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Κύριε Πρόεδρε της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και φίλε Γιώργο Πατούλη
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου, πραγματοποίησε το Ετήσιο Τακτικό Συνέδριό της στα
Ιωάννινα, στις 25 Νοεμβρίου 2016. Κεντρικό θέμα του Συνεδρίου μας «ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΚΑΙ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΟΥ

ΚΡΑΤΟΥΣ

-

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

ΣΤΗΝ

ΤΟΠΙΚΗ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ».
Συμμετέχοντας στον Δημόσιο Διάλογο και στην Διαβούλευση για την Μεταρρύθμιση στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση, καταθέσαμε θέσεις - απόψεις και ψηφίσματα, τόσο για θέματα
Τοπικής Αυτοδιοίκησης όσο και άλλα ειδικότερα που αφορούν και εστιάζουν στα
προβλήματα της Ηπείρου, στο Ειδικό Θεματικό Συνέδριο του Βόλου, στο οποίο και
συμμετείχαμε .
Υιοθετήσαμε τα συμπεράσματα του παραπάνω Συνεδρίου και στο πλαίσιο της
συνεχιζόμενης Διαβούλευσης με όλη την Αυτοδιοίκηση της Ηπείρου, διαμορφώσαμε και
εγκρίναμε κείμενο θέσεων στο Ετήσιο Συνέδριό μας, το οποίο και σας γνωστοποιήσαμε. Τις
προτάσεις μας αυτές – κείμενο θέσεων – καταθέτω και σήμερα εδώ στο Προεδρείο.
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
η εφαρμογή της μεταρρύθμισης του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», που ήταν κατάκτηση όλων των αιρετών
και όλης της Αυτοδιοίκησης, υλοποιήθηκε με επάρκεια στην πρώτη θητεία, αλλά δεν
στηρίχθηκε όσο έπρεπε από το Κεντρικό Κράτος. Η κρίση επιτάχυνε την ανάγκη βελτίωσης
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της οικονομικής λειτουργίας και διαχείρισης των ΟΤΑ, καθώς και της καταστατικής θέσης
των αιρετών που έχουν και την ευθύνη λειτουργίας των.
Οι ΟΤΑ καλούνται σήμερα, στην κρίσιμη αυτή συγκυρία, να παρέχουν περισσότερες
υπηρεσίες και αγαθά, με λιγότερους πόρους.
Για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας τους, μετά από τις μειώσεις των ΚΑΠ που
ξεπέρασαν το 60% και της ΣΑΤΑ κατά πολύ περισσότερο, καθίσταται επιτακτική:
 η σταδιακή απόδοση της νέας γενιάς των «Παρακρατηθέντων πόρων» από το 2009 έως
σήμερα, που ξεπερνούν τα 17 δις,
 η άμεση απόδοση στους Δήμους 214 εκ. € από τα Παρακρατηθέντα του 2016, ώστε να
κλείσουν οι προϋπολογισμοί,
 και η άμεση αναπλήρωση της εκ νέου μείωσης κατά 10% των πόρων της Αυτοδιοίκησης
για το 2017, από άλλες πηγές.
 Η θέσπιση εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης.
Για μια ακόμα χρονιά η Τοπική Αυτοδιοίκηση γίνεται ο «στόχος» της Κεντρικής
Κυβέρνησης, η οποία επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα μέσω του νέου
προϋπολογισμού. Συζητάμε για αλλαγές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, Μεταρρυθμίσεις και
αλλαγές στο ισχύον Θεσμικό Πλαίσιο των Δήμων και ταυτόχρονα συνεχίζουν και
περικόπτονται πόροι ενώ αυξάνονται αρμοδιότητες.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου, στη συνεδρίασή
του στις 22 Νοεμβρίου, εξέδωσε ψήφισμα έντονης διαμαρτυρίας για την επιπλέον
περικοπή 10% των πόρων της Αυτοδιοίκησης για το 2017. Δεν υπάρχουν περιθώρια για
άλλες περικοπές.
Αυτή λοιπόν η πρόσθετη μείωση του 10% των οικονομικών των Δήμων για το 2017,
καθιστά επιτακτική την ανάγκη κοινής πορείας, όλων των αιρετών της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και κοινών αποφάσεων των συλλογικών μας οργάνων.
Με την παρουσία μας εδώ στο Συνέδριο, προσδοκούμε να συμβάλλουμε στη
διαμόρφωση

στρατηγικής για τις Μεταρρυθμίσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση προς

