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Συνέδριο ΚΕΔΕ: Δεν απάντησε ο Ε. Στυλιανίδης, στο πότε οι εκλογές

Χωρίς κάποια δέσμευση για την τύχη νομικών προσώπων και δημοτικών επιχειρήσεων, για
το μέλλον των κοινωνικών δομών που απειλούνται με λουκέτο, μαζί και οι θέσεις εργασίας,
και ούτε καν αναφορά στο χρόνο και το σύστημα διεξαγωγής των αυτοδιοικητικών εκλογών,
θέματα που έθιξε μετ΄ επιτάσεως ο πρόεδρός της Κώστας Ασκούνης, ήταν η τοποθέτηση
του υπουργού Εσωτερικών Ευριπίδη Στυλιανίδη στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της Κεντρικής
Ένωσης Δήμων Ελλάδος.

Σο κρίσιμο για την τοπική αυτοδιοίκηση συνέδριο που ολοκληρώνεται σήμερα στα Γιάννινα
τέθηκαν όλα τα μείζονα και επίκαιρα προβλήματα και οι διεκδικήσεις, ωστόσο ο υπουργός
Εσωτερικών έκανε ... απολογισμό ενεργειών και αποφάσεων της κυβέρνησης, μίλησε για
κινητικότητα των εργαζομένων στην Τ.Α με αντικειμενικά κριτήρια, ώστε να μην πληγούν οι
κοινωνικές δομές της, (συζητά με το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης), την πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών, τον
πλεονασματικό ενοποιημένο προϋπολογισμό, την συνέχιση χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ
των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών. Φάνηκε, από τις αντιδράσεις, ότι δεν
ικανοποίησε τους συνέδρους με τις απαντήσεις του στα ερωτήματα που τέθηκαν από τον
πρόεδρο της ΚΕΔΕ.
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Η ομιλία του υπουργού έγινε κάτω από συνεχείς διαμαρτυρίες εργαζομένων σε κοινωνικές
δομές και επιχειρήσεις των ΟΤΑ, αλλά και αντιδράσεις αυτοδιοικητικών.

Νωρίτερα ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ είχε θέσει με την ομιλία του καίρια ερωτήματα προς τον
υπουργό, ενώ και οι εκπρόσωποι των κομμάτων επικέντρωσαν στην ανάγκη να στηριχτεί η
τοπική αυτοδιοίκηση και μαζί και οι δομές που κρατούν όρθια την κοινωνία.

Το συνέδριο μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του υπουργού με την οποία έγινε η έναρξη
εργασιών, συνεχίστηκε χθες με εισηγήσεις και τοποθετήσεις και θα ολοκληρωθεί σήμερα το
απόγευμα με τα συμπεράσματα.

Καταργήσεις νομικών προσώπων και κοινωνικές δομές

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ τάχθηκε κατά των απολύσεων από καταργούμενα Νομικά Πρόσωπα
Δημοσίου & Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ, όπως οι Δημοτικές Επιχειρήσεις, θέτοντας το
ερώτημα: «Άραγε, γνωρίζουν, όσοι νομοθετούν, ότι στις Μονομετοχικές Δημοτικές
Επιχειρήσεις, με Νόμο, απαγορεύεται η οποιαδήποτε επιχορήγηση;»

Πρόσθεσε ότι η Τ.Α λέει «ναι» στην αξιολόγηση και την κινητικότητα, «όχι» στον εκφυλισμό
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, δηλαδή διαφωνεί με τη λογική όσοι απολυθούν να
αντικατασταθούν από ίσο αριθμό νέων εργαζομένων.

«Καλούμε την Κυβέρνηση να πάρει ξεκάθαρη πολιτική απόφαση, εάν επιθυμεί τη συνέχιση
της λειτουργίας των κοινωνικών υπηρεσιών και δομών των Δήμων που υλοποιούνται σε
μεγάλο βαθμό από τα Ν.Π.Δ.Δ. και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις», ήταν η πρόκληση του
προέδρου της ΚΕΔΕ, τονίζοντας ότι θέση της Τ.Α είναι ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες και
δομές των Δήμων όχι μόνο δεν πρέπει να αποδυναμωθούν, αλλά αντίθετα πρέπει να
ενισχυθούν για να «πιάνουν τόπο» οι κοινωνικές δαπάνες.

