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-

Κυρίεσ και Κφριοι
Σασ ευχαριςτϊ κερμά για τθ ςθμερινι ςασ παρουςία ςτθν τελετι
ανάλθψθσ των κακθκόντων μου . Εκλαμβάνω τθ ςθμερινι ςασ
παρουςία ςαν απόδειξθ ενδιαφζροντοσ για το ζργο που επιτελείται από
τθ Γενικι Γραμματεία Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ αλλά και ςτιριξθσ
του κεςμοφ που ζχει ςχεδόν 20 μινεσ ηωισ .Ενόσ κεςμοφ που ξεκίνθςε
με τθν ψιφιςθ του Νόμου 3852/2010 για τθ «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ
Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ θ πιο γνωςτό ωσ
«Καλλικράτθσ». Μιασ
προςπάκειασ που είναι ςε εξζλιξθ , μιασ
προςπάκειασ που ςυναντά όπωσ είναι φυςικό προβλιματα και που
όπωσ αναμζνεται κζλει και κάποιο χρόνο για να ωριμάςει .
Στο ςθμείο αυτό κα ικελα να ευχαριςτιςω τον προκάτοχο μου Κο
Ταςο Αποςτολόπουλο για τθ δράςθ του και τισ προςπάκειεσ του ωσ
Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ από τον Ιανουάριο του 2011
μζχρι και τον Ιοφλιο του 2012.Θζλω επίςθσ να τον ευχαριςτιςω για τθν
ενθμζρωςθ που μου ζκανε πάνω ςε τρζχοντα κζματα κακϊσ και για τισ
ςυμβουλζσ του που τισ κρατϊ ωσ παρακατακικθ .Του εφχομαι υγεία και
κάκε επιτυχία ςτα μελλοντικά του ςχζδια .Το αξίηει !

Κυρίεσ και Κφριοι
Θα ικελα να ευχαριςτιςω τον Ρρωκυπουργό τθσ χϊρασ κο Αντϊνθ
Σαμαρά για τθν τιμι που μου ζκανε ανακζτοντασ μου τθ κζςθ του ΓΓ .
Ελπίηω να φανϊ αντάξιοσ τθσ εμπιςτοςφνθσ και τθσ αποςτολισ .
Οφείλω να ομολογιςω ότι αναλαμβάνοντασ τθ κζςθ του Γενικοφ
Γραμματζα δεν γνϊριηα το μζγεκοσ και το εφροσ των αρμοδιοτιτων τθσ

αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ .Μετά από τθ ςχετικι μελζτθ αλλά και τισ
ςυηθτιςεισ με τουσ ςυνεργάτεσ μου ζχω πλιρθ ςυναίςκθςθ τθσ
δυςκολίασ τθσ αποςτολισ μου .
Θ Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Ρελοποννιςου –Δυτικισ Ελλάδοσ –Ιονίου
είναι υπεφκυνθ για τθν εκπροςϊπθςθ του Κρατουσ ςτισ αντίςτοιχεσ
Ρεριφζρειεσ και ο γενικόσ Γραμματζασ εκπροςωπεί τθν Κεντρικι
Κυβζρνθςθ ςε Ρεριφερειακό Επίπεδο . Θα ικελα να γνωρίηετε λοιπόν
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ οριςμζνεσ από τισ ςθμαντικότερεσ αρμοδιότθτεσ τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - που είναι
- Θ ανάκεςθ ,παρακολουκιςει και επίβλεψθ τθσ εκπόνθςθσ και
ζγκριςθσ μελετϊν Γενικϊν Ρολεοδομικϊν Σχεδίων [ ΓΡΣ ] και
Σχεδίων Χωρικισ και Οικιςτικισ Ανάπτυξθσ [ΣΧΟΑΡ ]
- Θ ζγκριςθ διενεργείασ λατομικϊν και μεταλλευτικϊν εργαςιων
- Θ παραχϊρθςθ αλυκϊν του Δθμοςίου
- Θ ζγκριςθ τθσ παραχϊρθςθσ χριςθσ χϊρων τθσ Ηωνθσ Λιμενα
με αντάλλαγμα
- Θ εξειδίκευςθ των γενικϊν κατευκφνςεων και οδθγιϊν ςε
κζματα πολεοδομικοφ ςχεδιαςμοφ αλλά και θ ζγκριςθ
πολεοδομικϊν μελετϊν
- Θ κατάρτιςθ δαςικϊν προγραμμάτων και θ μελζτθ κεμάτων
δαςικισ ανάπτυξθσ και ο ςχεδιαςμόσ των αναδαςϊςεων και τθσ
αντιχειμαρικισ προςταςίασ .Επίςθσ θ μελζτθ των προβλθμάτων
και ο ςυντονιςμόσ ζργου τθσ εκμετάλλευςθσ των δθμοςίων
δαςϊν και μιασ ςειρά από άλλα κζματα που αφοροφν τα δάςθ
μασ
- Θ εκτζλεςθ των αποφάςεων κατεδάφιςθσ αυκαίρετων
κτιςμάτων
- Θ διαχείριςθ των υδάτων
- Θ τιρθςθ των μθτρϊων αρρζνων
- Θ εποπτεία τθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ των Ρεριφερειακϊν Δομϊν
- Θ εποπτεία των Εκνικϊν Κλθροδοτθμάτων
- Και τζλοσ τα κζματα με τθ Δ/νςθ Αλλοδαπϊν και Μετανάςτευςθσ
,κζμα ιδιαίτερα ευαίςκθτο και επίκαιρο !

