξη την αποτελεσµατικότητα και τις δυσλειτουργίες που καθηµερινά ανακύπτουν.
Τι κάνουµε στην πράξη µε το παρόν σχέδιο νόµου; Δίνουµε τη
δυνατότητα στους εκλεγµένους δηµάρχους και περιφερειάρχες
να διοικήσουν αποτελεσµατικά προς όφελος των δηµοτών και
του τόπου µας και στους δηµότες δίνουµε την ικανότητα να κρίνουν τους εκλεγµένους τοπικούς άρχοντες από τον τρόπο που
διαχειρίζονται τα πραγµατικά προβλήµατα της τοπικής αυτοδιοίκησης και στον τόπο µας, τις περιφέρειες και τους δήµους της
Ελλάδας να λειτουργήσουν σωστά, συνεκτικά και κυρίως µε την
απαραίτητη θεσµική συνέχεια.
Έρχοµαι τώρα στο προκείµενο, το ποσοστό δηλαδή του 43%,
στο ελάχιστο για την εκλογή δηµάρχου και περιφερειάρχη και
την εκλογή των τριών πέµπτων του συµβουλίου στον επιτυχόντα
συνδυασµό. Άκουσα µε προσοχή την εισήγηση του κ. Ραγκούση.
Την άκουσα µε λύπη και έκπληξη για έναν άνθρωπο που εισήγαγε ως Υπουργός στην τοπική αυτοδιοίκηση το πρόγραµµα
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». Σας διαβάζω το άρθρο 36, παράγραφος 2 στον
νόµο Ραγκούση: «Ο συνδυασµός του επιτυχόντος δηµάρχου στις
δηµοτικές εκλογές λαµβάνει τα τρία πέµπτα του συνόλου των
εδρών των συµβούλων σε κάθε δηµοτική κοινότητα».
Αλλά και στην έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής που υπογράφουν οι έγκριτοι καθηγητές και επιστήµονες του
δικαίου διαβάζουµε: «Αµφότερα τα συστήµατα είναι συστήµατα
πλειοψηφικά και εκφράζουν διαφορετικές εκδοχές δηµοκρατικής
νοµιµοποίησης των τοπικών αρχών. Είναι συµβατά µε τις συνταγµατικές αρχές που διέπουν την εκλογή των οργάνων διοίκησης
των ΟΤΑ και ειδικότερα την αρχή της ισότητας του εκλογικού δικαιώµατος, την αρχή της ευρύτερης δυνατής λαϊκής εκπροσώπησης, την αρχή της αναλογικότητας».
Πλειοψηφικό και δηµοκρατικό εποµένως το σύστηµα που επανεισάγουµε, όσο και αν θέλουν κάποιοι να το εµφανίσουν διαφορετικό. Παρέθεσα το τεκµήριο αυτό για να αποδείξω ότι τελικά
η διαφωνία για τον µηχανισµό κατανοµής των εδρών και εκλογής
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των τοπικών αρχών είναι µάλλον προσχηµατική και µας λυπεί ως
Πλειοψηφία ιδιαίτερα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου να ολοκληρώσω
τη δευτερολογία µου µε µια ιστορική αναφορά που έχει τη σηµασία της. Τον µακρινό Δεκέµβριο του 1991 σε αυτήν εδώ την
Αίθουσα η σηµερινή µας συζήτηση απασχόλησε το Σώµα και
τότε. Ανατρέχω στα Πρακτικά της συνεδρίασης που αφορούσε
στη µεταφορά αρµοδιοτήτων προς την τοπική αυτοδιοίκηση και
τη διαµάχη µεταξύ του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και της επικεφαλής τότε του Συνασπισµού Μαρίας Δαµανάκη. Λέει σε ένα σηµείο ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης: «Θέλω να σας πω κύριοι
συνάδελφοι το εξής για να το ξέρετε, βοηθήσαµε τους δήµους
στα έργα ανάπτυξης και τους διευκολύνουµε προς την ΕΟΚ.
Στον κ. Τρίτση και σε άλλους δηµάρχους µε τους οποίους µίλησα
είπα: “Ελάτε να σας βοηθήσουµε να απευθυνθείτε στην Ευρώπη”. Τους άνοιξα τον δρόµο για τις Βρυξέλλες κ. Δαµανάκη
και θέλω να έχουµε σύµµαχο την τοπική αυτοδιοίκηση στη διεκδίκηση των µεγάλων αυτών έργων».
Και η Κυβέρνηση µέσα στο πλαίσιο των µεγάλων έργων τα
οποία κάνει των αναπτυξιακών έργων υποδοµής δίνει πρώτη
προτεραιότητα στα έργα των δηµάρχων.
Αναφέρω το συγκεκριµένο απόσπασµα για να επιχειρήσω µια
µεταφορά του τότε στο σήµερα. Στην αποστολή εκείνη των δηµάρχων και περιφερειαρχών δίνει βαρύτητα το νοµοσχέδιο του
Υπουργείου Εσωτερικών σήµερα. Θέλουµε δηµοτικές και περιφερειακές αρχές προσανατολισµένες στη διεκδίκηση και υλοποίηση µεγάλων έργων. Θέλουµε δηµάρχους και περιφερειάρχες,
συµµάχους της κοινωνίας και όχι δέσµιους της κεντρικής εξουσίας ή των µικροπολιτικών τοπικών διαφορών. Γι’ αυτό σας καλώ
να τοποθετηθούµε θετικά στο παρόν σχέδιο νόµου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας ζήτησε τον λόγο για δυο λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα αναφερθώ στην τροπολογία και στα ερωτηµατικά που έθιξε ο κύριος
Υπουργός. Κατ’ αρχάς να ξεκαθαρίσουµε πρώτον ότι ο φασισµός
είναι παιδί του συστήµατος και µάλιστα ο εκτελεστικός τους βραχίονας. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο κι εµείς καλούµε την εργατική
τάξη, τον λαό που µε την πάλη του µπορεί να τους αντιµετωπίσει
αποτελεσµατικά, αλλά και να τσακίσει «το αυγό του φιδιού». Ένα
ζήτηµα είναι αυτό. Για να είµαστε ξεκάθαροι τι είναι ο φασισµός,
ναζισµός.
Δεύτερον, θεωρούµε ότι η συγκεκριµένη τροπολογία, η οποία
έρχεται µε αφορµή τον µε διοικητικό τρόπο αποκλεισµό της Χρυσής Αυγής από τις εκλογές είναι πρόσχηµα κι ότι είναι αναποτελεσµατική. Μπορεί να αναδειχθεί κενό γράµµα. Γιατί όπως σας
είπαµε µπορεί και η ίδια η Χρυσή Αυγή να κατέβει στις εκλογές
αν έχει µια ηγεσία «µαϊµού» η οποία δεν είναι καταδικασµένη.
Ένα το κρατούµενο. Δεύτερον, οι ίδιοι οι καταδικασµένοι µπορούν να κατέβουν µε άλλο κόµµα αρκεί να µη φαίνονται ως στελέχη και να υπάρχει ένας «µαϊµού» ηγέτης; Άρα, λοιπόν, µπορεί
να καταστεί αναποτελεσµατική.
Δεύτερο στοιχείο. Σας λέµε ότι ανοίγει την κερκόπορτα και τον
ασκό του Αιόλου. Και ήρθε πριν λίγο να µας το επιβεβαιώσει η
τοποθέτηση του κ. Καστανίδη η οποία είναι απαράδεκτη. Και το
λέµε αυτό γιατί ακριβώς επιβεβαιώνεται για άλλη µια φορά ο
βρώµικος ρόλος που έπαιξε ιστορικά η σοσιαλδηµοκρατία. Και
γιατί λέµε ότι ανοίγει τον ασκό του Αιόλου; Πρώτον, γιατί υπάρχουν µέσα οι απαράδεκτες διατάξεις των άρθρων 187Α και 187Β
του τροµονόµου οι οποίες είναι επικίνδυνες για τα ατοµικά και
τα συλλογικά δικαιώµατα. Ένα ζήτηµα αυτό. Τις διατάξεις αυτές
τις έχουµε καταγγείλει. Δεύτερο στοιχείο. Μπορεί να υπάρξει
ελαστική ερµηνεία για µια σειρά άλλων διατάξεων που προβλέπονται µέσα. Τρίτον, µας είπατε ότι ισχύει µόνο για κακουργηµατικές πράξεις. Ποιος µας αποκλείει αύριο ότι δεν θα το
γενικεύσετε αυτό και για πληµµεληµατικές πράξεις; Το αποκλείει
κάποιος; Άρα, λοιπόν, θα έχει ψηφιστεί µια τροπολογία που ανοί-
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γει όλες αυτές τις δυνατότητες.
Βεβαίως, ο τρίτος λόγος είναι γιατί είµαστε κράτος-µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τον αντικοµµουνισµό ως επίσηµη ιδεολογία. Και µάλιστα παίρνει και µέτρα.
Είναι πολύ πρόσφατη η τροποποίηση του κανονισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι µπορεί µετά
από δική του πρωτοβουλία ή µετά από αιτιολογηµένη αίτηση
οµάδας πολιτών το συµβούλιο ή η επιτροπή να ζητήσουν να
ελεγχθεί η συµµόρφωση του συγκεκριµένου πολιτικού κόµµατος
µε τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βεβαίως και τα υπόλοιπα ζητήµατα όπως σχετίζονται µε την αναθεώρηση της χρηµατοδότησης των κοµµάτων και άλλα θέµατα τα οποία θα
βρούµε µπροστά µας. Ήδη σε µια σειρά ευρωπαϊκές χώρες απαγορεύεται η δράση κοµµουνιστικών κοµµάτων.
Εµείς τι σας είπαµε; Όταν είχε ξεκινήσει η συζήτηση είπαµε
ότι επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η αλλαγή στον ποινικό κώδικα
που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, την οποία καταγγείλαµε και επειδή υπάρχει
και το θέµα του Συντάγµατος, η διάταξη περί αµετάκλητης ποινής, λέµε να προσπαθήσετε να ξεφύγετε απ’ αυτή τη διαδικασία
µέσα από την αναθεώρηση του άρθρου 5 του εκλογικού νόµου.
Ουσιαστικά εκεί θα µπορούσε να υπάρχει η διάταξη που να λέει
το εξής: ότι στερούνται το δικαίωµα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι σε όλες τις εκλογές όσοι έχουν καταδικαστεί ακόµα και
µε πρωτόδικη απόφαση για εγκλήµατα συγκρότησης ή ένταξης
σε εγκληµατική οργάνωση και διεύθυνση εγκληµατικής οργάνωσης του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα.
Τέλος, σας είπαµε το εξής. Εφόσον δεν επείγει κάτι να αντιµετωπιστεί γιατί το φέρατε µε τη µορφή της τροπολογίας; Αυτό
γεννάει πολλά ερωτηµατικά. Δεν µας το εξηγήσατε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Σας το
εξήγησα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν είναι άµεσο, επείγον. Θα µπορούσε να έχει έρθει µε τακτική διαδικασία. Να γίνει
µια πιο αναλυτική και ολοκληρωµένη συζήτηση. Εδώ δεν υπάρχει
καµµία απάντηση. Γι’ αυτό σας είπα να την αποσύρετε και να έρθετε να το ξανασυζητήσουµε. Όµως, εσείς επιµένετε σε αυτή τη
διαδικασία που γεννά πολλά ερωτηµατικά, αµφιβολίες και ανοίγει
επικίνδυνες ατραπούς.
Γι’ αυτόν τον λόγο θα την καταψηφίσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Καραθανασόπουλε.
Ο κ. Ραγκούσης ζήτησε τον λόγο για την τροπολογία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Κατ’ αρχάς, κύριε Βορίδη, είναι πραγµατικά από πλευράς σας πολύ αρνητικό το γεγονός ότι αρνηθήκατε να κάνετε δεκτή την τροπολογία που κατέθεσαν
συνάδελφοι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συµµαχία γι’
αυτά τα δυστυχισµένα παιδάκια τα οποία µέσα στην πανδηµία
έχασαν και τους δυο τους γονείς και προσέρχονται τώρα στις
πανελλαδικές εξετάσεις.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Είναι δική
µου αρµοδιότητα; Πώς θα την κάνω; Καταθέτετε στο Υπουργείο
Εσωτερικών κάτι που εµπίπτει στο Υπουργείο Παιδείας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Υπάρχει το επείγον, όπως υπάρχει
και στην άλλη τροπολογία. Σε λιγότερο από δύο εβδοµάδες
έχουµε πανελλαδικές εξετάσεις.
Και εν πάση περιπτώσει, κύριε Βορίδη, η Βουλή προλαβαίνει
µέχρι τις πανελλαδικές κι αυτή τη στιγµή είστε ο εκπρόσωπος
της Κυβέρνησης σ’ αυτή την Αίθουσα. Μιλάµε για παιδιά που
έχασαν τους γονείς τους µέσα στην πανδηµία. Και τους δυο γονείς! Ζητούµε µε αυτή την τροπολογία αυτά τα παιδιά να έχουν
την ιδιαίτερη αντιµετώπιση που σ’ αυτές τις περιπτώσεις προβλέπεται για τέτοιες περιπτώσεις παιδιών εν όψει των πανελλαδικών εξετάσεων. Πρώτον αυτό.
Δεύτερον. Για τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» είναι καλές οι αναφορές και
οφείλω να οµολογήσω ότι είστε πολύ πιο προσεκτικός σε αντίθεση µε πολλούς προκατόχους σας Υπουργούς του κόµµατος
της Νέας Δηµοκρατίας. Ανταποδίδοντας αυτή την προσοχή που
δείχνετε θα σας πω το εξής, κύριε Βορίδη. Σήµερα κλείνει µια
συζήτηση, αλλά το θέµα παραµένει ανοιχτό στην πραγµατικότητα. Το θέµα των κοινοτήτων εννοώ.
Ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», όπως σίγουρα έχετε καταλάβει κι εσείς,
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ήταν µια πολύ µεγάλη θεµελιακή αλλαγή για τα δεδοµένα του διοικητικού χάρτη της χώρας. Στην πρώτη φάση εφαρµογής αυτού
του πολύ µεγάλου µεταρρυθµιστικού εγχειρήµατος δεν ήταν δυνατόν να απλωθούν µια σειρά από πολιτικές όπως είναι οι πολιτικές για τις κοινότητες ή όπως είναι το θέµα της απλής
αναλογικής στα δηµοτικά συµβούλια ή µιας αναλογικότητας στα
δηµοτικά συµβούλια γιατί ακριβώς προείχε το 2011 το να στεριώσουν οι νέοι θεσµοί. Υπ’ αυτήν την έννοια, λοιπόν, δεν είναι
σωστό να επικαλείστε το τι είχε ακριβώς επιλεγεί τότε, στην αρχή
εφαρµογής του νόµου.
Αν θέλετε, ευχαρίστως είµαι στη διάθεσή σας να σας εξηγήσω
για πολλές ακόµα διατάξεις που αρχικά είχαν τεθεί µέσα στον
ν.3852 σ’ αυτήν ακριβώς τη λογική που σας λέω τώρα, ότι δηλαδή έπρεπε έτσι να πάµε στο µεταβατικό στάδιο ενώ όντως στις
προθέσεις οποιουδήποτε θα ήταν να κάνει µεταβολές στη συνέχεια. Θα σας πω µόνο ένα παράδειγµα ακόµα που ίσως δεν έχετε
υπ’ όψιν σας. Είναι η περίπτωση των χωρικών αντιπεριφερειαρχών. Κι αυτό υπάκουε στη µεταβατικότητα. Θέλαµε να πάει
γλυκά, να πάει βελούδινα η µετάβαση από τον µεγάλο και ιστορικό θεσµό της νοµαρχίας στον νέο θεσµό της περιφερειακής
ενότητας. Αυτό δεν σηµαίνει ότι αν τώρα θελήσετε εσείς να καταργήσετε τους χωρικούς ή να κάνετε αλλαγή σ’ αυτό µπορεί
κάποιος να πει «το 2010 λέγαµε εκείνο». Αυτό είναι το πρώτο.
Δεύτερον, αν µπαίναµε σ’ αυτή τη λογική, γιατί διαλέγετε τώρα
το παράδειγµα του κ. Καππάτου και δεν διαλέγετε το άλλο που
προβλέφθηκε µε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», την κατάργηση του 42%;
Με τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» καταργήθηκε το 42%, κύριε Βορίδη. Είχε
θεσπιστεί το 2006.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τρίτον και τελευταίο, κύριε Πρόεδρε. Η ουσία, το επίκεντρο
της νοµοθετικής σας πρωτοβουλίας, ξαναλέω, είναι η επιλογή
σας να µην πάτε στο σύστηµα των δυο γύρων του 50% συν ένα,
αλλά να πάτε να επαναφέρετε αυτή την ιστορία του 43%.
Δεν µπορείτε, κύριε Βορίδη, -πραγµατικά, θέλετε να πω ότι
µας προσβάλετε;- να εισηγείστε στο ελληνικό Κοινοβούλιο την
καθιέρωση του 43% και έρχεστε εδώ µε ένα παράδειγµα βασισµένο στο 49%. Σε όλη σας την τοποθέτηση αφιερώσατε ένα µεγάλο κοµµάτι στο να µας πείτε ως παράδειγµα τι θα γίνει αν
κάποιος πάρει 49% και χάσει στο δεύτερο γύρο τις εκλογές. Μα,
δεν φέρνετε, κύριε Βορίδη, διάταξη για το 49%. Φέρνετε διάταξη
για το 43%. Το παράδειγµα που υπάρχει σε αυτήν την περίπτωση
δεν είναι αυτό που είπατε εσείς. Είναι το πολύ πιο σύνηθες το
οποίο θα το βρούµε σίγουρα ή θα το βρίσκαµε µπροστά µας.
Μας λέτε ότι κάποιος τώρα θα πάρει τον δήµο ή την περιφέρεια
µε 43% και δεν θα πάρει την περιφέρεια ή τον δήµο κάποιος που
θα έπαιρνε 57%. Μπαίνετε δηλαδή, µε την νοµοθετική σας πρωτοβουλία εµπόδιο στην πλειοψηφία του 57%. Τι κάθεστε και µας
λέτε εδώ, υποτιµώντας τη νοηµοσύνη µας, το παράδειγµα του
49%;
Αναρωτιέστε γιατί λέµε ότι είναι αντιδηµοκρατικό. Βεβαίως
είναι αντιδηµοκρατικό το 43% συγκρινόµενο µε το 50% συν ένα.
Το 50% συν ένα, κύριε Βορίδη, έχει το τεκµήριο της πλειοψηφίας.
Ικανοποιεί τον ορισµό της πλειοψηφίας. Το 43% είναι ο ορισµός
της µειοψηφίας έναντι του 57%. Πώς θα γίνει δηλαδή; Είναι απλή
λογική, απλά µαθηµατικά.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τον λόγο έχει ο
Υπουργός Εσωτερικών, για τη δευτερολογία του.
Κύριε Βορίδη, σας παρακαλώ για τη συντοµία του χρόνο αποφύγετε τη συζήτηση για τα εσπεριδοειδή.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Με συνοδεύει!
Σε σχέση µε την αιτιολογία και την υπεράσπιση της θέσης που
ανέπτυξε ο κ. Καραθανασόπουλος για την καταψήφιση της τροπολογίας µου, θα ήθελα να πω, κύριε Καραθανασόπουλε, πως
αυτό το οποίο λέτε είναι στην πραγµατικότητα το εξής: Το ψηφίζω, γιατί υπάρχουν διατάξεις για τις τροµοκρατικές οργανώσεις. Δεν υπάρχει δηλαδή µόνο η 187, εγκληµατική οργάνωση.
Υπάρχει και η 187Α η οποία είναι τροµοκρατική. Άρα στο δικό
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σας το µυαλό θα είναι εντάξει αύριο να υπάρξει µία τροµοκρατική οργάνωση και να καταδικαστεί κάποιος σε πολυετή κάθειρξη
ως αρχηγός αυτής της τροµοκρατικής οργάνωσης, ο οποίος θα
κάνει κόµµα και θα κατεβαίνει σε συνδυασµούς. Αυτό µου λέτε
τώρα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό είπαµε;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Αυτό µου
λέτε, κύριε Καραθανασόπουλε. Δυστυχώς, αυτό µου λέτε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό πάει πολύ. Μίλησα
πάρα πολύ συγκεκριµένα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ελάτε, κύριε Καραθανασόπουλε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Μου είπατε ότι έχετε αντίθεση…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Μίλησα πολύ συγκεκριµένα, ότι παραβιάζονται ατοµικά και συλλογικά δικαιώµατα. Δεν
µπορείτε να διαστρεβλώνετε αυτό που είπα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ελάτε, κύριε Καραθανασόπουλε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Ωραία. Θα
διορθώσετε τη διαστρέβλωση που έκανα, αν έκανα, γιατί εγώ νοµίζω ότι δεν έκανα. Και νοµίζω ότι έχω καταλάβει πολύ καλά το
επιχείρηµα σας, διότι, εγώ δεν µίλησα ούτε για συλλογικούς αγώνες ούτε για κοινωνικούς αγώνες. Εκτός και αν εσείς εννοείτε ότι
ο Ποινικός Κώδικας µε αυτά που λέει, αναφέρεται σε συλλογικούς και κοινωνικούς αγώνες. Εµείς δεν είπαµε τίποτα για καµµία
συλλογικότητα ούτε για κανέναν κοινωνικό αγώνα. Γράφει µέσα
για τροµοκρατικές οργανώσεις.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Η διατάραξη της κοινωνικής ειρήνης δεν είναι;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Η διατάραξη της κοινωνικής ειρήνης είναι πληµµέληµα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Η παρεµπόδιση της µετακίνησης δεν είναι; Μην µας τρελάνετε τώρα!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Δεν µε
ακούτε. Δεν θέλετε να µε ακούτε πολιτικά, να µην µε ακούτε,
αλλά δύο λεπτά…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν θα ξεχάσουµε και
αυτά που ξέρουµε!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Όχι, µην
τα ξεχάσουµε όλοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Καραθανασόπουλε, ας ολοκληρώσει ο κύριος Υπουργός και αν υπάρχει
θέµα επί προσωπικού, θα το δούµε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Προτού,
λοιπόν, πω εγώ αυτά που λέω, κύριε Καραθανασόπουλε, τα έχω
µελετήσει. Και προφανώς δεν συµφωνείτε µαζί µου στα ιδεολογικοπολιτικά, ξέρω, όµως, τι γράφει ο Ποινικός Κώδικας. Η διατάραξη είναι πληµµέληµα. Δεν εµπίπτει. Γι’ αυτό σας λέω ότι
θεωρώ πως κάνετε λάθος που τοποθετήστε µε αυτόν τον τρόπο.
Δικαίωµα σας, προφανώς. Κάνω, όµως, κριτική στη θέση σας.
Και εξηγώ γιατί κάνετε λάθος. Αν εκείνο για το οποίο ανησυχείτε είναι αυτό που µου λέτε, ότι ανοίγει µια κερκόπορτα και µε
αυτήν τη διάταξη θα µπαίνουν µέσα άνθρωποι οι οποίοι αγωνίζονται και θα τους στερούµε δικαιώµατα, σας λέω ότι δεν λέει
αυτό. Δεν υπάρχει αυτή η περιγραφή. Να σας πω ότι δεν είναι
µέσα η σωµατική βλάβη. Τσακώθηκε κάποιος µε κάποιον. Δεν
είναι µέσα η αντίσταση. Δεν είναι µέσα αυτά. Είναι βαριά αδικήµατα, τα οποία προσβάλλουν και τα οποία δεν µπορεί κάποιος
να υπερασπιστεί, από τη στιγµή που αποδέχεται ένα βασικό πλαίσιο λειτουργίας µιας συντεταγµένης πολιτείας. Αν έρθει κάποιος
και µου πει «ρε φίλε, εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτα, θα τα ανατρέψω γιατί είµαστε σε επαναστατική διαδικασία», είναι άλλη
κουβέντα, άλλη συζήτηση. Αλλά στο πλαίσιο µιας δοµηµένης,
συντεταγµένης πολιτείας η οποία έχει κανόνες, δεν µπορείς να
το αρνηθείς.
Και κάτι ακόµα, διότι θέλω να διευκρινίσω τι λέει το άρθρο 29
στο οποίο αναφέρθηκε ο κ. Καστανίδης. Κάνατε την κρίση σας
για τον ρόλο της σοσιαλδηµοκρατίας και είναι ενδιαφέρουσα συζήτηση αυτή. Μεταξύ σας, όµως, πιο πολύ.
Το άρθρο 29 παράγραφος 1, λοιπόν, λέει το εξής: «Έλληνες
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πολίτες που έχουν το εκλογικό δικαίωµα, µπορούν ελεύθερα να
ιδρύουν και να συµµετέχουν σε πολιτικά κόµµατα…», αρχίζει εδώ
µια αναφορική πρόταση, «…που η οργάνωση και η δράση τους
οφείλει…», λέει το Σύνταγµα, «…να εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δηµοκρατικού πολιτεύµατος». Αυτό λέει.
Και εδώ γεννιέται ένα ερώτηµα κατά πόσον αυτό πρέπει να
αποφασίσουµε ότι θέλουµε να αξιολογείται από κάποιον. Η αναφορική. Το Σύνταγµα µας το δίνει και επίσης, έχουµε ορκιστεί
στο Σύνταγµα. «Η δράση των κοµµάτων οφείλει να εξυπηρετεί
τη λειτουργία του δηµοκρατικού πολιτεύµατος». Αυτό λέει. Αυτό
είναι που τίθεται σαν ερώτηµα, σαν στοχασµός, σαν ερωτηµατικό. Αν είχαµε δώσει στο δικαστήριο τη δυνατότητα να κρίνει
αυτήν τη συνθήκη, φαινόµενα τύπου Χρυσής Αυγής θα είχαν εµφανιστεί ή θα είχαν αποτραπεί; Αυτό είναι το ερώτηµα.
Εγώ συµφωνώ µαζί σας ότι οι διατάξεις αυτές -και το είπα από
την πρώτη στιγµή- δεν είναι διατάξεις οι οποίες αφαιρούν πολιτικά δικαιώµατα. Αποτελεσµατικό γι’ αυτήν την υπόθεση που
έχουµε στα χέρια µας θα ήταν η αποστέρηση των πολιτικών δικαιωµάτων. Και έχετε δίκιο στην τοποθέτησή σας ότι ήταν µεγάλο λάθος, ήταν κακή πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ το ότι αφαίρεσε την
αποστέρηση των πολιτικών δικαιωµάτων ως παρεπόµενη ποινή.
Αυτό, όµως έχει συµβεί και οποιαδήποτε επαναφορά που τώρα
δεν έχει καµµία συγκεκριµένη επίπτωση, γιατί είναι δυσµενής µεταχείριση, χειροτέρευση της θέσης του κατηγορουµένου και
απαγορεύεται.
Άρα, λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση τώρα. Έτσι διαµορφώθηκε. Αυτά έγιναν. Εδώ, λοιπόν, που βρισκόµαστε, εγώ λέω ότι
αυτή είναι η καλύτερη δυνατή λύση που έχουµε. Γι’ αυτό και µε
στεναχωρεί που δεν τη στηρίζετε, γιατί δεν έχουµε άλλη, καλύτερη λύση. Το άλλο που µου προτείνατε είναι κάτι το οποίο θα
έπεφτε συνταγµατικά, δεν µπορεί να πατήσει, γιατί ουσιαστικά
οδηγεί σε αποστέρηση πολιτικών δικαιωµάτων, ενώ αυτό είναι
ένας διοικητικός περιορισµός, ούτε καν του προσώπου, αλλά των
κοµµάτων, των συνδυασµών. Είναι όροι λειτουργίας των κοµµάτων, δεν πάει καν στο πρόσωπο. Άρα, λοιπόν, αυτή είναι η καλύτερη δυνατή λύση.
Στεναχωριέµαι που δεν το στηρίζετε. Εγώ πραγµατικά θα
ήθελα να µπορούσαµε να είµαστε όλοι µαζί σ’ αυτήν την καθαρή,
αν θέλετε, θέση. Σέβοµαι απολύτως τη θέση σας και ταυτοχρόνως, την αξιολογώ αρνητικά.
Κύριε Ραγκούση, νοµίζω ότι έχουµε ολοκληρώσει τη συζήτησή
µας. Εγώ δεν θα επανέλθω, θεωρώντας ότι λίγο-πολύ τα επιχειρήµατα έχουν ακουστεί. Πάρα ταύτα, υπάρχει κάτι σοβαρό το
οποίο θεωρώ ότι πρέπει να πούµε, διότι όλα τα υπόλοιπα έχουν
την αξία τους, θα κριθούν, θα τα δούµε στην πορεία, θα δούµε
πιο σύστηµα ήταν καλύτερο, θα δούµε ποιο σύστηµα παράγει
σταθερές διοικήσεις, θα δούµε πώς κυβερνώνται οι Οργανισµοί
Τοπικής Αυτοδιοίκησης καλύτερα, θα τα δούµε αυτά στην πορεία.
Εκείνο για το οποίο επιµένω -και θεωρώ ότι είναι πολύ άσχηµο
να εισάγεται στη συζήτηση και δυστυχώς το έχετε εισάγει- είναι
ότι ανάµεσα σε πολλές επιλογές εκλογικών συστηµάτων που έχει
το δηµοκρατικό πολίτευµα και είναι επιλογές οι οποίες έχουν τα
επιχειρήµατά τους, τα υπέρ τους και τα κατά τους, άλλα όµως
είναι επιλογές που γίνονται µέσα στο πλαίσιο του δηµοκρατικού
πολιτεύµατος, η πτέρυγά σας χρησιµοποίησε βαρύτατους όρους
για την επιλογή εκλογικού συστήµατος.
Αυτό θεωρώ ότι θα έπρεπε να φύγει από τη συζήτηση. Δεν σηµαίνει ότι ένα σύστηµα που δεν είναι απλής αναλογικής δεν είναι
ένα δηµοκρατικό εκλογικό σύστηµα. Δηµοκρατικότατα εκλογικά
συστήµατα υπάρχουν, όπως το ενισχυµένο πλειοψηφικό. Εποµένως, δεν µπορείτε να µιλάτε από µια τέτοια σκοπιά και θέση κριτικάροντας συστήµατα που εν τέλει, επειδή ακριβώς παντρεύουν
την αντιπροσωπευτικότητα µε την αποτελεσµατικότητα, καταλήγουν να υπερασπίζονται στη συνείδηση των πολιτών την αποτελεσµατική και ορθή λειτουργία του δηµοκρατικού πολιτεύµατος,
ενώ τα άλλα που οδηγούν σε αβελτηρίες δηµιουργούν κρίσεις
συνειδήσεως και ορισµένες φορές βαθιές πολιτικές κρίσεις, που
γίνονται ορισµένες ώρες και κρίσεις δηµοκρατίας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
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συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής,
των άρθρων, των τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών: «Εκλογή Δηµοτικών και Περιφερειακών Αρχών».
Εισερχόµαστε στην ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και
τροπολογιών και του συνόλου και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
Θέλω να σας επισηµάνω ότι η ψηφοφορία περιλαµβάνει την
αρχή του νοµοσχεδίου, ενενήντα ένα άρθρα, πέντε τροπολογίες,
το ακροτελεύτιο άρθρο, καθώς και το σύνολο του νοµοσχεδίου.
Κάθε φορά στην οθόνη εµφανίζονται ως τέσσερα άρθρα προς
ψήφιση. Για να ψηφίσετε και τα υπόλοιπα άρθρα, θα πρέπει να
κυλήσετε την οθόνη αφής. Στο πάνω δεξιά µέρος της οθόνης εµφανίζεται κάθε φορά ο αριθµός των άρθρων που αποµένουν για
ψήφιση. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ψηφίσει όλα τα άρθρα, τις τρο-
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πολογίες, καθώς και το ακροτελεύτιο άρθρο και το σύνολο του
νοµοσχεδίου. Αφού καταχωρηθεί η ψήφος σας, έχετε τη δυνατότητα να την ελέγξετε ή και να την αναθεωρήσετε έως τη λήξη
της ψηφοφορίας.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ να
κλείσει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Οι θέσεις των κοµµάτων, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό
σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΕ’ - 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Εκλογή Δηµοτικών και Περιφερειακών Αρχών
Επί της αρχής ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 1 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 2 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 3 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 4 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 5 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 6 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 7 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 8 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 9 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
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Άρθρο 10 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 11 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 12 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 13 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 14 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 15 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 16 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 17 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 18 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 19 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

13328

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 20 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 21 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 22 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 23 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 24 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 25 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 26 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 27 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 28 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 29 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 30 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 31 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 32 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 33 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 34 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 35 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 36 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 37 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 38 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 39 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
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Άρθρο 40 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 41 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 42 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 43 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 44 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 45 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 46 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 47 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 48 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 49 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
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Άρθρο 50 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 51 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 52 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 53 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 54 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 55 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 56 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 57 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 58 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 59 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
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Άρθρο 60 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 61 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 62 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 63 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 64 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 65 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 66 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 67 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 68 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 69 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 70 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 71 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 72 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 73 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 74 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 75 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 76 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 77 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 78 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 79 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
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Άρθρο 80 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 81 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 82 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 83 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 84 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 85 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 86 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 87 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 88 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 89 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
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Άρθρο 90 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 91 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Υπ. Τροπ. 907/88 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Υπ .τροπ. 908/89 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Υπ. Τροπ. 909/90 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Υπ. Τροπ. 910/91 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Βουλ. Τροπ. 914/94 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Ακροτελεύτιο άρθρο ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Επί του συνόλου ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών «Εκλογή Δηµοτικών και
Περιφερειακών Αρχών και λοιπές διατάξεις» έγινε δεκτό κατά
πλειοψηφία επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει
ως εξής:
«Εκλογή Δηµοτικών και Περιφερειακών Αρχών και λοιπές διατάξεις
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείµενο
ΜΕΡΟΣ Β’ ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Άρθρο 3 Δηµοτικές αρχές
Άρθρο 4 Αρχές δηµοτικών κοινοτήτων
Άρθρο 5 Χρόνος διενέργειας εκλογών - Διάρκεια δηµοτικής
περιόδου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΕΚΛΟΓΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΙΝ
Άρθρο 6 Δικαίωµα του εκλέγειν
Άρθρο 7 Άσκηση του δικαιώµατος του εκλέγειν
Άρθρο 8 Εκλογικοί κατάλογοι
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΕΚΛΟΓΙΜΟΙ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ
Άρθρο 9 Προσόντα εκλογιµότητας
Άρθρο 10 Κωλύµατα εκλογιµότητας και ασυµβίβαστα
Άρθρο 11 Ασυµβίβαστο λόγω οφειλών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ - ΕΔΡΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Άρθρο 12 Εκλογικές περιφέρειες
Άρθρο 13 Έδρες δηµοτικών συµβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΛΟΓΩΝ
Άρθρο 14 Αρµόδιο δικαστήριο
Άρθρο 15 Κατάρτιση συνδυασµών - Υποβολή υποψηφιοτήτων
Άρθρο 16 Αντικατάσταση υποψηφίων που παραιτήθηκαν ή
απεβίωσαν
Άρθρο 17 Ανακήρυξη και κοινοποίηση συνδυασµών
Άρθρο 18 Δικαιώµατα συνδυασµών και υποψηφίων
Άρθρο 19 Πρόγραµµα της εκλογής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ - ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
Άρθρο 20 Μορφή και περιεχόµενο των ψηφοδελτίων
Άρθρο 21 Εκτύπωση και διανοµή των ψηφοδελτίων
Άρθρο 22 Σταυροί προτίµησης
Άρθρο 23 Άκυρα ψηφοδέλτια
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Άρθρο 24 Επιτυχών συνδυασµός δηµάρχου και επιλαχόντες
συνδυασµοί του δηµοτικού συµβουλίου - Εκλογή δηµάρχου
Άρθρο 25 Επαναληπτική ψηφοφορία
Άρθρο 26 Κατανοµή των εδρών του δηµοτικού συµβουλίου
Άρθρο 27 Κατανοµή των εδρών του δηµοτικού συµβουλίου
ανά εκλογική περιφέρεια
Άρθρο 28 Παραίτηση ή θάνατος υποψηφίου δηµάρχου σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας
Άρθρο 29 Εκλογή συµβούλων δηµοτικών κοινοτήτων
Άρθρο 30 Εκλογή προέδρων δηµοτικών κοινοτήτων
Άρθρο 31 Τακτικοί και αναπληρωµατικοί δηµοτικοί σύµβουλοι
- Ισοψηφία
Άρθρο 32 Τακτικοί και αναπληρωµατικοί σύµβουλοι δηµοτικών
κοινοτήτων - Ισοψηφία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Άρθρο 33 Μετάδοση των αποτελεσµάτων
Άρθρο 34 Εξαγωγή και δηµοσίευση των αποτελεσµάτων
Άρθρο 35 Έκθεση πρακτικών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ - ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ - ΔΙΑΛΥΣΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Άρθρο 36 Επικύρωση της εκλογής

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 37 Ορκωµοσία αιρετών
Άρθρο 38 Αποποίηση της εκλογής
Άρθρο 39 Παραίτηση αιρετών
Άρθρο 40 Αντικατάσταση και αναπλήρωση συµβούλων και
προέδρων των δηµοτικών κοινοτήτων
Άρθρο 41 Εκλογή εξαιτίας διάλυσης συµβουλίων
ΜΕΡΟΣ Γ’ ΕΚΛΟΓΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
Άρθρο 42 Περιφερειακές αρχές
Άρθρο 43 Χρόνος διενέργειας εκλογών - Διάρκεια περιφερειακής περιόδου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΕΚΛΟΓΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΙΝ
Άρθρο 44 Δικαίωµα του εκλέγειν
Άρθρο 45 Άσκηση του δικαιώµατος του εκλέγειν
Άρθρο 46 Εκλογικοί κατάλογοι
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΕΚΛΟΓΙΜΟΙ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ
Άρθρο 47 Προσόντα εκλογιµότητας
Άρθρο 48 Κωλύµατα εκλογιµότητας και ασυµβίβαστα
Άρθρο 49 Ασυµβίβαστο λόγω οφειλών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ - ΕΔΡΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Άρθρο 50 Εκλογικές περιφέρειες
Άρθρο 51 Έδρες περιφερειακών συµβούλων κάθε εκλογικής
περιφέρειας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
Άρθρο 52 Κατάρτιση συνδυασµών - Υποβολή υποψηφιοτήτων
Άρθρο 53 Ανακήρυξη και κοινοποίηση συνδυασµών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ - ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
Άρθρο 54 Μορφή και περιεχόµενο των ψηφοδελτίων
Άρθρο 55 Σταυροί προτίµησης
Άρθρο 56 Άκυρα ψηφοδέλτια
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Άρθρο 57 Επιτυχών συνδυασµός περιφερειάρχη και επιλαχόντες συνδυασµοί του περιφερειακού συµβουλίου - Εκλογή περιφερειάρχη
Άρθρο 58 Επαναληπτική ψηφοφορία
Άρθρο 59 Κατανοµή των εδρών του περιφερειακού συµβουλίου
Άρθρο 60 Κατανοµή των εδρών του περιφερειακού συµβουλίου ανά εκλογική περιφέρεια
Άρθρο 61 Τακτικοί και αναπληρωµατικοί περιφερειακοί σύµβουλοι - Ισοψηφία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Άρθρο 62 Μετάδοση, εξαγωγή και δηµοσίευση των αποτελεσµάτων
Άρθρο 63 Έκθεση πρακτικών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ - ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ - ΔΙΑΛΥΣΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Άρθρο 64 Επικύρωση της εκλογής
Άρθρο 65 Ορκωµοσία αιρετών
Άρθρο 66 Αποποίηση της εκλογής
Άρθρο 67 Παραίτηση αιρετών
Άρθρο 68 Αντικατάσταση και αναπλήρωση συµβούλων
Άρθρο 69 Εκλογή εξαιτίας διάλυσης συµβουλίων
ΜΕΡΟΣ Δ’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Άρθρο 70 Εκλογικοί φάκελοι - Λευκά ψηφοδέλτια - Κάλπες ψηφοφορίας
Άρθρο 71 Εφαρµογή της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών
ΜΕΡΟΣ Ε’ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΕΚΛΟΓΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
Άρθρο 72 Εκλογικές διαφορές
Άρθρο 73 Αρµόδιο δικαστήριο - Τροποποίηση του άρθρου 245
του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας
Άρθρο 74 Ένσταση - Προσβαλλόµενη πράξη - Τροποποίηση
του άρθρου 246 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας
Άρθρο 75 Ενεργητική και παθητική νοµιµοποίηση για την
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άσκηση της ένστασης - Τροποποίηση του άρθρου 247 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας
Άρθρο 76 Προθεσµία για την άσκηση της ένστασης - Τροποποίηση του άρθρου 248 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας
Άρθρο 77 Λόγοι - Τροποποίηση του άρθρου 249 του Κώδικα
Διοικητικής Δικονοµίας
Άρθρο 78 Άσκηση της ένστασης - Τροποποίηση του άρθρου
250 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας
Άρθρο 79 Διαβίβαση της ένστασης - Τροποποίηση του άρθρου 252 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας
Άρθρο 80 Παρεµπίπτων έλεγχος - Τροποποίηση του άρθρου
258 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας
Άρθρο 81 Εξουσία του δικαστηρίου - Απόφαση - Τροποποίηση
του άρθρου 259 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας
Άρθρο 82 Αίτηση αναίρεσης
Άρθρο 83 Επανάληψη της εκλογής σε περίπτωση ακύρωσης
ΜΕΡΟΣ ΣΤ’ ΤΕΛΙΚΕΣ, ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 84 Δηµοτικές ενότητες
Άρθρο 85 Μετονοµασία κοινοτήτων σε δηµοτικές κοινότητες Τροποποίηση των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 2 του ν. 3852/2010
Άρθρο 86 Επικαιροποίηση ορολογίας
Άρθρο 87 Πληθυσµός οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης
Άρθρο 88 Επαγγελµατική δραστηριότητα του περιφερειάρχη
- Προσθήκη άρθρου 159Α στον ν. 3852/2010
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 89 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 90 Μεταβατικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 91 Καταργούµενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Ζ’ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ
Άρθρο 92 Στέρηση δικαιώµατος εκλέγειν - Αντικατάσταση του
άρθρου 5 του π.δ. 26/2012
Άρθρο 93 Δικαίωµα κατάρτισης συνδυασµών - Τροποποίηση
του άρθρου 32 του π.δ. 26/2012
Άρθρο 94 Ασυµβίβαστο καταδικασθέντος να κατέχει επιτελική
θέση σε πολιτικό κόµµα
Άρθρο 95 Απαγόρευση ιδιωτικής χρηµατοδότησης κοµµάτων
µε πρόσωπα καταδικασθέντα σε επιτελική θέση - Προσθήκη παρ.
9 στο άρθρο 7 του ν. 3023/2002
Άρθρο 96 Αποκλεισµός κοµµάτων µε πρόσωπα καταδικασθέντα σε επιτελική θέση από ραδιοτηλεοπτική προβολή κατά
την προεκλογική περίοδο και από χώρους υπαίθριας προβολής
πολιτικών µηνυµάτων - Προσθήκη άρθρου 10Α στον ν.
3023/2002
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
COVID-19
Άρθρο 97 Διεκπεραίωση εκκρεµών αιτήσεων για χορήγηση
επιδόµατος στεγαστικής συνδροµής
Άρθρο 98 Υπηρεσίες καθαριότητας στον e-ΕΦΚΑ
Άρθρο 99 Συµβάσεις καθαριότητας σχολικών µονάδων
Άρθρο 100 Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης λόγω του κορωνοϊού
COVID-19
Άρθρο 101 Ρυθµίσεις για τη χρονική περίοδο δραστηριοποίησης ναυαγοσωστών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΓΕΦΥΡΑ»
Άρθρο 102 Σκοποί και διάρκεια της ανώνυµης εταιρείας µε την
επωνυµία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» - Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 3986/2011
Άρθρο 103 Διοίκηση της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία
«ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» - Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 3986/2011
Άρθρο 104 Ωρίµανση συµβάσεων στρατηγικής σηµασίας Προσθήκη άρθρου 5Β στον ν. 3986/2011
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Άρθρο 105 Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» - Τροποποιήσεις του
άρθρου 8 του ν. 3986/2011
Άρθρο 106 Έγκριση αίτησης για τη χορήγηση συνεισφοράς
του Δηµοσίου - Τροποποίηση του άρθρου 76 του ν. 4714/2020
Άρθρο 107 Περιπτώσεις διακοπής καταβολής συνεισφοράς
Δηµοσίου - Τροποποίηση του άρθρου 80 του
ν. 4714/2020
Άρθρο 108 Έγκριση αίτησης για συνεισφορά Δηµοσίου - Τροποποίηση του άρθρου 69 του ν. 4790/2021
Άρθρο 109 Υποχρεώσεις οφειλέτη - Τροποποίηση του άρθρου
72 του ν. 4790/2021
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΟΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ, ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Α.Ε.»
ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 110 Χωροθέτηση µαρίνας Αγίου Κοσµά - Τροποποίηση
της παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 4062/2012
Άρθρο 111 Κυκλοφοριακή σύνδεση - Προσθήκη παρ. 1α και
1β στο άρθρο 5 του ν. 4062/2012
Άρθρο 112 Αρτιότητα προ της διαµόρφωσης κοινοχρήστων
χώρων - Προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 5Α του ν.4062/2012
Άρθρο 113 Γραφείο Ελληνικού
Άρθρο 114 Τροποποιήσεις Σύµβασης Διανοµής
Άρθρο 115 Τροποποιήσεις λοιπών στοιχείων της γενικής οργάνωσης του Πάρκου - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 3
του ν. 4062/2012
Άρθρο 116 Κατεδαφιστέα και διατηρούµενα κτίρια
Άρθρο 117 Κάλυψη εκτάκτων αναγκών σε προσωπικό της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. και της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας
ΜΕΡΟΣ Η’ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 118 Έναρξη ισχύος
ΜΕΡΟΣ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος είναι η αποτελεσµατική ρύθµιση των θεµάτων που αφορούν στη διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας,
ψηφοφορίας και ανάδειξης του επιτυχόντος συνδυασµού και των
επιλαχόντων συνδυασµών και των τακτικών και αναπληρωµατικών αιρετών προσώπων κατά τη διεξαγωγή των εκλογών των δηµοτικών και των περιφερειακών αρχών.
Άρθρο 2
Αντικείµενο
Αντικείµενο του παρόντος είναι η θέσπιση ενός πλήρους, συστηµατικού και αποτελεσµατικού νοµικού πλαισίου για την
εκλογή δηµοτικών και περιφερειακών αρχών, που επιτρέπει την
επιτυχή και παραγωγική διοίκηση των τοπικών υποθέσεων από
τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης και διασφαλίζει την εκπλήρωση της αποστολής τους και την άσκηση των αρµοδιοτήτων
τους κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς όφελος των τοπικών
κοινωνιών, σύµφωνα µε τις επιταγές του άρθρου 102 του Συντάγµατος.
ΜΕΡΟΣ Β’
ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Άρθρο 3
Δηµοτικές αρχές
1. Οι δήµοι διοικούνται από το Δηµοτικό Συµβούλιο, την οικονοµική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής, την εκτελεστική
επιτροπή και τον δήµαρχο.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

