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ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Συζήτηση – ενημέρωση – κατάθεση προτάσεων επί των εξειδικευμένων 

εισηγήσεων της ΚΕΔΚΕ για το ετήσιο τακτικό συνέδριο της που θα 

πραγματοποιηθεί στις 14, 15 και 16 Νοεμβρίου 2007.  

 

14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

 

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Συζήτηση – ενημέρωση – κατάθεση προτάσεων επί των εξειδικευμένων 

εισηγήσεων της ΚΕΔΚΕ για το ετήσιο τακτικό συνέδριο της που θα 

πραγματοποιηθεί στις 14, 15 και 16 Νοεμβρίου 2007.   

 

κ. Πρόεδρος:  Ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων πληροφορεί το Δ.Σ. ότι ένας 

συνάδελφος τους, εργαζόμενος του Δήμου μας ασθενεί βαρύτατα, κάνουν μια προσπάθεια 

εξεύρεσης χρημάτων και μας παρακαλούν να διαθέσουμε την αποζημίωση μιας συνεδρίασης 

των δημοτικών συμβούλων υπέρ της οικονομικής ενισχύσεως του συγκεκριμένου υπαλλήλου. 

Του ευχόμαστε περαστικά και τους συγχαίρουμε για την προσπάθεια που κάνουν.  

Ένα άλλο θέμα επείγον από την Τ.Υ. που αφορά την έγκριση για κάλυψη του ποσού 

για την υλοποίηση της πράξης ¨Δημιουργίας πίστας moto – cross στο Αυτοκινητοδρόμιο 

Σερρών και διοργάνωση αγώνων σε Ελλάδα και Βουλγαρία¨ που χρηματοδοτείται από το 

INTEREG. Η υπηρεσία διαχείρισης κοινοτικής πρωτοβουλίας INTEREG μας πιστοποιεί ότι 

εγκρίθηκε η πρόταση με προϋπολογισμό 580.000 €. Μετά την ολοκλήρωση των οριστικών 

μελετών από την Τ.Υ. ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 889.536, προκειμένου να 

επαναϋποβληθεί το τεχνικό δελτίο του έργου για την οριστική ένταξη της συγκεκριμένης 

πράξης θα πρέπει το Δ.Σ. να δεσμευτεί για την κάλυψη του υπερβάλλοντος τιμήματος, ποσού 

δηλαδή 309.536 €. Από τους ίδιους πόρους. 

κ. Δήμαρχος: Το θέμα εγκρίθηκε από το Δ.Σ. αλλά με την οριστική σύνταξη του 

τεχνικού δελτίου το οποίο πήγε και με τις παρατηρήσεις τους, ο προϋπολογισμός είναι κάπως 

ανεβασμένος. Αυτό ακριβώς θέλουμε σήμερα να εγκρίνουμε αυτή τη διαφορά. Σε όλο αυτό το 

ποσό να υπολογίζετε και την έκπτωση. Οι 580.000 € επαρκούν και …  

κ. Αγγελίδης: Πόσα βάζει ο δήμος;  

κ. Πρόεδρος:   Γύρω στις 300.000 βάζει ο δήμος, αν λάβουμε υπόψη μας όμως την 

έκπτωση θα καταλήξει στα ίδια ή και κάτι περισσότερο. 

        

 

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Συζήτηση – ενημέρωση – κατάθεση προτάσεων επί των εξειδικευμένων 

εισηγήσεων της ΚΕΔΚΕ για το ετήσιο τακτικό συνέδριο της που θα 

πραγματοποιηθεί στις 14, 15 και 16 Νοεμβρίου 2007.   

 

κ. Δήμαρχος: Πριν τοποθετηθούμε πάνω στις εισηγήσεις της ΚΕΔΚΕ τις οποίες 

πιστεύω ότι έχετε πάρει όλοι και έχετε λάβει γνώση και καταθέσουμε τις θέσεις μας, τις 

παρατηρήσεις μας ή τις διαφοροποιήσεις μας ενδεχομένως πάνω στις εισηγήσεις αυτές που 

μας έστειλε η ΚΕΔΚΕ, θέλω να σας πω ότι το σημερινό Δ.Σ. είναι αποτέλεσμα μιας απόφασης 

του Δ/κού συμβουλίου της ΤΕΔΚ για το συγκεκριμένο θέμα. Η πρόταση στο συμβούλιο ήταν 

για γενική συνέλευση της Αυτοδιοίκησης του Νομού, επικράτησε όμως η άποψη ότι καλύτερα 

των 222 αντιπροσώπων της Γενικής Συνέλευσης, κάθε Δ.Σ. να γίνει συζήτηση ούτως ώστε να 

έχουμε  τις αποφάσεις των Δ. Σ.  και μια επιτροπή από συναδέλφους Δημάρχους της  ΤΕΔΚ θα  
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τις κωδικοποιήσει και θα τις εγκρίνει και θα τις στείλουμε κεντρικά στην ΚΕΔΚΕ. Οι 

ημερομηνίες τρέχουν, η παράκληση είναι ότι μέχρι τις 15 του μήνα να σταλούν, να 

αποτελέσουν την ύλη για τις εισηγήσεις που θα υπάρχουν στο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ που όπως 

ξέρουμε θα γίνει τον Νοέμβριο στον Ν. Ηλείας. Έτσι οι σημερινές θέσεις πάνω σε αυτές τις 

εισηγήσεις θα καθαρογραφτούν την Δευτέρα το πρωί, και στη 1 η ώρα υπάρχει το διευρυμένο 

Δ/κό Συμβούλιο της ΤΕΔΚ το οποίο θα τις επεξεργαστεί και θα υπάρξει ένα ενιαίο κείμενο το 

οποίο και θα σταλεί όπως σας προανέφερα. Τώρα για το θέμα μας.  

Οι θέσεις πιστεύω όλων σας, μια βασική τοποθέτηση. Πιστεύω ότι όλοι συμφωνούμε 

με αυτές τις εισηγήσεις. Τουλάχιστον εγώ και οι συνεργάτες μου συμφωνούμε. Όσον αφορά 

τώρα τα τυπικά, όπως μας τα έχει βάλει η ΚΕΔΚΕ, τα θέματα που αφορούν τα θεσμικά, τα 

οικονομικά, τα περιβαλλοντικά και την πολιτική προστασία και αλληλεγγύη.  

Άποψη δική μας είναι και πιστεύω ότι συμφωνείτε όλοι, ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από 

μια βάση, και η βάση είναι το Σύνταγμα. Πρόταση δική μας και την καταθέτουμε, υπάρχει 

βέβαια μέσα αλλά ας είναι κάτι ξεχωριστό και με ιδιαίτερη σημασία. Το Σύνταγμα, όπου κατά 

την άποψη μας πιστεύουμε, ότι δεν είναι ξεκάθαρο το τοπίο όσον αφορά τον ρόλο και τις 

ευθύνες και τις αρμοδιότητες της Αυτοδιοίκησης, της Περιφερειακής δηλαδή διοίκησης. 

Επιτέλους πρέπει να υπάρχει συνταγματική κατοχύρωση του ρόλου της Αυτοδιοίκησης στη 

χώρα μας, διότι σήμερα μιλάμε για Περιφερειακή διοίκηση όταν έχουμε πολλά επίπεδα 

εξουσία, γνωστό είναι ότι υπάρχει ο έπαρχος, ο νομάρχης, ο υπερνομάρχης, ο διορισμένος 

περιφερειάρχης, όσον αφορά αυτό που λέμε για τον Β’ βαθμό αυτοδιοίκησης, και επιτέλους 

πρέπει να ξεκαθαρίσουν οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες του Α’ βαθμού, ο ρόλος τους με τον 

Β’ βαθμό. Είναι γνωστό ότι στην Ε.Ε. 4 ξεκάθαρα επίπεδα εξουσίας υπάρχουν. Αυτά είναι το 

Ευρωκοινοβούλιο, το Εθνικό και το …, το Περιφερειακό συμβούλιο και τα Δημοτικά 

Συμβούλια, οι τοπικές αρχές. Άποψη μας είναι ότι με σαφήνεια πρέπει να γίνει ο 

επαναπροσδιορισμός της θέσης της Αυτοδιοίκησης, με σαφή διατύπωση στο Σύνταγμα. 

Διαφορετικά συμβαίνει αυτό που συμβαίνει μέχρι σήμερα, γιατί σήμερα τι λέει το άρ. 102 παρ. 

1 του Συντάγματος, ότι η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους Οργανισμούς 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμών. Ποιες είναι αυτές οι τοπικές υποθέσεις; Πρέπει να 

ξεκαθαρίσει τι λογίζεται τοπική υπόθεση και ποιος θα είναι ο ρόλος της Περιφερειακής 

Αυτοδιοίκησης ο οποίος και προτείνεται. Εγώ έχω την άποψη να μην λέμε Α’ και Β’ βαθμό 

αλλά να λέμε όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη, τοπικές και περιφερειακές αρχές. Άρα, 1ον ο 

επαναπροσδιορισμός της θέσης της αυτοδιοίκησης με σαφή διατύπωση στο Σύνταγμα. Ένα 2ο, 

καλύτερα τοπικές και περιφερειακές αρχές. Δεν ξέρω αν θα γίνει γνωστό, είναι η μοναδική 

χώρα που λέμε Α’ και Β’ βαθμό, να λέμε τοπικές και περιφερειακές αρχές, γιατί κατ’ αυτόν 

τον τρόπο ξεκαθαρίζει και το καταλαβαίνει και ο τελευταίος ότι δύο είναι τα επίπεδα εξουσίας 

στην περιφερειακή διοίκηση, οι τοπικές αρχές, οι δήμοι δηλαδή, και η Περιφέρεια. Ξεκάθαρα 

πράγματα. Και βέβαια να ξεκαθαρίσει ο ρόλος των τοπικών υποθέσεων, των αρμοδιοτήτων 

του Α’ βαθμού και ο ρόλος της περιφερειακής αιρετής αυτοδιοίκησης,  ο οποίος κατά την 

άποψη μας, είναι καθαρά ρόλος προγραμματικός και αναπτυξιακός. Δηλαδή κατά κάποιον 

τρόπο συντονίζει, συντονιστικός ο ρόλος της περιφερειακής αιρετής αυτοδιοίκησης να 

συντονίζει ότι συμβαίνει μέσα στην περιφέρεια με τα αιρετά όργανα της περιφερειακής 

αιρετής αυτοδιοίκησης και το ρόλο του Περιφερειάρχη το οποίο δεν είναι του παρόντος. Και 

βέβαια ένα 3ο τρίτο και είναι και σπουδαίο να γίνει η μεταβίβαση, με σαφήνεια στο Σύνταγμα, 

γιατί σήμερα αναφέρεται όσον αφορά τους πόρους, εγώ το έχω διατυπώσει ως εξής, 

μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από την Κεντρική διοίκηση στην Αυτοδιοίκηση και Περιφερειακή 

Διοίκηση υποχρεωτικά συνοδεύονται με οικονομικούς πόρους. Διότι τι συμβαίνει σήμερα; Το 

βλέπετε και στα κείμενα που έχετε στην διάθεση σας και τα έχετε δει. Προτείνεται, που 

διαπιστώνεται  σήμερα ότι η  Αυτοδιοίκηση  της  έχουν μεταφερθεί αρμοδιότητες οι οποίες δεν 
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συνοδεύονται με αντίστοιχους πόρους να σταματήσουν οι δήμοι να ασκούν αυτές τις 

αρμοδιότητες και μάλιστα πάνε και ένα βήμα παρακάτω, να προσφύγουμε και στα δικαστήρια 

και να αποδείξουμε ότι αυτό κακώς γίνεται διότι αντίκειται του Συντάγματος. 

