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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Υαιρεηιζμός ηοσ ΤΠΕ ζηην ημερίδα ηων ΕΕΣΑΑ και ΜΟΔ
Ο Υπνπξγφο Δζσηεξηθψλ, Πάνος κοσρλέηης, απεχζπλε ραηξεηηζκφ,
ζήκεξα Παξαζθεπή, 17 Μαξηίνπ 2017, ζηελ εκεξίδα πνπ ζπλδηνξγάλσζαλ ε
ΜΟΓ ΑΔ θαη ε ΔΔΤΑΑ, κε ζέκα ην «Δηδηθφ Πξφγξακκα Γξάζεο γηα ηελ
ππνζηήξημε ησλ κηθξψλ λεζησηηθψλ δήκσλ».
Αθνινπζεί ν ραηξεηηζκφο ηνπ θ. Σθνπξιέηε.
«Αγαπεηέο θαη αγαπεηνί,
Δηιηθξηλά ζεσξψ πνιχηηκε απηή ηε ζπλάληεζε, δηφηη θαληάδνκαη φηη
δελ ζα αλαισζνχκε ζε γεληθνινγίεο, αιιά ζα ζθχςνπκε πάλσ ζην πνιχ
ζπγθεθξηκέλν θαη ε επηηπρία ζα εμαξηεζεί απφ ην αλ ηειηθά ζα θχγνπκε κε
πνιχ ζπγθεθξηκέλεο θαηεπζχλζεηο θαη κε νξγαλσκέλα βήκαηα πάλσ ζε απηφ
ην νπνίν απνηειεί ηελ αηηία ηεο ζεκεξηλήο καο ζπλάληεζεο, λα κπνξέζνπκε
λα μεπεξάζνπκε ηα ππαξθηά πξνβιήκαηα γηα ηνπο λεζησηηθνχο δήκνπο, έηζη
ψζηε λα παίμνπλ ην ξφιν πνπ ηνπο πξέπεη.
Δπηηξέςηε κνπ, φκσο, πξηλ κνηξαζηψ καδί ζαο θάπνηεο ζθέςεηο, λα
κηιήζσ γηα ην ρψξν πνπ καο θηινμελεί, αηζζάλνκαη απηή ηελ ππνρξέσζε, γηαηί
αλ δελ κηιήζεηο γηα ην ζπίηη ζνπ ζα πέζεη λα ζε πιαθψζεη. Ννκίδσ, ινηπφλ, φηη
θαη ζήκεξα επηβεβαηψλεηαη φηη ε ΔΔΤΑΑ είλαη απφ απηά ηα δηαρξνληθά εξγαιεία
ζηελ ππεξεζία ηεο Απηνδηνίθεζεο κε πνιχ κεγάιε αμία. Καη φπσο γλσξίδεηε,
ζε απηή ηε ρψξα έρνπκε θνληή κλήκε, δπζηπρψο δελ έρνπκε πξάγκαηα πνπ

αληέρνπλ ζην ρξφλν. Η ΔΔΤΑΑ, σζηφζν, ζπληζηά έλα παξάδεηγκα αθξηβψο
ζηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε, πξφθεηηαη γηα έλα εξγαιείν ζηα ρέξηα ηεο
Απηνδηνίθεζεο, ην νπνίν έρεη ζπκκεηάζρεη ζε φιεο ηηο θαιέο ζηηγκέο ηεο, έρεη
παξαγάγεη έξγν, είλαη αξσγφο ζηελ πξνζπάζεηα ηεο Απηνδηνίθεζεο, κε
πνιχηηκεο κειέηεο, επηζηεκνληθφ δπλακηθφ θαη κε ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο, ηηο
νπνίεο πξέπεη λα ηηο αμηνπνηήζνπκε. Τν ζεψξεζα ππνρξέσζή κνπ λα μεθηλήζσ
απφ απηή ηελ εηζαγσγηθή επηζήκαλζε.
