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Κύριε Υπουργέ Εσωτερικών, κ. Υφυπουργέ Εσωτερικών, κύριοι
εκπρόσωποι κομμάτων, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί Σύνεδροι, αγαπητέ
Πρόεδρε της ΚΕΔΚΕ, κυρίες και κύριοι, προτού ξεκινήσω το σύντομο
χαιρετισμό μου, θέλω να εκφράσω εκ μέρους όλων μας τα θερμά μου
συλλυπητήρια στην οικογένεια του άτυχου διαδηλωτή που έχασε τη ζωή του
στα χθεσινά επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας.
Εκ μέρους της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής σας
καλωσορίζω στην πρώτη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Περιφερειών
Ελλάδος για την εκλογή Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου.
Η σημερινή μας συνάντηση πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά
κρίσιμη περίοδο για τη χώρα μας. Στη σημερινή δραματική οικονομική
συγκυρία η Αυτοδιοίκηση με το νέο θεσμικό πλαίσιο βρίσκεται αντιμέτωπη με
νέα μεγάλα και σύνθετα προβλήματα, αλλά και σπουδαίες προκλήσεις.
Εμείς, όλοι εμείς - και είμαι πεπεισμένος γι' αυτό - ως άνθρωποι
της Αυτοδιοίκησης, ο καθένας από τη θέση του και ο καθένας με το ρόλο του,
με τις ιδέες του και τις προτάσεις του, μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε.
Η Αυτοδιοίκηση βρίσκεται μπροστά σε μία νέα φάση, τολμώ να
πω ιστορική. Θα δώσουμε τη μάχη ώστε οι αρμοδιότητες που έχουμε να
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αξιοποιηθούν προς όφελος και προς το συμφέρον των πολιτών, γιατί εμείς
δεν αναφερόμαστε στην κεντρική εξουσία, αλλά στον πολίτη, ο οποίος και μας
εξέλεξε. Αυτός είναι η αναφορά μας, αυτός και το στήριγμά μας.
Σημείο αναφοράς μας, τονίζω και πάλι, είναι οι πολίτες και όχι η
εξουσία. Δεν μας καθορίζει η εξουσία. Ο δρόμος μπορεί να είναι δρόμος
συνεργασίας με την κυβέρνηση, μπορεί όμως να είναι και δρόμος εναντίωσης
και σύγκρουσης.
Έχουμε μπροστά μας το χρόνο,

αλλά κυρίως έχουμε τη

βούληση να συζητήσουμε και τους τρόπους και τις μεθόδους ενίσχυσης και
παρέμβασης της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Δεν χρειάζεται νομίζω να
υπογραμμίσω σ' αυτήν εδώ την αίθουσα σήμερα τη στρατηγική σημασία που
έχει και μπορεί να αποκτήσει αυτή η Ένωση.
Πιστεύω ότι με τις δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες τόσο
στο εθνικό πλαίσιο όσο και στο ευρωπαϊκό περιβάλλον μπορεί να αποτελέσει
χρήσιμο εργαλείο ανάπτυξης, εμπλουτισμού και εξέλιξης της Αυτοδιοίκησης.
Έχω τη βεβαιότητα ότι όλοι μας θα συμβάλλουμε σ' αυτό.
Η σημερινή Γενική Συνέλευση έχει αυστηρά έναν και μόνο
σκοπό, να εκλέξει Διοικητικό και Εποπτικό Συμβούλιο. Θα ακολουθήσει πολύ
σύντομα το πρώτο τακτικό μας Συνέδριο για να συζητήσουμε και να
καθορίσουμε τις αρχές και τις θέσεις μας.
Στη συνέχεια και μετά τους χαιρετισμούς των εκπροσώπων των
πολιτικών κομμάτων και πρώτα απ’ όλα του Υπουργού Εσωτερικών κ.
Καστανίδη, θα ξεκινήσουμε αμέσως τη διαδικασία σύμφωνα με το πρόγραμμα
που σας έχει κοινοποιηθεί, με τη διαπίστωση της απαρτίας του Σώματος, την
εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής, την κατάθεση των υποψηφιοτήτων, την
τοποθέτηση των εκπροσώπων των συνδυασμών και τη διαδικασία της
ψηφοφορίας για το Διοικητικό και το Εποπτικό Συμβούλιο.
Σας ευχαριστώ πολύ σήμερα για την παρουσία σας και εύχομαι
καλή επιτυχία στις εργασίες της Συνέλευσής μας. Ευχαριστώ πολύ.
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