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Α. Υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη συνεδρίασε σήμερα το 
Υπουργικό Συμβούλιο και συζήτησε αναλυτικούς το Πρόγραμμα “Καποδίστριας”.
1. Οπως δήλωσαν ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Εσωτερικών- Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης Αλέκος Παπαδόπουλος, αλλά και όλοι οι Υπουργοί, 
που πήραν το λόγο, το Πρόγραμμα “Καποδίστριας”:
• Αποτελεί τη σημαντικώτερη μεταρρυθμιστική τομή για τη δημιουργία μιας 

ολοκληρωμένης μορφής αποκεντρωμένης, σύγχρονης και δημοκρατικής 
πολιτείας.

• Είναι μια σύγχρονη και αδήριτη αναγκαιότητα, την υλοποίηση της οποίας απαιτούν 
και επιβάλλουν οι ραγδαίες αλλαγές που συντελούνται γύρω μας.

2. Το Πρόγραμμα “Καποδίστριας απαντά:
Στις ανάγκες της σύγχρονης Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης απέναντι στην 
αυθαιρεσία και την παντοδυναμία της εκτελεστικής εξουσίας.
Στις ανάγκες της Ανάπτυξης και του εκσυγχρονισμού της χώρας. Διότι μόνον έτσι 
αυξάνονται η δυνατότητα ταχύρρυθμης ανάπτυξης και ισόρροπης κατανομής των 
πόρων, ενισχύονται η αναπτυξιακή υποδομή και η ανταγωνιστική δυνατότητα και 
διασφαλίζονται η κατεύθυνση, η αποδοτικότητα και ο έλεγχος των επενδύσεων. 
Στην ανάγκη να δημιουργηθεί νέου τύπου Δήμος στη χώρα, που θα είναι ένας 
αποτελεσματικός διοικητικός και αναπτυξιακός μηχανισμός και θα στηρίζεται στη 
στελέχωση επιστημονικού προσωπικού.

3. Το Πρόγραμμα “Καποδίστριας” απευθύνεται στους πολίτες της υπαίθρου, οι 
οποίοι πρέπει να γνωρίζουν ότι με τη μεταρρύθμιση αυτή:
• δεν καταργούνται, ούτε μεταφέρονται χωριά
• δεν καταργούνται ονόματα και ιστορία
• δεν θα απορροφηθούν από την έδρα, ούτε θα ταλαιπωρούνται οι πολίτες 

μετακινούμενοι προς την έδρα μιας υποτιθέμενης δημοτικής γραφειοκρατίας.
• Κανένας κάτοικος δεν θα χάσει διευκολύνσεις (ασφαλιστικές, φορολογικές και 

άλλες), που είχε σήμερα λόγω του ότι κατοικούσε σε χωριό.
Γι’ αυτό και όπως επισημάνθηκε, η Ελλάδα του 21ου αιώνα θα πρέπει να στηρίζεται 
στο κράτος - στρατηγείο, στην ισχυρή περιφέρεια και στους ισχυρούς δήμους.

4 . Μετά την αναλυτική παρουσίαση του Προγράμματος “Καποδίστριας" που έκανε ο 
Υπουργός Εσωτερικών - Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ο 
Πρωθυπουργός:
Επεσήμανε την ομόθυμη στήριξη του σχετικού νομοσχεδίου από το Υπουργικό 
Συμβούλιο.
Υπογράμμισε την ανάγκη όλα τα μέλη της Κ.Ο του ΠΑΣΟΚ , καθώς και τα 
στελέχη του Κόμματος να στηρίξουν αποφασιστικά τις μεταρρυθμιστικές τομές 
του Προγράμματος “Καποδίστριας”, χωρίς να παγιδεύονται από τοπικές 
απαιτήσεις.
Ανακοίνωσε τη σύγκληση της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ, ευθύς ως κατατεθεί το 
νομοσχέδιο στη Βουλή, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους βουλευτές να 
διατυπώσουν την άποψή τους επί του νομοσχεδίου.
Ζήτησε να υπάρξει ουσιαστική και τεκμηριωμένη ενημέρωση των πολιτών για τις 
μεταρρυθμίσεις, που επιφέρει το Πρόγραμμα “Καποδίστριας”.

5. Ως προς την εφαρμογή του Προγράμματος “Καποδίστριας”, ο 
Πρωθυπουργός τόνισε:
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* Την κατεπείγουσα και επιτακτική ανάγκη ταχύτατης υλοποίησής του.
* Τη σημασία της έγκαιρης υποβολής προτάσεων για τους πόρους που θα 

χρειασθούν.
* Το αίσθημα ευθύνης από το οποίο πρέπει να διακατέχονται πλέον οι νέοι ισχυροί 

Δήμοι ως προς τη διαχείριση των οικονομικών τους.

Β. Ο Πρωθυπουργός, πέραν του Προγράμματος “Καποδίστριας,” με αφορμή 
δημοσιεύματα στον Τύπο των τελευταίων ημερών για τη διοργάνωση των 
Ολυμπιακών Αγώνων, τη νομική μορφή του φορέα τους και το πρόσωπο του 
επικεφαλής του, είπε ότι η όποια απόφαση θα πρέπει να ληφθεί υπό το κράτος 
ηρεμίας, εν καιρώ, αλλά εγκαίρως. Προς τούτο ζήτησε από την Επιτροπή Θεσμών να 
εξετάσει διεξοδικώς το όλο θέμα σε όλες του τις πτυχές (νομικές, οικονομικές, 
διοικητικές), προκειμένου να λάβει αποφάσεις με ψυχραιμία και νηφαλιότητα και να 
τις εισηγηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Γ. Τέλος, ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης ζήτησε να υπάρχει στενή 
συνεργασία ανάμεσα στα Γραφεία Τύπου των επιμέρους Υπουργείων και το 
Υπουργείο Τύπου, αφ’ ενός μεν για τη διευκόλυνση του έργου του Κυβερνητικού 
Εκπροσώπου, αφ’ ετέρου δε για την ενιαία προβολή του κυβερνητικού έργου.
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