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ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, κ. Γ. ΡΑΓΚΟΥΣΗ, ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ”  

 

                     Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι 
θέλω εξ αρχής να θυµίσω, ότι ο «Καλλικράτης» αποτελεί στην 
πραγµατικότητα µια από τις θεµελιώδεις προγραµµατικές δεσµεύσεις της 
Κυβέρνησής µας.  
  Παρουσιάστηκε από τον Πρωθυπουργό έγκαιρα πριν από τις 
εκλογές και συνιστά γι’ αυτό περιεχόµενο της λαϊκής εντολής της 4ης 
Οκτωβρίου. Στη συγκυρία που διανύουµε έχει αποκτήσει ασφαλώς και το 

ξέρουµε όλοι µια ακόµη διάσταση, είναι αναπόσπαστο κοµµάτι του 

Προγράµµατος Σταθερότητας και Ανάπτυξης, αλλά και ένα από τα θεµέλια της 
νέας αξιοπιστίας που οικοδοµεί καθηµερινά η Κυβέρνηση.  

  Αποδεικνύουµε ότι αποφασίζουµε, σχεδιάζουµε, αλλά κυρίως 
υλοποιούµε πια στην Ελλάδα τις πιο βαθιές τοµές µε τη µεγαλύτερη δυνατή 

ταχύτητα, αλλά και συστηµατικότητα. Το Πρόγραµµα «Καλλικράτης», όπως 
είπε ο Πρωθυπουργός, εντάσσεται στο πλαίσιο µιας δέσµης µεγάλων τοµών 
για τις οποίες η κυβέρνηση είχε προεκλογικά δεσµευθεί και που από την 5η 

Οκτωβρίου υλοποιεί απαρέγκλιτα.  
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  Οι νόµοι της αξιοκρατίας, δηλαδή ο νόµος για την καθολική και 
ανεξαίρετη υπαγωγή κάθε πρόσληψης στο ΑΣΕΠ, οι αντικειµενικές και 
διαφανείς διαδικασίες που υπάρχουν µέσα σε αυτό, αλλά και ο νόµος για την 
αξιοκρατία στις προαγωγές µε την υπαγωγή των κρίσεων των ∆ιευθυντών, 
των Προϊσταµένων σε ανεξάρτητο Συµβούλιο αποτελούµενο από 

εκπροσώπους του ΑΣΕΠ και του Συνηγόρου του Πολίτη, εφαρµόζονται ήδη 

δηµιουργώντας ένα νέο περιβάλλον λειτουργίας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.  
  Είναι µια πρωτόγνωρη πραγµατικότητα το ότι κανείς µας εδώ 

από τα µέλη του Υπουργικού Συµβουλίου, για πρώτη φορά στην 
πραγµατικότητα από συστάσεως του ελληνικού κράτους, δεν µπορεί ούτε να 

προσλάβει κάποιον γνωστό ή ηµέτερο στο δηµόσιο τοµέα, στο Υπουργείο 

του, όπως και δεν µπορεί να προάγει κανείς από εµάς κανέναν γνωστό του σε 
θέση Προϊστάµενου ή ∆ιευθυντή στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση.  

  Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και ο νόµος για τη διαφάνεια, που έχει 
ήδη παραδοθεί στην Κεντρική Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή της Βουλής 
για την απαραίτητη νοµοτεχνική επεξεργασία πριν κατατεθεί στη Βουλή. 

Αναφέροµαι στην απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου πριν από ένα µικρό 

χρονικό διάστηµα για την υποχρεωτική δηµοσιοποίηση στο διαδίκτυο κάθε 
απόφασης οποιουδήποτε ασκεί εξουσία, και η οποία βεβαίως συνεπάγεται 
δαπάνη χρηµάτων του ελληνικού λαού.  

  Μ' αυτές τις προϋποθέσεις της αξιοκρατίας, της διαφάνειας, 
αλλά και της λογοδοσίας, οικοδοµείται και η νέα αρχιτεκτονική στο Πρόγραµµα 

«Καλλικράτης» και δεν υπάρχει καµιά αµφιβολία ότι θέλουµε να ελπίζουµε ότι 
δεν θα επαναληφθούν οι ίδιες συµπεριφορές και πολιτικές στάσεις από τα 

κόµµατα της αντιπολίτευσης και ιδίως την αξιωµατική αντιπολίτευση και αυτή 

τη φορά απέναντι σε ένα τέτοιο Πρόγραµµα, όπως δυστυχώς συνέβη µε την 
καταψήφιση των νόµων της αξιοκρατίας.  
  Το προσχέδιο νόµου που παρουσιάζεται σήµερα ενσωµατώνει 
τη συνεισφορά όλων. Καταρχήν ενσωµατώνει τις παρατηρήσεις των µελών 
του Υπουργικού Συµβουλίου όπως τέθηκαν όταν πρωτοπαρουσιάστηκε στις 
10 Ιανουαρίου ένα πρώτο σχέδιο διαβούλευσης. ∆εύτερον, ενσωµατώνει τις 
ιδέες και τις προτάσεις της ΚΕ∆ΚΕ και της ΕΝΑΕ, µε τις οποίες ΚΕ∆ΚΕ και 
ΕΝΑΕ συνεργαστήκαµε στενά µε κοινές συνεδριάσεις της 
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Νοµοπαρασκευαστικής Επιτροπής, αλλά και τις αντίστοιχες Επιτροπές 
Παρακολούθησης που συγκροτήσαµε.  
  Βεβαίως ενσωµατώνει και την επεξεργασία της Κεντρικής 
Νοµοπαρασκευαστικής Επιτροπής της Βουλής η οποία µε επίπονη δουλειά 

έλεγξε το σύνολο αυτού του πράγµατι πολύπλοκου νοµοσχεδίου. Με την 
έγκρισή του σήµερα από το Υπουργικό Συµβούλιο το Πρόγραµµα 

«Καλλικράτης» εισέρχεται στην επόµενη και τελική φάση διαβούλευσης, έως 
βεβαίως την κατάθεσή του σύµφωνα µε το Σύνταγµα στη Βουλή για την 
ψήφισή του.  

  Στη φάση αυτή θα ήθελα να τονίσω και αυτό εξαρχής, ότι 
είµαστε απολύτως ανοιχτοί σε κάθε πρόταση που βελτιώνει κάθε πτυχή του 

νοµοσχεδίου, στο πλαίσιο πάντοτε βεβαίως των αρχών που έχουµε από την 
αρχή κιόλας θέσει γι' αυτό.  

  Έχουµε αποδείξει άλλωστε µέχρι τώρα ως κυβέρνηση ότι η 

διαβούλευση δεν είναι µια τυπική διαδικασία για εµάς. Είναι ένα πολύτιµο 

στάδιο της νοµοθετικής διαδικασίας χάρις το οποίο µέχρι τώρα έχουν 
βελτιωθεί αποφασιστικά όλες οι νοµοθετικές µας πρωτοβουλίες. Αυτή ήταν η 

εµπειρία µας στο παρελθόν, αυτό είµαστε βέβαιοι ότι θα συµβεί και τώρα.  

  Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, ο «Καλλικράτης» 

ενσωµατώνει σε ένα νοµοθέτηµα εκατοντάδων άρθρων θεσµικές παρεµβάσεις 
που θα αντιστοιχούσαν στην πραγµατικότητα σε 16 νοµοσχέδια.  

1. Τη χωροθεσία των νέων ∆ήµων σε όλη τη χώρα.  

2. Τη συγκρότηση των Περιφερειών µε την κατάργηση των Νοµαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων και Επαρχείων.  

3. Τη συγκρότηση αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων µε τη συγχώνευση των 
κρατικών Περιφερειών.  

4. Τη µεταφορά σηµαντικών αρµοδιοτήτων της ∆ευτεροβάθµιας 
Αυτοδιοίκησης στους ∆ήµους.  

5. Την εισαγωγή ενός νέου συστήµατος διακυβέρνησης των Οργανισµών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης µε την εισαγωγή και νέων θεσµών, όπως ο 

Συµπαραστάτης του ∆ηµότη και της Επιχείρησης κατά το πρότυπο του 

Συνηγόρου, ταυτόχρονα βεβαίως µε την αξιοποίηση διαδικασιών 
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ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, όπως η Επιτροπή ∆ιαβούλευσης ή το 

Συµβούλιο Ένταξης Μεταναστών.  
6. Την ουσιαστική αλλαγή στο εκλογικό σύστηµα της Αυτοδιοίκησης, µε τη 

µείωση του εκλέγεσθαι στα 18 που ανοίγει, όπως είναι προφανές, την 
Αυτοδιοίκηση στους νέους.  