Βεβαίως κ. Πρόεδρε συμφωνούμε με τους μεγάλους και τους ισχυρούς δήμους. Ναι 

στους μεγάλους και στους ισχυρούς δήμους. Ναι στην αιρετή περιφερειακή αυτοδιοίκηση και 

ναι στα αιρετά περιφερειακά όργανα. Ξεκάθαρη θέση. Εδώ κάνω και μια πρόταση γιατί 

ενδεχομένως να πέσει και την Δευτέρα στο τραπέζι της συνέλευσης της διευρυμένης 

διοικούσας επιτροπής της ΤΕΔΚ, ότι από πλευράς ΚΕΔΚΕ προτείνεται, διότι η … σε 3 δήμους 

να ξεκινήσει αυτή η εφαρμογή της συνένωσης. Λέω αν συμφωνείτε βέβαια, εξουσιοδοτήστε 

με για να υποστηρίξω, αλλά καλό θα ήταν ο δήμος Σερρών να ξεκινήσει και να ανοίξει έναν 

τέτοιο διάλογο με άλλους δήμους για να αποτελέσουμε ένα παράδειγμα το οποίο θα 

αξιοποιηθεί η εμπειρία και τα συμπεράσματα για τον τρόπο συνένωσης. Το λέω αυτό διότι 

ξέρω καλά ότι θα υπάρξει μέχρι τέλους του έτους ο νόμος για την διοικητική μεταρρύθμιση, ο 

οποίος θα λέει το εξής, ότι από 1/1/2008 – 31/12/2008 είναι ένας χρόνος περίοδος εθελούσιων 

συνενώσεων. Όσοι δήμοι συνενωθούν εθελοντικά αυτό το διάστημα θα τύχουν και ισχυρών 

οικονομικών πόρων και … . Από 1/1/2009 και μετέπειτα θα υπάρξουν αναγκαστικές πλέον 

συνενώσεις. Βέβαια όλα αυτά είναι επιταγές της Ε.Ε. αλλά  ο τρόπος με τον οποίο γίνονται 

τουλάχιστον εμάς μας βρίσκουν σύμφωνους.  

Για να μην επανέρχομαι στα θεσμικά κ. Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω μια τοποθέτηση 

όσον αφορά το κείμενο, εκεί που λέει για την Περιφερειακή αυτοδιοίκηση, όπου εκεί νομίζω 

ότι είναι ώρα και πρέπει να τοποθετηθούμε για τον τρόπο εκλογής του αιρετού Περιφερειάρχη, 

και βέβαια για τον τρόπο εκλογής του Νομάρχη. Οπότε σαν διοικητική διαίρεση θα υπάρξει, 

απ’ ότι φαίνεται και διαφαίνεται, όλα τα κόμματα υποστηρίζουν αυτή την διαίρεση την 

διοικητική. Και βέβαια συμφωνούμε στα κριτήρια που τίθενται, στα πληθυσμιακά, τα 

κοινωνικά, τα οικονομικά, τα γεωγραφικά και ναι στις προϋποθέσεις και στα … που 

εμπεριέχονται εδώ. Διότι στην εκλογή οργάνων μιλούμε για δύο εναλλακτικά σενάρια περί 

άμεσης ή έμμεσης εκλογής. Όσον αφορά την εκλογή του αιρετού Περιφερειάρχη, λέμε ναι 

στην άμεση εκλογή, στο Α’ σενάριο. Όσον αφορά για την εκλογή του Νομάρχη λέμε ναι στο 

Β’ σενάριο, η οποία είναι δημοκρατικότερη. Δεν είναι δυνατόν να πλειοψηφήσει σε έναν νομό 

ο συνδυασμός Α π.χ. και επειδή στην περιφέρεια θα πλειοψηφήσει το ψηφοδέλτιο του Β να 

παρασύρει και να εκλέξει Νομάρχη εκείνο το ψηφοδέλτιο που θα έχει λιγότερους ψήφους σε 

επίπεδο Νομού. Επικαλούνται την καλή συνεργασία αλλά αυτό δεν με βρίσκει σύμφωνο γιατί 

συνεργασίες άσχετα με τις διαφορές που υπάρχουν όσον αφορά τα κομματικά διότι έτσι 

γίνεται, επιβάλλεται εκ των πραγμάτων και εκ των … να αντιμετωπίζονται τα θέματα για την 

πρόοδο και για την βελτίωση των συνθηκών ζωής και την αναβάθμιση και όλα αυτά που 

ακούγονται κατά κόρον.  

Όσον αφορά τα θεσμικά κ. Πρόεδρε, υιοθετούμε όλο αυτό το κείμενο, θα ήθελα να 

υπογραμμίσω την παράγραφο που λέει και θα ήθελα να το υποστηρίξουμε και πιστεύω ότι 

συμφωνείτε όλοι σας για την εκπροσώπηση της μειοψηφίας σε όλα τα όργανα τα διοικητικά 

των Ν.Π., να συμμετέχουν όσο το δυνατόν, να αυξηθεί δηλαδή ο αριθμός των μελών των 

Δ/κών Συμβουλίων ούτως ώστε να συμμετέχουν όλες οι πλευρές του Δ.Σ. που 

εκπροσωπούνται σ’ αυτή την αίθουσα.  

Όσον αφορά τα οικονομικά, εδώ κ. Πρόεδρε και κ.κ. Συνάδελφοι, η κατάσταση είναι 

αυτή. Είναι τραγική. Αυτά είναι τα οικονομικά της  Ελληνικής Αυτοδιοίκησης. Όταν το ίδιο το 

κράτος δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του, και όσον αφορά τους παρακρατηθέντες 

πόρους, αυτούς που μας έχουν παρακρατήσει και δεν μας έχουν αποδοθεί των τελευταίων 

ετών, και όταν επίσημα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους λένε ότι 1,4 μέχρι το 

2003 έχουν παρακρατηθεί, 1,4 δις € μας έχουν παρακρατηθεί και όταν λέει πάλι επίσημα  

στοιχεία  για  τις   μεταφερθείσες  και  μεταφερόμενες,  αναφέρομαι  στις μεταφερθείσες αρμο- 
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διότητες, οι οποίες δεν συνοδεύονται από τους αντίστοιχους οικονομικούς πόρους σχεδόν έχει 

τριπλασιαστεί. Όταν έχουμε 3 δις από το 2003 και το 2007 που ο κεντρικός ταμίας, το 

υπουργείο δηλαδή, η εκάστοτε κυβέρνηση οφείλει στην Τ.Α. και επειδή τα κριτήρια πάντοτε 

που διανέμονται είτε τα πληθυσμιακά είτε οι επιχορηγήσεις οι διάφορες ή οι τακτικές 

επάγονται πληθυσμιακά, και αν υπολογίσουμε ότι είμαστε 10 εκ. Έλληνες, ο κάθε πολίτης έχει 

να λαμβάνει 300 €, αν κάνουμε μια αναγωγή στον δήμο τον δικό μας, με τον πληθυσμό του 

της απογραφής, τον επίσημο, που και αυτό είναι επίσης ένα πρόβλημα της κατανομής των 

πόρων στην Τ.Α., και αυτό το λέμε παρακάτω και είναι και σημείωση μας και πρόταση μας, 

300 € επί 60.000, είναι 18 εκ. € που μας έχουν παρακρατηθεί και αν διαβάσετε το κείμενο, 

αυτά τα χρήματα έχουν δοθεί. Τα νούμερα είναι αδιαμφισβήτητα, αυτά είναι, για φανταστείτε 

αν είχαμε μια καλή ροή εκταμίευσης και παροχής όλων αυτών των οικονομικών πόρων, θα 

είχαμε κανένα πρόβλημα; Όχι βέβαια. Εδώ όσον αφορά τα οικονομικά, και βλέπετε οι 

πληροφορίες δεν είναι ευοίωνες, δηλαδή ενώ υπάρχει κυβερνητική δέσμευση, και τα άλλα τα 

κόμματα έχουν δεσμευτεί ότι θα υπάρξει χρονοδιάγραμμα και τρόπος απόδοσης των 

παρακρατηθέντων πόρων στην Αυτοδιοίκηση, οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι τουλάχιστον 

για το 2008, που τώρα κατατίθεται ο προϋπολογισμός, δεν πρόκειται να μας αποδοθεί ούτε ένα 

€, επομένως αντιλαμβάνεστε όλοι σας σε ποια χρονικά καμπή κρίσιμη βρίσκεται τη Τ.Α. και 

πρέπει να συμφωνούμε, να είμαστε ενωμένοι για να μπορούμε να διεκδικούμε τα αυτονόητα. 

Όταν εδώ μας έχουν μεταφερθεί αρμοδιότητες, π.χ. των βρεφονηπιακών σταθμών, π.χ. των 

Αθλητικών οργανισμών, των αθλητικών κέντρων ή και οι επισκευές σχολείων και όταν έχει 

εγγραφεί στον προϋπολογισμό 180 εκ. € και στην κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών και του Υπουργού Εσωτερικών γράφουμε 240 ή 400 τόσα, σε ένα χρόνο μόνο 

μας έχουν παρακρατηθεί 200 εκ. € γι’ αυτές τις αρμοδιότητες που μας έχουν παραχωρηθεί, οι 

άλλες δε αρμοδιότητες που είναι υπό μεταφορά, και τις ασκούμε, για τον δήμο των Σερρών, να 

θυμίσω σε όλους σας, ότι από 1/7/2006 προσελήφθησαν 22 σχολικοί φύλακες, από αυτό το 

70% είναι από το κράτος, κανονικά έπρεπε όλο το ποσό να είναι από το κράτος και εμείς τώρα 

καταβάλλουμε το 30%, αυτό το 70% καθυστερεί και να μας έρθει με αποτέλεσμα οι 

εργαζόμενοι να διαμαρτύρονται και να διαμαρτύρονται στον δήμαρχο που εν προκειμένω δεν 

έχει και μεγάλες ευθύνες. Δεν αποποιούμαστε τις ευθύνες, αναλαμβάνουμε να υποστηρίξουμε 

και να διεκδικούμε αλλά πρέπει να γίνει κατανοητό. Αυτά τα ξέρετε και αποτελεί ένα καλό 

υλικό ως βάση για μια συζήτηση ξεχωριστή, βέβαια θα υπάρξει και θεματικό συνέδριο για τα 

οικονομικά της Αυτοδιοίκησης αμέσως μετά το θεματικό το συνέδριο που θα υπάρξει για τα 

θεσμικά και για την νέα διοικητική δομή της χώρας, για το Καποδίστρια Νο 2 και για την 

Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, το επόμενο θεματικό συνέδριο θα αφορά τα οικονομικά γιατί η 

κατάσταση δεν πάει άλλο. 

