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[προσφωνήσεις] 

Σας καλωσορίζω στη Λαµία, στην έδρα της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σας ευχαριστώ για 

την παρουσία σας και πραγµατικά χαίροµαι γι΄αυτή 

µας τη συνάντηση. 

Χαίροµαι που µας δίνεται η ευκαιρία να 

διατυπώσουµε κάποια ζητήµατα, να µας ακούσετε 

και να σας ακούσουµε, να συζητήσουµε και να 

προβληµατιστούµε µε αφορµή ένα τόσο σηµαντικό, 

ένα θεµελιώδες θέµα, τον κεντρικό πυλώνα των 

δηµοκρατικών θεσµών : τη διαφάνεια. 

Το θέµα της διαφάνειας είναι για δυο λόγους καίριο 

για κάθε δηµοκρατική οργάνωση εξουσίας. Άρα και 

για την Αυτοδιοίκηση. 

Ο ένας λόγος είναι ότι τα δηµόσια πράγµατα πρέπει 

να είναι προδήλως ορατά στον πολίτη , αφού αυτός 
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είναι ο τελικός κριτής και εντολέας όλων. Συνεπώς 

η διαφάνεια είναι εννοιολογικό στοιχείο της 

δηµοκρατίας. 

Ο δεύτερος λόγος είναι ότι ειδικά στην Ελλάδα το 

θέµα της διαφάνειας είναι εξαιρετικά σηµαντικό. Κι 

αυτό γιατί έχουµε έλλειµµα διαφάνειας, που πρέπει 

να αντιµετωπίσουµε για να εµβαθύνουµε στη 

δηµοκρατία. 

Σ΄αυτή λοιπόν την – οικονοµικά και πολιτικά  - 

τεταµένη περίοδο που περνάµε – η ενδυνάµωση 

των θεσµών και η θωράκιση του τρόπου 

λειτουργίας τους πρέπει να αποτελούν πρωταρχική 

προτεραιότητα ΟΛΩΝ των φορέων του δηµόσιου 

βίου. 

Τονίζω το ΟΛΩΝ γιατί πρέπει να εστιάσουµε 

συνολικά και πολύπλευρα στο πρόβληµα για να 

καταφέρουµε να το αντιµετωπίσουµε από τη ρίζα 

του. Εκπροσωπώντας την Περιφέρεια, θεσµό της 

Αυτοδιοίκησης, θα τονίσω δυο βασικά σηµεία : 

Πρώτον 

Η Αυτοδιοίκηση έχει ήδη αναδείξει τη διαφάνεια σε 

πρωταρχικό παράγοντα ανοιχτής, συµµετοχικής και 
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δηµοκρατικής λειτουργίας της. Με δηµόσιο 

απολογισµό πεπραγµένων, µε λογοδοσία, µε 

ανοιχτές δηµόσιες συνεδριάσεις των συλλογικών 

της οργάνων (Συµβούλια και Επιτροπές), µε 

συζητήσεις και διαβούλευση. ‘Όλα προσβάσιµα σε 

κάθε πολίτη, όλα σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο 

που η Πολιτεία και το Υπουργείο Εσωτερικών έχει 

θεσµοθετήσει. 

∆εύτερον 

Η Αυτοδιοίκηση αντιπροσωπεύει µόλις το 2% του 

κρατικού προϋπολογισµού και µηδενικό ποσοστό 

παραγωγής κανόνων δικαίου, αφού δεν νοµοθετεί 

και συνεπώς δεν ευθύνεται για τους υπάρχοντες 

προβληµατικούς θεσµούς και κατ΄επέκταση για τη 

διαφθορά. Εµείς δεν έχουµε ούτε ασυλία, ούτε 

ακαταδίωκτο, ούτε νόµο περί ευθύνης υπουργών. 

 

Εµείς επιδιώκουµε τη διαφάνεια µε τη 

δηµοσιοποίηση και τον έλεγχο της κάθε πράξης 

µας. Ναι, αλλά µε κάποια όρια για να είναι ο έλεγχος 

αυτός ουσιαστικός, γρήγορος, πλήρης και 

αποτελεσµατικός. Να συνεισφέρει στη διαφάνεια 

και όχι στη γραφειοκρατία. 
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Γιατί η χώρα µας αυτή τη στιγµή έχει ένα χαοτικό 

και παράλληλα ελλειµµατικό θεσµικό πλαίσιο, στο 

οποίο συνοπτικά εντοπίζονται τα εξής κυρίαρχα 

ζητήµατα : 

 

Ένα ζήτηµα : 

Η άµεση θεσµική ολοκλήρωση της αρχιτεκτονικής 

του Καλλικράτη µε κεντρικό άξονα την επένδυση 

στην Περιφέρεια. Με κυρίαρχη αντίληψη πως η 

περιφερειακή πολιτική είναι η µόνη βιώσιµη εθνική 

αναπτυξιακή στρατηγική. Με λιγότερο κράτος, 

ουσιαστική αποκέντρωση και ισχυρή Αυτοδιοίκηση. 

