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Φίλες και Φίλοι,

Είναι εξαιρετική η χαρά και η τιμή σήμερα, για μένα που μου δίνεται η 
δυνατότητα να χαιρετίσω το Συνέδριο σας.

Γιατί απευθύνομαι σε προοδευτικούς ανθρώπους που πολλές φορές στο 
παρελθόν βρεθήκαμε στο ίδιο μετερίζι των Δημοκρατικών και Πολιτικών 
Αγώνων.

Γιατί μιλώ στους ανθρώπους της Αυτοδιοίκησης του Συνασπισμού της 
Αριστερός και της Προόδου, γνωρίζοντας ότι με πολλούς από εσάς έχουμε 
κοινούς προβληματισμούς και κοινές αγωνίες για το μέλλον.

Θεωρώ ότι εκείνο που διακρίνει ιδιαίτερα τους ανθρώπους της Αυτοδιοίκησης 
αλλά πολύ περισσότερο τα μέλη και τα στελέχη των προοδευτικών κομμάτων, 
είναι ο υψηλός δείκτης κοινωνικής ευαισθησίας, αγωνίας και προβληματισμού 
για το μέλλον των αντιπροσωπευτικών θεσμών και ιδιαίτερα της 
Αυτοδιοίκησης.

Το ΠΑΣΟΚ επιζητεί να ανοίξει τους ορίζοντες του διαλόγου με τους 
κοινωνικούς φορείς και τα πολιτικά κόμματα για τα μεγάλα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει σήμερα η κοινωνία.

Είναι βαθιά πεποίθησή μου ότι τα προβλήματα αυτά μπορούν να 
αντιμετωπισθούν εάν εξασφαλισθούν μεγάλες πολιτικές συμφωνίες, και 
ευρύτερες κοινωνικές συναινέσεις.

Αν ο πολιτικός και κοινωνικός διάλογος αποτελεί βασική προϋπόθεση στα 
πλαίσια της δημοκρατικής διακυβέρνησης μιας χώρας τότε, ο διάλογος, η 
σύνθεση και η συναίνεση για το χώρο της αυτοδιοίκησης δεν αποτελεί μόνο 
προϋπόθεση, αλλά και αναγκαίο στοιχείο, για την πορεία και την εξέλιξη του 
θεσμού.

Οι προοδευτικές δυνάμεις αυτού του τόπου βρίσκονται σήμερα μπροστά σε 
μια νέα ιστορική πρόκληση.

Οι μεγάλες αλλαγές που συντελούνται στο διεθνές περιβάλλον και αφορούν 
την παγκοσμιοποίηση των αγορών, την αλματώδη εξέλιξη της γνώσης, την 
εισβολή των νέων τεχνολογιών, τον ρόλο των Μ.Μ.Ε. δημιουργούν καινούργια 
δεδομένα.

Τα νέα αυτά δεδομένα απαιτούν προσαρμογές, νέες επιλογές, και 
διαφορετικές προσεγγίσεις από αυτές που στο παρελθόν είχαμε συνηθίσει.

Η είσοδος της χώρας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση δημιουργεί 
ένα πεδίο νέων ευκαιριών, ενώ ταυτόχρονα απαιτείται να αλλάξουν πολλά.

Απαιτείται να αλλάξουν πολλά στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή 
του τόπου.



Είναι επιπλέον γεγονός ότι όλες αυτές οι αλλαγές που σήμερα συντελούνται 
παράγουν και αναδεικνύουν νέα προβλήματα που απαιτούν σύγχρονες 
λύσεις.

Οφείλουμε δε να ομολογήσουμε ότι η πορεία της χώρας μας σε αυτό το νέο 
διεθνές περιβάλλον δεν γίνεται χωρίς κόστος.

Το κόστος αυτό πολλές φορές δεν κατανέμεται με τον ίδιο τρόπο στους 
πολίτες της χώρας μας.

Η ανεργία που αποτελεί το μείζον πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας χτυπά 
περισσότερο τους νέους ανθρώπους, τους ανειδίκευτους εργαζόμενους, και 
τις γυναίκες.

Η υποβάθμιση του περιβάλλοντος θίγει κατεξοχήν περιοχές που ζουν 
κοινωνικές ομάδες με χαμηλό οικονομικό και βιοτικό επίπεδο.

Η αλόγιστη χρήση των φυσικών πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας 
δημιουργεί οξυμένα προβλήματα για το μέλλον.

