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Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι  

Πέρσι, συζητήσαµε τον Προϋπολογισµό, την ηµέρα που η 

τρικοµµατική τότε κυβέρνηση, ανακοίνωνε το πιο σκληρό 

πακέτο µέτρων , των τελευταίων δεκαετιών. 

Μέσα σε µια αποπνικτική ατµόσφαιρα, τόσο στο 

εσωτερικό όσο και στο  εξωτερικό. 

Ο διεθνής τύπος ήταν γεµάτος µε ρεπορτάζ και άρθρα, 

περί εξόδου της Ελλάδας από το Ευρώ. 

Στο εσωτερικό, ήταν µια µέρα, ανησυχίας, άγχους, 

απαισιοδοξίας, έντασης και οργής των πολιτών. 

Φέτος συζητάµε τον Προϋπολογισµό µέσα σε ένα 

διαφορετικό κλίµα . 

Όχι πως έχουν λυθεί τα προβλήµατά µας . 

Όµως στο εξωτερικό, τα δηµοσιεύµατα και οι δηλώσεις 

περί επικείµενης εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, 

έχουν σχεδόν εξαφανιστεί . 

Λέω σχεδόν, διότι υπάρχουν ακόµη, κάποιες εστίες 

γραφικών και ακραίων, που εξακολουθούν να 

κινδυνολογούν. 

Σήµερα όµως έχουν εγερθεί νέα ερωτήµατα. 

Θα έχουµε ή όχι πρωτογενές πλεόνασµα το 2013  και τι 

αυτό θα σηµάνει για την οικονοµία  και το λαό µας;  

Θα υπάρχει ή όχι, νέα αποµείωση του χρέους και µε ποιο 

τρόπο; 

Θα υπάρχει νέο µνηµόνιο, συνοδευµένο από νέα µέτρα; 
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Η κυβέρνηση, αποκλείει νέες επιβαρύνσεις. 

Οι φωνές από τους δανειστές πληθαίνουν, ότι νέα 

δανειοδότηση δεν θα υπάρξει χωρίς όρους και 

προϋποθέσεις, και εννοούν προφανώς νέα µέτρα. 

Αν πάντως ληφθούν νέα  µέτρα, ας αποχαιρετήσουµε µε 

βεβαιότητα το τέλος της ύφεσης για το 2014. 

∆ιότι όπως είπε ο Αϊνστάιν, ««««το άκρο άωτο της το άκρο άωτο της το άκρο άωτο της το άκρο άωτο της 

ηλιθιότητας είναι να πιστεύεις ότι κάνηλιθιότητας είναι να πιστεύεις ότι κάνηλιθιότητας είναι να πιστεύεις ότι κάνηλιθιότητας είναι να πιστεύεις ότι κάνοντας συνέχεια τα οντας συνέχεια τα οντας συνέχεια τα οντας συνέχεια τα 

ίδια πράγµαταίδια πράγµαταίδια πράγµαταίδια πράγµατα, υπάρχει περίπτωση να έχεις διαφορετικό , υπάρχει περίπτωση να έχεις διαφορετικό , υπάρχει περίπτωση να έχεις διαφορετικό , υπάρχει περίπτωση να έχεις διαφορετικό 

αποτέλεσµααποτέλεσµααποτέλεσµααποτέλεσµα»»»» . . . .    

Νέα µείωση εισοδηµάτων, µε οποιονδήποτε έµµεσο ή 

άµεσο τρόπο, θα σηµαίνει νέα πτώση της κατανάλωσης, 

κατά συνέπεια, συνέχιση της ύφεσης. 

Ο φαύλος κύκλος δεν θα κλείσει. 

Η κοινωνική ένταση θα αυξηθεί ακόµα περισσότερο και θα 

φτάσει σε κατάσταση έκρηξης. 

Αν οι εταίροι µας, απαιτήσουν νέα µέτρα, τότε και οι πλέον 

δύσπιστοι θα αποδεχτούν την θεωρία του τιµωρητικού 

παραδειγµατισµού. 

Πρακτική, που καµία σχέση δεν έχει µε την αποκαλούµενη 

Κοινοτική Αλληλεγγύη, και  την στήριξη χωρών που 

περνάµε δυσκολίες. 

Κι εµείς, περάσαµε και περνάµε , και όχι απλές δυσκολίες, 

αλλά δραµατικές ώρες, εγκλωβισµένοι ανάµεσα στις 
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µυλόπετρες του χρέους, των δανείων, της ύφεσης, της 

ανεργίας, της φτώχειας. 

Είναι αυτά, τα φλέγοντα προβλήµατα, που οδήγησαν ένα 

µέρος του λαού µας, µέσα στην απόγνωσή του, να 

στραφεί προς έναν φασιστοειδή συρφετό, πιστεύοντας ότι 

έτσι εκδικείται τον συστηµατικό πολιτικό χώρο . 

Η στήριξη αυτή, αποθράσυνε ηγέτες και στελέχη αυτού 

του χώρου, µε αποτέλεσµα, να φτάσουν ακόµα και σε 

δολοφονία, φέρνοντας στην µνήµη, µερικές από τις πιο 

µαύρες σελίδες  της πρόσφατης ιστορία µας . 

Η µαχαιριά στην καρδιά του άτυχου συµπολίτη µας , ήταν 

µαχαιριά στο ίδιο το σώµα της ∆ηµοκρατίας µας. 

∆υστυχώς, έπρεπε να φτάσουµε στο αίµα, για να 

ξυπνήσει η πολιτεία από τον µακάριο λήθαργό της, και οι 

πολίτες από την αµέριµνη ανοχή της. 

Η δικαιοσύνη κινείται, ερευνά, αποκαλύπτει, προφυλακίζει 

ή αποφυλακίζει. 

Πιθανότατα και να καταδικάσει µε βάση τα στοιχεία της 

δικογραφίας. 

Εκείνο όµως που έχει την µεγαλύτερη αξία, είναι να 

καταδικαστούν οι νοσταλγοί των ΕΣ-ΕΣ, σε ισόβια 

αποδοκιµασία και αποστροφή στην συνείδηση των 

πολιτών. 

Και ιδιαίτερα σε εκείνους, που από το 0,29% το 2009, τους 

έστειλαν στο 15% στις ∆ηµοσκοπήσεις.          
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Να καταλάβουν ότι δεν έχουν να κάνουν µε καλοκάγαθούς 

προσκόπους που προστατεύουν γιαγιάδες, αλλά για 

αδίστακτους οπαδούς του µίσους, της βίας και της 

εκτροπής. 

Ως πολίτες,  και µάλιστα  ενεργοί πολίτες, όλα όσα 

προανέφερα, µας απασχολούν, µας προβληµατίζουν, µας 

ανησυχούν. 

Προσπαθούµε να αναλύσουµε και να κατανοήσουµε το 

παρόν, να προβλέπουµε και να εκτιµήσουµε τις συνθήκες 

του άµεσου µέλλοντος . 

Με ψυχραιµία, νηφαλιότητα και ρεαλισµό . 

Χωρίς ψευδαισθήσεις και αυταπάτες. 

Ταυτόχρονα όµως, ως αιρετοί, εκτός από την 

εµπιστοσύνη, έχουµε και την εντολή των πολιτών, να 

λειτουργήσουµε την Περιφέρειά µας. 

Να προσφέρουµε αποτελεσµατικές υπηρεσίες, να 

βελτιώσουµε υποδοµές, να κατασκευάσουµε έργα, να 

στηρίξουµε την έξοδο από το τούνελ της ύφεσης. 

Στο µέτρο των αρµοδιοτήτων και των δυνατοτήτων µας . 