«Εμείς, είπε, τονίζουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν πρόκειται να δεχθούμε κατάργηση
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των κοινωνικών δομών και υπηρεσιών των Δήμων, οι οποίες αποτελούν και την τελευταία
νησίδα κοινωνικής πολιτικής του Κράτους».

Ακόμη ο κ. Ασκούνης τόνισε ότι δεν επαρκούν τα 150 εκ. ευρώ που εξασφαλίστηκαν μόλις
προχθές από το ΕΣΠΑ για τους παιδικούς σταθμούς.

Η απάντηση του υπουργού Εσωτερικών ήταν ότι «ανεγράφη ανακριβώς σε μερίδα του τύπου
για κλείσιμο προνοιακών δομών, μαζικές απολύσεις και τυφλή διαθεσιμότητα. Το ΥΠΕΣ,
είπε, δεν υιοθετεί οριζόντιες περικοπές που μπορεί να ακρωτηριάσουν τα κοινωνικά δίκτυα
της Τ.Α και να την απογυμνώσουν από προσωπικό που καλύπτει πραγματικές ανάγκες και
συμβάλλει στην αποτελεσματική λειτουργία των ΟΤΑ.

Συζητούμε, πρόσθεσε, με το υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης την υιοθέτηση κάποιων
αντικειμενικών κριτηρίων που θα εφαρμοστούν στην Τ.Α για το θέμα της κινητικότητας. Η
Συνταγματική ιδιαιτερότητα της αυτοδιοίκησης δίνει τη δυνατότητα να αναλάβουμε από τη
μια μεριά το ποσοστό που μας αντιστοιχεί στην κινητικότητα, χωρίς κατάργηση κρίσιμων
φορέων και να τεθούν σε κίνδυνο ζωτικές λειτουργίες της Τ.Α.

Με τον τρόπο αυτό θα προστατευτούν επαρκώς τα κοινωνικά δίκτυα και θα διαφυλαχθούν
στο μέγιστο βαθμό οι εργαζόμενοι και θα εξυγιανθούν δήμοι που καθίστανται προβληματικοί
λόγω του μισθολογικού κόστους».

Καταλήγοντας ο κ. Στυλιανίδης, υποστήριξε ότι είναι προτεραιότητα οι εργαζόμενοι που θα
μετακινηθούν να απορροφηθούν κατά το δυνατόν από αυτοδιοικητικές δομές για αυτό και
προωθείται θεσμικά η ενίσχυση της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας και πάντως, για ότι
αποφασιστεί από την κυβέρνηση και τα συναρμόδια υπουργεία θα υπάρξει διαβούλευση με
ΚΕΔΕ, ΕΝΠΕ και εργαζόμενους. Πάντως οι δήμοι καλούνται να δώσουν στοιχεία για το
προσωπικό, άμεσα.

Πότε και πως οι εκλογές;

Τόσο σε δηλώσεις του όσο και στην ομιλία του ο κ. Ασκούνης αναφέρθηκε σε δημοσιεύματα
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περί αλλαγής του Εκλογικού Νόμου για τις Δημοτικές Εκλογές, δηλαδή στην εκλογή με
χωριστό ψηφοδέλτιο του δημάρχου και των δημοτικών συμβούλων χαρακτηρίζοντας ως
αδιανόητο να ανοίγει τώρα το θέμα.

Ζήτημα υπάρχει και με το πότε θα γίνουν οι εκλογές, μαζί με τις ευρωεκλογές τον Ιούνιο
του 2014 ή αργότερα. Πάντως και στους κόλπους της ΚΕΔΕ δεν υπάρχει ομοφωνία για
μετάθεση το 2015.