Δηπψζεθε θαη πξηλ απφ ηνλ θ. Καινγεξφπνπιν θαη ζαο δηαβεβαηψλσ φηη
ε παξνπζία καο εδψ δελ ζπληζηά ζε θακία πεξίπησζε αθνξκή πξνβνιήο. Γελ
πάζρνπκε απφ απηφ, πηζηέςηε κε. Η παξνπζία καο εδψ, αθξηβψο, απνηειεί
απηή ηελ έκπξαθηε πηα ζπλεηδεηνπνίεζε, φηη γηα λα πεηχρνπκε πξάγκαηα
ρξεηάδνληαη ζπλέξγεηεο. Καη ην ππνγξακκίδσ δχν θνξέο σο πνιηηηθφο
πξντζηάκελνο ηνπ ππνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ζήκεξα, ην νπνίν αλ θαη ππνπξγείν
πνπ έρεη λα θάλεη κε φια θαη ζε ηίπνηα απφ κφλν ηνπ, ν ξφινο ηνπ σζηφζν
είλαη θαζνξηζηηθφο, γηα λα ζπκβάιεη αθξηβψο ζηελ επίηεπμε ζηφρσλ απφ θνηλνχ
ζε επίπεδν ππνπξγείσλ, δηφηη ππάξρνπλ θαηά θαηξνχο πνιχ σξαία ζρέδηα θαη
πνιχ σξαίεο επηζεκάλζεηο, αιιά κέλνπλ ζηα ιφγηα. Θα έιεγα ινηπφλ φηη
ερζξφο καο είλαη νη εμαγγειίεο θαη ηα ιφγηα. Καη πξέπεη θίινο θαη θαζνδεγεηήο
ζηα βήκαηά καο, λα είλαη ε απνηχπσζε ησλ σξαίσλ ηδεψλ ζε ζπγθεθξηκέλα
ζρέδηα. Θεσξψ ινηπφλ φηη αθξηβψο ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε έξρεηαη λα
ιεηηνπξγήζεη ε ζεκεξηλή ζπλάληεζε.
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επαλαιακβάλεηαη απφ φινπο ηνπο Γήκνπο, θαη ηδηαίηεξα απφ Γήκνπο ζαλ ηνπο
δηθνχο ζαο, είλαη απηφ πνπ νλνκάδνπκε ππνζηειέρσζε, ηεο νπνίαο ηα
ραξαθηεξηζηηθά είλαη ζπγθεθξηκέλα. Γελ ππνιείπνληαη γεληθά θαη αφξηζηα
ππάιιεινη θαη πξνζσπηθφ απφ ηνπο Γήκνπο. Μαο ιείπεη θαη εθείλν ην
εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ πνπ, ηειηθά, είλαη ην απαξαίηεην εθείλν ζηνηρείν γηα
λα κπνξέζνπλ λα σξηκάζνπλ κειέηεο, λα ππνβιεζνχλ κειέηεο, λα κπνξέζεη
ηειηθά λα γίλεη πξάμε ε αλάπηπμε ζην δηθφ ζαο επίπεδν. Γηφηη θαιά ηα πήγακε
θαη ζηελ απνξξνθεηηθφηεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ ΔΣΠΑ, πεηχρακε θαη
ππεξθαιχςακε θαη ηελ πξψηε ρξνληά ηνπο ζηφρνπο πνπ ππήξραλ, αιιά

έρνπκε κπξνζηά καο κηα λέα κεγάιε πεξίνδν, πνπ αλ δελ νξγαλψζνπκε έηζη
ηε δνπιεηά καο ζα ράζνπκε πξαγκαηηθά επθαηξίεο. Καη δελ λνκίδσ φηη ζηελ
θαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη ζήκεξα ε ρψξα καο, ππάξρεη ε πνιπηέιεηα λα
αλαβάιινληαη πξάγκαηα γηα ηνλ άιιν κήλα, γηα ην άιιν εμάκελν, γηα ηνλ
άιιν ρξφλν. Έρεη ηεξάζηηα ζεκαζία απηφ πνπ δηαζέηνπκε λα ην αμηνπνηνχκε
φζν πην γξήγνξα κπνξνχκε. Απηφ είλαη έλα απφ ηα κπζηηθά ηεο αλάπηπμεο, ε
γξήγνξε θπθινθνξία ηνπ ρξήκαηνο. Μία δνπιεηά πνπ πξέπεη λα γίλεη απηφ ην
ρξφλν δελ κπνξεί λα κεηαθεξζεί γηα ηνλ κεζεπφκελν, θαη δπζηπρψο κε απηνχο
ηνπο βξαδείο ξπζκνχο θηλείηαη ζπλνιηθά ην ειιεληθφ θξάηνο, ε ειιεληθή
Πνιηηεία, εδψ θαη ρξφληα. Πξέπεη ινηπφλ λα κελ έρνπκε νχηε κία κέξα ρακέλε.
