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ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 3
Η
 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 

Πέµπτη 11 Ιουλίου 2013  

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

 

Κυρίες και Κύριοι, 

 

Η συζήτηση του προϋπολογισµού και των τροποποιήσεών του, είναι η πιο 

σηµαντική ίσως διαδικασία που γίνεται στο Περιφερειακό Συµβούλιο. 

Σύµφωνα µε τη ρήση του ∆ηµοσθένη: «δει δη χρηµάτων άνδρες Αθηναίοι και 

άνευ τούτων ουδέν έστι γενέσθαι των δεόντων» (δηλαδή: χρειάζονται χρήµατα 

και χωρίς αυτά τίποτα δεν πρόκειται να γίνει από όσα πρέπει να γίνουν). 

 

Και ο προϋπολογισµός καλύπτει ακριβώς αυτή την ανάγκη. Να δούµε τί 

χρήµατα έχουµε και τί µπορούµε να κάνουµε µε αυτά. 

 

Σήµερα έχουµε για συζήτηση την τρίτη (3η) τροποποίηση του 

προϋπολογισµού του τρέχοντος έτους. 

Με την τροποποίηση αυτή, που γίνεται σε συνέχεια της τροποποίησης του 

Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων, κύριο στόχο έχουµε την εξασφάλιση της 

χρηµατοδότησης των έργων αυτών. 

Έτσι ο προϋπολογισµός µας διαµορφώνεται στα 460 εκατοµµύρια ευρώ, και 

τα έσοδά µας αυξάνονται κατά 52 εκατοµµύρια ευρώ. 

 

Και πρέπει να τονίσουµε ότι, το βασικό χαρακτηριστικό αυτής της τρίτης 

τροποποίησης του προϋπολογισµού του 2013, είναι ακριβώς η αύξηση των 

εσόδων κατά 52 περίπου εκατοµµύρια ευρώ. 
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Αυτό, είναι αποτέλεσµα της χρηστής και νοικοκυρεµένης διαχείρισης που 

κάνουµε. 

Πουθενά µέσα στον προϋπολογισµό δεν υπάρχουν εγγραφές για δάνεια και 

ελλείµµατα. Και αυτό γιατί απλά δεν υπάρχουν. 

Πρέπει να σηµειώσουµε ότι και µε την τροποποίηση αυτή, ο προϋπολογισµός 

έχει σαφώς αναπτυξιακό χαρακτήρα και αυτό προκύπτει από τη σύγκριση στο 

σκέλος των εξόδων, των χρηµάτων που διατίθενται για έργα και επενδύσεις, 

µε τα χρήµατα που διατίθενται για λειτουργικές δαπάνες και προµήθειες. 

 

Θέλω να προσθέσω ότι για να διασφαλίσουµε τα έσοδα και τους πόρους της 

Περιφέρειας, δεν αρκεστήκαµε σε µία συνετή διαχειριστική πολιτική και µόνο. 

Σε αρκετές περιπτώσεις χρειάστηκε να δώσουµε αγώνα, για να διαφυλάξουµε 

τους πόρους µας, αντιµετωπίζοντας ακόµα και µηνύσεις.  

Αναφέρω χαρακτηριστικά την περίπτωση των απαλλοτριώσεων στη Φυλή. 

Εκεί έχει επέλθει αυτοδίκαιη άρση της απαλλοτρίωσης. Η δασική υπηρεσία 

προβάλει δικαιώµατα του δηµοσίου για µέρος των απαλλοτριωµένων 

εκτάσεων που τις θεωρεί δηµόσιες δασικές εκτάσεις. Η εφετειακή απόφαση 

θεωρεί υπόχρεο καταβολής το ελληνικό δηµόσιο. 

 

Παρόλα αυτά ασκούνται ένδικα µέσα σε βάρος µας για την καταβολή 

αποζηµιώσεων. 

Αρνήθηκα να υπογράψω τις αποζηµιώσεις αυτές υπερασπιζόµενος το 

δηµόσιο χρήµα και τους πόρους της Περιφέρειας.  

Θέλω να αναφερθώ όµως και στο θέµα του γηπέδου της ΑΕΚ και της 

ανάπλασης της ευρύτερης περιοχής στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου κάποιοι 

επιχείρησαν να κάνουν σπέκουλα. 

Ξεκαθαρίζω ότι έργα κοινωνικών υποδοµών, όπως είναι οι παιδικοί σταθµοί 

και οι βρεφονηπιακοί σταθµοί, χρηµατοδοτούνται από το ΠΕΠ Αττικής και 

µακάρι να µπορέσουν οι ∆ήµοι, ως τελικοί δικαιούχοι, να ανταποκριθούν, να 

εντάξουν έργα και να απορροφήσουν τους πόρους που διαθέτουµε. 