«Για τους λόγους αυτούς, Κύριε Υπουργέ, Θέλουμε σήμερα εδώ, από το βήμα του
Συνεδρίου, μία καθαρή απάντηση για τα θέματα αυτά», είπε ο κ. Ασκούνης και πρόσθεσε:
«Επειδή πολύ συζήτηση γίνεται σχετικά με το θέμα του χρόνου των Δημοτικών Εκλογών,
εμείς θέλουμε να τονίσουμε ότι υπάρχει απόφαση του Συνεδρίου μας της Κομοτηνής. Ένα
σχόλιο θέλω να κάνω. Αλήθεια, σε ποια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με τις
Ευρωεκλογές θα διεξαχθούν Περιφερειακές και Δημοτικές Εκλογές και επίσης, γνωρίζετε
τις ομόφωνες αποφάσεις της τότε ΚΕΔΚΕ και ΕΝΑΕ για το θέμα αυτό;».

Ο κ. Στυλιανίδης στην ομιλία του δεν έκανε την παραμικρή αναφορά σε εκλογές.

Κατανομή πόρων με τη νέα απογραφή

Από τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ τέθηκε και το σοβαρό θέμα που αφορά στην κατανομή των ΚΑΠ
και της ΣΑΤΑ στους δήμους με βάση την απογραφή πληθυσμού του 2011.

Όπως είπε ο κ. Ασκούνης, το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ με αφορμή την απογραφή του 2011, η οποία
ανακοινώθηκε τον Μάρτιο του 2013, αλλά και με αφορμή τις μεγάλες μειώσεις των ΚΑΠ
από το Δεκέμβρη ανέθεσε στην ΕΕΤΑΑ Α.Ε. την εκπόνηση μελέτης για το ελάχιστο κόστος
λειτουργίας των ΚΑΠ και της κατανομής με βάση τη νέα απογραφή.

Στα κριτήρια περιλαμβάνονται, δημογραφικά, γεωμορφολογικά (πληθυσμός, έκταση,
νησιωτικότητα, ορεινότητα), διοικητικά (παροχή διοικητικής υποστήριξης, αριθμός
δημοτικών ενοτήτων, αριθμός οικισμών), ελάχιστο Κόστος Λειτουργίας.
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«Με βάση τα παραπάνω, τόνισε ο κ. Ασκούνης, ο πληθυσμός εξακολουθεί να παίζει
σημαντικό ρόλο. Επομένως, Δήμοι με αύξηση πληθυσμού πρέπει να έχουν αύξηση των
επιχορηγήσεων και Δήμοι με μείωση πληθυσμού να έχουν μείωση επιχορηγήσεων, όχι όμως
αναλογικά. Επειδή ήδη, πρόσθεσε, υπάρχει σημαντική μείωση εσόδων, η όποια μείωση δεν
πρέπει να οδηγεί στην οικονομική κατάρρευση Δήμων, για το λόγο αυτό θα πρέπει να
προβλεφθεί η ανώτερη μείωση που δύναται να υποστεί ένας Δήμος.

Να υπάρξει ειδική μέριμνα για τους μικρούς Ορεινούς και Νησιωτικούς Δήμους και εκείνους
που παρέχουν διοικητική υποστήριξη σε άλλους Ο.Τ.Α».

Στην τοποθέτηση του ο υπουργός Εσωτερικών υποστήριξε ότι «για να μην δημιουργηθούν
προβλήματα στους δήμους που είχαν ισοσκελίσει τους προϋπολογισμούς λάβαμε τη
δύσκολη απόφαση με το νόμο 4147/2013 για διατήρηση όλο το 2013 των παλιών κατανομών
και παράλληλα αποφασίστηκε οι μεταβολές στα διοικητικά όργανα να γίνουν τη νέα
δημοτική περίοδο».

Ουσιαστικά πέταξε το... μπαλάκι στην ΚΕΔΕ καλώντας την Τ.Α να προτείνει έναν δίκαιο
τρόπο κατανομής, μέσα από τη μελέτη που εκπονεί η ΕΕΤΑΑ για το ελάχιστο κόστος
λειτουργίας των δήμων. ΚΙ όλα αυτά ενώ οι δήμοι έχασαν το 60% των πόρων μέσα σε τρία
χρόνια και για φέτος θα λάβουν ως τακτική επιχορήγηση 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ.

