ΕΤΗΣΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

“ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ”
Ιωάννης Λώλος – Πρόεδρος Π.Ε.Δ. Ηπείρου, Δήμαρχος Ηγουμενίτσας

κ. Δήμαρχε του Δήμου Ιωαννιτών, της πόλης των Ιωαννίνων, στην οποία φιλοξενείται το
Συνέδριο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου,
κ. Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Ηπείρου,
κ. Βουλευτές,
Κυρίες και κύριοι Δήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι Οργανισμών,
κ. Εκπρόσωποι Αρχών και Φορέων,
Αγαπητοί εργαζόμενοι στους Δήμους,
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Το Συνέδριό μας πραγματοποιείται, σήμερα, στο πλαίσιο του Δημόσιου Διαλόγου για το
Νέο Μοντέλο Οργάνωσης και Διοίκησης του Κράτους, και τη Μεταρρύθμιση στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση.
Στο νέο αυτό μοντέλο, επιβάλλεται η αναβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο
διοικητικό, δημοσιονομικό και πολιτικό χάρτη της χώρας.
Έξι χρόνια εφαρμογής του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» είναι εύλογος χρόνος για μια ουσιαστική
αξιολόγηση και αποτίμηση του θεσμού, με στόχο την προώθηση Νέου Μοντέλου
Διοικητικής Οργάνωσης και Λειτουργίας του κράτους, με αποκέντρωση αρμοδιοτήτων
και πόρων, πολυ-επίπεδη διακυβέρνηση, Δημοκρατικό Προγραμματισμό, ενίσχυση της
τοπικής αυτονομίας.
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Βασικές αρχές για την επίτευξη του στόχου:
 Αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και οικονομικών πόρων από την Κεντρική Κυβέρνηση.
 Ενίσχυση της Συνταγματικά κατοχυρωμένης διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας
των οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 Ισότιμη και ειλικρινής συνεργασία μεταξύ των επιπέδων Δημόσιας Διοίκησης
(Κεντρική Διοίκηση - Περιφέρειες - Δήμοι). - κ. Καχριμάνη, αγαπητέ Περιφερειάρχη,
είναι σημαντική η παρουσία σου εδώ, όπως σημαντική και αναγκαία είναι η όσο
γίνεται πιο ενεργή συνεργασία των δύο βαθμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Δήμων
και των Περιφερειών. Τουλάχιστον, όσο συγχρονιζόμαστε ως Αυτοδιοίκηση, η
συνεργασία με τη Διοίκηση θα διεκδικείται πιο αποτελεσματικά, ως κοινός μας
στόχος.
 Ενίσχυση του Δημοκρατικού Προγραμματισμού.
 Ουσιαστικός έλεγχος νομιμότητας των αποφάσεων της Διοίκησης για μεγαλύτερη
διαφάνεια.
 Ειδική μέριμνα για τους μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς Δήμους
Το προηγούμενο Συνέδριό μας, τον Μάρτιο του 2015, που έγινε, πάλι εδώ στα Γιάννενα,
είχε ως θέμα: «Αναβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τους πολίτες μπροστά», και
σηματοδοτούσε ακριβώς τον διαχρονικό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να στέκεται
αρωγός στις τοπικές κοινωνίες, στους πολίτες.
Στο διάστημα αυτό και μέχρι σήμερα, και εξαιτίας της συνεχιζόμενης κρίσης, οι Δήμοι
ανταποκριθήκαμε στην αυξημένη ζήτηση για υπηρεσίες:
 κοινωνικής στήριξης,
 αλληλεγγύης,
 καταπολέμησης της φτώχειας,
 διαχειριστήκαμε προγράμματα στήριξης των πολιτών μας, με συνεργασίες σε
Τοπικό και Περιφερειακό επίπεδο, τόσο με τον Β’ βαθμό Αυτοδιοίκησης, όσο και
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με παραγωγικούς φορείς και ομάδες πολιτών και εθελοντών. Όλα αυτά παρά την
έλλειψη πόρων και ανθρώπινου δυναμικού,
 δημιουργήσαμε νέες δομές και θεσμούς και θέσαμε στην διάθεση των πολιτών
υπηρεσίες αναγκαίες για την κοινωνική συνοχή και προστασία των πιο αδυνάμων,
όπως στους τομείς της υγείας και κοινωνικής πρόνοιας.
Ακόμα πιο εμφανής είναι η συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην αντιμετώπιση της
Προσφυγικής κρίσης. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση ήταν στην πρώτη γραμμή σε όλες τις