Ανζφερα ενδεικτικά αυτζσ τισ αρμοδιότθτεσ για να αντιλθφτείτε το
εφροσ τουσ. Θα ικελα ακόμθ να γνωρίηετε ότι θ Γενικι Γραμματεία
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ είναι υπεφκυνθ για τθν όλθ Διοικθτικι
Λειτουργία των Δθμόςιων Υπθρεςιϊν και του ζμψυχου Δυναμικοφ
αυτϊν [ να ςθμειωκεί ότι θ Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ αρικμεί
περιςςότερουσ από 1500 Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ ].Θα ικελα ςιμερα
λοιπόν να υπογραμμίςω και από το βιμα αυτό ότι θ Αποκεντρωμζνθ
Διοίκθςθ είναι θ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ ςτθν Ρεριφζρεια . Είναι βαςικό
ςυςτατικό τθσ αποκζντρωςθσ των Δθμοςίων Υπθρεςιϊν είναι ζνα
αρχικό βιμα αυτοφ που όλοι επικυμοφν να γίνει πράξθ ,το ότι
« Ελλάδα δεν είναι θ Ακινα ‘’

Σιμερα λοιπόν κα ικελα ςασ παρουςιάςω τουσ βαςικοφσ άξονεσ επιδιϊξεισ μου ϊςτε να μπορζςω ολοκλθρϊνοντασ τθ κθτεία μου να
αξιολογθκϊ με βάςθ τισ ςθμερινζσ μου εξαγγελίεσ
Επιδίωξθ Πρώτθ
Η υπθρεςίεσ μασ ςτθ Διάκεςθ του Πολίτθ : με τθ βοικεια των
ςυνεργατϊν μασ κα προςπακιςουμε να επιταχφνουμε το χρόνο
διεκπεραίωςθσ των κεμάτων που φτάνουν ςτισ υπθρεςίεσ μασ .Να
δίνουμε ςφντομεσ και κακαρζσ απαντιςεισ ς τα αιτιματα των πολιτϊν
χωρίσ να τουσ εμπλζκουμε ςε γραφειοκρατικά γρανάηια .Για να
επιτευχτεί αυτό κα πρζπει οι πολίτεσ να μασ εμπιςτευτοφν αφ ενόσ, και
οι υπάλλθλοι αφ ετζρου να αντιλαμβάνονται τον ρόλο και τθν
αποςτολι τουσ
Επιδίωξθ δεφτερθ
Να γίνει ςαφισ ο ρόλοσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Εχω
αντιλθφκεί ότι υπάρχει ςφγχυςθ ςχετικά με το ρόλο μασ ,κα
προςπακιςουμε να τα κάνουμε όλα ςαφζςτερα ςτο μυαλό των
πολιτϊν μζςα από μια εξωςτρεφι καμπάνια ενθμζρωςθσ .Να είναι όλα
κακαρά ,να αντιλθφκοφν όλοι που αρχίηουν και που ςταματοφν οι
αρμοδιότθτεσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ διοίκθςθσ .