Περί διαφθοράς

Η διαφθορά στους δήμους ήταν ένα ακόμη θέμα που έθιξε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ,
σημειώνοντας: «Ασφαλώς υπήρξαν περιπτώσεις αιρετών, οι οποίες μας εξέθεσαν και
απερίφραστα καταδικάζουμε. Εμείς πρώτοι λέμε: Όλα στο φως. Δεν καλύπτουμε κανέναν.
Σε καμία περίπτωση, μεμονωμένες περιπτώσεις αιρετών δεν μπορούν να καταδικάζουν και
να απαξιώνουν το σύνολο των αιρετών, οι οποίοι με αυταπάρνηση προσπαθούν να
κρατήσουν ζωντανές τις πόλεις και τα χωριά, αναλαμβάνοντας το κύριο βάρος της
κοινωνικής πολιτικής του Κράτους»..

Στην τοποθέτηση του ο υπουργός Εσωτερικών έσπευσε να ξεκαθαρίσει: «Είναι άδικο και
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ισοπεδωτικό να αντιμετωπίζονται όλοι οι δήμοι ως εστίες διαφθοράς, δεν επιτρέπεται
κάποιες κραυγαλέες περιπτώσεις που πρέπει να τιμωρηθούν παραδειγματικά και με
αυστηρότητα να στιγματίζουν το σύνολο των λειτουργών της Τ.Α.»

Πληρωμή ληξιπρόθεσμων

Το θέμα των ληξιπρόθεσμων τέθηκε και από τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ με την επέκταση του
μέτρου και σε δημοτικές επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα των δήμων και επισημάνθηκε
ιδιαίτερα από τον υπουργό Εσωτερικών.

Πέρυσι, στην καρδιά της κρίσης, οι Δήμοι διεκδίκησαν περίπου 1 δις. ευρώ για να
αποπληρώσουν οφειλές από το 2011 προς τις τοπικές τους αγορές που στέναζαν από την
έλλειψη ρευστότητας.

Όπως ανέφερε ο κ. Στυλιανίδης Η έχουν εγκριθεί μέχρι στιγμής, αιτήματα από δήμους
ύψους 784, 7 εκ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε 167 ΟΤΑ της χώρας.

«Το Υπουργείο Εσωτερικών πέτυχε ήδη, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, την
εκταμίευση 395,6 εκ. ευρώ, που βρίσκονται έξω από την πόρτα σας. Μέχρι τώρα, χωρίς να
κάνουμε εκπτώσεις στη διαφάνεια, έχουμε ήδη αποπληρώσει 200 περίπου εκ. ευρώ τους
μήνες Απρίλιο και Μάιο, ενισχύοντας σημαντικά σε ρευστότητα τις τοπικές αγορές που
έχουν ανάγκη».

Ο υπουργός Εσωτερικών χαρακτήρισε ως ανεπίτρεπτο να υπάρχουν δεκάδες Δήμαρχοι που
μπορούν σήμερα να εκταμιεύσουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και να μην το κάνουν.
«Είναι έγκλημα σε βάρος της τοπικής κοινωνίας», είπε χαρακτηριστικά.

Ο απολογισμός του υπουργού

Ο κ. Στυλιανίδης αναφέρθηκε στον ένα χρόνο θητείας της κυβέρνησης και της δικής του
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παρουσίας στο υπουργείο Εσωτερικών εξήρε την συμβολή της αυτοδιοίκησης στην
προσπάθεια εξόδου της χώρας από την κρίση με «τίμημα» περικοπές 60% στους πόρους.

Ο υπουργός συνέχισε τονίζοντας:

-Αποπληρώθηκαν 142 εκ. ευρώ για μεταφορά μαθητών και εξασφαλίστηκαν με θεσμικές
παρεμβάσεις οι δυνατότητες να μην υπάρξουν προβλήματα στο μέλλον.

-Αποπληρώθηκε το «Βοήθεια στο Σπίτι», άμεσα στο κομμάτι που αφορούσε το υπουργείο
Εσωτερικών.

-Καταβλήθηκαν το 2012, 80 εκ. ευρώ και λύθηκε το πρόβλημα της θέρμανσης σχολείων και
φέτος δόθηκαν ήδη 25,4 εξ. ευρώ για τις λειτουργικές ανάγκες σχολείων και τον Ιούνιο θα
δοθεί η ΣΑΤΑ σχολείων ύψους 20 εκ. ευρώ.