Η αναγκαιότητα υπερπαραγωγής φυτικών και ζωτικών προϊόντων εξαιτίας 
των υπερκαταναλωτικών μοντέλων που σήμερα προβάλλονται, η αλόγιστη 
χρήση των νέων τεχνολογιών και η παρέμβαση στον γονιδιακό κύκλο 
αναπαραγωγής, δημιουργούν οξυμένα προβλήματα που αφορούν την 
ποιότητα παραγωγής των προϊόντων αυτών και δημιουργούν μέχρι και 
προβλήματα επιβίωσης.

Η χώρα μας έχει ήδη εξελιχθεί σε χώρα υποδοχής οικονομικών μεταναστών 
και αυτό παράγει πολλές φορές ξενοφοβία και ρατσιστικά αντανακλαστικά.

Οι πολίτες της χώρας μας βιώνουν ένα πρωτόγνωρο αίσθημα ανασφάλειας 
που πολλές φορές οξύνεται με την αύξηση της εγκληματικότητας.

Η όξυνση των κοινωνικών ανισοτήτων που δημιουργείται από την απαραίτητη 
προσαρμογή στα νέα δεδομένα των παραγωγικών δυνάμεων και μέσων 
αυτού του τόπου, δημιουργεί ένα νέο πεδίο κοινωνικών συγκρούσεων και 
διεκδικήσεων.

Όλα αυτά αλλά και πολλά άλλα που θα μπορούσε κανείς να προσθέσει στον 
κατάλογο των σύγχρονων προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα 
μας, απαιτούν λύσεις, νέες επεξεργασίες και νέες προτάσεις.

Παράλληλα η μακροχρόνια κρίση που σοβεί στις χώρες των Βαλκανίων 
δημιουργεί κινδύνους αστάθειας σε όλη την περιοχή.

Οι σχέσεις μας με την Τουρκία τις διεκδικήσεις και τα χρόνια προβλήματα 
μεταξύ των δύο κρατών πολλές φορές δημιουργούν κρίσεις που οξύνονται 
εξαιτίας των εσωτερικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει στο οικονομικό 
κοινωνικό και πολιτικό πεδίο, η γειτονική χώρα.



Φίλες και Φίλοι,

Η χώρα μας μέσα από μια πορεία αγώνων και θυσιών ξεπερνώντας 
πρόσφατες τραυματικές εμπειρίες του παρελθόντος κατόρθωσε να αλλάξει 
ριζικά τα εσωτερικά γνωρίσματα της κοινωνίας μας και την εξωτερική της θέση 
στο διεθνές περιβάλλον.

Συμμετέχει ως ισότιμο μέλος στον πυρήνα των ισχυρών κρατών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε όλους τους Διεθνείς Οργανισμούς.

Έχει φωνή, έχει την δυνατότητα να συνδιαμορφώνει όλες τις επιλογές που 
αφορούν όχι μόνον τους πολίτες της Ευρώπης, αλλά και τις επιλογές σε 
παγκόσμιο επίπεδο.

Αναδεικνύεται καθημερινά ως ο μοναδικός παράγων πολιτικής και 
οικονομικής σταθερότητας στο ζωτικό χώρο των Βαλκανίων.

Η αναπτυξιακή δυναμική και οι μεγάλες οικονομικές κατακτήσεις των 
τελευταίων ετών δίνουν την δυνατότητα να ασκούμε την εξωτερική μας 
πολιτική στηριζόμενοι στις δικές μας δυνάμεις, στις δικές μας απόψεις.

Η Ελλάδα σήμερα δεν είναι η χώρα του περιθωρίου και της εξάρτησης.

Όλα αυτά τα νέα δεδομένα που δημιουργούν τόσο τα σύγχρονα προβλήματα 
της κοινωνίας μας αλλά πολύ περισσότερο οι δυνατότητες που έχουμε σαν 
χώρα και σαν λαός, χρειάζεται να τεθούν στο τραπέζι του διαλόγου για να 
μπορέσει κανείς να συγκροτήσει την σύγχρονη πρόταση της προοδευτικής 
διακυβέρνησης.

Αυτό αφορά το σύνολο των προοδευτικών δυνάμεων αυτού του τόπου.

Φίλες και Φίλοι,

Θεώρησα απαραίτητο σε αυτήν την μικρή εισαγωγή να περιγράφω με 
σύντομα λόγια τα σύγχρονα προβλήματα, τις μεγάλες ευκαιρίες και τις 
μεγάλες δυνατότητες.