Επιδίωξθ τρίτθ

υνεργαςία με όλουσ .Με τουσ εκπροςϊπουσ του1ου και του 2ου
Βακμοφ αυτοδιοίκθςθσ . Με τουσ 3 Ρεριφερειάρχεσ μασ ,τουσ
Αντιπεριφερειάρχεσ με τουσ 52 Δθμάρχουσ με τουσ εκπροςϊπουσ των
Στρατιωτικϊν Αςτυνομικϊν ,Ρυροςβεςτικϊν και Λιμενικϊν Αρχϊν .Με
τουσ εκπροςϊπουσ των Επιμελθτθρίων και των Επιςτθμονικϊν και
άλλων Συλλόγων .
Στθ βάςθ τθσ αμοιβαίασ κατανόθςθσ με ςτόχο τθν Υπογραφι
Μνθμονίων Συνεργαςίασ και Ρρογραμματικϊν Συμφωνιϊν .
Ηθτϊ όμωσ από όλουσ να καταλάβουν το ρόλο μασ , κάποιεσ φορζσ
μπορεί να είμαςτε ςτθ κζςθ του ελεγκτι όπου μασ ζκεςε ο Νόμοσ , κα
λειτουργοφμε με αίςκθμα ευκφνθσ προαςπιηόμενοι τα ςυμφζροντα
του Κράτουσ .

Επιδίωξθ τζταρτθ
Η ςτενι ςυνεργαςία με το προςωπικό τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ .
Εμπιςτευόμαςτε τισ γνϊςεισ και τθν εμπειρία των λειτουργϊν τθσ
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ .Γνωρίηουμε τα προβλιματα των Υπαλλιλων και
κα ενθμερωκοφμε ςτο αμζςωσ επόμενο διάςτθμα με επιτόπιεσ
επιςκζψεισ .Γνωρίηω τισ δυςκολίεσ που περνοφν – όπωσ άλλωςτε όλοι
οι ςυμπολίτεσ μασ – αλλά οι δυςκολίεσ αυτζσ δεν μποροφν να
αποτελοφν δικαιολογία για ελάχιςτθ προςπάκεια ι για ανορκόδοξεσ
πρακτικζσ .όπου τισ ςυναντιςουμε κα παταχτοφν ,ιδιαίτερα τα
φαινόμενα διαφκοράσ . Το γραφείο μου και οι Υπθρεςιεσ μασ κα είναι
ανοιχτζσ για να ακοφςουμε τα προβλιματα τουσ. Φιλοδοξία μου είναι
ςε διάςτθμα 45 θμερϊν να εχω ςυναντιςει ΟΛΟΥΣ τουσ υπαλλιλουσ
ςυνεργάτεσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ϊςτε να υπάρχει και
προςωπικι επικοινωνία . Σκοπεφω ςτο διάςτθμα αυτό να επιςκεφτϊ

και τουσ 12 Νομοφσ τθσ Ρεριοχισ Ευκφνθσ αμσ .Θ αρχι γίνεται από
αφριο που κα βρεκοφμε ςτθν Τρίπολθ για ςυνεργαςία με τισ Υπθρεςίεσ
μασ , ακολουκει θ Κζρκυρα και ςτθ ςυνζχεια όλοι οι Νομοί τθσ
περιφζρειασ μασ . Ταυτόχρονα κα προωκιςουμε τισ διαδικαςίεσ
αξιολόγθςθσ ϊςτε να δοφμε ςε ποια ςθμεία «ποναει « θ οργάνωςθ
μασ και πωσ κα κατανείμουμε τισ δυνάμεισ μασ κατά τον καλφτερο και
αποτελεςματικότερο τρόπο .