2. Το Δηµοτικό Συµβούλιο αποτελείται από:
α) δεκατρία (13) µέλη, σε δήµους µε πληθυσµό έως δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους,
β) δεκαπέντε (15) µέλη, σε δήµους µε πληθυσµό από δύο χιλιάδες έναν έως πέντε χιλιάδες (2.001 - 5.000) κατοίκους,
γ) δεκαεννέα (19) µέλη, σε δήµους µε πληθυσµό από πέντε χιλιάδες έναν έως δέκα χιλιάδες (5.001 - 10.000) κατοίκους,
δ) είκοσι πέντε (25) µέλη, σε δήµους µε πληθυσµό από δέκα
χιλιάδες έναν έως τριάντα χιλιάδες (10.001 - 30.000) κατοίκους,
ε) είκοσι εννέα (29) µέλη, σε δήµους µε πληθυσµό από τριάντα
χιλιάδες έναν έως πενήντα χιλιάδες (30.001 - 50.000) κατοίκους,
στ) τριάντα πέντε (35) µέλη, σε δήµους µε πληθυσµό από πενήντα χιλιάδες έναν έως εκατό χιλιάδες (50.001 - 100.000) κατοίκους,
ζ) τριάντα εννέα (39) µέλη, σε δήµους µε πληθυσµό από εκατό
χιλιάδες έναν έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (100.001 - 150.000)
κατοίκους και
η) σαράντα τρία (43) µέλη, σε δήµους µε πληθυσµό από εκατόν πενήντα χιλιάδες έναν (150.001) και άνω κατοίκους.
3. Εάν οι δηµοτικές ενότητες δήµων µε πληθυσµό από δέκα
χιλιάδες έναν έως τριάντα χιλιάδες (10.001 - 30.000) κατοίκους,
από τριάντα χιλιάδες έναν έως πενήντα χιλιάδες (30.001 - 50.000)
κατοίκους και από πενήντα χιλιάδες έναν έως εκατόν πενήντα
χιλιάδες (50.001 - 150.000) κατοίκους που έχουν συσταθεί µε το
άρθρο 2 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), υπερβαίνουν τις έξι (6), ο αριθµός των µελών του Δηµοτικού Συµβουλίου τους είναι εκείνος που
αντιστοιχεί στην επόµενη πληθυσµιακή κλίµακα.
Άρθρο 4
Αρχές δηµοτικών κοινοτήτων
1. Οι δηµοτικές κοινότητες µε πληθυσµό µικρότερο ή ίσο των
τριακοσίων (300) κατοίκων διοικούνται από τον πρόεδρο της δηµοτικής κοινότητας.
2. Οι δηµοτικές κοινότητες µε πληθυσµό µεγαλύτερο ή ίσο των
τριακοσίων ενός (301) κατοίκων διοικούνται από τον πρόεδρο
του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας και το συµβούλιο της
δηµοτικής κοινότητας.
3. Το συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας αποτελείται από:
α) τρία (3) µέλη, σε δηµοτικές κοινότητες µε πληθυσµό από
τριακόσιους έναν έως δύο χιλιάδες (301 - 2.000) κατοίκους,
β) πέντε (5) µέλη, σε δηµοτικές κοινότητες µε πληθυσµό από
δύο χιλιάδες έναν έως δέκα χιλιάδες (2.001 - 10.000) κατοίκους,
γ) έντεκα (11) µέλη, σε δηµοτικές κοινότητες µε πληθυσµό από
δέκα χιλιάδες έναν έως πενήντα χιλιάδες (10.001 - 50.000) κατοίκους και
δ) δεκαπέντε (15) µέλη, σε δηµοτικές κοινότητες µε πληθυσµό
από πενήντα χιλιάδες έναν (50.001) και άνω κατοίκους.
4. 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 (Α’87).
5. Στην περίπτωση µη εκλογής συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας, όπως ορίζει η παρ. 4, 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.
Άρθρο 5
Χρόνος διενέργειας εκλογών Διάρκεια δηµοτικής περιόδου
1. Οι δήµαρχοι, οι δηµοτικοί σύµβουλοι, οι σύµβουλοι των δηµοτικών κοινοτήτων και οι πρόεδροι των δηµοτικών κοινοτήτων
εκλέγονται κάθε πέντε (5) έτη µε άµεση, καθολική και µυστική
ψηφοφορία.
2. Η εκλογή διεξάγεται τη δεύτερη Κυριακή του µηνός Οκτωβρίου του πέµπτου έτους κάθε δηµοτικής περιόδου. Αν δεν αναδειχθεί επιτυχών συνδυασµός, σύµφωνα µε το άρθρο 24, η

ψηφοφορία επαναλαµβάνεται την επόµενη Κυριακή, σύµφωνα
µε το άρθρο 25.
3. Αν κατά την ηµέρα της διενέργειας των εκλογών των δηµοτικών αρχών, σε δήµο ή σε ένα ή περισσότερα εκλογικά τµήµατά
του, δεν διεξαχθεί η ψηφοφορία, αυτή γίνεται την επόµενη Τετάρτη.
4. Η εγκατάσταση των αρχών γίνεται την 1η Ιανουαρίου του
επόµενου έτους από αυτό της διεξαγωγής των εκλογών και η θητεία τους λήγει την 31η Δεκεµβρίου του πέµπτου έτους.
5. Για την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, η εκλογή δηµοτικών αρχών διεξάγεται την Κυριακή, 8 Οκτωβρίου 2023 και η εγκατάσταση των αρχών της παρ. 1 γίνεται την 1η Ιανουαρίου
2024.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΚΛΟΓΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΙΝ
Άρθρο 6
Δικαίωµα του εκλέγειν
1. Δικαίωµα να εκλέγουν τις αιρετές δηµοτικές αρχές και τις
αρχές των δηµοτικών κοινοτήτων έχουν όλοι οι δηµότες του
δήµου.
2. Δικαίωµα να εκλέγουν τις αιρετές δηµοτικές αρχές και τις
αρχές των δηµοτικών κοινοτήτων έχουν, επίσης, οι πολίτες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του δήµου.
3. Ως προς το όριο ηλικίας για την άσκηση του δικαιώµατος
του εκλέγειν εφαρµόζεται το άρθρο 4 του
π.δ. 26/2012 (Α’
57), περί εκλογής βουλευτών.
Άρθρο 7
Άσκηση του δικαιώµατος του εκλέγειν
1. Το δικαίωµα του εκλέγειν ασκούν µόνο όσοι είναι εγγεγραµµένοι στους εκλογικούς καταλόγους και στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του δήµου, σύµφωνα µε τα άρθρα 7 έως 25
του π.δ. 26/2012 (Α’ 57), περί εκλογής βουλευτών. Το δικαίωµα
του πρώτου εδαφίου για την εκλογή των συµβούλων των δηµοτικών κοινοτήτων και των προέδρων των δηµοτικών κοινοτήτων
έχουν οι εκλογείς που είναι εγγεγραµµένοι στους αντίστοιχους
εκλογικούς καταλόγους.
2. Η άσκηση του δικαιώµατος του εκλέγειν είναι υποχρεωτική.
Κατ’ εξαίρεση η άσκηση του δικαιώµατος του εκλέγειν δεν είναι
υποχρεωτική για:
α) τους κατοίκους του εξωτερικού,
β) όσους έχουν υπερβεί το εβδοµηκοστό (70ό) έτος της ηλικίας τους ή
γ) όσους βρίσκονται την ηµέρα της ψηφοφορίας σε απόσταση
µεγαλύτερη των διακοσίων (200) χιλιοµέτρων από το εκλογικό
τµήµα στο οποίο ψηφίζουν.
Άρθρο 8
Εκλογικοί κατάλογοι
1. Οι εκλογικοί κατάλογοι που ισχύουν για την εκλογή βουλευτών, ισχύουν και για τις εκλογές των αιρετών δηµοτικών αρχών,
των συµβουλίων των δηµοτικών κοινοτήτων και των προέδρων
των δηµοτικών κοινοτήτων.
2. Σε περίπτωση αναγνώρισης νέου δήµου, απόσπασης ενός
συνοικισµού από έναν δήµο και προσάρτησής του σε άλλον δήµο
ή λοιπών µεταβολών δήµων, εφαρµόζεται το άρθρο 26 του π.δ.
26/2012 (Α’ 57), περί εκλογής βουλευτών.
3. Για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύουν οι ειδικοί
εκλογικοί κατάλογοι του π.δ. 133/1997 (Α’ 121).
4. Προκειµένου να γίνει µεταδηµότευση για τις εκλογές δηµοτικών αρχών, σύµφωνα µε το άρθρο 16 του
ν. 3463/2006
(Α’114), για την υποβολή υποψηφιότητας στους νέους δήµους
που προκύπτουν από συνένωση δήµων και κοινοτήτων, η εγγραφή γίνεται στα δηµοτολόγια του δήµου που ορίζεται ως έδρα
του νέου δήµου. Το δικαίωµα αυτό µπορεί να ασκηθεί από την
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1η Αυγούστου του έτους διενέργειας των εκλογών µέχρι και την
προηγούµενη ηµέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής
της δήλωσης των συνδυασµών της παρ. 4 του άρθρου 15.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΕΚΛΟΓΙΜΟΙ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ
Άρθρο 9
Προσόντα εκλογιµότητας
1. Δήµαρχος µπορεί να εκλεγεί:
α) δηµότης που έχει το δικαίωµα του εκλέγειν και έχει συµπληρώσει το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας του κατά την
ηµέρα των εκλογών και
β) πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει το δικαίωµα του
εκλέγειν, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του
π.δ. 133/1997 (Α’
121), και έχει συµπληρώσει το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας του κατά την ηµέρα των εκλογών.
2. Δηµοτικός σύµβουλος, σύµβουλος δηµοτικής κοινότητας ή
πρόεδρος της δηµοτικής κοινότητας µπορεί να εκλεγεί:
α) δηµότης που έχει το δικαίωµα του εκλέγειν και έχει συµπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του κατά την
ηµέρα των εκλογών και
β) πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει το δικαίωµα του
εκλέγειν, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του
π.δ. 133/1997, και
έχει συµπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του
κατά την ηµέρα των εκλογών.
Άρθρο 10
Κωλύµατα εκλογιµότητας και ασυµβίβαστα
1. Δεν µπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήµαρχοι, δηµοτικοί
σύµβουλοι, σύµβουλοι δηµοτικών κοινοτήτων ή πρόεδροι δηµοτικών κοινοτήτων, πολίτες οι οποίοι στερούνται του δικαιώµατος
του εκλέγειν.
2. Δεν µπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήµαρχοι, δηµοτικοί
σύµβουλοι, σύµβουλοι δηµοτικών κοινοτήτων ή πρόεδροι δηµοτικών κοινοτήτων:
α) Δικαστικοί λειτουργοί, αξιωµατικοί των Ενόπλων Δυνάµεων
και των σωµάτων ασφαλείας, αξιωµατικοί του Λιµενικού Σώµατος
- Ελληνικής Ακτοφυλακής, θρησκευτικοί λειτουργοί των γνωστών
θρησκειών, καθώς και τα µέλη των ανεξάρτητων αρχών του άρθρου 101Α του Συντάγµατος ή των αρχών που χαρακτηρίζονται
µε νόµο ως ανεξάρτητες ή ρυθµιστικές, αν για τα µέλη αυτά προβλέπεται από τον νόµο η πλήρης και αποκλειστική τους απασχόληση ή η αναστολή άσκησης εκ µέρους τους οποιουδήποτε
άλλου δηµόσιου λειτουργήµατος ή καθήκοντος, αµειβόµενου ή
µη, σε οποιαδήποτε θέση του δηµόσιου τοµέα, κατά τη διάρκεια
της θητείας τους στην αρχή αυτή. Κατ’ εξαίρεση, δικαστικοί λειτουργοί και αξιωµατικοί των Ενόπλων Δυνάµεων, των σωµάτων
ασφαλείας και του Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής,
εφόσον δεν υπηρέτησαν εντός των ορίων του δήµου στον οποίο
επιθυµούν να θέσουν υποψηφιότητα κατά και µετά την 1η Ιανουαρίου του έτους διεξαγωγής των εκλογών των δηµοτικών
αρχών, µπορούν να είναι υποψήφιοι, εφόσον παραιτηθούν από
τη θέση τους, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 30 του π.δ.
26/2012 (Α’ 57), περί εκλογής βουλευτών, πριν από την ηµεροµηνία ανακήρυξης των υποψηφίων. Το ασυµβίβαστο του πρώτου
εδαφίου δεν καταλαµβάνει όσους εκ του ένστολου προσωπικού
των σωµάτων ασφαλείας και του Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής
Ακτοφυλακής προάγονται σε αξιωµατικούς, µε τη συµπλήρωση
ετών πραγµατικής υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της αιρετής θητείας τους. Ειδικές διατάξεις που απαγορεύουν την υποβολή ή
την αποδοχή της παραίτησης των προσώπων αυτών ή που περιορίζουν το δικαίωµά τους να παραιτηθούν ή την αρµοδιότητα
της αρχής να αποδεχθεί την παραίτησή τους, εξακολουθούν να
ισχύουν.
β) Ο Συµπαραστάτης του Δηµότη και της Επιχείρησης, εφόσον
η χωρική του αρµοδιότητα αφορά ή καταλαµβάνει τον δήµο για
τον οποίο θέτει υποψηφιότητα, για τέσσερα (4) έτη από τη λήξη
της θητείας του µε οποιονδήποτε τρόπο.
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γ) Ο Επόπτης Ο.Τ.Α., στους δήµους στους οποίους εκτείνεται
η αρµοδιότητά του, για τέσσερα (4) έτη από τη λήξη της θητείας
του µε οποιονδήποτε τρόπο.
δ) Διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι διοικητικών συµβουλίων,
διευθύνοντες ή εντεταλµένοι σύµβουλοι των νοµικών προσώπων
δηµοσίου δικαίου, των κρατικών νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δηµόσιων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει, άµεσα ή έµµεσα, το Δηµόσιο µε
διοικητική πράξη ή ως µέτοχος, καθώς και των πάσης φύσεως
νοµικών προσώπων των δήµων, οι οποίοι δεν είναι αιρετοί της
τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν έχουν εκλεγεί στα ανωτέρω αξιώµατα, ή δεν έχουν οριστεί στις θέσεις αυτές λόγω ιδιότητας (ex
officio), σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που διέπει τα νοµικά αυτά
πρόσωπα, στους δήµους στα διοικητικά όρια των οποίων εκτείνεται η χωρική αρµοδιότητα των νοµικών προσώπων, εφόσον κατείχαν τα συγκεκριµένα αξιώµατα κατά και µετά από την 1η
Ιανουαρίου του έτους διεξαγωγής των εκλογών.
ε) Υπάλληλοι µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 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 (Α’ 143), ως έχει δέκα (10) µήνες πριν από τη διενέργεια των εκλογών, οι οποίοι, κατά και µετά από την 1η Ιανουαρίου
του έτους διεξαγωγής των εκλογών, άσκησαν καθήκοντα προϊσταµένου οργανικής µονάδας επιπέδου γενικής διεύθυνσης ή
διεύθυνσης στους δήµους στα διοικητικά όρια των οποίων εκτεινόταν η αρµοδιότητα των οργανικών τους µονάδων. Στο πεδίο
εφαρµογής του πρώτου εδαφίου δεν υπάγονται οι διευθυντές
σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και οι διευθυντές τµηµάτων, µονάδων, κλινικών και
εργαστηρίων ιατρικής υπηρεσίας του Εθνικού Συστήµατος
Υγείας, ενώ υπάγονται οι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης
και οι διευθυντές εκπαίδευσης, οι διευθυντές ιατροί που προΐστανται της Ιατρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας, καθώς
και ο υπεύθυνος συντονιστής της επιστηµονικής λειτουργίας
Κέντρου Υγείας.
στ) Όποιοι συνδέονται µε τον οικείο δήµο, τα νοµικά του πρόσωπα ή τα νοµικά πρόσωπα στα οποία αυτός συµµετέχει, µε σύµβαση προµήθειας, εκτέλεσης έργου, παροχής υπηρεσιών,
παραχώρησης δικαιώµατος εκµετάλλευσης έργου ή υπηρεσίας
µε αντικείµενο συνολικής αξίας άνω των δέκα χιλιάδων (10.000)
ευρώ, εφόσον η σύµβαση είναι σε ισχύ κατά και µετά από την 1η
Ιανουαρίου του έτους διεξαγωγής των εκλογών. Δεν αποτελεί
κώλυµα ή ασυµβίβαστο η ιδιότητα του µέλους της διοίκησης ή
του υπαλλήλου δηµοσίων επιχειρήσεων και οργανισµών κοινής
ωφέλειας, που συνδέονται µε τον οικείο δήµο, τα νοµικά του πρόσωπα ή τα νοµικά πρόσωπα στα οποία αυτός συµµετέχει, µε σύµβαση που είναι σχετική µε το αντικείµενο της δραστηριότητάς
τους. Δεν αποτελεί ασυµβίβαστο η σύναψη σύµβασης αγοράς,
εκποίησης ή εκµίσθωσης δηµοτικών ακινήτων, εφόσον η σχετική
σύµβαση έχει συναφθεί ύστερα από πλειοδοτική δηµοπρασία.
ζ) Γενικοί διευθυντές, διευθύνοντες σύµβουλοι, πρόεδροι και
µέλη διοικητικών συµβουλίων, διαχειριστές, µέτοχοι και εταίροι
κεφαλαιουχικών εταιρειών, που έχουν συµβληθεί µε τον οικείο
δήµο, τα νοµικά του πρόσωπα ή τα νοµικά πρόσωπα στα οποία
αυτός συµµετέχει, εφόσον το ποσοστό συµµετοχής τους στις
εταιρείες υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού κεφαλαίου της εταιρείας, καθώς και εταίροι προσωπικών εταιρειών
και κοινοπρακτούντα πρόσωπα, που έχουν συµβληθεί µε τον οικείο δήµο, τα νοµικά του πρόσωπα ή τα νοµικά πρόσωπα στα
οποία αυτός συµµετέχει, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις
της περ. στ). Αν ο οικείος δήµος συµµετέχει µε οποιονδήποτε
τρόπο στην επιχείρηση µε την οποία συµβάλλεται ο ίδιος, τα νοµικά του πρόσωπα ή τα νοµικά πρόσωπα στα οποία µετέχει, δεν
υπάρχει ασυµβίβαστο για τους αιρετούς του δήµου που µετέχουν στη διοίκηση της επιχείρησης αυτής.
η) Γενικοί γραµµατείς δήµων, ειδικοί σύµβουλοι των δήµων και
δικηγόροι µε έµµισθη εντολή των δήµων, στους δήµους στους
οποίους υπηρέτησαν, κατά και µετά από την 1η Ιανουαρίου του
έτους διεξαγωγής των εκλογών. Οι δικηγόροι µε έµµισθη εντολή
των δήµων που έχουν παραιτηθεί από τη θέση τους για να θέ-
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σουν υποψηφιότητα µπορούν να επανέλθουν σε αυτή εάν δεν
εκλεγούν ή εκλεγούν και λήξει για οποιονδήποτε λόγο η θητεία
τους, µε ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 32 του
ν. 4257/2014
(Α’93).
3. Κώλυµα εκλογιµότητας συντρέχει για:
α) όσους έχουν εκπέσει από οποιοδήποτε αιρετό αξίωµα πρώτου ή δεύτερου βαθµού τοπικής αυτοδιοίκησης ύστερα από:
αα) αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση, σύµφωνα µε την
περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 236 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), περί
έκπτωσης εξαιτίας καταδίκης, ή
αβ) αιτιολογηµένη απόφαση του Επόπτη Ο.Τ.Α. για πειθαρχικό
παράπτωµα, σύµφωνα µε τα άρθρα 233 και 234 του ν. 3852/2010,
περί πειθαρχικής ευθύνης και πειθαρχικής διαδικασίας αντίστοιχα, ή
β) αυτούς που στερούνται των πολιτικών δικαιωµάτων τους ή
στους οποίους έχει επιβληθεί αποστέρηση δηµόσιας θέσης ή δηµόσιου ή αυτοδιοικητικού αξιώµατος µε αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση.
4. Δεν µπορούν να είναι δήµαρχοι, δηµοτικοί σύµβουλοι, σύµβουλοι δηµοτικών κοινοτήτων ή πρόεδροι δηµοτικών κοινοτήτων,
υπάλληλοι µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν στον ίδιο δήµο και στα
πάσης φύσεως νοµικά πρόσωπα τα οποία έχει συστήσει ή στα
οποία µετέχει ο δήµος. Το ασυµβίβαστο δεν συντρέχει, αν τα
πρόσωπα του πρώτου εδαφίου παραιτηθούν από τη θέση τους
πριν από την ηµέρα της εγκατάστασής τους. Αν δεν παραιτηθούν
πριν από την ηµέρα της εγκατάστασής τους, εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αξίωµα. Η αρµόδια υπηρεσία του δήµου οφείλει
αµελλητί να ενηµερώσει τον Επόπτη Ο.Τ.Α. για την έκδοση της
σχετικής διαπιστωτικής πράξης. Αν τα πρόσωπα του πρώτου
εδαφίου εκλεγούν και λήξει για οποιονδήποτε λόγο η θητεία
τους, επανέρχονται αυτοδικαίως στην ενεργό υπηρεσία, σύµφωνα µε το άρθρο 32 του ν. 4257/2014 (Α’ 93).
5. Δήµαρχοι, δηµοτικοί σύµβουλοι, σύµβουλοι δηµοτικών κοινοτήτων ή πρόεδροι δηµοτικών κοινοτήτων, που αποδέχονται
οποιοδήποτε από τα καθήκοντα ή τα έργα που συνιστούν ασυµβίβαστο, εκπίπτουν από το αξίωµά τους. Το αρµόδιο διοικητικό
πρωτοδικείο µε απόφασή του διαπιστώνει την ύπαρξη του ασυµβιβάστου και την έκπτωση από το αξίωµα, ύστερα από ένσταση
που ασκείται σύµφωνα µε το άρθρο 72 του παρόντος και τα
άρθρα 244 έως 266 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας
(ν.
2717/1999 Α’ 97), περί των διαφορών που αναφύονται κατά την
εκλογική διαδικασία στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης.
Κατά της απόφασης µε την οποία διαπιστώνεται το ασυµβίβαστο,
χωρεί αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, σύµφωνα µε το άρθρο 82 του παρόντος και τα άρθρα 53
έως 66 του π.δ. 18/1989 (Α’ 8), περί της αίτησης αναίρεσης. Δήµαρχοι, δηµοτικοί σύµβουλοι, σύµβουλοι δηµοτικών κοινοτήτων
ή πρόεδροι δηµοτικών κοινοτήτων, που αποκτούν δηµοτικότητα
σε άλλον δήµο, εκπίπτουν από το αξίωµά τους αυτοδικαίως. Για
την έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Επόπτη Ο.Τ.Α.,
εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τότε που έλαβε γνώση της
απόκτησης νέας δηµοτικότητας.
6. Τα κωλύµατα των περ. α) και β) της παρ. 3 ισχύουν για την
επόµενη της έκπτωσης αυτοδιοικητική περίοδο και καταλαµβάνουν και τους δύο βαθµούς τοπικής αυτοδιοίκησης.
7. Υποψηφιότητα και στους δύο βαθµούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή για περισσότερα του ενός αυτοδιοικητικά αξιώµατα στον
ίδιο ή σε άλλον βαθµό τοπικής αυτοδιοίκησης δεν επιτρέπεται.
Υποψήφιος ο οποίος θέτει υποψηφιότητα κατά παράβαση του
πρώτου εδαφίου δεν ανακηρύσσεται σε καµία από τις θέσεις για
τις οποίες έχει θέσει υποψηφιότητα.
Αν, παρ’ όλα αυτά, ανακηρυχθεί, η υποψηφιότητά του, ακυρώνεται για όλες τις θέσεις µε απόφαση του αρµοδίου δικαστηρίου
σύµφωνα µε το άρθρο 72 του παρόντος και τα άρθρα 244 έως
266 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας. Κατά της απόφασης του
αρµόδιου δικαστηρίου χωρεί αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, σύµφωνα µε το άρθρο 82 του παρόντος και τα άρθρα 53 έως 66 του π.δ. 18/1989.
8. Δεν επιτρέπεται η σύµπτωση στο ίδιο πρόσωπο της ιδιότητας αιρετού και στους δύο βαθµούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή
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δύο άµεσα αιρετών αυτοδιοικητικών αξιωµάτων. Στην περίπτωση
αυτή, επέρχεται αυτοδίκαιη έκπτωση και από τα δύο αξιώµατα,
µε διαπιστωτική πράξη του οικείου Επόπτη Ο.Τ.Α..
Άρθρο 11
Ασυµβίβαστο λόγω οφειλών
1. Δεν µπορούν να είναι δήµαρχοι, δηµοτικοί σύµβουλοι, σύµβουλοι ή πρόεδροι των δηµοτικών κοινοτήτων, όποιοι είναι, από
οποιαδήποτε αιτία, οφειλέτες του οικείου δήµου, των νοµικών
προσώπων δηµοσίου δικαίου, των κοινωφελών επιχειρήσεων και
της δηµοτικής επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.)
αυτού, καθώς, επίσης, και των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου στα οποία συµµετέχει ο οικείος δήµος, εφόσον η συνολική
οφειλή υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ.
2. Αν οφειλέτης του οικείου δήµου ή των νοµικών προσώπων
της παρ. 1 εκλεγεί δήµαρχος, δηµοτικός σύµβουλος, σύµβουλος
ή πρόεδρος της δηµοτικής κοινότητας, οφείλει να εξοφλήσει ή
να ρυθµίσει την οφειλή του, εφόσον αυτή υπερβαίνει το ποσό
των τριακοσίων (300) ευρώ, εντός αποκλειστικής προθεσµίας
δέκα (10) ηµερών από την ανακήρυξή του. Αν η οφειλή δεν εξοφληθεί ή δεν ρυθµιστεί εντός της προθεσµίας του πρώτου εδαφίου, ο δήµαρχος, δηµοτικός σύµβουλος, σύµβουλος ή
πρόεδρος της δηµοτικής κοινότητας εκπίπτει αυτοδικαίως από
το αξίωµα. Η οικεία οικονοµική υπηρεσία, κατόπιν αυτεπαγγέλτου ελέγχου όλων των ανακηρυχθέντων, οφείλει αµελλητί να ενηµερώσει τον Επόπτη Ο.Τ.Α.. Για την έκπτωση εκδίδεται
διαπιστωτική πράξη του Επόπτη Ο.Τ.Α., εντός δεκαπέντε (15)
ηµερών από τότε που έλαβε γνώση της µη εξόφλησης ή µη ρύθµισης της οφειλής από την οικονοµική υπηρεσία.
3. Αν δήµαρχος, δηµοτικός σύµβουλος, σύµβουλος ή πρόεδρος
της δηµοτικής κοινότητας καταστεί µετά από την εκλογή του οφειλέτης του οικείου δήµου ή των νοµικών προσώπων της παρ. 1,
οφείλει να εξοφλήσει ή να ρυθµίσει την οφειλή του εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, αφότου η βεβαίωση της
οφειλής καταστεί οριστική και λάβει γνώση αυτής ή, αν ασκηθούν
ένδικα βοηθήµατα, αφότου εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Αν η οφειλή δεν εξοφληθεί ή δεν ρυθµιστεί εντός της προθεσµίας του πρώτου εδαφίου, ο δήµαρχος, δηµοτικός σύµβουλος,
σύµβουλος ή πρόεδρος της δηµοτικής κοινότητας εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωµα. Η οικεία οικονοµική υπηρεσία οφείλει να
ενηµερώσει αµελλητί τον Επόπτη Ο.Τ.Α.. Για την έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Επόπτη Ο.Τ.Α., εντός δεκαπέντε (15)
ηµερών από τότε που έλαβε γνώση της µη εξόφλησης ή µη ρύθµισης της οφειλής από την οικονοµική υπηρεσία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΕΔΡΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Άρθρο 12
Εκλογικές περιφέρειες
Ως εκλογικές περιφέρειες για την ανάδειξη των δηµοτικών
συµβούλων ορίζονται:
α) η δηµοτική ενότητα της παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν.
3852/2010 (Α’ 87) και
β) οι δηµοτικές κοινότητες της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.
3852/2010.
Άρθρο 13
Έδρες δηµοτικών συµβούλων
κάθε εκλογικής περιφέρειας
1. Μέτρο για τον υπολογισµό των εδρών των δηµοτικών συµβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας αποτελεί το ακέραιο πηλίκο
της διαίρεσης του πληθυσµού του δήµου, δια του συνολικού
αριθµού των µελών του δηµοτικού συµβουλίου κάθε δήµου.
2. Από το πηλίκο της διαίρεσης του πληθυσµού της εκλογικής
περιφέρειας δια του εκλογικού µέτρου προκύπτουν οι έδρες των
δηµοτικών της συµβούλων.
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3. Οι έδρες των δηµοτικών συµβούλων στο δηµοτικό συµβούλιο, που παραµένουν αδιάθετες, προστίθενται ανά µία (1) στις
εκλογικές περιφέρειες µε τα µεγαλύτερα, κατά σειρά, υπόλοιπα
εωσότου συµπληρωθεί ο αριθµός των µελών του δηµοτικού συµβουλίου για κάθε εκλογική περιφέρεια, όπως ορίζεται στην παρ.
2 του άρθρου 3. Αν υπάρχουν εκλογικές περιφέρειες µε ίσα υπόλοιπα, διατίθενται σε αυτές από µια (1) έδρα, η οποία αφαιρείται
από κάθε εκλογική περιφέρεια του δήµου µε τον µεγαλύτερο
αριθµό εδρών και κατά φθίνουσα σειρά. Αν υπάρχουν εκλογικές
περιφέρειες µε ίδιο αριθµό εδρών, συµπεριλαµβανοµένων όσων
έχουν ήδη αφαιρεθεί, σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο, η έδρα
αφαιρείται από την εκλογική περιφέρεια µε τον µικρότερο πληθυσµό. Αν προκύψει εκλογική περιφέρεια χωρίς έδρα, διατίθεται
σε αυτή µία (1) έδρα, η οποία αφαιρείται από κάθε εκλογική περιφέρεια του δήµου µε τον µεγαλύτερο αριθµό εδρών και κατά
φθίνουσα σειρά. Σε περίπτωση εκλογικών περιφερειών µε ίδιο
αριθµό εδρών, συµπεριλαµβανοµένων όσων έχουν ήδη αφαιρεθεί, σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο, η έδρα αφαιρείται από
εκείνη µε τον µικρότερο πληθυσµό.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ
Άρθρο 14
Αρµόδιο δικαστήριο
Αρµόδια για τις ενέργειες που ορίζονται στα άρθρα 15 και επόµενα είναι το πολυµελές Πρωτοδικείο της έδρας της περιφέρειας
και το Πρωτοδικείο Αθηνών στην Περιφέρεια Αττικής.
Άρθρο 15
Κατάρτιση συνδυασµών - Υποβολή υποψηφιοτήτων
1. Η εκλογή των δηµάρχων, των δηµοτικών συµβούλων, των
συµβούλων δηµοτικών κοινοτήτων και των προέδρων των δηµοτικών κοινοτήτων γίνεται κατά συνδυασµούς. Υποψηφιότητες για
τα αξιώµατα του πρώτου εδαφίου εκτός συνδυασµών αποκλείονται. Κάθε συνδυασµός περιλαµβάνει τον υποψήφιο δήµαρχο,
τους υποψήφιους δηµοτικούς συµβούλους, ανά εκλογική περιφέρεια, τους υποψήφιους συµβούλους δηµοτικών κοινοτήτων
και τους υποψήφιους προέδρους των δηµοτικών κοινοτήτων, ανά
δηµοτική κοινότητα και για ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%)
τουλάχιστον των δηµοτικών κοινοτήτων.
2. Ο ελάχιστος αριθµός υποψηφίων που πρέπει να περιλαµβάνει ένας συνδυασµός είναι:
α) Για τους υποψήφιους δηµοτικούς συµβούλους, ίσος τουλάχιστον µε τον αριθµό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας, µε
δυνατότητα προσαύξησης έως και εκατόν πενήντα τοις εκατό
(150%). Δεκαδικός αριθµός στρογγυλοποιείται στην επόµενη
ακέραιη µονάδα, εφόσον το κλάσµα είναι ίσο µε το µισό της µονάδας και άνω.
β) Για τους υποψήφιους προέδρους και συµβούλους κάθε δηµοτικής κοινότητας, ίσος τουλάχιστον µε τον αριθµό των εδρών
κάθε δηµοτικής κοινότητας, µε δυνατότητα προσαύξησης έως
και εκατόν πενήντα τοις εκατό (150%). Δεκαδικός αριθµός
στρογγυλοποιείται στην επόµενη ακέραιη µονάδα, εφόσον το
κλάσµα είναι ίσο µε το µισό της µονάδας και άνω.
γ) Από κάθε φύλο, ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) τουλάχιστον του συνολικού αριθµού των υποψηφίων του οικείου συνδυασµού, συµπεριλαµβανοµένου του υποψηφίου δηµάρχου και
των συµβούλων δηµοτικής κοινότητας. Δεκαδικός αριθµός
στρογγυλοποιείται στην επόµενη ακέραιη µονάδα, εφόσον το
κλάσµα είναι ίσο µε το µισό της µονάδας και άνω.
3. Κανείς δεν επιτρέπεται να συµµετέχει σε περισσότερους
συνδυασµούς, ή να είναι υποψήφιος για περισσότερα του ενός
(1) αξιώµατα των δήµων ή των περιφερειών.
4. Η δήλωση των συνδυασµών υποβάλλεται στην ηλεκτρονική
πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων του άρθρου 33 του π.δ. 26/2012
(Α’ 27), περί εκλογής βουλευτών, µε αναλογική εφαρµογή των
άρθρων 32 έως 34 αυτού, η οποία είναι προσβάσιµη µέσω της
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Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ), από τους επικεφαλής των συνδυασµών υποψήφιους δηµάρχους το αργότερο έως τις 23:59 την 31η Αυγούστου του
έτους των εκλογών. Μέχρι τη λήξη της προθεσµίας του πρώτου
εδαφίου, επιτρέπεται µόνο να συµπληρωθεί ο συνδυασµός έως
τον επιτρεπόµενο αριθµό των υποψήφιων δηµοτικών συµβούλων,
συµβούλων δηµοτικών κοινοτήτων και προέδρων δηµοτικών κοινοτήτων µε υποβολή συµπληρωµατικής δήλωσης του υποψήφιου
δηµάρχου. Μετά από τη λήξη της προθεσµίας του πρώτου εδαφίου καµιά µεταβολή της δήλωσης δεν επιτρέπεται, εκτός από
την αντικατάσταση προσώπων που παραιτήθηκαν ή απεβίωσαν,
σύµφωνα µε το άρθρο 16.
5. Στη δήλωση καταχωρίζονται, για κάθε συνδυασµό, το όνοµα
και το έµβληµά του, εφόσον αυτό υπάρχει.
6. Στη δήλωση, για κάθε υποψήφιο:
α) Καταχωρίζονται:
αα) Το όνοµα, το επώνυµο, το πατρώνυµο ή το µητρώνυµο, η
ηµεροµηνία γέννησης, η ιδιότητα και η πλήρης διεύθυνση του
προτεινόµενου ως υποψηφίου δηµάρχου, δηµοτικού συµβούλου,
συµβούλου ή προέδρου δηµοτικής κοινότητας, καθώς και ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).
αβ) Η εκλογική περιφέρεια ή η δηµοτική κοινότητα στην οποία
είναι υποψήφιος.
β) Επισυνάπτεται ηλεκτρονικό παράβολο, από το οποίο προκύπτει ότι ο υποψήφιος δήµαρχος, κάθε υποψήφιος δηµοτικός
σύµβουλος, σύµβουλος δηµοτικής κοινότητας και πρόεδρος δηµοτικής κοινότητας έχει καταθέσει υπέρ του Δηµοσίου ποσό διακοσίων (200), πενήντα (50), δέκα (10) ή δέκα (10) ευρώ,
αντίστοιχα. Το ηλεκτρονικό παράβολο εκδίδεται είτε ατοµικά ανά
υποψήφιο είτε για το σύνολο ή µέρος του συνδυασµού.
7. Κάθε υποψήφιος δηµοτικός σύµβουλος, σύµβουλος ή πρόεδρος δηµοτικής κοινότητας επικυρώνει την υποψηφιότητά του
µε τη διαδικασία της παρ. 5 του άρθρου 34 του π.δ. 26/2012, περί
εκλογής βουλευτών, η οποία υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης
για κάθε έννοµη συνέπεια, µε την οποία δηλώνει ότι:
α) αποδέχεται την υποψηφιότητα για το συγκεκριµένο αξίωµα
και στη συγκεκριµένη εκλογική περιφέρεια ή δηµοτική κοινότητα,
β) δεν στερείται των πολιτικών του δικαιωµάτων και
γ) δεν συντρέχουν τα κωλύµατα εκλογιµότητας και ασυµβίβαστα του άρθρου 10.
8. Στη δήλωση των συνδυασµών:
α) Απαγορεύεται να ορίζεται ή να χρησιµοποιείται ως όνοµα ή
ως έµβληµα του συνδυασµού σύµβολο θρησκευτικής λατρείας,
ή σηµαία, ή άλλο παρόµοιο σύµβολο κράτους, ή σηµείο ιδιαίτερης ευλάβειας, στέµµα, όνοµα ή έµβληµα πολιτικής οργάνωσης,
φωτογραφία οποιουδήποτε προσώπου, έµβληµα κράτους, που
ίσχυε παλαιότερα ή ισχύει ακόµη, καθώς και σύµβολα ή εµβλήµατα του δικτατορικού καθεστώτος της 21ης Απριλίου 1967, ή
σύµβολα ή εµβλήµατα µε ρατσιστικό ή ξενοφοβικό περιεχόµενο,
σύµφωνα µε το άρθρο 1 του ν. 927/1979 (Α’ 139).
β) Eπιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί πέραν του ονόµατος ή του
επωνύµου του υποψηφίου και υποκοριστικό ή ψευδώνυµο, καλλιτεχνικό ή άλλο, αυτού, εφόσον µε αυτό είναι ευρύτερα γνωστός. Στην περίπτωση αυτή, το υποκοριστικό ακολουθεί το
όνοµα ή το επώνυµο και τίθεται σε παρένθεση. Δεν επιτρέπεται
να τίθεται άλλο στοιχείο πέραν του υποκοριστικού ή ψευδωνύµου, όπως κάθε είδους επαγγελµατική, πολιτική ή άλλη ιδιότητα.
Στην περίπτωση αυτή, η αναγραφή θεωρείται µη γενόµενη και ο
υποψήφιος ανακηρύσσεται από το δικαστήριο µόνο µε τα ονοµατεπωνυµικά του στοιχεία. Κάθε υποψήφιος, εφόσον είναι έγγαµος ή έγγαµη ή έχει συνάψει σύµφωνο συµβίωσης, µπορεί να
προσθέσει, ανεξαρτήτως σειράς, και το επώνυµο του ή της συζύγου, του συµβιούντος ή της συµβιούσης. Γυναίκες που είναι
εγγεγραµµένες στην οικογενειακή τους µερίδα µε το επώνυµο
του συζύγου τους, µπορούν να χρησιµοποιήσουν ως πρώτο επώνυµο είτε το πατρικό, είτε του συζύγου, είτε µόνο ένα από αυτά.
Αν γίνει χρήση µόνο του συζυγικού επωνύµου, αντί του πατρωνύµου τίθεται το όνοµα του συζύγου, µε την ένδειξη «σύζυγος»
ή, συντετµηµένα, «συζ.».
9. Αν υποβληθούν περισσότερες δηλώσεις συνδυασµών µε το
ίδιο όνοµα ή έµβληµα από υποψήφιους συνδυασµούς για την