Γιατί προϋπόθεση στα πλαίσια ενός ειλικρινούς διαλόγου και δημοκρατικής 
αντιπαράθεσης είναι η ελάχιστη αυτή συμφωνία για να μπορούμε πλέον να 
συζητούμε για τις απαντήσεις, τις πολιτικές και τους τρόπους επίλυσης των 
μεγάλων κοινωνικών προβλημάτων.



Ιδιαίτερα αυτό αφορά το χώρο της αυτοδιοίκησης, και το λέω για ένα και μόνο 
λόγο και είναι απλός: όσο η παγκοσμιοποίηση σαν οικονομικό, κοινωνικό, 
πολιτιστικό και γνωστικό γεγονός δεν αμφισβητείται τόσο αναδεικνύεται η 
ανάγκη ενίσχυσης και θωράκισης των τοπικών εξουσιών.

Όσο τα «μικρά και ασήμαντα προβλήματα» που στο παρελθόν ήταν δυνατόν 
να περάσουν απαρατήρητα, σήμερα αναγορεύονται σε κυρίαρχα και μεγάλα, 
τόσο η ανάγκη ενίσχυσης των τοπικών εξουσιών επιβάλλεται να γίνει με 
γρήγορους και αποφασιστικούς ρυθμούς.

Οι θεσμοί της αυτοδιοίκησης δεν μπορεί πλέον να είναι μόνον θεσμοί 
δημοκρατικής εκπροσώπησης και κοινωνικής διεκδίκησης, επιβάλλεται 
σήμερα να αναδειχθούν σε μονάδες παραγωγής και παροχής κοινωνικών 
αγαθών.

Η έννοια της ποιότητας πρέπει να αποτελεί συστατικό στοιχείο της λειτουργίας 
της-

Παράλληλα η ποιότητα επιβάλλεται να συμβαδίζει με την έννοια της 
διαφάνειας.

Ποιότητα και Διαφάνεια αποτελούν τους δύο βασικούς άξονες πάνω στους 
οποίους οικοδομούμε σήμερα ολόκληρη την πολιτική μας στους θεσμούς της 
αυτοδιοίκησης.

Ταυτόχρονα η ενίσχυση των θεσμών της αυτοδιοίκησης πρέπει να συμβαδίσει 
με την αναβάθμιση των σχέσεων που αναπτύσσει η κεντρική διοίκηση με την 
αυτοδιοίκηση.

Οι σχέσεις αυτές που στο παρελθόν είχαν χαρακτηριστικά ανταγωνισμού, 
διάχυσης των εξουσιών και των ευθυνών, επιβάλλεται σήμερα να 
επαναπροσδιοριστούν.

Οι παρεμβάσεις μας λοιπόν πρέπει να έχουν και να συγκλίνουν σε έναν 
κεντρικό στόχο, την δημιουργία του κράτους στρατηγείου που θα ασκεί τον 
επιτελικό και εποπτικό του ρόλο και ταυτόχρονα θα ενισχύει αποφασιστικά 
τους θεσμούς της αυτοδιοίκησης με αρμοδιότητες, πόρους και ανθρώπινο 
δυναμικό.

Φίλες και Φίλοι,

Σήμερα υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο μεταρρυθμιστικών αλλαγών που 
αφορούν την κεντρική διοίκηση, την περιφερειακή διοίκηση και την 
αυτοδιοίκηση.

Το σχέδιο αυτό βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και εφαρμογή.



Θα ήθελα όμως να τονίσω, ότι η εφαρμογή και η υλοποίηση αυτού του 
σχεδίου δεν γίνεται εν κενώ και σε δοκιμαστικούς σωλήνες εργαστηρίων.

Είναι μια πορεία οργανωμένου κοινωνικού και πολιτικού διαλόγου, γιατί μόνον 
έτσι μπορεί να διασφαλιστεί τόσο η σύνθεση των απόψεων που υπάρχουν 
όσο και η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για την υλοποίηση αυτών των 
πολιτικών.

Το Εθνικό Συμβούλιο διοικητικής μεταρρύθμισης αποτελεί σήμερα το βήμα 
μέσα από το οποίο κοινωνικοί, παραγωγικοί και πολιτικοί φορείς συμμετέχουν 
στην διαμόρφωση όλων των πολιτικών, που αφορούν την κεντρική διοίκηση 
και την αυτοδιοίκηση.

Οι εξαγγελίες της κυβέρνησης που σήμερα υλοποιούνται εμπεριέχονται στο 
νομοσχέδιο που μόλις πρόσφατα η Ελληνική Βουλή ψήφισε με την επωνυμία 
ΠΟΛΙΤΕΙΑ.

