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Αξιότιµοι προσκεκληµένοι,
Κυρίες και κύριοι συνάδερφοι,

Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος, αποφάσισε τον Ιούλιο, τη διεξαγωγή αυτού
του έκτακτου συνεδρίου, µε µόνο θέµα τα οικονοµικά των Περιφερειών.
Το συνέδριο αυτό γίνεται σε µια πολύ κρίσιµη στιγµή για τον τόπο. Η κρίση,
όχι µόνο η οικονοµική, αλλά κυρίως η πολιτική και η κοινωνική βαθαίνει. Η
ανεργία έχει φτάσει το 60% στους νέους, τα νοικοκυριά αδυνατούν να
ανταποκριθούν σε βασικές ανάγκες, όλο και περισσότεροι συµπολίτες µας
βρίσκονται µπροστά στην

απειλή του κοινωνικού αποκλεισµού, της

περιθωριοποίησης, της εξόντωσης.
Στην κρίσιµη αυτή συγκυρία, αποφασίσαµε να µιλήσουµε για τα οικονοµικά
των περιφερειών.
Όχι για να παραπονεθούµε και να ανακυκλώσουµε την εσωστρέφειά µας.
Όχι για να καταγγείλουµε την Κυβέρνηση για τις περικοπές.
Ούτε για να ζητήσουµε κατανόηση και στήριξη από την Αντιπολίτευση.
Αποφασίσαµε να µιλήσουµε για να δείξουµε ότι όλοι είµαστε στο ίδιο καράβι.
Για να δείξουµε ότι όλοι είµαστε κρίκοι της ίδιας αλυσίδας.
Λιγότερα χρήµατα στην Αυτοδιοίκηση σηµαίνει λιγότερα έργα, λιγότερη
ανάπτυξη και περισσότερη ανεργία.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν επαιτεί.
Βάλαµε πλάτη σε όλα τα δύσκολα. Πήραµε σκληρές αποφάσεις. Κάναµε
περικοπές. Τρέχουµε τα έργα.
Όλα όµως έχουν ένα όριο. Κατανοούµε απόλυτα την ανάγκη που έχει η χώρα
και τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει.
Αλλά δεν είµαστε διατεθειµένοι να παίξουµε το ρόλο της Ιφιγένειας, όταν
κάποιοι άλλοι σφυρίζουν αδιάφορα…
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Ας µας δείξει ένα Υπουργείο περικοπές 67% στον προϋπολογισµό του, όπως
έχουν οι Περιφέρειες, και µετά µπορούµε να συζητήσουµε.
∆εν θα γίνουµε ο εύκολος στόχος κανενός. Ούτε τα εξιλαστήρια θύµατα ενός
συστήµατος που τόσα χρόνια ξόδευε αδιάκοπα, και τώρα ο πνιγµένος
προσπαθεί να πιαστεί από πάνω µας…
Η χώρα έχει ανάγκη από ένα νέο µοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας. Ένα
µοντέλο που θα σέβεται τον πολίτη, το δηµόσιο υπάλληλο και τον
επιχειρηµατία που θέλει να επενδύσει.

Θα ακούσετε σήµερα πέντε εισηγήσεις από µέλη του ∆Σ της ΕΝΠΕ και τον
καθηγητή του Πανεπιστηµίου Αθηνών κ. Σωτηρέλη, µε κεντρικό άξονα τα
οικονοµικά των Περιφερειών.
Σκοπός µας είναι να αναδείξουµε το ρόλο και τη σηµασία που διαδραµατίζουν
οι αιρετές Περιφέρειες στην προσπάθεια της χώρας για ανάκαµψη.
Αν κάποιοι νοµίζουν ότι, νοµοθετώντας µόνο, λύνουν τα προβλήµατα της
χώρας, κάνουν λάθος. Χρειάζονται και όλοι εκείνοι οι φορείς που θα κάνουν
πράξη τη νοµοθεσία.
Και αυτοί οι φορείς είναι οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Εµείς δίνουµε καθηµερινά τη µάχη για την εκτέλεση των έργων, για την
απορρόφηση

των

κοινοτικών

κονδυλίων,

για

την

προστασία

του

περιβάλλοντος και για την εξυπηρέτηση του πολίτη.
Είµαστε σύµµαχος και όχι ανταγωνιστής της Πολιτείας.
Οι δεκατρείς Περιφέρειες της χώρας, στα τρία πρώτα χρόνια της λειτουργίας,
έχουν αποδείξει ότι έχουν αφήσει πίσω τους, ξεπερασµένους διαχωρισµούς
και αντιλήψεις. Με τα αποτελέσµατα τους έχουν αποδείξει πως είναι εφικτό και
το αποτέλεσµα και η οικονοµία.
Και επειδή ορισµένα πράγµατα, αν και µοιάζουν αυτονόητα, δεν είναι, θέλω
να υπενθυµίσω σε όλους, τη δουλειά που έχει γίνει από τις αιρετές
Περιφέρειες, σε µόλις 3 χρόνια:
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•