Κοµβικό σηµείο σε αυτήν την προσπάθεια, είναι η 

συζήτηση και η ψήφιση του Προϋπολογισµού µας . 

Η Εκτελεστική Επιτροπή, εξέτασε τις προτάσεις των 

υπηρεσιών µας, τα αιτήµατα των ∆ήµων, τις αναγκαίες 

δράσεις µας. 
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 Τα ιεράρχησε, και τα πρότεινε στην Οικονοµική 

Επιτροπή. 

 Η οικονοµική επιτροπή κατάρτισε τον Προϋπολογισµό του 

2014, τον εισηγείται σήµερα στο Περιφερειακό Συµβούλιο, 

που καλείται να τον συζητήσει και να τον ψηφίσει. 

Θέλω να υπογραµµίσω από την αρχή της συζήτησης , ότι 

οι Περιφερειακές εκλογές του 2014, ουδόλως επηρέασαν 

της κατάρτιση του Προϋπολογισµού µας. 

Συντάξαµε και σας παρουσιάζουµε, έναν ειλικρινή, έντιµο, 

ρεαλιστικό Προϋπολογισµό, που βασίζεται σε έσοδα και 

δαπάνες. 

 Όχι σε προεκλογικές σκοπιµότητες.    

Καµία δηµιουργική λογιστική, καµία αριθµητική αλχηµεία, 

καµία δέσµευση που δεν µπορεί να υλοποιηθεί .  

Κανένα πυροτέχνηµα εντυπωσιασµού για ψηφοθηρικούς 

λόγους . 

Μακριά από την πρακτική που κυριαρχούσε επί δεκαετίες 

στην Κεντρική Πολιτική σκηνή, µε Προϋπολογισµούς 

εκλογικών χρόνων, να φουσκώνονται υπέρµετρα για να 

µπορούν οι Υπουργοί να εξωραΐζουν την κατάσταση και 

να τάζουν στους πάντες τα πάντα. 

Την πρακτική, που µας οδήγησε στην οδυνηρή κρίση, που 

δεν ήταν βέβαια µόνο κρίση αριθµών, αλλά πρωτίστως 

κρίση θεσµών, κρίση αξιοπιστίας, εντιµότητας, σύνεσης 

και ευθύνης .    
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Συντάξαµε τον Προϋπολογισµό, µε τους ίδιους κανόνες 

και τις ίδιες αρχές , των προηγούµενων χρόνων. 

Αλλά , και τις ίδιες αβεβαιότητες. 

∆ιότι για µια ακόµη φορά, καλούµεθα να συντάξουµε και 

να ψηφίσουµε τον Προϋπολογισµό της Περιφέρειας, χωρίς 

να έχει ψηφιστεί, ο Προϋπολογισµός του κράτους.      

Το µόνο που γνωρίζουµε είναι µια εγκύκλιος του 

Υπουργείου που µας ενηµερώνει ότι οι ΚΑΠ του 2014, θα 

είναι κατά 7% µειωµένοι σε σχέση µε το 2013. 

Στην µέχρι σήµερα µείωση κατά 60%, θα προστεθεί άλλη 

µία, κατά 7%. 

Μπορεί στην πορεία του χρόνου να γίνει και 17%. Κάνες 

δε µπορεί να προβλέψει µε ασφάλεια. 

Από την ήπια προσαρµογή των ετών 2004-2009 

περάσαµε στην πιο βίαιη και ανελέητη προσαρµογή των 

ετών 2010-2014. 

Αλλά αυτό δεν είναι προσαρµογή, είναι τοποθέτηση στην 

προκρούστεια κλίνη. 

Η αβεβαιότητα των πόρων, συνοδεύεται όµως µε µια άλλη 

βεβαιότητα . 

Πως ούτε και το 2014 , θα εφαρµοστεί ο Νόµος 3852 του 

2010, γνωστότερος ως ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ που 

θεσµοθετούσε σταθερούς πόρους για την Αυτοδιοίκηση , 

2,4% από το Φ.Π.Α. και 4,2% από τον φόρο εισοδήµατος . 
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Η υλοποίηση του Νόµου εξακολουθεί να παραµένει 

απατηλό όνειρο, καθώς το κράτος συνεχίζει  να µην 

εφαρµόζει εκείνα που το ίδιο Νοµοθετεί . 

Ακόµα και για τα θέµατα , που δεν έχουν σχέση  µε την 

κρίση , που δεν έχουν οικονοµικές επιβαρύνσεις για το 

δηµόσιο ταµείο , όπως πχ ο προληπτικός έλεγχος . 

Και έτσι , είναι πάντα επίκαιρη η ρήση Εµµανουήλ Ροΐδη , 

που ειπώθηκε τον 19ο αιώνα , ενώ είµαστε στον 21ο  

««««Πως στην Ελλάδα Πως στην Ελλάδα Πως στην Ελλάδα Πως στην Ελλάδα , δεν έχουµε ανάγκη νέων Νόµων , , δεν έχουµε ανάγκη νέων Νόµων , , δεν έχουµε ανάγκη νέων Νόµων , , δεν έχουµε ανάγκη νέων Νόµων , 

αλλά ενόςαλλά ενόςαλλά ενόςαλλά ενός που να επιβάλλει την εφαρµογή των  που να επιβάλλει την εφαρµογή των  που να επιβάλλει την εφαρµογή των  που να επιβάλλει την εφαρµογή των 

υπαρχόντωνυπαρχόντωνυπαρχόντωνυπαρχόντων»»»» . . . .            

Τα οικονοµικά των περιφερειών τα συζητήσαµε αναλυτικά 

στο πρόσφατο Έκτακτο Συνέδριο των Περιφερειών. 

Καταθέτω για τα πρακτικά ολόκληρη την οµιλία µου η 

οποία πέρα από το ενηµερωτικό περιεχόµενό της, έχει και 

µία ιδιαίτερη αξία, καθώς είχε την οµόφωνη έγκριση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ένωσης Περιφερειών 

Ελλάδος.  

Όλοι οι Περιφερειάρχες , είµαστε στην ίδια γραµµή . 

Την κόκκινη γραµµή που λέει : 

Ως Ε∆Ω. 

∆εν πάει άλλο, µε τις τροµερές περικοπές που απειλούν 

µε θανατική εκτέλεση την Αυτοδιοίκηση. 
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∆ώσαµε πολύ περισσότερα από όσα µας αναλογούν στην 

µείωση ελλειµµάτων. 

∆ίνουµε πολύ περισσότερα από ότι περίµεναν , στην 

δηµιουργία πρωτογενούς πλεονάσµατα .   

Αν δεχτούµε τα στοιχεία του Υπουργού οικονοµικών , για 

το πρώτο οχτάµηνο του 2013, από το 1,4 δις  του 

πλεονάσµατος , τα 359 εκ. τα προσφέρει η Αυτοδιοίκηση 

Α΄ και Β΄ βαθµού . 

Το 25% , την ώρα που το χρέος της , αντιπροσωπεύει το 

1% του συνολικού ∆ηµόσιου χρέους . 

Και αντί της αναγνώρισης  , αυτής της προσπάθειας , 

εκτός από την συνεχή περικοπή πόρων , έχουµε και µία 

έντονη επίθεση εναντίον του θεσµού , µια εκτεταµένη  

ηθική αµφισβήτηση . 

Παρ΄ότι , οι επικρίσεις για ανέντιµη διαχείριση δεν 

αφορούν τις Περιφέρειες , αλλά τους ∆ήµους , οφείλω να 

τονίσω , ότι  η γενίκευση των κατηγοριών µε βρίσκει 

κατηγορηµατικά αντίθετο . 

Υποτιµά , απαξιώνει και προσβάλει την Αυτοδιοίκηση Ά 

βαθµού . 