Για πρώτη φορά στην διαδρομή του Ελληνικού κράτους υπάρχει ένα ενιαίο 
οριζόντιο και δεσμευτικό πλαίσιο παρεμβάσεων και μεταρρυθμιστικών 
αλλαγών που συγκροτείται σε οργανωμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα.

Το σχέδιο αυτό έχει συγκεκριμένα βήματα και συγκεκριμένους χρονικούς 
προσδιορισμούς, μα πάνω από όλα έχει συγκεκριμένους στόχους.

Για πρώτη φορά εισάγονται στην λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και της 
αυτοδιοίκησης η έννοια της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και 
των δεικτών απόδοσης.

Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα ελέγχου και αξιολόγησης του 
παραγόμενου έργου στον τομέα της δημόσιας διοίκησης και της 
αυτοδιοίκησης.

Ενσωματώνει πλήρως στην λειτουργία της διοίκησης και της αυτοδιοίκησης 
τις νέες τεχνολογίες.

Έχει εξασφαλισμένους πόρους και αποτελεί ουσιαστικά το όχημα για την 
αλλαγή συνολικά της σχέσης μεταξύ της διοίκησης και του πολίτη.

Επιπλέον η συνταγματική αναθεώρηση που μόλις σήμερα ολοκληρώθηκε 
εξαφανίζει πολλά εμπόδια που στο παρελθόν λειτούργησαν σαν τροχοπέδη 
τόσο για την αυτοδιοίκηση όσο και για την διοίκηση.

Η καθιέρωση δύο βαθμών αυτοδιοίκησης αποτελεί την σύγχρονή αποτύπωση 
πάνω στην οποία μπορεί να οικοδομηθεί το σημερινό Ελληνικό Κράτος.

Η δυνατότητα άσκησης κρατικών εξουσιών από την αυτοδιοίκηση 
απελευθερώνει τις δυνατότητες αποκέντρωσης που μέχρι σήμερα είχαν 
περιοριστεί.
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Η θεσμοθέτηση των τοπικών εσόδων από την αυτοδιοίκηση συμβάλλει 
αποφασιστικά στην οικονομική αυτοδυναμία και την διοικητική τους 
αυτοτέλεια.

Σήμερα το πεδίο έχει ξεκαθαρίσει, και δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία για ένα 
νέο ρεύμα αποκέντρωσης και για μια νέα πνοή στην αυτοδιοίκηση.

Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και εγώ προσωπικά είμαστε αποφασισμένοι να 
προχωρήσουμε χωρίς να υπολογίσουμε το κόστος που έχουν οι αναγκαίες 
ρήξεις και συγκρούσεις με κατεστημένα συμφέροντα και νοοτροπίες που 
υπάρχουν σήμερα τόσο στην διοίκηση όσο και στην αυτοδιοίκηση.

Οι πολίτες της χώρας μας απαιτούν στην συντριπτική τους πλειοψηφία όπως 
καταγράφεται μέσα από πρόσφατες έρευνες την αποφασιστική ενίσχυση των 
αρμοδιοτήτων, την αύξηση των πόρων και την αναβάθμιση του ανθρώπινου 
δυναμικού των φορέων της αυτοδιοίκησης.

Παράλληλα απαιτούν την αποσαφήνιση των σχέσεων και της ευθύνης μεταξύ 
της κεντρικής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης. Το μήνυμά μας είναι διακριτοί 
ρόλοι και διακριτές ευθύνες, αυτό το οφείλουμε στους πολίτες.

Απαιτούν οι αποφάσεις που λαμβάνονται να είναι στο πλησιέστερο σε αυτούς 
επίπεδο, να συμμετέχουν οι ίδιοι, να γνωρίζουν ποιος έχει την ευθύνη της 
υλοποίησης και εφαρμογής.

Φίλες και Φίλοι,

Βρισκόμαστε σήμερα 3 χρόνια μετά την μεγάλη μεταρρυθμιστική αλλαγή που 
ο νόμος Ι.Καποδίστριας δημιούργησε στον χώρο της Α’βάθμιας 
Αυτοδιοίκησης.

Η αξία αυτού του εγχειρήματος έχει ήδη αναγνωριστεί από το σύνολο των 
πολιτικών και κοινωνικών φορέων της πατρίδας μας, μα πάνω από όλα έχει 
ήδη καταξιωθεί στην συνείδηση των Ελλήνων πολιτών.