7. Για πρώτη φορά από τη σύστασή της µε την κωδικοποιηµένη 

συγκέντρωση του συνόλου των αρµοδιοτήτων της ∆ευτεροβάθµιας 
Αυτοδιοίκησης.  

8. Με τη µεταφορά νέων αρµοδιοτήτων από κάθε, χωρίς εξαίρεση, 

Υπουργείο προς την αιρετή Περιφέρεια.  

9. Με τη δηµιουργία ενός εξ ολοκλήρου νέου συστήµατος εποπτείας των 
ΟΤΑ.  

10. Με την εισαγωγή ενός νέου συστήµατος οικονοµικής κατοχύρωσης των 
πόρων των ΟΤΑ µε τη σύνδεσή τους µε τους πιο δυναµικούς πόρους, 
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας, Φόρος Ακίνητης Περιουσίας, Φόρος 
Εισοδήµατος, αλλά και την εισαγωγή ενός νέου συστήµατος 
οικονοµικής διαχείρισης και ελέγχου του δανεισµού, καθώς και ένα νέο 

σύστηµα εξυγίανσης των υπερχρεωµένων ∆ήµων.  
11. Με την εισαγωγή της Μητροπολιτικής Αυτοδιοίκησης στην Αττική και τη 

Θεσσαλονίκη.  

12. Με τη θέσπιση ενός νέου συστήµατος ενδοδηµοτικής αποκέντρωσης 
που δίνει νέα υπόσταση στο χωριό και τη γειτονιά, µε νέους πόρους, 
αρµοδιότητες στις οποίες αξιοποιείται ξανά ο όρος της Κοινότητας, γιατί 
η Κοινότητα, ∆ηµοτική και Τοπική, είναι το κύτταρο των νέων ισχυρών 
∆ήµων που αναζωογονεί ο «Καλλικράτης». 

13. Με την εισαγωγή ενός νέου πλαισίου για την καταστατική θέση των 
αιρετών που ενισχύει το ρόλο, αλλά και την αξιοπιστία τους.  

14. Με τη συνολική επαναρύθµιση του καθεστώτος των επιχειρήσεων και 
των νοµικών προσώπων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που 

οδηγεί, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, στον περιορισµό τους κατά 65%, 

µε την κατάργηση δηλαδή πάνω από 4.000, βεβαίως και τις 
συνακόλουθες µετατάξεις του προσωπικού τους.  
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15. Με την εισαγωγή ενός πλαισίου λειτουργίας της Αυτοδιοίκησης 
προσαρµοσµένο στις ανάγκες της νησιωτικότητας, αλλά και 
ορεινότητας βάσει, πέραν όλων των άλλων, και της ειδικής θέσης που 

τους επιφυλάσσει το Σύνταγµα. Και τέλος  
16. Τη θέσπιση ενός νέου αναπτυξιακού προγράµµατος, του 

προγράµµατος «Ελληνική Αρχιτεκτονική ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης» 

του προγράµµατος «ΕΛΛΑ∆Α», στο οποίο, µε τη συµµετοχή πια της 
ίδιας της Αυτοδιοίκησης, αρθρώνονται δράσεις που θα συµβάλλουν µε 
νέους πια όρους στην αναπτυξιακή επανεκκίνηση της χώρας. 

  Αυτά τα 16 νοµοσχέδια στην πραγµατικότητα που έχουµε 
µπροστά µας συγκροτούν αυτά τη νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης τα οποία, πέραν από την αιτιολογική έκθεση 

και την έκθεση αξιολόγησης συνεπειών και ρυθµίσεων, συνοδεύονται και από 

το επιχειρησιακό πρόγραµµα για την εφαρµογή του «Καλλικράτη».  

  Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, όλα αυτά είναι καρπός µιας 
συλλογικής δουλειάς πολλών ανθρώπων, πολλών στελεχών, δικαστών, 
κρατικών λειτουργών, αυτοδιοικητικών και επιστηµόνων, στους οποίους θα 

ήθελα και εγώ προσωπικά να εκφράσω δηµόσια τις ευχαριστίες µου και είµαι 
βέβαιος διερµηνεύοντας τις απόψεις όλου του Υπουργικού Συµβουλίου και τις 
ευχαριστίες όλων των µελών.  
  Εργάστηκαν 70 και πλέον άνθρωποι επί πάρα πολλούς µήνες 
µε αφοσίωση και επαγγελµατισµό και πάνω απ’ όλα µε ανιδιοτέλεια που 

δείχνει ότι µπορούµε να πετύχουµε πράγµατι όταν όλοι µαζί αποφασίσουµε 
και βάλουµε µπρος να υλοποιήσουµε ένα σκοπό. Θα γίνονταν ακόµη 

µεγαλύτερο δε και ακόµη πιο σαφές το µεγάλο αυτό έργο που 

πραγµατοποίησαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι αν για µια ακόµη φορά θύµιζε 
κανείς ότι όλα αυτά δυστυχώς από πλευράς Υπουργείου και όχι από πλευράς 
Αυτοδιοίκησης ξεκίνησαν από το µηδέν. Και βεβαίως, κ. Πρόεδρε, και οι 
Υφυπουργοί, αλλά και ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Εσωτερικών και 
ο Πρόεδρος και τα µέλη της Νοµοπαρασκευαστικής Επιτροπής έδωσαν τον 
καλύτερό τους εαυτό για να φτάσει το Πρόγραµµα «Καλλικράτης» στο σηµείο 

που βρίσκεται σήµερα να είναι µπροστά σας.   
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   Τώρα επιτρέψτε µου µε έναν πολύ σύντοµο και συνοπτικό 

τρόπο να σας δώσω τα βασικά σηµεία αυτού του πραγµατικά ογκώδους 
νοµοσχεδίου που φτάνει πια τις 500 σελίδες. Ας ξεκινήσουµε λέγοντας ότι 
καταρχήν έχει χωρίς αµφιβολία εν τω µεταξύ καταστεί κοινή συνείδηση όλων 
µας ότι το σπάταλο, πελατειακό, συγκεντρωτικό, αλλά και αναποτελεσµατικό 

κράτος είναι η αιτία του ελληνικού προβλήµατος όπως το βιώνουµε σήµερα.  

  Στόχος του «Καλλικράτη» είναι γι' αυτό να αποκτήσουµε 
επιτέλους ένα καλό κράτος, σύγχρονο και αποτελεσµατικό, επιτελικό και 
αποκεντρωµένο, που ανοίγει νέους δρόµους ανάπτυξης, ένα κράτος 
«νοικοκύρη» που έχει ανάγκη ο Έλληνας πολίτης, που σέβεται τα χρήµατα 

των Ελλήνων φορολογουµένων, ένα κράτος βοηθό του πολίτη και της 
επιχείρησης.  
  Το νέο κράτος πρέπει να πατά σε γερά θεµέλια, γι' αυτό και η 

αλλαγή ξεκινά από τη βάση, από τους ∆ήµους, τις Περιφέρειες, τις 
αποκεντρωµένες κρατικές ∆ιοικήσεις. Παρά τις σηµαντικές προσπάθειες που 

έγιναν πάντοτε, καθόλου συµπτωµατικό βεβαίως αυτό, από τις κυβερνήσεις 
του ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν, η Αυτοδιοίκηση αντιµετωπίζει ακόµη µεγάλα και 
σύνθετα προβλήµατα.  

  Εκατοντάδες Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης µικροί σε 
µέγεθος, φτωχοί σε πόρους και αρµοδιότητες, συχνά υπερχρεωµένοι και 
συχνότερα ελλειµµατικοί, συχνά υπόλογοι για κακοδιαχείριση, κακοδιαχείριση 

και διαφθορά, αδυνατούν πολλοί από αυτούς να ανταποκριθούν στις 
προσδοκίες των πολιτών. Τα παρακάτω νούµερα είναι αποκαλυπτικά κ. 
Πρόεδρε.  
  Σήµερα το 88% του συνόλου των ∆ήµων της χώρας είναι ∆ήµοι 
µε πληθυσµό µικρότερο των 10.000 κατοίκων. Τι συνεπάγεται αυτό; Είναι 
προφανές αν αναλογιστεί κανείς ή εάν ψάξει να δει τι γίνεται µε την ένταξη 

έργων από αυτούς τους ΟΤΑ στο Γ' ΚΠΣ. Αν το ψάξει, αυτό που θα 

διαπιστώσει είναι ότι οι ΟΤΑ κάτω των 10.000 κατοίκων ενέταξαν κατά µέσο 

όρο 9 έργα στο Γ' ΚΠΣ, όταν ∆ήµοι µε πληθυσµό πάνω από 100.000 

κατοίκους είχαν µέσο όρο ένταξης 94 έργα.  

