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Προς τον Υπουργό Εσωτερικών
Θέμα: Δήμοι της χώρας υπολειτουργούν λόγω έλλειψης πόρων
Σε συνέχεια ερώτησης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου που καταθέσαμε στις 8/4/2022 και η
οποία παραμένει αναπάντητη , επανερχόμαστε στο θέμα της λειτουργίας των Ο.Τ.Α.
Η αυτοδιοίκηση μπορεί να διαδραματίσει κομβικό ρόλο σε ένα εθνικό σχέδιο για την
αποκεντρωμένη ανάπτυξη και την κοινωνική και παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας μας.
Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α’ βαθμού είναι 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 το «κλειδί» για την καταγραφή και τη διαχείριση των
κοινωνικών αναγκών.
Η τρέχουσα πραγματικότητα όμως μαρτυρεί ότι η υποχρηματοδότηση των δήμων είναι
τεράστιο πρόσκομμα στην προσπάθεια να λειτουργήσουν αποτελεσματικά. Είτε πρόκειται
για ζητήματα πολιτικής προστασίας και φροντίδας σχολικών εγκαταστάσεων , είτε για
παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και διαχείριση απορριμμάτων.
Καθώς οι διατιθέμενοι πόροι διαρκώς μειώνονται (περιστολή των Κεντρικών Αυτοτελών
Πόρων, μειωμένο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων κτλ) και κάποιοι Δήμοι εξακολουθούν
να είναι υποστελεχωμένοι, η κατάσταση επιδεινώνεται. Παράλληλα, το περίπλοκο σύστημα
ελέγχου των δήμων, όπως αυτό έχει προκύψει μετά την θέσπιση των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων δημιουργεί επιπλέον δυσλειτουργίες. Όπως τονίζεται και σε σχετική ανακοίνωση
της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων, η αδυναμία ανταπόκρισης των δήμων στις
αυξημένες τους αρμοδιότητες δημιουργεί επιβράδυνση της λειτουργίας τους.

Σε αυτό το περιβάλλον, καθίσταται πολύ δύσκολο να προωθηθεί η ενίσχυση του κοινωνικού
ιστού, η πρόληψη φυσικών καταστροφών και κινδύνων, η μείωση του οικολογικού
αποτυπώματος, η στήριξη των ευπαθών πολιτών και η βιώσιμη ανάπτυξη με σεβασμό στο
φυσικό και πολιτισμικό κεφάλαιο της κάθε περιοχής.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός :
-

Πώς προτίθεστε να απεμπλέξετε

τη λειτουργία των ΟΤΑ από άχρηστες

γραφειοκρατικές διαδικασίες;
-

Θα ρυθμίσετε τη χρηματοδότηση από την κεντρική εξουσία μέσω των Κεντρικών
Αυτοτελών Πόρων ή μέσω άλλων πηγών;

Η ερωτώσα βουλεύτρια
Μαρία Απατζίδη