Οφείλουμε όμως να διαπιστώσουμε ότι σε αυτήν την περίοδο εφαρμογής 
έχουν αναδειχθεί και έχουν παρουσιαστεί μια σειρά από προβλήματα που 
αφορούν κυρίως την εσωτερική λειτουργία, την δομή και την υποστήριξη των 
πρωτοβάθμιων οργανισμών με αποτέλεσμα, να μειώνεται η απόδοση και να 
περιορίζεται η αποτελεσματικότητα αρκετών πρωτοβάθμιων μονάδων της 
τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ένα τμήμα της ελληνικής κοινωνίας που κατά κύριο λόγο ζει στις αγροτικές 
και απομονωμένες περιοχές της χώρας μας, επιθυμεί να προχωρήσουμε με 
πιο γρήγορους ρυθμούς και αυτή είναι η απόφασή μας.



Σήμερα ενισχύουμε δραστικά το πρόγραμμα Καποδίστριας και ιδιαίτερα τους 
μικρούς και απομονωμένους Α’βάθμιους Ο.Τ.Α.

Στην κατεύθυνση αυτή όπως γνωρίζετε γίνονται σήμερα μεγάλα και θαρραλέα 
βήματα.

Για πρώτη φορά η αύξηση των πόρων που κατευθύνονται στην τοπική 
αυτοδιοίκηση είναι τόσο μεγάλη.

Πάνω από 700 δις δρχ. είναι οι πόροι που πρόκειται να κατανεμηθούν το 
2001 στο σύνολο της Α’βάθμιας Αυτοδιοίκησης.

Η κατανομή των πόρων αυτών πρέπει να έχει συγκεκριμένους στόχους και να 
εξυπηρετεί συγκεκριμένες ανάγκες.

Το βασικό κριτήριο μέσα από το οποίο οι πόροι θα οδηγηθούν στην 
αυτοδιοίκηση είναι το κριτήριο της σύγκλισης και της συνοχής.

Οι πόροι αυτοί αποτελούν την βασική προϋπόθεση για να υποστηρίξουν 
αποφασιστικά τους μικρούς, αδύνατους και φτωχούς Καποδιστριακούς 
Δήμους και να τους διασφαλίσουν την ισότιμη συμμετοχή στην αναπτυξιακή 
πορεία της χώρας που βασικό της όχημα είναι το Π ΚΠΣ.

Παράλληλα η μεγάλη αύξηση των πόρων συνοδεύεται με ένα νέο πακέτο 
αρμοδιοτήτων, που ολοκληρώνουν την συμμετοχή της αυτοδιοίκησης στην 
άσκηση αυτών που αφορούν τους τομείς της κοινωνικής αλληλεγγύης, του 
αθλητισμού, τις συντηρήσεις των σχολείων και της προσχολικής αγωγής, 
πολιτικής προστασίας και απασχόλησης.

Η μεταφορά αυτή των αρμοδιοτήτων θα ενισχύσει τον ρόλο της αυτοδιοίκησης 
και ελπίζω η ποιότητα των υπηρεσιών που σήμερα παρέχονται προς τους 
πολίτες να αναβαθμιστεί και ποιοτικά και ποσοτικά.

Το κόστος των αρμοδιοτήτων αυτών όχι μόνο καλύπτεται πλήρως αλλά και η 
αύξηση που δίνεται θα καλύψει και τις ανάγκες ανάπτυξης των 
δραστηριοτήτων αυτών.

Οι πρόσφατες περιορισμένες και εντοπισμένες αντιδράσεις, και ιδιαίτερα 
αυτές που αφορούν τον Δήμο Αθηναίων πιστεύω ότι αποτελούν πρόκληση 
στο αίσθημα των Αθηναίων πολιτών.

Εάν ο Δήμαρχος Αθήνας δηλώνει με αυτόν τον προκλητικό τρόπο ότι υπάρχει 
και λειτουργεί στα όρια του Δήμου του παιδικός σταθμός που κοστίζει 
2.200.000 το παιδί τότε οφείλει να απολογηθεί στους Αθηναίους πολίτες για 
τον τρόπο που διαχειρίζεται τους δημόσιους πόρους.



Έχουν υποχρέωση όλοι όσοι συμμετέχουν στην διοίκηση του Δήμου αλλά 
πολύ περισσότερο η μειοψηφία του Δήμου Αθηναίων να ασκήσει τον 
προβλεπόμενο έλεγχο.

Εγώ από την μεριά μου σας δηλώνω ότι δεν θα παραμείνω απαθής.