 

∆υστυχώς ο φόβος είναι ότι µπορεί να µην καταφέρουν να απορροφήσουν 

όλους τους πόρους που διαθέτουµε. Αυτή είναι η αλήθεια και όχι ότι µας 

λείπουν οι πόροι για κοινωνικές υποδοµές. 
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Όσον αφορά τα αθλητικά έργα, όλοι γνωρίζετε ότι αυτά δεν χρηµατοδοτούνται 

από το ΠΕΠ. Και για το λόγο αυτό τα χρηµατοδοτούµε από τους ίδιους 

πόρους της Περιφέρειας. 

Έχουµε σε εξέλιξη ένα πρόγραµµα 12 µεγάλων αθλητικών έργων: 

Ενδεικτικά σας αναφέρω:  

-Το κλειστό γήπεδο αθλοπαιδιών και την ανακαίνιση του κολυµβητηρίου στο 

Παλαιό Φάληρο.  

-Την ανακαίνιση του κολυµβητηρίου στον Άγιο Κοσµά.  

-Το κλειστό κολυµβητήριο στους Αγίους Αναργύρους.  

-Το κολυµβητήριο στο Περιστέρι.  

-Την ανακατασκευή και αποπεράτωση του γηπέδου ποδοσφαίρου και του 

στίβου στη Νέα Ιωνία.  

-Την κατασκευή χλοοτάπητα και αποδυτηρίων στην Πεύκη.  

-Το κολυµβητήριο στη Λυκόβρυση.  

-Την ανακατασκευή του κλειστού γυµναστηρίου στη Γλυφάδα.  

-Το γήπεδο ποδοσφαίρου στην Ύδρα.  

-Την κατασκευή χλοοτάπητα στα γήπεδα Ρουφ, Μοσχάτου, Αγίας Βαρβάρας, 

Ελληνικού και Αλίµου. 

-Το γήπεδο ποδοσφαίρου στον Κορυδαλλό. 

-Το αθλητικό κέντρο πολλαπλών χρήσεων και το γήπεδο ποδοσφαίρου στην 

Κηφισιά. 

 

Το συγκεκριµένο έργο στη Νέα Φιλαδέλφεια περιλαµβάνει ανάπλαση της 

ευρύτερης περιοχής, έργα κυκλοφοριακών υποδοµών, δηµιουργία θέσεων 

στάθµευσης. 

Παράλληλα, δηµιουργεί βιώσιµες θέσεις εργασίας για πολλούς νέους και νέες 

της ευρύτερης περιοχής, που έχει 500.000 κατοίκους. 

Τέλος είναι ένα έργο που θέλει και ο ∆ήµος Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας και 

εγγράφως το έχει ζητήσει.  

 

Και βεβαίως εδώ επιτρέψτε µου να ανατρέξω λίγο και στην ιστορία του 

γηπέδου της ΑΕΚ, µιας οµάδας που φέρει στο τίτλο της την ιστορική λέξη 

Κωνσταντινούπολη και που συγκροτήθηκε το 1924 για να εκφράσει αθλητικά 

τους πρόσφυγες.  
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Όλοι γνωρίζουµε ότι το γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφεια φτιάχτηκε το 1930. 

∆ηλαδή, λίγα χρόνια ακριβώς µετά τη µεγάλη καταστροφή του 1922 και ενώ η 

χώρα ήταν βυθισµένη σε απίστευτη εθνική, κοινωνική και οικονοµική κρίση.  

Σας θυµίζω ότι, παράλληλα, ο κόσµος ολόκληρος βίωνε το οικονοµικό κραχ 

του 1929. Εµείς εδώ στην Ελλάδα ζούσαµε και τις συνέπειες της 

Μικρασιατικής Καταστροφής. 

Η χώρα αδυνατούσε να στεγάσει τους πρόσφυγες που κατέφθαναν κατά 

χιλιάδες. Αδυνατούσε να τους προσφέρει ακόµη και τα στοιχειώδη.  

Και όµως τότε, το 1930, µέσα σε αυτή την τραγική κατάσταση, οι ξεριζωµένοι 

πρόσφυγες έδωσαν προτεραιότητα σε ένα αθλητικό έργο. Και έφτιαξαν ένα 

γήπεδο. Το γήπεδο της ΑΕΚ.  

Το λέω αυτό γι' αυτούς που σήµερα θέλησαν να µας επικρίνουν ότι 

διαθέτουµε 20 εκατ. ευρώ, ένα µικρό ποσοστό του αποθεµατικού µας, που µε 

νοικοκυροσύνη τόσα χρόνια δηµιουργήσαµε, για ένα αθλητικό έργο και ότι 

τάχα δεν κοιτάµε άλλες κοινωνικές υποδοµές.  