φάσεις και σε όλες τις εκδηλώσεις αντιμετώπισης του προβλήματος. Η Τοπική
Αυτοδιοίκηση απέδειξε ότι, καθώς αποτελεί τον εγγύτερο στο πολίτη διοικητικό θεσμό,
μπορεί να ανταποκρίνεται με πολύ αποτελεσματικό τρόπο, τόσο στην διάγνωση του
προβλήματος, όσο και στην διαχείρισή του. Αυτό, στο πλαίσιο πάντοτε ενός ευρύτερου
σχεδιασμού και συνεργασίας όλων των υπηρεσιών και οργάνων της συντεταγμένης
πολιτείας και του κράτους.
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 της οικονομικής λειτουργίας και διαχείρισης των ΟΤΑ, καθώς και της
καταστατικής θέσης των αιρετών που έχουν και την ευθύνη λειτουργίας των.
Για τη βελτίωση της οικονομικής λειτουργίας προτείνονται:
 Λειτουργικός εκσυγχρονισμός των εσωτερικών συστημάτων, απλούστευση και
προτυποποίηση των διαδικασιών οικονομικής διαχείρισης.
 Κωδικοποίηση των εσόδων και άρση της πολυνομίας.
 Αξιοποίηση των συστημάτων της Κεντρικής Διοίκησης με τη διασύνδεση των ΟΤΑ με
τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.
 Απλοποίηση και ενοποίηση των εξωτερικών ελέγχων.
 Αναβάθμιση του στελεχιακού δυναμικού και συστηματική εκπαίδευση και κατάρτιση.
 Σύστημα κινητικότητας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
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Δεδομένης της κρισιμότητας του θέματος, συζητείται σήμερα και στο Έκτακτο
Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, καθόσον στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης,
απερρίφθη πρόταση της ΚΕΔΕ, «για την μετακίνηση δημοτικών υπαλλήλων να ζητείται
η σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου». Αυτό αποτελεί ομόφωνη θέση του Συνεδρίου της
ΚΕΔΕ το 2015.
 Σύγχρονο σύστημα αξιολόγησης δομών, υπηρεσιών και υπαλλήλων.
Θεωρώ απαραίτητο να αναφερθώ στην ανάγκη βελτίωσης των πολιτικών προσωπικού
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με νέο σύστημα προγραμματισμού των
ανθρώπινων πόρων και κινητικότητας που θα στηρίζεται σε ένα νέο σύστημα
αξιολόγησης δομών, υπηρεσιών και υπαλλήλων, με νέους Οργανισμούς Υπηρεσιών
και με συνεχιζόμενη κατάρτιση, συνδεδεμένη με τις δράσεις Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Εξίσου σημαντική είναι η
βελτίωση των συνθηκών εργασίας των υπαλλήλων και τις υλικοτεχνικής υποδομής
των υπηρεσιών με εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.
Όλα αυτά θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον Κώδικα προσωπικού των Δήμων και να
υλοποιηθούν από το Πρόγραμμα Οργάνωσης και Λειτουργικού Εκσυγχρονισμού των
13 Περιφερειών και των 325 Δήμων.
Οι ΟΤΑ καλούνται σήμερα 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, οι Δήμοι πρέπει να στηριχτούν
σε τρεις άξονες οικονομικής πολιτικής:
• Οικονομική αυτοτέλεια και δημοσιονομική αποκέντρωση, για τη άσκηση βασικών
αρμοδιοτήτων συνδεδεμένων με τις τοπικές ιδιαιτερότητες.
• Εναλλακτικοί τρόποι χρηματοδότησης.
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• Εξορθολογισμός των δαπανών.
Για την στήριξη και την διεύρυνση του ρόλου των Δήμων, απαιτείται:
 η αποκατάσταση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων,
 η διεύρυνση της χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και
ιδιαίτερα από τα συγχρηματοδοτούμενα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ,
 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,
 η αναπλήρωση της εκ νέου μείωσης κατά 10% των πόρων της Αυτοδιοίκησης για το
2017, από άλλες πηγές.
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.
Η μείωση των πόρων μας την τελευταία εξαετία κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 60 %,
έχει οδηγήσει τους Δήμους σε απελπιστική, οικονομική κατάσταση. Σε αυτές τις