-Τα προνοιακά επιδόματα καταβάλλονται τακτικά, υπεγράφη χθες το Β΄ τρίμηνο του 2013,
συνολικά 118 εκ. ευρώ.

-Ψηφίσαμε την παράταση των ΚΗΦΗ για ένα χρόνο, με 21 εκ. ευρώ επιπλέον από το ΕΣΠΑ.

-Σημαντική εξέλιξη είναι η διασφάλιση 150 εκ. ευρώ περίπου για τη συνέχιση του
προγράμματος βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών και των ΚΔΑΠ την περίοδο
2013-2014.

-Την 1η Μαρτίου και όχι τον Ιούλιο, όπως άλλες χρονιές, εκδόθηκε η εγκύκλιος για τον
προγραμματισμό προσλήψεων συμβασιούχων το 2013.

Τον Απρίλιο κατανεμήθηκαν 18,4 εκ. ευρώ στους δήμους για την αντιπυρική προστασία.
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-Εγκρίναμε ήδη στους 5.800 προσλήψεις εποχικού προσωπικού από τα ανταποδοτικά για
καθαριότητα και τεχνική υποστήριξη.

-Με Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων προωθείται μια νέα ρύθμιση με την οποία θα
επιδιωχθεί η για οκτώ έτη, τριετή περίοδο χάριτος και μείωση επιτοκίου κατά 0,5% να
επεκταθεί από 12 μήνες σε 24 στις δόσεις των δανείων ΔΕΥΑ που είναι εγγυητές οι δήμοι,
ελαφρύνοντας την τοκοχρεολυτική δόση.

-Θεσπίστηκε και λειτουργεί με επιτυχία το παρατηρητήριο οικονομικής αυτοτέλειας ΟΤΑ,
όχι ως ελεγκτικός μηχανισμός, αλλά για εξυγίανση δήμων.

-Το ταμείο εξυγίανσης, το πρόγραμμα ΑΚΣΙΑ, στοχεύει στο να επιστρέψει σε δήμους που
αδικούνται πόρους και να ενισχύσει δήμους.

Υποδοχή και προτάσεις από τον Φ. Φίλιο

«Το 2013 είναι χρονιά ορόσημο για τα Ιωάννινα. Φέτος συμπληρώνονται εκατό χρόνια
ελεύθερου βίου για την Ηπειρωτική πρωτεύουσα και η επέτειος αυτή βρίσκει την περιοχή σε
ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Αντιμέτωπη με νέες προκλήσεις, μεσούσης της οικονομικής
κρίσης που πλήττει ολόκληρη τη χώρα», τόνισε στο χαιρετισμό του, καλωσορίζοντας τους
συνέδρους ο «οικοδεσπότης» δήμαρχος Ιωαννίνων Φίλιππας Φίλιος.

Ο κ. Φίλιος έθεσε και ορισμένα αιτήματα-προτάσεις για μείζονα ζητήματα της Τ.Α:

- Στο θέμα κατανομής πόρων θεωρώ ότι το 80% πρέπει να γίνεται με κριτήρια μόνιμου
πληθυσμού όπως προκύπτει από την απογραφή και το 20% με ειδικά κριτήρια –νησιά,
ορεινές περιοχές, παροχή υπηρεσιών, Νομικά Πρόσωπα κλπ--Αναδρομική καταβολή από τον
Ιούνιο του 2012, όπως προβλέπει το Σύνταγμα για την ισχύ της απογραφής.
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-Καθολική και αμετακίνητη αντίθεση σε κάθε ενδεχόμενο κατάργησης των Νομικών
Προσώπων και των Κοινωφελών Επιχειρήσεων. Στήριξη των κοινωνικών δομών, Παιδικοί
Σταθμοί, ΚΔΑΠ, ΚΗΦΗ, Βοήθεια στο Σπίτι, με ξεκάθαρο πλαίσιο και χωρίς συνεχή αφαίμαξη
πόρων.

-Δικαίωμα πρόσληψης ειδικών συνεργατών και ορισμού αντιδημάρχων με βάση τα στοιχεία
της τελευταίας απογραφής.