13338

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ανάδειξη δηµοτικών αρχών του ίδιου δήµου, δικαίωµα χρήσης
έχει ο συνδυασµός που το έχει δηλώσει πρώτος.
10. Αν κατά την υποβολή της δήλωσης δεν καταχωριστούν για
κάποιον υποψήφιο τα στοιχεία των υποπερ. αα) και αβ) της περ.
α) της παρ. 6, ή αν από τη διασταύρωση των στοιχείων µε το
Πληροφοριακό Σύστηµα «Μητρώο Πολιτών» του άρθρου 115 του
ν. 4483/2017 (Α’ 107) δεν βεβαιωθεί η συνδροµή των προϋποθέσεων του άρθρου 9, ο υποψήφιος δεν ανακηρύσσεται. Απλά
σφάλµατα στην αναγραφή των ονοµατεπωνυµικών στοιχείων
υποψηφίου διορθώνονται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο,
εφόσον τα ορθά στοιχεία του προκύπτουν χωρίς αµφιβολία από
το «Μητρώο Πολιτών».
11. Η δήλωση του συνδυασµού είναι απαράδεκτη, αν βεβαιωθεί από το αρµόδιο δικαστήριο ότι αυτή:
α) δεν περιλαµβάνει τα στοιχεία των παρ. 1 και 4 έως 7 ή
β) δεν περιλαµβάνει έγκυρο όνοµα συνδυασµού, σύµφωνα µε
τις παρ. 8 και 9 ή
γ) υποβάλλεται εκπρόθεσµα ή
δ) περιλαµβάνει, εξαρχής ή κατόπιν εφαρµογής του δευτέρου
εδαφίου της παρ. 4, λιγότερους υποψηφίους από τα ελάχιστα
όρια της παρ. 2 ή
ε) δεν περιλαµβάνει υποψηφίους δηµοτικούς συµβούλους για
το σύνολο των εκλογικών περιφερειών ή
στ) δεν περιλαµβάνει συµβούλους δηµοτικών κοινοτήτων ή
υποψήφιους προέδρους των δηµοτικών κοινοτήτων για ποσοστό
ογδόντα τοις εκατό (80%) των δηµοτικών κοινοτήτων ή
ζ) δεν πληροί την ποσόστωση φύλου της περ. γ) της παρ. 2 ή
η) δεν έχει καταβληθεί το παράβολο που προβλέπεται στην
περ. β) της παρ. 6.
Αν βεβαιωθεί από το αρµόδιο δικαστήριο παράβαση του πρώτου εδαφίου της περ. α) της παρ. 8 αναφορικά µε το έµβληµα
του συνδυασµού, ο συνδυασµός ανακηρύσσεται µόνο µε το
όνοµά του και χωρίς έµβληµα.
Άρθρο 16
Αντικατάσταση υποψηφίων
που παραιτήθηκαν ή απεβίωσαν
1. Ο υποψήφιος δήµαρχος µπορεί να παραιτηθεί από την υποψηφιότητά του πριν από τις εκλογές. Η παραίτηση υποβάλλεται
µε γραπτή δήλωση, η οποία επιδίδεται µε δικαστικό επιµελητή,
ή παραδίδεται µε απόδειξη στον πρόεδρο πρωτοδικών την εικοστή (20ή) ηµέρα, το αργότερο, πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.
2. Αν υποψήφιος δήµαρχος παραιτηθεί ή αποβιώσει, τη θέση
του στον συνδυασµό καταλαµβάνει είτε νέος υποψήφιος, είτε
ένας από τους υποψήφιους δηµοτικούς συµβούλους του συνδυασµού, ύστερα από γραπτή δήλωση της πλειοψηφίας των
υποψηφίων του συνδυασµού, που επιδίδεται µε δικαστικό επιµελητή, ή παραδίδεται µε απόδειξη στον πρόεδρο πρωτοδικών, το
αργότερο δέκα (10) ηµέρες πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Στη δήλωση καταχωρίζονται τα στοιχεία που ορίζονται
στην παρ. 6 του άρθρου 15 και επισυνάπτεται το παράβολο της
περ. β) της παρ. 6 του ίδιου άρθρου. Το αρµόδιο δικαστήριο ανακηρύσσει τον υποψήφιο που αντικαθιστά εκείνον που παραιτήθηκε ή απεβίωσε µέχρι και την παραµονή της διενέργειας των
εκλογών. Αν υποψήφιος δήµαρχος που παραιτήθηκε ή απεβίωσε,
δεν αντικατασταθεί, τη θέση του καταλαµβάνει ο δηµοτικός σύµβουλος του συνδυασµού που θα λάβει τους περισσότερους
σταυρούς προτίµησης στον δήµο.
3. Αν υποψήφιος δηµοτικός σύµβουλος ή σύµβουλος δηµοτικής κοινότητας ή πρόεδρος δηµοτικής κοινότητας παραιτηθεί ή
αποβιώσει, αυτός δεν αναπληρώνεται, εκτός αν η παραίτηση ή
ο θάνατος επέλθουν πριν από τη λήξη της προθεσµίας κατάθεσης της δήλωσης του συνδυασµού, σύµφωνα µε το άρθρο 15,
οπότε εφαρµόζονται οι παρ. 6 και 7 του ίδιου άρθρου.
4. Θεωρείται νόµιµος ο συνδυασµός που περιέχει αριθµό υποψήφιων δηµοτικών συµβούλων ή συµβούλων δηµοτικής κοινότητας ή προέδρων δηµοτικής κοινότητας µικρότερο από το
ελάχιστο όριο της παρ. 2 του άρθρου 15, περιλαµβανοµένων και
των ποσοστών από κάθε φύλο, εξαιτίας παραίτησης ή θανάτου

υποψηφίων που περιέχονται σε αυτόν, µετά από τη λήξη της
προθεσµίας κατάθεσης της δήλωσης του συνδυασµού, σύµφωνα µε το άρθρο 15.
Άρθρο 17
Ανακήρυξη και κοινοποίηση συνδυασµών
1. Τη 10η Σεπτεµβρίου του έτους των εκλογών, το αρµόδιο δικαστήριο ανακηρύσσει σε δηµόσια συνεδρίαση τους συνδυασµούς που έχουν δηλωθεί νόµιµα.
2. Ο πρόεδρος πρωτοδικών κοινοποιεί αµέσως στον περιφερειάρχη τις σχετικές αποφάσεις.
3. Ο περιφερειάρχης θεωρεί και αποστέλλει αµέσως σε κάθε
δήµο πίνακα των συνδυασµών και υποψηφίων που έχουν ανακηρυχθεί.
4. Μετά από την ανακήρυξη του συνδυασµού, ο υποψήφιος
δήµαρχος υποβάλλει αίτηµα στην Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για απόδοση αριθµού φορολογικού µητρώου
(Α.Φ.Μ.) στον συνδυασµό.
Άρθρο 18
Δικαιώµατα συνδυασµών και υποψηφίων
1. Κάθε συνδυασµός έχει δικαίωµα να διορίσει έναν (1) αντιπρόσωπο και έως (2) δύο αναπληρωτές του σε κάθε εκλογικό
τµήµα, µε γραπτή δήλωση του υποψήφιου δηµάρχου. Με την ίδια
δήλωση µπορεί να ορισθεί, επιπλέον, ένας (1) γενικός αντιπρόσωπος και έως δύο (2) αναπληρωτές του για συγκεκριµένο
αριθµό εκλογικών τµηµάτων.
2. Κάθε συνδυασµός έχει δικαίωµα να διορίσει έναν (1) πληρεξούσιο µε συµβολαιογραφική δήλωση του υποψήφιου δηµάρχου. Ο πληρεξούσιος ενεργεί για λογαριασµό του συνδυασµού
οτιδήποτε µπορεί να ενεργήσει ο επικεφαλής του συνδυασµού
υποψήφιος δήµαρχος κατά τη διεξαγωγή των εκλογών, κατ’ αναλογία του
π.δ. 26/2012 (Α’ 57), περί εκλογής βουλευτών,
και ιδίως των άρθρων 40 και 88.
3. Αν ο επικεφαλής του συνδυασµού υποψήφιος δήµαρχος
έχει παραιτηθεί ή αποβιώσει, χωρίς να έχει αντικατασταθεί, ο διορισµός των αντιπροσώπων, του γενικού αντιπροσώπου, των αναπληρωτών τους και του πληρεξουσίου γίνεται µε δήλωση της
πλειοψηφίας των υποψηφίων δηµοτικών συµβούλων του οικείου
συνδυασµού, που έχουν ανακηρυχθεί.
4. Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι, οι γενικοί αντιπρόσωποι, οι
αναπληρωτές τους και οι πληρεξούσιοι των συνδυασµών έχουν
δικαίωµα να είναι παρόντες και να υποβάλουν κάθε είδους παρατηρήσεις και ενστάσεις καθ’ όλη τη διάρκεια των εκλογών, εωσότου σφραγιστούν οι εκλογικοί σάκοι.
5. Δεν µπορούν να διοριστούν αντιπρόσωποι, γενικοί αντιπρόσωποι, αναπληρωτές τους ή πληρεξούσιοι συνδυασµών οι εν
ενεργεία δήµαρχοι, αντιδήµαρχοι, καθώς και όποιοι δεν έχουν το
δικαίωµα του εκλέγειν.
Άρθρο 19
Πρόγραµµα της εκλογής
1. Ο προϊστάµενος της διεύθυνσης του δήµου που είναι αρµόδια για τη διεξαγωγή των εκλογών, εκδίδει, δηµοσιεύει µε τοιχοκόλληση σε όλες τις συνοικίες, σε όλα τα χωριά και τους
οικισµούς του δήµου και αναρτά στην ιστοσελίδα του δήµου,
τρεις (3) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ψηφοφορία, το πρόγραµµα της εκλογής, στο οποίο αναφέρονται ακριβώς η ηµέρα
της ψηφοφορίας, οι ώρες έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας,
ο τόπος και το κατάστηµα της ψηφοφορίας, οι έδρες για τις
οποίες γίνεται η εκλογή και οι συνδυασµοί µαζί µε τα ονόµατα
των υποψηφίων που συγκροτούν κάθε συνδυασµό, όπως έχουν
ανακηρυχθεί από το αρµόδιο δικαστήριο.
2. Το πρόγραµµα της πρώτης εκλογής σε νέο δήµο εκδίδεται
και δηµοσιεύεται σύµφωνα µε την παρ. 1 από την αρµόδια υπηρεσία της οικείας περιφέρειας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ - ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
Άρθρο 20
Μορφή και περιεχόµενο των ψηφοδελτίων
1. Τα ψηφοδέλτια κατασκευάζονται από λευκό χαρτί.
2. Τα ψηφοδέλτια, για όλη την Επικράτεια, έχουν σχήµα ορθογώνιο.
3. Η εκτύπωση των εντύπων ψηφοδελτίων είναι µε µαύρη απόχρωση.
4. Στο επάνω µέρος του ψηφοδελτίου σηµειώνονται το όνοµα
και το έµβληµα του συνδυασµού, εφόσον αυτό υπάρχει, όπως
αναγράφονται στην απόφαση ανακήρυξης.
5. Στο ψηφοδέλτιο, µετά από το όνοµα και το έµβληµα του
συνδυασµού, εφόσον αυτό υπάρχει, αναγράφονται, κατά σειρά,
όπως αναφέρονται στην απόφαση ανακήρυξης:
α) Το επώνυµο, το όνοµα και το πατρώνυµο ή το µητρώνυµο
του υποψήφιου δηµάρχου, σύµφωνα µε την απόφαση ανακήρυξης του άρθρου 17. Δίπλα ή κάτω από τα ονοµατεπωνυµικά στοιχεία του υποψήφιου δηµάρχου τίθεται η ένδειξη «ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ», εντός ή εκτός παρένθεσης.
β) Το επώνυµο, το όνοµα και το πατρώνυµο ή το µητρώνυµο
των υποψηφίων δηµοτικών συµβούλων, σύµφωνα µε την απόφαση ανακήρυξης του άρθρου 17, µε αλφαβητική σειρά, ανεξαρτήτως εκλογικής περιφέρειας. Στη συνέχεια παρατίθεται, εντός
παρένθεσης, η εκλογική περιφέρεια στην οποία είναι υποψήφιοι.
γ) Ο τίτλος «Υποψήφιοι Σύµβουλοι της Δηµοτικής Κοινότητας»,
ακολουθούµενος από το όνοµα της δηµοτικής κοινότητας και
από κάτω το επώνυµο, το όνοµα και το πατρώνυµο ή µητρώνυµο
των υποψηφίων συµβούλων της δηµοτικής κοινότητας του συνδυασµού, σύµφωνα µε την απόφαση ανακήρυξης του άρθρου 17
ή
δ) Ο τίτλος «Υποψήφιος Πρόεδρος της Δηµοτικής Κοινότητας», ακολουθούµενος από το όνοµα της δηµοτικής κοινότητας
και στη συνέχεια το επώνυµο, το όνοµα και το πατρώνυµο ή το
µητρώνυµο των υποψηφίων προέδρων της δηµοτικής κοινότητας
του συνδυασµού, σύµφωνα µε την απόφαση ανακήρυξης του άρθρου 17.
6. Σε περίπτωση επανάληψης της ψηφοφορίας, σύµφωνα µε
το άρθρο 25, χρησιµοποιούνται νέα ψηφοδέλτια, τα οποία περιλαµβάνουν τα στοιχεία της παρ. 4 και της περ. α) της παρ. 5.
Άρθρο 21
Εκτύπωση και διανοµή των ψηφοδελτίων
1. Τα ψηφοδέλτια των συνδυασµών εκτυπώνονται µε µέριµνα
του οικείου συνδυασµού. Οι συνδυασµοί οφείλουν να τυπώσουν
τα ψηφοδέλτια και να παραδώσουν στον δήµαρχο του οικείου
δήµου, µε απόδειξη, ψηφοδέλτια σε αριθµό επαρκή για τις ανάγκες των εκλογικών τµηµάτων του οικείου δήµου, ο οποίος δεν
µπορεί να είναι µικρότερος από τον αριθµό των αντίστοιχων
εκλογέων, µε δυνατότητα προσαύξησης έως και είκοσι τοις
εκατό (20%), είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ψηφοφορία. Σε περίπτωση επανάληψης της ψηφοφορίας, σύµφωνα
µε το άρθρο 25, τα ψηφοδέλτια παραδίδονται τέσσερις (4) ηµέρες πριν από την ηµέρα της ψηφοφορίας.
2. Ο δήµαρχος του οικείου δήµου οφείλει να εφοδιάσει τις
εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τµηµάτων της περιφέρειάς του µε επαρκή αριθµό ψηφοδελτίων.
Άρθρο 22
Σταυροί προτίµησης
1. Ο εκλογέας εκφράζει την προτίµηση του σε υποψήφιο συνδυασµού, σηµειώνοντας στο ψηφοδέλτιο σταυρό παραπλεύρως
του ονόµατός του.
2. Για την εκλογή δηµοτικών συµβούλων, ο εκλογέας µπορεί
να εκφράσει την προτίµησή του υπέρ ενός (1), δύο (2) ή τριών
(3) υποψηφίων. Αν ο αριθµός των µελών του δηµοτικού συµβουλίου είναι µεγαλύτερος ή ίσος του είκοσι πέντε (25), ο εκλογέας
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µπορεί να εκφράσει την προτίµησή του υπέρ τεσσάρων (4) υποψηφίων κατά ανώτατο όριο.
3. Για την εκλογή συµβούλων δηµοτικών κοινοτήτων, ο εκλογέας µπορεί να εκφράσει την προτίµησή του υπέρ ενός (1) ή δύο
(2) υποψηφίων.
4. Για την εκλογή προέδρου της δηµοτικής κοινότητας, ο εκλογέας µπορεί να εκφράσει την προτίµησή του υπέρ ενός (1) υποψηφίου.
5. Ψηφοδέλτιο που φέρει περισσότερους από τους επιτρεπόµενους σταυρούς προτίµησης, είναι έγκυρο και προσµετράται
υπέρ του συνδυασµού, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη κανένας
σταυρός προτίµησης.
6. Ο σταυρός προτίµησης σηµειώνεται µε στυλογράφο µαύρης ή κυανής απόχρωσης.
7. Για τον υποψήφιο δήµαρχο δεν απαιτείται σταυρός προτίµησης. Αν σηµειωθεί σταυρός προτίµησης, δεν συνεπάγεται ακυρότητα του ψηφοδελτίου.
8. Σε περίπτωση επανάληψης της ψηφοφορίας, σύµφωνα µε
το άρθρο 25, δεν απαιτείται σταυρός προτίµησης. Αν σηµειωθεί
σταυρός προτίµησης, δεν συνεπάγεται ακυρότητα του ψηφοδελτίου.
Άρθρο 23
Άκυρα ψηφοδέλτια
1. Tο ψηφοδέλτιο είναι άκυρο όταν:
α) δεν είναι έντυπο, έστω και µερικά, ή
β) έχει τυπωθεί σε χαρτί ή µε µελάνι που το χρώµα του διαφέρει, κατά τρόπο εµφανή, από αυτό που ορίζουν οι παρ. 1 και 3
του άρθρου 20, ή
γ) έχει σχήµα, διαστάσεις ή µορφή που διαφέρουν, κατά
τρόπο εµφανή, από αυτά που ορίζουν η παρ. 2 του άρθρου 20
και η απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 89, ή
δ) έχει σηµειωθεί σταυρός προτίµησης µε χρώµα διαφορετικό
από αυτό που ορίζει η παρ. 6 του άρθρου 22, ή
ε) έχουν σηµειωθεί σε οποιαδήποτε πλευρά του λέξεις, φράσεις, υπογραµµίσεις, στίγµατα ή άλλα σηµεία, εφόσον κριθεί ότι
τα παραπάνω αποτελούν διακριτικά γνωρίσµατα, που παραβιάζουν µε τρόπο προφανή το απόρρητο της ψηφοφορίας, ή
στ) βρεθεί στον ίδιο φάκελο µε ένα ή περισσότερα άλλα έγκυρα ή άκυρα ψηφοδέλτια, του ίδιου ή διαφορετικού συνδυασµού ή µε λευκά, ή
ζ) βρεθεί σε φάκελο ο οποίος δεν έχει τη µονογραφή του αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής ή σε φάκελο που δεν είναι
σύµφωνος µε το άρθρο 70, ή
η) φέρει εγγραφές και διαγραφές, µε την επιφύλαξη του άρθρου 74 του π.δ. 26/2012 (Α’ 57), περί εκλογής βουλευτών, σχετικά
µε τη χρήση λευκών ψηφοδελτίων λόγω µη επάρκειας των εντύπων.
2. Σε περίπτωση επανάληψης της ψηφοφορίας, σύµφωνα µε το
άρθρο 25, δεν θεωρείται άκυρο το ψηφοδέλτιο του συνδυασµού
που έχει χρησιµοποιηθεί κατά την αρχική ψηφοφορία, εφόσον ο
συνδυασµός αυτός µετέχει στην επαναληπτική ψηφοφορία. Σταυροί προτίµησης που έχουν σηµειωθεί δεν λαµβάνονται υπόψη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Άρθρο 24
Επιτυχών συνδυασµός δηµάρχου και επιλαχόντες
συνδυασµοί του δηµοτικού συµβουλίου Εκλογή δηµάρχου
1. Στις εκλογές των δηµάρχων και των δηµοτικών συµβούλων,
θεωρείται επιτυχών ο συνδυασµός που πλειοψήφησε µε ποσοστό µεγαλύτερο του σαράντα τρία τοις εκατό (43% + 1 ψήφος)
του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων και επιλαχόντες συνδυασµοί του δηµοτικού συµβουλίου αυτοί που έλαβαν έστω και
µία (1) έδρα, σύµφωνα µε το άρθρο 26.
2. Δήµαρχος εκλέγεται ο επικεφαλής του επιτυχόντος συνδυασµού.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 25
Επαναληπτική ψηφοφορία
1. Αν κανένας συνδυασµός δεν πληροί τις προϋποθέσεις της
παρ. 1 του άρθρου 24, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται την επόµενη Κυριακή µεταξύ των υποψήφιων δηµάρχων των δύο (2) συνδυασµών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Δήµαρχος
εκλέγεται ο υποψήφιος δήµαρχος, επικεφαλής του συνδυασµού
που συγκέντρωσε στην επαναληπτική ψηφοφορία την απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων. Αν στην
επαναληπτική ψηφοφορία οι δύο (2) συνδυασµοί ισοψηφήσουν,
το αρµόδιο πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του
δηµάρχου.
2. Αν υπάρξει ισοψηφία µεταξύ δύο (2) ή περισσότερων συνδυασµών στην πρώτη θέση κατά την αρχική ψηφοφορία (α’
γύρος), στην επαναληπτική ψηφοφορία (β’ γύρος) µετέχουν οι
υποψήφιοι δήµαρχοι όλων των συνδυασµών που ισοψήφησαν
στην πρώτη θέση. Το πρώτο εδάφιο εφαρµόζεται και αν στην αρχική ψηφοφορία µετείχαν µόνο δύο (2) συνδυασµοί που ισοψήφησαν.
3. Αν υπάρξει ισοψηφία µεταξύ δύο (2) ή περισσότερων συνδυασµών στη δεύτερη θέση κατά την αρχική ψηφοφορία (α’
γύρος), στην επαναληπτική ψηφοφορία (β’ γύρος) µετέχουν ο
υποψήφιος δήµαρχος του πρώτου σε αριθµό έγκυρων ψηφοδελτίων συνδυασµού και οι υποψήφιοι δήµαρχοι των συνδυασµών
που ισοψήφησαν στη δεύτερη θέση.
4. Στις περιπτώσεις των παρ. 2 και 3, δήµαρχος εκλέγεται ο
υποψήφιος δήµαρχος επικεφαλής του συνδυασµού που έλαβε
στην επαναληπτική ψηφοφορία τη σχετική πλειοψηφία. Αν στην
ψηφοφορία αυτή ισοψηφήσουν στην πρώτη θέση δύο (2) τουλάχιστον υποψήφιοι δήµαρχοι, το αρµόδιο πρωτοδικείο διενεργεί
κλήρωση για την ανάδειξη του δηµάρχου.
5. Επιτυχών συνδυασµός θεωρείται ο συνδυασµός του υποψηφίου δηµάρχου που εκλέχθηκε σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 4
και επιλαχόντες συνδυασµοί οι λοιποί συνδυασµοί.
6. Οι τακτικοί και αναπληρωµατικοί σύµβουλοι εκλέγονται µε
βάση την αρχική ψηφοφορία (α’ γύρος), σύµφωνα µε τους σταυρούς προτίµησης που έλαβε καθένας στην αρχική ψηφοφορία
(α’ γύρος).
7. Η επαναληπτική ψηφοφορία (β’ γύρος) διεξάγεται στα ίδια
εκλογικά τµήµατα, µε τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές, τους ίδιους δικαστικούς αντιπροσώπους και τους ίδιους εφόρους αντιπροσώπων.
Άρθρο 26
Κατανοµή των εδρών του δηµοτικού συµβουλίου
1. Αν το ποσοστό που έλαβε ο επιτυχών συνδυασµός, σύµφωνα µε το άρθρο 24, είναι έως και εξήντα τοις εκατό (60%) του
συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων, ο επιτυχών συνδυασµός
εκλέγει τα τρία πέµπτα (3/5) του συνόλου των εδρών του δηµοτικού συµβουλίου. Το κλάσµα που προκύπτει στρογγυλοποιείται
στην πλησιέστερη ακέραια µονάδα.
2. Αν κατά τον υπολογισµό των τριών πέµπτων (3/5) και των
δύο πέµπτων (2/5) του συνόλου των εδρών προκύπτει κλάσµα µικρότερο του ηµίσεος της µονάδας, δεν υπολογίζεται, ενώ αν
προκύπτει κλάσµα µεγαλύτερο του ηµίσεος, στρογγυλοποιείται
στην επόµενη µονάδα. Με βάση το πρώτο εδάφιο, οι έδρες του
δηµοτικού συµβουλίου που αναλογούν στα τρία πέµπτα (3/5) και
στα δύο πέµπτα (2/5) έχουν, αντίστοιχα, ως εξής:
α) στα δηµοτικά συµβούλια που αποτελούνται από δεκατρία
(13) µέλη, οκτώ (8) και πέντε (5) έδρες, αντίστοιχα,
β) στα δηµοτικά συµβούλια που αποτελούνται από δεκαπέντε
(15) µέλη, εννέα (9) και έξι (6) έδρες, αντίστοιχα,
γ) στα δηµοτικά συµβούλια που αποτελούνται από δέκα εννέα
(19) µέλη, έντεκα (11) και οκτώ (8) έδρες, αντίστοιχα,
δ) στα δηµοτικά συµβούλια που αποτελούνται από είκοσι
πέντε (25) µέλη, δεκαπέντε (15) και δέκα (10) έδρες, αντίστοιχα,
ε) στα δηµοτικά συµβούλια που αποτελούνται από είκοσι εννέα
(29) µέλη, δεκαεπτά (17) και δώδεκα (12) έδρες, αντίστοιχα,
στ) στα δηµοτικά συµβούλια που αποτελούνται από τριάντα

πέντε (35) µέλη, είκοσι µία (21) και δεκατέσσερις (14) έδρες, αντίστοιχα,
ζ) στα δηµοτικά συµβούλια που αποτελούνται από τριάντα
εννέα (39) µέλη, είκοσι τρεις(23) και δεκαέξι (16) έδρες, αντίστοιχα, και
η) στα δηµοτικά συµβούλια που αποτελούνται από σαράντα
τρία (43) µέλη, είκοσι έξι (26) και δεκαεπτά (17) έδρες, αντίστοιχα.
3. Ο επιτυχών συνδυασµός εκλέγει τον αριθµό εδρών που δικαιούται σύµφωνα µε την παρ. 2.
4. Ο υπολογισµός του συνολικού αριθµού εδρών κάθε επιλαχόντος συνδυασµού που δικαιούται έδρα γίνεται ως εξής:
α) Δικαίωµα εκλογής δηµοτικού συµβούλου έχει συνδυασµός
ο οποίος κατά την αρχική ψηφοφορία (α’ γύρο) συγκέντρωσε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) τουλάχιστον του συνολικού αριθµού
των εγκύρων ψηφοδελτίων.
β) Το σύνολο των ψηφοδελτίων της αρχικής ψηφοφορίας (α’
γύρου) των συνδυασµών που δικαιούνται έδρα, σύµφωνα µε την
περ. α), αθροίζεται και διαιρείται µε τον αριθµό των εδρών που
αποµένουν αδιάθετες και τους αντιστοιχούν σύµφωνα µε την
παρ. 2 προσαυξηµένο κατά µία έδρα. Το ακέραιο πηλίκο αποτελεί το εκλογικό µέτρο. Ο αριθµός των εγκύρων ψηφοδελτίων
κάθε επιλαχόντος συνδυασµού διαιρείται µε το εκλογικό µέτρο
και ο συνδυασµός καταλαµβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης.
γ) Αν οι έδρες που καταλαµβάνουν οι συνδυασµοί που συµµετέχουν στην κατανοµή µε την προηγούµενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση, όσες αποµένουν, κατανέµονται
ανά µία (1) µεταξύ όλων των συνδυασµών που δικαιούνται έδρα,
είτε έλαβαν έδρα κατά το προηγούµενο εδάφιο είτε όχι, τηρουµένης της προϋπόθεσης της περ. α), ανάλογα µε τα αχρησιµοποίητα υπόλοιπά τους.
Αν οι συνδυασµοί αυτοί ή µερικοί από αυτούς έχουν ίσο
αριθµό αχρησιµοποίητων υπολοίπων, διεξάγεται κλήρωση από
το αρµόδιο δικαστήριο.
δ) Αν µετά την κατανοµή των εδρών, µε βάση τα αχρησιµοποίητα υπόλοιπα, παραµένουν αδιάθετες έδρες, κατανέµονται ανά
µία (1) στους συνδυασµούς που δικαιούνται έδρα κατά αύξουσα
σειρά, ανάλογα µε τον συνολικό αριθµό των έγκυρων ψηφοδελτίων του συνδυασµού.
ε) Αν οι έδρες που καταλαµβάνουν οι συνδυασµοί µε το εκλογικό µέτρο είναι περισσότερες από τις προς διάθεση έδρες, οι
πλεονάζουσες έδρες αφαιρούνται, ξεκινώντας από τον συνδυασµό που έχει το µικρότερο σχετικώς υπόλοιπο εγκύρων ψηφοδελτίων.
Σε περίπτωση ίσου αριθµού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο (2) ή
περισσότερων συνδυασµών, διενεργείται µεταξύ τους κλήρωση
από το αρµόδιο δικαστήριο.
στ) Αν ουδείς από τους λοιπούς, πλέον του επιτυχόντος, συνδυασµούς που συµµετείχαν στην εκλογή υπερβαίνει το ποσοστό
του τρία τοις εκατό (3%) του συνολικού αριθµού των εγκύρων
ψηφοδελτίων, το σύνολο των αδιάθετων εδρών προσκυρώνεται
στον επιτυχόντα συνδυασµό.
5. Αν το ποσοστό που έλαβε ο επιτυχών συνδυασµός κατά την
αρχική ψηφοφορία είναι µεγαλύτερο του εξήντα τοις εκατό (60%
+ 1 ψήφος) του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων, οι έδρες
κάθε συνδυασµού κατανέµονται αναλογικά, µη εφαρµοζοµένων
των παρ. 1 έως και 4. Ο υπολογισµός του συνολικού αριθµού
εδρών κάθε συνδυασµού γίνεται ως εξής:
α) Δικαίωµα εκλογής δηµοτικού συµβούλου έχει συνδυασµός
ο οποίος κατά την αρχική ψηφοφορία συγκέντρωσε ποσοστό
τρία τοις εκατό (3%) τουλάχιστον του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων.
β) Το σύνολο των ψηφοδελτίων των συνδυασµών που δικαιούνται εκλογή δηµοτικού συµβούλου, σύµφωνα µε την περ.
α), αθροίζεται και διαιρείται µε τον αριθµό των εδρών του δηµοτικού συµβουλίου προσαυξηµένο κατά µία (1) έδρα. Το ακέραιο
πηλίκο αποτελεί το εκλογικό µέτρο και κάθε συνδυασµός λαµβάνει τόσες έδρες όσες φορές περιλαµβάνεται ο αριθµός των
εγκύρων ψηφοδελτίων στο εκλογικό µέτρο.
γ) Αν οι έδρες που λαµβάνουν οι συνδυασµοί που συµµετέχουν
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στην κατανοµή, σύµφωνα µε τις περ. α) και β), είναι λιγότερες από
τις προς διάθεση, όσες αποµένουν, κατανέµονται, τηρουµένης της
προϋπόθεσης της περ. α), ανά µία (1) µεταξύ των συνδυασµών
που δικαιούνται έδρα, είτε έλαβαν έδρα, σύµφωνα µε την περ. β),
είτε όχι, ανάλογα µε τα αχρησιµοποίητα υπόλοιπά τους.
δ) Αν οι συνδυασµοί αυτοί, ή µερικοί από αυτούς, έχουν ίσο
αριθµό αχρησιµοποίητων υπολοίπων, διεξάγεται κλήρωση από
το αρµόδιο δικαστήριο.
ε) Αν, µετά από την κατανοµή των εδρών µε βάση τα αχρησιµοποίητα υπόλοιπα, παραµένουν αδιάθετες έδρες, όσες αποµένουν, κατανέµονται ανά µία (1) στους συνδυασµούς που
δικαιούνται έδρα κατά αύξουσα σειρά ανάλογα µε τον συνολικό
αριθµό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έχουν συγκεντρώσει.
στ) Αν οι έδρες που λαµβάνουν οι συνδυασµοί µε βάση το
εκλογικό µέτρο είναι περισσότερες από τις προς διάθεση έδρες,
οι πλεονάζουσες έδρες αφαιρούνται, ξεκινώντας από τον συνδυασµό που έχει το µικρότερο σχετικώς υπόλοιπο εγκύρων ψηφοδελτίων.
ζ) Σε περίπτωση ίσου αριθµού έγκυρων ψηφοδελτίων µεταξύ
δύο (2) ή και περισσότερων συνδυασµών, διενεργείται µεταξύ
τους κλήρωση από το αρµόδιο δικαστήριο.
6. Αν έχει ανακηρυχθεί ένας µόνο συνδυασµός υποψηφίων, ο
δήµαρχος εκλέγεται από τον µοναδικό συνδυασµό. Οι πρώτοι
κατά σειρά σε σταυρούς προτίµησης, και µέχρι να συµπληρωθεί
ο αριθµός των εδρών του δηµοτικού συµβουλίου, εκλέγονται τακτικοί και οι υπόλοιποι αναπληρωµατικοί σύµβουλοι.
Άρθρο 27
Κατανοµή των εδρών του δηµοτικού συµβουλίου
ανά εκλογική περιφέρεια
Οι έδρες του δηµοτικού συµβουλίου σε δήµο που έχει περισσότερες από µία (1) εκλογικές περιφέρειες κατανέµονται µεταξύ
του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασµών, µε βάση το
αποτέλεσµα της αρχικής ψηφοφορίας και σύµφωνα µε το άρθρο
26, αν ο συνδυασµός κατά την αρχική ψηφοφορία συγκέντρωσε
ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) τουλάχιστον του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων, ως εξής:
α) Στον επιτυχόντα συνδυασµό κατανέµεται µία (1) έδρα σε
κάθε εκλογική περιφέρεια.
β) Ο αριθµός των εγκύρων ψηφοδελτίων, που έλαβε στον
δήµο ο µικρότερος σε εκλογική δύναµη συνδυασµός που δικαιούται έδρα, διαιρείται µε τον αριθµό των εδρών που δικαιούται και το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης, προσαυξηµένο κατά µία
(1) µονάδα, αποτελεί το εκλογικό µέτρο. Ο αριθµός των εγκύρων
ψηφοδελτίων του σε κάθε εκλογική περιφέρεια διαιρείται µε το
εκλογικό µέτρο και ο συνδυασµός καταλαµβάνει τόσες έδρες
όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης. Αν ο συνδυασµός
εξακολουθεί να δικαιούται έδρες στο δηµοτικό συµβούλιο, ο
αριθµός τους συµπληρώνεται µε τη διάθεση ανά µίας από κάθε
εκλογική περιφέρεια, όπου διατηρεί το µεγαλύτερο, κατά φθίνουσα σειρά, αδιάθετο υπόλοιπο ψηφοδελτίων.
γ) Αν σε κάθε εκλογική περιφέρεια υπάρχουν τόσες διαθέσιµες έδρες όσες δικαιούται ο συνδυασµός, τις καταλαµβάνει όλες
και ο αριθµός τους αφαιρείται από τις διαθέσιµες έδρες της
εκλογικής περιφέρειας. Αν δεν υπάρχει επαρκής αριθµός εδρών
της εκλογικής περιφέρειας, στον συνδυασµό κατακυρώνονται
µόνον οι διαθέσιµες έδρες. Αν µετά από την ολοκλήρωση της
διαδικασίας αυτής παραµένουν αδιάθετες για τον συνδυασµό
έδρες, κατανέµονται ανά µία (1) κατά σειρά στις εκλογικές περιφέρειες, στις οποίες ο συνδυασµός διατηρεί το µεγαλύτερο,
κατά φθίνουσα σειρά, αδιάθετο υπόλοιπο ψηφοδελτίων.
δ) Οι έδρες που κατανέµονται, σύµφωνα µε τις περ. α) και β),
αφαιρούνται από τις διαθέσιµες της εκλογικής περιφέρειας.
ε) Με την ίδια διαδικασία κατανέµονται οι έδρες σε κάθε εκλογική περιφέρεια για καθέναν από τους άλλους επιλαχόντες συνδυασµούς κατά αύξουσα σειρά εκλογής.
στ) Οι έδρες που παραµένουν αδιάθετες σε κάθε εκλογική περιφέρεια µετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας των περ. α),
β), γ), δ) και ε) και για όλους τους επιλαχόντες συνδυασµούς καταλαµβάνονται από τον επιτυχόντα συνδυασµό.
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Άρθρο 28
Παραίτηση ή θάνατος υποψήφιου δηµάρχου
σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας
1. Ο υποψήφιος δήµαρχος δεν µπορεί να παραιτηθεί από την
υποψηφιότητά του πριν από την επαναληπτική ψηφοφορία.
2. Πριν από την επαναληπτική ψηφοφορία, αν υποψήφιος δήµαρχος αποβιώσει, η πλειοψηφία των υποψηφίων του συνδυασµού του επιλέγει άλλον υποψήφιο δήµαρχο µεταξύ των
υποψηφίων δηµοτικών συµβούλων. Η δήλωση της επιλογής για
τον νέο υποψήφιο δήµαρχο επιδίδεται µε δικαστικό επιµελητή, ή
παραδίδεται µε απόδειξη στον πρόεδρο πρωτοδικών το αργότερο δύο (2) ηµέρες πριν από την ψηφοφορία. Το αρµόδιο δικαστήριο ανακηρύσσει τον νέο υποψήφιο δήµαρχο σε δηµόσια
συνεδρίαση µέχρι και την παραµονή της ψηφοφορίας. Αν υποβληθεί η δήλωση του δεύτερου εδαφίου, αυτός που εκλέγεται
ως υποψήφιος δήµαρχος, αφαιρείται από τη σειρά κατάταξης
των υποψηφίων συµβούλων του συνδυασµού βάσει των σταυρών
που έλαβαν, ενώ, αν δεν εκλεγεί δήµαρχος, θεωρείται ότι έλαβε
το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων του συνδυασµού και προτάσσεται των συµβούλων της εκλογικής περιφέρειας στην οποία
είναι υποψήφιος. Αν δεν υποβληθεί η δήλωση του δεύτερου εδαφίου, δεν ανακηρύσσεται κανένας υποψήφιος δήµαρχος και δήµαρχος εκλέγεται ο πρώτος σε σταυρούς προτίµησης
σύµβουλος του συνδυασµού, εφόσον ο συνδυασµός του αναδειχθεί επιτυχών.
Άρθρο 29
Εκλογή συµβούλων δηµοτικών κοινοτήτων
1. Στις δηµοτικές κοινότητες µε πληθυσµό µεγαλύτερο ή ίσο
των τριακοσίων ενός (301) κατοίκων, ο συνδυασµός του επιτυχόντος δηµάρχου λαµβάνει τα τρία πέµπτα (3/5) του συνόλου
των εδρών των συµβούλων σε κάθε δηµοτική κοινότητα και οι
επιλαχόντες συνδυασµοί λαµβάνουν τα δύο πέµπτα (2/5). Το κλάσµα που προκύπτει, στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη ακέραια µονάδα. Αν κατά τον υπολογισµό των τριών πέµπτων (3/5)
και των δύο πέµπτων (2/5) του συνόλου των εδρών προκύπτει
κλάσµα µικρότερο του ηµίσεος της µονάδας, δεν υπολογίζεται,
ενώ αν προκύπτει κλάσµα µεγαλύτερο του ηµίσεος, στρογγυλοποιείται στην επόµενη µονάδα. Για την κατανοµή των εδρών των
λοιπών συνδυασµών εφαρµόζεται η παρ. 4 του άρθρου 26 µε
βάση το αποτέλεσµα στη δηµοτική κοινότητα.
2. Με βάση την παρ. 1, οι έδρες του συµβουλίου της δηµοτικής
κοινότητας που αναλογούν στα τρία πέµπτα (3/5) και στα δύο
πέµπτα (2/5) έχουν, αντίστοιχα, ως εξής:
α) στα συµβούλια δηµοτικών κοινοτήτων κοινότητας που αποτελούνται από τρία (3) µέλη, δύο (2) και µία (1) έδρες, αντίστοιχα,
β) στα συµβούλια δηµοτικών κοινοτήτων που αποτελούνται
από πέντε (5) µέλη, τρεις (3) και δύο (2) έδρες, αντίστοιχα,
γ) στα συµβούλια δηµοτικών κοινοτήτων που αποτελούνται
από ένδεκα (11) µέλη, επτά (7) και τέσσερις (4) έδρες, αντίστοιχα, και
δ) στα συµβούλια δηµοτικών κοινοτήτων που αποτελούνται
από δεκαπέντε (15) µέλη, εννέα (9) και έξι (6) έδρες, αντίστοιχα.
3. Αν ο επιτυχών συνδυασµός έλαβε στη δηµοτική κοινότητα
κατά την αρχική ψηφοφορία ποσοστό µεγαλύτερο του εξήντα τοις
εκατό (60% + 1 ψήφος) του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων,
οι έδρες κατανέµονται αναλογικά, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 26, µε βάση το αποτέλεσµα στη δηµοτική κοινότητα.
4. Αν σε δηµοτική κοινότητα δεν έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι
του συνδυασµού του επιτυχόντος δηµάρχου, οι έδρες του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας κατανέµονται αναλογικά µεταξύ των υπόλοιπων συνδυασµών κατ’ ανάλογη εφαρµογή της
παρ. 3. Αν έχει ανακηρυχθεί ένας µόνο συνδυασµός για το συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας, οι σύµβουλοι της δηµοτικής
κοινότητας εκλέγονται από τον µοναδικό αυτόν συνδυασµό. Οι
πρώτοι κατά σειρά σε σταυρούς προτίµησης, µέχρι να συµπληρωθεί ο αριθµός των εδρών του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας εκλέγονται τακτικοί σύµβουλοι και οι υπόλοιποι
αναπληρωµατικοί.
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Άρθρο 30
Εκλογή προέδρων δηµοτικών κοινοτήτων
Στις δηµοτικές κοινότητες µε πληθυσµό έως και τριακόσιους
(300) κατοίκους, πρόεδρος της δηµοτικής κοινότητας εκλέγεται ο
πρώτος σε σταυρούς προτίµησης υποψήφιος του συνδυασµού
που συγκέντρωσε κατά την αρχική ψηφοφορία (Α’γύρος) στη δηµοτική κοινότητα την απόλυτη ή σχετική πλειοψηφία του συνόλου
των έγκυρων ψηφοδελτίων. Οι λοιποί υποψήφιοι, του ιδίου συνδυασµού, κατά τη σειρά των σταυρών που έλαβαν, λογίζονται ως
αναπληρωµατικοί. Σε περίπτωση ισοψηφίας, το αρµόδιο δικαστήριο διενεργεί κλήρωση.
Άρθρο 31
Τακτικοί και αναπληρωµατικοί δηµοτικοί
σύµβουλοι - Ισοψηφία
1. Τακτικοί δηµοτικοί σύµβουλοι εκλέγονται από τους υποψηφίους καθενός από τους συνδυασµούς που εκλέγουν δηµοτικό σύµβουλο, σύµφωνα µε το άρθρο 26, ανά εκλογική περιφέρεια και
κατά σειρά, αυτοί που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς
προτίµησης στο σύνολο του δήµου, εφόσον δεν έχουν παραιτηθεί
ή αποβιώσει. Οι υποψήφιοι δήµαρχοι των επιλαχόντων συνδυασµών θεωρούνται πρώτοι επιτυχόντες σύµβουλοι των συνδυασµών τους σε κάθε εκλογική περιφέρεια.
2. Αν ο επιλαχών συνδυασµός καταλαµβάνει έδρες σε περισσότερες εκλογικές περιφέρειες, ο υποψήφιος δήµαρχος επιλέγει, µε
δήλωσή του προς τον πρόεδρο του αρµόδιου πρωτοδικείου, την
εκλογική περιφέρεια στην οποία επιθυµεί να είναι δηµοτικός σύµβουλος. Η δήλωση υποβάλλεται έως και τέσσερις (4) ηµέρες µετά
την αρχική ή την επαναληπτική ψηφοφορία. Αν δεν υποβληθεί δήλωση εντός της προθεσµίας του δεύτερου εδαφίου, ο υποψήφιος
δήµαρχος λαµβάνει την έδρα της εκλογικής περιφέρειας στην
οποία ο συνδυασµός έλαβε τις περισσότερες έδρες. Αν ο συνδυασµός λάβει ίσο αριθµό εδρών σε περισσότερες περιφέρειες, λαµβάνει την έδρα της εκλογικής περιφέρειας στην οποία ο
συνδυασµός έλαβε τις περισσότερες ψήφους. Αν ο συνδυασµός
λάβει ίσο αριθµό ψήφων σε περισσότερες περιφέρειες, προτάσσεται η εκλογική περιφέρεια µε τον µεγαλύτερο πληθυσµό.
3. Οι λοιποί υποψήφιοι του επιτυχόντος και των επιλαχόντων
συνδυασµών είναι αναπληρωµατικοί των τακτικών συµβούλων της
εκλογικής τους περιφέρειας µε τη σειρά των σταυρών προτίµησης.
4. Αν υποψήφιοι του ίδιου συνδυασµού ισοψηφήσουν, το αρµόδιο δικαστήριο διενεργεί κλήρωση.
Άρθρο 32
Τακτικοί και αναπληρωµατικοί σύµβουλοι
δηµοτικών κοινοτήτων - Ισοψηφία
1. Τακτικοί σύµβουλοι της δηµοτικής κοινότητας εκλέγονται από
τους υποψηφίους καθενός από τους συνδυασµούς των υποψήφιων δηµάρχων, κατά σειρά, αυτοί που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης.
2. Οι λοιποί υποψήφιοι των συνδυασµών είναι αναπληρωµατικοί
των τακτικών συµβούλων της δηµοτικής κοινότητας µε τη σειρά
των σταυρών προτίµησης.
3. Αν οι υποψήφιοι του ίδιου συνδυασµού ισοψηφήσουν, το αρµόδιο δικαστήριο διενεργεί κλήρωση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Άρθρο 33
Μετάδοση των αποτελεσµάτων
1. Για τη µετάδοση στο Υπουργείο Εσωτερικών των αποτελεσµάτων της αρχικής και της επαναληπτικής ψηφοφορίας (α’ και