Όηαλ κηιάκε γηα ηελ Απηνδηνίθεζε Α’ Βαζκνχ πξέπεη θη εδψ λα
ζηακαηήζνπκε λα είκαζηε γεληθνί θη αθεξεκέλνη. Υπάξρεη αλάγθε, νη δήκνη λα
θαηεγνξηνπνηεζνχλ. Η κνξθνινγία θαη ε πξαγκαηηθφηεηα ζήκεξα ζηελ
Διιάδα επηβάιεη λα έρνπκε κηα ηέηνηα πξνζέγγηζε. Γελ κπνξεί ν Γήκνο ηεο Β’
Αζήλαο, ηνπ Αηγάιεσ παξαδείγκαηνο ράξηλ, λα έρεη ηελ ίδηα ινγηθή
ζπγθξφηεζεο κε απηή ηνπ Γήκνπ ησλ Λεηςψλ. Δίλαη παξάινγν. Φξεηάδεηαη
ινηπφλ κηα θαηεγνξηνπνίεζε, κηα ηππνπνίεζε ησλ Γήκσλ, ψζηε λα
κπνξέζνπκε λα έρνπκε αληίζηνηρα εξγαιεία ελίζρπζεο ηεο δνπιεηάο ηνπο.
Δίλαη κηα ζπδήηεζε πνπ θάλνπκε ηψξα, κε αθνξκή ηε γεληθφηεξε ζπδήηεζε
γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ Καιιηθξάηε. Βιέπεηε φηη δελ ζπδεηάκε κφλν γηα ην
εθινγηθφ ζχζηεκα, φπσο αθνχγεηαη, θαη είλαη απηφ πνπ ηξνθνδνηεί ηα
δεκνζηεχκαηα ή πνπ ελ πάζεη πεξηπηψζεη αξέζεη θαη δηεπθνιχλεη γηα λα
ππάξρνπλ ζεακαηηθέο
δηάινγν.
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ζπγθεθξηκέλα. Έρνπκε κηα κεγάιε εκπεηξία απφ ην 2010 ζηελ εθαξκνγή ηνπ
ζεκεξηλνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. Παξά ηηο θαιέο πξνζέζεηο μέξνπκε πνηα είλαη ηα
πξνβιήκαηα θαη πιένλ είλαη ε ψξα ζε θάπνηα δεηήκαηα πνπ έρνπλ σξηκάζεη,
λα δηακνξθψζνπκε επξχηεξεο ζπλαηλέζεηο θαη λα πάκε ζε αληίζηνηρεο αιιαγέο
πνπ ζα είλαη πξνο φθεινο φισλ καο.
Τν δεχηεξν πνπ ζέισ λα πσ αθνξά ζηε λεζησηηθφηεηα. Η
λεζησηηθφηεηα είλαη έλα θνκκάηη ηεο ηαπηφηεηαο ηεο ρψξαο καο θαη δελ

κπνξεί λα είλαη κεηνλέθηεκα. Δίλαη πιενλέθηεκα θαζφηη δελ κπνξείο λα
θαληαζηείο ηνλ εαπηφ ζνπ ρσξίο ηελ ςπρή ζνπ θαη θάηη ηέηνην είλαη ε
λεζησηηθφηεηα γηα ηελ Διιάδα. Άξα, ινηπφλ, ζα πξέπεη λα ελεξγνπνηήζνπκε
φιεο εθείλεο ηηο πνιηηηθέο γηα λα ηελ αλαδείμνπκε, ηα λεζηά λα γίλνπλ πφινη
αλάπηπμεο, λα επαλαθαηνηθεζνχλ, λα ηα ζεβαζηνχκε, ψζηε λα ππάξρνπλ θαη
ηηο επφκελεο δεθαεηίεο. Να κελ ηα θαθνκεηαρεηξηζηνχκε, λα κε βιέπνπκε κφλν
ην πξφζθαηξν φθεινο, αιιά λα αηζζαλφκαζηε θαη λα εμππεξεηνχκε απηή ηελ
πνιχ κεγάιε αιήζεηα, φηη απηά ηα βξήθακε απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο θαη