Εκεί που λέει φορολογική αποκέντρωση, αυτό το καταλαβαίνετε και ξέρετε τι ισχύει 

στην Ε.Ε. επίσης που διεκδικούμε. Εδώ όταν η κυβερνητική πολιτική είναι να μειώσουμε τον 

συντελεστή, που η κυβερνητική πολιτική μειώνει τους συντελεστές της φορολόγησης, αυτό 

έχει σαν αποτέλεσμα στους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους. Δηλαδή, εδώ και χρόνια σε … αξία 

η ΣΑΤΑ είναι η ίδια που ήταν πριν 3 χρόνια. Αντιλαμβάνεστε επομένως ότι όλα αυτά τα 

οποία, εμείς για να είμαστε εντάξει υπηρετώντας σ’ αυτή την κοινωνία η οποία μας 

εμπιστεύεται όλους μας εδώ μέσα, και έχουμε αυτές τις αυξήσεις στα τιμολόγια, πάσης 

φύσεως τιμολόγια, αλλά και τον πληθωρισμό ο οποίος τρέχει, καταλαβαίνετε την δεινή 

οικονομική κατάσταση που βρίσκεται η αυτοδιοίκηση στη χώρα μας.  

Εδώ ήθελα στην φορολογική αποκέντρωση να κάνω μια πρόταση, ήταν μια θέση δική 

μου και όταν ήμουν στην οικονομική τότε επιτροπή της ΚΕΔΚΕ, υπήρξε διάχυτη αυτή η θέση 

και δεν έχει εγκαταληφθεί και σήμερα. Οι πληροφορίες λένε και υπάρχουν και ανάλογα 

δημοσιεύματα  στον τύπο όσον αφορά για την φορολογία και θα αναφερθώ στο 2% των φόρων 
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στους εκδιδόμενους λογαριασμούς. Άποψη δική μου είναι, λέει για τοπικό χαρακτήρα εδώ, ο 

δήμος των Σερρών δεν μπορεί να συγκριθεί με τον δήμο της Αιδηψού, ο οποίος δήμος της 

Αιδηψού στην απογραφή έχει 3.500 – 4.000 και για 6-7 μήνες έχει 40.000 και 50.000 

κατοίκους, ούτε με την Ρόδο, ούτε με το Λουτράκι, ούτε με την Κέρκυρα, ούτε με την 

Ασπροβάλτα. Επομένως αυτό το 2% τι είναι στους εκδιδόμενους λογαριασμούς; Πρόταση μου 

είναι να επανέλθουμε στο δυνητικό του νόμου, δηλαδή ας εξετάζεται από τα Δ.Σ. η κάθε 

περίπτωση και αν θέλει τον επιβάλλει, αν δεν θέλει δεν τον επιβάλλει. Εδώ βέβαια πρόταση 

μου πάλι είναι και το λέω ξεκάθαρα, εκτός των εταιρειών που είναι εισηγμένες στο 

Χρηματιστήριο, τις μεγάλες αυτές εταιρείες οι οποίες δεν είναι Σερραϊκών τοπικών 

συμφερόντων αλλά είναι ξένων συμφερόντων άγνωστων σε εμάς και είναι μεγάλες εταιρείες 

και σε αυτές να επιβάλλεται. Ή η πρόταση αυτή να επανέλθει και να είναι, όπως το έχω 

διατυπώσει εδώ στην πρόταση μου και θα την έχετε κ. Πρόεδρε μετά την λήξη και θα 

καταγραφεί την Δευτέρα, εκ παραλλήλου, αντί το ανωτέρω τέλους να επιβληθεί, πιστεύω ότι 

θα ήταν τιμιότερο και δικαιότερο να επιβληθεί 1‰ στο σύνολο των αναπτυσσόμενων 

επιτηδευμάτων μηδέν εξαιρουμένων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων δηλαδή των 

Τραπεζών και των Ασφαλιστικών εταιρειών. Δηλαδή αν θέλουμε πραγματικό πόρο που θα 

πιάνει τόπο και θα είναι δίκαιος και τίμιος, σε όλα τα επιτηδεύματα μηδέν εξαιρουμένου των 

Τραπεζών. Ξεκάθαρα πράγματα, αυτή είναι η θέση μου και αυτή στηρίζω.  

Για το … θα μπορούσαμε να μιλάμε μέχρι αύριο το πρωί, για τα ΚΕΠ που στον 

προϋπολογισμό είχαν γραφτεί 45.000 € και εδώ αποδεδειγμένα γιατί πληρώνονται αυτά τα 

λεφτά πάνε στα 52, ήδη μόνο για το 2006 έχουμε μια παρακράτηση πόρων 7 εκ. Δεν μιλάμε 

για τους συμβασιούχους του προεδρικού διατάγματος 164, όπου εκεί μας έρχονται βέβαια οι 

πόροι αλλά δεν καλύπτουμε όλη τη μισθοδοσία, διότι δεν λαμβάνονται υπόψη τα δώρα του 

Πάσχα, τα δώρα των Χριστουγέννων, οι άδειες κ.λπ., όλα αυτά είναι χρήματα. Και επίσης 

είναι μια πρόταση για να ακολουθηθεί από πλευράς εξουσίας ο νέος τρόπος κατανομής της 

ΣΑΤΑ. Στοιχείο βασικό είναι τα Σχολεία. Όταν ένας δήμος έχει έναν Α αριθμό σχολείων 

αυτός αντιστοιχεί σε κάποιον αριθμό πληθυσμού. Όταν εδώ αποδεδειγμένα η ΔΕΥΑΣ έχει 

αυτόν τον αριθμό υδρομέτρων και σύμφωνα με τα διεθνή στάνταρτς κάθε υδρόμετρο το 

πολλαπλασιάζουμε με 3,4 άρα εδώ πάμε να υπηρετούμε έναν δήμο ο οποίος δεν έχει 56 ή 

60.000 κατοίκους αλλά έχει 100.000 κατοίκους, είναι ένα πρόβλημα λοιπόν. Επίσης στοιχείο 

αποδεικτικό για τον πραγματικό πληθυσμό μιας περιοχής μπορεί να αποτελέσει και οι χελώνες 

της ΔΕΗ και εκεί υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ χελώνας, δηλαδή μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος 

με την … σε πόσους κατοίκους αντιστοιχεί και από εκεί μπορεί να προκύψει ένας αριθμός 

όσον αφορά την δικαιότερη κατανομή των …  

Όσον αφορά το περιβάλλον, με το κείμενο εδώ το οποίο έχετε, γίνεται μια σαφή 

αναφορά και εστιάζεται περισσότερο στην διαχείριση των στερεών αποβλήτων, δεν 

διαφωνούμε, εκείνο που θέλουμε να υπερτονίσουμε και να υπογραμμίσουμε είναι ότι πρέπει 

επιτέλους πρέπει να υπάρξει μια κεντρική, αν θέλετε εθνική στρατηγική διαχείρισης των 

απορριμμάτων, διότι εδώ ο νομός έχει μια εμπειρία γύρω από αυτό το θέμα. Εδώ και πολλά 

χρόνια επιχειρήθηκε και φτάσαμε, να το πω έτσι για να γίνω κατανοητός, στη βρύση και νερό 

δεν ήπιαμε. Διότι εδώ μέσα θα ακούσετε ότι γίνεται κουβέντα και αναφορά σε κάποιο 

σύνδρομο. Εδώ ο νομός Σερρών έχει υποστεί και έχει εμπειρία και από αυτό το σύνδρομο το 

οποίο αναφέρθηκε και από ένα άλλο σύνδρομο το οποίο δεν αναφέρεται, το ένα το αναφέρει 

στην αγγλική γλώσσα όπως το αναφέρει το οποίο κοντολογίς θα πει ¨έξω από την αυλή μου 

και όπου να ναι¨ και το άλλο το σύνδρομο είναι ότι ¨όχι στην θητεία τη δική μου¨. Αυτό 

έχουμε τις εμπειρίες όσον αφορά την δημιουργία και την διαχείριση των στερεών αποβλήτων 

σε επίπεδο νομού. Πληροφοριακά σας λέω  ότι ο νομός Σερρών, ακολουθώντας τις οδηγίες της 

Ε.Ε. και μπορώ να σας πω μετά βεβαιότητας ότι αυτό είναι το σκεπτικό, αυτό υιοθετεί και το 

αντίστοιχο Υπουργείο  ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.,  διαθέτει σήμερα ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης 
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των στερεών αποβλήτων σε επίπεδο νομού, δηλαδή υπάρχει μια κοινή υπουργική απόφαση με 

υπογραφές 5 υπουργών για ένα ολοκληρωμένο σύστημα όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς 

όρους αλλά και την συγκεκριμένη περιοχή όπου εκεί είναι γνωστό ότι δεν υπάρχει η λεγόμενη 

κοινωνική συναίνεση, αντιδρούν.  

Άποψη δική μου είναι και πρέπει να υπερτονιστεί ότι πρέπει να  υπάρχει μια 

καθημερινή διαρκής ενημέρωση των πολιτών. Και επίσης άποψη μου είναι και πιστεύω 

συμφωνείτε όλοι σας ότι αυτή η ενημέρωση πρέπει να ξεκινήσει από τα μικρά παιδιά. Και τα 

γνωστά για να μην τα αναφέρω και κουράζω, το σύστημα της ανακύκλωσης, της καύσης, 

υπάρχουν όλοι αυτοί οι τρόποι. Επομένως να υπάρχει μια κοινή στρατηγική για την διαχείριση 

των στερεών αποβλήτων.  

Να πάμε και στην 4η θεματική εισήγηση που είναι η κοινωνική προστασία, εγώ 

συμφωνώ απλώς θέλω να τονίσω να δοθεί η δυνατότητα στους ΟΤΑ να γίνουν όπως αναφέρει, 

γιατί εμείς το έχουμε υποστεί και το ξέρουμε αυτό, στα προγράμματα των νέων θέσεων 

εργασίας προγραμμάτων του ΟΑΕΔ και επίσης για την επιπλέον επιχορήγηση του θεσμού της 

μερικής απασχόλησης. Σήμερα είναι το 75 – 25, αυτό αν είναι δυνατόν να ενισχυθεί 

περαιτέρω. Πιστεύω είναι αυτά τα βασικά.  