Η Ιστορία λοιπόν τους δίνει την καλύτερη απάντηση. 

 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Η προσπάθεια που κάνουµε από την πρώτη στιγµή που αναλάβαµε τη 

διοίκηση της Περιφέρειας έχει ως στόχο τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισµό 

του συστήµατος οικονοµικής διαχείρισης. 

Για το λόγο αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισµός για την εισαγωγή του 

διπλογραφικού συστήµατος  

Επίσης, έχουµε καταρτίσει και ψηφίσει, κατά την 27η Συνεδρίαση του 

Περιφερειακού Συµβουλίου, στις 11 Σεπτεµβρίου του 2012, το επιχειρησιακό 

µας πρόγραµµα, το οποίο επικαιροποιήσαµε κατά την 16η Συνεδρίαση του 

Περιφερειακού Συµβουλίου στις 19 Απριλίου του 2013. 

 

Επιπλέον, εγκρίναµε το σχέδιο δράσης κατά την 17η Συνεδρίαση του 

Περιφερειακού Συµβουλίου, την Τρίτη 14 Μαΐου. 

Τέλος, εφαρµόζουµε µε τρόπο απόλυτο, την αρχή της λογοδοσίας και 

συντάσσουµε απολογισµούς. 
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Ο τελευταίος απολογισµός για το 2012 συζητήθηκε και εγκρίθηκε κατά την 24η 

Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου την Τρίτη 25 Ιουνίου 2013. 

Όλα τα στοιχεία για έργα, προµήθειες, δαπάνες πάσης φύσεως, είναι 

αναρτηµένα στην ιστοσελίδα µας και επιπλέον οι σχετικές αποφάσεις 

αναρτώνται και στο ∆ιαύγεια. 

Τέλος, µετά την ψήφιση και εφαρµογή του νόµου για τις δηµόσιες συµβάσεις 

όλες οι συµβάσεις αποστέλλονται και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου ∆ηµοσίων Συµβάσεων. 

 Επίσης, αποστέλλουµε τις απαραίτητες καταστάσεις σε µηνιαία βάση προς το 

Παρατηρητήριο και το Υπουργείο Εσωτερικών παρά τη διαφωνία που έχουµε 

διατυπώσει και ως ΕΝΠΕ για το θεσµό αυτό. 

Όσον αφορά το ΕΣΠΑ και το ΠΕΠ Αττικής, θέλω να τονίσω ότι όχι απλώς 

πετύχαµε το στόχο απορρόφησης για το πρώτο εξάµηνο, αλλά τον 

υπερκαλύψαµε κατά αρκετά εκατοµµύρια ευρώ. 

Η προσπάθεια όµως συνεχίζεται και ο στόχος είναι µέσα στο 2013 να 

πετύχουµε τους στόχους που έχουν τεθεί. 

Με την ευκαιρία αυτή θέλω να σηµειώσω, ότι, χάρη στην πετυχηµένη 

συµβολή των περιφερειών της χώρας για την απορρόφηση των πόρων του 

ΕΣΠΑ, η χώρα µας ανέβηκε στην 4η θέση µεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, ως προς την απορροφητικότητα, ενώ τα προηγούµενα χρόνια 

βρισκόταν στις τελευταίες θέσεις. 

Αν µάλιστα η κεντρική διοίκηση είχε ανταποκριθεί στο αίτηµα µας και είχε 

µεταβιβάσει από την έναρξη της λειτουργίας του θεσµού της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης τη σχετική αρµοδιότητα, τα αποτελέσµατα θα ήταν ακόµα 

καλύτερα σήµερα. 

Όσον αφορά την επόµενη προγραµµατική περίοδο, θέλω να θυµίσω, ότι µε το 

επιτυχηµένο Αναπτυξιακό Συνέδριο που διοργανώσαµε, θέσαµε τις βάσεις για 

το σχεδιασµό της, και διεκδικούµε ως Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, 13 

πολυτοµεακά και πολυταµειακά προγράµµατα. 

 

Η προσπάθεια συνεχίζεται µε στόχο να ολοκληρωθεί µέσα στο έτος και από 

1-1-2014 να αρχίσει η εφαρµογή του νέου προγράµµατος. 
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Την ίδια κριτική για αργοπορία στη µεταφορά αρµοδιοτήτων ασκούµε βέβαια 

και για το θέµα των αρµοδιοτήτων στη διαχείριση των στερεών και υγρών 

αποβλήτων, όπου χάθηκε ένας ολόκληρος πολύτιµος χρόνος. 