Επιδίωξθ Πζμπτθ
Η Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ κα βρεκεί ςτθν Πρωτοπορία κάκε
καινοτόμου Πρόταςθσ
Θα ςτθρίξω με όλεσ μου τισ Δυνάμεισ κάκε πρόταςθ που κα
κινθτροδοτεί τθν ΑΝΑΡΤΥΞΘ ςτισ 3περιφερειεσ . κα βοθκιςουμε τθν
επιχειρθματικότθτα επιλφοντασ προβλιματα που άπτονται τοςο των
δικϊν μασ υπθρεςιϊν και μεςολαβϊντασ όπου χρειάηεται ςτθν ολθ
κρατικι μθχανι.Θα επιδιϊξουμε να βοθκιςουμε ςτθν διαςφνδεςθ των
Εκπαιδευτικϊν μασ Ιδρυμάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ με τισ επιχειριςεισ μασ . Θ
ανάπτυξθ τθσ ζρευνασ και καινοτομίασ είναι κρίςιμθ επιλογι για μασ . Θ
διαςφνδεςθ των επιχειριςεων με τα Ρανεπιςτιμια και τα Τεχνολογικά
Ιδρφματα μπορει να αλλάξει τθ φυςιογνωμία των 3 Ρεριφερειϊν .Ειναι
θ ϊρα για το ξεπζραςμα των όποιων αγκυλϊςεων καλλιεργικθκαν
ςτον παρελκόν. Μια τζτοια ςυνζργια κα είναι ςθμαντικι για όλουσ
Επιδίωξθ εκτθ
Αναηθτθςθ χρθματοδότθςθσ τθσ Αποκεντρωμενθσ Διοικθςθσ
Ππωσ ίςωσ γνωρίηετε ςιμερα δεν διακζτουμε κανζναν πόρο .Αυτο κα
το αλλάξουμε .Ρρϊτθ μασ προτεραιότθτα μετά τθ λθψθ διαχειριςτικισ
επάρκειασ κα είναι θ αναηιτθςθ χρθματοδότθςθσ από επιχειρθςιακά
και διευρωπαϊκά προγράμματα

Επιδίωξθ εβδομθ
Βελτίωςθ τθσ Απόδοςθσ
Μεταναςτευςθσ

τθσ Διεφκυνςθσ

Αλλοδαπών και

Το κεωρϊ κρίςιμο κζμα ,κζμα φψιςτθσ εκνικισ ςθμαςίασ και
αςφάλειασ. Θα ξαναδοφμε τον τρόπο λειτουργίασ ,ςτελζχωςθσ και
διεκπεραίωςθσ των υποκζςεων από τα τμιματα των Υπθρεςιϊν μασ.
Ιδιαίτερα ςιμερα που το πρόβλθμα τθσ παράνομθσ μετανάςτευςθσ
ζχει λάβει τισ τεράςτιεσ διαςτάςεισ που όλοι μασ βιϊνουμε , και με
δεδομζνθ τθν αποφαςιςτικότθτα τθσ Ρολιτείασ να αντιμετωπίςει το
πρόβλθμα τθσ Ραράνομθσ Μετανάςτευςθσ με πράξεισ και όχι με λόγια
όπωσ γινόταν μζχρι τϊρα , κα κάνουμε ότι είναι δυνατόν ϊςτε να
διαςφαλίςουμε τθν αποτελεςματικι τουσ λειτουργία .

Επιδίωξθ ογδοθ
Αποτελεςματικότερθ λειτουργία τθσ Δαςικισ Τπθρεςίασ –Προςταςία
των δαςών μασ
Ζλκοντασ τθν καταγωγι από ορεινό χωριό του Κιςςαβου τθσ Αγιάσ
Λαρίςθσ ,ζχω προςωπικό ενδιαφζρον για τα δάςθ μασ . Θ προςταςία
τουσ , θ προςπάκεια για φφλαξθ τουσ ,θ προςπάκεια για ςυςτθματικι
αναδάςωςθ μετά από πυρκαγιζσ και θ διαφφλαξθ του Δθμόςιου
Χαρακτιρα των Δικόν εκταςεων αποτελεί ςθμαντικό μζροσ τθσ
αποςτολισ μου .Με τθ βοικεια των ςυνεργατϊν μασ από τθ Δαςικι
Υπθρεςια με τθ βοικεια 900 υπαλλιλων Δαςολόγων ,Δαςοπόνων
,Δαςοφυλάκων και Αγροφυλάκων , με τθ δικι ςασ βοικεια αλλα και
εκείνθ των εκελοντϊν κα αναδιοργανϊςουμε τθν Υπθρεςία ϊςτε να
γίνει αποτελεςματικότερθ .