β’ γύρου) των εκλογών των δηµοτικών αρχών, των αποτελεσµάτων
υπέρ συνδυασµών και υποψηφίων δηµοτικών συµβούλων, συµβούλων δηµοτικής κοινότητας ή προέδρου της δηµοτικής κοινότητας, εφαρµόζεται αναλόγως το άρθρο 94Α του π.δ. 26/2012 (Α’
57), περί εκλογής βουλευτών.
2. Κατά την καταχώρηση των δεδοµένων µπορεί να παρίσταται
ένας (1) αντιπρόσωπος από κάθε συνδυασµό, ο οποίος δικαιούται
να ζητήσει την αποστολή µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
µε τα αποτελέσµατα που έχουν καταχωρηθεί.
Άρθρο 34
Εξαγωγή και δηµοσίευση των αποτελεσµάτων
1. Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής ως πρόεδροι των εφορευτικών επιτροπών αποστέλλουν µε ασφαλή τρόπο τα εκλογικά
στοιχεία στον πρόεδρο πρωτοδικών, γνωστοποιώντας το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας και στον περιφερειάρχη. Μετά από τη
συγκέντρωση των στοιχείων όλων των εκλογικών τµηµάτων του
δήµου, ο πρόεδρος πρωτοδικών εξάγει το γενικό αποτέλεσµα, το
οποίο δηµοσιεύει αµέσως µε τοιχοκόλληση στο κατάστηµα της
έδρας του δικαστηρίου και το γνωστοποιεί οµοίως στον περιφερειάρχη.
2. Η εξαγωγή του γενικού αποτελέσµατος δύναται να διενεργείται µε χρήση των δεδοµένων που έχουν καταχωρηθεί από τους
αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής στο ηλεκτρονικό σύστηµα
ασφαλούς µετάδοσης αποτελεσµάτων.
3. Η τοιχοκόλληση και η δηµοσίευση της εξαγωγής του γενικού
αποτελέσµατος της παρ. 1 περιλαµβάνουν πίνακα των αποτελεσµάτων της ψηφοφορίας, ο οποίος καταρτίζεται από το όργανο
που είναι αρµόδιο για τη δηµοσίευση των αποτελεσµάτων της ψηφοφορίας και περιέχει:
α) τον αριθµό των εγγεγραµµένων εκλογέων,
β) τον αριθµό των ψηφισάντων,
γ) τον αριθµό των έγκυρων ψηφοδελτίων,
δ) τον αριθµό των άκυρων ψηφοδελτίων,
ε) τον αριθµό των λευκών ψηφοδελτίων,
στ) την εκλογική δύναµη κάθε συνδυασµού, δηλαδή το σύνολο
των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασµός,
ζ) τον αριθµό των σταυρών προτίµησης, ανά συνδυασµό, που
έλαβε κάθε υποψήφιος δηµοτικός σύµβουλος,
η) τον αριθµό των σταυρών προτίµησης, ανά συνδυασµό, που
έλαβε κάθε υποψήφιος σύµβουλος δηµοτικής κοινότητας και
θ) τον αριθµό των σταυρών προτίµησης, ανά συνδυασµό, που
έλαβε κάθε υποψήφιος πρόεδρος της δηµοτικής κοινότητας.
Στον πίνακα προτάσσονται οι συνδυασµοί, µε τη σειρά της εκλογικής τους δύναµης. Κάτω από τον πίνακα συντάσσεται πράξη,
στην οποία αναγράφονται ολογράφως τα στοιχεία των περ. α) έως
και θ) για κάθε περίπτωση και η οποία υπογράφεται από τον πρόεδρο πρωτοδικών. Κατά την κατάρτιση του πίνακα µπορεί να παρίσταται ένας (1) αντιπρόσωπος από κάθε συνδυασµό.
Άρθρο 35
Έκθεση πρακτικών
1. Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής ή άλλο µέλος της
παραδίδει τα πρακτικά της, τα λοιπά εκλογικά έγγραφα, τα δέµατα
των ψηφοδελτίων ταξινοµηµένα κατά συνδυασµούς και µε τη
σειρά που είναι αριθµηµένα, καθώς και τους φακέλους στον πρόεδρο πρωτοδικών.
2. Ο πρόεδρος πρωτοδικών εκθέτει τα πρακτικά της εκλογής
µαζί µε τον πίνακα των αποτελεσµάτων της στο κατάστηµα του
αρµοδίου πρωτοδικείου επί πέντε (5) ηµέρες και συντάσσει για
την έκθεση αυτή πρακτικό, που τοιχοκολλάται, επίσης, έξω από
το δικαστικό κατάστηµα.
3. Η έκθεση των πρακτικών γνωστοποιείται µε ανακοίνωση, που
εκδίδει ο πρόεδρος πρωτοδικών, η οποία τοιχοκολλάται στο δηµοτικό κατάστηµα του δήµου και στο κατάστηµα του δικαστηρίου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Άρθρο 36
Επικύρωση της εκλογής
1. Το αρµόδιο πολυµελές πρωτοδικείο µετά από την πάροδο
των πέντε (5) ηµερών της παρ. 2 του άρθρου 35 ανακηρύσσει
τον επιτυχόντα και τους επιλαχόντες συνδυασµούς του δηµοτικού συµβουλίου, τον δήµαρχο, τους τακτικούς και αναπληρωµατικούς δηµοτικούς συµβούλους κάθε συνδυασµού ανά εκλογική
περιφέρεια, τους τακτικούς και αναπληρωµατικούς συµβούλους
ή τους προέδρους των δηµοτικών κοινοτήτων κάθε συνδυασµού.
2. Ο πρόεδρος πρωτοδικών εκθέτει τις αποφάσεις στο κατάστηµα του δικαστηρίου επί τρεις (3) ηµέρες και αποστέλλει αντίγραφό τους στον περιφερειάρχη και στον συντονιστή της οικείας
αποκεντρωµένης διοίκησης. Οι αποφάσεις επικύρωσης της εκλογής αναρτώνται αµελλητί στην ιστοσελίδα του αρµοδίου δικαστηρίου, στην ιστοσελίδα της περιφέρειας και στην ιστοσελίδα
του οικείου δήµου.
Άρθρο 37
Ορκωµοσία αιρετών
1. Μετά από την ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασµών, ο δήµαρχος, οι δηµοτικοί σύµβουλοι, οι σύµβουλοι δηµοτικής κοινότητας και οι πρόεδροι των δηµοτικών
κοινοτήτων, πριν από την ηµέρα εγκατάστασης και ανάληψης
των καθηκόντων τους, δίνουν τον ακόλουθο όρκο, που τελείται
παρουσία νόµιµου θρησκευτικού λειτουργού, ο οποίος είναι εγγεγραµµένος στο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4301/2014 (Α’
223): «Ορκίζοµαι να είµαι πιστός στην πατρίδα, να υπακούω στο
Σύνταγµα και στους νόµους και να εκπληρώνω τίµια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά µου». Ο όρκος των αλλοδαπών πολιτών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ως εξής: «Ορκίζοµαι να είµαι πιστός
στην Ελλάδα, να υπακούω στο Σύνταγµα και στους νόµους και
να εκπληρώνω τίµια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά µου». Όποιος
δεν επιθυµεί να δώσει όρκο, παρέχει, αντί όρκου, την ακόλουθη
διαβεβαίωση: «Δηλώνω, επικαλούµενος την τιµή και τη συνείδησή µου, ότι θα είµαι πιστός στην Ελλάδα, θα υπακούω στο Σύνταγµα και τους νόµους και ότι θα εκπληρώνω τίµια και
ευσυνείδητα τα καθήκοντά µου.»
2. Εάν δεν τηρηθεί ένας από τους τύπους της παρ. 1, θεωρείται ότι ο δήµαρχος, ο δηµοτικός σύµβουλος, ο σύµβουλος δηµοτικής κοινότητας ή ο πρόεδρος δηµοτικής κοινότητας δεν έχει
ορκιστεί.
3. Η ορκωµοσία γίνεται στο κατάστηµα του δήµου, ή σε άλλο
δηµόσιο κτίριο, ή σε κατάλληλο δηµόσιο χώρο εντός των διοικητικών ορίων του δήµου, σε δηµόσια συνεδρίαση, της οποίας ο
ακριβής χρόνος (ηµεροµηνία και ώρα) ορίζεται από τον νεοεκλεγέντα δήµαρχο. Η ηµεροµηνία της ορκωµοσίας ορίζεται το νωρίτερο είκοσι (20) ηµέρες πριν από την ανάληψη των καθηκόντων
και έως την παραµονή της ηµέρας εγκατάστασης και ανάληψης
των καθηκόντων των νέων δηµοτικών αρχών. Αν η ορκωµοσία
εκλεγέντος δηµοτικού συµβούλου, συµβούλου ή προέδρου δηµοτικής κοινότητας δεν πραγµατοποιηθεί την ηµεροµηνία του
δευτέρου εδαφίου για λόγους αντικειµενικής αδυναµίας, ο νεοεκλεγείς δήµαρχος καλεί τον επιτυχόντα δηµοτικό σύµβουλο,
σύµβουλο, ή πρόεδρο δηµοτικής κοινότητας προς ορκωµοσία
εντός πέντε (5) ηµερών αφότου του γνωστοποιήθηκε η άρση των
λόγων.
4. Για την ορκωµοσία συντάσσεται πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τον δήµαρχο, τους δηµοτικούς συµβούλους, τους
συµβούλους δηµοτικής κοινότητας και τους προέδρους των δηµοτικών κοινοτήτων που ορκίστηκαν. Το πρακτικό αυτό συντάσσεται σε δύο (2) αντίτυπα, από τα οποία το ένα παραµένει στον
δήµο και το άλλο αποστέλλεται στον συντονιστή της οικείας αποκεντρωµένης διοίκησης.
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5. Ο δήµαρχος, οι δηµοτικοί σύµβουλοι, οι σύµβουλοι δηµοτικής κοινότητας και οι πρόεδροι των δηµοτικών κοινοτήτων αναλαµβάνουν τα καθήκοντά τους από την ηµέρα της εγκατάστασης.
6. Αν γίνει δεκτή η ένσταση που ασκήθηκε σύµφωνα µε το
άρθρο 72 του παρόντος και τα άρθρα 244 έως 266 του Κώδικα
Διοικητικής Δικονοµίας (ν. 2717/1999, (Α’ 97), περί των διαφορών
που αναφύονται κατά την εκλογική διαδικασία στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης και ακυρωθεί από το αρµόδιο δικαστήριο η απόφαση επικύρωσης της εκλογής του άρθρου 36,
η διαδικασία των παρ. 1 έως 5 επαναλαµβάνεται µε πρωτοβουλία
του δηµάρχου που εκλέγεται µε βάση τη δικαστική απόφαση.
Άρθρο 38
Αποποίηση της εκλογής
1. Αιρετός, ο οποίος δεν αποποιείται την εκλογή του είκοσι (20)
τουλάχιστον ηµέρες πριν από την έναρξη της δηµοτικής περιόδου, µε γραπτή δήλωσή του προς τον συντονιστή της οικείας
αποκεντρωµένης διοίκησης, θεωρείται ότι την έχει αποδεχθεί.
2. Αιρετός, ο οποίος δεν αποποιείται την εκλογή του πλην
όµως δεν δίδει τον όρκο ή τη ρητή διαβεβαίωση του άρθρου 37,
εντός της προθεσµίας της παρ. 1, εκπίπτει αυτοδικαίως. Για την
έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον Επόπτη Ο.Τ.Α.
εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τότε που αυτός έλαβε γνώση
όσων αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.
Άρθρο 39
Παραίτηση αιρετών
1. Η παραίτηση του δηµάρχου υποβάλλεται εγγράφως στον
συντονιστή της οικείας αποκεντρωµένης διοίκησης και καθίσταται
αυτοδικαίως οριστική την εποµένη της κατάθεσης της δήλωσης
στο πρωτόκολλο του συντονιστή της οικείας αποκεντρωµένης διοίκησης.
2. Η παραίτηση των δηµοτικών συµβούλων, των συµβούλων δηµοτικών κοινοτήτων και των προέδρων των δηµοτικών κοινοτήτων
υποβάλλεται εγγράφως στον οικείο δήµαρχο και καθίσταται αυτοδικαίως οριστική την εποµένη της κατάθεσης της δήλωσης στο
πρωτόκολλο του οικείου δηµάρχου.
3. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η παραίτηση των αιρετών των
δήµων από τις θέσεις που κατέχουν εκ της ιδιότητάς τους υποβάλλεται γραπτώς στα όργανα τα οποία τους εξέλεξαν ή τους διόρισαν και καθίσταται αυτοδικαίως οριστική την εποµένη της
κατάθεσης της δήλωσης στο πρωτόκολλο της οικείας υπηρεσίας.
4. Η εκλογή ή ο ορισµός αντικαταστατών, αυτών που παραιτήθηκαν, γίνεται για το υπόλοιπο χρονικό διάστηµα της περιόδου
κατά την οποία αυτοί ασκούσαν καθήκοντα.
5. Ειδικές διατάξεις που ρυθµίζουν διαφορετικά τον τρόπο
υποβολής ή αποδοχής παραίτησης, καθώς και αντικατάστασης
αυτών που παραιτήθηκαν εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 40
Αντικατάσταση και αναπλήρωση συµβούλων
και προέδρων των δηµοτικών κοινοτήτων
1. Τις έδρες των δηµοτικών συµβούλων και των συµβούλων
των δηµοτικών κοινοτήτων που για οποιονδήποτε λόγο µένουν
κενές καταλαµβάνουν οι αναπληρωµατικοί σύµβουλοι του ίδιου
συνδυασµού της ίδιας εκλογικής περιφέρειας ή, αντίστοιχα, της
ίδιας δηµοτικής κοινότητας.
2. Την έδρα του προέδρου της δηµοτικής κοινότητας, που για
οποιονδήποτε λόγο µένει κενή, καταλαµβάνει ο επόµενος, κατά
σειρά των σταυρών που έλαβε στη δηµοτική κοινότητα, υποψήφιος πρόεδρος της δηµοτικής κοινότητας του ιδίου συνδυασµού.
3. Ο δήµαρχος καλεί αµέσως αυτούς που καταλαµβάνουν τις
κενωθείσες έδρες, σύµφωνα µε τις παρ. 1 ή 2, µε τη σειρά της
εκλογής τους, και αυτοί οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωµοσία εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών αφότου τους επιδόθηκε η πρόσκληση. Η ορκωµοσία γίνεται ενώπιον του δηµάρχου,
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σύµφωνα µε το άρθρο 37, το οποίο εφαρµόζεται αναλόγως. Αν
αυτοί που κλήθηκαν, δεν εµφανισθούν εντός της προθεσµίας του
πρώτου εδαφίου, αποβάλλουν αυτοδικαίως την ιδιότητα του αναπληρωµατικού.
4. Αν εξαντληθεί ο αριθµός των αναπληρωµατικών δηµοτικών
συµβούλων του συνδυασµού σε µια εκλογική περιφέρεια, καλούνται να καταλάβουν τις θέσεις που έµειναν κενές για οποιονδήποτε λόγο αναπληρωµατικοί δηµοτικοί σύµβουλοι του ίδιου
συνδυασµού, ανά ένας και κατά σειρά, ξεκινώντας από την εκλογική περιφέρεια µε τον µεγαλύτερο πληθυσµό.
Αν δεν υπάρχουν, καλούνται αναπληρωµατικοί σύµβουλοι, ανά
ένας και κατά σειρά εκλογής, από τους λοιπούς συνδυασµούς,
συµπεριλαµβανοµένου και του επιτυχόντος συνδυασµού, της
ίδιας εκλογικής περιφέρειας, µε τη σειρά της εκλογικής τους δύναµης και µε τη σειρά που έχουν ανακηρυχθεί. Αν και πάλι δεν
υπάρχουν, καλούνται αναπληρωµατικοί σύµβουλοι, ανά ένας και
σύµφωνα µε τη σειρά εκλογής τους, από άλλη εκλογική περιφέρεια, ξεκινώντας από αυτή µε τον µεγαλύτερο πληθυσµό, από
υπόλοιπους συνδυασµούς, συµπεριλαµβανοµένου και του επιτυχόντος συνδυασµού, µε τη σειρά της εκλογικής τους δύναµης
και µε τη σειρά που έχουν ανακηρυχθεί.
5. Αν εξαντληθεί ο αριθµός των αναπληρωµατικών συµβούλων
των δηµοτικών κοινοτήτων του συνδυασµού στην ίδια δηµοτική
κοινότητα, καλούνται, αντίστοιχα, να καταλάβουν τις έδρες που
έµειναν κενές, για οποιονδήποτε λόγο, αναπληρωµατικοί σύµβουλοι των δηµοτικών κοινοτήτων, ανά ένας, από άλλους συνδυασµούς, συµπεριλαµβανοµένου του επιτυχόντος συνδυασµού,
µε τη σειρά της εκλογικής τους δύναµης στη δηµοτική κοινότητα
και µε τη σειρά που έχουν ανακηρυχθεί στην ίδια δηµοτική κοινότητα. Αν και πάλι υπάρχουν κενές έδρες για οποιονδήποτε
λόγο στο συµβούλιο δηµοτικής κοινότητας, το δηµοτικό συµβούλιο, µε απόφασή του, ορίζει δηµοτικό σύµβουλο ή σύµβουλο
άλλης δηµοτικής κοινότητας ως σύµβουλο της δηµοτικής κοινότητας µέχρι τη λήξη της δηµοτικής περιόδου, κατά παρέκκλιση
των παρ. 7 και 8 του άρθρου 10.
6. Αν εξαντληθεί ο αριθµός των αναπληρωµατικών προέδρων
των δηµοτικών κοινοτήτων, το δηµοτικό συµβούλιο ορίζει δηµοτικό σύµβουλο, ο οποίος εκτελεί χρέη προέδρου της δηµοτικής
κοινότητας µέχρι τη λήξη της δηµοτικής περιόδου, κατά παρέκκλιση των παρ. 7 και 8 του άρθρου 10. Το πρώτο εδάφιο εφαρµόζεται και αν σε µία δηµοτική κοινότητα δεν έχει ανακηρυχθεί
από το αρµόδιο δικαστήριο υποψήφιος πρόεδρος δηµοτικής κοινότητας.
7. Αν δηµοτικοί σύµβουλοι ή σύµβουλοι δηµοτικών κοινοτήτων
τεθούν σε αργία και ο αριθµός των δηµοτικών συµβούλων ή συµβούλων δηµοτικών κοινοτήτων είναι µικρότερος από αυτόν που
απαιτείται για την επίτευξη απαρτίας, ο δήµαρχος καλεί αναπληρωµατικούς δηµοτικούς συµβούλους της ίδιας εκλογικής περιφέρειας ή συµβούλους της ίδιας δηµοτικής κοινότητας από τον
συνδυασµό στον οποίο ανήκουν αυτοί που έχουν τεθεί σε αργία
µε τη σειρά της εκλογής τους και για τον µέχρι τη λήξη της αργίας χρόνο. Αν πρόεδροι των δηµοτικών κοινοτήτων τεθούν σε
αργία, ο δήµαρχος καλεί τους αναπληρωµατικούς τους για τον
µέχρι τη λήξη της αργίας χρόνο. Αν για οποιονδήποτε λόγο αυτοί
που κλήθηκαν, σύµφωνα µε το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο, αρνηθούν ή δεν αποδεχτούν την άσκηση των καθηκόντων, εφαρµόζονται αναλόγως οι παρ. 4 έως 6 για όσο διάστηµα διαρκεί η
αργία.
8. Αν µείνουν κενές έδρες δηµοτικών συµβούλων και δεν υπάρχουν αναπληρωµατικοί κανενός συνδυασµού, ο περιφερειάρχης
προκηρύσσει, σε δύο (2) µήνες το αργότερο από την ηµεροµηνία
κατά την οποία οι έδρες κατέστησαν κενές, την εκλογή τόσων
συµβούλων και ισάριθµων αναπληρωµατικών όσες είναι οι κενές
έδρες.
9. Στην αναπληρωµατική εκλογή της παρ. 8 εφαρµόζεται αναλόγως το άρθρο 15. Η υποβολή των υποψηφιοτήτων στην αναπληρωµατική εκλογή γίνεται είκοσι (20) ηµέρες πριν από την
ηµεροµηνία των εκλογών. Οι κενές θέσεις κατανέµονται ανάµεσα
στους συνδυασµούς ανάλογα µε την εκλογική δύναµη καθενός
από αυτούς, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 26.
10. Αναπληρωµατική εκλογή της παρ. 8 διενεργείται στο τε-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

λευταίο έτος της δηµοτικής περιόδου, µόνον αν οι σύµβουλοι
που έχουν αποµείνει δεν αρκούν για την επίτευξη απαρτίας.
11. Τα δηµοτικά συµβούλια, η οικονοµική επιτροπή, η επιτροπή
ποιότητας ζωής και τα συµβούλια δηµοτικών κοινοτήτων λειτουργούν νόµιµα και µε ελλιπή σύνθεση, η οποία δεν µπορεί να περιλαµβάνει µέλη λιγότερα από όσα απαιτείται για να έχουν
απαρτία, αν δηµοτικοί σύµβουλοι ή σύµβουλοι δηµοτικής κοινότητας αποποιηθούν την εκλογή τους, παραιτηθούν, αποβιώσουν,
εκπέσουν, ή τεθούν σε αργία, ή αν οι έδρες µείνουν κενές για
οποιονδήποτε άλλο λόγο και µέχρι οι κενές έδρες να συµπληρωθούν, κατά περίπτωση, µε αναπλήρωση ή µε εκλογές, ή µε τη
λήξη του χρόνου της αργίας.
12. Για τη λήψη αποφάσεων των δηµοτικών συµβουλίων, της
οικονοµικής επιτροπής, της επιτροπής ποιότητας ζωής και των
συµβουλίων δηµοτικών κοινοτήτων, η απαρτία και οι απαραίτητες
πλειοψηφίες υπολογίζονται µε βάση τον αριθµό των δηµοτικών
συµβούλων και συµβούλων δηµοτικών κοινοτήτων, αντίστοιχα,
που έχουν ορκισθεί και εγκατασταθεί, σύµφωνα µε τα άρθρα 5
και 37 ή µε βάση τον αριθµό των µελών που αντιστοιχούν στις
επιτροπές.
13. Όταν το δηµοτικό συµβούλιο ή το συµβούλιο δηµοτικής
κοινότητας δεν µπορεί να λειτουργήσει νόµιµα, επειδή υπάρχει
έλλειψη δηµοτικών συµβούλων ή συµβούλων δηµοτικής κοινότητας, αντίστοιχα, αναστέλλονται κάθε είδους προθεσµίες των
οποίων η τήρηση εξαρτάται από απόφαση του συµβουλίου, µέχρι
να καταστεί δυνατή η νόµιµη λειτουργία του.
Άρθρο 41
Εκλογή εξαιτίας διάλυσης συµβουλίων
1. Αν ένα δηµοτικό συµβούλιο διαλυθεί σύµφωνα µε την παρ.
2 του άρθρου 237 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), ο περιφερειάρχης
προκηρύσσει εκλογές, έναν (1) µήνα το αργότερο από τη διάλυση για το υπόλοιπο της θητείας. Κατά την εκλογή αυτή εκλέγονται και αναπληρωµατικοί.
2. Η διάλυση δηµοτικού συµβουλίου σύµφωνα µε την παρ. 1
επιφέρει διάλυση και των οικείων συµβουλίων δηµοτικής κοινότητας, καθώς και παύση των προέδρων των συµβουλίων των οικείων δηµοτικών κοινοτήτων. Όταν προκηρυχθεί η εκλογή νέου
δηµοτικού συµβουλίου, κατά την εκλογή αυτή εκλέγονται και τα
µέλη των συµβουλίων των δηµοτικών κοινοτήτων και οι πρόεδροι
των συµβουλίων των δηµοτικών κοινοτήτων.
3. Ο συντονιστής της οικείας αποκεντρωµένης διοίκησης αναθέτει στον αρχαιότερο δηµόσιο υπάλληλο πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης µε βαθµό Α’ τα καθήκοντα του δηµάρχου που
σχετίζονται µε τη διεκπεραίωση των επειγουσών υπηρεσιακών
υποθέσεων, καθώς και την ευθύνη της διενέργειας των εκλογών.
4. Αν διαλυθεί συµβούλιο δηµοτικής κοινότητας, µε απόφαση
του οικείου δηµοτικού συµβουλίου ορίζεται τριµελής επιτροπή
δηµοτικών συµβούλων, η οποία ασκεί τις αρµοδιότητες του συµβουλίου δηµοτικής κοινότητας. Στην τριµελή επιτροπή ορίζεται
ένα (1) µέλος από τους επιλαχόντες συνδυασµούς και, αν αυτό
δεν συµβεί, ορίζονται και τα τρία (3) µέλη από τον επιτυχόντα
συνδυασµό.
ΜΕΡΟΣ Γ’
ΕΚΛΟΓΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
Άρθρο 42
Περιφερειακές αρχές
1. Οι περιφέρειες διοικούνται από το περιφερειακό συµβούλιο,
την εκτελεστική επιτροπή, την οικονοµική επιτροπή, τις αποφασιστικού χαρακτήρα επιτροπές του περιφερειακού συµβουλίου
του άρθρου 164 του
ν. 3852/2010 (Α’ 87) και τον περιφερειάρχη.
2. Το περιφερειακό συµβούλιο αποτελείται από:
α) τριάντα πέντε (35) µέλη, σε περιφέρειες µε πληθυσµό έως
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τριακόσιες χιλιάδες (300.000) κατοίκους,
β) σαράντα πέντε (45) µέλη, σε περιφέρειες µε πληθυσµό από
τριακόσιες χιλιάδες έναν έως οκτακόσιες χιλιάδες (300.001800.000) κατοίκους,
γ) εξήντα ένα (61) µέλη, σε περιφέρειες µε πληθυσµό από
οκτακόσιες χιλιάδες έναν (800.001) κατοίκους και άνω.
3. Το περιφερειακό συµβούλιο της Περιφέρειας Αττικής αποτελείται από ογδόντα πέντε (85) µέλη.
Άρθρο 43
Χρόνος διενέργειας εκλογών Διάρκεια περιφερειακής περιόδου
1. Ο περιφερειάρχης και οι περιφερειακοί σύµβουλοι εκλέγονται κάθε πέντε (5) έτη, µε άµεση, καθολική και µυστική ψηφοφορία.
2. Η εκλογή γίνεται την ίδια ηµέρα µε τη διεξαγωγή των δηµοτικών εκλογών, σύµφωνα µε το άρθρο 5.
3. Αν δεν αναδειχθεί επιτυχών συνδυασµός, σύµφωνα µε το
άρθρο 57, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται την επόµενη Κυριακή,
στα ίδια εκλογικά τµήµατα, σύµφωνα µε το άρθρο 58.
4. Αν κατά την ηµέρα της διενέργειας των εκλογών των περιφερειακών αρχών, σε δήµο της περιφέρειας ή σε ένα ή περισσότερα εκλογικά τµήµατά του, δεν διεξαχθεί η ψηφοφορία, αυτή
γίνεται την επόµενη Τετάρτη.
5. Η εγκατάσταση των αρχών γίνεται την 1η Ιανουαρίου του
επόµενου έτους από αυτό της διεξαγωγής των εκλογών και η θητεία τους λήγει την 31η Δεκεµβρίου του πέµπτου έτους.
6. Για την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, η εκλογή περιφερειακών αρχών διεξάγεται την Κυριακή, 8 Οκτωβρίου 2023 και η
εγκατάσταση των αρχών της παρ. 1 γίνεται την 1η Ιανουαρίου
2024.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΚΛΟΓΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΙΝ
Άρθρο 44
Δικαίωµα του εκλέγειν
1. Δικαίωµα να εκλέγουν τις αιρετές περιφερειακές αρχές
έχουν όλοι οι δηµότες των δήµων της περιφέρειας.
2. Δικαίωµα να εκλέγουν τις αιρετές περιφερειακές αρχές
έχουν, επίσης, οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι είναι
εγγεγραµµένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των
δήµων της περιφέρειας.
3. Ως προς το όριο ηλικίας για την άσκηση του δικαιώµατος
του εκλέγειν εφαρµόζεται το άρθρο 4 του π.δ. 26/2012 (Α’ 57),
περί εκλογής βουλευτών.
Άρθρο 45
Άσκηση του δικαιώµατος του εκλέγειν
1. Το δικαίωµα του εκλέγειν ασκούν µόνο όσοι είναι εγγεγραµµένοι στους εκλογικούς καταλόγους και στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των δήµων της περιφέρειας, σύµφωνα µε τα
άρθρα 7 έως 25 του π.δ. 26/2012 (Α’ 57), περί εκλογής βουλευτών.
2. Η άσκηση του δικαιώµατος του εκλέγειν είναι υποχρεωτική.
Κατ’ εξαίρεση, η άσκηση του δικαιώµατος του εκλέγειν δεν είναι
υποχρεωτική για:
α) τους κατοίκους του εξωτερικού,
β) όσους έχουν υπερβεί το εβδοµηκοστό (70ό) έτος της ηλικίας τους, ή
γ) για όσους βρίσκονται την ηµέρα της ψηφοφορίας σε απόσταση µεγαλύτερη των διακοσίων (200) χιλιοµέτρων από το
εκλογικό τµήµα στο οποίο ψηφίζουν.
Άρθρο 46
Εκλογικοί κατάλογοι
1. Οι εκλογικοί κατάλογοι που ισχύουν για την εκλογή βουλευ-
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τών ισχύουν και για τις εκλογές των αιρετών περιφερειακών
αρχών.
2. Σε περίπτωση αναγνώρισης νέου δήµου, απόσπασης ενός
συνοικισµού από έναν δήµο και προσάρτησής του σε άλλον δήµο
ή λοιπών µεταβολών δήµων, εφαρµόζεται το άρθρο 26 του π.δ.
26/2012 (Α’ 57), περί εκλογής βουλευτών.
3. Για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύουν οι ειδικοί
εκλογικοί κατάλογοι του π.δ. 133/1997 (Α’ 121).
4. Ειδικά για την υποβολή υποψηφιότητας, επιτρέπεται η µεταδηµότευση σε δήµο της οικείας περιφέρειας, χωρίς τη συνδροµή της προϋπόθεσης της διετούς κατοικίας της παρ. 7 του
άρθρου 15 ν. 3463/2006 (Α’114). Το δικαίωµα αυτό µπορεί να
ασκηθεί από την 1η Αυγούστου του έτους διενέργειας των εκλογών, µέχρι και την προηγούµενη µέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής της δήλωσης των συνδυασµών της παρ. 4 του
άρθρου 52. Η απόφαση µεταδηµότευσης εκδίδεται υποχρεωτικά
µέσα στην ίδια προθεσµία και είναι αµέσως εκτελεστή. Η απόφαση µεταδηµότευσης παύει να ισχύει µετά την παρέλευση
τριών (3) µηνών από την ανακήρυξη των συνδυασµών, εφόσον
αυτός που µεταδηµότευσε δεν ανακηρυχθεί υποψήφιος σύµφωνα µε το άρθρο 53.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΕΚΛΟΓΙΜΟΙ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ
Άρθρο 47
Προσόντα εκλογιµότητας
1. Περιφερειάρχης µπορεί να εκλεγεί δηµότης δήµου της οικείας περιφέρειας, που έχει το δικαίωµα του εκλέγειν και έχει
συµπληρώσει το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας του κατά
την ηµέρα των εκλογών.
2. Περιφερειακός σύµβουλος µπορεί να εκλεγεί:
α) δηµότης δήµου της οικείας περιφέρειας, που έχει το δικαίωµα του εκλέγειν και έχει συµπληρώσει το δέκατο όγδοο
(18ο) έτος της ηλικίας του κατά την ηµέρα των εκλογών και
β) πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει το δικαίωµα του
εκλέγειν, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του π.δ. 133/1997 (Α’ 121) και
έχει συµπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του
κατά την ηµέρα των εκλογών.
Άρθρο 48
Κωλύµατα εκλογιµότητας και ασυµβίβαστα
1. Δεν µπορούν να εκλεγούν ή να είναι περιφερειάρχες ή περιφερειακοί σύµβουλοι, πολίτες οι οποίοι στερούνται του δικαιώµατος του εκλέγειν.
2. Δεν µπορούν να εκλεγούν ή να είναι περιφερειάρχες ή περιφερειακοί σύµβουλοι:
α) Δικαστικοί λειτουργοί, αξιωµατικοί των ενόπλων δυνάµεων
και των σωµάτων ασφαλείας, αξιωµατικοί του Λιµενικού Σώµατος
- Ελληνικής Ακτοφυλακής, θρησκευτικοί λειτουργοί των γνωστών
θρησκειών, καθώς και τα µέλη των ανεξάρτητων αρχών του άρθρου 101Α του Συντάγµατος, ή των αρχών που χαρακτηρίζονται
µε νόµο ως ανεξάρτητες ή ρυθµιστικές, αν για τα µέλη αυτά προβλέπεται από τον νόµο η πλήρης και αποκλειστική τους απασχόληση, ή η αναστολή άσκησης εκ µέρους τους οποιουδήποτε
άλλου δηµόσιου λειτουργήµατος ή καθήκοντος, αµειβόµενου ή
µη, σε οποιαδήποτε θέση του δηµόσιου τοµέα, κατά τη διάρκεια
της θητείας τους στην αρχή αυτή. Κατ’ εξαίρεση, δικαστικοί λειτουργοί και αξιωµατικοί των ενόπλων δυνάµεων, των σωµάτων
ασφαλείας και του Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής,
εφόσον δεν υπηρέτησαν εντός των ορίων της περιφέρειας στην
οποία επιθυµούν να θέσουν υποψηφιότητα κατά τους τελευταίους είκοσι τέσσερις (24) µήνες πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών των περιφερειακών αρχών, µπορούν να είναι υποψήφιοι,
εφόσον παραιτηθούν από τη θέση τους, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 30 του π.δ. 26/2012 (Α’ 57), περί εκλογής βουλευτών, πριν από την ηµεροµηνία ανακήρυξης των υποψηφίων.
Το ασυµβίβαστο του πρώτου εδαφίου δεν καταλαµβάνει όσους
εκ του ένστολου προσωπικού των σωµάτων ασφαλείας και του
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Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής προάγονται σε
αξιωµατικούς, µε τη συµπλήρωση ετών πραγµατικής υπηρεσίας
κατά τη διάρκεια της αιρετής θητείας τους. Ειδικές διατάξεις που
απαγορεύουν την υποβολή ή την αποδοχή της παραίτησης των
προσώπων αυτών, ή που περιορίζουν το δικαίωµά τους να παραιτηθούν, ή την αρµοδιότητα της αρχής να αποδεχθεί την παραίτησή τους εξακολουθούν να ισχύουν.
β) Ο Περιφερειακός Συµπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης, εφόσον η χωρική του αρµοδιότητα αφορά ή καταλαµβάνει την περιφέρεια για την οποία θέτει υποψηφιότητα, για
τέσσερα (4) έτη από τη λήξη της θητείας του µε οποιονδήποτε
τρόπο.
γ) Ο Επόπτης Ο.Τ.Α., στο σύνολο των περιφερειών στις οποίες
εκτείνεται η αρµοδιότητά του, για τέσσερα (4) έτη από τη λήξη
της θητείας του µε οποιονδήποτε τρόπο.
δ) Διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι διοικητικών συµβουλίων,
διευθύνοντες ή εντεταλµένοι σύµβουλοι των νοµικών προσώπων
δηµοσίου δικαίου, των κρατικών νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δηµοσίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει, άµεσα ή έµµεσα, το Δηµόσιο µε
διοικητική πράξη ή ως µέτοχος, καθώς και των πάσης φύσεως
νοµικών προσώπων της περιφέρειας, οι οποίοι δεν είναι αιρετοί
της τοπικής αυτοδιοίκησης, ή δεν έχουν εκλεγεί στα ανωτέρω
αξιώµατα, ή δεν έχουν οριστεί στις θέσεις αυτές λόγω ιδιότητας
(ex officio), σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που διέπει τα νοµικά αυτά
πρόσωπα, στις περιφέρειες στα διοικητικά όρια των οποίων
εκτείνεται η χωρική αρµοδιότητα των νοµικών προσώπων, εφόσον κατείχαν τα συγκεκριµένα αξιώµατα κατά και µετά από την
1η Ιανουαρίου του έτους διεξαγωγής των εκλογών.
ε) Υπάλληλοι µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 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 (Α’ 143), ως έχει δέκα (10) µήνες πριν από τη διενέργεια των εκλογών, οι οποίοι κατά και µετά από την 1η Ιανουαρίου
του έτους διεξαγωγής των εκλογών άσκησαν καθήκοντα προϊσταµένου οργανικής µονάδας επιπέδου γενικής διεύθυνσης ή
διεύθυνσης στις περιφερειακές ενότητες, στα διοικητικά όρια
των οποίων εκτεινόταν η αρµοδιότητα των οργανικών τους µονάδων. Στο πεδίο εφαρµογής του πρώτου εδαφίου δεν υπάγονται οι διευθυντές σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και οι διευθυντές τµηµάτων, µονάδων, κλινικών και εργαστηρίων ιατρικής υπηρεσίας του
Εθνικού Συστήµατος Υγείας, ενώ υπάγονται οι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης και οι διευθυντές εκπαίδευσης, οι διευθυντές ιατροί που προΐστανται της Ιατρικής Υπηρεσίας και των
Κέντρων Υγείας, καθώς και ο υπεύθυνος συντονιστής της επιστηµονικής λειτουργίας Κέντρου Υγείας.
στ) Όποιοι συνδέονται µε την οικεία περιφέρεια, τα νοµικά της
πρόσωπα ή τα νοµικά πρόσωπα στα οποία αυτή συµµετέχει, µε
σύµβαση προµήθειας, εκτέλεσης έργου, παροχής υπηρεσιών,
παραχώρησης δικαιώµατος εκµετάλλευσης έργου ή υπηρεσίας
µε αντικείµενο συνολικής αξίας άνω των δέκα χιλιάδων (10.000)
ευρώ, εφόσον η σύµβαση είναι σε ισχύ κατά και µετά από την 1η
Ιανουαρίου του έτους διεξαγωγής των εκλογών. Δεν αποτελεί
κώλυµα ή ασυµβίβαστο η ιδιότητα του µέλους της διοίκησης, ή
του υπαλλήλου δηµοσίων επιχειρήσεων και οργανισµών κοινής
ωφέλειας που συνδέονται µε την οικεία περιφέρεια, τα νοµικά
της πρόσωπα ή τα νοµικά πρόσωπα στα οποία αυτή συµµετέχει,
µε σύµβαση που είναι σχετική µε το αντικείµενο της δραστηριότητάς τους. Δεν αποτελεί ασυµβίβαστο η σύναψη σύµβασης αγοράς, εκποίησης ή εκµίσθωσης ακινήτων της περιφέρειας,
εφόσον η σχετική σύµβαση έχει συναφθεί ύστερα από πλειοδοτική δηµοπρασία.
ζ) Γενικοί διευθυντές, διευθύνοντες σύµβουλοι, πρόεδροι και
µέλη διοικητικών συµβουλίων, διαχειριστές, µέτοχοι και εταίροι
κεφαλαιουχικών εταιρειών, που έχουν συµβληθεί µε την οικεία
περιφέρεια, τα νοµικά της πρόσωπα ή τα νοµικά πρόσωπα στα
οποία αυτή συµµετέχει, εφόσον το ποσοστό συµµετοχής τους
στις εταιρείες υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού
κεφαλαίου της εταιρείας, καθώς και εταίροι προσωπικών εται-
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ρειών και κοινοπρακτούντα πρόσωπα, που έχουν συµβληθεί µε
την οικεία περιφέρεια, τα νοµικά της πρόσωπα ή τα νοµικά πρόσωπα στα οποία αυτή συµµετέχει, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περ. στ). Αν η οικεία περιφέρεια συµµετέχει µε
οποιονδήποτε τρόπο στην επιχείρηση µε την οποία συµβάλλεται
η ίδια, τα νοµικά της πρόσωπα ή τα νοµικά πρόσωπα στα οποία
µετέχει, δεν υπάρχει ασυµβίβαστο για τους αιρετούς της περιφέρειας που µετέχουν στη διοίκηση της επιχείρησης αυτής.
η) Εκτελεστικοί γραµµατείς περιφερειών, ειδικοί σύµβουλοι
των περιφερειών και δικηγόροι µε έµµισθη εντολή των περιφερειών, στις περιφέρειες στις οποίες υπηρέτησαν κατά και µετά
την 1η Ιανουαρίου του έτους διεξαγωγής των εκλογών. Οι δικηγόροι µε έµµισθη εντολή 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 ανάλογη εφαρµογή του
άρθρου 32 του ν. 4257/2014 (Α’93).
3. Κώλυµα εκλογιµότητας συντρέχει για:
α) όσους έχουν εκπέσει από οποιοδήποτε αιρετό αξίωµα πρώτου ή δεύτερου βαθµού τοπικής αυτοδιοίκησης ύστερα από:
αα) αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση, σύµφωνα µε την
περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 236 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), περί
έκπτωσης εξαιτίας καταδίκης, ή
αβ) αιτιολογηµένη απόφαση του Επόπτη Ο.Τ.Α. για πειθαρχικό
παράπτωµα, σύµφωνα µε τα άρθρα 233 και 234 του ν. 3852/2010,
περί πειθαρχικής ευθύνης και πειθαρχικής διαδικασίας, αντίστοιχα, ή
β) αυτούς που στερούνται των πολιτικών δικαιωµάτων τους ή
στους οποίους έχει επιβληθεί αποστέρηση δηµόσιας θέσης ή δηµόσιου ή αυτοδιοικητικού αξιώµατος µε αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση.
4. Δεν µπορούν να είναι περιφερειάρχες ή περιφερειακοί σύµβουλοι, υπάλληλοι µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην ίδια περιφέρεια και τα
πάσης φύσεως νοµικά πρόσωπα τα οποία έχει συστήσει ή στα
οποία µετέχει η περιφέρεια. Το ασυµβίβαστο δεν συντρέχει, αν
τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου παραιτηθούν από τη θέση
τους πριν από την ηµέρα της εγκατάστασής τους. Αν δεν παραιτηθούν πριν από την ηµέρα της εγκατάστασής τους, εκπίπτουν
αυτοδικαίως από το αξίωµα. Η αρµόδια υπηρεσία της περιφέρειας οφείλει αµελλητί να ενηµερώσει τον Επόπτη Ο.Τ.Α. για την
έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης. Αν τα πρόσωπα του
πρώτου εδαφίου εκλεγούν και λήξει για οποιονδήποτε λόγο η θητεία τους, επανέρχονται αυτοδικαίως στην ενεργό υπηρεσία,
σύµφωνα µε το άρθρο 32 του ν. 4257/2014 (Α’ 93).
5. Περιφερειάρχες ή περιφερειακοί σύµβουλοι που αποδέχονται οποιοδήποτε από τα καθήκοντα ή τα έργα που συνιστούν
ασυµβίβαστο, εκπίπτουν από το αξίωµά τους. Το αρµόδιο διοικητικό εφετείο, µε απόφασή του, διαπιστώνει την ύπαρξη του
ασυµβίβαστου και την έκπτωση από το αξίωµα, ύστερα από ένσταση που ασκείται σύµφωνα µε το άρθρο 72 του παρόντος και
τα άρθρα 244 έως 266 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας
του (ν. 2717/1999, Α’ 97), περί των διαφορών που αναφύονται
κατά την εκλογική διαδικασία στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Κατά της απόφασης µε την οποία διαπιστώνεται το
ασυµβίβαστο χωρεί αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Συµβουλίου
της Επικρατείας, σύµφωνα µε το άρθρο 82 του παρόντος και τα
άρθρα 53 έως 66 του π.δ. 18/1989 (Α’ 8), περί της αίτησης αναίρεσης. Περιφερειάρχες ή περιφερειακοί σύµβουλοι που αποκτούν δηµοτικότητα σε δήµο εκτός των ορίων της οικείας
περιφέρειας εκπίπτουν από το αξίωµά τους αυτοδικαίως. Για την
έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Επόπτη Ο.Τ.Α., εντός
δεκαπέντε (15) ηµερών από τότε που έλαβε γνώση της απόκτησης νέας δηµοτικότητας.
6. Τα κωλύµατα των περ. α) και β) της παρ. 3 ισχύουν για την
επόµενη της έκπτωσης αυτοδιοικητική περίοδο και καταλαµβάνουν και τους δύο βαθµούς τοπικής αυτοδιοίκησης.
7. Υποψηφιότητα και στους δύο βαθµούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή για περισσότερα του ενός αυτοδιοικητικά αξιώµατα στον
ίδιο ή σε άλλο βαθµό τοπικής αυτοδιοίκησης δεν επιτρέπεται.
Υποψήφιος ο οποίος θέτει υποψηφιότητα κατά παράβαση του
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πρώτου εδαφίου, δεν ανακηρύσσεται σε καµία από τις θέσεις για
τις οποίες έχει θέσει υποψηφιότητα. Αν, παρόλα αυτά, ανακηρυχθεί, η υποψηφιότητά του ακυρώνεται για όλες τις θέσεις µε
απόφαση του αρµοδίου δικαστηρίου, σύµφωνα µε το άρθρο 72
του παρόντος και τα άρθρα 244 έως 266 του Κώδικα Διοικητικής
Δικονοµίας. Κατά της απόφασης του αρµοδίου δικαστηρίου
χωρεί αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, σύµφωνα µε το άρθρο 82 του παρόντος και τα άρθρα 53
έως 66 του π.δ. 18/1989.
8. Δεν επιτρέπεται η σύµπτωση στο ίδιο πρόσωπο της ιδιότητας αιρετού και στους δύο βαθµούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή
δύο άµεσα αιρετών αυτοδιοικητικών αξιωµάτων. Στην περίπτωση
αυτή, επέρχεται αυτοδίκαιη έκπτωση και από τα δύο αξιώµατα,
µε διαπιστωτική πράξη του οικείου Επόπτη Ο.Τ.Α..
Άρθρο 49
Ασυµβίβαστο λόγω οφειλών
1. Δεν µπορούν να είναι περιφερειάρχες ή περιφερειακοί σύµβουλοι όποιοι είναι, από οποιαδήποτε αιτία, οφειλέτες των οικείων περιφερειών, καθώς και των νοµικών τους προσώπων
δηµοσίου δικαίου.
2. Αν οφειλέτης της οικείας περιφέρειας ή των νοµικών προσώπων της παρ. 1 εκλεγεί περιφερειάρχης ή περιφερειακός σύµβουλος, οφείλει να εξοφλήσει ή να ρυθµίσει την οφειλή του έως
την ηµέρα της εγκατάστασης των περιφερειακών αρχών. Αν η
οφειλή δεν εξοφληθεί ή δεν ρυθµιστεί εντός της προθεσµίας του
πρώτου εδαφίου, ο περιφερειάρχης και ο περιφερειακός σύµβουλος εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αξίωµα. Η οικεία οικονοµική υπηρεσία, κατόπιν αυτεπαγγέλτου ελέγχου όλων των
ανακηρυχθέντων, οφείλει αµελλητί να ενηµερώσει τον Επόπτη
Ο.Τ.Α.. Για την έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Επόπτη Ο.Τ.Α., εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τότε που έλαβε
γνώση της µη εξόφλησης ή µη ρύθµισης της οφειλής από την οικονοµική υπηρεσία.
3. Αν περιφερειάρχης ή περιφερειακός σύµβουλος καταστεί
µετά από την εκλογή του οφειλέτης της οικείας περιφέρειας ή
των νοµικών προσώπων της παρ. 1, οφείλει να εξοφλήσει ή να
ρυθµίσει την οφειλή του εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο
(2) µηνών, αφότου η βεβαίωση της οφειλής καταστεί οριστική
και λάβει γνώση αυτής ή, αν ασκηθούν ένδικα βοηθήµατα, αφότου εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Αν η οφειλή δεν εξοφληθεί ή δεν ρυθµιστεί εντός της προθεσµίας του πρώτου
εδαφίου, ο περιφερειάρχης ή ο περιφερειακός σύµβουλος εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωµα. Η οικεία οικονοµική υπηρεσία
οφείλει να ενηµερώσει αµελλητί τον οικείο Επόπτη Ο.Τ.Α.. Για
την έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Επόπτη Ο.Τ.Α.,
εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τότε που έλαβε γνώση της µη
εξόφλησης ή της µη ρύθµισης της οφειλής από την οικονοµική
υπηρεσία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΕΔΡΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Άρθρο 50
Εκλογικές περιφέρειες
Κάθε περιφερειακή ενότητα κατά την έννοια του άρθρου 3 του
ν. 3852/2010 (Α’ 87) συνιστά αντίστοιχη εκλογική περιφέρεια.
Άρθρο 51
Έδρες περιφερειακών συµβούλων
κάθε εκλογικής περιφέρειας
1. Μέτρο για τον υπολογισµό των εδρών των περιφερειακών
συµβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας αποτελεί το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης του πληθυσµού της περιφέρειας δια του αριθµού των µελών του περιφερειακού συµβουλίου κάθε περιφέρειας.
2. Από το πηλίκο της διαίρεσης του πληθυσµού κάθε εκλογικής
περιφέρειας δια του εκλογικού µέτρου προκύπτουν οι έδρες των