Όσον αφορά για τον Καποδίστρια, λαμβάνοντας υπόψη τις εξαγγελίες αμφοτέρων των 

μεγάλων κομμάτων αλλά και των υπολοίπων κομμάτων, που λέγεται και πιστεύουμε ότι είναι 

αλήθεια, ότι το 80% των πόρων της 4ης προγραμματικής περιόδου, το γνωστό ΕΣΠΑ (Εθνικό 

Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) του 4ου ΚΠΣ να πάει στην Περιφέρεια, εκτιμούμε ότι για να 

μπορέσει η Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις αυτής της νέας 

προγραμματικής περιόδου πρέπει, είναι απαραίτητο να γίνουν αυτές οι μεταρρυθμίσεις οι 

οποίες μας απασχολούν σήμερα, δηλαδή το Δ.Σ. που συνεδριάζει σήμερα, η διοικούσα η 

διευρυμένη που θα συνεδριάσει την Δευτέρα, οι επιτροπές της ΚΕΔΚΕ, το κεντρικό 

συμβούλιο της ΚΕΔΚΕ και τέλος το συνέδριο μας μέσω του οποίου θα μπορέσει να αλλάξει 

αυτή η διοικητική δομή του κράτους για να μπορέσουμε επιτέλους να έχουμε μια 

αυτοδιοίκηση αναβαθμισμένη και να μπορέσουμε να συγκρίνουμε γιατί ο σκοπός της 4ης 

αυτής προγραμματικής περιόδου είναι ανταγωνιστικός είναι και η σύγκριση, αποδείχτηκε με 

την διαχείριση των 3 ΚΠΣ ότι μ’ αυτόν τον τρόπο αδυνατούμε, διότι εδώ έχουμε την γνώση 

και την εμπειρία πλέον ότι πόροι από τον 2ο ΚΠΣ αλλά και δυστυχώς το λέω και θλίβομαι και 

πόροι από το 3ο ΚΠΣ δεν απορροφόνται και δεν πρόκειται να απορροφηθούν, διότι 

αποδεδειγμένα οι μικροί δήμοι αδυνατούν να απορροφήσουν αντίστοιχους πόρους.  

Προτείνουμε, να γίνει εκπόνηση των προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης από τους ΟΤΑ 

του νομού, δηλαδή ο κάθε ΟΤΑ να κάνει αναπτυξιακό πρόγραμμα και την εφαρμογή της 

άμεσης αξιολόγησης αυτών των προγραμμάτων και ένα 2ο η δυνατότητα να δοθεί σε κάθε 

ΤΕΔΚ, Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων, να συγκροτήσει ομάδα έργου, επιστημονική 

ομάδα έργου για την τεχνική και διαχειριστική υποστήριξη των ΟΤΑ.  Είτε με την σημερινή 

μορφή που υπάρχουν προκειμένου να τους βοηθήσουμε, είτε αύριο μεθαύριο μετά την 

συνένωση γιατί η προγραμματική περίοδος είναι μέχρι το 2013 και αν λάβουμε υπόψη μας ότι 

και το 3ο ΚΠΣ η περίοδος έχει παραταθεί άρα μιλάμε για το 2014, 2015. Πιστεύω ότι αυτή η 

4η ευκαιρία, το 4ο ΚΠΣ είναι το μεγάλο στοίχημα για την χώρα μας αλλά κυρίως για την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθότι πιστεύω ότι το 80% αυτών των πόρων θα διοχετευτούν στην 

περιφέρεια, η περιφέρεια είναι ικανή, όμως με την προϋπόθεση να απορροφήσει και να 

εκμεταλλευτεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλα αυτά τα χρήματα, ούτως ώστε να 

παρουσιάσουμε μια νέα εικόνα, μια ανάπτυξη πολυπόθητη για όλους μας. Αυτά ήθελα κ. 

Πρόεδρε, τα έχω γραμμένα θα σας τα δώσω, την Δευτέρα το πρωί θα είναι στην γραμματεία 

και παράκληση η γραμματεία να ασχοληθεί με ότι θα καταθέσουν και οι άλλες πλευρές εδώ 

ούτως ώστε να μπορέσουμε 12 το μεσημέρι να τα μεταφέρουμε στην συγκεκριμένη διοικούσα 

επιτροπή για να επιβεβαιωθούνε, να ταξινομηθούνε και να κωδικοποιηθούν.  
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κ. Αγγελίδης:  κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Δημοτικοί σύμβουλοι, με τη σειρά μας θα 

καταθέσουμε και εμείς τις απόψεις και τις προτάσεις μας ενόψει του τακτικού συνεδρίου της 

ΤΕΔΚ τον Νοέμβριο, με μοναδικό στόχο την αναβάθμιση και ανάδειξη του θεσμού της Τ.Α. 

Πιστεύουμε ότι αυτό που πρωτίστως πρέπει να καταστεί σαφές είναι ότι η Τ.Α. δεν είναι ο 

φτωχός συγγενής του κράτους και επιβάλλεται να βρεθεί σε στενή συνάρτηση με την 

αποκέντρωση. Είναι αναγκαίο ο θεσμός της Τ.Α. να απελευθερωθεί από το σφιχτό 

εναγκαλισμό και τον συγκεντρωτισμό του κράτους και να μεταφερθεί το κέντρο βάρους της 

πολιτικής εξουσίας από την Αθήνα στην Περιφέρεια. Διότι ο θεσμός της Τ.Α. είναι ένας 

θεσμός με ξεχωριστή φυσιογνωμία και πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα όσον αφορά την 

διαχείριση των δημοσίων υποθέσεων και με μία λειτουργία που πρέπει να διέπεται από τις 

αρχές της εγγύτητας, της δημοκρατικής συμμετοχής, της διαφάνειας, της αποδοτικότητας, της 

διαβούλευσης, της αποτελεσματικότητας. Πρέπει να πούμε επίσης ότι ο θεσμός της Τ.Α. έχει 

έναν διπλό χαρακτήρα, δημοκρατικό και παράλληλα ένα χαρακτήρα διοικητικό. Δημοκρατικό 

γιατί μέσα από τον θεσμό της Τ.Α. εκφράζεται η τοπική δημοκρατία και η τοπική αυτονομία, 

και διοικητικό διότι η Τ.Α. είναι στενά συνδεδεμένη με την κεντρική αποκεντρωμένη διοίκηση 

η οποία αποτελεί μια λειτουργική ενότητα. Λοιπόν, αυτόν τον ρόλο και αυτή την λειτουργία 

της Τ.Α. είναι το ζητούμενο να αναβαθμίσουμε και να αναδείξουμε και κινούμενοι προς αυτόν 

τον σκοπό, προς αυτήν την κατεύθυνση, θα καταθέσουμε τις προτάσεις μας, θα είμαι 

επιγραμματικός για να μην κουράσω, διότι την πρόταση μας θα την καταθέσουμε αμέσως μετά 

εγγράφως στο Προεδρείο και στην Γραμματεία του Δ.Σ. πιο αναλυτικά. Αυτά που 

επιγραμματικά έχουμε να πούμε.  

Εμείς πιστεύουμε, όπως όλοι συμφωνούν φυσικά, στον επιτελικό ρόλο του Κράτους, 

ένα κράτος που θα έχει την αρμοδιότητα της ασφάλειας, της εξωτερικής πολιτικής, τα δημόσια 

οικονομικά, την δικαιοσύνη και την διασφάλιση των δημόσιων αγαθών και των ελεγκτικών 

μηχανικών. Και στην Τ.Α. και στην Αυτοδιοίκηση γενικότερα, θα εκχωρηθούν γενικές 

αρμοδιότητες σε τομείς όπως είναι ο πολιτισμός, η κοινωνική πολιτική, η παιδεία, η 

προστασία του περιβάλλοντος, η ενημέρωση και η προστασία του καταναλωτή, η αξιοποίηση 

των περιβαλλοντικών και πλουτοπαραγωγικών πόρων και άλλους τέτοιους τομείς που δεν θα 

κρατήσει το κράτος.  

Είμαστε υπέρ της ενίσχυσης των δήμων και της περιφερειακής αυτοδιοίκησης και θα 

γίνω πιο συγκεκριμένος. Είμαστε υπέρ των λίγων δήμων, μεγάλων δήμων, ισχυρών δήμων, 

που θα προκύψουν μέσα από την μείωση των δήμων μετά από εθελούσιες όμως συνενώσεις. 

Είμαστε υπέρ της αιρετής περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, μια περιφερειακή αιρετή 

Αυτοδιοίκηση που θα εκλέγεται άμεσα από τον λαό, η οποία θα αποτελείται από το αιρετό 

περιφερειακό συμβούλιο με επικεφαλής των Περιφερειάρχη, όπου οι νομαρχίες θα 

ενσωματωθούν στην Περιφέρεια και θα αποτελούν μέλη του Περιφερειακού συμβουλίου με 

τους εκλεγμένους νομάρχες, μια περιφερειακή αυτοδιοίκηση που θα έχει καθαρά αναπτυξιακό 

ρόλο, και οι νομαρχίες θα περιοριστούν στα διοικητικά τους καθήκοντα. Θα έχουν διοικητικές 

αρμοδιότητες.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνουν όλα αυτά και να περπατήσει το επόμενο βήμα 

της αυτοδιοίκησης που είναι ο Καποδίστριας Νο 2, είναι η οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ. 

Χωρίς χρήματα δεν γίνεται τίποτα και δυστυχώς μέχρι τώρα δεν είδαμε έντονο φως προς αυτή 

την κατεύθυνση. Είμαστε υπέρ της φορολογικής αποκέντρωσης με μεταφορά πόρων από την 

κρατική φορολογία στους δήμους χωρίς πρόσθετη φορολογία. Πχ. ένα αίτημα το οποίο 

ασπάζονται οι πάντες, όλες οι πλευρές, υπάρχει ένα έσοδο μεγάλο στο Κράτος, ο φόρος 

ακίνητης περιουσίας, ένα μέρος των εσόδων αυτών που είναι τεράστιο πρέπει να το πάρει η 

Τ.Α. δικαιούται να το πάρει αν θέλει να ανασάνει. Οπωσδήποτε πρέπει να αποδοθούνε 

παρακρατηθέντες πόροι, οπωσδήποτε πρέπει να μας δώσουν τα χρήματα για τις αρμοδιότητες 

που  μας δώσαν, μας δώσανε βρεφονηπιακούς σταθμούς, μας δώσαν αθλητικά κέντρα, δεν μας  
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έδωσαν όμως και τα χρήματα που έπρεπε να μας δώσουν. Μας δώσαν υπαλλήλους από άλλες 

υπηρεσίες, δεν μας δώσαν χρήματα, τους ρίξαν σε μας και μας λεν βρείτε λεφτά και πληρώστε 

τους. Αυτά όλα πρέπει να τα διεκδικήσουμε. Έχουμε διάφορες κοινωνικές προνοιακές δομές, 

όπως είναι το Βοήθεια στο Σπίτι, το ΚΔΑΠ, το ΚΔΑΠ – ΑΜΕΑ, πρέπει να συνεχιστούν και να 

διατηρηθούν αλλά … (αλλαγή πλευράς) … να βάλουν το 10% από τα φορολογικά έσοδα του 

ΦΠΑ. Και επίσης συμφωνούμε, τα τέλη κυκλοφορίας, εξ ολοκλήρου, ένα μέρος παίρνουμε 

τώρα, εξ ολοκλήρου να δοθούν στην Τ.Α. και στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Συμφωνούμε 

επίσης με την πρόταση που κάνει η επιτροπή θεσμών και λέει να διακόψουμε αρμοδιότητες 

που μας δώσαν και δεν μας δώσαν χρήματα. Να διεκδικήσουμε δικαστικά και να αποδείξουμε 

την αντισυνταγματικότητα επίσης των νόμων που δίνουν αρμοδιότητες χωρίς πόρους.  

