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Κύριε Γραμματέα, κσρίες και κύριοι,
Η έλαξμε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ επηθείκελνπ ζπλεδξίνπ κε ηηο ζπλδηαζθέςεηο θαη ηα
ζεκαηηθά πξνζπλέδξηα, είλαη κηα πξψηεο ηάμεσο επθαηξία λα αλαβαζκηζηνχκε θνκκαηηθά,
κε θνπξάγην, δχλακε θαη θξέζθεο ηδέεο. Να δψζνπκε ιφγν θαη θσλή «βξνληεξή» ζηα
απιά ζηειέρε, ζηε ζπλδηακφξθσζε ηεο απηνδηνηθεηηθήο πνιηηηθήο ηνπ θφκκαηνο. Αληί λα
επηβιεζνχλ επηινγέο απφ ην θέληξν πξνο ηελ πεξηθέξεηα, αο αθνχζεη ην θφκκα ηνπο
απηνδηνηθεηηθνχο, αο αθνπγθξαζηεί ηελ άπνςε ησλ λνκαξρψλ, ησλ λνκαξρηαθψλ
ζπκβνχισλ, ησλ δεκάξρσλ, ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ, ησλ ελεξγψλ πνιηηψλ, φινπ
απηνχ ηνπ ηεξάζηηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, πνπ δεκηνπξγεί ζηελ πεξηθέξεηα θαη
απνηειεί κέξνο ηεο θσλήο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ.
Φξεηάδεηαη επίζεο, λα μεπεξάζνπκε ηνλ εαπηφ καο, λα βγνχκε κπξνζηά θαη έμσ
απφ ζπλήζεηεο θαη δεδνκέλα. Οθείινπκε φκσο λα είκαζηε ζηαζεξνί ζηηο ζέζεηο καο θαη
ρξήζηκνη ζηελ θξηηηθή καο. Δελ έρεη αμία ην αξάδηαζκα ησλ πξνβιεκάησλ ρσξίο λα
ζπλνδεχνληαη απφ πξνηάζεηο. Καη απηφ ζα κνπ επηηξέςεηε λα επηρεηξήζσ ηψξα. Δελ
δηεθδηθψ ην αιάλζαζην, κπνξεί θαη λα είκαη 100% ιάζνο, λα βιέπσ ηα πξάγκαηα
νλεηξνπφια, αθνχζηε φκσο.
Είλαη αδηακθηζβήηεην απφ φινπο καο φηη δηαλχνπκε κηα πεξίνδν κνλαδηθή γηα ηε
ζχγρξνλε ηζηνξία ηεο ρψξαο καο, αιιά θαη ηφζν δσηηθή γηα ηελ Τνπηθή Απηνδηνίθεζε.
Κηλνχκαζηε ζε έλα δχζθνιν νηθνλνκηθά πεξηβάιινλ. Όινη ζπδεηνχλ θαη ηνλίδνπλ ηελ
αλάγθε γηα ιηγφηεξν θξάηνο, πεξηζζφηεξε απνθέληξσζε, πην ιίγε γξαθεηνθξαηία, πην
πνιχ δεκνθξαηία, δηαθάλεηα θαη ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε. Είλαη αδηαλφεηε φκσο,
νπνηαδήπνηε ζπδήηεζε γηα ην κέιινλ θαη ηελ πνξεία ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ρσξίο
ξεαιηζηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ παξφληνο. Έλα παξφλ πνπ έρεη θαηαγξαθεί ζην κπαιφ καο
γηα ηελ κεξηθή έσο θαη νιηθή ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο αλεπάξθεηα ησλ ζεκεξηλψλ
ππνδνκψλ αιιά θαη ηελ ηξαγηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε.
Δελ ζα επεθηαζψ πεξηζζφηεξν είλαη γλσζηά ζε φινπο,
Είλαη επίζεο θνηλή πεπνίζεζε φισλ φηη ην δηνηθεηηθφ ζχζηεκα ζηελ Ειιάδα δελ
ηθαλνπνηεί πιένλ ηηο αλαπηπμηαθέο θαη θνηλσληθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο ρψξαο. Είλαη
παξσρεκέλν, δπζιεηηνπξγηθφ, γξαθεηνθξαηηθφ ζχζηεκα πνπ “εθηξέθεη” πξνβιήκαηα ζην
εζσηεξηθφ θαη δπζρεξαίλεη ηε ζέζε ηεο ρψξαο δηεζλψο.