Γι' αυτό έχουµε υποχρέωση να γυρίσουµε οριστικά σελίδα, να 

προωθήσουµε µια µεγάλη διαρθρωτική αλλαγή όπως αυτή του «Καλλικράτη». 



ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 28/4/2010 

 7 

Να θέσουµε δηλαδή την Αυτοδιοίκηση σε τροχιά προόδου, πράγµα, που 

πρώτα απ' όλα η ίδια η Αυτοδιοίκηση ζητά. Να βάλουµε δηλαδή τα θεµέλια για 

µια ισχυρή Αυτοδιοίκηση.  

Χρειαζόµαστε χωρίς αµφιβολία ∆ήµους και Περιφέρειες που 

είναι λιγότερες σε αριθµό, µεγαλύτερες σε έκταση, πλουσιότερες σε πόρους, 
προσωπικό και αρµοδιότητες, που είναι πιο αποτελεσµατικοί, πιο οικονοµικοί, 
πιο διαφανείς και επιπλέον πιο δηµοκρατικοί, πιο ανοιχτοί στην κοινωνία, πιο 

κοντά στον πολίτη. 

Το σχέδιο «Καλλικράτης» κατά τη γνώµη µας είναι η λύση. Που 

σηµαίνει το τέλος εποχής για το πιο συγκεντρωτικό κράτος της Ευρώπης και 
ταυτόχρονα βεβαίως την αρχή µιας νέας πορείας. 

Πρώτο βήµα : να περιορίσουµε δραστικά τους Οργανισµούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας, ώστε να γίνουν µεγαλύτεροι, ισχυρότεροι 
και περισσότερο αποτελεσµατικοί στην άσκηση των αρµοδιοτήτων που τους 
ανατίθενται.  

Οι 910 ∆ήµοι και οι 124 Κοινότητες που υπάρχουν σήµερα 

συνενώνονται σε 333 έως 343 ∆ήµους. Οι 57 Νοµαρχίες και τα 19 Επαρχεία 

καταργούνται και αντικαθίστανται από 13 αιρετές Περιφέρειες και οι 13 

κρατικές Περιφέρειες αντικαθίσταται µε τη σειρά τους από 7 αποκεντρωµένες 
∆ιοικήσεις. 

Οι εξοικονοµήσεις του «Καλλικράτη» : Οι δραστικές συνενώσεις 
επηρεάζουν το σύνολο της δοµής και λειτουργίας των ΟΤΑ, όπως είναι 
φυσικό, οδηγώντας σε σηµαντική εξοικονόµηση πόρων. Για παράδειγµα, ο 

αριθµός των δηµοτικών συµβούλων από 16.150 που είναι σήµερα 

περιορίζεται στους µισούς περίπου. Επίσης οι 195 θέσεις Αντινοµαρχών 
αντικαθίστανται από τις µισές Αντιπεριφερειαρχών και οι 1.496 νοµαρχιακοί 
σύµβουλοι αντικαθίστανται από 703 περιφερειακούς συµβούλους. 

Συνολικά οι περισσότερες από 50.000 θέσεις πολιτικού 

προσωπικού µειώνονται σε 25.000 θέσεις. Μόνο δε από τη µείωση αυτών των 
θέσεων πραγµατοποιείται εξοικονόµηση της τάξης του 60%.  

Τη συνένωση των ΟΤΑ, όπως είπαµε, ακολουθούν – και όπως 
ήταν φυσιολογικό και επόµενο, αλλά για πρώτη φορά συµβαίνει – και τα 

Νοµικά Πρόσωπα των ∆ήµων. Από 6.000 που είναι σήµερα µειώνονται σε 
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λιγότερο από 2.000. Τα 60.000 περίπου µέλη των διοικήσεων των ∆ιοικητικών 
Συµβουλίων των δηµοτικών επιχειρήσεων των ΟΤΑ, µειώνονται κατά 40.000 

και βεβαίως φτάνουν σε ένα αριθµό περί τις 20.000 µέλη ∆ιοικητικών 
Συµβουλίων δηµοτικών επιχειρήσεων. 

Όπως αντιλαµβάνεται ο καθένας πρόκειται για τη βαθύτερη 

διαρθρωτική αλλαγή σε έκταση τουλάχιστον στο χώρο της Αυτοδιοίκησης, 
που έχει γίνει µέχρι σήµερα. 

Συνολικά η δοµική αλλαγή του «Καλλικράτη» εξοικονοµεί 
περίπου εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ το χρόνο, συνεισφέροντας 
εµπράκτως στα δηµοσιονοµικά µεγέθη της χώρας και βεβαίως στη 

δηµοσιονοµική της σταθεροποίηση, όπως ακριβώς θα πιστοποιήσει το 

προσεχές διάστηµα – και αναµένουµε κι εµείς – η έκθεση του Γενικού 

Λογιστηρίου του Κράτους. 
Όσον αφορά τώρα το άλλο µεγάλο και κρίσιµο θέµα της 

χωροθέτησης. Ξεκινούµε από τις Περιφέρειες. Οι Περιφέρειες µε αιρετά 

όργανα, νέες αρµοδιότητες και πόρους, συγκροτούνται στα όρια των 
σηµερινών 13 διοικητικών Περιφερειών.  

Οι διοικητικές Περιφέρειες της χώρας 24 χρόνια µετά τη 

θεσµοθέτησή τους, έχουν αποκτήσει µια διοικητική λειτουργία που τις καθιστά 

χρήσιµες και αποτελεσµατικές στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς 
αµφιβολία. Στη διατήρηση των 13 Περιφερειών ως διοικητικής διαίρεσης για τη 

συγκρότηση των αυτοδιοικούµενων Περιφερειών, κατατείνει και η ανάλυση 

κόστους – οφέλους σε µια σειρά από ενδεχόµενες αλλαγές τους. 
Επιπλέον, οι Περιφέρειες έχουν υλοποιήσει µέχρι σήµερα πολλά 

περιφερειακά προγράµµατα από τα οποία έχουν αποκτήσει τεράστια 

εµπειρία.  

Το κρισιµότερο : η αλλαγή των Περιφερειών θα δηµιουργούσε 
προβλήµατα στην απρόσκοπτη υλοποίηση των περιφερειακών 
προγραµµάτων του ΕΣΠΑ και είναι προφανές ότι ως χώρα δεν έχουµε κανένα 

περιθώριο να επιτρέψουµε κάτι τέτοιο. 

Οφείλουµε πάση θυσία να αποφύγουµε, εν µέσω µάλιστα της 
παρούσας δηµοσιονοµικής κρίσης, κάθε τι που θα αποτελούσε πρόσκοµµα 

στην απρόσκοπτη υλοποίηση των περιφερειακών προγραµµάτων, που 
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αποτελούν χωρίς αµφιβολία ζωτική συνθήκη, όχι µόνο για την οικονοµία των 
Περιφερειών αλλά και για το σύνολο της χώρας. 

Η µετατροπή των υφιστάµενων Περιφερειών σε βαθµίδα 

Αυτοδιοίκησης δηµιουργεί την ανάγκη δηµιουργίας νέων, λιγότερων σε αριθµό 

πια αποκεντρωµένων δοµών κρατικής ∆ιοίκησης. Για το λόγο αυτό 

δηµιουργούνται 7 αποκεντρωµένες κρατικές ∆ιοικήσεις.  
Ο αριθµός των αποκεντρωµένων κρατικών ∆ιοικήσεων 

τεκµηριώνεται τόσο µε την ανάλυση των οικονοµικών, αλλά και των 
κοινωνικών, των χωροταξικών και των γεωγραφικών δεδοµένων, όσο 

βεβαίως και µε τη συγκριτική αξιολόγηση που κάναµε, του κόστους και του 

οφέλους µε βάση όλα τα εναλλακτικά σενάρια. Η διοικητική αυτή διαίρεση 

είναι προτιµότερη τόσο από την προηγούµενη, όσο βεβαίως και από πολλές 
άλλες εναλλακτικές λύσεις που εξετάστηκαν.  