Ένα άλλο ζήτημα που πρέπει να αποτελέσει κυρίαρχο ζήτημα της Τ.Α. είναι η 

διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Ασφαλώς συμφωνούμε με την δημιουργία χώρων 

υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, όμως πρέπει κάποτε να σοβαρευτούμε όλοι μας. Να 

αφήσουμε απ’ έξω τις διάφορες σκοπιμότητες, να καθίσουμε σε ένα τραπέζι και να πάρουμε 

αποφάσεις. Δεν αρμόζει σε μια πολιτισμένη χώρα να βρίσκεται το θέμα αυτό της διαχείρισης 

απορριμμάτων στην κατάσταση που βρίσκεται. Δεν μας τιμά, δεν τιμά πρώτα εμάς. Και δεν 

είναι δυνατόν με ενημέρωση, με την κατάλληλη ενημέρωση που έπρεπε να είχε γίνει όλα αυτά 

τα χρόνια, είμαστε αδικαιολόγητοι σε αυτόν τον τομέα, τόσα χρόνια που δεν ενημερώσαμε τον 

κόσμο, γιατί αν ενημερώναμε σωστά τον κόσμο, εγώ νομίζω μπορούμε να τον πείσουμε.  

Πρέπει να διασφαλίσουμε και την διαφάνεια της λειτουργίας των ΟΤΑ. Γι’ αυτό 

συμφωνούμε με την πρόταση που κάνει η επιτροπή θεσμών, κάνει δύο προτάσεις, εμείς 

συμφωνούμε με την υποκατάσταση της επιτροπής του άρθρ. 18 με μια ανεξάρτητη νέα 

διοικητική αρχή, όπου η ανεξάρτητη διοικητική αρχή θα υπάρχουν οικονομολόγοι, νομικοί, θα 

έχει έδρα την περιφέρεια και θα είναι υπεύθυνη και για την περιφέρεια και για τους δήμους.  

Προτείνουμε, μια πρόταση που κάνουμε, να υπάρξει ειδική υποχρεωτική διαδικασία 

διαβούλευσης μεταξύ των εκπροσώπων της βουλής και των θεσμικών εκπροσώπων της Τ.Α. 

Δηλαδή όταν ένα νομοσχέδιο που αφορά την Τ.Α. είναι να συζητηθεί στην Βουλή, μέσα από 

μία ειδική διάταξη, υποχρεωτικά θα κάθονται σε ένα τραπέζι οι βουλευτές και οι θεσμικοί 

εκπρόσωποι της Τ.Α. και συζητάν το θέμα, όμως είναι υποχρεωτικό αυτή η διαβούλευση 

μεταξύ της νομοθετικής λειτουργίας και των ΟΤΑ πρέπει να υπάρξει σε θέματα που έχουν 

σχέση με την Τ.Α.  

Προτείνουμε, επειδή έχει ωριμάσει το θέμα, να δοθούν πολιτικά δικαιώματα στους 

αλλοδαπούς, να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθε στις εκλογές για την 

ανάδειξη των αυτοδιοικητικών αρχών εφόσον φυσικά υπάρχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις. 

Συμφωνούμε να εκπροσωπούνται όλες οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης στα 

διοικητικά συμβούλια των Ν.Π. των δήμων μέσα από μια διεύρυνση των Δ/κών συμβουλίων 

όπως επίσης συμφωνούμε ο τρόπος λειτουργίας των λαϊκών αγορών να περιέλθει στους 

δήμους.  

Επιτακτική θεωρούμε την ανάγκη την απόδοση των στρατοπέδων στους δήμους. Και 

εδώ πρέπει η Τ.Ε.Δ.Κ. να κινηθεί άμεσα και δυναμικά. Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Οι 

πόλεις πνίγονται. Έχουν ανάγκη από χώρους και πρέπει να δοθούν. Στο κάτω – κάτω τους 

χώρους αυτούς που θα τους δώσουν; Στους πολίτες που υπηρέτησαν σ’ αυτά τα στρατόπεδα. 

Αυτή η άμεση και δυναμική αντιμετώπιση πρέπει να γίνει οπωσδήποτε από την Τ.Ε.Δ.Κ. για 

την απόδοση των στρατοπέδων στους Δήμους.  

Τελειώνοντας θέλω να αναφερθώ στον φόρο 2%, είμαστε υπέρ της κατάργησης του 

φόρου 2% επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος 

όπως είναι ψητοπωλεία, πιτσαρίες, ψαροταβέρνες, καφενεία κ.λπ. Η επιβολή του φόρου αυτού 

δημιούργησε έντονες διαμαρτυρίες των καταστηματαρχών αυτών, που θεωρούν τον φόρο 

άδικο  γιατί  επιβάλλεται  μόνο  στην  συγκεκριμένη  κατηγορία  των  καταστηματαρχών.   Δεν  
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έχουμε κανέναν λόγο να μην συμμεριστούμε τους φόβους και τις επιφυλάξεις τους, πρέπει 

όμως να διευκρινίσουμε για μια ακόμη φορά ότι τον φόρο αυτό 2% μπορεί να τον καταργήσει 

η κεντρική εξουσία και όχι το Δ.Σ. όπως μέχρι πρότινος πίστευε αυτή η άτυχη κατηγορία των 

ελεύθερων επαγγελματιών λόγω των απατηλών προεκλογικών υποσχέσεων της Δ.Α.   

Δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο, νομίζω όλοι μαζί Πολιτεία – Κυβέρνηση – 

Πολίτες, να προχωρήσουμε ενωμένοι με στόχο την αναβάθμιση και ανάδειξη του θεσμού της 

Τ.Α. Και κάτι που θα παρακαλούσα κ. Δήμαρχε, κάνοντας μια πρόταση και σε όλο το Σώμα, 

στο τακτικό αυτό συνέδριο να πάρουν μέρος και οι επικεφαλείς των συνδυασμών της 

αντιπολίτευσης. Σας καταθέτουμε και πιο αναλυτικά τις προτάσεις μας εγγράφως.  

κ. Δήμαρχος: Είπατε ¨είμαστε υπέρ των μεγάλων και ισχυρών δήμων, των βιώσιμων, 

αλλά να υπάρξει εθελοντική συνένωση¨, όταν αυτό παρέλθει αυτός ο χρόνος συμφωνούμε και 

στην αναγκαστική διότι αυτό είναι ξεκάθαρο.  

κ. Αγγελίδης: Η άποψη μας είναι αυτή, πιστεύω ότι έχει ωριμάσει πάρα πολύ, και 

στους δημάρχους, και στους συμβούλους και στους πολίτες, εγώ είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξει 

αποτέλεσμα μέσα από τις εκούσιες συνενώσεις. Από εκεί και πέρα βλέπουμε.  

κ. Δήμαρχος: Από εκεί και πέρα οδηγούμαστε σε αναγκαστικές συνενώσεις. Την 

αποφασιστικότητα των οργάνων και της αυτοδιοίκησης πρέπει να την ξέρει η πολιτεία, τι θα 

αντιμετωπίσει και θα νομοθετήσει, διότι ναι μεν εθελοντικά ένα χρόνο αλλά από εκεί και πέρα 

θα τους δώσουμε το πράσινο φως να πάει σε αναγκαστικές καθότι έχουμε την εμπειρία του 

Καποδίστρια Νο 1. 12 χρόνια εθελοντικές και ανταποκρίθηκε μόνο το 50%. Τώρα έχουμε την 

γνώση του Καποδίστρια Νο 1 και μπορούμε να κάνουμε έναν απολογισμό. Μακάρι να γίνει 

αυτό, αλλά πρέπει να συμφωνήσουμε ότι θα πάμε στις αναγκαστικές.  

κ. Μωυσιάδης:  Από την πλευρά μου θα κοιτάξω να είμαι λιγάκι σύντομος. Θα ήταν 

περιττό να επαναλάβω όλα αυτά τα οποία ελέχθησαν από τον κ. Δήμαρχο και αναφέρονται 

αναλυτικά και στις προτάσεις οι οποίες έχουν μελετηθεί από συγκεκριμένες επιτροπές και 

έχουν γίνει συγκεκριμένες εισηγήσεις που περιέχονται στο τεύχος που μας δώσατε, και δεν 

θεωρώ σκόπιμο και δεν αποτελεί καμιά προσφορά το να έρθω και να πω ότι απλώς συμφωνώ 

με το πρώτο, με το δεύτερο, με το τρίτο, το τέταρτο, το πέμπτο. Εγώ θα έλεγα γενικώς ότι 

συμφωνούμε στο σύνολο με τις προτάσεις και εκεί όπου έχω κάποιους ενδοιασμούς ή 

παρατηρήσεις, εκεί θα αναφερθώ προσθέτοντας και τις όποιες μου προτάσεις.  

Καταρχήν όσον αφορά το πρώτο κεφάλαιο που έχει σχέση με την εισήγηση της 

επιτροπής θεσμών. Ήθελα να πω ότι είναι δεδομένο πως η αυτοδιοίκηση είναι συνταγματικά 

δύο βαθμών και επιβάλλεται και από την Ευρώπη να είναι δύο βαθμών. Το ζήτημα για τον 1ο 

βαθμό δεν προβληματίζει τι μορφή θα είναι, για τον 2ο βαθμό λέγαμε Νομαρχία, Περιφέρεια, 

δεν ξέραμε τι θα ήταν, οπωσδήποτε καταλήγει και η πολιτεία και στη συνείδηση του κόσμου 

έχει γίνει κατανοητό ότι προτιμότερη είναι η Περιφέρεια για να προσεγγίσουμε και στις 

λογικές της Ευρώπης διότι ο νομός είναι πολύ μικρό διαμέρισμα.  

Όσον αφορά τον τρόπο της εκλογής, οπωσδήποτε για τον Περιφερειάρχη αιρετός. Αν 

θελήσουμε να έχουμε νομούς είτε με την σημερινή μορφή είτε διευρυμένους με κάποιες 

συνενώσεις θα αποτελούν οι νομοί αυτοί διαμερίσματα στις εκλογές τις Περιφερειακές, και με 

τον ίδιο τρόπο όταν γίνονται εθνικές εκλογές για τους 300 έχουμε κατ’ αναλογία εκλεγμένο 

συγκεκριμένο αριθμό προσώπων από τον κάθε νομό, έτσι και στην Περιφέρεια, για το 

περιφερειακό συμβούλιο οι σύμβουλοι θα εκλέγονται με την ίδια αναλογικότητα. Από εκεί και 

πέρα, από τη στιγμή που θέλουμε να διατηρήσουμε, υπό τύπον υποκαταστήματος, την 

Νομαρχία για την Περιφέρεια, θα υπάρχει ο νομάρχης ο οποίος θα είναι είτε στο τοπικό 

ψηφοδέλτιο ορισμένος εκ των προτέρων από τον κάθε συνδυασμό, είτε θα είναι εκείνος ο 

οποίος θα πλειοψηφίσει από τον συνδυασμό ο οποίος θα είναι πρώτος στην περιοχή εκείνη.  
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Όσον αφορά την Α’ θμια Αυτοδιοίκηση, λέμε για τις συνενώσεις, βεβαίως πρέπει να 

γίνουν καταρχήν εθελούσιες, αν όμως δεν αποδώσουν, από την στιγμή που πρέπει οπωσδήποτε 

για να έχουν μια σωστή Α’ θμια Αυτοδιοίκηση να λιγοστέψουν οι δήμοι σε αριθμό και να 

μεγαλώσουν όχι μόνο σε γεωγραφικό μέγεθος αλλά και σε δύναμη από άποψη δημοτών και 

επομένως και σε στελέχωση καλύτερη για να μπορούν να ανταποκρίνονται στις καλύτερες 

υπηρεσίες που θέλουμε να προσφέρουμε στους πολίτες και θα μπορούν να ανταποκρίνονται αν 

είναι μεγαλύτεροι και έχουν καλύτερη στελέχωση, για να γίνει αυτό επομένως, στον βαθμό 

που δεν θα εξυπηρετήσει η εθελούσια, πρέπει να προχωρήσει η υποχρεωτική, και πρέπει να 

υπάρχει και να προβλέπεται η υποχρεωτική διότι θα αποτελεί κατά κάποιον τρόπο και μια 

προειδοποίηση σε όλους τους δήμους, ότι ¨κοιτάξτε, αν δεν διαλέξετε εσείς με ποιους θα 

συνεννοηθείτε και θα συνενωθείτε, τότε θα έρθει η πολιτεία και θα σας συνενώσει είτε το 

θέλετε είτε δεν το θέλετε και τότε χωρίς να διαλέξετε εσείς την παρέα σας¨, κατ’ αυτόν τον 

τρόπο θα τους υποχρεώσει να είναι πιο συνετοί και πιο αποφασιστικοί στην κίνηση για την 

συνένωση.  