∆εύτερο ζήτηµα : 

Η καθιέρωση διαφάνειας και προβλεψιµότητας στα 

έσοδα των Περιφερειών από τον κρατικό 

προϋπολογισµό. 

Γνωρίζετε, κύριε Υπουργέ, κύριε Γενικέ, κι εµείς 

στην Αυτοδιοίκηση το βιώνουµε, τόσο τις συνεχείς 

περικοπές στους ΚΑΠ, µε µονοµερείς αποφάσεις, 

χωρίς τη συναίνεσή µας, όσο και το ότι είναι 

άγνωστο πότε θα πάρουµε τους ήδη περικοµµένους 

πόρους. 
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Γνωρίζετε, κύριε Υπουργέ, κύριε Γενικέ, και εµείς 

στην Αυτοδιοίκηση το ζούµε, τον ασφυκτικό 

περιορισµό του Π∆Ε και τον στραγγαλισµό των 

χρηµατοροών που έχουµε ανάγκη για τη λειτουργία 

µας και τα έργα µας. 

Εδώ λοιπόν – κι αυτό είναι κοµβικό σηµείο χρηστής 

διαχείρισης και διαφάνειας – είναι να υιοθετηθεί 

ένα σύστηµα µε νέο τρόπο υπολογισµού των ΚΑΠ, 

µε έγκαιρη καταβολή τους και πάνω απ΄όλα 

τουλάχιστον σε τριετή βάση για να µπορούµε να 

εξασφαλίσουµε προγραµµατισµό και οµαλή 

παραγωγή του έργου µας. 

Παράλληλα – κι εδώ µιλάµε για πραγµατική βάση 

διαφάνειας και δηµοκρατίας – είναι η εφαρµογή 

του Συντάγµατος. Είναι η πολιτική και νοµοθετική 

διασφάλιση της Συνταγµατικής επιταγής σύµφωνα 

µε την οποία η µεταφορά αρµοδιοτήτων στην 

Αυτοδιοίκηση (Περιφέρειες και ∆ήµους) πρέπει να 

συνοδεύεται από τους αντίστοιχους πόρους. Κι 

εννοούµε πόρους µελετηµένους, τεκµηριωµένους, 

κοστολογηµένους, εννοούµε οικονοµικούς πόρους, 

ανθρώπινο δυναµικό και υλικοτεχνική υποδοµή.   
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Τρίτο ζήτηµα 

Η καθιέρωση διαφάνειας στην αποτελεσµατικότητα 

διαχείρισης κονδυλίων και παραγωγής έργου. 

Συγκεκριµένα : 

Εµείς εδώ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 

διαχειριζόµαστε το Περιφερειακό Πρόγραµµα του 

ΕΣΠΑ, από το οποίο ενδεικτικά κάνουµε υποδοµές 

µεταφορών, υγείας, εκπαίδευσης, περιβάλλοντος, 

κάνουµε δράσεις για την ανεργία και την τόνωση 

της επιχειρηµατικότητας, κάνουµε χρήσιµα και 

αναγκαία έργα για τον τόπο µας. 

Αυτό το πρόγραµµα το έχουµε ενεργοποιήσει και 

αξιοποιήσει στο έπακρο µε αποτελεσµατικότητα και 

αποδοτικότητα που µεταφράζεται σε ποσοστό 

απορρόφησης 82,63 %, που είναι το υψηλότερο 

στην Ελλάδα. 

Είναι ένα πρόγραµµα που όλοι γνωρίζουν την 

πορεία του, το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο, 

τα στοιχεία του. 

Όµως, εµείς στην Περιφέρεια, δεν γνωρίζουµε τι 

γίνεται µε τα προγράµµατα των Υπουργείων. Ποια 

είναι τα έργα που κάνουν στη Στερεά Ελλάδα, ποια 
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είναι η εξέλιξη, ποια είναι η αποτελεσµατικότητα 

των προγραµµάτων.  