Γνωρίζω προσωπικά , και όλοι µας γνωρίζουµε , ∆ήµους 

της Περιφέρειάς µας, που αποτελούν πρότυπα 

λειτουργίας και  διαχείρισης . 

Και γνωρίζουµε όλοι µας , ∆ηµάρχους –κοσµήµατα , που 

ανήκουν σε όλες τις παρατάξεις , που σέβονται το χρήµα 
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των ∆ηµοτών τους , τους Νόµους και τους  θεσµούς και 

αποτελούν την  συντριπτική πλειοψηφία . 

Το ερώτηµα είναι , ποιον εξυπηρετεί , αυτή  η επίµονη  και 

µονότονη επίθεση εναντίον της Αυτοδιοίκησης , µε 

αφορµή µεµονωµένα κρούσµατα διαφθοράς . 

Προφανώς εκείνους που πιστεύουν , πως ενοχοποιώντας 

της Αυτοδιοίκηση , αυτοαπαλλάσσονται από τις δικές τους 

τεράστιες ευθύνες και ενοχές . 

∆εν αυτοαπαλλάσσονται όµως. Αυταπατώνται . 

Οι πολίτες ξέρουν τι , ποιος , και πόσο φταίει για την 

σηµερινή τραγική κατάσταση της χώρας . 

Αποδοκιµάζω και καταδικάζω απερίφρακτα κάθε έκνοµη 

ενέργεια στελέχους της Αυτοδιοίκησης , αλλά είµαι και 

κατηγορηµατικά αντίθετος στην πολιτική της συλλογικής 

ευθύνης . 

Ας επανέλθω όµως στον  Προϋπολογισµό . 

Παρ΄ότι θα ήθελα να αποφύγω την εκτενή αναφορά σε 

αριθµούς , συζήτηση για προϋπολογισµό , χωρίς αυτούς 

δεν γίνεται . 

Είναι πολύ χρήσιµοι για την εξαγωγή συµπερασµάτων . 

Όταν βέβαια ενηµερώνουν και δεν παραπληροφορούν . 

Όταν φωτίζουν και δεν συσκοτίζουν . 

Όταν αποκαλύπτουν την πραγµατικότητα και δεν την 

διαστρεβλώνουν . 
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Τα λέω αυτά , διότι έχει γίνει συνήθεια η χρήση των 

αριθµών , για την δηµιουργία πλασµατικών εντυπώσεων . 

Εµείς δεν το κάναµε ποτέ . 

Ας δούµε λοιπόν τους αριθµούς χωρίς καµία παραποίηση. 

Βλέπετε στο τέλος του κεφαλαίου ΕΣΟ∆Α, το Γενικό 

Σύνολο  587.000.000 ευρώ . 

Θα έλεγε κάποιος , εντυπωσιακό ποσό . 

Αν υπολογίσετε όµως, ότι στην Περιφέρεια Αττικής 

παράγεται το 50% του ΑΕΠ  της χώρας , δηλαδή 90 δις 

ευρώ , το ποσό , κάθε άλλο παρά εντυπωσιακό είναι. 

Πόσο µάλλον που δεν απεικονίζει όλη η αλήθεια . 

Ποια όµως είναι η αλήθεια ; 

Ας την δούµε αναλυτικά  

Από τα 585 εκ.ευρώ , τα 278 εκ.ευρώ αφορούν το 

ταµειακό µας υπόλοιπο , που είναι δεσµευµένο σε έργα . 

Από τα υπόλοιπα 307 εκ.ευρώ, τα 194 εκ. ευρώ αφορούν 

το πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων . 

Σύνολο δεσµευµένων πιστώσεων 472 εκ.ευρώ  . 

Ας πάµε τώρα στα εναποµείναντα, 113 εκ.ευρώ  

Από αυτά τα µισά και πλέον είναι µεταβιβαστικές 

πληρωµές . 

Τα παίρνουµε ως κρατική επιχορήγηση για να τα 

αποδώσουµε σε συγκεκριµένους αποδέκτες . 

Μεταφορές µαθητών , 28 εκ.ευρώ 

Επιδόµατα νεφροπαθών , 25 εκ.ευρώ  
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Επιχορηγήσεις προνοιακών ιδρυµάτων , 5 εκ.ευρώ  

Σύνολο 58 εκ.ευρώ  

Μας αποµένουν λοιπόν 57 εκ.ευρώ που προέρχονται : 

Από ΚΑΠ 17,8 εκατοµµύρια . 

Από τα τέλη µεταβίβασης αυτοκινήτων 21,8 εκ. 

Από τόκους 7,8 εκ. 

Από πρόστιµα παράβολα 2,5 εκ. 

Αυτά είναι τα καθαρά έσοδα της Περιφέρειας , που για την 

ιστορία σας λέω ότι το 2010 ήταν 102 εκ.ευρώ .  

Μπορούµε άραγε να τα διαχειριστούµε όπως θέλουµε ; 

Προφανώς και όχι , διότι το συντριπτικό ποσοστό τους , 

δεσµεύεται σε ανελαστικές δαπάνες , που αφορούν την 

βασική λειτουργία της Περιφέρειας . 

Συγκεκριµένα  

Για ενοίκια 8,5 εκ.ευρώ  

Για υπαλλήλους 7,6 εκ.ευρώ   

∆ΕΚΟ 2,9 εκ.ευρώ  

Προγραµµατικές Συµβάσεις που τρέχουν 2 εκ.ευρώ   

Καθαριότητα 1,7 εκ.ευρώ  

Άλση 2 εκ.ευρώ  

Καύσιµα , στα οποία συµπεριλαµβάνεται το κόστος 

καυσίµων για τα κολυµβητήρια του Αγ. Κοσµά 4 εκ. ευρώ  

ΠΣΕΑ 3,7 εκ. ευρώ  

Μετοχικό Ταµείο  ∆ηµοσίων Υπαλλήλων 3 εκ. ευρώ  
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Recomex 5 εκ. ευρώ  που προστίθενται στα 17 που 

έχουµε ήδη δώσει αναλαµβάνοντας µία υποχρέωση του 

Κράτους έναντι των πληγέντων πολιτών. 

Σύνοδο Περιφερειών της Ευρώπης 1 εκ. ευρώ   

Για αγορά κτιρίων 26 εκ. ευρώ  

Σύνολο 40 εκ. ευρώ   

Τι µας αποµένουν λοιπόν, για να αποφασίσουµε εµείς που 

θα τα διαθέσουµε, ιεραρχώντας επιλογές και ανάγκες; 

Αν προσθέσετε και άλλες αναγκαίες δαπάνες για την 

καθηµερινή λειτουργίας της Περιφέρειας τότε ούτε 10 εκ. 

ευρώ δεν µένουν προς διάθεση το 2014 . 

Αφαιρώντας και το αποθεµατικό,  τότε έχουµε  6-7 εκ. 

ευρώ. 

∆ύο εκατοµµύρια από αυτά τα δεσµεύουµε για την 

προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών  καθώς αυτοί που 

έχουµε , έκλεισαν τον κύκλο ζωής τους . 

Πεντακόσιες χιλιάδες για την αγορά αυτοκινήτων , καθώς 

µας έχουν απαγορεύσει την κυκλοφορία εκείνων που 

ξεπερνούν τα 1.600 κυβικά  

Τέσσερα εκατοµµύρια για την στήριξη απόρων , θυµάτων 

των ναρκωτικών και ανέργων. Ελάχιστο ποσό σε σχέση 

µε το µέγεθος του προβλήµατος. 

Όµως εκτός από τους δικούς µας πόρους υπάρχουν και οι 

ευρωπαϊκοί. Προσπαθήσαµε και εξακολουθούµε να 
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προσπαθούµε, να τους εντοπίσουµε και να τους 

απορροφήσουµε. Και έχουµε  απτά αποτελέσµατα.  