Ας μην πλατειάζω περισσότερο και ας έρθω εκεί που πονάει όλους μας. Στα 

οικονομικά και στη συνέχεια στα θέματα της πρόνοιας.  

Δεν θα έρθω να πω ότι συμφωνώ με όλες τις πολύ σωστές εισηγήσεις και προτάσεις 

που γίνονται από την επιτροπή των Οικονομικών που έχει συντάξει το κείμενο που έχουμε στα 

χέρια μας. Βεβαίως πρέπει να αυξηθούν οι πόροι, εδώ θέλει διαπραγμάτευση μεταξύ ΚΕΔΚΕ 

και Πολιτείας για να συμφωνηθούν να αυξηθούν οι πόροι και των ΚΑΠ και της ΣΑΤΑ, πολύ 

σωστά προτείνατε κ. Δήμαρχε, κάτι που δεν αναφέρεται εδώ, βέβαια δεν αναφέρεται εδώ γιατί 

θέλει αγώνα γιατί δεν ξέρουμε αν μπορεί να περάσει εύκολα από την ΚΕΔΚΕ, εμάς μας 

συμφέρει αυτό και το θέλουμε, αλλά υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι έχουν διαφορετικά 

συμφέρονται και δεν βολεύει και δεν ξέρουμε τι ισορροπίες υπάρχουν στην ΚΕΔΚΕ. Βεβαίως 

και το δίκαιο και το τίμιο είναι η ΣΑΤΑ και η ΚΑΠ να μην μοιράζονται αναλογικά με βάση τις 

απογραφές αλλά αναλογικά με βάση τον πραγματικό πληθυσμό. Διότι εμείς σήμερα παίρνουμε 

τα 2/3 από ότι έπρεπε να παίρνουμε, το είπατε, το είχα σημειωμένο και εγώ και το ότι 

συμπίπτουμε όλοι γιατί πονάμε όλοι γι’ αυτό το θέμα. Εγώ θα έλεγα και κάτι ακόμη, μέχρι να 

προχωρήσει γιατί ανεξάρτητα του τι λέγεται, χρόνια ακούμε για τον 2ο Καποδίστρια και δεν 

ξέρουμε πότε θα υλοποιηθεί, λένε ότι σε ένα χρόνο θα προχωρήσουν αλλά μπορεί αυτός ο 

χρόνος να πάρει 4 και 5 χρόνια παρατάσεις. Εγώ θα έλεγα λοιπόν όσον αφορά την … ΣΑΤΑ 

και ΚΑΠ, πέραν του ότι της αναλογικότητας που είπα να είναι βάσει του πραγματικού 

πληθυσμού να υπάρχει, όπως υπάρχουν προσαυξήσεις για ειδικούς λόγους, όπως σε 

νησιωτικές περιοχές, εκεί που υπάρχει τουρισμός, να υπάρχει και ένα πριμ στις πρωτεύουσες 

των Νομών γιατί οι πρωτεύουσες των Νομών έχουν έναν ιδιαίτερο φόρτο και ειδικές ευθύνες. 

Έχουν υπηρεσίες οι οποίες εξυπηρετούν ολόκληρο τον νομό, μαζεύουν κόσμο από ολόκληρο 

τον νομό μέσα στην πόλη και πρέπει να έχουν την δυνατότητα να του παράσχουν τις 

υπηρεσίες της υποδοχής και της εξυπηρέτησης και για να υπάρχουν αυτές οι υπηρεσίες 

χρειάζεται να υπάρχουν πρόσθετα έσοδα για να μπορέσουν να καλυφτούν οι ανάλογες 

δαπάνες.  

Γίνεται και μια αναφορά στο κείμενο για την δημιουργία Γενικής Τράπεζας από την 

ΚΕΔΚΕ. Πολύ σωστά. Εγώ θα έθετα και μια άλλη σκέψη εδώ, από αυτά που μας χρωστάνε 

και που συζητούσε η πολιτεία και έλεγε ότι ¨θα τα δώσω όλα, δεν έχω λεφτά να δώσω, θα σας 

δώσω ομόλογα κ.λπ.¨, στην δημιουργία της τράπεζας χρειάζεται όταν μαζεύει η τράπεζα λεφτά 

για να δημιουργηθεί, να καταθέσει στην Τράπεζα Ελλάδας ένα ορισμένο κεφάλαιο, αντί 

ρευστού κεφαλαίου να δοθεί η δυνατότητα να δοθούν ομόλογα. Ας μας δώσουν ομόλογα που 

δεν έχουν λεφτά και να έχουμε την δυνατότητα εάν θα προχωρήσει η τράπεζα να τα δώσουμε 

στην τράπεζα Ελλάδας για να καλύψουμε το μέρος αυτών των κεφαλαίων. 
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Έρχομαι τώρα και στο 2%, εδώ συμφωνώ με την προαιρετικότητα. Για τον εξής λόγο, 

διότι αν πούμε να καταργηθεί, πιθανόν να υπάρξει μειοψηφία που θα πει να μην καταργηθεί, 

διότι υπάρχει πολλοί δήμοι που εξαρτώνται από αυτό το 2% και όχι εξαρτώνται λειτουργώντας 

όπως λειτουργούμε εμείς, αλλά εξαρτώνται για να μπορέσουν να αποκτήσουν την δυνατότητα 

και τους πόρους για να καλύψουν τις πρώτες ανάγκες που έχουν για να υποδεχθούν τον 

τουρισμό. Επομένως, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε από αυτούς τους δήμους το έσοδο αυτό 

που τους είναι εντελώς απαραίτητο. Άρα θα πρέπει να υπάρχει μια προαιρετικότητα. Δεν θα 

χάσουμε τίποτα εμείς με το να φύγει το 2%, τα έσοδα μας είναι ασήμαντα, η φθορά που 

υπάρχει στην εκάστοτε Δ.Α., η γκρίνια που υπάρχει, είναι πολλαπλάσια σε κόστος από τα λίγα 

έσοδα που έρχονται από αυτό το 2%. Δεν το χρειαζόμαστε. Θα μπορούσαμε όμως να πούμε 

κάτι άλλο που έστω και τυπικά αυτό μπορούσε να το καλύψει. Να πούμε, όσοι θέλουν, επειδή 

το χρειάζονται το έσοδο, θα το έχουν, να γίνει 2,5% και να δίνουν το 0,5% στην ΚΕΔΚΕ και 

αυτό να μοιράζεται αναλογικά παντού. Αυτά που θα παίρνουμε από το 0,5% θα είναι 

περισσότερα από αυτά που εισπράττουμε από το 2%.  

Να φύγουμε από τα οικονομικά, είπαμε ότι συμφωνώ και στην ιδέα να πάρουμε 

πόρους, να γίνει φορολογία από την Α’θμια Αυτοδιοίκηση τοπικά, και στο να αυξηθεί το ποσό 

που μας δίνουν με τους ΚΑΠ και επίσης και η αύξηση πως θα γίνει, κατά κύριο λόγο και πολύ 

σωστά αναφέρονται και η φορολογία των ακινήτων που έχει σχέση με την Α’θμια 

Αυτοδιοίκηση και τα τέλη των αυτοκινήτων, κατά κύριο λόγο θεωρούνται έσοδα που 

χρειάζονται για να εξυπηρετηθούν τοπικά οι πολίτες.  

Δεν θα πω πολλά πράγματα για τον τομέα του περιβάλλοντος, απλώς θα κάνω μια 

αναφορά, ότι επιτέλους βλέπω ότι με αποφασιστικότητα, διότι οι αναφορές γινόταν και 

παλιότερα αλλά τώρα είναι ξεκάθαρη η αναφορά, άλλωστε δεν μπορούσαμε να κάνουμε και 

αλλιώς, όριο ήταν το 2007 από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, δεν μπορούμε πλέον να έχουμε 

ΧΥΤΑ, ΧΥΤΥ υποχρεωτικά. Πρέπει να συνειδητοποιηθεί αυτό από όλους και πρέπει να 

κινηθούμε προς την κατεύθυνση αυτή. Αυτή η κατεύθυνση μας διευκολύνει και τοπικά διότι, 

εύχομαι να ευδοκιμήσει η προσπάθεια που γίνεται για να γίνει ο ΧΥΤΥ στην περιοχή όπου 

προβλέφτηκε, είχαμε κάνει σαν δήμος Σερρών πριν 2 χρόνια παρέμβαση και ζητήσαμε από 

την Περιφέρεια, και όταν γινόταν ο σχεδιασμός ο Περιφερειακός δεν καθορίστηκε 

ονοματιζόμενος ο χώρος για τον ένα ΧΥΤΑ στην νομαρχεία των Σερρών, αλλά είπαν απλώς 

έναν ΧΥΤΑ και το αφήσαν ελεύθερο ούτως ώστε εάν δεν ευδοκιμήσει η περίπτωση του 

Παλαιοκάστρου να μην χρειάζεται διαφοροποίηση του σχεδιασμού του περιβαλλοντικού 

σχεδιασμού της περιφέρειας και απλώς να οριστεί και να αποφασιστεί άλλη θέση και άμεσα να 

γίνουν μόνο οι μελέτες χωρίς να παρθούν ιδιαίτερες αποφάσεις. Και επίσης πάρθηκε και η 

έγκριση, είχε κουβεντιαστεί στο τελευταίο περιφερειακό συμβούλιο που έγινε μετά από 

συνεννόηση και παρέμβαση μου στον Περιφερειάρχη και το 2ον ήταν ότι είχαμε ζητήσει και 

εγκρίθηκε και προχωράει η επέκταση του δικού μας ΧΥΤΑ η οποία επέκταση αν 

αποφασίσουμε για ΧΥΤΥ μπορεί να μας καλύψει, διότι ο όγκος των υπολειμμάτων είναι το 

1/8 των απορριμμάτων, αυτό σημαίνει ότι 8πλάσια χρόνια μπορούμε να κάνουμε υπολείμματα 

από ότι απορρίμματα και 5πλάσια αν πάρουμε όλο τον νομό. Δηλαδή σήμερα αν έχουμε έναν 

χώρο για τον δήμο μας που έχει διάρκεια ζωής Α, για όλο τον νομό αν χρησιμοποιηθεί για 

ΧΥΤΥ έχει 5Α.  

