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Προς τον Υπουργό Εσωτερικών
Θέμα: Αναντιστοιχία των διαθέσιμων πόρων των ΟΤΑ α΄ βαθμού και των αρμοδιοτήτων
τους

Τα παγιωμένα αποτελέσματα της υπερδεκαετούς κοινωνικής και οικονομικής κρίσης της
χώρας δεν αποτελούν οξύ πρόβλημα μόνο για την κεντρική εξουσία, αλλά έχουν δραματικές
συνέπειες και στη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πέραν της συνταγματικής
πρόβλεψης για το ότι η μεταφορά αρμοδιοτήτων από το κεντρικό κράτος στην τοπική
αυτοδιοίκηση πρέπει να συνοδεύεται από την αντίστοιχη μεταφορά αντίστοιχων πόρων,
είναι εύλογο ότι κάτι τέτοιο αποτελεί λογική προϋπόθεση. Η αυτοδιοίκηση μπορεί να
διαδραματίσει κομβικό ρόλο σε ένα εθνικό σχέδιο για την αποκεντρωμένη ανάπτυξη και την
κοινωνική και παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας μας. Και πράγματι οι οργανισμοί
τοπικής αυτοδιοίκησης α’ βαθμού είναι αυτός ο θεσμός που δύναται με τον πιο
αποτελεσματικό τρόπο να οργανώσει και να παρέχει τις υπηρεσίες που έχει ανάγκη η τοπική
κοινωνία, αφού η εγγύτητα είναι παράγοντας κλειδί στη βέλτιστη εποπτεία των κοινωνικών
αναγκών.
Η τρέχουσα πραγματικότητα όμως, μαρτυρεί ότι η υποχρηματοδότηση των δήμων είναι
τεράστιο πρόσκομμα στην προσπάθεια οι τελευταίοι να φέρουν σε πέρας όλες τους τις
αρμοδιότητες. Αυτές άπτονται από ζητήματα πολιτικής προστασίας και φροντίδας σχολικών
εγκαταστάσεων μέχρι παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και διαχείριση απορριμμάτων. Όμως,
με συνεχώς μειωμένους πόρους (περιστολή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, μειωμένο

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων κτλ), όλα τα παραπάνω καθίστανται άλυτη εξίσωση
ειδικά αν προστεθεί και η προβληματική της έλλειψης προσωπικού. Παράλληλα, είναι συχνή
η αναφορά στο περίπλοκο σύστημα ελέγχου των δήμων, όπως αυτό έχει προκύψει μετά την
θέσπιση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Όπως τονίζεται και σε σχετική ανακοίνωση της
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων, η αδυναμία απόκρισης των δήμων στις
αυξημένες τους αρμοδιότητες δημιουργεί επιβράδυνση της λειτουργίας τους. Σε αυτό το
περιβάλλον, είναι σχεδόν αδύνατο να προωθηθεί η ενίσχυση του κοινωνικού ιστού, η
πρόληψη φυσικών καταστροφών και κινδύνων, η μείωση του οικολογικού αποτυπώματος, η
στήριξη των ευπαθών συμπολιτών μας και η βιώσιμη ανάπτυξη με σεβασμό στο φυσικό και
πολιτισμικό κεφάλαιο της κάθε περιοχής.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω,
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-

Αν προτίθεται να λάβει νομοθετικές πρωτοβουλίες οικονομικής ενίσχυσης και
διευκόλυνσης του ρόλου των δήμων.

-

Αν εξετάζει την αύξηση της χρηματοδότησης από πλευράς κεντρικής εξουσίας
μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων ή άλλων πηγών.
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