Οργανώσαµε ένα νέο θεσµό από το µηδέν

•

Πετύχαµε µειώσεις στα λειτουργικά µας έξοδα περισσότερο από 50%

•

Υπερδιπλασιάσαµε την απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ και την πήγαµε,
µέσα σε δύο µόλις χρόνια, από το 20 στο 50%

•

Αναλάβαµε και φέραµε σε πέρας καινούργιες αρµοδιότητες που µας
µεταβιβάστηκαν, και µάλιστα χωρίς τους αντίστοιχους πόρους

•

Εκτελούµε έργα υποδοµής σε κάθε γωνιά της Ελλάδας

•

Εξυπηρετούµε καθηµερινά χιλιάδες πολίτες

σε όλους τους τοµείς

δραστηριοτήτων
•

Έχουµε όλοι ισοσκελισµένους προϋπολογισµούς και δεν χρωστάµε
ούτε ένα ευρώ

Και όλα αυτά, µε περικοπές στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους που
ξεπερνούν το 60%, και µια γραφειοκρατία που µας βάζει συνεχώς
τρικλοποδιές και εµπόδια.
Το είπα πολλές φορές, και το επαναλαµβάνω: Η γραφειοκρατία είναι ο
µεγαλύτερος αιµοδότης της διαφθοράς και το χειρόφρενο στην Ανάπτυξη.
Είναι το θερµοκήπιο της παρανοµίας.
Θα περίµενε κανείς σε µια περίοδο κρίσης, αφού το Κράτος δεν έχει πλέον τα
απαραίτητα κονδύλια, τουλάχιστον να κάνει ότι µπορεί µε άλλους τρόπους
για να διευκολύνει την κατάσταση:
πατάξει

να παλέψει µε τη γραφειοκρατία, να

τη διαφθορά, και να µας λύσει τα χέρια για να τρέξουµε, σαν

αντιστάθµισµα στους πόρους που µας κόβει. ∆υστυχώς, ούτε αυτό δεν
γίνεται.

Σκεφτείτε µόνο πόσοι Πρωθυπουργοί, πόσοι Υπουργοί και πόσοι

Γενικοί Γραµµατείς, έχουν αλλάξει αυτά τα τρία χρόνια που είναι η θητεία µας.
Αντί για λιγότερη γραφειοκρατία έχουµε περισσότερη.
Αντί για πιο γρήγορους ελέγχους έχουµε περισσότερους και πιο αργούς.
Αντί για λιγότερες διαδικασίες και εγκρίσεις έχουµε περισσότερες. Αντί να
απλοποιούµε τη λειτουργία την κάνουµε πολυπλοκότερη.
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Πάγια θέση µας είναι η εφαρµογή των κανόνων νοµιµότητας και διαφάνειας
στην οικονοµική διοίκηση και διαχείριση της αιρετής Περιφέρειας. Είναι
πρωτοφανές στα θεσµικά χρονικά παγκοσµίως να υπάρχουν φορείς που
πιέζουν την κυβέρνηση για την υιοθέτηση του προληπτικού ελέγχου των
δαπανών τους και η κυβέρνηση να µην το δέχεται. Μόνο στην Ελλάδα
συµβαίνει αυτό το παράδοξο.
Θέλουµε έναν έλεγχο σοβαρό, γρήγορο και αποτελεσµατικό. Να µας ελέγχουν
όχι κάθε µέρα, αλλά κάθε ώρα.
Αλλά να µας ελέγχουν.
Να µη µας εµπαίζουν.
Όχι µε πρόσχηµα τον έλεγχο, να µας εµφανίζουν

ως υπόλογους σε

κατηγορίες για καθυστερήσεις, για αδιαφάνεια και για υπόγειες συναλλαγές.
Γιατί τι άλλο εξυπηρετούν όλοι αυτοί οι έλεγχοι που έχουν καθιερώσει, και
κάθε µέρα καθιερώνουν και έναν ακόµα;