Φίλες και Φίλοι,

Εκτός από τους πόρους και τις νέες αρμοδιότητες που μεταφέρουμε στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση εκείνο το οποίο πιστεύω ότι θα αναβαθμίσει ουσιαστικά 
και αποτελεσματικά τόσο την λειτουργία τους, όσο και την παροχή των 
παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες είναι η αναβάθμιση του 
ανθρώπινου δυναμικού και η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη δομή 
και λειτουργία τους.

Για το λόγο αυτό έχουμε ήδη εγκρίνει το σύνολο των αιτημάτων που αφορούν 
την πρόσληψη επιστημονικού και εξειδικευμένου προσωπικού σε όλες τις 
βαθμίδες της αυτοδιοίκησης.

Ενώ ταυτόχρονα βρίσκεται σε εξέλιξη το ολοκληρωμένο πληροφοριακό 
σύστημα των Δήμων με την επωνυμία ΑΡΙΑΔΝΗ, που θα μειώσει σε 
σημαντικό βαθμό την ταλαιπωρία των πολιτών και θα αναβαθμίσει την 
ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει στο σύνολό της η αυτοδιοίκηση.

Όλα αυτά πόροι, νέες αρμοδιότητες, ανθρώπινο δυναμικό, νέες τεχνολογίες 
αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο πολιτικών που στόχο έχουν να εκσυγχρονίσουν 
την λειτουργία και απόδοση της Α’βάθμιας και Β'βάθμιας Αυτοδιοίκησης.

Οφείλουμε όμως να μην σταματήσουμε εδώ.

Η πορεία της αποκέντρωσης πρέπει να συνεχιστεί με δυναμικό αλλά 
ταυτόχρονα εξορθολογισμένο τρόπο.

Παράλληλα απαιτείται η μελέτη νέων μορφών συνεργασίας μεταξύ των Ο.Τ.Α. 
που θα διασφαλίσουν την αναπτυξιακή πορεία όλων των περιοχών της 
χώρας.
Γιατί είναι σαφές ότι ο κίνδυνος που ελλοχεύει στην αναπτυξιακή αυτή πορεία 
είναι η δημιουργία ενδοπεριφειακών ανισοτήτων που μπορεί να οδηγήσουν 
στην ερήμωση αγροτικών, νησιωτικών, ορεινών και απομακρυσμένων 
περιοχών της χώρας.

Γ ια τον λόγο αυτό όπως ήδη γνωρίζετε στα πλαίσια του Εθνικού διαλόγου με 
τους φορείς της Αυτοδιοίκησης την ΚΕΔΚΕ και την ΕΝΑΕ επεξεργαζόμαστε 
ένα νέο πλαίσιο διαδημοτικών, διανησιωτικών συνεργασιών.



Το πλαίσιο αυτό έχει σαν στόχο να εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες 
υποστηρικτικές δομές και λειτουργίες που είναι αναγκαίες για την βιώσιμη 
πορεία των πρωτοβάθμιων κυττάρων της αυτοδιοίκησης.

Οι υποστηρικτικοί αυτοί μηχανισμοί που θα λειτουργούν σε νέο πλαίσιο 
διαδημοτικής, διανησιωτικής συνεργασίας αφορούν τις τεχνικές υπηρεσίες, τις 
οικονομικές υπηρεσίες, τις υγειονομικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες τάξης 
δηλαδή την δημοτική αστυνομία.

Οι εθελούσιες αυτές διαδημοτικές, διανησιωτικές συνεργασίες θα 
υποστηρικτούν αποφασιστικά από ένα συγκεκριμένο πακέτο πόρων και 
ανθρώπινου δυναμικού.

Θα δώσουν την δυνατότητα σε όλους τους Δήμους της χώρας να αποκτήσουν 
πλήρεις και απαραίτητες δομές για να συμμετάσχουν στο ανταγωνιστικό 
περιβάλλον μέσα στο οποίο κινείται και επιβάλλει το Γ  ΚΠΣ.

Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε την δυνατότητα από κοινού με 
τους φορείς της αυτοδιοίκησης να έχουμε στο τραπέζι του διαλόγου το 
πλαίσιο για αυτήν την σημαντική θεσμική παρέμβαση, όπως και για τις 
μητροπολιτικές λειτουργίες στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Είναι γνωστό σε όλους μας ότι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση βρίσκεται σε ένα 
μεταβατικό στάδιο ανάπτυξης.