πξέπεη λα ηα αθήζνπκε θαη ζηνπο επφκελνπο, δηαθπιάζζνληαο απηή ηε
δηαρξνληθή ηαπηφηεηα. Υπάξρεη κία θξίζηκε έλλνηα πνπ ηδηαίηεξα ζηνπο
κηθξνχο λεζησηηθνχο δήκνπο έρεη ηεξάζηηα ζεκαζία. Πνηα είλαη απηή; Γηα λα
πεηχρνπλε πξνγξάκκαηα, γηα λα πεηχρνπλε πξσηνβνπιίεο, απαξαίηεηε
πξνυπφζεζε είλαη ε έλλνηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ πνιίηε. Οη δήκνη ζαο έρνπλ
φια εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία επηβάινπλ ζε θάζε αλαπηπμηαθή
επηινγή πνπ θάλεηο, λα είλαη θνηλσλφο ζπκκέηνρνο θαη ν πνιίηεο. Θέισ λα
αλαθεξζψ ζε έλα πνιχ ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα. Μνπ ην μαλαζχκηζε, πξηλ, ν
Γήκαξρνο απφ ηελ Σίθλν. Δίρα ηελ εκπεηξία ζην πξνεγνχκελν ππνπξγείν, ην
ππνπξγείν Δλέξγεηαο, λα ζπδεηήζσ καδί ηνπ. Αλαθέξνκαη ζηελ πεξίπησζε
ησλ Δλεξγεηαθψλ Σπλεηαηξηζκψλ. Δίλαη κηα πνιχ αμηφινγε πξνζπάζεηα,
ξσηήζηε ηνλ, δελ μέξσ αλ ην έρεηε ζπδεηήζεη καδί ηνπ, φπνπ αλ πεηχρεη απηφ
ην πείξακα, κπνξεί λα καο δείμεη πψο ηειηθά απηφ πνπ νλνκάδνπκε ιατθή
ζπκκεηνρή, φρη κφλν ζην ζέκα ηεο έθθξαζεο κηαο γλψκεο, αιιά ηεο
αλάιεςεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο επζχλεο, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πνιχ
ελδηαθέξνληα αλαπηπμηαθά ζρήκαηα, φπσο είλαη ν ελεξγεηαθφο ζπλεηαηξηζκφο
ζηελ Σίθλν θαη λνκίδσ φηη ε ειιεληθή λεζησηηθή πξαγκαηηθφηεηα βνεζά γηα
ηέηνηνπ είδνπο πεηξάκαηα.
Πξηλ απφ ιίγεο εκέξεο απφ έλαλ νξεηλφ Γήκν, απφ ην Παξαλέζηη,
εμαγγείιακε πηζηεχσ κία ζεκαληηθή νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηεο ηάμεο ησλ είθνζη
εθαηνκκπξίσλ επξψ γηα ην 2017, γηα ηνπο κηθξνχο λεζησηηθνχο Γήκνπο θαη γηα
ηνπο νξεηλνχο Γήκνπο. Σε θακηά πεξίπησζε δελ ζαο βιέπσ σο ηζαγελείο θαη
δελ αηζζάλνκαη φηη κνηξάδσ θαζξεθηάθηα θαη ράληξεο. Θεσξψ φηη είλαη

ππνηηκεηηθή θαη γηα εκέλα θαη γηα εζάο, κηα ηέηνηα πξνζέγγηζε. Γελ
θαηαιαβαίλσ πψο φηαλ επηηέινπο πινπνηείηαη έλα δηαρξνληθφ δηαηππσκέλν
αίηεκα απφ ηελ Απηνδηνίθεζε, λα γθξηληάδνπκε. Γελ ρξεηάδεηαη ε γθξίληα,
έρνπκε πιεφλαζκα γθξίληαο. Έιιεηκκα ζνβαξήο δνπιεηάο δηαπηζηψλνπκε.