-Με την πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οι Δήμοι με τα μεγάλα χρέη θα απολέσουν τεράστια
ποσά από τους παρακρατηθέντες πόρους. Υποχρέωση της κεντρικής κυβέρνησης είναι αν
εξεύρει συμπληρωματικές πιστώσεις γιατί διαφορετικά θα δημιουργηθεί πρόβλημα
μισθοδοσίας.

-Άμεση έναρξη προγράμματος κοινωφελούς εργασίας.

-Μείωση γραφειοκρατίας και δημιουργία ενός ελεγκτικού κέντρου ανά Περιφερειακή
Ενότητα.

Αποκέντρωση και ΕΣΠΑ από τον Αλ. Καχριμάνη

Ικανοποίηση και ευχαριστίες για την επιλογή των Ιωαννίνων να φιλοξενήσουν το συνέδριο
εξέφρασε ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχριμάνης και επικεντρώθηκε στο ΕΣΠΑ και
στην ανάγκη αποκέντρωσης του κράτους: «Εμείς στην Ήπειρο πρώτος και δεύτερος βαθμός
αυτοδιοίκησης προχωράμε το ΕΣΠΑ και είμαστε πρώτοι σε απορρόφηση στην Ελλάδα. Την
ώρα αυτή τη δύσκολη πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις. Αν το πνεύμα του «Καλλικράτη»
για αποκέντρωση υπάρχει ακόμη δεν μπορεί οι δομές του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
να μην έχουν σχέση με τους αιρετούς. Δεν νοείται προγράμματα ανεργίας να περνάνε μέσα
από ΚΕΚ, πρέπει να γίνουν θέσεις εργασίας τριών ετών που θα περνάνε από την
αυτοδιοίκηση».

Ο πρόεδρος της ΠΕΔ Ηπείρου
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Ο πρόεδρος της ΠΕΔ Ηπείρου και δήμαρχος Αρταίων Γιάννης Παπαλέξης επικέντρωσε την
ομιλία του στην δύσκολη περίοδο για την αυτοδιοίκηση, μετά τις μεγάλες περικοπές στους
δήμους πάνω από 60% την τελευταία τριετία, έλλειψη πόρων σε σχέση με τις αρμοδιότητες
που εκχωρούνται. Αναφέρθηκε στην κατάσταση στην τοπική αυτοδιοίκηση και αναφέρθηκε
και σε ζητήματα της Ηπείρου, όπως η Ιόνια οδός, ο άξονας κεντρικής Ελλάδος Ε65, ομαλή
εξέλιξη έργων λιμανιού Ηγουμενίτσας, το αεροδρόμιο Ιωαννίνων κλπ.

Εκπρόσωποι κομμάτων

Το συνέδριο, πλην των δημάρχου Ιωαννίνων, Περιφερειάρχη Ηπείρου και προέδρου ΠΕΔ,
χαιρέτησαν με ομιλίες του εκπρόσωποι των κομμάτων της βουλής, από τη ΝΔ ο βουλευτής
Θεσπρωτίας Αντ. Μπέζας, από τον ΣΥΡΙΖΑ η βουλευτής Α΄ Αθηνών Σ. Σακοράφα, από το
ΠΑΣΟΚ ο Γραμ. της ΚΠΕ Ν. Ανδρουλάκης, από τη ΔΗΜ.ΑΡ ο βουλευτής Ευβοίας Δ.
Αναγνωστάκης, από τους Ανεξάρτητους Έλληνες ο βουλευτής Αχαΐας Γ. Νταβρής, από το
ΚΚΕ εκ μέρους της ΚΠΕ ο Ν. Σοφιανός Παραβρέθηκε πλην του κ. Στυλιανίδη και ο
υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για το ΕΣΠΑ Κυριάκος Βιρβιδάκης, ο πρόεδρος του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, επίσης χαιρέτησε εκ μέρους της ΕΝΠΕ ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
Κ. Αγοραστός, καθώς και οι πρόεδροι της ΠΟΕ-ΟΤΑ Θ. Μπαλασόπουλος και ΠΟΠ-ΟΤΑ Μ.
Δαρδαμάνης. Παρέστησαν ακόμη, βουλευτές της Ηπείρου και άλλων περιοχών.
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