Ο συνεχώς αναπτυσσόμενος ρόλος της Α’βάθμιας Αυτοδιοίκησης και η 
συμμετοχή της Περιφερειακής Διοίκησης στο Δημοκρατικό προγραμματισμό 
με την παράλληλη αφαίρεση αρμοδιοτήτων που τελέσθηκαν με αποφάσεις 
του Συμβουλίου Επικράτειας, τα εσωτερικά προβλήματα της δομής και της 
λειτουργίας που κατά κύριο λόγο προέρχονται από τον ανθρώπινο δυναμικό 
που υπηρετεί στον θεσμό έχουν περιορίσει σημαντικά τον ρόλο της.

Σε αυτήν την μεταβατική περίοδο η κυβέρνηση αυξάνει σε σημαντικό βαθμό 
τους πόρους του Β! βαθμού αποκαθιστά τις εργασιακές σχέσεις του 
ανθρώπινου δυναμικού που σήμερα εργάζεται στην ΝΑ. με το φυσικό τους 
φορέα, ενέκρινε το σύνολο των αιτημάτων του επιστημονικού και 
εξειδικευμένου προσωπικού, επαναφέρει τις αρμοδιότητες που αφαιρέθηκαν 
έτσι ώστε να τις δώσει την δυνατότητα να ανταποκριθεί στο σημερινό 
προσδιορισμένο ρόλο της.

Πιστεύουμε ότι ο διάλογος που είναι ανοιχτός στην ελληνική κοινωνία θα 
επαναπροσδιορίσει τον ρόλο της στην κατεύθυνση της συνταγματικής 
αναθεώρησης.
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Φίλες και Φίλοι,

Προσπάθησα εν συντομία να σας περιγράφω το σχέδιο που σήμερα 
υλοποιούμε για την μεταρρύθμιση του κράτους και της αυτοδιοίκησης.

Θα ήθελα στο σημείο αυτό να τονίσω ένα κατά την γνώμη μου κρίσιμο σημείο.

Η αυτοδιοίκηση είναι ο κατεξοχήν αντιπροσωπευτικός, δημοκρατικός και 
συμμετοχικός θεσμός της ελληνικής κοινωνίας.

Οψείλει για να είναι ζωντανός, για να αναβαθμίζει συνεχώς τον ρόλο της να 
ικανοποιεί και τους τρεις παραπάνω επιθετικούς προσδιορισμούς.

Βασικό ρόλο σε αυτήν την προσπάθεια καλούνται να παίξουν τα πρόσωπα 
που κάθε φορά αναλαμβάνουν να ηγηθούν και να εκπροσωπήσουν τους 
φορείς της αυτοδιοίκησης.

Ο ρόλος που επιφυλάσσει αλλά και έχει απαίτηση η ελληνική κοινωνία για την 
αυτοδιοίκηση προϋποθέτει τα πρόσωπα που κάθε φορά αναδεικνύονται να 
έχουν τα χαρακτηριστικά της ικανής διαχείρισης -  του καταξιωμένου 
επιτελείου συνεργατών και πάνω από όλα σύγχρονη αντίληψη για τον θεσμό 
και την λειτουργία του.

Οι πολίτες της χώρας μας απαιτούν οι Δήμαρχοι και οι Νομάρχες να 
γνωρίζουν και να μπορούν να διαχειριστούν τα προβλήματα της περιοχής 
τους.

Να διασφαλίζουν την συμμετοχή στην λήψη των αποφάσεων του συνόλου 
των πολιτών και ιδιαίτερα για τα θέματα που τους αφορούν.
Να αναπτύσσουν ευρύτερες συνεργασίες με τους κοινωνικούς και 
παραγωγικούς φορείς κάθε περιοχής για να αντιμετωπίζονται 
αποτελεσματικότερα τα προβλήματα.

Οι προοδευτικές δυνάμεις αυτού του τόπου οφείλουν να πάρουν σοβαρά τα 
μηνύματα αυτά της κοινωνίας, έτσι ώστε να εναρμονίσουν τις πολιτικές 
συμπεριφορές και τις πρακτικές τους σε αυτές τις κατευθύνσεις.

Δεν πρέπει να επιτρέψουμε ο χώρος της αυτοδιοίκησης να μετατραπεί σε 
χώρο στείρας πολιτικής και κομματικής αντιπαράθεσης.

Οι απόψεις που πρόσφατα διατυπώθηκαν από τον αρχηγό της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης και αφορούν την δημιουργία λαϊκομετωπικών σχημάτων που 
θα λάβουν μέρος στις επόμενες Νομαρχιακές και Δημοτικές εκλογές 
παραπέμπουν σε άλλες εποχές.