συνθήκες καλούνται οι Δήμοι να σταθούν όρθιοι και να συνεχίζουν να παρέχουν
ουσιαστικές υπηρεσίες στους πολίτες.
Το Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης, 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.
Σήμερα συνεδριάζει, εκτάκτως και το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ. Για τον λόγο αυτόν, ο Πρόεδρος κ.
Γεώργιος Πατούλης δεν παρευρίσκεται στο Συνέδριό μας. Θα έχουμε την χαρά και
την τιμή να μας απευθύνει χαιρετισμό μέσω SKYPE.
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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.
Στο πλαίσιο αυτό είναι σημαντική η παρουσία όλων μας, στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην
Θεσσαλονίκη, 1-3 Δεκεμβρίου.
Για τη στήριξη και την διεύρυνση του ρόλου των Δήμων, απαιτείται ακόμη:
 η επιστροφή των πόρων, που αφαιρέθηκαν από την Τοπική Αυτοδιοίκηση (φόρος
ζύθου, πετρελαιοειδή κ.α.) και
 η επαναφορά ποσοστού από 2,5 % σε 10 % από την απόδοση των πόρων του
Πράσινου Ταμείου.
Στο πλαίσιο χάραξης της στρατηγικής για την οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ πρέπει να:
 ενισχυθούν οι Δήμοι με νέες αποδόσεις από τα φορολογικά έσοδα της χώρας, καθώς
και με σημαντική αύξηση της χρηματοδότησής τους από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων, έτσι ώστε τα ενοποιημένα έσοδα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως
ποσοστό του ΑΕΠ από το 1,37% που είναι σήμερα, να φτάσουν στον διακηρυγμένο
στόχο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του 8%, με ταυτόχρονη μεταφορά νέων
αρμοδιοτήτων, και
 Φορολογική Αποκέντρωση που θα διασφαλίσει την οικονομική αυτοτέλεια της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 Ελεγκτικούς μηχανισμούς χωρίς αλληλοεπικάλυψη
Αγαπητοί συνάδελφοι,
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.
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Στόχος, το νέο πλαίσιο οργάνωσης να δίνει βιώσιμες λύσεις στα σοβαρά προβλήματα
της Αυτοδιοίκησης.
Αυτό θα ενισχυθεί και με την θεσμοθέτηση της 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.
Ως Περιφερειακή Ένωση, έχουμε να καταθέσουμε, θετικά, στο σημείο αυτό. Προφανώς
οι σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις χρειάζονται βελτίωση και κυρίως ένα πρόγραμμα
υποστήριξης και εφαρμογής
Συμμετέχουμε στον Δημόσιο Διάλογο και στη Διαβούλευση, με στόχο, να συμβάλλουμε
και να συνδιαμορφώσουμε θέσεις για μια ουσιαστική Μεταρρύθμιση της χώρας προς
όφελος όλων των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών και με αναβαθμισμένο ρόλο για
τους Δήμους.
Ως Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου, και εκφράζοντας, πιστεύω,
τους συναδέλφους μου της Άρτας, των Ιωαννίνων, της Θεσπρωτίας και της Πρέβεζας,
αλλά και ως Δήμαρχος Ηγουμενίτσας, της πόλης στην οποία βρίσκεται ένα από τα
μεγαλύτερα Λιμάνια, που αποτελεί τον σημαντικότερο συγκοινωνιακό κόμβο της
Δυτικής Ελλάδας, επισημαίνω την ανάγκη του Αναπτυξιακού ρόλου 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.
Στο πλαίσιο αυτό, ο σημερινός Αναπτυξιακός ρόλος των Δήμων, πρέπει να αναφέρεται:
 Στην ανάπτυξη της περιοχής και στην υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, σε
συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους.
 Στην αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και ειδικότερα της δημοτικής
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περιουσίας για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, με αξιοποίηση και των
εργαλείων συνεργασίας δημόσιου-ιδιωτικού τομέα.
 Στην υποστήριξη των επιχειρήσεων της περιοχής, ιδιαίτερα για την ανάπτυξη
διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων και την προώθηση των εξαγωγών σε
συνεργασία