Αιιά, ελ πάζεη πεξηπηψζεη, απηή ε ελίζρπζε, ζε ζχλνιν 85 δήκσλ, αθνξά θαη
ζε 22 λεζησηηθνχο. Τν ειάρηζην πνπ ζα πάξεη ν θαζέλαο ζα είλαη 170.000
επξψ γηα ην 2017. Απηά ηα ρξήκαηα ηα εμαζθαιίζακε απφ θάπνηνπο
ινγαξηαζκνχο, φρη αλαθαηαλέκνληαο ηνπο πθηζηάκελνπο ΚΑΠ, δελ ηα πήξακε
δειαδή απφ ην Αηγάιεσ -ην Αηγάιεσ έρεη γίλεη παξάδεηγκα ιφγσ θαη ηεο
παξνπζίαο ηνπ δεκάξρνπ, δελ ηα πήξακε απφ ην Αηγάιεσ γηα λα ηα δψζνπκεηα πήξακε απφ αλελεξγνχο ή παιαηφηεξνπο ινγαξηαζκνχο πνπ πξννξίδνληαλ
γηα ηελ Απηνδηνίθεζε θαη επηιέμακε λα ηα δψζνπκε πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε
θαηεχζπλζε. Γείρλεη κηα έκπξαθηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αλάγθεο ελίζρπζεο
ησλ Γήκσλ ζαο. Πξέπεη λα εμαληιήζνπκε φιεο ηηο δπλαηφηεηεο ψζηε λα
ππάξμνπλ θαη άιιεο παξφκνηεο έκπξαθηεο βνήζεηεο.
Τειεηψλνληαο ζέισ λα πσ φηη ηελ κεζεπφκελε εβδνκάδα ζα
θαηαζέζνπκε απηφ ην πνιπζξχιεην πνιπλνκνζρέδην «ζθνχπα» γηα ηελ
Απηνδηνίθεζε, ζην νπνίν πεξηέρνληαη πάξα πνιιέο θξίζηκεο ξπζκίζεηο γηα ηνπο
Γήκνπο. Θεσξψ φηη ζα βνεζήζεη λα μεπεξάζνπκε ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα.
Παξάιιεια, δελ πξέπεη λα «ζθνηψζνπκε» ηε κεγάιε επθαηξία λα πάκε γηα
αιιαγέο ζην επίπεδν ηνπ Θεζκηθνχ πιαηζίνπ, κε ηελ επξχηεξε ζπλαίλεζε
κέζα απφ έλαλ εμαληιεηηθφ δηάινγν. Ο δηάινγνο δελ είλαη ην ιηβάλη, νχηε θη
εκείο πξέπεη λα είκαζηε ν δηάβνινο θαη λα θνβφκαζηε ην ιηβάλη. Ο δηάινγνο
επηβάιιεηαη, είλαη ζην DNA ηεο Απηνδηνίθεζεο. Αλ δελ ππάξρνπλ νη ζπγθιίζεηο
ζε απηφ ην επίπεδν πνπ ζα ππάξμνπλ; Αλάκεζα ζηνπο εγέηεο ησλ κεγάισλ
θνκκάησλ;
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πξνζθέξεηαη γηα κηα απζεληηθή αλνηρηή δεκηνπξγηθή ζπδήηεζε πνπ κπνξεί λα
νδεγήζεη ζε επξχηαηεο ζπλαηλέζεηο. Τα πξνβιήκαηα είλαη γλσζηά, ε
ηνπηθφηεηα ησλ πξνβιεκάησλ βνεζά ζην λα ππάξρνπλ ζπλζέζεηο θαη, λνκίδσ,
ινηπφλ, φηη κε απηέο ηηο ζθέςεηο, κε θαιή δηάζεζε, κπνξνχκε πξαγκαηηθά λα
αλνίμνπκε κηα λέα κεηαξξπζκηζηηθή πεξίνδν γηα ηελ απηνδηνίθεζε, έηζη ψζηε

εκείο, φζνη ζήκεξα απφ δηαθνξεηηθά πφζηα ππεξεηνχκε απηή ηελ ππφζεζε, λα
ιέκε πσο ην δηάζηεκα πνπ ν θαζέλαο έθαλε απηφ πνπ έπξεπε απφ ηε ζέζε
επζχλεο ηνπ, δελ ήηαλ έλα ρακέλν δηάζηεκα. Απηφ λνκίδσ φηη είλαη ε
θαιχηεξε ηθαλνπνίεζε γηα ηνλ θαζέλα καο, λα ιέκε φηη ηα ρξφληα πνπ
ππεξεηήζακε ηελ Απηνδηνίθεζε ήηαλ ρξφληα πνπ έπηαζαλ ηφπν, πνπ
βνήζεζαλ ηνπο ζπκπνιίηεο καο, πνπ θάιπςαλ αλάγθεο, θαη πνπ ελ πάζεη
πεξηπηψζεη απνηέιεζαλ έλα θαιφ παξάδεηγκα γηα ηνπο επφκελνπο.
Σαο επραξηζηψ.»