13347

περιφερειακών της συµβούλων.
3. Οι έδρες των περιφερειακών συµβούλων στο περιφερειακό
συµβούλιο που παραµένουν αδιάθετες προστίθενται ανά µία (1)
στις εκλογικές περιφέρειες µε τα µεγαλύτερα, κατά σειρά, υπόλοιπα, εωσότου συµπληρωθεί ο αριθµός των µελών του περιφερειακού συµβουλίου, όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 42.
4. Εάν από τη διαδικασία των παρ. 1, 2 και 3 προκύψουν εκλογικές περιφέρειες µε αριθµό εδρών µικρότερο ή ίσο των δύο (2),
οι ελλείπουσες συµπληρώνονται µε την αφαίρεση µίας (1) από
κάθε εκλογική περιφέρεια µε τον µεγαλύτερο αριθµό εδρών και
κατά φθίνουσα σειρά. Η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται µέχρι
να συµπληρωθεί ο ελάχιστος αριθµός των εδρών. Σε περίπτωση
εκλογικών περιφερειών µε τον ίδιο αριθµό εδρών, συµπεριλαµβανοµένων όσων έχουν ήδη αφαιρεθεί σύµφωνα µε το πρώτο και
δεύτερο εδάφιο, η έδρα αφαιρείται από εκείνη µε τον µικρότερο
πληθυσµό. Ειδικά, για τις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου,
Ιονίων Νήσων, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας
και Αττικής, η διαδικασία της παρούσας εφαρµόζεται αν προκύψουν εκλογικές περιφέρειες µε αριθµό εδρών µικρότερο της µίας
(1).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
Άρθρο 52
Κατάρτιση συνδυασµών - Υποβολή υποψηφιοτήτων
1. Η εκλογή του περιφερειάρχη και των περιφερειακών συµβούλων γίνεται κατά συνδυασµούς. Υποψηφιότητες για τα αξιώµατα
του πρώτου εδαφίου εκτός συνδυασµών αποκλείονται. Κάθε συνδυασµός περιλαµβάνει τον υποψήφιο περιφερειάρχη και τους
υποψήφιους περιφερειακούς συµβούλους ανά εκλογική περιφέρεια.
2. Ο αριθµός των υποψήφιων περιφερειακών συµβούλων πρέπει
να είναι ίσος τουλάχιστον µε τον αριθµό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας, µε δυνατότητα προσαύξησης έως και εκατόν πενήντα τοις εκατό (150%) ανά εκλογική περιφέρεια. Δεκαδικός
αριθµός στρογγυλοποιείται στην επόµενη ακέραιη µονάδα, εφόσον το κλάσµα είναι ίσο µε µισό της µονάδας και άνω. Ο αριθµός
των υποψήφιων περιφερειακών συµβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%), τουλάχιστον, του συνολικού αριθµού των υποψηφίων του οικείου συνδυασµού,
συµπεριλαµβανοµένου του υποψηφίου περιφερειάρχη. Δεκαδικός
αριθµός στρογγυλοποιείται στην επόµενη ακέραιη µονάδα, εφόσον το κλάσµα είναι ίσο µε µισό της µονάδας και άνω.
3. Κανείς δεν επιτρέπεται να συµµετέχει σε περισσότερους από
έναν (1) συνδυασµούς ή να είναι υποψήφιος για περισσότερα του
ενός (1) αξιώµατα των δήµων ή των περιφερειών.
4. Η δήλωση των συνδυασµών υποβάλλεται στην ηλεκτρονική
πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων του άρθρου 33 του π.δ. 26/2012
(Α’ 57), περί εκλογής βουλευτών, µε αναλογική εφαρµογή των άρθρων 32 έως 34 αυτού, η οποία είναι προσβάσιµη µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ),
από τους επικεφαλής των συνδυασµών υποψήφιους περιφερειάρχες το αργότερο έως τις 23:59 την 31η Αυγούστου του έτους
των εκλογών. Μέχρι τη λήξη της προθεσµίας του πρώτου εδαφίου,
επιτρέπεται µόνο να συµπληρωθεί ο συνδυασµός έως τον επιτρεπόµενο αριθµό των υποψήφιων συµβούλων µε συµπληρωµατική
δήλωση του υποψηφίου περιφερειάρχη. Μετά από τη λήξη της
προθεσµίας του πρώτου εδαφίου καµία µεταβολή της δήλωσης
δεν επιτρέπεται, εκτός από την αντικατάσταση προσώπων που παραιτήθηκαν ή απεβίωσαν, σύµφωνα µε το άρθρο 68.
5. Στη δήλωση καταχωρίζονται, για κάθε συνδυασµό, το όνοµα
και το έµβληµά του, εφόσον αυτό υπάρχει.
6. Στη δήλωση, για κάθε υποψήφιο:
α) Καταχωρίζονται:
αα) Το όνοµα, το επώνυµο, το πατρώνυµο ή το µητρώνυµο, η
ηµεροµηνία γέννησης, η ιδιότητα και η πλήρης διεύθυνση του
προτεινόµενου ως υποψηφίου περιφερειάρχη ή περιφερειακού
συµβούλου, καθώς και ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου
(Α.Φ.Μ.).
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αβ) Η εκλογική περιφέρεια στην οποία είναι υποψήφιος.
αγ) Ο δήµος στο δηµοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραµµένος.
β) Επισυνάπτεται ηλεκτρονικό παράβολο από το οποίο προκύπτει ότι ο υποψήφιος περιφερειάρχης και κάθε υποψήφιος περιφερειακός σύµβουλος έχουν καταθέσει υπέρ του Δηµοσίου ποσό
πεντακοσίων (500) ή εκατό (100) ευρώ, αντίστοιχα. Το κάθε παράβολο µπορεί να είναι είτε ατοµικό, ανά υποψήφιο, είτε για το σύνολο ή µέρος του συνδυασµού.
7. Κάθε υποψήφιος περιφερειακός σύµβουλος επικυρώνει την
υποψηφιότητά του µε τη διαδικασία της παρ. 5 του άρθρου 34 του
π.δ. 26/2012, περί εκλογής βουλευτών, η οποία έχει χαρακτήρα
υπεύθυνης δήλωσης. Κατά την επικύρωση ο υποψήφιος επιβεβαιώνει ότι:
α) αποδέχεται την υποψηφιότητα για το συγκεκριµένο αξίωµα
και στη συγκεκριµένη εκλογική περιφέρεια,
β) δεν στερείται των πολιτικών του δικαιωµάτων και
γ) δεν συντρέχουν τα κωλύµατα εκλογιµότητας και τα ασυµβίβαστα του άρθρου 48.
8. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλόγως οι παρ. 8 έως και 11
του άρθρου 15.
9. Αρµόδιο δικαστήριο για τις ενέργειες που ορίζονται στα
άρθρα 53 και επόµενα είναι το δικαστήριο του άρθρου 14.
10. Για την αντικατάσταση υποψηφίων που παραιτήθηκαν ή απεβίωσαν εφαρµόζεται αναλόγως το άρθρο 16.
Άρθρο 53
Ανακήρυξη και κοινοποίηση συνδυασµών
1. Τη 10η Σεπτεµβρίου του έτους των εκλογών, το αρµόδιο δικαστήριο ανακηρύσσει σε δηµόσια συνεδρίαση τους συνδυασµούς που έχουν δηλωθεί νόµιµα.
2. Ο πρόεδρος πρωτοδικών κοινοποιεί αµέσως τις σχετικές αποφάσεις στον περιφερειάρχη.
3. Ο περιφερειάρχης θεωρεί και αποστέλλει αµέσως σε κάθε
δήµο της οικείας περιφέρειας πίνακα των συνδυασµών που έχουν
ανακηρυχθεί.
4. Μετά από την ανακήρυξη του συνδυασµού, ο υποψήφιος περιφερειάρχης υποβάλλει αίτηµα στην Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για απόδοση αριθµού φορολογικού µητρώου
(Α.Φ.Μ.) στον συνδυασµό.
5. Για τα δικαιώµατα συνδυασµών και υποψηφίων εφαρµόζεται
αναλόγως το άρθρο 18.
6. Για το πρόγραµµα εκλογής εφαρµόζεται αναλόγως το άρθρο
19. Η έκδοση του προγράµµατος εκλογών γίνεται από την αρµόδια υπηρεσία του δήµου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ - ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
Άρθρο 54
Μορφή και περιεχόµενο των ψηφοδελτίων
1. Τα ψηφοδέλτια κατασκευάζονται από λευκό χαρτί.
2. Τα ψηφοδέλτια, για όλη την Επικράτεια, έχουν σχήµα ορθογώνιο. Η εκτύπωση των εντύπων ψηφοδελτίων είναι µε µαύρη απόχρωση.
3. Σε κάθε εκλογική περιφέρεια, ο συνδυασµός εκτυπώνει ιδιαίτερο ψηφοδέλτιο, στο επάνω µέρος του οποίου σηµειώνονται το
όνοµα και το έµβληµα του συνδυασµού, εφόσον αυτό υπάρχει,
όπως αναγράφονται στην απόφαση ανακήρυξης.
4. Στο ψηφοδέλτιο, µετά από το όνοµα και το έµβληµα του συνδυασµού, εφόσον αυτό υπάρχει, αναγράφονται, κατά σειρά, όπως
αναφέρονται στην απόφαση ανακήρυξης:
α) το επώνυµο, το όνοµα και το πατρώνυµο ή το µητρώνυµο του
υποψήφιου περιφερειάρχη, σύµφωνα µε την απόφαση ανακήρυξης. Δίπλα ή κάτω από τα ονοµατεπωνυµικά στοιχεία του υποψηφίου περιφερειάρχη τίθεται η ένδειξη «ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ», εντός ή εκτός παρένθεσης, και
β) το επώνυµο, το όνοµα και το πατρώνυµο ή το µητρώνυµο των
υποψηφίων περιφερειακών συµβούλων της αντίστοιχης εκλογικής
περιφέρειας, µε αλφαβητική σειρά.

5. Σε περίπτωση επανάληψης της ψηφοφορίας, σύµφωνα µε το
άρθρο 58, χρησιµοποιούνται ψηφοδέλτια στο επάνω µέρος των
οποίων αναγράφονται το όνοµα και, εφόσον υπάρχει, το έµβληµα
του συνδυασµού και ακολουθούν το επώνυµο, το όνοµα και το πατρώνυµο ή το µητρώνυµο του υποψήφιου περιφερειάρχη µε την
αντίστοιχη ένδειξη, εντός ή εκτός παρένθεσης.
6. Για την εκτύπωση και διανοµή των ψηφοδελτίων εφαρµόζεται
αναλόγως το άρθρο 21. Η παράδοση των ψηφοδελτίων από τους
συνδυασµούς γίνεται στον κατά τόπον αρµόδιο χωρικό αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος τα διανέµει αµελλητί στους οικείους δήµους.
Άρθρο 55
Σταυροί προτίµησης
1. Ο εκλογέας εκφράζει την προτίµησή του σε υποψήφιο συνδυασµού σηµειώνοντας στο ψηφοδέλτιο σταυρό παραπλεύρως
του ονοµατεπωνύµου του, µε στυλογράφο µαύρης ή κυανής απόχρωσης.
2. Σταυρός προτίµησης που σηµειώνεται µε διαφορετικό τρόπο
θεωρείται ότι δεν είναι σηµειωµένος και η εγκυρότητα του ψηφοδελτίου ερευνάται, σύµφωνα µε το άρθρο 56.
3. Ο εκλογέας µπορεί να εκφράσει την προτίµησή του υπέρ:
α) ενός (1) υποψηφίου, σε εκλογικές περιφέρειες που εκλέγουν
έως τρεις (3) περιφερειακούς συµβούλους,
β) ενός (1) ή δύο (2) υποψηφίων, σε εκλογικές περιφέρειες που
εκλέγουν από τέσσερις (4) έως επτά (7) περιφερειακούς συµβούλους,
γ) ενός (1), δύο (2) ή τριών (3) υποψηφίων, σε εκλογικές περιφέρειες που εκλέγουν από οκτώ (8) έως δώδεκα (12) περιφερειακούς συµβούλους και
δ) ενός (1), δύο (2), τριών (3) ή τεσσάρων (4) υποψηφίων, σε
εκλογικές περιφέρειες που εκλέγουν περισσότερους από δώδεκα
(12) περιφερειακούς συµβούλους.
4. Ψηφοδέλτιο που φέρει περισσότερους από τους επιτρεπόµενους σταυρούς προτίµησης είναι έγκυρο και προσµετράται
υπέρ του συνδυασµού, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίµησης.
5. Για τον υποψήφιο περιφερειάρχη δεν απαιτείται σταυρός
προτίµησης. Αν σηµειωθεί σταυρός προτίµησης, δεν συνεπάγεται
ακυρότητα του ψηφοδελτίου.
6. Σε περίπτωση επανάληψης της ψηφοφορίας, σύµφωνα µε το
άρθρο 58, δεν απαιτείται σταυρός προτίµησης. Αν σηµειωθεί
σταυρός προτίµησης, δεν συνεπάγεται ακυρότητα του ψηφοδελτίου.
Άρθρο 56
Άκυρα ψηφοδέλτια
1. Tο ψηφοδέλτιο είναι άκυρο όταν:
α) δεν είναι έντυπο, έστω και µερικά, ή
β) έχει τυπωθεί σε χαρτί ή µε µελάνι που το χρώµα του διαφέρει,
κατά τρόπο εµφανή, από αυτό που ορίζεται στις παρ. 1 και 2 του
άρθρου 54, ή
γ) έχει σχήµα, διαστάσεις ή µορφή που διαφέρουν, κατά τρόπο
εµφανή, από αυτά που ορίζουν η παρ. 2 του άρθρου 54 και η απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 89, ή
δ) έχει σηµειωθεί σταυρός προτίµησης µε χρώµα διαφορετικό
από αυτό που ορίζει η παρ. 1 του άρθρου 55, ή
ε) έχουν σηµειωθεί σε οποιαδήποτε πλευρά του λέξεις, φράσεις, υπογραµµίσεις, στίγµατα ή άλλα σηµεία, εφόσον κριθεί ότι
τα παραπάνω αποτελούν διακριτικά γνωρίσµατα που παραβιάζουν
µε τρόπο προφανή το απόρρητο της ψηφοφορίας, ή
στ) χρησιµοποιηθεί σε εκλογικό τµήµα άλλης εκλογικής περιφέρειας και όχι αυτής που αναγράφεται πάνω σε αυτό, ή
ζ) βρεθεί στον ίδιο φάκελο µε ένα ή περισσότερα άλλα έγκυρα
ή άκυρα ψηφοδέλτια, του ίδιου ή διαφορετικού συνδυασµού ή µε
λευκά ψηφοδέλτια,
η) βρεθεί σε φάκελο που δεν έχει τη µονογραφή του αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής ή σε φάκελο που δεν είναι σύµφωνος
µε το άρθρο 70, ή
θ) φέρει εγγραφές και διαγραφές, µε την επιφύλαξη του άρ-
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θρου 74 του π.δ. 26/2012 (Α’ 57), περί εκλογής βουλευτών, σχετικά
µε τη χρήση λευκών ψηφοδελτίων λόγω µη επάρκειας των εντύπων.
2. Σε περίπτωση επανάληψης της ψηφοφορίας, σύµφωνα µε το
άρθρο 58, δεν θεωρείται άκυρο το ψηφοδέλτιο του συνδυασµού
που έχει χρησιµοποιηθεί κατά την αρχική ψηφοφορία, εφόσον ο
συνδυασµός αυτός µετέχει στην επαναληπτική ψηφοφορία. Σταυροί προτίµησης που έχουν τεθεί δεν λαµβάνονται υπόψη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Άρθρο 57
Επιτυχών συνδυασµός περιφερειάρχη
και επιλαχόντες συνδυασµοί
του περιφερειακού συµβουλίου Εκλογή περιφερειάρχη
1. Στις εκλογές των περιφερειαρχών και των περιφερειακών
συµβούλων θεωρείται επιτυχών ο συνδυασµός που πλειοψήφησε
µε ποσοστό µεγαλύτερο του σαράντα τρία τοις εκατό (43% + 1
ψήφος) του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων και επιλαχόντες
συνδυασµοί του περιφερειακού συµβουλίου αυτοί που έλαβαν
έστω και µία (1) έδρα, σύµφωνα µε το άρθρο 59.
2. Περιφερειάρχης εκλέγεται ο επικεφαλής του επιτυχόντος
συνδυασµού.
Άρθρο 58
Επαναληπτική ψηφοφορία
1. Αν κανένας συνδυασµός δεν πληροί τις προϋποθέσεις της
παρ. 1 του άρθρου 57, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται την επόµενη Κυριακή (β’ γύρος) µεταξύ των υποψήφιων περιφερειαρχών
των δύο (2) συνδυασµών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους.
Περιφερειάρχης εκλέγεται ο υποψήφιος περιφερειάρχης, επικεφαλής του συνδυασµού που συγκέντρωσε στην επαναληπτική ψηφοφορία την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των έγκυρων
ψηφοδελτίων. Αν στην επαναληπτική ψηφοφορία οι δύο (2) συνδυασµοί ισοψηφήσουν, το αρµόδιο πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του επιτυχόντος συνδυασµού.
2. Αν υπάρξει ισοψηφία µεταξύ δύο (2) ή περισσότερων συνδυασµών στην πρώτη θέση κατά την αρχική ψηφοφορία (α’
γύρος), στην επαναληπτική ψηφοφορία (β’ γύρος) µετέχουν µόνο
οι υποψήφιοι περιφερειάρχες όλων των συνδυασµών που ισοψήφησαν στην πρώτη θέση. Το πρώτο εδάφιο εφαρµόζεται και αν
στην αρχική ψηφοφορία µετείχαν δύο (2) µόνο συνδυασµοί που
ισοψήφησαν.
3. Αν υπάρξει ισοψηφία µεταξύ δύο (2) ή περισσότερων συνδυασµών στη δεύτερη θέση κατά την αρχική ψηφοφορία (α’
γύρος), στην επαναληπτική ψηφοφορία (β’ γύρος) µετέχουν ο
υποψήφιος περιφερειάρχης του πρώτου σε αριθµό έγκυρων ψηφοδελτίων συνδυασµού και οι υποψήφιοι περιφερειάρχες των
συνδυασµών που ισοψήφησαν στη δεύτερη θέση.
4. Στις περιπτώσεις των παρ. 2 και 3, περιφερειάρχης εκλέγεται
ο υποψήφιος περιφερειάρχης του συνδυασµού που έλαβε στην
επαναληπτική ψηφοφορία τη σχετική πλειοψηφία. Αν στην ψηφοφορία αυτήν ισοψηφήσουν στην πρώτη θέση δύο (2) ή περισσότεροι υποψήφιοι περιφερειάρχες, το αρµόδιο πολυµελές
πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του περιφερειάρχη.
5. Επιτυχών συνδυασµός θεωρείται ο συνδυασµός του υποψηφίου περιφερειάρχη που εκλέχθηκε, σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 4
και επιλαχόντες συνδυασµοί οι λοιποί συνδυασµοί.
6. Οι τακτικοί και αναπληρωµατικοί σύµβουλοι εκλέγονται µε
βάση την αρχική ψηφοφορία (α’ γύρος) σύµφωνα µε τους σταυρούς προτίµησης που έλαβε καθένας στην ψηφοφορία αυτήν.
7. Η επαναληπτική ψηφοφορία (β’ γύρος) διεξάγεται στα ίδια
εκλογικά τµήµατα, µε τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές, τους ίδιους
δικαστικούς αντιπροσώπους και τους ίδιους εφόρους αντιπροσώπων.
8. Στην περίπτωση παραίτησης ή θανάτου του υποψήφιου πε-
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ριφερειάρχη κατά την επαναληπτική ψηφοφορία εφαρµόζεται
αναλόγως το άρθρο 28.
Άρθρο 59
Κατανοµή των εδρών του περιφερειακού συµβουλίου
1. Αν το ποσοστό που έλαβε ο επιτυχών συνδυασµός, σύµφωνα
µε το άρθρο 57, είναι έως και εξήντα τοις εκατό (60%) του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων, ο επιτυχών συνδυασµός εκλέγει
τα τρία πέµπτα (3/5) του συνόλου των εδρών του περιφερειακού
συµβουλίου. Το κλάσµα που προκύπτει στρογγυλοποιείται στην
πλησιέστερη ακέραια µονάδα. Αν κατά τον υπολογισµό των τριών
πέµπτων (3/5) και των δύο πέµπτων (2/5) του συνόλου των εδρών
προκύπτει κλάσµα µικρότερο του ηµίσεος της µονάδας, δεν υπολογίζεται, ενώ αν προκύπτει κλάσµα µεγαλύτερο του ηµίσεος
στρογγυλοποιείται στην επόµενη µονάδα.
2. Με βάση την παρ. 1, οι έδρες του περιφερειακού συµβουλίου
που αναλογούν στα τρία πέµπτα (3/5) και στα δύο πέµπτα (2/5)
έχουν, αντίστοιχα, ως εξής:
α) στα περιφερειακά συµβούλια που αποτελούνται από τριάντα
πέντε (35) µέλη, είκοσι µία (21) και δεκατέσσερις (14) έδρες, αντίστοιχα,
β) στα περιφερειακά συµβούλια που αποτελούνται από σαράντα πέντε (45) µέλη, είκοσι επτά (27) και δεκαοχτώ (18) έδρες,
αντίστοιχα,
γ) στα περιφερειακά συµβούλια που αποτελούνται από εξήντα
ένα (61) µέλη, τριάντα επτά (37) και είκοσι τέσσερις (24) έδρες,
αντίστοιχα,
δ) στο περιφερειακό συµβούλιο της Περιφέρειας Αττικής που
αποτελείται από ογδόντα πέντε (85) µέλη, πενήντα ένα (51) και
τριάντα τέσσερις (34) έδρες, αντίστοιχα.
3. Ο επιτυχών συνδυασµός εκλέγει τον αριθµό εδρών που δικαιούται, σύµφωνα µε την παρ. 2.
4. Ο υπολογισµός του συνολικού αριθµού εδρών κάθε επιλαχόντα συνδυασµού που δικαιούται έδρα γίνεται ως εξής:
α) Δικαίωµα εκλογής περιφερειακού συµβούλου έχει συνδυασµός ο οποίος κατά την αρχική ψηφοφορία (α’ γύρος) συγκέντρωσε ποσοστό τουλάχιστον τρία τοις εκατό (3%) του συνολικού
αριθµού των εγκύρων ψηφοδελτίων.
β) Το σύνολο των ψηφοδελτίων της αρχικής ψηφοφορίας των
συνδυασµών που δικαιούνται έδρα αθροίζεται και διαιρείται µε τον
αριθµό των εδρών που αποµένουν αδιάθετες και τους αντιστοιχούν σύµφωνα µε την παρ. 2, προσαυξηµένο κατά µία (1) έδρα.
Το ακέραιο πηλίκο αποτελεί το εκλογικό µέτρο. Ο αριθµός των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε επιλαχόντος συνδυασµού διαιρείται µε
το εκλογικό µέτρο και ο συνδυασµός καταλαµβάνει τόσες έδρες
όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης.
γ) Αν οι έδρες που καταλαµβάνουν οι συνδυασµοί που συµµετέχουν στην κατανοµή µε την διαδικασία των περ. α) και β) είναι
λιγότερες από τις προς διάθεση, όσες αποµένουν κατανέµονται
ανά µία (1) µεταξύ όλων των συνδυασµών που δικαιούνται έδρα,
είτε έλαβαν έδρα κατά την περ. β) είτε όχι, τηρουµένης της προϋπόθεσης της περ. α) ανάλογα µε τα αχρησιµοποίητα υπόλοιπά
τους. Αν οι συνδυασµοί αυτοί, ή µερικοί από αυτούς έχουν ίσο
αριθµό αχρησιµοποίητων υπολοίπων, διεξάγεται κλήρωση από το
αρµόδιο δικαστήριο.
δ) Αν µετά από την κατανοµή των εδρών µε βάση τα αχρησιµοποίητα υπόλοιπα παραµένουν αδιάθετες έδρες, κατανέµονται ανά
µία (1) στους συνδυασµούς που δικαιούνται έδρα κατά αύξουσα
σειρά, ανάλογα µε τον συνολικό αριθµό των έγκυρων ψηφοδελτίων του συνδυασµού.
ε) Αν οι έδρες που καταλαµβάνουν οι συνδυασµοί µε το εκλογικό µέτρο είναι περισσότερες από τις προς διάθεση έδρες, οι
πλεονάζουσες έδρες αφαιρούνται, ξεκινώντας από τον συνδυασµό που έχει το µικρότερο σχετικώς υπόλοιπο έγκυρων ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ίσου αριθµού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο (2)
ή περισσότερων συνδυασµών, διενεργείται µεταξύ τους κλήρωση
από το αρµόδιο δικαστήριο.
στ) Αν ουδείς από τους λοιπούς, πλέον του επιτυχόντος, συνδυασµούς που συµµετείχαν στην εκλογή υπερβαίνει το ποσοστό
του τρία τοις εκατό (3%) του συνολικού αριθµού των εγκύρων ψη-
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φοδελτίων, το σύνολο των αδιάθετων εδρών προσκυρώνεται στον
επιτυχόντα συνδυασµό.
5. Αν το ποσοστό που έλαβε ο επιτυχών συνδυασµός, σύµφωνα
µε το άρθρο 57, είναι µεγαλύτερο του εξήντα τοις εκατό (60% +
1 ψήφος) του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων, οι έδρες κατανέµονται αναλόγως µη εφαρµοζοµένων των παρ. 1 έως και 3. Ο
υπολογισµός του συνολικού αριθµού εδρών κάθε συνδυασµού γίνεται ως εξής:
α) Δικαίωµα εκλογής περιφερειακού συµβούλου έχει συνδυασµός ο οποίος κατά την αρχική ψηφοφορία συγκέντρωσε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) τουλάχιστον του συνόλου των εγκύρων
ψηφοδελτίων.
β) Το σύνολο των ψηφοδελτίων των συνδυασµών που δικαιούνται εκλογή περιφερειακού συµβούλου σύµφωνα µε την περ. α)
αθροίζεται και διαιρείται µε τον αριθµό των εδρών του περιφερειακού συµβουλίου προσαυξηµένο κατά µία (1) έδρα. Το ακέραιο
πηλίκο αποτελεί το εκλογικό µέτρο και κάθε συνδυασµός λαµβάνει
τόσες έδρες όσες φορές περιλαµβάνεται ο αριθµός των εγκύρων
ψηφοδελτίων στο εκλογικό µέτρο.
γ) Αν οι έδρες που λαµβάνουν οι συνδυασµοί που συµµετέχουν
στην κατανοµή, σύµφωνα µε τις περ. α) και β), είναι λιγότερες από
τις προς διάθεση, όσες αποµένουν κατανέµονται, τηρουµένης της
προϋπόθεσης της περ. α) ανά µία (1) µεταξύ των συνδυασµών που
δικαιούνται έδρα, είτε έλαβαν έδρα σύµφωνα µε την περ. β), είτε
όχι, ανάλογα µε τα αχρησιµοποίητα υπόλοιπά τους.
δ) Αν οι συνδυασµοί αυτοί ή µερικοί από αυτούς έχουν ίσο
αριθµό αχρησιµοποίητων υπολοίπων, διεξάγεται κλήρωση από το
αρµόδιο δικαστήριο.
ε) Αν µετά από την κατανοµή των εδρών µε βάση τα αχρησιµοποίητα υπόλοιπα παραµένουν αδιάθετες έδρες, όσες αποµένουν
κατανέµονται ανά µία (1) στους συνδυασµούς που δικαιούνται
έδρα κατά αύξουσα σειρά, ανάλογα µε τον συνολικό αριθµό των
έγκυρων ψηφοδελτίων που έχουν συγκεντρώσει.
στ) Αν οι έδρες που λαµβάνουν οι συνδυασµοί µε βάση το εκλογικό µέτρο είναι περισσότερες από τις προς διάθεση έδρες, οι
πλεονάζουσες έδρες αφαιρούνται, ξεκινώντας από τον συνδυασµό που έχει το µικρότερο σχετικώς υπόλοιπο έγκυρων ψηφοδελτίων.
ζ) Σε περίπτωση ίσου αριθµού έγκυρων ψηφοδελτίων µεταξύ
δύο (2) ή περισσότερων συνδυασµών, διενεργείται κλήρωση από
το αρµόδιο δικαστήριο.
6. Αν έχει ανακηρυχθεί ένας µόνο συνδυασµός υποψηφίων, ο
περιφερειάρχης εκλέγεται από τον µοναδικό συνδυασµό. Οι πρώτοι κατά σειρά σε σταυρούς προτίµησης, και έως ότου συµπληρωθεί ο αριθµός των εδρών του περιφερειακού συµβουλίου,
εκλέγονται τακτικοί και οι υπόλοιποι αναπληρωµατικοί σύµβουλοι.
Άρθρο 60
Κατανοµή των εδρών του περιφερειακού
συµβουλίου ανά εκλογική περιφέρεια
Οι έδρες του περιφερειακού συµβουλίου ανά εκλογική περιφέρεια κατανέµονται µεταξύ του επιτυχόντος και των επιλαχόντων
συνδυασµών, µε βάση το αποτέλεσµα της αρχικής ψηφοφορίας
και σύµφωνα µε το άρθρο 59, αν ο συνδυασµός κατά την αρχική
ψηφοφορία συγκέντρωσε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) τουλάχιστον του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων, ως εξής:
α) Στον επιτυχόντα συνδυασµό κατανέµεται µία (1) έδρα σε
κάθε εκλογική περιφέρεια.
β) Ο αριθµός των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε στην περιφέρεια ο µικρότερος σε εκλογική δύναµη συνδυασµός που δικαιούται έδρα διαιρείται µε τον αριθµό των εδρών που δικαιούται
και το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης, προσαυξηµένο κατά µία (1)
µονάδα, αποτελεί το εκλογικό µέτρο. Ο αριθµός των έγκυρων ψηφοδελτίων του συνδυασµού αυτού σε κάθε εκλογική περιφέρεια
διαιρείται µε το εκλογικό µέτρο και ο συνδυασµός καταλαµβάνει
τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης. Αν ο συνδυασµός εξακολουθεί να δικαιούται έδρες στο περιφερειακό συµβούλιο, ο αριθµός τους συµπληρώνεται µε τη διάθεση ανά µίας
(1) από κάθε εκλογική περιφέρεια, όπου διατηρεί το µεγαλύτερο,
κατά φθίνουσα σειρά, αδιάθετο υπόλοιπο ψηφοδελτίων.