Με τις 7 αποκεντρωµένες κρατικές ∆ιοικήσεις εξασφαλίζονται 
ισχυρές διοικητικές ενότητες στην Περιφέρεια ώστε να διευκολυνθεί η 

περαιτέρω αποκέντρωση των κρατικών αρµοδιοτήτων που µε τον 
«Καλλικράτη» απλώς ξεκινά. Παράλληλα εξασφαλίζεται µεγαλύτερο εύρος 
επιλεξιµότητας για τη χρηµατοδότηση από τα διαρθρωτικά Ταµεία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ένα παράδειγµα γι' αυτό : η αποκεντρωµένη κρατική ∆ιοίκηση 

Ηπείρου και ∆υτικής Μακεδονίας, από τη µια και η αντίστοιχή της Μακεδονίας 
- Θράκης από την άλλη, εξασφαλίζει σύµφωνα και µε τη µελέτη που κάναµε 
από κοινού µε το Υπουργείο Οικονοµίας, τη βέλτιστη επιλεξιµότητα, στην 
πραγµατικότητα την παραµονή στο στόχο 1 για όλη τη Βόρεια Ελλάδα στην 
επόµενη διαπραγµατευτική περίοδο για το επόµενο Κοινοτικό Πλαίσιο 

Στήριξης, που σε διαφορετική περίπτωση δεν είναι βέβαιο ότι κάτι τέτοιο θα 

επιτυγχάνονταν. 
Ας έρθουµε τώρα στους ∆ήµους : Η ισχυρή Αυτοδιοίκηση, όπως 

είπαµε µε τις νέες αρµοδιότητες που αναλαµβάνει, προϋποθέτει ∆ήµους  µε 
πληθυσµιακή και έτσι διοικητική, λειτουργική και διαχειριστική επάρκεια. Η 

συγκρότησή τους προωθείται απαρέγκλιτα σε όλη την επικράτεια.  

Τα κριτήρια για τις συνενώσεις του «Καλλικράτη» βασίζονται σε 
µια σειρά από αυστηρές παραµέτρους που εφαρµόζονται ενιαία για όλη τη 
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χώρα. Τα κριτήρια χωροθέτησης, άλλωστε, βασίζονται όπως έχουµε ξαναπεί, 
σε όσα είχε υιοθετήσει η Κεντρική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδας 
στο Συνέδριο της Κυλλήνης το 2007. 

Πρέπει να σηµειωθεί εξ αρχής ότι ως πληθυσµιακό µέτρο για την 
εφαρµογή των κριτηρίων, χρησιµοποιείται ο µόνιµος πληθυσµός της 
απογραφής του 2001, που απεικονίζει πιστότερα και κατά τον πλέον επίσηµο 

τρόπο την πραγµατική κατάσταση των ∆ήµων και των ∆ηµοτικών 
∆ιαµερισµάτων. 

Η εφαρµογή των παραπάνω κριτηρίων συµπληρώνεται µε ειδικά 

κριτήρια. Συγκεκριµένα : 

1. Εισάγεται ελάχιστο πληθυσµιακό µέγεθος οι 10.000 µόνιµοι κάτοικοι 
προκειµένου ένας ∆ήµος που προκύπτει από συνένωση, να µπορέσει 
να ασκήσει επαρκώς τις αρµοδιότητές του, εξασφαλίζοντας 
λειτουργική, διοικητική και οικονοµική επάρκεια. Κανένας ∆ήµος 
δηλαδή δεν µπορεί κάτω από αυτό το όριο, µε µόνη εξαίρεση πάντοτε 
τους νησιωτικούς και τους ορεινούς ∆ήµους κατά τη γνώµη µας να 

σταθεί στο νέο περιβάλλον. 
2. Το παραπάνω όριο των 10.000 κατοίκων αυξάνεται κατά 20% 

προκειµένου ένας ∆ήµος να µπορεί να διατηρηθεί στα σηµερινά του 

διοικητικά όρια, ως ένας αυτοτελής ∆ήµος. 
3. Όπως είναι φυσικό και αναντίλεκτο, για τις µητροπολιτικές περιοχές 

των πολεοδοµικών συγκροτηµάτων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, το 

παραπάνω όριο προσδιορίζεται στους 25.000 κατοίκους. Οι λόγοι εδώ 

είναι προφανείς: οικιστική πυκνότητα, αλλά και η µητροπολιτική τους 
οργάνωση οδηγεί υποχρεωτικά σε µεγαλύτερες ενότητες. Προφανές 
είναι επίσης ότι το όριο αυτό δεν αποκλείει - και το τονίζουµε αυτό - τη 

δυνατότητα κάποιου ∆ήµου, κάποιων ∆ήµων να συνενωθούν εφόσον 
οι ίδιοι το επιθυµούν συνεκτιµώντας ότι µπορούν έτσι καλύτερα να 

ανταποκριθούν στην ευθύνη και στην αποστολή τους απέναντι στους 
δηµότες τους. Ακόµη βέβαια και σε αυτή την περίπτωση, αν κανείς 
υπερβαίνει το όριο που µόλις προαναφέρθηκε, για µας αυτό είναι µια 

κρίσιµη προϋπόθεση η οποία σαφώς και µπορεί να γίνει αποδεκτή. 
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4. ∆εν διασπώνται, δεν µπορούν να διασπαστούν τα όρια των ∆ήµων, 
των Νοµών αλλά και των Περιφερειών. Οι συνενώσεις αφορούν το 

σύνολο της σηµερινής εδαφικής ακεραιότητας και Περιφέρειας των 
ΟΤΑ. Ταυτόχρονα εισάγεται διαδικασία για τη δυνατότητα µεταφοράς 
σηµερινών τοπικών ∆ιαµερισµάτων σε άλλους όµορους ∆ήµους στο 

άµεσο µέλλον, µε συγκεκριµένη διάταξη που έχει περιληφθεί στο 

σχέδιο νόµου. 

5. ∆εν είναι, όπως είναι προφανές, δυνατό να συνενωθούν ∆ήµοι χωρίς 
εδαφική συνέχεια για προφανείς συγκοινωνιακούς αλλά και όχι µόνο 

λόγους.  
6. Ιδιαίτερη πρόνοια υπάρχει για τα νησιά σύµφωνα µε τη σχετική 

συνταγµατική επιταγή. Στα νησιά εφαρµόζεται η αρχή ένας ∆ήµος σε 
κάθε νησί, ανεξαρτήτως πληθυσµού. Μόνο τα µικρά νησιά τα οποία 

εξυπηρετούνται από άλλοτε νησιωτικούς ∆ήµους και διαθέτουν 
απρόσκοπτη τακτική επικοινωνία µε την έδρα τους, συνενώνονται µε 
αυτόν. Είναι απόλυτα επιβεβαιωµένο ότι η πολυδιάσπαση µιας 
περίκλειστης εδαφικής ενότητας όπως είναι ένα νησί, δηµιουργεί πολύ 

σοβαρές διοικητικές δυσλειτουργίες και απώλειες πόρων. Είναι γνωστά 

σε όλους µας τα παραδείγµατα βασικών έργων υποδοµής που δεν 
ολοκληρώνονται µέσα στα νησιά, επειδή ένας τυχαίνει από τους 
∆ήµους του οποιουδήποτε νησιού να µην ανταποκρίνεται ή ένας να 

αρνείται, παραδείγµατος χάριν, τη χωροθέτηση ενός χώρου 

υγειονοµικής ταφής σε ένα νησί. Εκεί, που άλλη λύση όµως δεν 
υπάρχει όπως στην ηπειρωτική Ελλάδα.  

Κατά τη γνώµη µας οι νησιωτικοί ∆ήµοι είναι οι µεγάλοι 
κερδισµένοι από το πρόγραµµα «Καλλικράτης», γιατί πέρα από τις 
αρµοδιότητες των ηπειρωτικών καλλικράτειων ∆ήµων, αποκτούν ακόµη 

περισσότερες, γίνονται έτσι ∆ήµοι – κυβερνεία, που συγκεντρώνουν 
ευρύτατες εξουσίες, αρµοδιότητες. Ιδιαίτερα δε οι µεγάλοι νησιωτικοί ∆ήµοι 
αποκτούν ένα νέο status. Όλοι αντιλαµβάνονται, πολύ περισσότερο αυτοί που 

υπηρετούν την Αυτοδιοίκηση, τι σηµαίνει και τι συµβαίνει όταν για παράδειγµα 

η Λέσβος καταστεί ο 18ος µεγαλύτερος ∆ήµος στη χώρα, ή η Ρόδος ο 9ος 

µεγαλύτερος ∆ήµος στη χώρα, ή η Κέρκυρα ο 13ος µεγαλύτερος ∆ήµος. 
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Ταυτόχρονα όπως είναι προφανές και αποτελούσε υποχρέωσή 

µας, λαµβάνονται όλα τα µέτρα ώστε σε αυτές τις περιπτώσεις των ευρέων 
συνενώσεων να παρασχεθεί κάθε είδους στήριξη που βεβαίως θα καταστεί 
αναγκαία, ώστε το εγχείρηµα να λειτουργήσει απρόσκοπτα και 
αποτελεσµατικά. 