Αποτελεί το χειρότερο σημείο κομματικού παρεμβατισμού που επιχειρήθηκε 
τις τελευταίες μέρες στο χώρο της αυτοδιοίκησης.



Αναδεικνύει με τον πιο ανάγλυφο τρόπο την έλλειψη προτάσεων και στόχων 
που έχει η αξιωματική αντιπολίτευση για τους θεσμούς.

Καλεί τους πολίτες να κρίνουν με βάση τις κομματικές τους ταυτότητες.

Και επιχειρεί να θέσει διλήμματα και διαχωριστικές γραμμές που δεν έχουν να 
κάνουν με τον θεσμό της αυτοδιοίκησης, αλλά με βάση τις κομματικές 
προδιαγραφές που η Ν.Δ. έχει στο μυαλό της.

Είμαι σίγουρη ότι οι πολίτες αυτής της χώρας δεν πρόκειται να υποκύψουν σε 
αυτά τα εκβιαστικά και τεχνικά διλήμματα.

Δεν είναι δυνατόν στο βωμό μικροκομματικών σκοπιμοτήτων να θυσιαστούν 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες.

Η ανάπτυξη, η κοινωνική αλληλεγγύη, η προστασία του περιβάλλοντος, ο 
αθλητισμός, ο πολιτισμός και η απασχόληση είναι υποθέσεις που αφορούν 
όλους τους πολίτες κάθε περιοχής.

Αυτοί έχουν τον πρώτο λόγο και αυτοί πρέπει να έχουν και τον τελευταίο.

Οι πολίτες και οι τοπικές κοινωνίες αξιολογούν τα πρόσωπα και όχι τα 
κεντρικά κομματικά γραφεία.

Τα κόμματα και οι πολιτικοί οργανισμοί πρέπει να έχουν λόγο για την στήριξη 
και την αναβάθμιση του θεσμού.

Για την βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών.

Και για την συμμετοχή στα κοινωνικά κινήματα που διαμορφώνουν το πλαίσιο 
της αντιπαράθεσης σε κάθε κοινωνία.

Φίλες και Φίλοι,

Κλείνοντας την παρέμβασή μου στο Συνέδριο σας, θα ήθελα να τονίσω με 
έμφαση την ανάγκη του θεσμικού διαλόγου που μπορεί και πρέπει να γίνει για 
το σύνολο των προβλημάτων της χώρας μας αλλά ιδιαίτερα για τα θέματα 
που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση.

Ο διάλογος αυτός πρέπει να είναι συνεχής και να αντιμετωπίζει προβλήματα 
που καθημερινά αναφύονται και απαιτούν λύσεις.

Ιδιαίτερα οφείλουμε τον διάλογο αυτόν να τον μεταφέρουμε στις τοπικές 
κοινωνίες, να ανοίξουμε τους διαύλους επικοινωνίας μεταξύ μας από άκρο σε 
άκρο σε όλη την χώρα.



Να υπερασπίσουμε την αυτοδιοίκηση των ανοικτών οριζόντων, την 
αυτοδιοίκηση του μέλλοντος.

Να εξασφαλίσουμε την συμμετοχή του συνόλου των πολιτών στους θεσμούς 
της ελληνικής κοινωνίας.

Να επεξεργαστούμε λύσεις για τα καθημερινά προβλήματα του έλληνα πολίτη.

Να διαμορφώσουμε το πλαίσιο της συμφωνίας γιατί αυτά που μας ενώνουν 
είναι περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν.

Να ξεπεράσουμε τις μικροκομματικές προκαταλήψεις, τις κομματικές 
αλαζονείες και να αναδείξουμε την συναίνεση και την σύνθεση ως το αναγκαίο 
και ικανό όχημα που μπορεί να απογειώσει τον θεσμό στα χρόνια που 
έρχονται.

Η αυτοδιοίκηση του 21ου αιώνα είναι υπόθεση των πολλών και όχι των λίγων.

Αλλά ταυτόχρονα είναι υπόθεση των ικανών, των αξιόπιστων και των 
σύγχρονων πολιτών.

Είμαι σίγουρη ότι ο διάλογος που θα γίνει στα πλαίσια του Συνεδρίου σας θα 
καταλήξει σε πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα.

Τα περιμένω και ελπίζω η σημερινή μου παρουσία εδώ να αποτελέσει την 
αφετηρία του γόνιμου και εποικοδομητικού διαλόγου που πρέπει να έχουμε 
για τα μεγάλα προβλήματα της εποχής μας.

Σας ευχαριστώ.