γ) Αν σε κάθε εκλογική περιφέρεια υπάρχουν τόσες διαθέσιµες
έδρες όσες δικαιούται ο συνδυασµός, τις καταλαµβάνει όλες και
ο αριθµός τους αφαιρείται από τις διαθέσιµες έδρες της εκλογικής περιφέρειας. Αν δεν υπάρχει επαρκής αριθµός εδρών της
εκλογικής περιφέρειας, στον συνδυασµό κατακυρώνονται µόνο οι
διαθέσιµες έδρες. Εάν µετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας
αυτής παραµένουν αδιάθετες για τον συνδυασµό έδρες, κατανέµονται ανά µία (1) κατά σειρά στις εκλογικές περιφέρειες στις
οποίες ο συνδυασµός διατηρεί το µεγαλύτερο, κατά φθίνουσα
σειρά, αδιάθετο υπόλοιπο ψηφοδελτίων.
δ) Οι έδρες που κατανέµονται σύµφωνα µε τις περ. α) και β)
αφαιρούνται από τις διαθέσιµες της εκλογικής περιφέρειας.
ε) Με την ίδια διαδικασία κατανέµονται οι έδρες σε κάθε εκλογική περιφέρεια για καθέναν από τους άλλους επιλαχόντες συνδυασµούς κατά αύξουσα σειρά εκλογής.
στ) Οι έδρες που παραµένουν αδιάθετες σε κάθε εκλογική περιφέρεια µετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας των περ. α),
β), γ), δ) και ε) και για όλους τους επιλαχόντες συνδυασµούς καταλαµβάνονται από τον επιτυχόντα συνδυασµό.
Άρθρο 61
Τακτικοί και αναπληρωµατικοί περιφερειακοί
σύµβουλοι - Ισοψηφία
1. Τακτικοί περιφερειακοί σύµβουλοι εκλέγονται από τους υποψηφίους καθενός από τους συνδυασµούς που εκλέγουν περιφερειακό σύµβουλο σύµφωνα µε το άρθρο 59, κατά σειρά, αυτοί που
έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης εφόσον δεν
έχουν παραιτηθεί ή αποβιώσει. Οι υποψήφιοι περιφερειάρχες των
επιλαχόντων συνδυασµών θεωρούνται πρώτοι επιτυχόντες σε
κάθε εκλογική περιφέρεια.
2. Αν ο επιλαχών συνδυασµός καταλαµβάνει έδρες σε περισσότερες εκλογικές περιφέρειες, ο υποψήφιος περιφερειάρχης επιλέγει, µε δήλωσή του προς τον πρόεδρο πρωτοδικών, την
εκλογική περιφέρεια στην οποία επιθυµεί να είναι περιφερειακός
σύµβουλος. Η δήλωση υποβάλλεται έως και τέσσερις (4) ηµέρες
µετά από την αρχική ή την επαναληπτική ψηφοφορία. Αν δεν υποβληθεί δήλωση εντός της προθεσµίας του δεύτερου εδαφίου, ο
υποψήφιος περιφερειάρχης λαµβάνει την έδρα της εκλογικής περιφέρειας στην οποία ο συνδυασµός έλαβε τις περισσότερες
έδρες. Σε περίπτωση ίσου αριθµού εδρών σε περισσότερες εκλογικές περιφέρειες, λαµβάνει την έδρα αυτής στην οποία ο συνδυασµός έλαβε τις περισσότερες ψήφους. Αν σε περισσότερες
εκλογικές περιφέρειες ο συνδυασµός έλαβε ίσο αριθµό ψήφων,
προτάσσεται η εκλογική περιφέρεια µε τον µεγαλύτερο πληθυσµό.
3. Οι λοιποί υποψήφιοι του επιτυχόντος και των επιλαχόντων
συνδυασµών είναι αναπληρωµατικοί των τακτικών συµβούλων της
εκλογικής τους περιφέρειας µε τη σειρά των σταυρών προτίµησης.
4. Εάν οι υποψήφιοι του ίδιου συνδυασµού ισοψηφήσουν, το
αρµόδιο πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση σύµφωνα µε την παρ. 2
του άρθρου 64.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Άρθρο 62
Μετάδοση, εξαγωγή και δηµοσίευση
των αποτελεσµάτων
1. Για τη µετάδοση στο Υπουργείο Εσωτερικών των αποτελεσµάτων της αρχικής και της επαναληπτικής ψηφοφορίας (α’ και
β’ γύρου) των εκλογών των περιφερειακών αρχών εφαρµόζεται
αναλόγως το άρθρο 94Α του π.δ. 26/2012 (Α’ 57), περί εκλογής
βουλευτών. Κατά την καταχώριση των δεδοµένων µπορεί να παρίσταται ένας (1) αντιπρόσωπος από κάθε συνδυασµό, ο οποίος
δικαιούται να ζητήσει την αποστολή µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε τα αποτελέσµατα που έχουν καταχωρηθεί.
2. Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής ως πρόεδροι των
εφορευτικών επιτροπών αποστέλλουν µε ασφαλή τρόπο τα εκλο-
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γικά στοιχεία στον πρόεδρο πρωτοδικών και στον οικείο περιφερειάρχη. Μετά από τη συγκέντρωση των στοιχείων όλων των
εκλογικών τµηµάτων της περιφέρειας, ο πρόεδρος πρωτοδικών
εξάγει το γενικό αποτέλεσµα, το οποίο δηµοσιεύει αµέσως µε
τοιχοκόλληση στο κατάστηµα της έδρας του δικαστηρίου και το
γνωστοποιεί οµοίως στον οικείο περιφερειάρχη και στον συντονιστή της οικείας αποκεντρωµένης διοίκησης.
3. Η εξαγωγή του γενικού αποτελέσµατος δύναται να διενεργείται µε χρήση των δεδοµένων που έχουν καταχωρηθεί από
τους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής στο ηλεκτρονικό σύστηµα ασφαλούς µετάδοσης αποτελεσµάτων.
4. Η τοιχοκόλληση και η δηµοσίευση της εξαγωγής του γενικού αποτελέσµατος της παρ. 2 περιλαµβάνουν πίνακα των αποτελεσµάτων της ψηφοφορίας, ο οποίος καταρτίζεται από τον
πρόεδρο πρωτοδικών και περιέχει:
α) τον αριθµό των εγγεγραµµένων εκλογέων,
β) τον αριθµό των ψηφισάντων,
γ) τον αριθµό των έγκυρων ψηφοδελτίων,
δ) τον αριθµό των άκυρων ψηφοδελτίων,
ε) τον αριθµό των λευκών ψηφοδελτίων,
στ) την εκλογική δύναµη κάθε συνδυασµού, δηλαδή το σύνολο
των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε και
ζ) τον αριθµό των σταυρών, ανά συνδυασµό, που έλαβε κάθε
υποψήφιος περιφερειακός σύµβουλος.
Στον πίνακα προτάσσονται οι συνδυασµοί µε τη σειρά της
εκλογικής τους δύναµης. Κάτω από τον πίνακα συντάσσεται
πράξη, στην οποία αναγράφονται ολογράφως τα στοιχεία των
περ. α) έως και ζ) για κάθε περίπτωση και υπογράφεται από τον
πρόεδρο πρωτοδικών. Κατά την κατάρτιση του πίνακα µπορεί να
παρίσταται ένας (1) αντιπρόσωπος από κάθε συνδυασµό.
Άρθρο 63
Έκθεση πρακτικών
1. Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής ή άλλο µέλος της
παραδίδει τα πρακτικά της, τα λοιπά εκλογικά έγγραφα, τα δέµατα των ψηφοδελτίων ταξινοµηµένα κατά συνδυασµούς και µε
τη σειρά που είναι αριθµηµένα, καθώς και τους φακέλους στον
πρόεδρο του αρµόδιου πρωτοδικείου.
2. Ο πρόεδρος πρωτοδικών εκθέτει τα πρακτικά της εκλογής
και τον πίνακα των αποτελεσµάτων στο κατάστηµα του αρµοδίου
πρωτοδικείου επί πέντε (5) ηµέρες και συντάσσει για την έκθεση
αυτήν πρακτικό, που τοιχοκολλάται επίσης έξω από το δικαστικό
κατάστηµα.
3. Η έκθεση των πρακτικών γνωστοποιείται µε ανακοίνωση,
που εκδίδει ο πρόεδρος πρωτοδικών, η οποία τοιχοκολλάται στο
κατάστηµα της οικείας περιφέρειας, καθώς και στο δικαστικό κατάστηµα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Άρθρο 64
Επικύρωση της εκλογής
1. Το αρµόδιο δικαστήριο µετά από την πάροδο των πέντε (5)
ηµερών του άρθρου 63 ανακηρύσσει, µε απόφασή του, τον επιτυχόντα και τους επιλαχόντες συνδυασµούς του περιφερειακού
συµβουλίου, τον περιφερειάρχη, καθώς και τους τακτικούς και
αναπληρωµατικούς περιφερειακούς συµβούλους κάθε συνδυασµού. Αν ο υποψήφιος περιφερειάρχης του επιτυχόντος συνδυασµού απεβίωσε ή παραιτήθηκε πριν από την εκλογή και δεν έγινε
αντικατάστασή του, σύµφωνα µε την παρ. 10 του άρθρου 52 και
το άρθρο 16, περιφερειάρχης ανακηρύσσεται ο πλειοψηφήσας
σύµβουλος του επιτυχόντος συνδυασµού στη µεγαλύτερη σε
πληθυσµό εκλογική περιφέρεια.
2. Με την απόφαση του αρµοδίου δικαστηρίου ανακηρύσσον-
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ται οι τακτικοί και αναπληρωµατικοί σύµβουλοι της κάθε εκλογικής περιφέρειας κάθε συνδυασµού, σύµφωνα µε τον αριθµό των
σταυρών προτίµησης που έχουν λάβει. Σε περίπτωση ισοψηφίας
διενεργείται κλήρωση.
3. Στην ίδια απόφαση ανακηρύσσονται οι τακτικοί σύµβουλοι
µόνο κάθε συνδυασµού, σύµφωνα µε τον αριθµό των σταυρών
προτίµησης που έχουν λάβει.
4. Ο πρόεδρος πρωτοδικών αναρτά αντίγραφο της απόφασης
στο κατάστηµα του δικαστηρίου επί τρεις (3) ηµέρες και αποστέλλει αντίγραφό της στον οικείο περιφερειάρχη και στον συντονιστή της οικείας αποκεντρωµένης διοίκησης. Οι αποφάσεις
επικύρωσης της εκλογής αναρτώνται αµελλητί στην ιστοσελίδα
του αρµοδίου δικαστηρίου και στην ιστοσελίδα της οικείας περιφέρειας.
Άρθρο 65
Ορκωµοσία αιρετών
1. Μετά από την ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασµών και πριν από την ηµέρα εγκατάστασης και ανάληψης των καθηκόντων τους, ο περιφερειάρχης και οι
περιφερειακοί σύµβουλοι δίνουν τον ακόλουθο όρκο που τελείται
παρουσία νόµιµου θρησκευτικού λειτουργού ο οποίος είναι εγγεγραµµένος στο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4301/2014 (Α’
223): «Ορκίζοµαι να είµαι πιστός στην πατρίδα, να υπακούω στο
Σύνταγµα και στους νόµους και να εκπληρώνω τίµια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά µου». Ο όρκος των αλλοδαπών πολιτών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ως εξής: «Ορκίζοµαι να είµαι πιστός
στην Ελλάδα, να υπακούω στο Σύνταγµα και στους νόµους και
να εκπληρώνω τίµια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά µου». Όποιος
δεν επιθυµεί να δώσει όρκο, παρέχει, αντί όρκου, την ακόλουθη
διαβεβαίωση: «Δηλώνω, επικαλούµενος την τιµή και τη συνείδησή µου, ότι θα είµαι πιστός στην Ελλάδα, θα υπακούω στο Σύνταγµα και τους νόµους και ότι θα εκπληρώνω τίµια και
ευσυνείδητα τα καθήκοντά µου.»
2. Εάν δεν τηρηθεί ένας από τους τύπους της παρ. 1, θεωρείται ότι ο περιφερειάρχης ή ο περιφερειακός σύµβουλος δεν έχει
ορκιστεί.
3. Η ορκωµοσία γίνεται στο κατάστηµα της οικείας περιφέρειας ή σε άλλο δηµόσιο κτίριο, ή σε κατάλληλο δηµόσιο χώρο
εντός των διοικητικών ορίων της έδρας της οικείας περιφέρειας,
σε δηµόσια συνεδρίαση, της οποίας ο ακριβής χρόνος (ηµεροµηνία και ώρα) ορίζεται από τον νεοεκλεγέντα περιφερειάρχη. Η
ηµεροµηνία της ορκωµοσίας ορίζεται το νωρίτερο είκοσι (20)
ηµέρες πριν από την ανάληψη των καθηκόντων και έως την παραµονή της ηµέρας εγκατάστασης και ανάληψης των καθηκόντων των νέων περιφερειακών αρχών. Αν η ορκωµοσία εκλεγέντος
συµβούλου δεν πραγµατοποιηθεί την ηµεροµηνία του δεύτερου
εδαφίου για λόγους αντικειµενικής αδυναµίας, ο νεοεκλεγείς περιφερειάρχης καλεί τον επιτυχόντα περιφερειακό σύµβουλο
προς ορκωµοσία εντός πέντε (5) ηµερών, αφότου του γνωστοποιήθηκε η άρση των λόγων.
4. Για την ορκωµοσία συντάσσεται πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τον περιφερειάρχη και όλους τους περιφερειακούς
συµβούλους που ορκίστηκαν. Το πρακτικό αυτό συντάσσεται σε
δύο (2) αντίτυπα, από τα οποία το ένα (1) παραµένει στην οικεία
περιφέρεια και το άλλο αποστέλλεται στον συντονιστή της οικείας αποκεντρωµένης διοίκησης.
5. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 1 αναλαµβάνουν
τα καθήκοντά τους από την ηµέρα της εγκατάστασης.
6. Αν γίνει δεκτή η ένσταση που ασκήθηκε, σύµφωνα µε το
άρθρο 72 του παρόντος και τα άρθρα 244 έως 266 του Κώδικα
Διοικητικής Δικονοµίας (ν. 2717/1999,
Α’ 97), περί των διαφορών που αναφύονται κατά την εκλογική διαδικασία στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, και ακυρωθεί από το αρµόδιο
δικαστήριο η απόφαση επικύρωσης της εκλογής του άρθρου 64,
η διαδικασία των παρ. 1 έως 5 επαναλαµβάνεται µε πρωτοβουλία
του περιφερειάρχη που εκλέγεται µε βάση τη δικαστική αυτή
απόφαση.
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Άρθρο 66
Αποποίηση της εκλογής
1. Ο περιφερειάρχης ή περιφερειακός σύµβουλος που δεν
αποποιείται την εκλογή του είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν
από την εγκατάστασή του µε γραπτή δήλωση προς τον συντονιστή της οικείας αποκεντρωµένης διοίκησης θεωρείται, ότι την
έχει αποδεχθεί.
2. Ο περιφερειάρχης ή περιφερειακός σύµβουλος ο οποίος
δεν αποποιείται την εκλογή του, πλην όµως δεν δίδει τον όρκο ή
τη ρητή διαβεβαίωση του άρθρου 65, µέσα στην προθεσµία της
παρ. 1, εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωµά του. Για την έκπτωση
εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον Επόπτη Ο.Τ.Α. εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τότε που αυτός έλαβε γνώση όσων
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.
Άρθρο 67
Παραίτηση αιρετών
1. Η παραίτηση του περιφερειάρχη υποβάλλεται εγγράφως
στον συντονιστή της οικείας αποκεντρωµένης διοίκησης και καθίσταται αυτοδικαίως οριστική την εποµένη της κατάθεσης της
δήλωσης στο πρωτόκολλο του συντονιστή της οικείας αποκεντρωµένης διοίκησης.
2. Η παραίτηση των περιφερειακών συµβούλων υποβάλλεται
εγγράφως στον οικείο περιφερειάρχη και καθίσταται αυτοδικαίως οριστική την εποµένη της κατάθεσης της δήλωσης στο
πρωτόκολλο του οικείου περιφερειάρχη.
3. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η παραίτηση των αιρετών των περιφερειών από τις θέσεις που κατέχουν, λόγω της ιδιότητάς
τους, υποβάλλεται γραπτώς στα όργανα, τα οποία τους εξέλεξαν
ή τους διόρισαν και καθίσταται αυτοδικαίως οριστική την εποµένη της κατάθεσής της στο πρωτόκολλο της οικείας υπηρεσίας.
4. Η εκλογή ή ο ορισµός αντικαταστατών αυτών που παραιτήθηκαν γίνεται για το υπόλοιπο χρονικό διάστηµα της περιόδου
κατά την οποία αυτοί ασκούσαν καθήκοντα.
5. Ειδικές διατάξεις που ρυθµίζουν διαφορετικά τον τρόπο
υποβολής ή αποδοχής παραίτησης, καθώς και αντικατάστασης
αυτών που παραιτήθηκαν εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 68
Αντικατάσταση και αναπλήρωση συµβούλων
1. Τις έδρες των περιφερειακών συµβούλων που για οποιονδήποτε λόγο µένουν κενές, καταλαµβάνουν οι αναπληρωµατικοί
σύµβουλοι του ίδιου συνδυασµού της ίδιας εκλογικής περιφέρειας.
2. Ο περιφερειάρχης, µόλις ενηµερωθεί για την κένωση µίας
(1) ή περισσότερων εδρών, καλεί αµελλητί τους αναπληρωµατικούς περιφερειακούς συµβούλους, µε τη σειρά της εκλογής
τους, και αυτοί οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωµοσία
εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών αφότου τους επιδόθηκε η
πρόσκληση. Η ορκωµοσία γίνεται ενώπιον του περιφερειάρχη,
σύµφωνα µε το άρθρο 65, το οποίο εφαρµόζεται αναλόγως. Αν
αυτοί που κλήθηκαν δεν εµφανισθούν εντός της προθεσµίας του
πρώτου εδαφίου, αποβάλλουν αυτοδικαίως την ιδιότητα του αναπληρωµατικού.
3. Αν εξαντληθεί ο αριθµός των αναπληρωµατικών περιφερειακών συµβούλων του συνδυασµού σε µία εκλογική περιφέρεια,
καλούνται να καταλάβουν τις έδρες που έµειναν κενές, για οποιονδήποτε λόγο, αναπληρωµατικοί περιφερειακοί σύµβουλοι από
τον ίδιο συνδυασµό από άλλη εκλογική περιφέρεια, ανά ένας και
κατά σειρά που έχουν ανακηρυχθεί, ξεκινώντας από την εκλογική
περιφέρεια µε τον µεγαλύτερο πληθυσµό.
4. Αν εξαντληθεί ο αριθµός των αναπληρωµατικών συµβούλων
του συνδυασµού αυτού σε οποιαδήποτε εκλογική περιφέρεια, καλούνται να καταλάβουν τις έδρες που έµειναν κενές, για οποιονδήποτε λόγο, αναπληρωµατικοί σύµβουλοι από άλλους συνδυασµούς συµπεριλαµβανοµένου του επιτυχόντος, κατά σειρά εκλογικής δύναµης στην ίδια εκλογική περιφέρεια, µε τη σειρά που
έχουν ανακηρυχθεί οι αναπληρωµατικοί του κάθε συνδυασµού.

5. Αν εξαντληθεί ο αριθµός των αναπληρωµατικών περιφερειακών συµβούλων όλων των συνδυασµών στην οικεία εκλογική περιφέρεια, καλούνται να καταλάβουν τις έδρες που έµειναν κενές,
για οποιονδήποτε λόγο, αναπληρωµατικοί σύµβουλοι από άλλους
συνδυασµούς συµπεριλαµβανοµένου του επιτυχόντος, κατά σειρά
εκλογικής δύναµης από άλλη εκλογική περιφέρεια ξεκινώντας από
αυτή που έχει τον µεγαλύτερο πληθυσµό, µε τη σειρά που έχουν
ανακηρυχθεί οι αναπληρωµατικοί του κάθε συνδυασµού.
6. Αν τεθούν σε αργία περιφερειακοί σύµβουλοι και ο αριθµός
των περιφερειακών συµβούλων είναι µικρότερος από αυτόν που
απαιτείται για την επίτευξη απαρτίας, ο περιφερειάρχης καλεί αναπληρωµατικούς περιφερειακούς συµβούλους της ίδιας εκλογικής
περιφέρειας από τον συνδυασµό στον οποίο ανήκουν αυτοί που
έχουν τεθεί σε αργία, µε τη σειρά της εκλογής τους και για τον
µέχρι τη λήξη της αργίας χρόνο. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι
παρ. 2 έως 5.
7. Αν µείνουν κενές έδρες περιφερειακών συµβούλων και δεν
υπάρχουν αναπληρωµατικοί κανενός συνδυασµού, ο συντονιστής
της οικείας αποκεντρωµένης διοίκησης προκηρύσσει, σε δύο (2)
µήνες το αργότερο, την εκλογή τόσων συµβούλων όσες είναι οι
κενές έδρες και ισάριθµων αναπληρωµατικών.
8. Στην αναπληρωµατική εκλογή της παρ. 7 εφαρµόζεται αναλόγως το άρθρο 52. Οι κενές έδρες κατανέµονται µεταξύ των συνδυασµών που συγκέντρωσαν ποσοστό τρία τοις εκατό (3%)
τουλάχιστον του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων, µε αναλογική εφαρµογή του άρθρου 59.
9. Αναπληρωµατική εκλογή της παρ. 7 διενεργείται στο τελευταίο έτος της περιφερειακής περιόδου, µόνο αν οι σύµβουλοι που
έχουν αποµείνει δεν αρκούν για την επίτευξη απαρτίας.
10. Τα περιφερειακά συµβούλια και η οικονοµική επιτροπή λειτουργούν νόµιµα και µε ελλιπή σύνθεση η οποία δεν µπορεί να περιλαµβάνει µέλη λιγότερα από όσα απαιτείται για να έχουν
απαρτία, αν µέλη περιφερειακού συµβουλίου αποποιηθούν την
εκλογή τους, παραιτηθούν, αποβιώσουν, εκπέσουν, ή τεθούν σε
αργία, ή αν οι έδρες µείνουν κενές για οποιονδήποτε άλλο λόγο
και µέχρι οι κενές έδρες να συµπληρωθούν µε αναπλήρωση, ή µε
εκλογές, ή µε τη λήξη του χρόνου της αργίας.
11. Η απαρτία και οι πλειοψηφίες υπολογίζονται µε βάση τον
αριθµό των περιφερειακών συµβούλων που έχουν ορκισθεί και εγκατασταθεί, σύµφωνα µε τα άρθρα 43 και 65.
12. Όταν το περιφερειακό συµβούλιο δεν µπορεί να λειτουργήσει νόµιµα, λόγω µη συµπλήρωσης της νόµιµης απαρτίας, αναστέλλονται κάθε είδους προθεσµίες, των οποίων η τήρηση
εξαρτάται από απόφαση του συµβουλίου, µέχρι να καταστεί δυνατή η νόµιµη λειτουργία του.
Άρθρο 69
Εκλογή εξαιτίας διάλυσης συµβουλίων
1. Αν ένα περιφερειακό συµβούλιο διαλυθεί σύµφωνα µε το
άρθρο 237 του ν. 3852/2010 (Α’ 57), ο συντονιστής της οικείας
αποκεντρωµένης διοίκησης προκηρύσσει εκλογές εντός ενός (1)
το αργότερο µήνα από τη διάλυση. Κατά την εκλογή αυτή εκλέγονται τακτικοί και αναπληρωµατικοί περιφερειακοί σύµβουλοι για
το υπόλοιπο της θητείας.
2. Ο συντονιστής της οικείας αποκεντρωµένης διοίκησης αναλαµβάνει τα σχετικά µε τη διεξαγωγή της εκλογής και δύναται να
αναθέτει στον αρχαιότερο δηµόσιο υπάλληλο πανεπιστηµιακής
εκπαίδευσης µε βαθµό Α’ τα καθήκοντα του περιφερειάρχη που
σχετίζονται µε τη διεκπεραίωση των επειγουσών υπηρεσιακών
υποθέσεων, καθώς και την ευθύνη της διενέργειας των εκλογών.
ΜΕΡΟΣ Δ’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Άρθρο 70
Εκλογικοί φάκελοι - Λευκά ψηφοδέλτια Κάλπες ψηφοφορίας
1. Οι φάκελοι στους οποίους εσωκλείονται τα ψηφοδέλτια κατασκευάζονται για όλη την Επικράτεια µε φροντίδα του Υπουρ-
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γείου Εσωτερικών από χαρτί αδιαφανές και έχουν στην εµπρός
πλευρά έντυπο γνώρισµα.
2. Το Υπουργείο Εσωτερικών φροντίζει να αποστέλλεται, εγκαίρως, στους περιφερειάρχες επαρκής αριθµός φακέλων. Οι
περιφερειάρχες φροντίζουν να διαβιβάζονται, εγκαίρως, οι φάκελοι αυτοί στις δηµοτικές αρχές, οι οποίες εφοδιάζουν τις εφορευτικές επιτροπές κάθε εκλογικού τµήµατος της χωρικής
αρµοδιότητάς τους.
3. Αν δεν υπάρχουν τέτοιοι φάκελοι, η εφορευτική επιτροπή
πιστοποιεί την έλλειψη και προµηθεύεται από τον δήµο άλλους
οµοιόµορφους φακέλους.
4. Εκτός από το έντυπο γνώρισµα, τίποτε άλλο δεν αναγράφεται πάνω στον φάκελο. Αν σηµειωθούν πάνω στον φάκελο στίγµατα, σηµεία ή λέξεις, µπορούν να θεωρηθούν διακριτικά
γνωρίσµατα που παραβιάζουν µε τρόπο προφανή το απόρρητο
της ψηφοφορίας.
5. Τα λευκά ψηφοδέλτια κατασκευάζονται για όλη την Επικράτεια µε φροντίδα του Υπουργείου Εσωτερικών από λευκό χαρτί.
Το Υπουργείο Εσωτερικών φροντίζει να αποστέλλεται, εγκαίρως,
στους περιφερειάρχες επαρκής αριθµός λευκών ψηφοδελτίων.
Οι περιφερειάρχες φροντίζουν να διαβιβάζονται, εγκαίρως, τα
ψηφοδέλτια αυτά στις δηµοτικές αρχές, που εφοδιάζουν τις εφορευτικές επιτροπές κάθε εκλογικού τµήµατος της χωρικής αρµοδιότητάς τους.
6. Τα λευκά ψηφοδέλτια δεν λαµβάνονται υπόψη στον αριθµό
των εγκύρων ψηφοδελτίων για την εφαρµογή του παρόντος
νόµου.
7. Κατά την ψηφοφορία χρησιµοποιούνται ιδιαίτερες κάλπες
που φέρουν κατάλληλο διακριτικό γνώρισµα.
Άρθρο 71
Εφαρµογή της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών
1. Για την άσκηση του δικαιώµατος του εκλέγειν εφαρµόζεται
αναλόγως το άρθρο 106 του π.δ. 26/2012 (Α’ 57), περί εκλογής
βουλευτών.
2. Το π.δ. 26/2012 περί εκλογής βουλευτών εφαρµόζεται αναλόγως και κατά τη διενέργεια των δηµοτικών και περιφερειακών
εκλογών, για όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται ειδικά σε διατάξεις του
παρόντος.
3. Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής και οι έφοροι αυτών
ψηφίζουν στις εκλογές των δηµοτικών αρχών, µόνο αν είναι εγγεγραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του οικείου δήµου, όπου
ασκούν τα καθήκοντά τους αυτά.
4. Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής και οι έφοροι αυτών
ψηφίζουν στις εκλογές των περιφερειακών αρχών, µόνο αν είναι
εγγεγραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο δήµου της οικείας περιφέρειας, όπου ασκούν τα καθήκοντά τους αυτά. Αν δεν είναι εγγεγραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του δήµου που ανήκει το
εκλογικό τµήµα στο οποίο ασκούν τα καθήκοντά τους και είναι
εγγεγραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο άλλου δήµου της οικείας
περιφέρειας, υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ο δήµος στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι
εγγεγραµµένοι και ψηφίζουν.
5. Στις προθεσµίες που ορίζονται κατά τη διαδικασία εκλογής
των δηµοτικών και περιφερειακών αρχών δεν υπολογίζεται η
ηµέρα της ψηφοφορίας.
6. Η προθεσµία λήγει µόλις παρέλθει και η τελευταία ηµέρα
της, έστω και αν είναι ηµέρα αργίας.
ΜΕΡΟΣ Ε’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
Άρθρο 72
Εκλογικές διαφορές
Οι διαφορές που αναφύονται κατά την εκλογική διαδικασία για
την ανάδειξη δηµοτικών και περιφερειακών αρχών εκδικάζονται,
σύµφωνα µε τα άρθρα 244 έως 266 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας (ν. 2717/1999, Α’ 97).
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Άρθρο 73
Αρµόδιο δικαστήριο - Τροποποίηση του
άρθρου 245 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας
Στο άρθρο 245 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας (ν.
2717/1999, Α’ 97), περί του αρµοδίου δικαστηρίου για την εκδίκαση των διαφορών που αναφύονται κατά την εκλογική διαδικασία
για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων των οργανισµών τοπικής
αυτοδιοίκησης, προστίθεται τίτλος, αντικαθίσταται η παρ. 1 και το
άρθρο 245 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 245
Αρµόδιο δικαστήριο
1. Καθ’ ύλην αρµόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση των διαφορών που αναφύονται κατά την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων των οργανισµών τοπικής
αυτοδιοίκησης είναι, σε πρώτο και τελευταίο βαθµό, εάν, µεν, πρόκειται για οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθµού, το
τριµελές πρωτοδικείο, εάν, δε, πρόκειται για οργανισµό τοπικής
αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθµού το εφετείο.
2. Κατά τόπο αρµόδιο δικαστήριο είναι εκείνο στην περιφέρεια
του οποίου έχει την έδρα του ο οικείος οργανισµός τοπικής αυτοδιοίκησης.»
Άρθρο 74
Ένσταση - Προσβαλλόµενη πράξη - Τροποποίηση του άρθρου
246 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας
Το άρθρο 246 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας (ν. 2717/1999,
Α’ 97), περί των πράξεων που προσβάλλονται µε ένσταση κατά την
εκδίκαση των διαφορών που αναφύονται κατά την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, τροποποιείται ο τίτλος, αντικαθίσταται η
παρ. 2 και το άρθρο 246 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 246
Ένσταση - Προσβαλλόµενη πράξη
1. Για την σε πρώτο και σε τελευταίο βαθµό επίλυση των διαφορών του άρθρου 244 ασκείται ένσταση.
2. Για τις εκλογές των δηµοτικών αρχών, η ένσταση στρέφεται
κατά της απόφασης µε την οποία ανακηρύσσονται ο επιτυχών
συνδυασµός και οι επιλαχόντες συνδυασµοί του δηµοτικού συµβουλίου, καθώς και οι υποψήφιοι κάθε συνδυασµού, συµπεριλαµβανοµένων των υποψηφίων συµβούλων δηµοτικής κοινότητας και
των προέδρων δηµοτικής κοινότητας, που εκλέγονται ως τακτικοί
ή αναπληρωµατικοί, βάσει του πίνακα των αποτελεσµάτων, ο
οποίος ενσωµατώνεται σε αυτήν. Για τις εκλογές των περιφερειακών αρχών, η ένσταση στρέφεται κατά της απόφασης µε την
οποία ανακηρύσσονται ο επιτυχών συνδυασµός και οι επιλαχόντες
συνδυασµοί του περιφερειακού συµβουλίου, καθώς και οι υποψήφιοι κάθε συνδυασµού που εκλέγονται ως τακτικοί ή αναπληρωµατικοί, βάσει του πίνακα των αποτελεσµάτων ο οποίος
ενσωµατώνεται σε αυτήν.»
Άρθρο 75
Ενεργητική και παθητική νοµιµοποίηση για την άσκηση της
ένστασης - Τροποποίηση του άρθρου 247
του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας
Στο άρθρο 247 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας
(ν.
2717/1999, Α’ 97), περί της ενεργητικής και παθητικής νοµιµοποίησης κατά την εκδίκαση των διαφορών που αναφύονται κατά την
εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων των
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, αντικαθίσταται η παρ. 1, προστίθεται παρ. 2 και το άρθρο 247 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 247
Ενεργητική και παθητική νοµιµοποίηση
1. Ένσταση µπορεί να ασκήσει:
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α) κάθε εκλογέας εγγεγραµµένος στους εκλογικούς καταλόγους του οικείου δήµου για τις εκλογές των δηµοτικών αρχών
και της οικείας περιφέρειας για τις εκλογές των περιφερειακών
αρχών, αντίστοιχα και
β) όποιος υπήρξε υποψήφιος κατά τις εκλογές στον οικείο
δήµο, συµπεριλαµβανοµένων των υποψηφίων συµβούλων δηµοτικών κοινοτήτων και των προέδρων των δηµοτικών κοινοτήτων,
καθώς και όποιος υπήρξε υποψήφιος κατά τις εκλογές στην οικεία περιφέρεια, αντίστοιχα.
2. Στη δίκη που ανοίγεται µε την άσκηση της ένστασης αυτής
νοµιµοποιούνται παθητικώς οι συνδυασµοί και τα πρόσωπα των
οποίων αµφισβητείται η ανακήρυξη ή η εκλογή. Δεν νοµιµοποιείται παθητικώς ο δήµος ή η περιφέρεια, αντίστοιχα, ούτε το Δηµόσιο.»
Άρθρο 76
Προθεσµία για την άσκηση της ένστασης Τροποποίηση του άρθρου 248
του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας
Στο άρθρο 248 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας
(ν.
2717/1999, Α’ 97), περί της προθεσµίας για την άσκηση της ένστασης, οι παρ. 1, 2 και 4 αντικαθίστανται, η παρ. 3 καταργείται
και το άρθρο 248 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 248
Προθεσµία
1. Η ένσταση ασκείται µέσα σε προθεσµία επτά (7) ηµερών
από τη λήξη του χρόνου έκθεσης της πράξης µε την οποία ανακηρύσσονται οι επιτυχόντες και οι επιλαχόντες συνδυασµοί,
καθώς και οι υποψήφιοι κάθε συνδυασµού που εκλέγονται ως τακτικοί ή αναπληρωµατικοί.
2. Η προθεσµία της παρ. 1 δεν παρεκτείνεται σε καµία περίπτωση.
3. [Καταργείται]
4. Κατ’ εξαίρεση, αν πρόκειται για έλλειψη προσόντων ή κώλυµα εκλογιµότητας που υπήρχε, στο πρόσωπο του υποψηφίου,
πριν από την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας ή ασυµβίβαστο,
η ένσταση µπορεί να ασκηθεί και µετά την πάροδο της προθεσµίας της παρ. 1.»

Άρθρο 78
Άσκηση της ένστασης - Τροποποίηση του άρθρου 250
του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας
Η παρ. 1 του άρθρου 250 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας
(ν. 2717/1999, Α’ 97), περί της άσκησης της ένστασης, αντικαθίσταται και το άρθρο 250 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 250
Άσκηση
1. Η ένσταση ασκείται µε δικόγραφο, το οποίο κατατίθεται,
µαζί µε τρία (3) αντίγραφα, στο δικαστήριο που εξέδωσε την
προσβαλλόµενη πράξη.
2. Η προθεσµία για την άσκηση της ένστασης ή η άσκησή της
δεν αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλόµενης πράξης.»
Άρθρο 79
Διαβίβαση της ένστασης Τροποποίηση του άρθρου 252
του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας
Το άρθρο 252 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας
(ν.
2717/1999, Α’ 97), περί της διαβίβασης της ένστασης, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 252
Διαβίβαση
Το δικαστήριο που µνηµονεύεται στην παρ. 1 του άρθρου 250
µετά την πάροδό της, κατά το άρθρο 248 προθεσµίας για την
άσκηση των ενστάσεων, υποχρεούται, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, να διαβιβάζει τις ενστάσεις, χωριστά για κάθε οργανισµό
τοπικής αυτοδιοίκησης, µαζί µε όλα τα σχετικά έγγραφα και
λοιπά στοιχεία, στο αρµόδιο διοικητικό δικαστήριο. Τα σχετικά
έγγραφα και λοιπά στοιχεία του πρώτου εδαφίου εξαιρούνται
από την κατά την παρ. 8 του άρθρου 126 υποχρέωση υποβολής
στο δικαστήριο µε ηλεκτρονικά µέσα.»
Άρθρο 80
Παρεµπίπτων έλεγχος - Τροποποίηση του άρθρου 258
του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας

Άρθρο 77
Λόγοι - Τροποποίηση του άρθρου 249
του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας

Το άρθρο 258 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας
(ν.
2717/1999, Α’ 97) περί του παρεµπίπτοντος ελέγχου, αντικαθίσταται ως εξής:

Η παρ. 1 του άρθρου 249 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας
(ν. 2717/1999, Α’ 97), περί των λόγων ένστασης, αντικαθίσταται
και το άρθρο 249 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 258
Παρεµπίπτων έλεγχος

«Άρθρο 249
Λόγοι
1. Λόγους ένστασης µπορούν να θεµελιώσουν στις εκλογές
των δηµοτικών και των περιφερειακών αρχών, αντίστοιχα:
α) η έλλειψη νόµιµων προσόντων ή η συνδροµή κωλυµάτων ή
ασυµβιβάστων σε υποψηφίους που έχουν εκλεγεί ως τακτικά ή
αναπληρωµατικά µέλη,
β) η παράβαση του νόµου κατά τη διεξαγωγή της εκλογής, ή
κατά την εξαγωγή του εκλογικού αποτελέσµατος, ή κατά την
ανακήρυξη των υποψήφιων συνδυασµών, ή κατά την ανακήρυξη
του επιτυχόντος συνδυασµού και των επιλαχόντων συνδυασµών
του δηµοτικού συµβουλίου, ή του συµβουλίου δηµοτικής κοινότητας, ή του προέδρου της δηµοτικής κοινότητας, ή του περιφερειακού συµβουλίου, αντίστοιχα,
γ) η ακυρότητα ή η εσφαλµένη αρίθµηση των ψηφοδελτίων.
2. Αν η ένσταση αναφέρεται σε επαναληπτική ψηφοφορία, οι
προβαλλόµενοι λόγοι µπορούν να αφορούν και την αρχική ψηφοφορία, αλλά µόνο εφόσον δεν έχει ασκηθεί, ως προς αυτήν,
ιδιαίτερη ένσταση.»