Συµµετείχαµε στο πρόγραµµα της Κοινωφελούς Εργασίας, 

σε συνεργασία µε τις ΜΚΟ, όπως προέβλεπε ο νόµος και 

3000 άνεργοι εργάσθηκαν για 5 µήνες παίρνοντας, έστω 

µια προσωρινή ανακούφιση. 

Άρχισε ήδη το δεύτερο µέρος του Προγράµµατος, µε την 

Περιφέρεια να στοχεύει στην  προσφορά απασχόλησης σε 

1200 συµπολίτες µας µε την µέθοδο της αυτεπιστασίας. 

Ανακοινώσαµε τα αποτελέσµατα της πρόσκλησης των 

Τοπικών Συµφώνων Απασχόλησης για την Αττική ύψους 

24 εκατ. ευρώ που αφορούν 5000 ανέργους της 

Περιφέρειάς µας. 

∆ηµιουργήσαµε ήδη τις αναγκαίες υποδοµές για την 

υλοποίηση του προγράµµατος, «θερµοκοιτίδα κοινωνικής 

επιχειρηµατικότητας» που αφορά την κατ’ οίκον φροντίδα 

υπερήλικων και άπορων συµπολιτών µας που ζουν µόνοι 

και αβοήθητοι. Στο πρόγραµµα αυτό θα εργασθούν 

επιστήµονες που έµειναν άνεργοι µετά την λήξη του 

προγράµµατος, «Βοήθεια στο σπίτι». 

Όλες αυτές οι ∆ράσεις, εντάσσονται και σε ένα ευρύτερο 

σχέδιο προετοιµασίας µας, εν όψει της νέας διαχειριστικής 

περιόδου του ΕΣΠΑ, που όπως σας είπα θα έχει πολύ 

σηµαντικά κονδύλια για κοινωνική πολιτική. 
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Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, θα µπορούσαµε να 

κάνουµε πολύ περισσότερα στον τοµέα της Κοινωνικής 

Πολιτικής, αν γίνονταν ορισµένες νοµοθετικές 

παρεµβάσεις που θα διευκόλυναν το έργο µας. Π.χ. η 

µεταφορά του ΠΕΝ της Καλλιθέας στην αρµοδιότητα της 

Περιφέρειας όπως επίσης και η παραχώρηση της 

Πολυκλινικής Αθηνών προκειµένου να την ανακαινίσουµε 

και να την λειτουργήσουµε υπό την εποπτεία της 

Περιφέρειας.  

Θα αναρωτηθεί κάποιος, από πού θα βρεθούν τα λεφτά. 

Είµαι έτοιµος, και βέβαιος ότι όλοι θα συµφωνήσετε, κάθε 

ευρώ που θα εξοικονοµείται από τις εκπτώσεις στις 

δηµοπρασίες των έργων να κατευθύνεται στην κοινωνική 

πολιτική.  

Αρκεί να µας λύσουν τα χέρια.  

Στην κοινωνική πολιτική της  Περιφέρειας πρέπει επίσης 

να συµπεριλάβουµε τις δωρεάν εξετάσεις που κάνουν οι 

άποροι στον µαγνητικό τοµογράφο, στον ψηφιακό 

µαστογράφο, τους οποίους προσέφερε η Περιφέρεια στο 

Ευγενίδειο Νοσοκοµείο, όπως επίσης και τα προγράµµατα 

ψυχικής υγείας που υλοποιούνται σε συνεργασία µε το 

Πανεπιστήµιο Αθηνών. 

Αυτά που κάνουµε είναι πράγµατι σηµαντικά αλλά 

αποτελούν σταγόνα στον ωκεανό των προβληµάτων της 

κοινωνίας µας. 
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Χρειάζεται µια εντυπωσιακή επανεκκίνηση της οικονοµικής 

δραστηριότητας.  

Είναι δε, εντελώς άδικο και κυρίως εξωπραγµατικό, να 

εµπλέκεται η Περιφέρεια Αττικής, στο γενικότερο 

οικονοµικό και κοινωνικό αδιέξοδο, και  να επικρίνεται γιατί 

δε το αντιµετωπίζει αποτελεσµατικά.  

Θέλω επίσης να τονίσω, ότι η σηµερινή συζήτηση δεν 

αφορά τον Προϋπολογισµό του κράτους, ώστε να γίνονται 

γενικεύσεις, και να ακούγονται απόψεις περί 

φτωχοποίησης και εξαθλίωσης του λαού, κοινωνικής 

έκρηξης κλπ. 

Όχι, πως τέτοιες απόψεις δεν απηχούν την 

πραγµατικότητα . 

Όµως δεν είναι δίκαιο . 

Να θεωρείται ο δικός µας Προϋπολογισµός, τµήµα του 

κρατικού Προϋπολογισµού, ή µέρος της κρατικής 

οικονοµικής πολιτικής και να καταψηφίζεται, επειδή 

θέλουν ορισµένοι συνάδελφοι να καταγγείλουν την 

ανάλγητη και αντιλαϊκή κυβερνητική  οικονοµική πολιτική . 

Επανερχόµαστε στους αριθµούς, επισηµαίνοντας ότι 

αποτυπώνουν µια κάθε άλλο παρά ευχάριστη και 

αισιόδοξη προοπτική . 

Και αποκαλύπτουν ανάγλυφα, πως αν δεν υπήρχαν τα  

ταµειακά υπόλοιπα της π. Νοµαρχίας Αθηνών και αν δεν 

υπήρχε το ΕΣΠΑ , θα ήµασταν ένας ακόµα  διοικητικός –
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γραφειοκρατικός οργανισµός , προσφοράς υπηρεσιών, 

εντελώς αδύναµος και ανίκανος να παίξει οποιονδήποτε 

αναπτυξιακό ρόλο στην Αττική . 

Ο Περιφερειάρχης, ο αποκληθείς  και µικρός 

Πρωθυπουργός, θα έµοιαζε µε κάποιον Γενικό ∆ιευθυντή, 

που προΐσταται µιας υπηρεσίας , που καλείται να την 

λειτουργήσει εύρυθµα . 

Πριν κάνω αναφορά στο ΕΣΠΑ, δυο λόγια για το τεχνικό 

πρόγραµµα της Περιφέρειας Αττικής, που χρηµατοδοτείται  

από τα ταµειακά µας υπόλοιπα. 

Θα ήθελα η απορροφητικότητα να είναι µεγαλύτερη. 

Τα έργα να ολοκληρώνονται πιο γρήγορα . 

Είναι καθηµερινό µου άγχος, η επιτάχυνση των 

διαδικασιών ,πιέζοντας και τους ∆ήµους και τις υπηρεσίες  

της Περιφέρειάς µας . 

Όµως και το κεντρικό κράτος πρέπει να καταλάβει 

επιτέλους ότι είναι ανάγκη να απλουστεύσει τις διαδικασίες 

ειδικά των ελέγχων  . 

Αφιστάµεθα 18 διαχειριστικούς ελέγχους, φτάνοντας στα 

όρια του παραλογισµού . 

∆ιότι είναι πράγµατι παραλογισµός να ελέγχονται οι 

διαδικασίες ενός έργου, εκτός των άλλων, από το 

Συµβούλιο της Επικρατείας , από το Ελεγκτικό Συνέδριο, 

να εγκρίνονται, και µετά να έρχεται η αρχή ελέγχου 
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δηµοσίων συµβάσεων και να σου λέει:  φέρτο να το 

ελέγξω κι εγώ . 

Περάσαµε από το ένα άκρο στο άλλο. 