Για παράδειγµα τα συγχρηµατοδοτούµενα 

προγράµµατα ΕΣΠΑ της ψηφιακής σύγκλισης και 

της διοικητικής µεταρρύθµισης είναι εκείνα που θα 

έπρεπε να συνεισφέρουν τα µέγιστα στον 

εκσυγχρονισµό της διοίκησης και της 

αυτοδιοίκησης, στη βελτίωση των λειτουργιών 

τους, στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Να 

συνεισφέρουν στη διαφάνεια και να υλοποιούνται 

µε διαφάνεια και αποδοτικά. 

Το αντίστοιχο βέβαια ισχύει και για τα υπόλοιπα 

προγράµµατα που ο χειρισµός τους γίνεται κεντρικά 

και ο «λογαριασµός» τους δεν αποδίδεται στην 

Περιφέρεια, στην Αυτοδιοίκηση, στην κοινωνία. 

 

Τέταρτο ζήτηµα 

Οι µεγαλύτερες υπηρεσίες που µπορεί να 

προσφέρει το κράτος στη διαφάνεια είναι η 

ενοποίηση / κωδικοποίηση της νοµοθεσίας και η 

καταπολέµηση της γραφειοκρατίας. Οι δαίδαλοι του 

θεσµικού πλαισίου και η γιγάντωση της 
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γραφειοκρατίας είναι οι µεγαλύτεροι εκτροφείς της 

αδιαφάνειας, της διαφθοράς και της διαπλοκής. 

Είναι παράλληλα οι παράγοντες που βάζουν 

εµπόδια στην εύρυθµη λειτουργία των ∆ήµων και 

των Περιφερειών. 

Θα µπορούσα εδώ να πω χίλια παραδείγµατα. Θα 

µπορούσα να κάνω αναρίθµητες διαπιστώσεις. Τα 

ξέρουµε και τα ξέρετε.  

Πιστεύω πως η ανάδειξη της διαφάνειας στη 

δηµόσια ζωή της χώρας µας είναι κοινός τόπος για 

όλους µας.  

Η Αυτοδιοίκηση για κάθε ευρώ που αγωνίζεται να 

παίρνει, πρέπει να παράγει πολλαπλάσια αξία, γιατί 

αυτό είναι η ανάγκη των πολιτών, αυτό απαιτούν 

τούτοι οι δύσκολοι καιροί. 

Η Αυτοδιοίκηση είναι η εγγύτερη αρχή της 

κοινωνίας, είναι η έκφρασή της. Το να µην ακούει 

το κράτος τα προβλήµατα, τις προτάσεις, τις 

διεκδικήσεις, τις ανάγκες της Αυτοδιοίκησης, είναι 

σαν να µην ακούει τη φωνή της κοινωνίας. 
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Σήµερα λοιπόν σ΄αυτή την εκδήλωση θέλω να 

δώσω τρία µηνύµατα : 

Πρώτο µήνυµα : ∆ώστε ρόλο, δώστε λόγο, δώστε 

προτεραιότητα στην Αυτοδιοίκηση. Να 

οικοδοµήσουµε τη δυνατή και σύγχρονη 

Αυτοδιοίκηση που αξίζει στη χώρα και στους 

πολίτες. 

∆εύτερο µήνυµα : Η διαφάνεια για την 

Αυτοδιοίκηση δεν είναι θεωρία. Είναι η πρακτική 

της καθηµερινής λειτουργίας της. Είναι η ξεκάθαρη 

κι ολοφάνερη διαδικασία των οικονοµικών και 

προγραµµατικών της διαδικασιών. 

Τρίτο µήνυµα : Το κράτος πρέπει να συντονίσει το 

βηµατισµό του µε τις εξελίξεις και την 

πραγµατικότητα. Να ασκήσει επι της ουσίας τον 

επιτελικό του ρόλο για να γίνει ένα πραγµατικό 

θεµέλιο άσκησης της δηµοκρατίας, της 

αποκέντρωσης, του σύγχρονου και διαφανούς 

δηµόσιου βίου στη χώρα µας. 

 

Κλείνοντας, πιστεύω η συνάντηση αυτή να γίνει 

βήµα ουσιαστικού διαλόγου και να ανοίξει µια 
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εποικοδοµητική συνεργασία ανάµεσα στο κράτος 

και την αυτοδιοίκηση, για να πετύχουµε µε 

διαφάνεια και συµµετοχή, περισσότερα και 

καλύτερα για τον τόπο µας και την κοινωνία. 

Σας ευχαριστώ. 