Τα πολύ µικρά νησιά συνενώνονται µε τα γειτονιά τους, µόνο 

εφόσον διαθέτουν τακτική σύνδεση µε το λιµάνι - έδρα του νέου ∆ήµου. Σε 
αυτά ο «Καλλικράτης» µεριµνά για την αποκλειστική παρουσία του τοπικού 

Αντιδηµάρχου στο νησί και την ισότιµη αντιµετώπιση των αναγκών τους από 

την έδρα του ∆ήµου. 

7. Αντίστοιχη πρόνοια υπάρχει και για το άλλο µεγάλο και ιδιαίτερο 

κοµµάτι της χώρας, το ορεινό ανάγλυφο της Ελλάδας. Οφείλει να είναι 
σεβαστό και να λαµβάνεται υπόψη κατά τη χωροθέτηση σύµφωνα µε τη 

συνταγµατική επιταγή. Ο χαρακτηρισµός ενός νέου δήµου ως ορεινού 

βασίζεται στο χαρακτηρισµό των δηµοτικών διαµερισµάτων αυτού από 

την Ελληνική Στατιστική Αρχή, όχι από το Υπουργείο Εσωτερικών, όχι 
από την Επιστηµονική Επιτροπή. Έτσι και µόνο έτσι µπορεί ο νέος 
συνενωµένος δήµος να εξαιρεθεί από το εθνικό πληθυσµιακό κατώφλι 
που ισχύει για τους µη ορεινούς ∆ήµους, εφόσον δηλαδή 

χαρακτηρίζεται µε συνυπολογισµό όλων των δηµοτικών του 

διαµερισµάτων, των δηµοτικών του κοινοτήτων πλέον, τελικά ως 
ορεινός µε ποσοστό άνω του 50%. Ειδικά για τους ορεινούς ∆ήµους 
εφαρµόζεται διακριτό πληθυσµιακό κατώφλι που προσδιορίζεται στους 
2.000 κατοίκους.  

8. Για τις περιπτώσεις των µεγάλων αστικών κέντρων της Περιφέρειας, 
πρέπει να τονίσω ότι σε αυτά συνενώνονται υποχρεωτικά όµοροι ∆ήµοι 
µε τους οποίους συναποτελούν στην πραγµατικότητα τέτοιες 
περιπτώσεις ∆ήµων λειτουργική ενότητα ανεξαρτήτως πληθυσµιακού 

ορίου. Έχουν κοινή αστική συγκοινωνία, έχουν κοινά φανάρια σε 
πολλές περιπτώσεις, ∆ήµων οι οποίοι συνήθως συµπίπτει να είναι και 
έδρες, να είναι και πρωτεύουσες νοµών. 

Με τα κριτήρια αυτά οδηγηθήκαµε στην αναζήτηση της βέλτιστης 
λύσης σε κάθε δήµο. Μετά από δουλειά πράγµατι µηνών καταλήξαµε αφού 

αποκλείσαµε κάθε εναλλακτική δυνατότητα, στην καλύτερη δυνατή οργάνωση 
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κάθε νοµού, τηρώντας πάντα τα ίδια κριτήρια για κάθε οµοειδή κατηγορία. Στη 

συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων η λύση που προκύπτει ως βέλτιστη 

είναι µία, γι’ αυτό και µία εισηγούµαστε. 
Υπάρχουν λίγες περιπτώσεις όπου η εφαρµογή αυτών των 

κριτηρίων µπορεί να οδηγήσει σε δύο διαφορετικές λύσεις που µπορούν σε 
αυτή την περίπτωση να αξιολογηθούν ότι ανταποκρίνονται εξίσου στην εκ των 
πραγµάτων πολυπαραγοντική διαδικασία της χωροθέτησης.  

Στις περιπτώσεις αυτές θέτουµε σε διαβούλευση και τις δύο 

εναλλακτικές λύσεις που µας προκύπτουν. Πρόκειται συγκεκριµένα για 14 

περιπτώσεις στο σύνολο 333 ∆ήµων που είναι ακριβώς οι ∆ήµοι που 

προτείνουµε. Τις επόµενες ηµέρες και ως την κατάθεση του νοµοσχεδίου στη 

Βουλή, θα έχουµε τη δυνατότητα να συναξιολογήσουµε τα επιχειρήµατα που 

θα αναπτυχθούν στο δηµόσιο διάλογο, ώστε να καταλήξουµε στην τελική 

οριστική καλύτερη δυνατή επιλογή. 

Προφανώς βέβαια, το ίδιο ισχύει και για κάθε άλλη προτεινόµενη 

λύση. Όλες τίθενται σε διαβούλευση και σε όλες θα αξιολογηθεί κάθε 
παρατήρηση, κάθε προβληµατισµός, κάθε πρόταση που βελτιώνει τη 

συνολική λύση. 

Στο σηµείο αυτό επιτρέψτε µου να τονίσω κάτι ακόµη. Κάθε ένας 
έχει και δικαιούται να έχει την άποψή του για το τι θεωρεί προσφορότερο. 

Ευθύνη δική µας όµως είναι να εναρµονίσουµε τις ανάγκες κάθε τοπικής 
κοινωνίας ξεχωριστά, µε τις ανάγκες του συνόλου του νοµού εντός του οποίου 

οργανώνεται η χωροθέτηση. 

Και ακόµη παραπέρα και όλων των νοµών τη χωροθέτηση να 

την εναρµονίσουµε στη βάση εθνικών κριτηρίων που εφαρµόζονται σε κάθε 
οµοειδή περίπτωση. Όπως είπαµε, θα ακούσουµε µε προσοχή κάθε άποψη, 

αλλά στο τέλος δεν µπορούµε παρά να ανταποκριθούµε στην ευθύνη που 

έχουµε για µία συνολική ενιαία αντικειµενική πρόταση που εξυπηρετεί το 

γενικό συµφέρον και αυτό θα κάνουµε βεβαίως εισηγούµενοι στη Βουλή, η 

οποία και θα αποφασίζει. 
∆υο λόγια για το τι αλλάζει µε τον «Καλλικράτη», γιατί 

«Καλλικράτης» δεν είναι µόνο οι αλλαγές στα όρια ∆ήµων και Περιφερειών.  
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Αρµοδιότητες : Με τον «Καλλικράτης» πράγµατι όπως είπε ο 

Πρωθυπουργός προωθούµε µια εκτεταµένη αποκέντρωση αρµοδιοτήτων, τη 

σηµαντικότερη ίσως έως σήµερα. Αυτές συνοδεύονται εξ αρχής από τους 
αντίστοιχους πόρους και το αντίστοιχο προσωπικό και αυτό υπογραµµίζεται. Η 

αρχή αυτή δε θα τηρηθεί απαρέγκλιτα µε απόλυτη αυστηρότητα.  

∆εν θα επαναληφθεί το φαινόµενο να µεταφέρονται απλώς 
ευθύνες χωρίς την εξασφάλιση των απαραίτητων προϋποθέσεων. Κατά 

συνέπεια, οι νέοι ∆ήµοι και οι νέες Περιφέρειες θα έχουν περισσότερες 
δυνατότητες για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των πολιτών, γιατί περί 
αυτού πρόκειται. 

Επιτρέψτε µου σε αυτό το σηµείο να ευχαριστήσω όλους σας για 

τη στενή συνεργασία που είχαµε όλο αυτό το διάστηµα των τελευταίων µηνών 
για το συγκεκριµένο θέµα. Η ειλικρινής προσπάθεια, κ. Πρόεδρε, για 

πραγµατική και ουσιαστική µεταφορά αρµοδιοτήτων απ’ όλα τα Υπουργεία 

στην αποκεντρωµένη διοίκηση, αλλά και στην αυτοδιοίκηση, έφτασε σε 
αρκετές περιπτώσεις, και αυτό πρέπει να το υπογραµµίσω, στα όρια που το 

Σύνταγµα επιτρέπει. 
Συγκεκριµένα: Οι νέες αρµοδιότητες των νέων ∆ήµων αφορούν 

στους τοµείς Πολεοδοµίας, Πρόνοιας, Υγείας, Παιδείας, Εµπορίου, 

Μεταφορών. Επίσης στο πλαίσιο της νησιωτικότητας, οι ∆ήµοι αποκτούν 
ακόµη περισσότερες αρµοδιότητες ώστε να αναδειχθούν σε πραγµατικά 

κυβερνεία.  