Όζα βήκαηα έγηλαλ ζην παξειζφλ γηα λα αιιάμεη ε θαηάζηαζε, έκεηλαλ εκηηειή. Ο
Καπνδίζηξηαο Ι ζπληζηνχζε ζεζκηθή αιιαγή γηα ηελ επνρή εθείλε, αιιά δπζηπρψο ε
νινθιήξσζή ηνπ ππνηάρζεθε ζην πνιηηηθφ θφζηνο. Έθηνηε, θάζε απφπεηξα γηα
κεηαξξπζκίζεηο έκελε ζηε δηαηχπσζε πξνζέζεσλ θαη ζε έλαλ αηέξκνλν δηάινγν.
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Τελ ίδηα ζηηγκή άιιεο επξσπατθέο ρψξεο αλαδνκνχζαλ ην πνιηηηθφ ηνπο ζχζηεκα,
ζπγθξνηνχζαλ ηζρπξέο ηνπηθέο αξρέο ή αλαβάζκηδαλ ηηο ππάξρνπζεο, ψζηε λα έρνπλ
ξφιν ζην λέν παγθφζκην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ.
Κσρίες και κύριοι,
Τηο ζπλέπεηεο ηεο άηνικεο πνιηηηθήο ζηελ Ειιάδα ηηο βηψλνπκε ζήκεξα. Η ρψξα
καο βξίζθεηαη ζηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο ζε φηη αθνξά ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο απηνδηνίθεζεο,
ηνπο πφξνπο ηεο θαη, ην θπξηφηεξν, ην βαζκφ εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ. Ταπηφρξνλα,
θηγνπξάξεη ζηηο πξψηεο ζέζεηο ηεο ιίζηαο ησλ ρσξψλ κε πςειφ βαζκφ δηαθζνξάο ζηε
δεκφζηα δηνίθεζε, θαη κε ην κηθξφηεξν αξηζκφ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηελ
απηνδηνίθεζε. Ταπηφρξνλα, θαηαηάζζεηαη ζηελ 25ε ζέζε κεηαμχ 27 ρσξψλ σο πξνο ην
πνζνζηφ ησλ δαπαλψλ ηεο απηνδηνίθεζεο επί ησλ ζπλνιηθψλ δεκφζησλ δαπαλψλ ηνπ
θάζε θξάηνπο. Απηή ε εηθφλα πξέπεη λα αιιάμεη. Είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε βαζηψλ
αιιαγψλ ζηε δνκή, ηε δηάξζξσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο.
Αλ ζέινπκε λα επηβηψζνπκε σο ρψξα, ε αιιαγή πξέπεη λα αξρίζεη απφ ηελ
πεξηθέξεηα.
Κύριε Γραμμαηέα,
Η πξφηαζε καο γηα ηε λέα δηνηθεηηθή νξγάλσζε ηεο ρψξαο πξέπεη πξψηα θαη
θχξηα λα εμππεξεηεί ηε ζηξαηεγηθή κηαο λέαο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο κε
πξνηεξαηφηεηα ζηνλ πνιίηε. Η απηνλνκία ηεο πνιηηηθήο, ε δηαθάλεηα, ε εμππεξέηεζε ηνπ
πνιίηε, ε ηνπηθή αλάπηπμε, ε θνηλσληθή ζπλνρή, ε πγεία, ε θνηλσληθή πξφλνηα είλαη
ελδεηθηηθά, θάπνηνη ηνκείο πνπ ζα πξέπεη λα επεξεαζηνχλ ζεηηθά αιιά θαη θαζνξηζηηθά
απφ έλα λέν ζχζηεκα δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη απηνδηνίθεζεο.
Οη λέεο αξκνδηφηεηεο ηεο απηνδηνίθεζεο ζηνπο ηνκείο ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο, ηεο
θνηλσληθήο πνιηηηθήο, ηεο απαζρφιεζεο, ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο ελέξγεηαο, ηεο
ρσξνηαμίαο θαη ηεο πνιενδνκίαο, ηεο παηδείαο, ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο ηεο πγείαο,
ηεο δεκφζηαο πγηεηλήο, ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ,
πξνζδηνξίδνπλ αθξηβψο ηε θπζηνγλσκία, ην ραξαθηήξα θαη ην ξφιν ησλ λέσλ ηνπηθψλ
αξρψλ, θαη νξηνζεηνχλ ην εχξνο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αιιαγήο πνπ πξέπεη λα γίλεη.
Ο λένο δηνηθεηηθφο ράξηεο ηεο ρψξαο πνπ πξνηείλεηαη απφ ηελ Κπβέξλεζε,
παξαπέκπεη φληνο ζε κία άιιε επξσπατθή ρψξα, ε ρψξα απηή φκσο ζα πξέπεη λα κάζεη
λα εκπηζηεχεηαη θαη λα δίλεη εμνπζίεο, πφξνπο θαη απνθιεηζηηθέο αξκνδηφηεηεο ζηηο
ηνπηθέο αξρέο.