Και για να γίνει πλήρως αντιληπτός, ο αριθµός των ελέγχων που καθηµερινά
µας γίνεται, σας αναφέρω:
1) ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
2) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
3) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΤΑ
4) ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
5) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
6) ΤΑΚΤΙΚΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
7) ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ
8) ΑΡΧΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
9) ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
10) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
11) ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
12) ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
13) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
14) ∆ΙΑΥΓΕΙΑ
15) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
16) ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΦΕΚ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ
ΕΝΩΣΗ
17) ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ
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18) ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΥΠ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Τι εξυπηρετεί όλος αυτός ο κατάλογος ελέγχων;
Τι περισσότερο µπορεί να προσφέρει το Οικονοµικό Παρατηρητήριο των
ΟΤΑ;
Μια επιτροπή από πέντε γραφειοκράτες στο Υπουργείο Εσωτερικών είναι.
Γιατί τόση τυπολατρία; Πώς αυτή η επιτροπή θα δίνει εντολές σε ένα
ολόκληρο Περιφερειακό Συµβούλιο που εκπροσωπεί εκατ. πολίτες;
Γιατί, ενώ όλοι µιλάνε για µικρότερο Κράτος, εξακολουθούµε να διατηρούµε
τις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις;
Κάθε µέρα είµαστε ευάλωτοι σε απρόοπτες καταστάσεις, σε φήµες και σε
πιέσεις.
Εµείς ούτε ασυλία έχουµε, ούτε ακαταδίωκτο, ούτε νόµο περί ευθύνης (η
καλύτερα περί µη ευθύνης) υπουργών έχουµε.
Εµείς για κάθε υπογραφή που βάζουµε, ευθυνόµαστε µε την προσωπική µας
περιουσία και µε την προσωπική µας ελευθερία, µέχρι κεραίας….
Έτσι όµως, δεν µπορούν να προχωρήσουν ούτε έργα, ούτε υποδοµές, ούτε
απορροφητικότητα στο ΕΣΠΑ.
Και πλέον δεν τηρούνται ούτε τα προσχήµατα: Όχι µόνο δεν µας ρωτάνε πριν
νοµοθετήσουν, αλλά ούτε µας κοινοποιούν πλέον τις τροπολογίες και τις
Υπουργικές Αποφάσεις. Αναγκαζόµαστε να κάνουµε τους ντετέκτιβ για να
ανακαλύψουµε στο διαδίκτυο τις ρυθµίσεις που κάθε µέρα

(ή νύχτα)

περνάνε…
∆εν βγάνει όµως έτσι. Πρέπει όλοι να καταλάβουν πως για το καλό του τόπου
παλεύουµε και εµείς. ∆ε µας χωρίζει τίποτα. ∆εν είναι από εκεί οι καλοί και
από εδώ οι «ύποπτοι»…
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Τα τελευταία χρόνια, ζούµε σε µια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Και οι
έκτακτες ανάγκες απαιτούν έκτακτα µέτρα. Απαιτούνται δραστικές αποφάσεις
και ριζοσπαστικά µέτρα. Μόνο έτσι θα λυθεί ο γόρδιος δεσµός της
γραφειοκρατίας.
Με ηµίµετρα και µε µπαλώµατα δεν γίνεται τίποτα.
Τολµήστε και θα µας βρείτε δίπλα σας. Τολµήστε και όλος ο λαός θα σας
στηρίξει.

Μην αφήνετε την καχυποψία και την αδράνεια να πνίξουν τη χώρα.
Θα µας βρείτε σύµµαχους σε κάθε προσπάθεια διαρκούς εξυγίανσης και
αναβάθµισης του θεσµικού ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Εµείς σε
µικροπολιτικά παιχνίδια και σε κοµµατικές σκοπιµότητες δεν µπλέκουµε.
Αυτό ισχύει και για το εκλογικό σύστηµα.

Αφήστε τις Περιφέρειες να αναπνεύσουν. Καθορίστε το πλαίσιο που
οφείλουµε να κινηθούµε και τα ποσά που δικαιούµαστε, και δώστε στους ΟΤΑ
τη δυνατότητα να αναπτύξουν τη δράση τους.
Θα εκπλαγείτε από τα αποτελέσµατα. Κάντε πράξη την οικονοµική και
διοικητική αυτοτέλεια των ΟΤΑ που θεσπίζει το Σύνταγµα, και

αφήστε τη

µίζερη, κακόπιστη και αντιπαραγωγική λογική που κυκλοφορεί στους
διαδρόµους των Υπουργείων.
Εµπιστευθείτε µας.
Αξιοποιήστε δηµιουργικά όλο αυτό το πολύτιµο στελεχιακό δυναµικό που έχει
ο δηµόσιος τοµέας,