Σε ότι αφορά τώρα Περιφέρειες, οι νέες αρµοδιότητες αφορούν 
στην περιφερειακή ανάπτυξη, όπως τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά 

Προγράµµατα και τη συµµετοχή στην κατάρτιση και εφαρµογή του ΕΣΠΑ για 

την περίοδο 2007-2013. Αφορούν στις ∆ηµόσιες Υγειονοµικές Περιφέρειες, 
στις ∆ΥΠΕ. Αφορούν στην κατασκευή, συντήρηση και ανακαίνιση οδών µαζί 
µε τις αντίστοιχες βεβαίως µελέτες και την εκπόνησή τους.  

Στο σχεδιασµό, στη µελέτη, στην κατασκευή και συντήρηση 

συγκοινωνιακών, αντιπληµµυρικών, κτιριακών, ηλεκτροµηχανολογικών, 
λιµενικών έργων, αλλά και εγγειοβελτιωτικών έργων. Στην εποπτεία των 
δηµόσιων ΙΕΚ, στην αδειοδότηση πολιτιστικού χαρακτήρα φορέων της 
Περιφέρειας. 
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Πρέπει να σηµειωθεί ότι στην Περιφέρεια Αττικής και στο 

µητροπολιτικό διαµέρισµα Θεσσαλονίκης, µεταφέρονται επιπλέον 
αρµοδιότητες µε στόχο την ανάπτυξη και την εύρυθµη λειτουργία των δύο 

µεγαλύτερων χωρικών ενοτήτων της χώρας και όλα αυτά ως πρώτο βήµα, ως 
η νέα αρχή. 

Όσον αφορά στα οικονοµικά, το σχέδιο «Καλλικράτης» δίνει 
επίσης έµφαση στην εξασφάλιση της απρόσκοπτης χρηµατοδότησης των 
νέων ΟΤΑ. Καθιερώνονται οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι για την οικονοµική 

στήριξη των ∆ήµων και των Περιφερειών.  
Συγκεκριµένα οι ΚΑΠ των ∆ήµων περιλαµβάνουν: Το φόρο 

εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, 
αλλά και το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας. Οι ΚΑΠ των Περιφερειών 
περιλαµβάνουν: Το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, το φόρο εισοδήµατος 
φυσικών και νοµικών προσώπων. Η σύνδεση των πόρων της αυτοδιοίκησης 
µε το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας ειδικά, που είναι ένας δυναµικός φόρος και 
πόρος, εξασφαλίζει στην αυτοδιοίκηση την καλύτερη δυνατή οικονοµική θέση 

που µπορεί να αποκτήσει. 
Μια κρίσιµη καινοτοµία του προγράµµατος, η εξυγίανση των 

υπερχρεωµένων ∆ήµων. Σε ∆ήµους ή πρώην ∆ήµους που έχουν υπερβολικό 

δανεισµό ή άλλα χρέη, εισάγεται διαδικασία εξυγίανσης βάσει ειδικού 

προγράµµατος. Με την υπαγωγή στο πρόγραµµα τίθενται για πρώτη φορά 

αυστηρά όρια στο δανεισµό των ∆ήµων, περιορίζονται οι προσλήψεις, 
παρακολουθείται το πρόγραµµα εξυγίανσης.  

Στις περιπτώσεις που η εξυγίανση δεν αφορά το σύνολο του 

∆ήµου, αλλά µόνο µία απ’ τις ενότητες που συνενώνονται, το πρόγραµµα 

εφαρµόζεται όχι για το σύνολο του νέου «Καλλικράτη» του δήµου, αλλά για το 

συγκεκριµένο συνενούµενο υπερχρεωµένο δήµο ενότητα του καινούργιου 

«Καλλικράτη» του δήµου. 

Και για να µην υπάρξουν στο µέλλον ξανά περιπτώσεις ∆ήµων 
που θα προβούν ξανά σε υπερβολικούς δανεισµούς, µε το πρόγραµµα 

«Καλλικράτης» καθιερώνουµε αυστηρά πλέον όρια στα κριτήρια δανεισµού. 

Γιατί πέραν όλων των άλλων, σας θυµίζω ότι οι υπερβολικοί αυτοί δανεισµοί 
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δεν έχουν αντίκτυπο µόνο στα χρέη κάθε δήµου, αλλά συνυπολογίζονται και 
στο δηµόσιο χρέος της χώρας. 

Όσον αφορά στο προσωπικό, τις συνενώσεις των ∆ήµων των 
ΟΤΑ, αλλά και τις µεταφορές των αρµοδιοτήτων και στις Περιφέρειες και στους 
∆ήµους, θα ακολουθήσει η µετάταξη και του αντίστοιχου προσωπικού. Οι 
υπάλληλοι που θα µεταταχθούν σε αντίστοιχες θέσεις των συνενούµενων ΟΤΑ 

θα διατηρήσουν όπως είναι φυσικό όλα τα εργασιακά και ασφαλιστικά τους 
δικαιώµατα που προβλέπει ο νόµος, θα αξιοποιηθούν όπου υπάρχει ανάγκη 

µε µια εξορθολογισµένη κατανοµή του ανθρώπινου δυναµικού. 

Εκεί όµως που στο τέλος αυτής της φάσης των εθελοντικών 
µετατάξεων διαπιστωθεί ότι αλλού υπάρχουν κενές θέσεις και αλλού υπάρχει 
πλεονάζον δυναµικό, θα τεθεί σε εφαρµογή η άλλη διάταξη του νοµοσχεδίου 

που προβλέπει το καθεστώς των υποχρεωτικών µετατάξεων.  
Όσον αφορά στη διακυβέρνηση, κεντρικό στοιχείο της νέας 

αρχιτεκτονικής είναι η θεµελίωση ενός νέου συστήµατος διακυβέρνησης που 

διευρύνει τη συµµετοχή και εµβαθύνει τη δηµοκρατία, που ενισχύει τη 

συλλογική λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και επιτρέπει την καλύτερη 

συµµετοχή των πολιτών.  
Ιδιαίτερα στους ∆ήµους επισηµαίνουµε ότι µεταξύ άλλων αίρεται 

το ηλικιακό όριο των 21 ετών για την εκλογή δηµοτικού και περιφερειακού 

συµβούλου. Στόχος να δώσουµε στους νέους από 18 ετών την ευκαιρία να 

διαµορφώσουν το µέλλον του τόπου τους.  
∆εύτερον : Επίσης ιδιαίτερη προσοχή δίνουµε στους νέους 

θεσµούς διαβούλευσης και συµµετοχής για τον πολίτη. Σήµερα δεν υπάρχει 
κάποιος τέτοιος θεσµός, δηλαδή που να δίνει τη δυνατότητα οργανωµένης 
διαβούλευσης και έκφρασης των τοπικών φορέων. Γι’ αυτό σε κάθε δήµο άνω 

των 10 χιλιάδων κατοίκων και σε κάθε Περιφέρεια, συστήνεται Επιτροπή 

∆ιαβούλευσης, για να έχει τη δυνατότητα κάθε πολίτης να εκθέτει τις 
προτάσεις αλλά και τους προβληµατισµούς του για κάθε θεσµικό, συλλογικό ή 

και ιδιαίτερο θέµα που µπορεί να απασχολεί αυτόν ή την κοινότητα στην οποία 

ζει. 
Συστήνεται και λειτουργεί σε κάθε δήµο Συµβούλιο Ένταξης 

Μεταναστών για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που δηµιουργεί το 
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ζήτηµα της µετανάστευσης. Θεσπίζονται θέσεις Αντιδηµάρχων και 
Αντιπεριφερειαρχών µε αποκλειστικά τοπικές αρµοδιότητες. ∆ιασφαλίζεται έτσι 
η εκ του σύνεγγυς µέριµνα για τα θέµατα των συνενούµενων ∆ήµων και 
νοµαρχιών. Οι τοπικοί Αντιπεριφερειάρχες εκλέγονται άµεσα. ∆ιασφαλίζεται 
έτσι η διεύρυνση της δηµοκρατικής νοµιµοποίησης της Περιφέρειας, αλλά 

βεβαίως και η πιο ισόρροπη κατανοµή των εξουσιών µέσα σε αυτήν.  
Πέµπτον, όσον αφορά τον έλεγχο και την εποπτεία. Είναι 

γεγονός ότι το σηµερινό σύστηµα ελέγχου είναι ανεπαρκές και αυτό για τρεις 
λόγους. Πρώτον, γιατί ο έλεγχος νοµιµότητας πραγµατοποιείται από το Γενικό 

Γραµµατέα της Περιφέρειας, δηλαδή από µετακλητό υπάλληλο διορισµένο 

από την εκάστοτε κυβέρνηση. 