Κατά την εκδίκαση της ένστασης, το δικαστήριο µπορεί να κρίνει παρεµπιπτόντως ζητήµατα που αφορούν τη νοµιµότητα των
προηγούµενων της προσβαλλόµενης πράξης πράξεων, καθώς
και των προπαρασκευαστικών της εκλογής πράξεων (εγγραφή,
µετεγγραφή ή διαγραφή εκλογέα στους, ή από τους, εκλογικούς
καταλόγους, διόρθωση στοιχείων του που περιλαµβάνονται σε
αυτούς κ.τ.τ.), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, η νοµιµότητα αυτή
δεν έχει κριθεί µε δύναµη δεδικασµένου. Ο κατά το πρώτο εδάφιο παρεµπίπτων έλεγχος της εγγραφής, µετεγγραφής ή διαγραφής εκλογέα στους ή από τους εκλογικούς καταλόγους του
οικείου δήµου χωρεί κατά των πράξεων αυτών µόνον αν αυτές
έγιναν κατά τη σύνταξη ή αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων κατά τη διάρκεια του έτους που προηγείται της ηµεροµηνίας
διενέργειας των δηµοτικών και των περιφερειακών εκλογών.»
Άρθρο 81
Εξουσία του δικαστηρίου - Απόφαση - Τροποποίηση
του άρθρου 259 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 και οι παρ. 2 και 4 του άρθρου
259 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας (ν. 2717/1999, Α’ 97),
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περί της εξουσίας του δικαστηρίου και έκδοσης της απόφασης,
αντικαθίστανται και το άρθρο 259 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 259
Εξουσία του δικαστηρίου - Απόφαση
1. Αν το δικαστήριο διαπιστώσει παράβαση του νόµου ή ουσιαστικές πληµµέλειες κατά τη διεξαγωγή της εκλογής, ή κατά την
εξαγωγή του εκλογικού αποτελέσµατος, ή κατά την ανακήρυξη
των υποψήφιων συνδυασµών, ή κατά την ανακήρυξη του επιτυχόντος συνδυασµού και των επιλαχόντων συνδυασµών και µελών
του δηµοτικού συµβουλίου, ή του συµβουλίου δηµοτικής κοινότητας, ή του προέδρου της δηµοτικής κοινότητας, ή των µελών του
περιφερειακού συµβουλίου, αντίστοιχα, ακυρώνει ή τροποποιεί,
κατά περίπτωση, την προσβαλλόµενη πράξη. Στην ακύρωση της
πράξης προβαίνει το δικαστήριο µόνο αν η νοµική ή ουσιαστική
πληµµέλεια αυτή είναι δυνατόν να ασκήσει επιρροή στο συνολικό
εκλογικό αποτέλεσµα. Η ακύρωση µπορεί να αφορά ολόκληρη την
εκλογή ή µόνο την αρχική ή µόνο την επαναληπτική εκλογή, στα
εκλογικά τµήµατα τα οποία αφορά το αντικείµενο της ένστασης.
2. Αν, ειδικότερα, το δικαστήριο, κατά την εκδίκαση της ένστασης διαπιστώσει ότι οι αναφερόµενοι στην προσβαλλόµενη πράξη
δεν είχαν τα νόµιµα προσόντα ή ότι συνέτρεχε σε αυτούς νόµιµο
κώλυµα για την εκλογή τους ή ασυµβίβαστο, ακυρώνει, ως προς
τούτους, την προσβαλλόµενη πράξη και ορίζει, ως εκλεγόµενους,
τους επόµενους κατά τη σειρά των ψήφων προτίµησης υποψηφίους. Αν διαπιστώσει ακυρότητα ή εσφαλµένη αρίθµηση των
ψήφων, καθορίζει, βάσει των έγκυρων ψήφων και της ορθής αρίθµησής τους, εκείνους που εκλέγονται.
3. Μετά την έκδοση όλων των οριστικών αποφάσεων που αφορούν τον κάθε οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκησης και εν όψει του
εκλογικού αποτελέσµατος του συγκεκριµένου οργανισµού, όπως
διαµορφώνεται µε τις αποφάσεις αυτές, το δικαστήριο ανακηρύσσει τον επιτυχόντα και τους επιλαχόντες συνδυασµούς, καθώς και
τους υποψηφίους που εκλέγονται ως τακτικοί ή αναπληρωµατικοί,
σύµφωνα µε τους σταυρούς προτίµησης.
4. Στην περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 248, αν κριθεί βάσιµη
η ένσταση, το δικαστήριο διαπιστώνει την έλλειψη προσόντων ή
το κώλυµα εκλογιµότητας ή το ασυµβίβαστο στο συγκεκριµένο
πρόσωπο, το οποίο και εκπίπτει αυτοδικαίως από το σχετικό
αξίωµα.
5. Οι οριστικές αποφάσεις του δικαστηρίου πρέπει να δηµοσιεύονται το αργότερο µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την τελευταία συζήτηση.
6. Οι οριστικές αποφάσεις, µε τις οποίες γίνεται ολικώς ή µερικώς δεκτή η ένσταση, ισχύουν έναντι όλων.»
Άρθρο 82
Αίτηση αναίρεσης
1. Κατά των αποφάσεων που εκδόθηκαν από τα τριµελή διοικητικά πρωτοδικεία ή τα διοικητικά εφετεία σύµφωνα µε τα άρθρα
244 έως 261 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας (ν. 2717/1999, Α’
97), περί των διαφορών που αναφύονται κατά την εκλογική διαδικασία στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, χωρεί αίτηση
αναιρέσεως ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας σύµφωνα
µε τα άρθρα 53 έως 66 του π.δ. 18/1989 (Α’ 8) περί της αίτησης
αναίρεσης εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την παρέλευση του πενθηµέρου που ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 260
του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας.
2. Όταν ασκείται αίτηση αναίρεσης δεν χορηγείται αναστολή
εκτέλεσης της αναιρεσιβαλλόµενης απόφασης.
3. Η απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας εκδίδεται εντός
δύο (2) το αργότερο µηνών από την περιέλευση της αίτησης αναιρέσεως σε αυτό.
4. Αν η τελεσίδικη απόφαση, βάσει της οποίας µεταβλήθηκε µε
οποιονδήποτε τρόπο η αρχική εγκατάσταση των δηµοτικών και περιφερειακών αρχών, αναιρεθεί και κριθεί κατ’ ουσίαν η διαφορά
από το αρµόδιο διοικητικό δικαστήριο, όσοι ανακηρύσσονται ως
επιτυχόντες µετά από την απόφαση θεωρούνται ότι εγκαταστάθηκαν αναδροµικά, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 5 για
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τις εκλογές των δηµοτικών αρχών και στο άρθρο 43 για τις εκλογές των περιφερειακών αρχών. Η αναδροµική αυτή εγκατάσταση
δεν θίγει το κύρος των πράξεων που εκδόθηκαν ή δηµοσιεύθηκαν
από τις αρχές των οποίων η εκλογή ακυρώθηκε από το αρµόδιο
διοικητικό δικαστήριο.
Άρθρο 83
Επανάληψη της εκλογής σε περίπτωση ακύρωσης
1. Αν ακυρωθεί η εκλογή για παράβαση νόµου ή για οποιαδήποτε πληµµέλεια, επαναλαµβάνεται η ψηφοφορία µεταξύ των
ίδιων υποψηφίων που είχαν ανακηρυχθεί νόµιµα. Στην περίπτωση
αυτή, έφορος των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής είναι ο
πρόεδρος του οικείου πρωτοδικείου της έδρας του δήµου ή της
περιφέρειας, αντίστοιχα. Αυτός διορίζει σε κάθε εκλογικό τµήµα
της περιφέρειας του πρωτοδικείου τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ψηφοφορία. Το άρθρο 68 του π.δ. 26/2012 (Α’ 57), περί εκλογής
βουλευτών, εφαρµόζεται αναλόγως. Αντιπρόσωποι της δικαστικής
αρχής διορίζονται εκείνοι που υπηρετούν στην περιφέρεια του οικείου πρωτοδικείου, κατά προτεραιότητα δε εκείνοι που αναφέρονται στην παρ. 10 του άρθρου 68 του π.δ. 26/2012. Αν τα
πρόσωπα αυτά δεν επαρκούν, ο έφορος διορίζει αντιπροσώπους
της δικαστικής αρχής και πρόσωπα εκτός της περιφέρειας του οικείου πρωτοδικείου. Για τη διενέργεια των διορισµών, ο έφορος
µπορεί να ζητήσει από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου να του
διαβιβάσει, από τα συγκεντρωθέντα για την ακυρωθείσα εκλογή
στοιχεία που προβλέπονται στις περ. β’ έως στ’ της παρ. 6 του άρθρου 68 του π.δ. 26/2012, όσα κρίνει ο ίδιος αναγκαία. Μπορεί,
επίσης, να ζητήσει να του αποσταλούν από τις αρχές που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις επικαιροποιηµένα τα σχετικά
στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία αποστέλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, κατάλληλη για ηλεκτρονική επεξεργασία, εντός δέκα (10) ηµερών από τη λήψη του αιτήµατος.
2. Ο δήµαρχος εκδίδει αµελλητί πρόγραµµα, µε το οποίο καλεί
τους δηµότες εκλογείς για την επανάληψη της εκλογής για τον
υπολειπόµενο χρόνο της δηµοτικής ή περιφερειακής περιόδου,
αντίστοιχα. Το πρόγραµµα δηµοσιεύεται µε τοιχοκόλληση δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµέρα που έχει οριστεί για την ψηφοφορία και αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήµου
ή της περιφέρειας, αντίστοιχα.
ΜΕΡΟΣ ΣΤ’
ΤΕΛΙΚΕΣ, ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 84
Δηµοτικές ενότητες
Οι δήµοι του άρθρου 1 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) στους οποίους
δεν έχει επέλθει καµία µεταβολή αποτελούνται από µια δηµοτική
ενότητα που φέρει το όνοµα του δήµου.
Άρθρο 85
Μετονοµασία κοινοτήτων σε δηµοτικές κοινότητες - Τροποποίηση των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 2
του ν. 3852/2010
Οι παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 2 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), περί
της συγκρότησης των δήµων, τροποποιούνται µε τη µετονοµασία
των κοινοτήτων σε δηµοτικές κοινότητες και το άρθρο 2 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 2
Συγκρότηση δήµων
1. Η εδαφική περιφέρεια του κάθε δήµου που συνιστάται µε
τον παρόντα νόµο αποτελείται από τις εδαφικές περιφέρειες των
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συνενούµενων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Οι
εδαφικές αυτές περιφέρειες αποτελούν τις δηµοτικές ενότητες
του νέου δήµου και φέρουν το όνοµα του δήµου ή της κοινότητας.
2. Τα τοπικά διαµερίσµατα που ορίζονται στο άρθρο 2 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο
του ν. 3463/2006 (Α’ 114), µετονοµάζονται σε δηµοτικές κοινότητες, ανεξαρτήτως του πληθυσµού τους. Δηµοτικές κοινότητες
αποτελούν και οι δήµοι ή οι κοινότητες που καταργήθηκαν
ύστερα από εθελούσια συνένωση, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του
π.δ. 410/1995 (Α’ 231), περί ένωσης δήµων και κοινοτήτων, ή συνενώνονται µε τον παρόντα νόµο και δεν αποτελούνται από τοπικά διαµερίσµατα.
3. Επίσης, συγκροτούν δηµοτική κοινότητα πρώην κοινότητες
ή τοπικά διαµερίσµατα που εκτείνονται σε όλη την περιφέρεια
του νησιού και δεν αποτελούν δήµο, σύµφωνα µε το άρθρο 1.
4. Τα δηµοτικά διαµερίσµατα στα οποία διαιρούνται οι οικισµοί
- έδρες δήµων µε πληθυσµό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000)
κατοίκων µετονοµάζονται σε δηµοτικές κοινότητες.»
Άρθρο 86
Επικαιροποίηση ορολογίας
1. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρονται οι έννοιες «κοινότητες» και «κοινότητα» κατά το άρθρο 2 του ν. 3852/2010 (Α’
87), περί της συγκρότησης των δήµων, όπως τροποποιείται µε
το άρθρο 85 του παρόντος νοούνται πλέον «δηµοτικές κοινότητες» και «δηµοτική κοινότητα», αντίστοιχα.
2. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρονται οι όροι «εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας» και «πρόεδρος κοινότητας» νοείται
ο «πρόεδρος της δηµοτικής κοινότητας» και όπου στην κείµενη
νοµοθεσία αναφέρεται ο όρος «συµβούλιο κοινότητας» νοείται
το «συµβούλιο δηµοτικής κοινότητας».
Άρθρο 87
Πληθυσµός οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης
1. Με απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) κυρώνονται και δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως τα αποτελέσµατα της πρόσφατης απογραφής αναφορικά µε τον µόνιµο πληθυσµό για τις δηµοτικές
κοινότητες της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3852/2010 (Α’ 87),
περί της συγκρότησης των δήµων. Με την ίδια απόφαση κατανέµεται αναλόγως στις δηµοτικές κοινότητες της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3852/2010 πληθυσµός που περιλαµβάνεται στην
απόφαση του πρώτου εδαφίου, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να
κατανεµηθεί στις δηµοτικές κοινότητες, λόγω ελλιπών στοιχείων
τόπου εγκατάστασης.
2. Οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου
βαθµού της Χώρας περιλαµβάνονται σε απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών στην οποία αναγράφονται ο συνολικός πληθυσµός
κάθε οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου
βαθµού και, αναλυτικά, ο πληθυσµός των δηµοτικών κοινοτήτων
και των περιφερειακών ενοτήτων.
3. Όπου γίνεται αναφορά στον όρο «πληθυσµός», συµπεριλαµβανοµένων των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του παρόντος , νοείται ο µόνιµος πληθυσµός, όπως
εµφανίζεται στους επίσηµους πίνακες των αποτελεσµάτων της
τελευταίας απογραφής πληθυσµού, που έχουν κυρωθεί και δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Τα αποτελέσµατα
της απογραφής πληθυσµού, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, κατά τη διάρκεια της δηµοτικής και περιφερειακής περιόδου, επέρχονται από την έναρξη της αµέσως επόµενης δηµοτικής και περιφερειακής περιόδου.
Άρθρο 88
Επαγγελµατική δραστηριότητα του περιφερειάρχη Προσθήκη άρθρου 159Α στον ν. 3852/2010
Στον ν. 3852/2010 (Α’ 87) προστίθεται άρθρο 159Α ως εξής:

«Άρθρο 159Α
Επαγγελµατική δραστηριότητα του περιφερειάρχη
1. Κατά τη διάρκεια της θητείας του περιφερειάρχη, αναστέλλεται η άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητάς του.
2. Ο χρόνος αναστολής άσκησης της επαγγελµατικής δραστηριότητας θεωρείται πραγµατικός χρόνος για τα ασφαλιστικά δικαιώµατα. Κατά τη διάρκεια της αναστολής, το σύνολο των
εισφορών στον οικείο ασφαλιστικό φορέα καταβάλλεται από την
περιφέρεια και βαρύνει τον προϋπολογισµό αυτής. Με την απόφαση της παρ. 9 του άρθρου 182 καθορίζεται η διαδικασία καταβολής των εισφορών.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 89
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών αναπροσαρµόζονται τα ποσά του πρώτου εδαφίου της
περ. β) της παρ. 6 του άρθρου 15 και της περ. β) της παρ. 6 του
άρθρου 52.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ορίζονται οι έδρες
των δηµοτικών συµβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας µε βάση
τον πληθυσµό και σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 13. Με
όµοια απόφαση ορίζονται οι έδρες των περιφερειακών συµβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας µε βάση τον πληθυσµό της και
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 51.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ορίζονται οι διαστάσεις των ψηφοδελτίων και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη
µορφή και το περιεχόµενο των ψηφοδελτίων, σύµφωνα µε τα
άρθρα 20 και 54. Με όµοια απόφαση καθορίζονται οι διαστάσεις
των λευκών ψηφοδελτίων για τις εκλογές των δηµοτικών και των
περιφερειακών αρχών, σύµφωνα µε το άρθρο 70.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται οι
διαστάσεις των εκλογικών φακέλων, το έντυπο γνώρισµά τους
και η απόχρωσή τους για τις εκλογές των δηµοτικών και των περιφερειακών αρχών, σύµφωνα µε το άρθρο 70.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται το
διακριτικό γνώρισµα, το µέγεθος, το σχήµα και κάθε άλλο θέµα
σχετικό µε τις κάλπες που θα χρησιµοποιηθούν για τις εκλογές
των δηµοτικών και των περιφερειακών αρχών, καθώς, επίσης, και
κάθε άλλο ζήτηµα για τη διενέργεια των εκλογών των δηµοτικών
και περιφερειακών αρχών.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθµίζεται κάθε αναγκαίο τεχνικό και κάθε
άλλο απαραίτητο ζήτηµα σχετικά µε τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πύλης δήλωσης υποψηφιοτήτων του άρθρου 33 του π.δ.
26/2012 (Α’ 27) της παρ. 4 των άρθρων 15 και 52, την προστασία
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, την πρόσβαση των υποψηφίων και την υποβολή των δηλώσεων υποψηφιοτήτων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 90
Μεταβατικές διατάξεις
1. Το άρθρο 55 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), περί αντικατάστασης
και αναπλήρωσης µελών δηµοτικών συµβουλίων και συµβουλίων
δηµοτικών κοινοτήτων, καθώς και προέδρων δηµοτικών κοινοτήτων, εξακολουθεί να ισχύει έως την 31η.12.2023.
2. Αν στις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 δεν ανακηρύχθηκαν,
για οποιονδήποτε λόγο, συνδυασµοί υποψηφίων συµβούλων δηµοτικών κοινοτήτων, µε πληθυσµό µεγαλύτερο ή ίσο των τριακοσίων ενός (301) κατοίκων, ή πρόεδροι δηµοτικών κοινοτήτων, µε
πληθυσµό µικρότερο ή ίσο των τριακοσίων (300) κατοίκων, και
δεν έχουν προκηρυχθεί από τον οικείο περιφερειάρχη νέες εκλογές, σύµφωνα µε την παρ. 8 του άρθρου 11 του ν. 4674/2020
(Α’ 53), έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, ή αν κενώθηκε
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έδρα προέδρου κοινότητας µε πληθυσµό µικρότερο ή ίσο των
τριακοσίων (300) κατοίκων και δεν είναι δυνατή η αναπλήρωση
λόγω έλλειψης άλλου υποψηφίου, εφαρµόζεται το άρθρο 40 του
παρόντος και ιδίως, οι παρ. 5 και 6 αυτού.
3. Το άρθρο 157 του ν. 3852/2010, περί αντικατάστασης και
αναπλήρωσης µελών περιφερειακών συµβουλίων, εξακολουθεί
να ισχύει έως την 31η.12.2023.
4. Όπου στα άρθρα του παρόντος αναφέρεται ο Επόπτης
Ο.Τ.Α., µέχρι την έναρξη λειτουργίας των Αυτοτελών Υπηρεσιών
Εποπτείας Ο.Τ.Α. του άρθρου 215 του ν. 3852/2010, νοείται ο
συντονιστής της οικείας αποκεντρωµένης διοίκησης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 91
Καταργούµενες διατάξεις
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 90, από την έναρξη ισχύος
του παρόντος καταργούνται τα άρθρα 7 έως και 15, 17, 18, 18Α,
18Β, 18Γ, 20 έως 35, 37, 37Α, 38, 40, 42 έως και 57, 113, 114, 116
έως και 120, 122 έως και 142 και 144 έως και 158 του ν.
3852/2010 (Α’ 87), περί των εκλογών των δηµοτικών και περιφερειακών αρχών, καθώς και τα άρθρα 19 έως και 74 του ν.
3463/2006 (Α’ 114), περί των εκλογών των δηµοτικών αρχών.
2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 90, από την έναρξη ισχύος
του παρόντος καταργούνται τα άρθρα 5 έως και 14, 16 έως και
31, 33 έως και 35, 37, 39 έως και 46, 48 έως και 51, 53 έως και
60, 62 έως και 67 του ν. 4555/2018 (Α’ 133) περί εκλογών δηµοτικών και περιφερειακών αρχών.
3. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία γίνεται παραποµπή ή αναφορά στις καταργούµενες διατάξεις των παρ. 1 και 2, νοούνται
οι διατάξεις του παρόντος που ρυθµίζουν τα συναφή ζητήµατα.
4. Η παρ. 3 του άρθρου 248 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας (ν. 2717/1999, Α’ 97) καταργείται.
5. Καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη αντίθετη προς τις
ρυθµίσεις του παρόντος.
ΜΕΡΟΣ Ζ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ
Άρθρο 92
Στέρηση δικαιώµατος εκλέγειν Αντικατάσταση του άρθρου 5 του π.δ. 26/2012
Το άρθρο 5 του π.δ. 26/2012 (Α’57) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στερούνται του δικαιώµατος του εκλέγειν:
α) Όσοι βρίσκονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, σε πλήρη στερητική δικαστική συµπαράσταση και για όσο
χρόνο διαρκεί αυτή.
β) Όσοι καταδικάζονται αµετάκλητα:
βα) σε κάθειρξη για τα αδικήµατα των κεφαλαίων 1-6 του Δεύτερου Βιβλίου του Ποινικού Κώδικα ή
ββ) σε οποιαδήποτε ποινή για εγκλήµατα του Στρατιωτικού
Ποινικού Κώδικα που επισείουν την ποινή της ισόβιας κάθειρξης
ή
βγ) σε ισόβια κάθειρξη για κάθε άλλο αδίκηµα.
Η αποστέρηση του δικαιώµατος του εκλέγειν, σύµφωνα µε την
παρούσα περίπτωση ισχύει για τη χρονική διάρκεια της επιβληθείσας ποινής. Το χρονικό διάστηµα αποστέρησης του δικαιώµατος του εκλέγειν υπολογίζεται από την εποµένη της ηµέρας,
κατά την οποία η καταδικαστική απόφαση καθίσταται αµετάκλητη. Η έκτιση ή µη της ποινής ή η παραγραφή αυτής δεν ασκεί
επιρροή στον υπολογισµό του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος.
2. Οι αρµόδιες εισαγγελικές αρχές ενηµερώνουν αµελλητί τη
Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών για τις αµετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις της περ. β’ της παρ. 1, προκειµένου να διαγραφούν από τον εκλογικό κατάλογο όσοι
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στερούνται του δικαιώµατος του εκλέγειν και για τον χρόνο της
αποστέρησης αυτής.»
Άρθρο 93
Δικαίωµα κατάρτισης συνδυασµών Τροποποίηση του άρθρου 32 του π.δ. 26/2012
Στην παρ. 1 του άρθρου 32 του π.δ. 26/2012 (Α’57) προστίθενται δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Στις βουλευτικές εκλογές λαµβάνουν µέρος είτε συνδυασµοί υποψηφίων ενός µόνο κόµµατος είτε συνδυασµοί συνασπισµού περισσότερων του ενός συνεργαζόµενων κοµµάτων είτε
συνασπισµοί ανεξάρτητων υποψηφίων είτε µεµονωµένοι υποψήφιοι.
Δικαίωµα κατάρτισης συνδυασµού ενός ή περισσοτέρων πολιτικών κοµµάτων έχουν όσα πολιτικά κόµµατα:
α) ιδρύθηκαν νόµιµα, και
β) ο πρόεδρος, ο γενικός γραµµατέας, τα µέλη της διοικούσας
επιτροπής και ο νόµιµος εκπρόσωπος δεν έχουν καταδικασθεί:
βα) σε κάθειρξη για τα αδικήµατα των κεφαλαίων 1-6 του Δεύτερου Βιβλίου του Ποινικού Κώδικα ή
ββ) σε οποιαδήποτε ποινή για εγκλήµατα του Στρατιωτικού
Ποινικού Κώδικα που επισείουν την ποινή της ισόβιας κάθειρξης
ή
βγ) σε ισόβια κάθειρξη για κάθε άλλο αδίκηµα.
Η αποστέρηση του δικαιώµατος κατάρτισης συνδυασµών,
σύµφωνα µε την παρούσα περίπτωση, ισχύει για τη χρονική διάρκεια της επιβληθείσας ποινής. Το χρονικό διάστηµα αποστέρησης του δικαιώµατος κατάρτισης συνδυασµών υπολογίζεται από
την εποµένη της ηµέρας της οριστικής καταδικαστικής απόφασης. Η έκτιση ή µη της ποινής ή η παραγραφή αυτής δεν ασκεί
επιρροή στον υπολογισµό του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος.»
Άρθρο 94
Ασυµβίβαστο καταδικασθέντος να κατέχει
επιτελική θέση σε πολιτικό κόµµα
Στο άρθρο 29 του ν. 3023/2002 (Α’146) προστίθεται παρ. 8 ως
εξής:
«8. Δεν επιτρέπεται να έχει θέση προέδρου, γενικού γραµµατέα, µέλους διοικούσας επιτροπής ή νοµίµου εκπροσώπου σε
πολιτικό κόµµα ή συνασπισµό κοµµάτων πρόσωπο που έχει καταδικασθεί:
α) σε κάθειρξη για τα αδικήµατα των κεφαλαίων 1-6 του Δεύτερου Βιβλίου του Ποινικού Κώδικα ή
β) σε οποιαδήποτε ποινή για εγκλήµατα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα που επισείουν την ποινή της ισόβιας κάθειρξης ή
γ) σε ισόβια κάθειρξη για κάθε άλλο αδίκηµα.
Η παρούσα παράγραφος ισχύει για τη χρονική διάρκεια της
επιβληθείσας ποινής. Το χρονικό διάστηµα αποστέρησης του δικαιώµατος κατοχής των θέσεων του πρώτου εδαφίου υπολογίζεται από την εποµένη της ηµέρας της οριστικής καταδικαστικής
απόφασης. Η έκτιση ή µη της ποινής ή η παραγραφή αυτής δεν
ασκεί επιρροή στον υπολογισµό του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος.»
Άρθρο 95
Απαγόρευση ιδιωτικής χρηµατοδότησης κοµµάτων
µε πρόσωπα καταδικασθέντα σε επιτελική θέση Προσθήκη παρ. 9 στο άρθρο 7 του ν. 3023/2002
Στο άρθρο 7 του ν. 3023/2002 (Α’146) προστίθεται παρ. 9 ως
εξής:
«9. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ιδιωτική χρηµατοδότηση του
παρόντος άρθρου, πλην των τακτικών εισφορών µελών, σε πολιτικά κόµµατα ή συνασπισµούς κοµµάτων των οποίων ο πρόεδρος, ο γενικός γραµµατέας, µέλος διοικούσας επιτροπής ή ο
νόµιµος εκπρόσωπος έχει καταδικασθεί:
α) σε κάθειρξη για τα αδικήµατα των κεφαλαίων 1-6 του Δεύτερου Βιβλίου του Ποινικού Κώδικα ή
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β) σε οποιαδήποτε ποινή για εγκλήµατα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα που επισείουν την ποινή της ισόβιας κάθειρξης ή
γ) σε ισόβια κάθειρξη για κάθε άλλο αδίκηµα.
Η παρούσα παράγραφος ισχύει για τη χρονική διάρκεια της
επιβληθείσας ποινής. Το χρονικό διάστηµα απαγόρευσης της
ιδιωτικής χρηµατοδότησης υπολογίζεται από την εποµένη της
ηµέρας της οριστικής καταδικαστικής απόφασης. Η έκτιση ή µη
της ποινής ή η παραγραφή αυτής δεν ασκεί επιρροή στον υπολογισµό του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος.»
Άρθρο 96
Αποκλεισµός κοµµάτων µε πρόσωπα καταδικασθέντα σε επιτελική θέση από ραδιοτηλεοπτική προβολή κατά την προεκλογική περίοδο και από χώρους υπαίθριας προβολής
πολιτικών µηνυµάτων Προσθήκη άρθρου 10Α στον ν. 3023/2002
Στον ν. 3023/2002 (Α’146) προστίθεται άρθρο 10Α ως εξής:
«Άρθρο 10Α
Αποκλεισµός κοµµάτων µε πρόσωπα καταδικασθέντα σε επιτελική θέση από ραδιοτηλεοπτική προβολή κατά την προεκλογική
περίοδο και από χώρους υπαίθριας
προβολής πολιτικών µηνυµάτων
Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής των άρθρων 9 και 10 πολιτικά κόµµατα ή συνασπισµοί κοµµάτων των οποίων ο πρόεδρος, ο γενικός γραµµατέας, µέλος διοικούσας επιτροπής ή ο
νόµιµος εκπρόσωπος έχει καταδικασθεί:
α) σε κάθειρξη για τα αδικήµατα των κεφαλαίων 1-6 του Δεύτερου Βιβλίου του Ποινικού Κώδικα ή
β) σε οποιαδήποτε ποινή για εγκλήµατα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα που επισείουν την ποινή της ισόβιας κάθειρξης ή
γ) σε ισόβια κάθειρξη για κάθε άλλο αδίκηµα.
Το παρόν άρθρο ισχύει για τη χρονική διάρκεια της επιβληθείσας ποινής. Το χρονικό διάστηµα εφαρµογής του υπολογίζεται
από την εποµένη της ηµέρας της οριστικής καταδικαστικής απόφασης. Η έκτιση ή µη της ποινής ή η παραγραφή αυτής δεν ασκεί
επιρροή στον υπολογισµό του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID - 19
Άρθρο 97
Διεκπεραίωση εκκρεµών αιτήσεων για χορήγηση
επιδόµατος στεγαστικής συνδροµής
Οι εκκρεµείς αιτήσεις για τη χορήγηση του επιδόµατος στεγαστικής συνδροµής ανασφάλιστων υπερηλίκων της παρ. 1 του
άρθρου 26 του ν. 4756/2020 (Α’235), καθώς και οι αιτήσεις για
τη χορήγηση του επιδόµατος αυτού που υποβλήθηκαν µετά τη
δηµοσίευση του ν. 4756/2020 δύναται να διεκπεραιώνονται από
τις αρµόδιες υπηρεσίες του Οργανισµού Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.).
Άρθρο 98
Υπηρεσίες καθαριότητας στον e-ΕΦΚΑ
Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται σοβαρός κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται
µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, µέχρι την ολοκλήρωση των
εν εξελίξει διαγωνιστικών διαδικασιών και πάντως για χρονικό
διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) µήνες από
την έναρξη ισχύος του παρόντος, µπορούν, κατά παρέκκλιση των
κείµενων εθνικών διατάξεων περί δηµοσίων συµβάσεων, να συνάπτονται, µε τη διαδικασία τoυ άρθρου 32 του
ν. 4412/2016
(Α’ 147), συµβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας για τα κτίρια που στεγάζουν τις υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Εθνικού
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).