Από την χαλαρότητα και το αίσθηµα της ατιµωρησίας των 

προηγούµενων χρόνων στην καχυποψία και την 

υπέρµετρη ελεγκτικότητα . 

Θα αναρωτηθεί κάποιος  

Μα είσαι εναντίον των ελέγχων, σε µια εποχή µάλιστα , 

γενικευµένης  ηθικής αµφισβήτησης των δηµοσίων 

λειτουργών ;  

Είµαι υπέρ, των πιο σκληρών ελέγχων. Των πιο 

ανελέητων. Αλλά να είναι 3-4, να µπορούµε να παράξουµε 

έργο . 

Είµαι υπέρ των ελέγχων, διότι 2 µήνες µετά την ανάληψη 

των καθηκόντων µου ως Νοµάρχης Αθηνών, τον 

Φεβρουάριο του 2003 , άρχισα να ζητάω µε ένταση και 

έµφαση , µε επιστολές, µε προσωπικές επαφές και 

πιέσεις, την καθιέρωση του προληπτικού ελέγχου στην 

Νοµαρχία Αθηνών .   

Προσφερθήκαµε µάλιστα να πληρώνουµε και τις 

υπερωρίες των ελεγκτών . 

10 χρόνια τώρα , φωνή βοώντος εν τη εν τη πολιτική 

ερήµω.   

∆εν έχουµε προσωπικό , η µόνιµη απάντηση στο αίτηµά 

µου . Για 1100 περίπου ∆ήµους, είχαν βρει προσωπικό 
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από το 2006. Για τις 13 Περιφέρειες ακόµα το ψάχνουν. 

Την ώρα µάλιστα που στελεχώνουν ένα σωρό νέους 

µηχανισµούς ελέγχου. 

Όπως π.χ. το παρατηρητήριο της Αυτοδιοίκησης. Άλλος 

ένας φορέας που συστήθηκε για να µας ελέγχει. Για να 

παρακολουθεί τους προϋπολογισµούς. Μήπως και 

ξοδεύουµε ασύδοτα και σπάταλα. Λες και εµείς είµαστε 

ανεύθυνοι και δεν κατανοούµε σε ποια κατάσταση 

βρισκόµαστε και µε τι πόρους καλούµαστε να πορευτούµε. 

Σύσσωµοι Περιφερειάρχες και ∆ήµαρχοι διεκδικούµε την 

κατάργηση του παρατηρητηρίου, µε προσφυγή που 

κατατέθηκε στο Συµβούλιο της Επικρατείας.  

Για ένα θεσµό που δεν προσφέρει τίποτα. Μόνο 

γραφειοκρατία. 

Γι’ αυτή την γραφειοκρατία θέλω να σας πω το εξής: 

Είναι η πιο µεγάλη από τις πληγές αυτού του τόπου. 

Κυρίαρχη αιτία πολλών δεινών του. Από την 

αναποτελεσµατικότητα µέχρι την διαφθορά. Πέρυσι 

δηµοσιοποιήθηκε µία έκθεση του ΟΟΣΑ, που ανέβασε το 

κόστος της γραφειοκρατίας στην Ελλάδα στα 10 δις τον 

χρόνο. ∆ηλαδή αν δεχτούµε την έκθεση, τα τελευταία 10 

χρόνια, η γραφειοκρατία µας έχει στοιχίσει µισό ΑΕΠ. 

Έκανα πέρυσι ειδική αναφορά σ’ αυτό, όπως και στην 

ηµερίδα που έγινε για την διαφάνεια στην Αυτοδιοίκηση, 
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πριν µια εβδοµάδα, και καταθέτω την οµιλία µου για τα 

πρακτικά.  

Στον ένα χρόνο που πέρασε, ελάχιστα πράγµατα έγιναν. 

Προχωράµε µε βήµατα, αντί να κάνουµε άλµατα. 

Με τα βήµατα του Έστερναχ, όπως τιτλοφορείται το βιβλίο 

του Αλέκου Παπαδόπουλου. ∆ηλαδή ένα βήµα εµπρός και 

δύο βήµατα πίσω. 

Έτσι όµως δουλειά δεν γίνεται. Η χώρα εξακολουθεί να 

αποµυζάται  από το τέρας της. 

Τα νέα έργα που εντάσσουµε στο τεχνικό πρόγραµµα του 

2014 είναι όλα αιτήµατα των ∆ήµων, που έχουν εκπονήσει 

τις σχετικές µελέτες . 

Αφορούν : 

1. Αντιπληµµυρικά έργα στους ∆ήµους Αµαρουσίου , 

Καµατερού . 

Στην αντιπληµµυρική προστασία εντάσσεται και η 

παρέµβασή µας στη ρέµατα µε την δέσµευση ποσού 4 

εκ.ευρώ για αναγκαία έργα . 

2. Περιβαλλοντικά – Πολιτιστικά στους ∆ήµους 

Ασπρόπυργου , Πόρου , Γαλατά , ∆ραπετσώνας , 

Αγία Βαρβάρας , Αιγάλεω , Ν. Ερυθραίας , ∆άφνης , 

Αλίµου , Λαυρίου , Αίγινας , Αγκιστρίου , Σαλαµίνας , 

ενώ µε 1.000 .000 ευρώ προικοδοτείται κάθε 

Περιφερειακή Ενότητα για συντήρηση δρόµων . 
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3. Αθλητικές εγκαταστάσεις στους ∆ήµους Μεγάρων , 

Πειραιά , Κερατσινίου , Αίγινας , Αθηναίων , 

Γλυφάδας , στον Αγ.Κοσµά , Χαλανδρίου . 

Αξίζει τον κόπο να κάνω ειδική αναφορά σε τρια έργα .Το 

πρώτο αφορά το αποχετευτικό δίκτυο στο Θριάσειο  πεδίο 

.Παρέµβαση ζωτικής σηµασίας για την ποιότητα ζωής των 

κατοίκων , µιας περιοχής που έχει ανάγκη όσο λίγες , από 

την φροντίδα και την στήριξη µας . 

Για λόγους που όλοι γνωρίζετε . 

Το έργο προβλέπει την σύνδεση των σπιτιών µε το 

αποχετευτικό δίκτυο. Χρειάζεται όµως νοµοθετική 

ρύθµιση. Θα την επιδιώξουµε έχοντας , ήδη δεσµευµένο 

το ποσό των 7,5 εκ.ευρώ . 

Το δεύτερο έργο είναι οι παρεµβάσεις µας στο γήπεδο της 

λεωφόρου Αλεξάνδρας αλλά και την ευρύτερη περιοχή . 

Ο Παναθηναϊκός είναι ένα ιστορικό σωµατείο της 

Περιφέρειάς µας , που έχει τιµήσει την Ελλάδα , στην 

Ευρώπη , και στον κόσµο . 

Πρέπει να αγωνίζεται σε ένα γήπεδο στολίδι, ενώ κα η 

περιοχή γύρω από το γήπεδο , έχει ανάγκη µιας ποιοτικής 

περιβαλλοντικής αναβάθµισης . 

Το τρίτο είναι µια πολύ σηµαντική παρέµβαση σε ένα από 

τα νησιά µας . 
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Εντάσσουµε έργο επέκτασης του αεροδροµίου στα 

Κύθηρα , προκειµένου να προσγειώνονται µεγαλύτερα 

αεροπλάνα , να έρχονται περισσότεροι τουρίστες . 

Οι ευεργητικές συνέπειες της άφιξης περισσότερων 

τουριστών  στο νησί , είναι αυτονόητες και δε χρειάζονται 

περαιτέρω ανάλυσης .        