∆εύτερον, γιατί τα µέλη της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου ασκούν 
παρεµπιπτόντως το ελεγκτικό έργο, χωρίς να διαθέτουν την αναγκαία 

υποστήριξη από εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό για τον έλεγχο 

τεχνικών ζητηµάτων.  
Τρίτον, διότι η εµπλοκή του Ελεγκτικού Συνεδρίου αφορά µόνο 

τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών όσων ∆ήµων έχουν πληθυσµό άνω των 
5.000 κατοίκων, και βεβαίως λίγων ορισµένων ΝΠ∆∆. Όχι τα ΝΠΙ∆, όχι τις 
∆ηµοτικές Επιχειρήσεις, όχι τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και βέβαια όχι την 
είσπραξη των εσόδων. 

Επίσης, ο προσυµβατικός έλεγχος νοµιµότητας περιορίζεται σε 
συµβάσεις άνω του 1 εκατ. ευρώ. Με το προσχέδιο νόµου, µε το σχέδιο 

«Καλλικράτης» εισάγεται ένα νέο τριπλό σύστηµα εποπτείας των Οργανισµών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πρώτα το Ελεγκτικό Συνέδριο θα ασκεί προληπτικό 

έλεγχο στις δαπάνες όλων των ∆ήµων, ανεξαρτήτως πληθυσµού,  όλων των 
δηµοτικών επιχειρήσεων και όλων των Περιφερειών. 
  Θα διενεργεί τακτικό ετήσιο δειγµατοληπτικό έλεγχο 

κατασταλτικού χαρακτήρα και αν χρειαστεί έκτακτο γενικό ή θεµατικό έλεγχο. 

Θα ασκεί επίσης γενικευµένο προσυµβατικό έλεγχο νοµιµότητας σε κάθε 
σύµβαση την οποία συνάπτουν οι ∆ήµοι, οι Περιφέρειες και τα νοµικά τους 
πρόσωπα καθώς και οι επιχειρήσεις τους. 
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  Επίσης, ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχει τη 

δυνατότητα εάν διαπιστώσει αδράνεια σε ότι αφορά την είσπραξη εσόδων να 

ορίσει ηµεροµηνία είσπραξής τους.  
  Σε περίπτωση παρατεταµένης αδράνειας που θα οφείλεται σε 
δόλο ή βαριά αµέλεια των διοικούντων των ∆ήµων ή τα νοµικά του πρόσωπα 

των Περιφερειών κ.ο.κ. έχει δικαίωµα να παραπέµψει πρώτον τους αιρετούς 
στην αρµόδια Επιτροπή για καταλογισµό της ζηµιάς που προξένησαν, 
δεύτερον τους υπαλλήλους στο Ελεγκτικό Συνέδριο για καταλογισµό της 
ζηµιάς που και αυτοί προκάλεσαν.  
  Με το σχέδιο «Καλλικράτης» συστήνεται αυτοτελής υπηρεσία 

εποπτείας των ∆ήµων και των Περιφερειών ανεξάρτητη από κάθε πολιτική 

επιρροή στις έδρες των επτά αποκεντρωµένων διοικήσεων. Θα είναι αρµόδια 

για τον έλεγχο νοµιµότητας των πράξεων των ΟΤΑ αλλά βεβαίως και για τον 
πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών.  
  Ο ελεγκτής νοµιµότητας είναι ανώτατος υπάλληλος που η 

επιλογή του γίνεται αξιοκρατικά από το ΕΙΣΕΠ από το Ειδικό Συµβούλιο 

Επιλογής Προϊσταµένων τα µέλη του οποίου θυµίζω προέρχονται 
αποκλειστικά από το ΑΣΕΠ και από το «Συνήγορο του Πολίτη», ύστερα από 

πρόταση των επικεφαλής των χωρίς καµιά εµπλοκή του Υπουργού 

Εσωτερικών, του εκάστοτε Υπουργού Εσωτερικών.  
  Στα καθήκοντα του ελεγκτή νοµιµότητας περιλαµβάνεται ο 

υποχρεωτικός έλεγχος νοµιµότητας αποφάσεων των ∆ήµων και των 
Περιφερειών αλλά και των επιχειρήσεών τους. Σε περίπτωση δε που 

διαπιστωθεί ότι η απόφαση είναι παράνοµη αυτοµάτως την ακυρώνει.  
  Ένα κρίσιµο σηµείο είναι αυτό το οποίο αποτελεί και ένα 

ιδιαίτερο σκέλος του όλου εγχειρήµατος για να πάρει υπόσταση το χωριό και η 

γειτονιά ξανά. Με το σχέδιο «Καλλικράτης» φιλοδοξούµε να θεµελιώσουµε µια 

νέα σχέση κράτους – πολίτη. Φιλοδοξούµε να φέρουµε το κράτος και την 
αυτοδιοίκηση πιο κοντά αλλά και στον πολίτη και όσο το δυνατόν να 

πετύχουµε την καλύτερη εξυπηρέτησή του.  

  Κάθε αρµοδιότητα, κάθε εξουσία θα φροντίσουµε, φροντίζουµε 
µε το πρόγραµµα «Καλλικράτης» να πάει στο εγγύτερο σηµείο για τον πολίτη. 

Για το λόγο αυτό σε κάθε συνενούµενο δήµο παραµένει το σύνολο των 
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υπηρεσιών ενώ προβλέπεται αντιδήµαρχος που θα µεριµνά για τις τοπικές 
υποθέσεις.  
  Ενισχύεται η ενδοδηµοτική αποκέντρωση µε τη δηµιουργία 

ενισχυµένων τοπικών και δηµοτικών κοινοτήτων, στη θέση των σηµερινών 
τοπικών διαµερισµάτων.  
  Μια φράση µόνο γι΄ αυτό. Επαναφέρουµε την έννοια της 
κοινότητας στη θέση του σηµερινού διαµερίσµατος, γιατί πιστεύουµε ότι 
αφορά στους δηµότες και την κοινωνία, γιατί πιστεύουµε ότι δεν αφορά µια 

απλή διοικητική έννοια, µια απλή διοικητική ενότητα. Και το χωριό και η 

γειτονιά συγκροτούν κοινότητες. Σε αυτές δίνει υπόσταση ο «Καλλικράτης» 

στο πλαίσιο πάντοτε βέβαια των νέων ισχυρών ∆ήµων της χώρας.  
  Επίσης προωθούνται µια σειρά από καινοτόµες αλλαγές. 
∆ηµιουργούνται 1.200 δηµοτικά ηλεκτρονικά κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών 
για να τοποθετηθούν σε κάθε χωριό, σε κάθε γειτονιά, όπου σήµερα κάτι 
τέτοιο δεν λειτουργεί. 
  Οι ∆ήµοι συνιστούν ειδικό αυτοτελές  γραφείο για την παροχή 

διοικητικής βοήθειας στο σπίτι. Ένα πρόγραµµα που απευθύνεται σε άτοµα 

που έχουν αδυναµία προσπέλασης στους ∆ήµους ή στα ΚΕΠ ή στην εποχή 

της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.  
  Εισάγεται η έξυπνη κάρτα του δηµότη και υλοποιείται έτσι η 

έξυπνη κάρτα του πολίτη. Θεσµοθετούµε σε κάθε δήµο και Περιφέρεια τον 
Συµπαραστάτη του δηµότη και της επιχείρησης. Στα πρότυπα του Συνηγόρου 

του Πολίτη, ο Συµπαραστάτης δέχεται καταγγελίες άµεσα θιγόµενων πολιτών 
και επιχειρήσεων για ζητήµατα κακοδιοίκησης ∆ήµων, Περιφερειών αλλά και 
των νοµικών τους προσώπων.  
  Στις Περιφέρειες συστήνεται Επιτροπή Ισότητας των Φύλων που 

εισηγείται αντίστοιχες πολιτικές.  
  Κλείνοντας, για το κρίσιµο επίσης σκέλος του πως θα 

εφαρµοστεί το πρόγραµµα «Καλλικράτης», το επιχειρησιακό µε άλλα λόγια 

σχέδιο : Σε ότι αφορά την εφαρµογή του «Καλλικράτη», οι νέες δηµοτικές και 
περιφερειακές αρχές που θα προκύψουν από τις τοπικές εκλογές του 

προσεχούς Νοεµβρίου, θα πρέπει από την 1η Ιανουαρίου του 2011 που θα 
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αναλάβουν τα καθήκοντά τους να µπορούν να ασκήσουν πράγµατι τις νέες 
αρµοδιότητές τους.  
  Η µεταφορά αρµοδιοτήτων όµως δεν είναι µια νοµοθετική 

πράξη, µια νοµοθετική διάταξη και πόροι. Είναι µεταφορά προσωπικού, είναι 
µεταφορά υλικοτεχνικών υποδοµών και εξοπλισµού, σε ορισµένες 
περιπτώσεις, ακόµα και ολόκληρων υπηρεσιών.    
  Εποµένως πρέπει, οφείλουµε να έχουµε µεριµνήσει, να έχουν 
προηγηθεί όλες εκείνες οι διαδικασίες που θα διευκολύνουν την οµαλή 

µετάβαση στη νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης.  
  Για το λόγο αυτό θεσπίζουµε ότι όλες οι αρµοδιότητες θα 

µεταφερθούν βάσει ενός επιχειρησιακού προγράµµατος αποτελούµενο από 

17 βήµατα, ώστε όλα να γίνουν εύρυθµα και βεβαίως πάνω απ’ όλα οµαλά.  