Οη ζπλζήθεο είλαη ψξηκεο γηα κία κεγάιε ξηδνζπαζηηθή αιιαγή.
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Αιιαγή πνπ πξέπεη λα μεθηλήζεη απφ ηα ζεκέιηα θαη φρη απφ ηα θεξακίδηα! Όπσο
έρεη πεη θάπνηνο άιινο απηνδηνηθεηηθφο παιαηφηεξα.
Αιιαγή, πνπ ζα ζπγθξνηεί έλα επέιηθην θαη επηηειηθφ θξάηνο πνπ ζα δηαρεηξίδεηαη
ηηο απνιχησο αλαγθαίεο εζληθέο πνιηηηθέο, (νξηδφληηεο παξεκβάζεηο). Αιιά απφ ηελ άιιε
ζα έρεη κηα ηζρπξή αηξεηή πεξηθεξεηαθή απηνδηνίθεζε κε θαηνρπξσκέλν ξφιν ζηελ
πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, ην δεκνθξαηηθφ πξνγξακκαηηζκφ, ηα πεξηθεξεηαθά έξγα θαη ηηο
ππνδνκέο.
Αιιαγή πνπ ζα θαηνρπξψλεη ηελ νηθνλνκηθή απηνδπλακία ηεο απηνδηνίθεζεο κε ηε
ζέζπηζε ηεο “θνξνινγηθήο απνθέληξσζεο”, ρσξίο ηελ επηβνιή φκσο λέσλ θφξσλ,
θαηλνηνκία ηολμήζηε ηο.
Αιιαγή κε πξνηεξαηφηεηα ζηηο αξκνδηφηεηεο, ζηνπο πφξνπο θαη ζηηο εμνπζίεο ηεο
απηνδηνίθεζεο θη φρη απιψο ζηηο ζπλελψζεηο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ λέσλ δήκσλ. Οη λένη
δήκνη πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ζπλελψζεηο ζηε ρψξα πξέπεη λα έρνπλ πφξνπο,
απνθιεηζηηθέο αξκνδηφηεηεο θαη ξφιν ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ζα πξέπεη λα πξνθχςνπλ
κεηά ηελ εθαξκνγή αληηθεηκεληθψλ αλαπηπμηαθψλ, πεξηβαιινληηθψλ, θνηλσληθψλ,
δεκνγξαθηθψλ, ηζηνξηθψλ, εζηκηθψλ, γεσγξαθηθψλ θξηηεξίσλ αιιά θαη θνηλψλ ζηφρσλ θαη
πνξείαο, ζηε ινγηθή πάληα ηνπ εμνξζνινγηζκνχ ηεο δηαρείξηζεο, ηεο θαηαλνκήο θαη ηεο
εμνηθνλφκεζεο πφξσλ. Απαιηείζηε ηο.
Υπάξρνπλ δνκέο πνπ αλ αμηνπνηεζνχλ κπνξνχλ λα δψζνπλ πξννπηηθή
αλάπηπμεο, πξνβνιήο, αθφκα θαη ελφο ζπηηηνχ, πφζν κάιινλ κηαο πεξηνρήο, ελφο ρσξηνχ
ή αθφκα θαη ελφο πξντφληνο καο. Σκεθηείηε ηο.
Κύριε Γραμμαηέα,
Θα πξέπεη νη Δήκνη λα αλαιάβνπλ ελεξγφ ξφιν ζηελ αλφξζσζε ηεο ηνπηθήο
νηθνλνκίαο, παξάγνληαο πινχην θαη ζέζεηο απαζρφιεζεο. Οη λένη κεγάινη Δήκνη πνπ ζα
δεκηνπξγεζνχλ ρξεηάδνληαη ζηειέρε κε επηζηεκνληθή επάξθεηα, ζπλζεηηθή ηθαλφηεηα θαη
εκπεηξία.
Η επνρή ησλ δεκάξρσλ θαη ησλ λνκαξρψλ πνπ απιά δεηνχζαλ θαη μφδεπαλ
ρξήκαηα πέξλα ζηελ ηζηνξία.
Ο ξφινο ηνπ δεκάξρνπ θαη ηνπ αηξεηνχ πεξηθεξεηάξρε ηεο λέαο επνρήο ζα είλαη λα
παξάγεη πινχην, εηζφδεκα θαη ζέζεηο εξγαζίαο γηα ηνπο πνιίηεο, αμηνπνηψληαο ηνπο
πινπηνπαξαγσγηθνχο πφξνπο θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο πεξηνρήο ηνπο. Θα πξέπεη
λα αμηνπνηήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο κνξθέο ζπλεξγαζηψλ πνπ ζα απηνδηαρεηξίδνληαη
θάπνηνλ παξαγσγηθφ ηνκέα.