όφελος των τοπικών μας κοινωνιών.
αγαπητοί συνάδελφοι,
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Δώσαμε και δίνουμε καθημερινά την μάχη για να στηρίξουμε την καθημερινότητα των
συμπολιτών μας.
Συμμετέχουμε στον Διάλογο για την Μεταρρύθμιση και απαιτούμε η Μεταρρύθμιση στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση να γίνει μέσα σε επίπεδα σταθερότητας και συνεργασίας.
Στόχος, το νέο πλαίσιο οργάνωσης να δίνει βιώσιμες λύσεις στα σοβαρά προβλήματα της
Αυτοδιοίκησης.
Αυτό, πέραν των άλλων που περιλαμβάνονται στις θέσεις μας, θα ενισχυθεί και με την
θεσμοθέτηση της πιο ενεργούς συνεργασίας των δυο Βαθμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
μεταξύ των Δήμων και των Περιφερειών, με συντονισμό κοινών δράσεων, σε ό,τι αφορά
την προώθηση της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής και
την παροχή των υπηρεσιών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
Θα ήθελα να αναφέρω την πρόσφατη έγκριση χρηματοδότησης του έργου μονάδας ΑΣΑ
στην Περιφέρεια της Ηπείρου, ως αποτέλεσμα της καλής συνεργασίας Δήμων και
Περιφέρειας.
Όσον αφορά στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, απαιτείται η
διασφάλιση διακριτών κατηγοριών δράσης με δικαιούχους τους Δήμους σε όλα τα Τομεακά
και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, ώστε να δημιουργηθεί ουσιαστικά ένα
«οριζόντιο» Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που θα χρηματοδοτήσει
τα προγράμματα και τα έργα τοπικής ανάπτυξης. Η θέση αυτή, που επιβεβαιώθηκε, και
αποτελεί κεντρικό σημείο της απόφασης του Ειδικού Θεματικού Συνεδρίου του Βόλου,
υιοθετήθηκε πλήρως από το Συνέδριό μας. Για την επίτευξη των ανωτέρω κρίνεται
αναγκαία η συμβολή των Περιφερειακών Επιτροπών Αναπτυξιακού Σχεδιασμού (ΠΕΑΣ).
Στο πρόσφατο Συνέδριό μας, ως Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου, επιβεβαιώσαμε την
πρότασή μας για την θέσπιση Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή και από Ευρωπαϊκούς πόρους,
πενταετούς διάρκειας ως ΘΗΣΕΑΣ ΙΙ.
Το Πρόγραμμα να χρηματοδοτεί δράσεις που δεν είναι επιλέξιμες από το ΕΣΠΑ και κυρίως
μικρών ορεινών και νησιωτικών Δήμων που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν το ΕΣΠΑ.
Καθοριστικός πρέπει να είναι ο ρόλος των μικρών ορεινών και νησιωτικών Δήμων στην
τοπική ανάπτυξη του τόπου τους και για το λόγο αυτό χρειάζεται να ενισχυθεί η διοικητική
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ικανότητά τους (με προσωπικό, τεχνικά μέσα και συμβουλευτική υποστήριξη).
κυρίες και κύριοι,
Η ανάγκη βελτίωσης της καταστατικής θέσης των αιρετών, που αποτελεί καίριο σημείο
συζήτησης του Συνεδρίου μας, προκύπτει από το γεγονός ότι σήμερα δεν συντρέχουν οι
αντίστοιχες προϋποθέσεις και οι προτάσεις της Αυτοδιοίκησης είναι αναγκαίο να
υιοθετηθούν από την Κυβέρνηση, ιδιαίτερα εάν κληθεί η Αυτοδιοίκηση να εφαρμόσει τη
νέα Διοικητική Μεταρρύθμιση.
Η καθιέρωση ως σύστημα εκλογής των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβούλων της
απλής αναλογικής χωρίς να περιλαμβάνεται πρόταση εκλογής των Δημάρχων και των
Περιφερειαρχών, αποτελεί μέχρι στιγμής, διατυπωμένη πρόθεση της Κυβέρνησης όπως
δήλωσε κατηγορηματικά και εχθές ο κος Σκουρλέτης. Δεν είναι προτεραιότητά μας η
αλλαγή μόνο του εκλογικού νόμου, πρέπει να προηγηθεί η μεταρρύθμιση στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση.
Για την κινητικότητα των Δημοτικών υπάλληλων, κρίνεται απολύτως αναγκαίο, να
προβλέπεται η σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου για διορισμό οργάνου του Δήμου, για την
μετακίνηση του, εάν θέλουμε να υπάρξουν στο μέλλον μικροί και περιφερειακοί Δήμοι .
Συμφωνούμε πλήρως με την προσέγγιση του θέματος από τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ.
Κλείνοντας, θέλω να επισημάνω, ως Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων
Ηπείρου, αλλά και ως Δήμαρχος Ηγουμενίτσας, της πόλης στην οποία βρίσκεται ένα
από τα μεγαλύτερα Λιμάνια, που αποτελεί τον σημαντικότερο συγκοινωνιακό κόμβο
της Δυτικής Ελλάδας, τον Αναπτυξιακό ρόλο της Α’ βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
που προσδιορίζεται

από

το

σημερινό

συνταγματικό

πλαίσιο

και

από

τις

αρμοδιότητες που δίνει ο νόμος σε θέματα οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής
ανάπτυξης.

αγαπητοί συνάδελφοι
Βιώνουμε όλοι, πολίτες και Αυτοδιοίκηση μια παρατεταμένη κρίση σε όλα τα επίπεδα.
Πρέπει να αντιδράσουμε για να λειτουργήσουμε «σωτήρια» για την ίδια την χώρα και όχι
μόνο για την Αυτοδιοίκηση. Μόνο με την Αυτοδιοίκηση μπροστά και σε ανάπτυξη μπορεί
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να υπάρξει και εθνική ανάπτυξη.

Ευχαριστώ
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