Άρθρο 99
Συµβάσεις καθαριότητας σχολικών µονάδων
Συµβάσεις προσωπικού που προσλήφθηκε, σύµφωνα µε την
παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4722/2020 (Α’177) στο πλαίσιο των
µέτρων για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID19, δύναται να ανανεωθούν από τη δηµοσίευση του παρόντος
και µέχρι τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους µε απόφαση
της Οικονοµικής Επιτροπής των οικείων Ο.Τ.Α.. Οι συµβάσεις του
πρώτου εδαφίου δεν υπόκεινται στους χρονικούς περιορισµούς
που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007,
Α’ 143), στην περ. ιε’ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021
(Α’ 6) και στην παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134).
Άρθρο 100
Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης λόγω
του κορωνοϊού COVID-19
Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου 14 της από 11.3.2020 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε µε το
άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), ως προς τη σύναψη δηµοσίων
συµβάσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των
εποπτευόµενων φορέων αυτού µε σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθµης και απρόσκοπτης λειτουργίας τους, την αποτροπή ή ελαχιστοποίηση πραγµατοποίησης συνεδριάσεων οργάνων του
δηµόσιου τοµέα, την εξ αποστάσεως εκτέλεση εργασίας δηµόσιων υπαλλήλων και λειτουργών και την αποµακρυσµένη παροχή
υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις, παρατείνεται από τη
λήξη της έως την 30ή Σεπτεµβρίου 2021.
Άρθρο 101
Ρυθµίσεις για τη χρονική περίοδο
δραστηριοποίησης ναυαγοσωστών
Ειδικά για το τρέχον έτος 2021, η χρονική περίοδος που προβλέπεται στην περ. γ) της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν.
2743/1999 (Α’ 211) εκκινεί την 22α Ιουνίου 2021. Συµβάσεις που
έχουν ήδη συναφθεί δυνάµει του άρθρου 7 του π.δ. 71/2020
(Α’166) είναι νόµιµες και έχουν πλήρη ισχύ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.»
ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΓΕΦΥΡΑ»
Άρθρο 102
Σκοποί και διάρκεια της ανώνυµης εταιρείας
µε την επωνυµία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 3986/2011
1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 του
ν.
3986/2011 (Α’152), περί του σκοπού της ανώνυµης εταιρείας µε
την επωνυµία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.», αντικαθίσταται και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Συνιστάται ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΤΑΜΕΙΟ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.»
(Ταµείο). Το Ταµείο έχει σκοπό:
α) Την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της ιδιωτικής περιουσίας του Δηµοσίου, καθώς και περιουσιακών στοιχείων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) ή δηµοσίων
επιχειρήσεων των οποίων το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει, άµεσα ή
έµµεσα, στο Δηµόσιο ή σε ν.π.δ.δ., όπως ορίζεται στην παρ. 1
του άρθρου 5, σύµφωνα µε τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς και µε εγγυήσεις πλήρους διαφάνειας, προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι των εσόδων. Τα περιουσιακά στοιχεία
µεταβιβάζονται στο Ταµείο, σύµφωνα µε τις επόµενες διατάξεις.
β) Την ωρίµανση Συµβάσεων Στρατηγικής Σηµασίας που
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έχουν ενταχθεί στο «Αναπτυξιακό Πρόγραµµα Συµβάσεων Στρατηγικής Σηµασίας» (Πρόγραµµα) του
ν. 4799/2021 (Α’ 78),
σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 5Β.
Κατά την επιδίωξη του σκοπού του Ταµείου, λαµβάνεται µέριµνα για τη συµβολή του στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συµφωνίας και των 17 Παγκόσµιων Στόχων για τη
Βιώσιµη Ανάπτυξη του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών (SDGs).»
2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 1 του
ν.
3869/2011 αντικαθίσταται και η παρ. 6 διαµορφώνεται ως εξής:
«6. Η διάρκεια του Ταµείου είναι έξι (6) έτη από την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του µοναδικού µετόχου του Ταµείου η διάρκειά του µπορεί
να παρατείνεται, εφόσον ο σκοπός του δεν έχει επιτευχθεί.»
Άρθρο 103
Διοίκηση της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΤΑΜΕΙΟ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Α.Ε.» - Τροποποίηση του άρθρου 3
του ν. 3986/2011
1. Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3986/2011 (Α’152), περί του
διοικητικού συµβουλίου της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία
«ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.», αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο αριθµός των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.),
καθώς και ο αριθµός των εκτελεστικών και µη εκτελεστικών
µελών του Ταµείου καθορίζεται µε το Καταστατικό της Εταιρείας,
ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Ταµείου. Το
Διοικητικό Συµβούλιο ορίζεται για θητεία τριών (3) ετών, που
µπορεί να ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστηµα. Προσωρινά και
µέχρι τον διορισµό νέου µέλους στο Διοικητικό Συµβούλιο, εφαρµόζεται η παρ. 2 του άρθρου 82 του ν. 4548/2018 (Α’104), περί
ελλιπών διοικητικών συµβουλίων.»
2. Μετά από την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3986/2011 προστίθεται παρ. 1α ως εξής:
«1α. Το ανώτατο όργανο του Ταµείου είναι η Γενική Συνέλευση
(Γ.Σ.).
Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρµόδια να αποφασίζει
για θέµατα τα οποία, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί ανωνύµων
εταιρειών, υπάγονται στην αποκλειστική αρµοδιότητά της και δύναται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία περί ανωνύµων εταιρειών.»
3. Η παρ. 2, περί διορισµού µελών του διοικητικού συµβουλίου
της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» µε κλήρωση και
περί του τρόπου ανανέωσης της θητείας των µελών αυτών, καθώς
και η παρ. 5, περί της εκπροσώπησης της ανώνυµης εταιρείας και
περί της προσωρινής άσκησης των καθηκόντων του προέδρου του
διοικητικού συµβουλίου από τον διευθύνοντα σύµβουλο, του άρθρου 3 του ν. 3986/2011 καταργούνται.
Άρθρο 104
Ωρίµανση συµβάσεων στρατηγικής σηµασίας Προσθήκη άρθρου 5Β στον ν. 3986/2011
Μετά από το άρθρο 5Α του ν. 3986/2011 (Α’152), προστίθεται
άρθρο 5Β ως εξής:
«Άρθρο 5Β
Ωρίµανση συµβάσεων στρατηγικής σηµασίας
1. Το Ταµείο είναι αρµόδιο για την ωρίµανση Συµβάσεων του
Αναπτυξιακού Προγράµµατος Συµβάσεων Στρατηγικής Σηµασίας του άρθρου 126 του ν. 4799/2021
(Α’ 78), σύµφωνα µε
τo άρθρο 130 του ίδιου νόµου.
Για την επιτέλεση του σκοπού της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 1 και την άσκηση των αρµοδιοτήτων του παρόντος άρθρου,
δηµιουργείται στο Ταµείο, ως διακριτός λειτουργικός κλάδος
δραστηριότητας αυτού, Μονάδα Ωρίµανσης Συµβάσεων Στρατηγικής Σηµασίας, η οποία λειτουργεί και ως διακριτή λογιστική
µονάδα.
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2. Το Ταµείο διενεργεί την ωρίµανση των Συµβάσεων του Προγράµµατος της παρ. 1, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του παρόντος άρθρου, των άρθρων 125 έως 131 του ν. 4799/2021 και των
όρων της σύµβασης της περ. α) της παρ. 3. Για την άσκηση των
αρµοδιοτήτων αυτών, το Ταµείο ενεργεί κατ’ εντολή, για λογαριασµό και στο όνοµα του δικαιούχου του Προγράµµατος ή/και
ύστερα από έγκριση του ανωτέρω δικαιούχου και υπέχει έναντι
τρίτων αστική ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις κατά την
άσκηση των αρµοδιοτήτων του, µόνο για δόλο ή βαρεία αµέλεια.
3. α) Για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της παρ. 1 υπογράφεται σύµβαση, µε την οποία τίθενται οι ελάχιστοι υποχρεωτικοί
όροι που προβλέπονται στην παρ. 4. Η σύµβαση υπογράφεται
µεταξύ του Ταµείου και του δικαιούχου του Προγράµµατος. Με
τη σύµβαση αυτήν, 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, καθώς και οι σχετικές προθεσµίες για
την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. Με την ίδια σύµβαση,
µπορεί να ρυθµίζεται και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για
την άσκηση της αρµοδιότητας του Ταµείου.
β) Σε περίπτωση που η Σύµβαση του Προγράµµατος είναι αρµοδιότητας των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.),
σύµφωνα µε το άρθρο 126 του
ν. 4799/2021, η σύµβαση της περ. α) υπογράφεται από τον οικείο Γενικό Γραµµατέα
της Περιφέρειας ή τον οικείο Δήµαρχο.
4. Για την εκτέλεση της σύµβασης που προβλέπεται στην περ.
α) της παρ. 3:
α) Το αρµόδιο για την υπογραφή της σύµβασης όργανο υποχρεούται να:
αα) παρέχει στο Ταµείο όλες τις αναγκαίες για την άσκηση της
αρµοδιότητάς του πληροφορίες, µελέτες και έγγραφα, που του
ζητούνται και να ανταποκρίνεται εντός του χρονοδιαγράµµατος
και των εν γένει προθεσµιών που συµφωνούνται µε το Ταµείο,
ως προς τα ζητήµατα που είναι κρίσιµα για την πρόοδο του
έργου και
αβ) εγκρίνει, µέσα σε προθεσµία ενός (1) µηνός από την παραλαβή πλήρους και εµπεριστατωµένης εισήγησης του Ταµείου,
άλλως να απορρίπτει ρητά και αιτιολογηµένα εντός της ίδιας
προθεσµίας τη σχετική εισήγηση για:
i) τον προϋπολογισµό του αντικειµένου που ανατίθεται στο Ταµείο και τις τυχόν τροποποιήσεις του και
ii) τη µελέτη σκοπιµότητας του έργου.
Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω µηνιαίας
προθεσµίας, οι σχετικές µε τα ανωτέρω ζητήµατα εισηγήσεις του
Ταµείου θεωρείται, ότι έχουν αυτοδικαίως εγκριθεί. Σε περίπτωση ρητής απόρριψης των εισηγήσεων του Ταµείου από το
αρµόδιο για την υπογραφή της σύµβασης όργανο, εφαρµόζονται
τα άρθρα 128 και 129 του ν. 4799/2021 (Α’ 78), για την αξιολόγηση και αναθεώρηση του έργου.
β) Το Ταµείο υποχρεούται σε:
αα) άρτια, πλήρη και σύµφωνη προς τους κανόνες της σύγχρονης επιστήµης και τέχνης άσκηση της αρµοδιότητάς του στο
πλαίσιο εκτέλεσης της σύµβασης, εντός του χρονοδιαγράµµατος και των εν γένει προθεσµιών που προβλέπεται σε αυτήν,
ββ) πλήρη και εµπεριστατωµένη υποβολή εισηγήσεων στο αρµόδιο για την υπογραφή της σύµβασης όργανο, για τα ζητήµατα
της υποπερ. αβ) της περ. α), και
γγ) έγκαιρη και τακτική έγγραφη ενηµέρωση του αρµόδιου για
την υπογραφή της σύµβασης οργάνου και του εποπτεύοντος
Υπουργού, σχετικά µε την πρόοδο της ωρίµανσης του έργου.
γ) Το συνολικό κόστος των υπηρεσιών ωρίµανσης των συµβάσεων έργων που ανατίθενται στο Ταµείο µε τη σύµβαση της περ.
α) της παρ. 3, καλύπτονται πλήρως από τον δικαιούχο του Προγράµµατος, σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του
αντικειµένου που ανατίθεται στο Ταµείο και τις τυχόν τροποποιήσεις του. Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που ορίζονται
στις περ. δ) και ε), προκαταβάλλεται στο Ταµείο από τον δικαιούχο του Προγράµµατος το ογδόντα τοις εκατό (80%) του
προϋπολογισµού, που αφορά τις δαπάνες για την ωρίµανση και
το πενήντα τοις εκατό (50%) των λειτουργικών εξόδων, που ανα-
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µένεται να έχει το Ταµείο για την ωρίµανση κατά τα προβλεπόµενα
στη σύµβαση της παρ. 3. Με την ολοκλήρωση των συµφωνηµένων
υπηρεσιών ωρίµανσης εξοφλείται στο Ταµείο το υπόλοιπο οφειλόµενο ποσό.
δ) Για έργα/συµβάσεις που χρηµατοδοτούνται από πόρους του
Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Ανάκαµψης «Next Generation EU» και
του εντασσόµενου σε αυτόν Ταµείου Ανάκαµψης και Σταθερότητας υπογράφεται σύµβαση µεταξύ του Ταµείου και του Ταµείου
Ανάκαµψης, εκπροσωπούµενου από τον Υπουργό Οικονοµικών,
που προβλέπει ότι προκαταβάλλεται στο Ταµείο ποσό µέχρι δέκα
εκατοµµύρια (10.000.000) ευρώ έναντι της παροχής υπηρεσιών
ωρίµανσης για συµβάσεις/έργα του Ταµείου Ανάκαµψης, που θα
ανατεθούν στο Ταµείο από τους δικαιούχους των Προγραµµάτων.
Το ποσό αυτό παρακρατείται έναντι των δικαιούχων των Προγραµµάτων από το Ταµείο Ανάκαµψης και συµψηφίζεται µε οφειλές
τους προς το Ταµείο, µέχρι του ποσού που ορίζεται ανά σύµβαση,
που ανατίθεται στο Ταµείο της παρ. 3.
ε) Εκτός των ανωτέρω, το Ταµείο δύναται να λαµβάνει χρηµατοδότηση για την παροχή των υπηρεσιών ωρίµανσης από το Ειδικό Πρόγραµµα της Τεχνικής Βοήθειας (capacity building) του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) 2021-2027,
προκειµένου να ωριµάζει έργα, που δύνανται να χρηµατοδοτηθούν από πόρους του προγράµµατος Ε.Σ.Π.Α..
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης της περ. α) της παρ. 3, το Ταµείο ευθύνεται αποκλειστικά και µόνον έναντι του δικαιούχου του
Προγράµµατος για θέµατα της αρµοδιότητάς του και υπέχει
έναντι τρίτων αστική ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις κατά την
άσκηση των αρµοδιοτήτων του, µόνο για δόλο ή βαρεία αµέλεια.
Κάθε ευθύνη του Ταµείου από τη σύµβαση, που συναρτάται µε τα
ζητήµατα της περ. β) αποσβέννυται µε την αντίστοιχη ρητή ή σιωπηρή έγκριση του αρµόδιου για την υπογραφή της σύµβασης οργάνου.
5. Ο συνολικός προϋπολογισµός των συµβάσεων της περ. α)
της παρ. 3 µπορεί, ύστερα από συµφωνία των συµβαλλοµένων
µερών, να προσαυξάνεται έως µισή µονάδα τοις εκατό (0,5%) επί
του Προϋπολογισµού της Σύµβασης Στρατηγικής Σηµασίας, όπως
ορίζεται στον ν. 4799/2021, για την κάλυψη των αναγκαίων λειτουργικών δαπανών του Ταµείου που συνάπτονται µε την παροχή
των υπηρεσιών ωρίµανσης σε εκτέλεση των συµβάσεων αυτών.
6. Κατά την ωρίµανση ενός έργου εφαρµόζονται αναλόγως τα
άρθρα 10 έως 17 του παρόντος νόµου.»
Άρθρο 105
Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της ανώνυµης
εταιρείας µε την επωνυµία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» Τροποποιήσεις του άρθρου 8 του ν. 3986/2011
1. Στο άρθρο 8 του ν. 3986/2011 (Α’ 152) προστίθεται παρ. 1α
ως εξής:
«1α. Για την οργάνωση και λειτουργία του Ταµείου, το Διοικητικό Συµβούλιο και η Διοίκηση του Ταµείου οφείλουν να εφαρµόζουν το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης της ανώνυµης εταιρείας
µε την επωνυµία «Ελληνική Εταιρεία Συµµετοχών και Περιουσίας»
(Ε.Ε.Σ.Υ.Π.) και τις ρυθµίσεις του Εσωτερικού Κανονισµού της
Ε.Ε.Σ.Υ.Π. που αφορούν τις άµεσες θυγατρικές της, σύµφωνα µε
την παρ. 4 του άρθρου 189 του ν. 4389/2016 (Α’ 94).»
2. Στο άρθρο 8 του ν. 3986/2011 προστίθεται παρ. 6 ως εξής:
«6. Ο κανονισµός της παρ. 4 εφαρµόζεται και στις διαδικασίες
ανάθεσης συµβάσεων µελετών και υπηρεσιών για τους σκοπούς
ωρίµανσης των έργων της παρ. 1 του άρθρου 5Β.»
Άρθρο 106
Έγκριση αίτησης για τη χορήγηση συνεισφοράς του Δηµοσίου - Τροποποίηση του άρθρου 76
του ν. 4714/2020
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 76 του ν. 4714/2020
(Α’148), τροποποιείται και η παρ. 4 διαµορφώνεται ως εξής:
«4. Η διαδικασία του παρόντος ολοκληρώνεται ως τις 31.7.2021
το αργότερο. Στην περ. γ) της παρ. 3, η συµφωνία αναδιάρθρωσης
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εναπόκειται στην ελεύθερη βούληση των µερών και στη σύµπτωση
δηλώσεων βουλήσεως των δύο.»
2. Η ισχύς της παρ. 1 άρχεται από την 1η Απριλίου 2021.
Άρθρο 107
Περιπτώσεις διακοπής καταβολής συνεισφοράς
Δηµοσίου - Τροποποίηση του άρθρου 80
του ν. 4714/2020
Η περ. β) του άρθρου 80 του ν. 4714/2020 (Α’148) τροποποιείται
και το άρθρο 80 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 80
Διακοπή καταβολής συνεισφοράς Δηµοσίου
Η συνεισφορά του Δηµοσίου διακόπτεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, ότι η αίτηση έχει εγκριθεί
χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις επιλεξιµότητας.
β) Σε περίπτωση θανάτου του αιτούντος, εκτός εάν υφίσταται
σύζυγος ή συµβίος, ο οποίος έχει συνυπογράψει την αίτηση του
άρθρου 75 και του οποίου τα στοιχεία έχουν αντληθεί, σύµφωνα
µε τα αναφερόµενα στην παρ. 7 του άρθρου 75, οπότε, στην περίπτωση αυτήν, συνεχίζεται η συνεισφορά του Δηµοσίου στο πρόσωπο του συζύγου ή συµβίου. Στην περίπτωση συνέχισης της
συνεισφοράς στο πρόσωπο του συζύγου ή συµβίου, αυτός υποκαθίσταται στις υποχρεώσεις του οφειλέτη που προκύπτουν από
τα άρθρα 71-83.
γ) Σε περίπτωση κατά την οποία, κατόπιν τριών (3) διαδοχικών
εντολών πίστωσης, δεν έχει καταστεί δυνατόν να πιστωθεί η συνεισφορά του Δηµοσίου σε έναν τουλάχιστον τραπεζικό λογαριασµό.
δ) Σε περίπτωση που, κατόπιν του επανελέγχου, διαπιστωθεί,
ότι ο οφειλέτης δεν πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης της συνεισφοράς του Δηµοσίου.
ε) Σε περίπτωση, που ο οφειλέτης καθυστερήσει την καταβολή
του ποσού που βαρύνει τον ίδιο, σύµφωνα µε την περ. α) της παρ.
1 του άρθρου 79. Αν ο δικαιούχος δεν καταβάλει εγκαίρως το
ποσό που βαρύνει τον ίδιο, ο θιγόµενος πιστωτής ενηµερώνει την
ηλεκτρονική πλατφόρµα, το αργότερο µέσα σε τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες, από την ηµεροµηνία κατά την οποία ο οφειλέτης
καθυστέρησε την καταβολή του µέρους της οφειλής που βαρύνει
τον ίδιο. Αν ο πιστωτής παραλείψει την ενηµέρωση του προηγούµενου εδαφίου, υποχρεούται να επιστρέψει στο Δηµόσιο τα ποσά
που αυτό κατέβαλε από τον χρόνο, κατά τον οποίο ο πιστωτής
όφειλε να είχε ενηµερώσει το Δηµόσιο.
στ) Σε περίπτωση µη τήρησης των υποχρεώσεων του οφειλέτη,
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 79.
ζ) Σε περίπτωση που αποδειχθεί µε δηµόσια έγγραφα, ότι η αίτηση υπαγωγής είναι ψευδής και η ανακρίβεια επιδρά στην επιλεξιµότητα του αιτούντος.»
Άρθρο 108
Έγκριση αίτησης για συνεισφορά Δηµοσίου Τροποποίηση του άρθρου 69 του ν. 4790/2021
1. Η περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 69 του ν. 4790/2021 (Α’48),
περί της έγκρισης αίτησης για συνεισφορά του Δηµοσίου, αντικαθίσταται και η παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:
«3. Εφόσον διαπιστωθεί, ότι η αίτηση πληροί όλα τα κατά περίπτωση οριζόµενα κριτήρια επιλεξιµότητας, σύµφωνα µε το άρθρο
64, αποστέλλεται εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών στον οφειλέτη και τον χρηµατοδοτικό φορέα ενηµέρωση, ότι ο αιτών είναι
καταρχήν επιλέξιµος για συνεισφορά Δηµοσίου. Στη συνέχεια, οι
χρηµατοδοτικοί φορείς διαβιβάζουν κατά περίπτωση την ακόλουθη ενηµέρωση:
α) Εφόσον η επιλέξιµη οφειλή είναι εξυπηρετούµενη, ο χρηµατοδοτικός φορέας αποστέλλει στην ηλεκτρονική πλατφόρµα το
αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη διαπίστωση της
καταρχήν επιλεξιµότητας του αιτούντος το ποσό της µηνιαίας
δόσης, ούτως ώστε να δροµολογηθεί η έναρξη καταβολής της συ-
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νεισφοράς του Δηµοσίου, εκτός εάν συντρέχει η περίπτωση της
παρ. 9, οπότε ο χρηµατοδοτικός φορέας αποστέλλει το ποσό της
µηνιαίας δόσης εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη λήξη της χορηγηθείσας αναστολής.
β) Εφόσον η επιλέξιµη οφειλή είναι µη εξυπηρετούµενη για χρονικό διάστηµα µικρότερο των ενενήντα (90) ηµερών, ο αιτών προβαίνει το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη
διαπίστωση της καταρχήν επιλεξιµότητάς του στην καταβολή των
δόσεων που ευρίσκονται σε καθυστέρηση, άλλως αυτές κεφαλαιοποιούνται από τον χρηµατοδοτικό φορέα και βαρύνουν το υπόλοιπο της οφειλής. Μετά την πάροδο της προθεσµίας της
παρούσας, ο χρηµατοδοτικός φορέας αποστέλλει εντός δεκαπέντε (15) ηµερών το ποσό της µηνιαίας δόσης αυτής, για να ξεκινήσει η καταβολή της συνεισφοράς του Δηµοσίου.
γ) Εφόσον η επιλέξιµη οφειλή είναι µη εξυπηρετούµενη για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από ενενήντα (90) ηµέρες ή η σχετική
σύµβαση έχει καταγγελθεί µετά από την 31η Δεκεµβρίου 2018, για
να εκκινήσει η διαδικασία καταβολής της συνεισφοράς του Δηµοσίου, λαµβάνει χώρα αναδιάρθρωση της επιλέξιµης οφειλής,
έπειτα από συµφωνία του οφειλέτη µε τον χρηµατοδοτικό φορέα.
Για τον λόγο αυτόν, ο χρηµατοδοτικός φορέας καλεί τον οφειλέτη
αµελλητί, προκειµένου να συµφωνήσουν µία αµοιβαία αποδεκτή
και βιώσιµη για τον οφειλέτη αναδιάρθρωση, η οποία πρέπει να
είναι µακροπρόθεσµη και σύµφωνη µε τις κατευθυντήριες γραµµές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, όπου αυτές είναι εφαρµοστέες. Στην περίπτωση αυτήν, και αποκλειστικά για όσο χρονικό
διάστηµα διαρκεί η συνεισφορά του Δηµοσίου, όπως και για το
χρονικό διάστηµα παρακολούθησης, όπως προβλέπεται στο
άρθρο 72, ο χρηµατοδοτικός φορέας πρέπει να εξασφαλίσει για
την αναδιάρθρωση τη µείωση του περιθωρίου επιτοκίου κατά ποσοστό τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) επί του συµβατικώς
προβλεπόµενου ως ίσχυε πριν από την αναδιάρθρωση. Επιπλέον,
ο χρηµατοδοτικός φορέας δικαιούται να προβλέπει τα απαραίτητα
µέτρα που εξασφαλίζουν τη βιωσιµότητα της προτεινόµενης ρύθµισης, όπως ενδεικτικά: (α) µείωση επιτοκίου ρύθµισης ή/και (β)
διαγραφή ποσοστού των τόκων υπερηµερίας και εξωλογιστικών
τόκων, ή/και (γ) διαγραφή ποσοστού κεφαλαίου, ή/και (δ) επιµήκυνση της περιόδου αποπληρωµής, ή/και (ε) κάθε άλλο αναγκαίο
µέτρο. Η ρύθµιση αναδιάρθρωσης δεν πρέπει σε καµία περίπτωση
να έχει δυσµενέστερους όρους για τον οφειλέτη, λόγω της συνεισφοράς του Δηµοσίου. Προκειµένου να λάβει χώρα η αναδιάρθρωση, ο οφειλέτης οφείλει να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά και
τα έγγραφα που θα του ζητήσει ο χρηµατοδοτικός φορέας εντός
δεκαπέντε (15) ηµερών. Εφόσον ο χρηµατοδοτικός φορέας προτείνει συµφωνία αναδιάρθρωσης σύµφωνα µε τα ανωτέρω, ο οφειλέτης οφείλει να την αποδεχθεί ή να την απορρίψει εντός
δεκαπέντε (15) ηµερών από την πρόταση. Η διαδικασία αναδιάρθρωσης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο εντός τριών (3)
µηνών και σε κάθε περίπτωση εντός της προθεσµίας της παρ. 4.
Εφόσον τα µέρη συµφωνήσουν στην αναδιάρθρωση, ο χρηµατοδοτικός φορέας αποστέλλει σχετική ενηµέρωση στην ηλεκτρονική
πλατφόρµα και δηλώνει, ότι η αναδιάρθρωση κρίνεται βιώσιµη και
σύµφωνη µε τα οικονοµικά δεδοµένα του οφειλέτη κατά τον χρόνο
υπογραφής της σύµβασης αναδιάρθρωσης. Η υπογραφή του
οφειλέτη στη σύµβαση αναδιάρθρωσης συνεπάγεται την από µέρους του αποδοχή της βιωσιµότητάς της. Μετά την ενηµέρωση
της συµφωνίας για τη βιωσιµότητα της αναδιάρθρωσης, ο χρηµατοδοτικός φορέας αποστέλλει στην ηλεκτρονική πλατφόρµα το
ποσό της µηνιαίας δόσης, για να ξεκινήσει η καταβολή της συνεισφοράς του Δηµοσίου. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συµφωνία αναδιάρθρωσης ή σε περίπτωση που δεν υποβληθεί η δήλωση
περί βιωσιµότητας µαζί µε τη δήλωση περί επίτευξης συµφωνίας
αναδιάρθρωσης, η διαδικασία διακόπτεται και η αίτηση θεωρείται
απορριφθείσα.»
2. Η παρ. 4 του άρθρου 69 του ν. 4790/2021, ως προς τον χρόνο
ολοκλήρωσης της διαδικασίας και τη δυνατότητα µεταβολής των
οφειλόµενων δόσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου καταβολής
της συνεισφοράς, αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η διαδικασία της περ. γ) της παρ. 3 ολοκληρώνεται ως την
30ή Σεπτεµβρίου 2021 το αργότερο, ενώ η συµφωνία αναδιάρθρωσης εναπόκειται στην ελεύθερη βούληση των µερών και στη
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σύµπτωση δηλώσεων βουλήσεως αµφότερων. Για όλα τα δάνεια
της περ. γ) της παρ. 3, οι µηνιαίες δόσεις που καταβάλλει ο οφειλέτης τόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου καταβολής της συνεισφοράς, όσο και κατά τη διάρκεια παρακολούθησης της τήρησης
των υποχρεώσεων του οφειλέτη, σύµφωνα µε την περ. β) της παρ.
2 του άρθρου 72, δεν επιτρέπεται να µεταβάλλονται σε σχέση µε
τις δόσεις που προβλέπονται στην υφιστάµενη σύµβαση ή τη συµφωνία αναδιάρθρωσης και έχουν ληφθεί υπόψη στο πλαίσιο αξιολόγησης της βιωσιµότητας του οφειλέτη. Από τον ανωτέρω
περιορισµό εξαιρούνται: α) οι οφειλές που έχουν όρια και µη σταθερές δόσεις, για τις οποίες η εν λόγω υποχρέωση θεωρείται ότι
καταλαµβάνει το εγκεκριµένο όριο κατά την περίοδο καταβολής
της συνεισφοράς και β) οι περιπτώσεις, όπου είναι καθορισµένο
συµβατικά το δοσολόγιο, σύµφωνα µε τις χρηµατοροές της επιχείρησης χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη η επιδότηση. Επίσης, για τα
δάνεια των περ. α) και β) της παρ. 3 και υπό την επιφύλαξη τυχόν
αντίθετης συµβατικής πρόβλεψης της ήδη υφιστάµενης σύµβασης δεν επιτρέπεται, για όσο χρόνο διαρκεί η επιδότηση, καθώς
επίσης και για την περίοδο παρακολούθησης, η κατά τρόπο δυσµενέστερο για τον οφειλέτη µεταβολή των ουσιωδών όρων της
σύµβασης που αφορούν στο κεφάλαιο, στην τιµολόγηση και στη
διάρκεια αυτού.»
Άρθρο 109
Υποχρεώσεις οφειλέτη - Τροποποίηση του άρθρου 72
του ν. 4790/2021
Στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4790/2021 (Α’48),
περί των υποχρεώσεων του οφειλέτη κατά τη διάρκεια της καταβολής της συνεισφοράς του Δηµοσίου, προστίθενται δύο εδάφια
και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Κατά τη διάρκεια της καταβολής της συνεισφοράς του Δηµοσίου, ο οφειλέτης έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
α) Καταβάλλει εµπρόθεσµα το ποσό της οφειλής που βαρύνει
τον ίδιο. Εµπρόθεσµη θεωρείται η καταβολή, που πραγµατοποιείται το αργότερο κατά την καταληκτική ηµεροµηνία, που έχει ορίσει
ο χρηµατοδοτικός φορέας. Δεν µπορεί να θεωρηθεί µη εµπρόθεσµη καταβολή, η µη καταβολή συνολικού ποσού ύψους µίας µηνιαίας δόσης. Σε κάθε περίπτωση, µετά την ολοκλήρωση της
καταβολής της συνεισφοράς του Δηµοσίου, ελέγχεται η ύπαρξη
τυχόν µη καταβεβληµένων ποσών που βαρύνουν τον οφειλέτη, και
εάν υφίστανται, αυτός καλείται από τους χρηµατοδοτικούς φορείς
να τα καταβάλλει εντός τριάντα (30) ηµερών. Σε περίπτωση µη καταβολής αυτών εντός του χρονικού διαστήµατος του προηγούµενου εδαφίου, επέρχεται αναδροµική έκπτωση αυτού και
επιστρέφεται η συνεισφορά σύµφωνα µε τα άρθρα 73, περί διακοπής της καταβολής της συνεισφοράς του Δηµοσίου, και 74, περί
αναζήτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της συνεισφοράς.
β) Παρέχει πρόσβαση στα στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται
η επιλεξιµότητά του και παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, που ζητούνται από το Δηµόσιο κατά τον εκ των υστέρων
έλεγχο των στοιχείων της αίτησής του.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΟΛΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ, ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Α.Ε.» ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 110
Χωροθέτηση µαρίνας Αγίου Κοσµά Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 2
του ν. 4062/2012
Η παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 4062/2012 (Α’ 70) τροποποιείται
ως εξής:
«7.α. Με το προεδρικό διάταγµα της παρ. 6 µπορεί να τροποποιείται το από 22.2.2002 προεδρικό διάταγµα «Έγκριση Ειδικού
Σχεδίου Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης Ολυµπιακού Κέντρου Ιστιο-
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πλοΐας στον Άγιο Κοσµά Αττικής» (Δ’ 138), όπως συµπληρώθηκε
µε το άρθρο 24 του ν. 3342/2005 (Α’ 131), και να καθορίζονται
χερσαία και θαλάσσια ζώνη, χρήσεις γης και όροι δόµησης της
περιοχής. Στην περίπτωση αυτήν, το προεδρικό διάταγµα της
παρ. 6 προτείνεται και από τον Υπουργό Τουρισµού, µετά από
γνώµη της Επιτροπής Τουριστικών Λιµένων του άρθρου 30 του
ν. 2160/1993 (Α’118). Για τα επόµενα στάδια χωροθέτησης και
λειτουργίας της Μαρίνας Αγίου Κοσµά εφαρµόζονται ο ν.
2160/1993 (Α’ 118), οι δε διοικητικές πράξεις που απαιτούνται
για την εκτέλεση των εργασιών εκδίδονται από το Γραφείο Ελληνικού.
Ειδικώς, όσον αφορά στην περιοχή του Αθλητικού Κέντρου
Νεότητας Αγίου Κοσµά, µε το προεδρικό διάταγµα της παρ. 6
µπορεί να τροποποιείται και το από 1/3.5.2004 προεδρικό διάταγµα «Καθορισµός ζωνών προστασίας, χρήσεων γης και όρων
και περιορισµών δόµησης στην παραλιακή ζώνη της Αττικής από
τον Φαληρικό Όρµο µέχρι την Αγία Μαρίνα Κρωπίας» (Δ’ 254),
προκειµένου να εναρµονιστεί µε το Σχέδιο Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσµά.
Με όµοιο προεδρικό διάταγµα µπορούν επίσης να τροποποιούνται ή αναθεωρούνται γενικά πολεοδοµικά σχέδια, πολεοδοµικές µελέτες, ρυµοτοµικά σχέδια και σχέδια πόλεως, καθώς και
τοπικά ρυµοτοµικά σχέδια του άρθρου 26 του ν. 1337/1983 (Α’
33), προκειµένου να εναρµονιστούν µε τα όρια και το περιεχόµενο των ειδικότερων ζωνών των παρ. 2 και 3, ιδίως, όσον αφορά
στις χρήσεις γης, τους όρους και περιορισµούς δόµησης και
τους όρους προστασίας του περιβάλλοντος ή και κάθε άλλο
θέµα αναγκαίο για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσµά.
β. Το άρθρο 5 του ν. 3010/2002 (Α’ 91) δεν έχει εφαρµογή επί
των υδατορεµάτων που οριοθετούνται, σύµφωνα µε το πιο πάνω
διάταγµα.»
Άρθρο 111
Κυκλοφοριακή σύνδεση - Προσθήκη παρ. 1α
και 1β στο άρθρο 5 του ν. 4062/2012
Στο άρθρο 5 του ν. 4062/2012 (Α’70) προστίθενται νέες παρ.
1α και 1β ως εξής:
«1.α. Για την έκδοση των οικοδοµικών αδειών εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσµά και µέχρι την αποπεράτωση του οδικού δικτύου που έχει εγκριθεί µε τις
διοικητικές πράξεις των άρθρων 2 και 3, η κυκλοφοριακή σύνδεση των εγκαταστάσεων διενεργείται από και προς το υφιστάµενο εγκεκριµένο οδικό δίκτυο στα όρια του Μητροπολιτικού
Πόλου µέσω προσωρινών συνδέσεων εντός του Πόλου. O τρόπος σύνδεσης των εγκαταστάσεων µε το εγκεκριµένο οδικό δίκτυο αποτυπώνεται σε µελέτη, η οποία εγκρίνεται από το Τµήµα
Μητροπολιτικού Σχεδιασµού Αθήνας - Αττικής της Διεύθυνσης
Σχεδιασµού Μητροπολιτικών Περιοχών της Γενικής Διεύθυνσης
Χωρικού Σχεδιασµού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου. Η τελική σύνδεση
των εγκαταστάσεων µε το εγκεκριµένο οδικό δίκτυο του Πόλου,
οµοίως, αποτυπώνεται σε µελέτη, η οποία συντάσσεται µετά από
την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης περαίωσης του ανεξάρτητου µηχανικού του άρθρου 6Α και εγκρίνεται από τη Διεύθυνση
του προηγούµενου εδαφίου. Οι ως άνω µελέτες µπορούν να είναι
ενιαίες για περισσότερες από µία εγκαταστάσεις και αναθεωρούνται στο σύνολό τους ή τµηµατικά. Το β.δ. 465/1970 (Α’ 150)
δεν εφαρµόζεται.
1.β. Μέχρι την αποπεράτωση των δικτύων υποδοµών που
έχουν εγκριθεί µε τις διοικητικές πράξεις των άρθρων 2 και 3,
όπως ιδίως, των δικτύων κοινής ωφέλειας, η σύνδεση των κτισµάτων, κατασκευών και εν γένει εγκαταστάσεων διενεργείται
σε προσωρινά δίκτυα, υφιστάµενα ή µη, εντός ή εκτός του
Πόλου. O σχεδιασµός των προσωρινών δικτύων και η σύνδεση
των ως άνω εγκαταστάσεων µε τα δίκτυα αυτά αποτυπώνονται
σε µελέτη, η οποία εγκρίνεται από τον αρµόδιο φορέα του αντίστοιχου δικτύου µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου. H ως άνω
µελέτη µπορεί να είναι ενιαία για περισσότερες εγκαταστάσεις
και αναθεωρείται στο σύνολό της ή τµηµατικά.»

Άρθρο 112
Αρτιότητα προ της διαµόρφωσης
κοινοχρήστων χώρων Προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 5Α του ν. 4062/2012
Στο άρθρο 5Α του ν. 4062/2012 (Α’70) προστίθεται νέα παρ. 7
ως εξής:
«7. Η ύπαρξη προσώπου ως προϋπόθεση αρτιότητας των οικοπέδων ή γηπέδων που δηµιουργούνται εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσµά, εφόσον αυτά έχουν
πρόσωπο σε χώρο που χαρακτηρίζεται ως κοινόχρηστος µε τις
κοινές υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 3, θεωρείται ότι συντρέχει από τον χρόνο περιέλευσης της κυριότητας του χώρου
αυτού στο Ελληνικό Δηµόσιο.»
Άρθρο 113
Γραφείο Ελληνικού
1. Το Γραφείο Ελληνικού της υποπερ. αα’ της περ. ε’ της παρ.
2 του άρθρου 2 του π.δ. 142/2017 (Α’181) µε το προσωπικό
αυτού µεταφέρεται στη Γενική Γραµµατεία Χωρικού Σχεδιασµού
και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και υπάγεται απευθείας στον οικείο Γενικό Γραµµατέα. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στο άρθρο
6 του
ν. 4062/2012 (Α’ 70).
2. Καταργείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6 του
ν. 4062/2012, ως προς τη σύσταση Γραφείου Ελληνικού στη Γενική Γραµµατεία Δηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών.
3. H παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4062/2012 αντικαθίσταται από
τις παρ. 2Α, 2Β και 2Γ και διαµορφώνεται ως εξής:
«2A. Το Γραφείο Ελληνικού έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α. Ενηµερώνει τους ενδιαφεροµένους για τη νοµοθεσία και τις
ενέργειες που απαιτούνται για την αδειοδότηση των έργων, δραστηριοτήτων, εγκαταστάσεων και κτιρίων που προγραµµατίζονται να πραγµατοποιηθούν εντός του Μητροπολιτικού Πόλου
Ελληνικού - Αγίου Κοσµά.
β. Παραλαµβάνει τις αιτήσεις των ενδιαφεροµένων για την έκδοση των πράξεων που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 3, ελέγχει
την πληρότητα των σχετικών φακέλων, φροντίζει για τη συµπλήρωση των αναγκαίων δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόµενους και τους διαβιβάζει στις κατά περίπτωση αρµόδιες
υπηρεσίες και φορείς για έλεγχο, παρατηρήσεις και παροχή των
αναγκαίων γνωµοδοτήσεων, εισηγήσεων και εγκρίσεων.
γ. Λειτουργεί ως γραµµατεία του Κεντρικού Συµβουλίου Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δηµόσιας Περιουσίας του άρθρου
16 του ν. 3986/2011 (Α’ 152) για όλα τα θέµατα, που αφορούν
στην έγκριση και εφαρµογή του Σχεδίου Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 2 και 3 του παρόντος, καθώς και για την
έκδοση πράξεων για τις οποίες απαιτείται η προηγούµενη εισήγηση ή γνώµη του ως άνω Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος.
δ. Διατυπώνει προτάσεις και υποδεικνύει λύσεις για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των διοικητικών δυσχερειών και προβληµάτων, τα οποία προκύπτουν κατά την αδειοδοτική ή άλλη
συναφή διαδικασία που αφορά στα έργα, τις δραστηριότητες,
καθώς και τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις στην περιοχή του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσµά.
ε. Επεξεργάζεται σχέδια γενικών οδηγιών, εγκυκλίων και αποφάσεων για τη διευκόλυνση της αδειοδότησης στις πιο πάνω περιπτώσεις.
στ. Παρακολουθεί την εφαρµογή του Σχεδίου Ανάπτυξης, που
προβλέπεται στο άρθρο 2 και των πράξεων και των αποφάσεων
που εκδίδονται σε εκτέλεσή του σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 3.
2B. Πέραν των αρµοδιοτήτων της παρ. 2A, το Γραφείο Ελληνικού έχει και τις παρακάτω αρµοδιότητες για το σύνολο του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσµά, πλην των
εκτάσεων που έχουν χαρακτηριστεί ως κοινωφελείς και κοινωνικής ανταποδοτικότητας µε τις διοικητικές πράξεις του άρθρου
3:
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α. Εκδίδει όλες τις διοικητικές πράξεις που ορίζονται στο
άρθρο 28 του ν. 4495/2017 (Α’167) για κάθε είδους εργασίες
εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού -Αγίου Κοσµά. Στο
πλαίσιο έκδοσης των πράξεων αυτών ελέγχεται και η τήρηση των
όρων και περιορισµών που ορίζονται µε το προεδρικό διάταγµα
του άρθρου 2 και µε τις κοινές υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 3, όπου απαιτείται.
β. Έχει όλες τις αρµοδιότητες εφαρµογής και ελέγχου των διοικητικών πράξεων της περ. α), µέχρι και τη θεώρηση αυτών
προς τον σκοπό σύνδεσης των έργων µε τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, µετά από την αποπεράτωση των εργασιών, καθώς και της
διαδικασίας γνωστοποίησης εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών.
γ. Τηρεί αρχείο των φακέλων των διοικητικών πράξεων των
περ. α) και β), συµπεριλαµβανοµένων των συνοδευτικών µελετών
και δικαιολογητικών.
δ. Είναι αρµόδιο για τον έλεγχο αυθαιρέτων κτισµάτων και
χρήσεων και, σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων, είναι αρµόδιο για την επιβολή των νόµιµων κυρώσεων. Δύναται, επίσης,
να προβαίνει σε διακοπή εργασιών ή ανάκληση αδειών, εάν απαιτείται.
ε. Εκδίδει βεβαιώσεις όρων δόµησης και χρήσεων γης, καθώς
και βεβαιώσεις χώρων κύριας χρήσης για τη λειτουργία επαγγελµατικών δραστηριοτήτων.
στ. Χορηγεί εγκρίσεις για τις δραστηριότητες που υπάγονται
σε καθεστώς έγκρισης κατά την έννοια του
ν. 4442/2016
(Α’230), καθώς και βεβαιώσεις εγκατάστασης κατά τη διαδικασία
γνωστοποίησης του ίδιου νόµου.
ζ. Εκδίδει εγκρίσεις ή γνωµοδοτήσεις ως προς την καταλληλότητα και σκοπιµότητα γηπέδων και οικοπέδων για την ίδρυση
τουριστικών καταλυµάτων ή ειδικών τουριστικών υποδοµών. Εγκρίνει, επίσης, τις αρχιτεκτονικές µελέτες των τουριστικών καταλυµάτων και των ειδικών τουριστικών υποδοµών, όπου
απαιτείται, κατά την κείµενη νοµοθεσία, και τηρεί το σχετικό αρχείο. Επιπλέον, χορηγεί το Ειδικό Σήµα Λειτουργίας, όπου απαιτείται, κατά την κείµενη νοµοθεσία.
η. Χορηγεί όλες τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις για τις
κατασκευές εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και
Αναψυχής και των ανοικτών χώρων των ζωνών ανάπτυξης, όπως
καθορίζονται µε τις διοικητικές πράξεις του άρθρου 3, συµπεριλαµβανοµένων των αδειών κοπής δένδρων.
θ. Χορηγεί τις άδειες λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων.
ι. Χορηγεί τις οικοδοµικές άδειες των κτισµάτων, εγκαταστάσεων και λοιπών κατασκευών εντός τουριστικών λιµένων κάθε
κατηγορίας.
ια. Έχει την ευθύνη υπαγωγής των έργων ή δραστηριοτήτων
σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσµεύσεις, σύµφωνα µε την
παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4014/2011 (Α’ 209).
ιβ. Χορηγεί τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας των υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων του άρθρου 39 του ν.
4497/2017 (Α’171).
ιγ. Προβαίνει στην έκδοση εγκρίσεων εγκατάστασης σταθµών
στην ξηρά (κεραίες κινητής τηλεφωνίας) και στην επιβολή κυρώσεων, όπου απαιτείται.
ιδ. Εφόσον, η αρµόδια υπηρεσία δεν έχει αποφανθεί µέσα σε
χρονικό διάστηµα σαράντα πέντε (45) ηµερών και µετά την άπρακτη πάροδο αυτού:
αα. Εγκρίνει µελέτες ενεργητικής πυροπροστασίας και χορηγεί πιστοποιητικά ενεργητικής πυροπροστασίας.
αβ. Χορηγεί βεβαιώσεις και πιστοποιητικά δασικού ή µη χαρακτήρα εκτάσεων εντός του Πόλου, καθώς και άδεια επέµβασης
σε δασική έκταση.
αγ. Εκδίδει κάθε άλλη διοικητική πράξη, που απαιτείται για την
εκτέλεση των εργασιών, καθώς και την ίδρυση, εγκατάσταση και
λειτουργία κάθε είδους επιχείρησης εντός του Πόλου.
Προς τον σκοπό άσκησης της σχετικής αρµοδιότητάς του, το
Γραφείο Ελληνικού παραλαµβάνει τη σχετική αίτηση των ενδιαφεροµένων που συνοδεύεται από πλήρη φάκελο, τα οποία διαβιβάζει στις αρµόδιες υπηρεσίες προς έναρξη της προθεσµίας
του πρώτου εδαφίου της παρούσας περίπτωσης.
ιε. Παραλαµβάνει αιτήσεις των ενδιαφεροµένων για τη χορή-
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γηση παρεκκλίσεων, εφόσον αυτές προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία.
ιστ. Τηρεί αρχείο όλων των πράξεων που εκδίδει και όλων των
εγκρίσεων που χορηγεί µε τους συνοδευτικούς φακέλους αυτών.
2Γ. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
µπορεί να τροποποιούνται οι αρµοδιότητες του Γραφείου Ελληνικού.»
4. Η παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4062/2012 τροποποιείται ως
προς τους αποδέκτες της αίτησης και διαµορφώνεται ως εξής:
«4. Ο Προϊστάµενος του Γραφείου υποβάλλει, µέχρι την 1η Φεβρουαρίου κάθε έτους, στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στον Γενικό Γραµµατέα Χωρικού Σχεδιασµού και
Αστικού Περιβάλλοντος, απολογιστική έκθεση για το έργο που
υλοποιήθηκε κατά το προηγούµενο έτος. Στην πιο πάνω έκθεση
περιλαµβάνονται πλήρη στοιχεία για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο γραφείο και αυτές που διεκπεραιώθηκαν, τον χρόνο
διεκπεραίωσης, τις αιτήσεις που καθυστέρησαν ή απορρίφθηκαν
και τους λόγους της καθυστέρησης ή απόρριψης, καθώς και
προτάσεις για την αντιµετώπιση των διοικητικών δυσχερειών και
προβληµάτων τα οποία προέκυψαν κατά τη σχετική αδειοδοτική
διαδικασία.»
Άρθρο 114
Τροποποιήσεις Σύµβασης Διανοµής
Τροποποιήσεις της από 9.3.2021 «Σύµβασης Διανοµής - Σύστασης Δικαιώµατος Επιφάνειας Ακινήτου Μητροπολιτικού
Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσµά», όπως κυρώθηκε µε τον ν.
4787/2021 (Α’44), οι οποίες αφορούν σε µεταβολές των ορίων
των διανεµόµενων ακινήτων και οι οποίες καθίστανται αναγκαίες,
λόγω της τροποποίησης του από 28.2.2018 προεδρικού διατάγµατος (ΑΑΠ 35) περί «Έγκρισης του Σχεδίου Ολοκληρωµένης
Ανάπτυξης (ΣΟΑ) του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου
Κοσµά Περιφέρειας Αττικής» ή των κοινών υπουργικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 3 του
ν. 4062/2012 (Α’ 70), υλοποιούνται µε σύµβαση µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου, νόµιµα εκπροσωπούµενου από τον Υπουργό
Οικονοµικών, και της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ή θυγατρικών της εταιρειών ή
τρίτων στους οποίους έχουν παραχωρηθεί η εκτέλεση και εκµετάλλευση έργων στα συγκεκριµένα ακίνητα. Η σύµβαση αυτή περιβάλλεται τον τύπο του συµβολαιογραφικού εγγράφου και
µεταγράφεται, άλλως καταχωρίζεται, στα βιβλία µεταγραφών
του αρµόδιου Υποθηκοφυλακείου ή στα κτηµατολογικά βιβλία
του αρµόδιου Κτηµατολογικού Γραφείου, κατά περίπτωση. Στην
εν λόγω σύµβαση προσαρτώνται µόνο τα έγγραφα από τα οποία
προκύπτει η µεταβολή των ορίων των ακινήτων στα οποία αφορά
η τροποποίηση, χωρίς να απαιτείται η προσάρτηση οποιουδήποτε άλλου εγγράφου, πιστοποιητικού ή βεβαίωσης, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη νόµου.
Άρθρο 115
Τροποποιήσεις λοιπών στοιχείων της γενικής
οργάνωσης του Πάρκου - Τροποποίηση της παρ. 1
του άρθρου 3 του ν. 4062/2012
Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4062/2012 (Α’ 70) τροποποιούνται οι περ. α), β) και δ), προστίθεται περ. στ) και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«Για την εφαρµογή του Σχεδίου του άρθρου 2 ακολουθούνται,
ανά κατηγορία περιοχής, οι ακόλουθες διαδικασίες:
1. Μητροπολιτικό Πάρκο Πρασίνου και Αναψυχής:
α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδεται ύστερα από αίτηση της
εταιρείας «Ελληνικό Α.Ε.» ή θυγατρικής της εταιρείας ή τρίτων
στους οποίους έχει παραχωρηθεί η εκτέλεση και εκµετάλλευση
των έργων και εισήγηση του Κεντρικού Συµβουλίου Διοίκησης
για την Αξιοποίηση της Δηµόσιας Περιουσίας που προβλέπεται
στο άρθρο 16 του ν. 3986/2011, εγκρίνεται η γενική οργάνωση
του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής της περ.
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ε’ της παρ. 3 του άρθρου 2 και εξειδικεύονται οι χρήσεις γης και
οι όροι δόµησης, που θεσπίζονται για το Πάρκο µε τα προεδρικά
διατάγµατα του άρθρου 2.
β. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται επίσης οι περιοχές του
πάρκου που θα διατεθούν για τη δηµιουργία τεχνητών δασών,
αλσών, κήπων, λιµνών, φυτωρίων, βοτανικών κήπων, θερµοκηπίων και λοιπών χώρων πρασίνου, οι χώροι περιπάτου, παιχνιδιού, άθλησης, εκπαίδευσης, περιπέτειας, εκθέσεων, συναυλιών
και λοιπών δραστηριοτήτων, ο τρόπος διαµόρφωσης αυτών και
το περίγραµµα των κτιριακών ενοτήτων, το εσωτερικό οδικό δίκτυο και το δίκτυο πεζοδρόµων και ποδηλατοδρόµων, η θέση
των χώρων στάθµευσης, καθώς και η γενική οργάνωση κάθε
άλλου χώρου, κτιρίου, εγκατάστασης, χρήσης ή λειτουργίας που
θα απαιτηθεί για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη και λειτουργία του
Πάρκου.
γ. Με την πιο πάνω απόφαση εγκρίνονται, επίσης, και οι περιβαλλοντικοί όροι των έργων και δραστηριοτήτων που απαιτούνται
για την οργάνωση και λειτουργία του Πάρκου, ύστερα από υποβολή ενιαίας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και τήρηση
της διαδικασίας που ορίζεται στις παρ. 2β και 3 του άρθρου 3 του
ν. 4014/2011. Οι προθεσµίες που προβλέπονται στην παρ. 2β του
ανωτέρω άρθρου και οι οποίες είναι άνω των είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών, µειώνονται κατά δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες.
δ. Η πιο πάνω απόφαση εκδίδεται εντός τεσσάρων (4) µηνών
από τότε που οι φορείς της περ. α υποβάλουν αίτηση, συνοδευόµενη από τις περιβαλλοντικές, τεχνικές, φυτοτεχνικές και λοιπές
µελέτες και στοιχεία τεκµηρίωσης, στο Γραφείο Ελληνικού της
Γενικής Γραµµατείας Χωρικού Σχεδιασµού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η έκδοση
της ανωτέρω αποφάσεως αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση
των αποφάσεων που προβλέπονται στις παρ. 2 και 3.
ε. Με όµοια απόφαση εγκρίνεται και ο Κανονισµός Λειτουργίας
του Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής και καθορίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των φορέων της περίπτωσης α’ όσον
αφορά τη διοίκηση, διαχείριση, συντήρηση και εκµετάλλευση του
Πάρκου.
στ. Οι χρήσεις γης και οι όροι δόµησης του Πάρκου τροποποιούνται εντός των ορίων και περιορισµών του προεδρικού διατάγµατος του άρθρου 2, µε κοινές υπουργικές αποφάσεις που
εκδίδονται µε τη διαδικασία της περ. α’. Ουσιώδεις τροποποιήσεις των λοιπών στοιχείων της γενικής οργάνωσης του Πάρκου,
όπως αυτά απαριθµούνται στην περ. β’, εγκρίνονται µε απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται
κατόπιν γνωµοδότησης του Κεντρικού Συµβουλίου Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.). Επουσιώδεις
τροποποιήσεις των στοιχείων της περ. β’ αποτυπώνονται στο
Σχέδιο Γενικής Οργάνωσης της περ. α’και κατατίθενται στο Γραφείο Ελληνικού. Η αµφισβήτηση ως προς τον επουσιώδη ή µη
χαρακτήρα των τροποποιήσεων επιλύεται µε δεσµευτική γνωµοδότηση του ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α., οπότε ακολουθείται αναλόγως η διαδικασία του δεύτερου ή του τρίτου εδαφίου.»
Άρθρο 116
Κατεδαφιστέα και διατηρούµενα κτίρια
1. Το κτίσµα που αποτυπώνεται µε α.α. 954 στο Παράρτηµα
Α’του άρθρου 67 του ν. 4663/2020 (Α’30) ως διατηρούµενο, και
τα πέντε (5) κτίσµατα που αποτυπώνονται µε α.α. 420, 426, 427,
429 και 840 στο ως άνω Παράρτηµα Α’κατεδαφίζονται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. Για την κατεδάφισή τους εκδίδεται απόφαση από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων µετά
από εισήγηση της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.», η οποία συνοδεύεται από
τα δικαιολογητικά του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του ίδιου
άρθρου, αναφορικά µε τα συγκεκριµένα κτίσµατα. Η απόφαση
του προηγούµενου εδαφίου επέχει θέση άδειας κατεδάφισης και
για την έναρξη των εργασιών κατεδάφισης εφαρµόζονται οι παρ.
3γ, 3δ και 3ε του ίδιου άρθρου.
2. Τα τρία (3) κτίσµατα που αποτυπώνονται µε α.α. 155, 801
και 949 στην κατηγορία «Λοιποί Κτιριακοί Όγκοι» του Παραρτήµατος Α’του άρθρου 67 του ν. 4663/2020 ως προοριζόµενα
προς κατεδάφιση, διατηρούνται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης

διάταξης, η δε άδεια κατεδάφισης που εµπεριέχεται στη µε
αριθµ. 44568/2020 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Δ’ 240) καταργείται ως προς τα κτίσµατα αυτά.
3. Ο χαρακτηρισµός των εγκαταστάσεων του Μητροπολιτικού
Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσµά στο Παράρτηµα Α’ του άρθρου
67 του ν. 4663/2020 και στο συνοδευτικό τοπογραφικό διάγραµµα ως διατηρούµενων ή προοριζόµενων προς κατεδάφιση,
δύναται να τροποποιείται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων ως εξής:
α. Για εγκαταστάσεις που αποτυπώνονταν ως διατηρούµενες
στο Παράρτηµα Α’ του ως άνω άρθρου αυτού και χαρακτηρίζονται ως κατεδαφιστέες, η απόφαση του πρώτου εδαφίου επέχει
θέση άδειας κατεδάφισης, υπό τις προϋποθέσεις του δεύτερου
εδαφίου της παρ. 1 του εν λόγω άρθρου. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι παρ. 3γ, 3δ και 3ε του άρθρου αυτού.
β. Για εγκαταστάσεις που αποτυπώνονταν στο Παράρτηµα Α’
του άρθρου 67 του ν. 4663/2020 ως προοριζόµενες προς κατεδάφιση, ο χαρακτηρισµός τους ως διατηρούµενων εγκρίνεται µε
την απόφαση του πρώτου εδαφίου, µε την οποία καταργείται και
η αντίστοιχη άδεια κατεδάφισης της διατηρούµενης εγκατάστασης, η οποία εµπεριέχεται στις µε αριθµ. 44565 και 44568/
06.05.2020 αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Δ’ 240).
Άρθρο 117
Κάλυψη εκτάκτων αναγκών σε προσωπικό της
ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. και της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας
1. Η διάρκεια ισχύος των συµβάσεων έργου, οι οποίες έχουν
συναφθεί µε την ανώνυµη εταιρεία «Διαχειριστής ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης» (ΔΑΠΕΕΠ), δυνάµει του άρθρου 75 του ν.
4602/2019 (Α’ 45) και της παρ. 3 του άρθρου 112 του ν.
4685/2020 (Α’ 92), δύναται να παραταθεί κατά δύο (2) έτη από
την κατά περίπτωση λήξη αυτών. Η παράταση της διάρκειας
ισχύος των εν λόγω συµβάσεων δεν γεννά οποιοδήποτε δικαίωµα
αποζηµίωσης ή άλλη αξίωση ή προνόµιο µετά τη λήξη αυτών.
2. Οι θέσεις που έχουν συσταθεί στη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) µε την παρ. 10 του άρθρου 34 του
ν. 3734/2009
(Α’ 8) διατηρούνται έως και την 31η.12.2022. Κατά τα λοιπά,
ισχύει το τρίτο άρθρο του ν. 4402/2016 (Α’121). Οι θέσεις που
έχουν συσταθεί στη ΡΑΕ, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 54
του ν. 4546/2018 (Α’101) διατηρούνται έως και την 31η.12.2022.
ΜΕΡΟΣ Η’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 118
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά
στις επιµέρους διατάξεις του.
2. Τα άρθρα 3, 4, 5, 10 και 11 εφαρµόζονται και ισχύουν για
τις εκλογές για την ανάδειξη των δηµοτικών αρχών της παρ. 5
του άρθρου 5 και εφεξής.
3. Τα άρθρα 42, 43, 48 και 49 εφαρµόζονται και ισχύουν για
τις εκλογές για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών της παρ.
6 του άρθρου 43 και εφεξής.
Αθήνα,............................2021
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7. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

8. ΥΓΕΙΑΣ
10. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

9. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

12. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

13. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

14. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

15. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
17. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
19. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
21. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ

16. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
18. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
20. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
22. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
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23. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

24. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

25. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑ ΤΩ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩ».

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως
προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Το Σώµα παρέσχε
τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Με τη συναίνεση
του Σώµατος και ώρα 19.20’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο,
ηµέρα Πέµπτη 3 Ιουνίου 2021 και ώρα 10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: νοµοθετική εργασία, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