 

Εδώ, οφείλω να σας ενηµερώσω ότι, από αύριο θα είναι 

αναρτηµένα στο site της Περιφέρειας, όλα τα έργα που 

έκαναν οι Νοµαρχίες Αθηνών, Πειραιώς, Ανατολικής και 

∆υτικής Αττικής όπως και η Υπερνοµαρχία Αθηνών- 

Πειραιώς από το 2003 έως το 2010. 

Όλα τα έργα, µε τους τίτλους τους, τους ∆ήµους που 

έγιναν, τους προϋπολογισµούς τους, τους φορείς 

χρηµατοδότησής τους αλλά και τις τεχνικές εταιρίες που τα 

ανέλαβαν. 

Πρόκειται για µια σηµαντικότατη παρέµβαση, στην 

ενηµέρωση των Συµβούλων αλλά και των πολιτών στην 

απόλυτη διαφάνεια της δράσης των Νοµαρχιών. Όσοι 

ενδιαφέρονται, θα αντλήσουν πολύτιµα στοιχεία και 

συµπεράσµατα από την µελέτη των έργων. Αυτός είναι ο 

στόχος µας και όχι η αναζήτηση ευσήµων και δαφνών. 

∆εν µας διακατέχει το σύνδροµο της προηγούµενης 

δόξας. Μας διακατέχει το αίσθηµα µιας µεγάλης ευθύνης. 



 22 

Της ευθύνης, για την αλήθεια, την πληροφόρηση, την 

διαφάνεια. Πάνω στο τραπέζι όλα. Υπό τον πλήρη έλεγχο 

των πολιτών. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΣΠΑ 

Όπως σας είπα , αν δεν υπήρχε το ΕΣΠΑ , τα περί µικρού 

Πρωθυπουργού , θα ήταν άλλη µια από τις πάµπολλες 

φραστικές υπερβολές που ακούγονται συχνά σε αυτόν τον 

τόπο . 

Όχι πως το ΕΣΠΑ , δικαιώνει αυτόν τον βαρύγδουπο τίτλο 

.∆ίνει όµως στην Περιφέρεια , την ευκαιρία και την 

δυνατότητα , να παίξει κάποιον αναπτυξιακό ρόλο στην 

Αττική , να βοηθήσει γενικότερα την Ελλάδα , στην εθνική 

προσπάθεια απορρόφησης των κονδυλίων . 

Εδώ οφείλω να κάνω µια αναφορά , σε εκείνους που 

πήραν την πολύ σηµαντική απόφαση , να µεταφέρουν ένα 

µέρος του ΕΣΠΑ , στην διαχείριση  της Περιφερειακής 

Αυτοδιοίκησης . 

Ιδιαίτερα στον τότε Υπουργό Εσωτερικών κ.Γιάννη 

Ραγκούση . 

Με τον κ.Ραγκούση διαφώνησα σε πολλά , και 

διαφώνησα, έντονα και δηµόσια µαζί του . 

Ιδιαίτερα όταν δεν υιοθετούσε µια σειρά προτάσεων που 

υπέβαλλα , κατά την διάρκεια της διαβούλευσης για τον 
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ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ . Προτάσεων που ήταν αποτέλεσµα οχτώ 

χρόνων εµπειρίας στην ∆ιοίκηση της Νοµαρχίας Αθηνών .   

Προτάσεων που θα βοηθούσαν στην καλύτερη νοµοθεσία 

και εφαρµογή του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ . 

∆εν τις άκουσε και τώρα τα βρίσκουµε µπροστά µας . 

Σήµερα όµως, που δεν είναι στο προσκήνιο, είτε λόγω 

συγκυριών , είτε µε προσωπική του απόφαση , εγώ που 

δεν υπήρξα ποτέ κόλακάς του  , όταν είχε την απόλυτη και 

απεριόριστη εξουσία , έχω χρέος να αναγνωρίσω και να 

τιµήσω , εκείνη την απόφασή του . 

Απόφαση ζωτικής σηµασίας . 

Απόφαση πνοής για τις Περιφέρειες . 

Αυτά για την ιστορία . 

Ας έρθουµε στον παρόν και το µέλλον . 

Το πρώτο που θέλω να τονίσω , είναι ότι έχουµε βρει έναν 

κοινό κώδικα επικοινωνίας µε το αρµόδιο Υπουργείο 

Ανάπτυξης , τον Υπουργό Κώστα Χατζηδάκη και τον 

Γενικό Γραµµατέα κ.Γιώργο Γιαννούση . 

Έχουµε συναντίληψη για το πώς και που θα 

προχωρήσουµε . 

Αυτό µας βοηθάει στην χάραξη κοινής γραµµής , καθώς 

έχουµε υιοθετήσει και ασπαστεί την θέση , πως η 

προσπάθεια είναι Εθνική . 

Ούτε κοµµατική , ούτε παραταξιακή , ούτε προσωπική . 
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Η επιτάχυνση της απορρόφησης των κονδυλίων του 

ΕΣΠΑ , είναι στρατηγικός Εθνικός στόχος , και όλοι έχουµε 

στρατευτεί σε αυτόν . 

Πως πάει λοιπόν η απορρόφηση . 

Από την 1η Ιουλίου του 2011 ,µέχρι τον Σεπτέµβριο του 

2013 η απορροφητικότητα στην Περιφέρειά µας , ανέβηκε 

από το 20% σε πάνω από 50% .      

∆ικαιούµαστε να λέµε , πως αν το διαχειριζόµασταν από 

την αρχή της θητείας µας , θα είχαµε καλύτερα 

αποτελέσµατα . 

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΝΠΕ  , Περιφερειάρχης Θεσσαλίας 

ο κ. Αγοραστός υπογράµµισε στο Συνέδριό µας , πως αν 

έδιναν ένα σηµαντικό κοµµάτι του ΕΣΠΑ στις παλιές 

Νοµαρχίες , από τη πρώτη µέρα υλοποίησης του , θα 

είχαµε 7 περισσότερες µονάδες στο ΑΕΠ της χώρας , τα 

προηγούµενα χρόνια.      

Αυτή τη στιγµή στην Αττική τρέχουν 139 έργα , 

προϋπολογισµού 590 εκ,ευρώ , και έχουν υπογραφεί  

σύµβασεις για άλλα 145 έργα , προϋπολογισµού 460 εκ. 

ευρώ . 

Πρόκειται για αντιπληµµυρικά , περιβαλλοντικά , οδικά και 

έργα κοινωνικών υποδοµών όπως οι παιδικοί σταθµοί . 

Θα καταθέσω για τα πρακτικά ολόκληρη την οµιλία µου , 

στην 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης , 

του ΠΕΠ Αττικής που έγινε πριν µια βδοµάδα , και στην 
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οποία έκανα λεπτοµερή αναφορά στα έργα και στη πορεία 

υλοποίησης του ΕΣΠΑ  της Αττικής . 

Μια –δύο επισηµάνσεις θέλω να κάνω . 

Το γεγονός ότι όχι µόνο στην Περιφέρεια Αττικής , αλλά 

συνολικά στις Περιφέρειες , το ΕΣΠΑ πάει καλά , πολύ 

καλύτερα απ΄ότι άλλων φορέων ,  δικαιώνει , πρώτον την 

απόφαση µεταφοράς του , και δεύτερον επιβάλλει στην 

τωρινή ηγεσία του Υπουργού Ανάπτυξης , να εµπιστευτεί 

τις Περιφέρειες πολύ περισσότερο, και να τις αναθέσει 

ηγετικό και σηµαντικό ρόλο , στο νέο ΕΣΠΑ  2014-2020 .  

Κάτι που γίνεται στην Ευρώπη εδώ και δεκαετίες . 