Σθμαντικό ρόλο ςτθ προςταςία των Δαςϊν μασ παίηει και θ Ρολιτικι
Ρροςταςία .Ο ρόλοσ μασ εδϊ είναι ςυντονιςτικόσ και εποπτικόσ τον
αςκιςουμε κατά τον καλφτερο δυνατό τρόπο.
Επιδιώξθ Ενατθ
Η διαχειριςθ του Περιβαλλοντοσ και των Τδατων

Και τα 2 είναι κολοςςιαία ηθτιματα .Εξαρτάται το παρόν και το μζλλον
το δικό ςασ και των παιδιϊν ςασ . Οι εγκρίςεισ των
Γενικϊν
Ρολεοδομικϊν Σχεδίων και των Σχεδίων Χωρικισ και Οικιςτικισ
Ανάπτυξθσ κα πρζπει να επιταχυνκοφν .Ζχουμε κζματα με τθ
υποςτελεχωςθ των ςχετικϊν Υπθρεςιϊν που πρζπει να λφςουμε άμεςα
. Οι χωροκετθςεισ κα προχωριςουν άμεςα με ςεβαςμό ςτο γράμμα και
το πνεφμα του Νόμου .Αναφορικά με τθ διαχείριςθ των Υδάτων κα
δοφμε και κα αντιμετωπίςουμε όλα τα ηθτιματα που άπτονται τθσ
διαχείριςθσ των υδάτων ςε επίπεδο Διμων και Ρεριφερειϊν [ ζκδοςθ
αδειϊν ,ςυντονιςμόσ για τθ χριςθ και τθν προςταςία των Υδάτων ]

Επιδιωξθ δζκατθ
Αναβάκμιςθ του ρόλου τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Θ εφαρμογι του Καλλικράτθ με τον πρόχειρο τρόπο ςχεδιαςμοφ και
εφαρμογισ του , εχει δθμιουργιςει προβλιματα .Ολοι αντιλαμβάνονται
ότι πολλά πράγματα δεν λειτουργοφν και χρειάηονται αναμόρφωςθ
.Μζςα ςε αυτά που πρζπει να μελετθκοφν είναι και θ παρουςία του
Κράτουσ ςτθν περιφζρεια .Σιμερα είναι αποδυναμωμζνθ . Κςωσ πρζπει
να ενιςχυκεί ,εξ άλλου αυτό ςθμαίνει αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ .Το
Κράτοσ κα πρζπει να ζχει μια κακαρι εικόνα για τθν κατανομι και
αξιοποίθςθ των πόρων ,εκνικϊν και κοινοτικϊν Κρατοσ,δια τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθ πρζπει να ζχει εικόνα για τον τρόπο
υλοποίθςθσ του ΕΣΡΑ .Σιμερα αυτό δεν γίνεται ,μάλλον πρζπει να
αλλάξει . Ταυτόχρονα υπάρχουν ακόμα κρατικζσ Δομζσ που
λειτουργοφν από τθν Ακινα ,κα πρζπει να μεταφερκοφν ςτθν

Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ . Επιδίωξθ μου κα είναι με τθν υποβολι
προτάςεων προσ τον Υπουργο Εςωτερικϊν να ςυμβάλλω ςτο διάλογο
για τθν αναμόρφωςθ του Καλλικράτθ και τθν ενίςχυςθ του ρόλου τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ

Κυρίεσ και Κφριοι
Σασ ανζλυςα επιγραμματικα τουσ ςτόχουσ που εχω κεςει .Γνωρίηω ότι
δενα αναφζρκθκα ςε αρκετά .Δεν τα λθςμόνθςε ,άπλα ςζβομαι το
χρονο και τθν υπομονι ςασ .κζματα όπωσ θ αξιοποίθςθ των
Κλθροδοτθμάτων , τα κζματα των γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων και τθσ
αλιείασ , τα κζματα των φυςικϊν πόρων και μια ςειρα από άλλεσ
αρμοδιότθτεσ είναι ςτθ 1θ γραμμι των προτεραιοτιτων μου .

Θα ικελα να γνωρίηετε ότι εχω όρεξθ και ενκουςιαςμό για τθ δουλειά
που μου ανατζκθκε . Θα δουλζψω ςκλθρά όπωσ κάνω ςε ότι
αναλαμβάνω . Θ επιτυχία τθσ προςπάκειασ εξαρτάται από πολλοφσ
παράγοντεσ . Θα ικελα να ηθτιςω τθν κατανόθςθ και τθ βοικεια ςασ

Είμαι ςίγουροσ πωσ όλοι μαηί μποροφμε να τα καταφζρουμε .Να
ςθκϊςουμε τθν Ελλάδα μασ ψθλότερα ,να τθν κάνουμε φωτεινότερθ
,να φζρουμε το χαμόγελο ςτουσ πολίτεσ .
Σασ ευχαριςτϊ για τθν παρουςία ςασ και ςασ εφχομαι κάκε καλό για
ςασ και τισ οικογζνειεσ ςασ .Να είςτε καλά !

