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ΠΡΟΣ: ΜΜΕ

Δελτίο Τύπου
Στα Ιωάννινα θα βρίσκεται, ο Δήμαρχος Λαμιέων & και Πρόεδρος της Επιτροπής Αειφόρου
Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Κ.Ε.Δ.Ε. Γιώργος Κοτρωνιάς, προκειμένου να
συμμετάσχει στις εργασίες του διήμερου Συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας,
30 & 31 Μαΐου 2013, με κεντρικό θέμα συζήτησης και αίτημα: «Η ισχυρή Τοπική
Αυτοδιοίκηση πρωταγωνιστής στην ανασυγκρότηση της χώρας….».
Η κήρυξη των εργασιών του Συνεδρίου, που ξεκινούν αύριο Πέμπτη 30 Μαΐου ώρα 10:00 το
πρωί, θα γίνει από τον Υπουργό Εσωτερικών Ευριπίδη Στυλιανίδη, ενώ ο πρόεδρος της
Κ.Ε.Δ.Ε. Κώστας Ασκούνης, θα παρουσιάσει την κεντρική εισήγηση που θα αφορά στις
μεγάλες αλλαγές που έχουν συντελεστεί με την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης»,
με αναδιαρθρώσεις, συγχωνεύσεις και καταργήσεις δομών και υπηρεσιών, αλλά και την
κατάσταση που επικρατεί στους δήμους της χώρας στα τρία χρόνια εφαρμογής των μέτρων
δημοσιονομικής σταθερότητας και τα οικονομικά προβλήματα που έχουν ανακύψει μετά τις
τεράστιες περικοπές των πόρων που έχουν γίνει την τελευταία τριετία.
Ειδική αναφορά αναμένεται να γίνει τόσο από τον Πρόεδρο όσο και από τους συνέδρους στις
επαπειλούμενες νέες καταργήσεις και συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων, κυρίως δημοτικών
επιχειρήσεων, και απολύσεις εργαζομένων σε αυτά. Ο κ. Ασκούνης θα επαναλάβει τη θέση της
Αυτοδιοίκησης, ότι δηλαδή είναι κατηγορηματικά αντίθετη σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, πολύ
περισσότερο στις σημερινές δύσκολες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που θεμελιώδεις
αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ασκούνται μέσω των κοινωφελών Δημοτικών
Επιχειρήσεων και παρέχονται με τον πλέον αποτελεσματικό και οικονομικό τρόπο, αναγκαίες
κοινωνικοπρονοιακές υπηρεσίες που ανακουφίζουν τις πιο ευαίσθητες και ευάλωτες στις
συνέπειες της κρίσης κοινωνικές ομάδες πολιτών.
Ταυτόχρονα όμως θα καταθέσει τις προτάσεις και τις αδιαπραγμάτευτες θέσεις της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, για τη συνταγματική της αυτοτέλεια, την ενίσχυση του κοινωνικού της ρόλου
και της προσφοράς στις τοπικές κοινωνίες, την οικονομική επάρκεια αλλά και για την
κατοχύρωση πρωταγωνιστικού ρόλου στην ανασυγκρότηση της χώρας.
Στις εργασίες του συνεδρίου έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν εκπρόσωποι πολιτικών
κομμάτων και φορέων.
Τα συμπεράσματα και οι αποφάσεις του Συνεδρίου, θα παρουσιαστούν την Παρασκευή 31
Μαΐου το απόγευμα, κατά το κλείσιμο των εργασιών του Συνεδρίου.
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