Ο Υπουργός Ανάπτυξης , στο πρόσφατο συνέδριο των 

Περιφερειών , αναγνώρισε την συµβολή των Περιφερειών 

στην εκτόξευση της Ελλάδας από την 17η στην 4η θέση , 

της απορροφητικότητας ανάµεσα στις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης , και δεσµεύτηκε για ουσιαστικότερη 

συµµετοχή των Περιφερειών στο νέο ΕΣΠΑ . 

Αυτό που υπογράµµισε , και όλοι µας πρέπει να το 

γνωρίζουµε , είναι ότι αλλάζει ριζικά το περιεχόµενο 

ΕΣΠΑ. 

Στην πρώτη γραµµή δεν θα είναι πλέον το τσιµέντο, 

δηλαδή τα έργα. Αλλά η επιχειρηµατικότητα, η ανεργία, η 

εξειδίκευση, η κοινωνική πολιτική, η τεχνολογία και κυρίως 

η καινοτοµία. 
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Μιας και αναφέροµαι στην καινοτοµία αξίζει να ανοίξω µια 

παρένθεση και να κάνω αναφορά σε µια σπουδαία 

διάκριση της Περιφέρειας.  

Πριν από λίγες µέρες το σχέδιο Σιτράκ (SEATRAC) το 

οποίο αφορούσε την αυτόνοµη πρόσβαση στη θάλασσα 

των ατόµων µε αναπηρία, και χρηµατοδοτήθηκε από την 

Περιφέρεια, τιµήθηκε µε το 1ο Βραβείο στο ∆ιαγωνισµό «Η 

ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΙ» που διοργανώνουν από κοινού 

κάθε χρόνο ο ΣΕΒ και η EUROBANK.  

Αλλάζοντας η Ευρώπη το περιεχόµενο του ΕΣΠΑ , πρέπει 

στην Ελλάδα να αλλάξουµε άµεσα και ριζικά την δική µας 

τακτική και πρακτική . 

Να µάθουµε επιτέλους από τα λάθη µας . 

Και αν στο παρελθόν , λόγω της τεχνικής ευµάρειας 

αδιαφορούσαµε για τις διδαχές από τα λάθη µας , 

αποτελεί εθνικό έγκληµα και συνεχίζουµε στο ίδιο µοτίβο. 

Το γόρδιο δεσµό της αποτελεσµατικότητας , δεν πρέπει να 

προσπαθούµε πια , να τον λύσουµε φλυαρώντας , αλλά 

να τον κόψουµε µε το σπαθί µας . 

Χρειάζονται επειγόντως , απλοποίηση διαδικασιών , στην 

αδειοδότηση , έγκριση , απαλλοτρίωση , ενστάσεις . 

Πάταξη γραφειοκρατίας . 

Αλλαγή νοοτροπίας .  

Στενή και κυρίως αποτελεσµατική συνεργασία , κράτους 

και Αυτοδιοίκησης , µε αµοιβαία στήριξη και εµπιστοσύνη . 
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Να τρέξει το Υπουργείο , να τρέξουµε εµείς , να τρέξουν 

και οι ∆ήµαρχοι . 

Είναι αδιανόητο , από τους 45 παιδικούς σταθµούς , που 

εγκρίθηκαν και εντάχθηκαν το 2010 , να έχουν παραδοθεί 

µόνο 2 . 

Και είναι ακόµα πιο αδιανόητο να υπάρχουν έργα , που 

εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ 2002-2006 και ακόµα δεν έχουν 

ολοκληρωθεί  

Θέλω να σας ενηµερώσω , γιατί είναι εξαιρετικά 

σηµαντικό, ότι έλαβα επιστολή από τον Γενικό Γραµµατέα 

για το ΕΣΠΑ κ. Γιαννούση ότι τα έργα υποδοµής για 

στερεά και υγρά απόβλητα , θα χρηµατοδοτούν 

απρόσκοπτα και από το νέο ΕΣΠΑ . 

Πρόκειται για πολύ θετική εξέλιξη, που σε συνδυασµό µε 

την ταχεία πρόοδο των διαδικασιών ανάδειξης των 

αναδόχων των έργων, µας κάνει πολύ αισιόδοξους για το 

οριστικό τέλος. Το τέλος µιας αγωνίας, µιας περιπέτειας, 

µιας ντροπής 40 χρόνων. 

Ταυτόχρονα προχωρούν ταχύτατα και οι εργασίες 

αποκατάστασης των ΧΑ∆Α στην Αττική, για να κλείσει 

άλλο ένα οδυνηρό περιβαλλοντικό πρόβληµα. 

Μιας όµως και αναφέροµαι σε θέµατα που άπτονται του 

Ειδικού ∆ιαβαθµιδικού  Συνδέσµου Αττικής, επισηµαίνω 

και κρούω τον κώδωνα του κινδύνου. 
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Το µισό σχεδόν προσωπικό του ΕΣ∆ΝΑ είναι 

συµβασιούχοι, που παραµένουν στην υπηρεσία, µε 

δικαστικές προσωρινές αποφάσεις και διαταγές. Αν 

απολυθούν, όπως φηµολογείται ή σχεδιάζεται, ο φορέας 

θ’ αντιµετωπίσει τεράστια και ανυπέρβλητα προβλήµατα 

λειτουργίας. ∆εν ξέρω αν µπορέσει να συνεχίσει να 

υπάρχει.  

Κλείνοντας το κεφάλαιο ΕΣΠΑ επισηµαίνω το εξής : 

Όταν ένα έργο, περνώντας µέσα από µια δαιδαλώδη 

διαδικασία, εντάσσεται στο ΕΣΠΑ, εξασφαλίζει το 

κυριότερο  όλων, για να υλοποιηθεί . 

Την χρηµατοδότηση  . 

Όσοι όµως το κινούµε , έχουµε µια υποχρέωση  

Να το τελειώσουµε στην ώρα του . 

Με τεχνική αρτιότητα , µε βάση την µελέτη , µε ποιότητα , 

χωρίς υπερβάσεις . 

Γιατί αν υπάρχουν υπερβάσεις, θα πρέπει να τις 

καταβάλουµε από εθνικούς πόρους .Και στην εθνική 

τσέπη δεν υπάρχει µαντίλι για να κλάψεις. Σάλιο . 

Σε ότι αφορά τις αρµοδιότητες που µας µεταφέρθηκαν 

από το Υπουργείο Υποδοµών, και αφορούν στην 

συντήρηση 1.500 χιλιοµέτρων οδικού δικτύου  στην 

Αττική, εξακολουθώ να αρνούµαι την σχετική παραλαβή . 
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Αρνούµαι, όσο δεν µεταφέρεται το σύνολο των 

πιστώσεων, των αναγκαίων για την άσκηση της 

αρµοδιότητάς . 

Άλλωστε αυτό είναι πια , θέση όλων των Περιφερειών .   

Ανθιστάµεθα έµπρακτα στην παραβίαση του Συντάγµατος, 

που επιβάλλει µεταφορά αρµοδιοτήτων, µαζί µε τους 

πόρους . 

Επειδή όµως οι πολίτες δεν φταίνε, γι όσους πόρους µας 

πιστώνουν, και µόνο στο ύψος αυτών , ασκούµε την 

αρµοδιότητα, συντηρώντας το οδικό δίκτυό µας .   

Όλες οι δράσεις που σας ανέπτυξα, σχεδιάζονται, 

παρακολουθούνται και υλοποιούνται από τους 

εργαζόµενους της Περιφέρειάς µας. Παρ’ ότι χάσαµε 

σηµαντικά και έµπειρα στελέχη µε συνταξιοδότηση, παρ’ 

ότι η διαθεσιµότητα µας στέρησε 127 υπαλλήλους, όσοι 

έχουν αποµείνει, στην συντριπτική τους πλειοψηφία, 

δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους στην υπηρεσία των 

πολιτών. 