Εµείς, µέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα καταφέραµε και δροµολογήσαµε 

τις διαδικασίες για την εφαρµογή του περιφερειακού σχεδιασµού και µάλιστα 

αξιοποιώντας τις δικές µας δυνάµεις χωρίς κανένα κόστος για το δηµόσιο. 

Ο στόχος µας είναι να καταργηθεί το απαράδεκτο καθεστώς της ταφής των 

απορριµµάτων, να πάψουν να υπάρχουν χωµατερές και να αποκατασταθούν 

αυτές που δηµιουργήθηκαν στο παρελθόν. 

Το έργο αυτό εκτός από την αναπτυξιακή διάσταση που έχει, θα είναι και µια 

τεράστια συµβολή στην προστασία του περιβάλλοντος της Αττικής. 

Ταυτόχρονα θα δηµιουργήσει νέες βιώσιµες θέσεις εργασίας. Ας µην το 

ξεχνούµε αυτό. 

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

Η οικονοµία µας εξακολουθεί να βρίσκεται σε ύφεση, όπως δείχνουν και οι 

πρόσφατες εκτιµήσεις. Τις βλέπουµε και τις παρακολουθούµε όλοι πιστεύω. 

Η ανεργία εκτοξεύεται στα ύψη. Ένας στους τέσσερις είναι άνεργος και δύο 

στους τρεις νέους δεν έχουν δουλειά. Μια γενιά κινδυνεύει να χαθεί. 

Θεωρώ ότι αυτό είναι το υπ’ αριθµόν ένα πρόβληµα που αντιµετωπίζουµε και 

ως κοινωνία και ως οικονοµία. 

Θυµίζω πως στην οµιλία µου στο Αναπτυξιακό Συνέδριο που διοργανώσαµε 

για την επόµενη προγραµµατική περίοδο, άσκησα σκληρή κριτική στο 

σχεδιασµό που υπάρχει από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Προβλέπονται για την ανεργία των νέων έξι (6) µόνο δις ευρώ για όλη την 

Ευρώπη για το χρονικό διάστηµα 2014-2020. 

Το αντίστοιχο ποσό για την Ελλάδα είναι µόλις 160 εκατοµµύρια. Κατήγγειλα 

το γεγονός αυτό. 

Πρόσφατα έγινε συνάντηση κορυφής για το θέµα της ανεργίας των νέων. Το 

γεγονός αυτό δείχνει ότι το θέµα αυτό έρχεται στο επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος. Συγκεκριµένα µέτρα όµως ούτε ακούσαµε ούτε είδαµε.   
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Και βεβαίως θέλω να δηλώσω στο σηµείο αυτό, την κατηγορηµατική αντίθεσή 

µου στα οριζόντια µέτρα κινητικότητας που εξαγγέλλονται, τα οποία οδηγούν 

σε απολύσεις και κατ’επέκταση στην ανεργία χιλιάδες ανθρώπους και στη 

φτωχοποίηση των ίδιων και των οικογενειών τους. 

Όσον αφορά την ΕΡΤ έχω δηλώσει πως είναι απαράδεκτο να επιλέγεται ως 

µέθοδος γιατρειάς η ευθανασία. 

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

Σας έχουν δοθεί όλα τα στοιχεία για τη συζητούµενη τροποποίηση του 

προϋπολογισµού, όπως κάναµε πάντα στο θέµα αυτό, τα στοιχεία είναι 

απολύτως ειλικρινή και αποτυπώνουν την πραγµατική κατάσταση. 

Εγώ θέλω να µείνω σε ένα σηµείο, ότι αυτή τη στιγµή που το κράτος είναι 

καταχρεωµένο, οι δηµόσιοι οργανισµοί καταγράφουν µόνο ελλείµµατα και 

χρέη, οι περισσότεροι ∆ήµοι της χώρας είναι στο κόκκινο, εµείς, καλούµαστε 

να τροποποιήσουµε τον προϋπολογισµό µας για να καταγράψουµε αύξηση 

των εσόδων µας κατά 52 εκατοµµύρια. 

Αυτό βέβαια δεν έγινε µε τον αυτόµατο πιλότο. Έγινε µε σκληρή δουλειά και 

υπεύθυνη προσπάθεια από όλους και σας ευχαριστώ για αυτό. 

Θα σας εκτεθούν στη συνέχεια µε λεπτοµέρεια τα στοιχεία κατά κωδικό από 

την αρµόδια Αντιπεριφερειάρχη. 

Είµαστε έτοιµοι να ακούσουµε τις απόψεις που θα καταθέσετε στο διάλογο 

που θα ακολουθήσει. 

Είµαι βέβαιος ότι όλοι θα συµβάλλετε εποικοδοµητικά στη προσπάθεια που 

κάνουµε. 

 

Σας ευχαριστώ πολύ 