Να έρθουμε τώρα και στα κοινωνικά. Σαφέστατα, και εσείς αναφερθήκατε ότι τα 

προγράμματα της κοινωνικής πρόνοιας οπωσδήποτε πρέπει να προχωρήσουν, είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό, και δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει και αλλιώς. Εγώ θα έφτανα να πω και δεν είναι 

μόνο ρητορικό σχήμα, το πιστεύω κιόλας, και αν ακόμη δεν μας τα έδιναν, πάση θυσία θα 

έπρεπε να βρούμε τρόπο και μόνοι μας  εξ ιδίων να τα διατηρήσουμε. Είναι προγράμματα 

απολύτως αναγκαία στην κοινωνία, και αφού τα έζησε η κοινωνία δεν μπορεί να τα 

αποχωριστεί. 
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Θα ήθελα να αναφερθώ επίσης, γίνεται μια απλή αναφορά στην προσπάθεια να γίνει 

συνεργασία, να αναλάβουν ενεργότερα οι δήμοι, η Τ.Α. το πρόβλημα της καταπολέμησης των 

Ναρκωτικών. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να προχωρήσω και να διευκρινίσω ότι ο τρόπος με 

τον οποίο θα έπρεπε να προχωρήσουν θα ήταν μάλλον η δημιουργία Δικτύου Πόλεων που 

ενδιαφέρονται και το Δίκτυο Πόλεων στην συγκεκριμένη περίπτωση εξυπηρετεί περισσότερο 

διότι ενώ αλλού απλώς έχουμε μια συμπαράσταση ή και ανταλλαγή εμπειριών, εδώ και στην 

λειτουργία του όλου Δικτύου χρειάζεται η επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ διαφορετικών 

περιφερειών διότι θα μπορέσει να αποδώσει καλύτερα στην θεραπεία και στην προστασία, δεν 

είναι σκόπιμο να το συζητήσουμε εδώ ευρέως, μπορούμε ιδιαιτέρως να το πούμε, θα 

λειτουργήσει πολύ αποτελεσματικότερα.  

Όσον αφορά για τους μετανάστες. Ναι, στο να γίνουν προγράμματα για την στήριξη 

τους. Εκείνο που θα ήθελα να αναφέρω εδώ είναι ότι χρειάζεται μια φειδώ στις προτάσεις μας. 

Οπωσδήποτε ανθρωπιστικά και κοινωνικά πρέπει να μιλήσουμε με ευαισθησία και να πούμε 

Ναι τους δίνουμε και συμπαράσταση, και παιδεία, και δικαιώματα, αλλά από την άλλη πρέπει 

να δούμε πως κρίνει η πολιτεία ότι πρέπει να αντιμετωπίσει κάποια θέματα που άπτονται και 

της εθνικής μας ασφάλειας, να μην φτάσω να πω και την εθνικής μας υπόστασης σε κάποιες 

περιοχές της Περιφέρειας. Γι’ αυτόν τον λόγο είναι ευαίσθητο το θέμα, θέλει πολύ συζήτηση 

και δεν μπορούμε έτσι απλά να λέμε θα δώσουμε αυτό και εκείνο και το άλλο. Βεβαίως πρέπει 

να δούμε, να προχωρήσουν προγράμματα εκπαίδευσης τουλάχιστον στον βαθμό της 

καλύτερης αξιοποίησης του δυναμικού, γιατί αποτελούν ένα δυναμικό, και σαν δυναμικό 

βρίσκονται εδώ, για την καλύτερη αξιοποίηση του δυναμικού που υπάρχει εδώ, του 

ανθρώπινου και κυρίως εργατικού.  

Για το θέμα της μερικής απασχόλησης, η πρόταση μέσα στο κείμενο αναφέρεται στην 

αύξηση της επιδότησης για την μερική απασχόληση. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να μιλήσουμε με 

κατηγορηματικότητα μόνο γι’ αυτό, διότι η πολιτεία, εκείνο που παρέχει είναι ένα πακέτο, λέει 

¨εγώ δίνω τόσα €¨, αν θελήσουμε να το σκεφτούμε, αν θελήσουμε να πούμε ότι θα δώσουμε, 

θέλουμε μεγαλύτερη επιχορήγηση, αυτό σημαίνει ότι αν διατηρήσει η ίδια το πακέτο ότι θα 

μας δώσει λιγότερες θέσεις. Είμαστε υπέρ των λιγότερων θέσεων αν στο τέλος πάρουμε τα 

ίδια λεφτά και θα έχουμε την ίδια επιδότηση; Εδώ είναι το πρόβλημα. Από την άλλη μεριά η 

πολιτεία όταν τα δίνει, τα δίνει με μια σκοπιμότητα και τα δίνει μάλιστα με παρότρυνση και 

ενίσχυση της Ευρώπης, τα δίνει για την καταπολέμηση της ανεργίας, για την καταπολέμηση 

της ανεργίας επομένως η πολιτεία ενδιαφέρεται όσες το δυνατόν περισσότερες θέσεις να 

καλύψει. Άρα εδώ θα χρειαστεί να υπάρχει μια διελκυστίνδα και θα χρειαστεί μια 

διαπραγμάτευση στην οποία δεν ξέρω πόσο εμείς θα πρέπει να επιμείνουμε στο σώνει και 

καλά μεγαλύτερη επιδότηση με λιγότερες θέσεις. Είναι κάτι που ανάλογα με τις δυνατότητες 

που έχει ο κάθε δήμος θα μπορεί να πάρει διαφορετική θέση. Θα υπάρχουν δήμοι που θα λένε 

¨μας ενδιαφέρει να μας δώσετε περισσότερες θέσεις έστω και με μικρότερη επιδότηση γιατί 

μας εξυπηρετεί να έχουμε άτομα με μερική απασχόληση¨ και υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις 

μερικών θέσεων που είτε πάρεις κάποιον εργαζόμενο με πλήρη απασχόληση είτε με μερική τις 

ανάγκες της θέσης αυτής την καλύπτει, οπότε σε συμφέρει να έχεις μερική απασχόληση γιατί 

πληρώνεις λιγότερο, είναι ζήτημα λοιπόν προβληματισμού και διερεύνησης στον κάθε δήμο το 

τι τον εξυπηρετεί καλύτερα.  

Και για να κλείνουμε είναι και οι θέσεις εργασίας του ΟΑΕΔ, αυτές βέβαια εάν μας 

δοθούν στον δήμο, το πακέτο που έρχεται σε κάθε νομό είναι ορισμένος, μας δίνονται στις 

Δ.Ε., δεν μπορούμε να πάρουμε στον δήμο και στα Ν.Π., δεν ξέρω αν υποθέσουμε ότι αν 

πάρουμε έναν ορισμένο αριθμό και τον παίρνουμε στις Δ.Ε. εάν θα παίρνουμε και στον δήμο, 

αν θα μας δώσουν τον ίδιο αριθμό στις Δ.Ε. και πρόσθετα και στον δήμο. Εν πάση περιπτώσει 

δεν θα έβλαπτε να είχαμε την δυνατότητα αυτή. Μια δυνατότητα γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι 

μας,  τελικά, ανεξάρτητα του πόσο θα εξυπηρετήσει οικονομικά, μάλλον πολιτικά πονοκέφαλο 
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θα φέρει στον κ. Δήμαρχο συγκεκριμένα και θα κάνει ο κ. Δήμαρχος 100 εχθρούς και 1 φίλο.  

Για τα επόμενα δεν θα ήθελα να πω τίποτα και είναι και η πολιτική προστασία. Γι’ 

αυτά δεν θα ήθελα να προσθέσω τίποτα ιδιαίτερο πέρα από αυτά τα οποία αναφέρονται.  

κ. Σαουλίδης:  Θεωρώ ότι για να ξεκινήσει κάτι, για να γίνει διαφορετικό πρέπει να 

υπάρχει μια κεντρική φιλοσοφία και μια διάθεση να αποδοθούν όχι μόνο πόροι αλλά κυρίως 

αρμοδιότητες στην Περιφέρεια. Είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ δύσκολο, ας σκεφτούμε το εξής 

ότι τα τελευταία νομοθετήματα που αφορούσαν τον Καποδίστρια και την Τ.Α. ήταν νόμοι οι 

οποίοι ήταν ιδιαίτερα δειλοί αν σκεφτούμε ότι προϋπήρχαν τα Συμβούλια Περιοχής τα οποία 

είχαν φτάσει σε μια φάση ωρίμανσης, ήταν τα μισά από ότι είναι οι σημερινοί δήμοι, αυτόματα 

θα μπορούσαν τα Συμβούλια Περιοχής, από την 10ετία του 1990 να έχουν 400 δήμους. Αν 

πάμε πιο πίσω, στην 10ετία του 1980 βλέπουμε ότι ο Αν. Τρίτσης, έχει κάνει ένα εγχείρημα το 

οποίο ουσιαστικά το είχε τεκμηριώσει και επιστημονικά, και είχε γίνει πολύ μεγάλο θέμα, 

μιλούσε τότε εκείνη την εποχή για τις Αγροτοπόλεις. Αυτό μας δίνει το στίγμα ότι δεν υπάρχει 

άλλη επιλογή, είναι μονόδρομος, δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο, η Αυτοδιοίκηση δεν 

μπορεί να είναι άλλο επαίτης. Σαφώς και οι μεγάλοι Δήμοι Αθήνα και Θεσσαλονίκης, εμείς 

μπορεί να πηγαίνουμε να ζητούμε να μας εντάξουν ένα περιφερειακό έργο και να πηγαίνει της 

Θεσσαλονίκης και να λέει ¨ή μου βάζετε ασφαλτόστρωση της Εγνατίας¨, που δεν είναι 

επιλέξιμο έργο, αλλά από τον εκβιασμό αναγκάζεται το όργανο αυτό που λεγόταν 

περιφερειακό μέχρι σήμερα, να δεχτεί αυτόν τον εκβιασμό και να ρίξει στην ουσία την 

περιφέρεια και τις ανάγκες και τις προτεραιότητες που έχει η περιφέρεια. Πιστεύω ότι είναι 

μονόδρομος. Σίγουρα το σύνταγμα καλύπτει, μιλάει για δύο επίπεδα, έχουμε το επίπεδο της 

Κεντρικής Εξουσίας με ένα επιτελικό καθαρά ρόλο, θα έχουμε τα 2 επίπεδα Α’θμια και Β’θμια 

Αυτοδιοίκηση που θα είναι η αιρετή περιφέρεια, μεγαλύτεροι δήμοι, αλλά σαφώς και θα 

πρέπει να υπάρχει αυστηρό χρονοδιάγραμμα. Υπήρχε δυνατότητα εθελοντικής συνένωσης και 

γίναν πάρα πολύ μικρά βήματα, πρέπει να πάμε στο υποχρεωτικό αλλά όχι με την λογική που 

θέλει να πάει ποιος, που πρέπει να πάει ο καθένας, που είναι αναγκαίο, από την γεωγραφική 

θέση, από την Ιστορία, από τον Πολιτισμό, από όλα τα χαρακτηριστικά αυτά. Να είναι 

τεκμηριωμένα και να μην μπορεί να τα αμφισβητήσει κάποιος, είχαμε το φαινόμενο του 

Καποδίστρια, είχαμε ξεκινήσει με 16, είχαμε καταλήξει στους 16 στην ΤΕΔΚ και πήγαμε 

στους 22 σε μια μέρα.  