Με µειωµένους µισθούς, µε καρατοµηµένες υπερωρίες, µε 

άγχος για όλα  αυτά που ακούνε, για απολύσεις και 

διαθεσιµότητες, εξακολουθούν να εργάζονται σκληρά και 

αποδοτικά.  

Τους αξίζει ένα µεγάλο εύγε και σήµερα µου δίνεται η 

ευκαιρία να τους το πω δηµόσια. 
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Και να τους πω ακόµα ότι θα αντισταθώ µε όλες µου τις 

δυνάµεις, σε οποιαδήποτε νέα επιχείρηση συρρίκνωσης 

του προσωπικού µας.  

Πιστεύω και όλοι µας. 

Έχουµε 2400 υπαλλήλους, για να εξυπηρετούν πάνω από 

4 εκατοµµύρια κατοίκους. Απίστευτη αναλογία αν σκεφτεί 

κανείς το εύρος των αρµοδιοτήτων µας. Είναι αδιανόητο, 

αυτός ο ελαχιστότατος αριθµός να µειωθεί κι άλλο. 

Σε ότι αφορά τον νέο Οργανισµό µας. 

Αξιοποιούµε την εµπειρία λειτουργίας δυόµισι χρόνων της 

Περιφέρειάς µας. Την αξιοποιούµε, κάνοντας εµείς οι ίδιοι 

την περίφηµη αξιολόγηση. 

Η µείωση των οργανικών µονάδων έγινε για δύο λόγους. 

Ο πρώτος είναι, η καλύτερη λειτουργία. 

∆ιάσπαρτες διευθύνσεις, µε έναν διευθυντή και 2 – 3 

υπαλλήλους, δεν µπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν. 

Χρειάζεται συγκέντρωση της υπηρεσιακής δύναµης 

πυρός. 

Ο δεύτερος είναι κατά κάποιο τρόπο, προληπτικός. 

Βλέπουµε τι γίνεται. Βλέπουµε ότι στα Υπουργεία, 

επιχειρείται µείωση κατά 30% των οργανικών µονάδων. 

Πιστεύουµε ότι η αξιολόγηση της Αυτοδιοίκησης, θα 

οδηγηθεί σε µια αντιστοίχιση της µε τα Υπουργεία και 

παίρνουµε τα µέτρα µας.  

∆ρούµε ως εικαστές αντί να αντιδρούµε ως επιµηθείς. 
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Θα προλάβουµε την κρίση αντί να την διαχειριστούµε 

έχοντας βέβαια εξασφαλίσει σε όλους τους υπαλλήλους 

µας, οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις, ανάλογα µε την 

σχέση εργασίας τους.   

 

 

 

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι 

 

Η χώρα µας και ο λαός µας , περνάµε δύσκολους καιρούς. 

Το καράβι της Ελλάδας εξακολουθεί να πλέει σε 

φουρτουνιασµένο πέλαγος  

Υπέρτατο χρέος µας , απέναντι στους πολίτες που µας 

τίµησαν µε την ψήφο τους, µας εµπιστεύτηκαν και µας 

ανέθεσαν ρόλους και καθήκοντα στην  Περιφέρεια Αττικής, 

είναι ο διαρκής σεβασµός τους . 

Σεβασµός από τη πλευρά της ∆ιοίκησης σηµαίνει, την 

κατάρτιση ενός φερέγγυου , αξιόπιστου, νοικοκυρεµένου, 

ισοσκελισµένου Προϋπολογισµού . 

Και από την πλευρά της Αντιπολίτευσης , σηµαίνει 

καλόπιστη κριτική, ρεαλιστικές προτάσεις , τεκµηριωµένα 

επιχειρήµατα, που η ∆ιοίκηση οφείλει να τα ακούσει µε 

προσοχή και να τα υιοθετήσει , όπου είναι εφικτό . 

Είναι βέβαιο, ότι θα γίνουν σήµερα ευρύτερες αναφορές 

στην απελπιστική κατάσταση που βρίσκεται ο λαός µας . 
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Στην φτώχεια και στην ανεργία , ειδικά  των νέων µας , 

που έχει φτάσει σε πρωτοφανή µεγέθη . 

Σας λέω τούτο µε απόλυτη ειλικρίνεια . 

Αν µπορούσε η Περιφέρεια να λύσει το οικονοµικό 

πρόβληµα, των κατοίκων της Αττικής , όχι µόνο εγώ , αλλά 

όλη η παράταξή µας , δεν θα δίσταζε ούτε για µια στιγµή 

.Θα παραχωρούσαµε , θα ξοδεύαµε  όλα τα αποθέµατά 

της;  

Γνωρίζουµε όµως όλοι σε αυτή την αίθουσα , ότι κάτι 

τέτοιο είναι ανέφικτο . 

Το να κατηγορούµεθα λοιπόν εµείς , για αδιαφορία ή 

άρνηση επίλυσης των οικονοµικών προβληµάτων των 

συµπολιτών µας , είναι εκτός λογικής .   

Το να καταψηφίζετε ο Προϋπολογισµός µας , γι αυτό το 

λόγο , είναι µάλλον προπέτασµα καπνού , για να 

καλυφθούν οι πραγµατικές σκοπιµότητες και 

Παραταξιακές διαφορές και στοχεύσεις . 

Οι διαφορές αυτές δεν είναι κατ ΄ανάγκην επιλήψιµες . 

Είναι στοιχείο του ∆ηµοκρατικού µας Πολιτεύµατος . 

Όσοι πιστεύουµε σε αυτό , οφείλουµε να αναγνωρίσουµε 

το δικαίωµα της διαφωνίας .Και οφείλουµε δυο φορές , και 

να ακούσουµε τη διαφορετική άποψη και να την 

σεβαστούµε . 

Πόσο µάλλον, στις σηµερινές ταραχώδεις ηµέρες που 

ζούµε, που επιχειρείται η υπονόµευση και η νόθευση της 
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∆ηµοκρατίας µας, από νοσταλγούς φασιστικών 

καθεστώτων. 

Θα ΄λεγα που επιχειρείται και η κατάλυση της ∆ηµοκρατίας 

µας , αν δεν ήµουν απόλυτα βέβαιος , ότι η ∆ηµοκρατία, 

είναι τόσο ισχυρή , που δεν φοβάται ακραία , εξτρεµιστικά, 

στοιχεία . 

Που σαν ερπετά του µίσους και της τυφλής βίας , 

σέρνονται ανάµεσά µας , αναζητώντας , µέσα από τα 

θύµατα της κρίσης , την κοµµατική τους  λεία . 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι ,  

Παρουσιάζοντάς σας , έναν Προϋπολογισµό που στοχεύει 

στη σωστή και αποδοτική λειτουργία των υπηρεσιών µας , 

στην κατασκευή έργων υποδοµής που βελτιώνουν την 

ποιότητα ζωή των συµπολιτών µας , και στην ανάληψη 

δράσεων που αφορούν κοινωνικές δοµές και υπηρεσίες , 

σας καλώ να τον ψηφίσετε . 

Αν πάλι δεν τον ψηφίσετε , η επιλογή σας είναι σεβαστή . 

Εµείς θα προχωρήσουµε . 

Με ευθύνη , ευαισθησία και συνοχή . 

Με σχέδιο και αποτελεσµατικότητα . 

Με απόλυτη διαφάνεια και σεβασµό στο δηµόσιο χρήµα . 

Με συναίνεση όπου οι συνθήκες το επιβάλλουν , µε 

συγκρούσεις όπου η πρόοδος το απαιτεί . 

Σας ευχαριστώ πολύ.  