  Όλες οι δράσεις θα ξεκινήσουν αµέσως µετά τη ψήφιση του 

σχετικού νοµοσχεδίου µε στόχο να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο µέχρι την 
1η Ιανουαρίου του 2011. Για τις υπόλοιπες, γι΄ αυτές που µπορούν και πρέπει 
να ολοκληρωθούν µετά την 1/1/2011 θα υπάρχει συνέχεια µέσα στην πρώτη 

χρονιά, για χρονικό διάστηµα που ποικίλλει ανάλογα µε το περιεχόµενο της 
δράσης από ένα εξάµηνο έως και το ήµισυ της θητείας των νέων τοπικών 
αρχών.  
  Κατά την εφαρµογή του «Καλλικράτη» δώσαµε απόλυτη 

προσοχή στο να αποφευχθεί ο κίνδυνος, η µετάβαση στην αρχιτεκτονική να 

δηµιουργήσει προβλήµατα σε βάρος του πολίτη. Προβλέψαµε γι΄ αυτό 

ασφαλείς µεταβατικές περιόδους µε όλα τα συναρµόδια Υπουργεία ώστε οι 
µεταφορές των αρµοδιοτήτων να συµπέσουν µε την πλήρη ετοιµότητα των 
νέων θεσµών να τις ασκήσουν.  
  Κλείνοντας, αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητές και αγαπητοί 
συνάδελφοι, πιστεύουµε ακράδαντα ότι ο «Καλλικράτης» συνιστά την 
αφετηρία για ένα καλό κράτος στην υπηρεσία του πολίτη.  

  Ταυτόχρονα είναι, αν θέλετε, η έµπρακτη συµπαράσταση που 

οφείλουµε και στον Έλληνα πολίτη και στην ελληνική επιχείρηση που αντί να 

βρίσκει υποστηρικτές, συνήθως βρίσκει προσκόµµατα και εµπόδια.  
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  Με τον «Καλλικράτη» δίνουµε ταυτόχρονα όµως το χέρι στην 
αυτοδιοίκηση και θέλουµε µαζί της να γράψουµε µια νέα σελίδα που η ίδια 

τόσα χρόνια ζητούσε. 
  Πρέπει σε όλους να είναι σαφές ότι ο «Καλλικράτης» δεν είναι 
κάποια µαγική λύση των προβληµάτων. Ο «Καλλικράτης» προσφέρει το 

πλαίσιο για την επίλυσή τους, είναι το εργαλείο για την αντιµετώπισή τους. 
Είναι και θα είναι ευθύνη της πολιτείας. Είναι και θα είναι ευθύνη της 
αυτοδιοίκησης και τελικά της ίδιας της κοινωνίας αλλά και των τοπικών 
κοινωνιών να αξιοποιήσουν τον «Καλλικράτη» ώστε όλοι µαζί να απαντάµε 
στις προκλήσεις των καιρών.  
  Σε αυτή τη νέα σχέση εµπιστοσύνης µεταξύ πολιτείας -  

αυτοδιοίκησης και κοινωνίας συµβάλει η µεγάλη απόφασή µας, όπως 
ανακοινώθηκε πριν από λίγο από τον Πρωθυπουργό, ώστε από το 2014 να 

πραγµατοποιούνται ταυτόχρονα οι ευρωεκλογές και οι δηµοτικές εκλογές, που 

µεταξύ των άλλων επιτρέπει τη διεύρυνση της θητείας της αυτοδιοίκησης, 
στην οποία βεβαίως προσδοκούµε ότι έτσι θα δοθούν ακόµη µεγαλύτερα 

χρονικά όρια και µεγαλύτερες δυνατότητες να ανταποκριθεί σε αυτό το πολύ 

µεγάλο βάρος που της αναθέτει ο ελληνικός λαός, η ελληνική πολιτεία.  

  Πιστεύουµε ότι µε αυτή την επιλογή της ταυτόχρονης 
διεξαγωγής των ευρωεκλογών µε τις δηµοτικές και τις περιφερειακές εκλογές 
εξασφαλίζει η αυτοδιοίκηση περισσότερο ωφέλιµο χρόνο στις αυτοδιοικητικές 
αρχές της ίδιας, ώστε να προγραµµατίσουν σε µεγαλύτερο βάθος χρόνου και 
να ανταποκριθούν έτσι καλύτερα στη διπλή διεύρυνση µεγέθους και 
αρµοδιοτήτων µε την οποία είναι αντιµέτωπη.  

  ∆εύτερον ότι διευκολύνει και λειτουργικά την αυτοδιοίκηση γιατί 
έτσι θα αποκτήσουν τη δυνατότητα οι νεοεκλεγείσες αρχές να αναλαµβάνουν 
καθήκοντα την 1η Σεπτεµβρίου της εκλογικής χρονιάς, κατά τη διάρκεια της 
οποίας θα αναδεικνύονται και έτσι να εκπονούν αυτές τον προϋπολογισµό και 
τον σχεδιασµό τους για τον επόµενο χρόνο.  

  Έως τώρα σας θυµίζω ότι είναι η απερχόµενη δηµοτική ή 

νοµαρχιακή µέχρι πρότινος αρχή, που αποφάσιζε για τη νεοεκλεγείσα που 

βεβαίως στη συνέχεια αναγκάζονταν να αναθεωρεί τις αποφάσεις αυτές.  
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  Μεγάλης αξίας όµως είναι η απόφαση αυτή, κατά τη γνώµη µας, 
στη σηµερινή συγκυρία διότι αυτή η απόφαση προφανώς θα προκαλέσει 
τεράστια εξοικονόµηση στις εκλογικές δαπάνες. Η σύµπτωση δε των δύο 

εκλογικών διαδικασιών δηµοτικών εκλογών και ευρωεκλογών δεν εξοικονοµεί 
µόνο λειτουργικά έξοδα αλλά και τις δαπάνες των αντίστοιχων κοµµατικών 
προεκλογικών δραστηριοτήτων.  
  Αναλογιστείτε µόνο ότι διαφορετικά και συµπτωµατικά αυτό που  

πρόκειται να συµβεί ή επρόκειτο να συµβεί το 2014 θα είχαµε τον Ιούνιο του 

2014 ευρωεκλογές και πέντε µετά µήνες από αυτές τις αυτοδιοικητικές 
εκλογές για τους ∆ήµους και τις Περιφέρειες.  
  Βεβαίως - και αυτό δεν είναι καθόλου και λιγότερο σηµαντικό - 

είναι ότι σύµπτωση των δύο εκλογικών αυτών διαδικασιών θα διευκολύνει τη 

συµµετοχή στις ευρωεκλογές, ένα κρίσιµο θέµα για τη δηµοκρατία αλλά και το 

νόηµα, το ουσιαστικό νόηµα αυτής της πανευρωπαϊκής εκλογικής 
αναµέτρησης.  
  Είναι, κατά τη γνώµη µας, η απόφαση αυτή, ένα ακόµη 

σηµαντικό δείγµα γραφής, εξορθολογισµού της οργάνωσης της δηµόσιας 
ζωής συνολικότερα. Αλλά και ταυτόχρονα µια ώθηση εµπιστοσύνης στις 
αυτοδιοικητικές δυνάµεις, οι οποίες θα κάνουν πράξη τον «Καλλικράτη» µε 
όλη τους τη δύναµη και βεβαίως έχοντας τη δική µας διαρκή και αέναη και 
άοκνη συµπαράσταση.  

  Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας που απαιτήθηκε λίγο 

παραπάνω αλλά είναι το πρόγραµµα µεγάλο.  