Αν προχωρήσουμε και ξεκαθαρίσουμε τις αρμοδιότητες, πιστεύω ότι θα έρθουν και οι 

πόροι. Σαφώς και οι πόροι παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο αλλά κυρίως εάν υπάρξει η 

φιλοσοφία, το πλαίσιο, οι αρχές, αυτών των δύο θεσμών των συγκεκριμένων, δηλαδή του Α’ 

βαθμού και του Β’ βαθμού που θα είναι η αιρετή περιφέρεια, όπως είπατε συμφωνώ απόλυτα, 

αιρετός Περιφερειάρχης, εκλεγμένος, αναλογικότητα για να μην υπάρχουν κενά και τέτοια, 

φτάσαμε στο σημείο τα νομαρχιακά συμβούλια να είναι εντελώς αποσυνδεμένα από τον νομό, 

να κάνουν προγραμματισμό χωρίς να κουβεντιάζουν με τους δήμους, να σχεδιάζουν και να 

υλοποιούν έργα αποκομμένοι από την τοπική κοινωνία. Ο παλιός νομάρχης ήταν 

υποχρεωμένος να κάνει προγραμματισμό και σχεδιασμό με βάση τις προτάσεις που δεχόταν 

από τους δήμους και τους δημότες. Αλλά πρέπει να ξεφύγουμε και από την λογική της 

επαιτείας. Δεν πρέπει ο δήμαρχος, που είναι συγκεκριμένος με μελέτες, να είναι έξω από τα 

υπουργεία, να παρακαλάει τον εκάστοτε υπουργό, να τον λυπηθεί και να του δώσει αυτά που 

του ανήκουν, αυτά τα πράγματα είναι πρωτόγνωρα. Πιστεύω ότι αυτοί που έρχονται και μας 

βλέπουν, μιλάω για κοινωνίες όπως είναι η Γαλλία, η Ιταλία ή κάποιες άλλες κοινωνίες, δεν 

μπορούν να αντιληφθούν πως λειτουργούμε και πως λειτουργεί η αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα 

και πως επιβιώνει σε τελική ανάλυση.  

Για τους πόρους πιστεύω ότι είναι Νομοτέλεια ότι οι πόροι πρέπει να είναι δεδομένοι.  
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Για το 2% …είναι γεγονός ότι κάποιες περιοχές έχουν σημαντικούς πόρους, εάν όμως 

αποδοθούν στην Αυτοδιοίκηση αυτά που πρέπει να δικαιούνται και αυτά που πρέπει να 

αποδοθούν, όπως είπατε και συμφωνώ απόλυτα τα τέλη κυκλοφορίας που είναι ένας πόρος 

συγκεκριμένος και κάποιοι άλλοι πόροι, το 2% πως δόθηκε; Δεν μας έδιναν αυτά που έπρεπε 

να μας δώσουν, μας πέταξαν ένα κομμάτι ¨πάρτε εσείς ένα κομμάτι και μαλώνετε μετά εσείς 

με τις τοπικές κοινωνίες, ασχοληθείτε μεταξύ σας και αφήστε εμάς ήσυχους¨, αυτό κάναμε 

μέχρι τώρα. Κάναμε διαχείριση της φτώχιας μας.  

Ένα ζήτημα που θεωρώ ότι είναι σημαντικό, είχαμε ξεκινήσει το 1993 δειλά την 

ανακύκλωση στο αλουμίνιο και το χαρτί. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια, τότε τα χρήματα που 

εισπράτταμε πήγαιναν στα σχολεία, είτε σαν ανακυκλωμένο χαρτί είτε σαν πόρους για να πάνε 

εκδρομές τα παιδιά σε περιβαλλοντικούς χώρους, σήμερα το χαρτί, λυπάμαι που το λέω, 

πηγαίνει στον μικρό χώρο που έχουμε, και πρέπει σ’ αυτόν τον χώρο να εξοικονομήσουμε και 

να κάνουμε ότι μπορούμε και στην επέκταση να μικρύνουμε τον όγκο των απορριμμάτων. 

Σαφώς και δεν το συζητώ για τις αδυναμίες και για τον χώρο υγειονομικής ταφής, η καύση 

είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, πολύ δύσκολη για τα δικά μας δεδομένα, το κόστος πολύ μεγάλο, 

δεν είναι ένα θέμα που μπορούμε να το πλησιάσουμε άμεσα, είναι ένα θέμα, κομποστοποίηση, 

διάφορες μορφές, που είναι ενδεδειγμένες και πιστεύω θα βοηθήσουν και την περιοχή μας που 

είναι ένας μικρός χώρος αλλά και το επίπεδο της περιφέρειας μπορεί να καλύψει τέτοιες 

δράσεις. Για να μπορέσουν όλα αυτά, το 80% των πόρων, μακάρι ακούγεται από όλες τις 

κυβερνήσεις ότι ¨πρόθεση μας είναι μετά να παν περιφέρεια¨. Πόσα θα περισσέψουν για να 

πάνε στην Περιφέρεια; Από ποιο ποσό το 80% θα πάει στην Περιφέρεια; Αυτή είναι η ουσία. 

Θα πάνε στην υποθαλάσσια της Θεσσαλονίκης; Για μας, το βασικό στοιχείο, αυτής της 

θεσμικής παρέμβασης που θα είναι ουσιαστική, να συνοδεύεται από αλλαγή του αναπτυξιακού 

μοντέλου. Το μοντέλο αυτού του κέντρου, που το λέμε και το ξαναλέμε, της Αθήνας, που 

ξεκινάει από εκεί και τελειώνει εκεί, να γίνει ένα τελείως διαφορετικό μοντέλο, που θα έχει 

αναφορά στην περιφέρεια και είναι αναγκαίο γιατί είμαστε ενδοχώρα αυτή τη στιγμή, κάποτε 

λεγόμασταν περιφέρεια με την παλιά έννοια και επαρχία και παραμεθόριος περιοχή, σήμερα 

είμαστε ενδοχώρα της Ευρωπαϊκής κοινότητας, άρα είμαστε σε έναν πολύ ζωτικό χώρο και 

δεν αναφέρομαι μόνο στον Ν. Σερρών, αναφέρομαι για όλο τον βόρειο χώρο, τα νησιά, το 

Αιγαίο που μπορούν να παίξουν έναν σημαντικό ρόλο και να δώσουν το στίγμα του 

διαφορετικού και εκεί μπορούμε να καλύψουμε και τα προγράμματα της ανεργίας και θα 

μπορέσουν οι δράσεις που θα υπάρξουν, η δυναμική που θα δημιουργηθεί στην κοινωνία να 

υπερκαλύψει και να δώσει το στίγμα του διαφορετικού για να έχουμε μια κοινωνία που θα έχει 

σαν στόχο την ευημερία των πολιτών. Γιατί σαφώς και έτσι λέει το κράτος μας, ότι ο στόχος 

είναι η ευημερία. Αλλά εάν δεν υπάρξει αλλαγή του μοντέλου που θα ξεφύγει από αυτή την 

αγκύλωση και την οπισθοδρόμηση που έχουμε σήμερα γιατί αν σταματήσουν και τα δύο 

μεγάλα έργα που γίνονται τώρα ο ρυθμός ανάπτυξης θα πάει στο αρνητικό και είναι κρίμα. 

Είναι ευκαιρία να διεκδικήσουμε αυτή την υπόθεση να είναι και τα δύο μαζί και οι 

παρεμβάσεις αυτές για το επίπεδο της Αυτοδιοίκησης αλλά και η έμφαση για το καινούργιο 

μοντέλο της ανάπτυξης.  

Και τελειώνοντας λέω ότι για να κατοχυρωθούν οι λειτουργίες των οργάνων αυτών, 

όλων των οργάνων, το ¨πόθεν έσχες¨ σε όλα τα επίπεδα να γίνει πραγματικό ¨πόθεν έσχες¨ για 

να προστατευτούν οι αιρετοί, να προστατευτεί η αυτοδιοίκηση, για να μπορέσει να 

λειτουργήσει, να υπηρετήσει ουσιαστικά τον τόπο.  

κ. Πρόεδρος:   Ευχαριστούμε.  

 

- Εγκρίνεται  
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 Μετά το πέρας της συνεδρίασης συντάχθηκαν τα πρακτικά αυτά και οι ακόλουθες 

αποφάσεις: 

 

 

 

957 / 07 Διάθεση της αποζημίωσης των μελών του Δ.Σ. της παρούσας συνεδρίασης υπέρ 

του ασθενούντος Δημοτικού Υπαλλήλου κ. Γιαννίκη Ιωάννη. 

 

958 / 07 Δέσμευση για κάλυψη ποσού για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία 

πίστας Motocross στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών και Διοργάνωση Αγώνων σε 

Ελλάδα-Βουλγαρία» που χρηματοδοτείται από την Κοινωνική Πρωτοβουλία 

INTERREG III/PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ. 

 

959 / 07 Κατάθεση προτάσεων επί των εξειδικευμένων εισηγήσεων της ΚΕΔΚΕ για το 

ετήσιο τακτικό συνέδριό της, που θα πραγματοποιηθεί στις 14, 15 και 

16/11/2007.  

 

960 / 07 Συμμετοχή του Δήμου Σερρών στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 

Ανωνύμου Εταιρείας  με την επωνυμία «ΒΙΟΠΑ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.».  

 

 

 

 

 

 

 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.      

 

 

 

ΚΑΛΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ         
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ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Αγγελίδης Πέτρος  

 

Αναστασιάδης Αντώνιος  

 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα  

 

Βέρρου Σουλτάνα  

 

Γαλάνης Στέργιος  

 

Γούνας Γεώργιος  

 

Δάγκος Γεώργιος  

 

Ικιούζης Στέφανος  

 

Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα  

 

Ιωαννίδης Σπυρίδωνας  

 

Κουλουφάκος Αντώνιος  

 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία  

 

Μωϋσιάδης Ιωάννης  

 

Νυχτοπάτης Χαράλαμπος  

 

Παπαβασιλείου Βασίλειος  

 

Παπαδόπουλος Χρήστος  

 

Πεχλιβανίδης Ιωάννης  

 

Σαμπάνης Μιχαήλ  

 

Σαντοριναίος Ευάγγελος  

 

Σαουλίδης Στυλιανός  

 

Σίγκας Γεώργιος  

 

Σιμήτας Συμεών  

 

Σωτηριάδης Δημήτριος  

 

Τσιμερίκας Γεώργιος 

  