με

τα

Επιμελητήρια

και

τους

λοιπούς

φορείς

της

επιχειρηματικότητας.
 Στην ανάληψη πρωτοβουλιών προώθησης της κοινωνικής οικονομίας.
 Στην εφαρμογή προγραμμάτων προώθησης της απασχόλησης.
 Στην ανάδειξη των μνημείων και της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς με την
αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων κτιρίων, με αθλητικές και πολιτιστικές χρήσεις
και την ανάδειξη των στοιχείων του τοπικού πολιτισμού.
 Η Τοπική Αυτοδιοίκηση να έχει ενεργό ρόλο στο σχεδιασμό και στη δρομολόγηση
των δράσεων για την αντιμετώπιση της ανεργίας.
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, ο συνολικός
προϋπολογισμός των οποίων θα πρέπει να υπερβαίνει τα 2 δις ευρώ, ώστε να
δημιουργηθεί ουσιαστικά ένα «οριζόντιο» Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Τ.Α. που θα
χρηματοδοτήσει τα προγράμματα και τα έργα τοπικής ανάπτυξης. Η θέση αυτή
επιβεβαιώθηκε και αποτελεί κεντρικό σημείο της απόφασης του ειδικού θεματικού
συνεδρίου του Βόλου. Για την επίτευξη των ανωτέρω κρίνεται αναγκαία η συμβολή των
Περιφερειακών Επιτροπών Αναπτυξιακού Σχεδιασμού (ΠΕΑΣ).
Από το προηγούμενο Συνέδριό μας, προτείναμε και υποστηρίξαμε την θέσπιση Ειδικού
Προγράμματος από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή και από Ευρωπαϊκούς
πόρους.
Υπερθεματίζουμε και σήμερα από το Συνέδριό μας εδώ, την δημιουργία Αναπτυξιακού
Προγράμματος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΘΗΣΕΑΣ ΙΙ, πενταετούς διάρκειας. Το
Πρόγραμμα να χρηματοδοτηθεί από τις χρηματορροές της νέας γενιάς των
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παρακρατηθέντων, το Εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, το
Πράσινο Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
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 ικανότητά τους (με προσωπικό, τεχνικά μέσα και συμβουλευτική
υποστήριξη).
Στην συνέχεια και σύμφωνα με το πρόγραμμα του Συνεδρίου, θα υπάρξουν εισηγήσεις
συναδέλφων – τους οποίους και ευχαριστούμε-, που μέσα από το πλαίσιο που
συζητείται, θα δώσουν το στίγμα των θέσεών τους και των ιδιαιτεροτήτων των Δήμων
της Ηπείρου σε ειδικά θέματα και με μέριμνα για ειδικότερα ζητήματα όπως λχ. για τους
μικρούς ορεινούς Δήμους.
Η Περιφερειακή Ένωση, διαχρονικά, διαμόρφωσε και κατέθεσε θέσεις - απόψεις και
ψηφίσματα, τόσο για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης όσο και άλλα ειδικότερα που
αφορούν και εστιάζουν στα προβλήματα της Ηπείρου. Στη συνεδρίασή μας στις 22
Νοεμβρίου, επικυρώθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο οι προτάσεις της ΚΕΔΕ. Στο
τελικό κείμενο, που έχει αποσταλεί σε όλους σας και αποτελεί βάση συζήτησης στο
σημερινό Συνέδριο, συμπεριελήφθησαν και ιδιαίτερα τοπικά προβλήματα
Στο Συνέδριό μας παρίσταται – ως εισηγητής και τον ευχαριστούμε - ο κ. Ιωάννης
Ψυχάρης, καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου, μέλος του Επιστημονικού
Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Ομάδας Έργου που
εκπόνησε τη μελέτη της ΚΕΔΕ για την Μεταρρύθμιση στην Αυτοδιοίκηση.
Οι τελικές προτάσεις μας - συμπεράσματα, που θα προκύψουν από το Συνέδριό μας, θα
κατατεθούν στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ.
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Στόχος μας, να συμβάλουμε στη διαμόρφωση στρατηγικής για τις μεταρρυθμίσεις της
ελληνικής Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
Κυρίες και κύριοι,
Η ελευθερία των αιρετών να λειτουργούν με γνώμονα το τοπικό συμφέρον μπορεί να
ασκηθεί μόνον όταν αυτοί έχουν στη διάθεσή τους τα αναγκαία μέσα, όπως είναι ο
απαραίτητος χρόνος για την άσκηση των καθηκόντων τους, η διευθέτηση της
επαγγελματικής ζωής τους και η ανεμπόδιστη πρόσβαση στη Διοίκηση, ώστε να έχουν
τη γνώση των στοιχείων που θα τους βοηθήσουν να διαμορφώσουν ορθή κρίση.
Σήμερα αυτές οι προϋποθέσεις δεν συντρέχουν. Η ανάγκη βελτίωσης της καταστατικής
θέσης των αιρετών, αποτελεί σημείο συζήτησης του Συνεδρίου μας. 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.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν συζητά την αλλαγή του εκλογικού συστήματος ανάδειξης
των Δημοτικών Αρχών, πριν ολοκληρωθεί ο διάλογος για την Μεταρρύθμιση του
Κράτους.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας στον Διάλογο που έχουμε ανοίξει και που
ευελπιστούμε να τελεσφορήσει με τον προβληματισμό και τις προτάσεις σας, ώστε
τελειώνοντας σήμερα το Συνέδριό μας να αποκρυσταλλωθούν σε ένα κείμενο θέσεων.
Κείμενο χρήσιμο τόσο για το Συνέδριο της ΚΕΔΕ, όσο για τη δική μας συνέχεια ως
Αυτοδιοίκηση της Ηπείρου.
Σας ευχαριστώ.
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