µην το δυσφηµείτε και µην το υποτιµάτε. Είναι οι

συνεργάτες µας. Είναι άξιοι και ικανοί στην συντριπτική τους πλειοψηφία.
Μην υιοθετείτε τη λογική του Προκρούστη. Έχουν οικογένειες, έχουν ανάγκες.
∆ουλεύουν µε αυτοθυσία και µε αίσθηµα καθήκοντος, χωρίς µέσα, χωρίς
υλική ανταµοιβή, χωρίς υπερωρίες πλέον. Ας µην τους κάνουµε να δουλεύουν
και χωρίς ηθικό. Υβριζόµενοι και στιγµατισµένοι. Είµαστε δίπλα τους στην
πράξη, όχι στα λόγια.
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Η Αυτοδιοίκηση δεν είναι για κατάργηση. Ο Καλλικράτης δεν είναι για
απόσυρση. Θέλει βελτιώσεις, θέλει προσθήκες, θέλει αλλαγές. Κάποιοι τα
λέγαµε αυτά από το 2010. ∆εν εισακουστήκαµε τότε. ∆εν µπορούµε όµως
κάθε φορά να γκρεµίζουµε και να ξεκινάµε πάλι από το µηδέν. Να χτίσουµε
πάνω σε αυτό που έχουµε και να το κάνουµε καλύτερο. Όχι να το
καταστρέψουµε.
Όλα αυτά προϋποθέτουν, πρωτίστως, αλλαγή νοοτροπίας. Προϋποθέτουν
την κατοχύρωση, όχι µόνο θεσµικά, αλλά και πρακτικά, της οικονοµικής
αυτοτέλειας των περιφερειών. Μιας οικονοµικής αυτοτέλειας που τα τελευταία
χρόνια πλήττεται.
Το σηµερινό συνέδριο µας γίνεται για τα οικονοµικά της Αυτοδιοίκησης. Τα
οικονοµικά της Αυτοδιοίκησης όµως δεν είναι µόνο νούµερα και λογιστική
απεικόνιση.
Είναι και ΚΑΠ, είναι και ΕΣΠΑ, είναι και Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων,
είναι και αρµοδιότητες που µεταφέρονται, χωρίς πόρους.
Είναι, εν τέλει, ο αναπτυξιακός ρόλος που η Περιφέρεια πρέπει να έχει, και
που το Κράτος οφείλει να στηρίξει.
Εµείς δεν µπαίνουµε στη µίζερη λογική: τόσα µας δώσατε, τόσα

µας

χρωστάτε. Εµείς διεκδικούµε ρόλο δηµιουργικό στην αναδιοργάνωση της
χώρας. ∆εν φυγοµαχούµε και δεν παζαρεύουµε.
Έχουµε απόλυτη πίστη στις δυνατότητες του θεσµού της Περιφερειακής
Αυτοδιοίκησης. Υπηρετούµε µε απόλυτη συναίσθηση το δηµόσιο συµφέρον
και κατανοούµε τις θυσίες του ελληνικού λαού. ∆εν υπάρχει αναπτυξιακό
µοντέλο για τη χώρα, χωρίς την γνώση, την εµπειρία και τη συµµετοχή των
αιρετών Περιφερειών.
Η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση είναι ο βασικός αναπτυξιακός µηχανισµός του
Κράτους. Στις δεκατρείς Περιφέρειες εκτελείται ένα τεράστιο πρόγραµµα
έργων.
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Έργα που έχουν ανάγκη οι τοπικές κοινωνίες. Έργα υποδοµής που για
δεκαετίες έµεναν στα χαρτιά και στις µελέτες.

Κάνουµε την κοινωνική πολιτική πράξη. Με έργα που έχουν ανάγκη οι
πολίτες. Με έργα για τη µέση οικογένεια που πλήττεται από την κρίση. Με
έργα που τονώνουν την ανάπτυξη και δηµιουργούν νέες θέσεις εργασίας.
Στηρίζουµε έµπρακτα την κοινωνία.
∆εν κάνουµε κοινωνική πολιτική µε επιδόµατα και ελεηµοσύνες.

Κάνουµε

κοινωνική πολιτική µε έργα.
∆ιεκδικούµε την οικονοµική και διοικητική αυτοτέλεια του θεσµού, όχι για
λόγους

προσωπικής

φιλοδοξίας.

Ούτε

για

λόγους

συντεχνιακής

περιχαράκωσης.
∆ιεκδικούµε τα αυτονόητα. Αυτά που επιβάλλει το Σύνταγµα. Με ωριµότητα
και αίσθηµα ευθύνης. Με απόλυτη συναίσθηση της κρισιµότητας και των
δυσκολιών.

Είναι σήµερα ανάγκη όσο ποτέ, να διασφαλίσουµε

την αυτοτέλεια στη

λειτουργία µας και αυτό είναι το µήνυµα που θέλουµε να στείλουµε σε όλους.
Αυτοδιοίκηση χωρίς αυτοτέλεια είναι µισή. Και αυτοτέλεια χωρίς Αυτοδιοίκηση
είναι κενό γράµµα.

Οι Περιφέρειες µπορούν, η Κυβέρνηση θέλει;
Σας ευχαριστώ
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