Θα πξέπεη λα πξνθξίλνπκε θαη λα απαηηήζνπκε ιχζεηο, απφ ηνπο δηεθδηθεηέο ησλ
ζέζεσλ ηεο ηνπηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο απηνδηνίθεζεο, πνπ ζα ελζσκαηψλνπλ θαη ζα
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εθαξκφδνπλ δηαθαλείο δηαδηθαζίεο, απινπνίεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγαλνγξάκκαηνο θαη
ησλ ζπλαιιαγψλ κε ηνπο πνιίηεο, πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ γηα θαηάζεζε αηηεκάησλ θαη
πξνηάζεσλ γηα ηελ γεηηνληά ηνπο γηα ηνλ ηφπνο ηνπο, αμηνπνίεζε ησλ Τερλνινγηψλ
Πιεξνθνξηθήο θαη Επηθνηλσληψλ (ΤΠΕ) πξνο φθεινο ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο
εμππεξέηεζεο ησλ ζπκπνιηηψλ καο, θαη άιια.
Κύριε Γραμμαηέα,
Ωο πξνο ηελ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ, αθήζηε ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο λα
απνθαζίζνπλ γηα ηνπο ππνςεθίνπο. Δψζηε ηελ αλαλέσζε πνπ ρξεηάδεηαη ζην ζηειερηαθφ
δπλακηθφ καο.
Κλείνονηας,
Θέισ απιά λα επηζεκάλσ επηγξακκαηηθά θάπνηα απφ ηα πξνεγνχκελα,
μεθηλψληαο απφ ηελ αλαθνίλσζε ηνπ θφκκαηνο γηα ηελ ζεκεξηλή εθδήισζε,
Πξψηνλ, φληνο ε Τνπηθή Απηνδηνίθεζε, είλαη ν πιεζηέζηεξνο πξνο ηνπο πνιίηεο
δεκνθξαηηθφο αληηπξνζσπεπηηθφο ζεζκφο, θαη πξαγκαηηθά θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη, έλα
λέν θαη νπζηαζηηθφ ξφιν, «εληαγκέλν», ζηε λέα πξαγκαηηθφηεηα, κηα πξαγκαηηθφηεηα πνπ
φζν πην γξήγνξα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ηφζν θαιιίηεξα γηα ηελ πεξηθέξεηα ηφζν θαιιίηεξα
γηα ηελ ρψξα.
Δεχηεξνλ, ελεξγνπνίεζε ησλ πνιηηψλ θαη ησλ ηνπηθψλ δπλάκεσλ, ε έθθξαζε
αιιειεγγχεο ηεο θνηλσλίαο ζηνπο αδχλακνπο ζπκπνιίηεο καο, πξέπεη λα γίλεη πξάμε θαη
απηή μεθηλά κε πξνηάζεηο θαη δεζκεχζεηο απφ κέξνπο καο.
Τξίηνλ, νη λένη δήκνη πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ, γηα λα είλαη ηζρπξνί θαη
απνηειεζκαηηθνί, πξνυπνζέηνπλ νέα δομή διοίκηζης και αποκενηρωμένη, νέες
λειηοσργίες, κε ζσγκροηημένο επιηελείο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ηθαλνπνίεζε ησλ
θαζεκεξηλψλ αλαγθψλ ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο.
Καη ηέινο, ην εξψηεκα φπσο θαίλεηαη δελ είλαη κηθξνί ή κεγάινη δήκνη, ζπλέλσζε
αλά δχν ή αλά ηξεηο γηα λα θηάζνπκε ζηα πιεζπζκηαθά φξηα, ρσξίο βέβαηα λα
απνξξίπησ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ ππάξρνπλ ζε νξηζκέλνπο δήκνπο.
Είλαη θπξίσο ην ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο, νη αξκνδηφηεηεο, νη πφξνη, πνηεο νη
δπλαηφηεηεο παξέκβαζεο ησλ πνιηηψλ θαη πνία ε ζρέζε κε ηελ θξαηηθή εμνπζία θαη ελ
ηέιεη, ζέινπκε απηνδηνίθεζε ή απιά εθηειεζηέο ησλ θεληξηθψλ πνιηηηθψλ θαηεπζχλζεσλ;
Με νπζηαζηηθή απνθέληξσζε, κε αλεμαξηεζία πφξσλ, κε επέιηθηε θαη ιεηηνπξγηθή
δηνίθεζε, ε Πεξηθεξεηαθή Απηνδηνίθεζε, θαιείηαη λα απνηειέζεη ηνλ θχξην ππιψλα κηαο
επεκεξνχζαο πνιηηείαο, φπσο θιίλεη θαη ε αλαθνίλσζε ηεο εθδήισζεο.
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