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Ανθρωποι
m

Το κοινό μήνυμα που στέλνουν ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ στις δημόσιες τοποθετήσεις
του υπουργού Εσωτερικών αλλά και σε όσα είπε στο συνέδριό μας γιατί κείμενο
νομοσχεδίου δεν έχουμε δει ακόμη είναι ότι δεν προωθείται καμία σημαντική
αλλαγή στο μοντέλο διακυβέρνησης της χώρας στη λειτουργία του κράτους και
της Αυτοδιοίκησης Περιορίζεται κυρίως στην αλλαγή του εκλογικού συστήματος
ανάδειξης των αιρετών της Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού
καθώς και στην αναιτιολόγητη συρρίκνωση της θητείας τους από τα πέντε
στα τέσσερα χρόνια Παραπέμπει γενικώς στο μέλλον και χωρίς συγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα τις αναγκαίες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις στο κράτος και
την Αυτοδιοίκηση συνδέοντάς τες αόριστα
με το εγχείρημα της συνταγματικής
αναθεώρησης αλλά και τη δημοσιονομική
ανάκαμψη της χώρας Δεν ενσωματώνει

κρίσιμα ζητήματα στρατηγικής ενίσχυσης
της αποκέντρωσης όπως αυτά κατά
κανόνα έχουν εκφραστεί ομόφωνα σε
συνέδρια των αυτοδιοικητικών συλλογικών
οργάνων
Η Αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού
έχει καταθέσει ολοκληρωμένες προτάσεις
την
για
αλλαγή του μοντέλου λειτουργίας
του κράτους με άξονες την αποκέντρωση
και την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση
Οι προτάσεις αυτές έχουν κατατεθεί
στο υπουργείο Εσωτερικών αλλά όπως
φαίνεται δεν είναι στις προτεραιότητές
του να προχωρήσει σε πραγματικές
Για να προχωρήσει όμως
η διαδικασία είναι απαραίτητο να μας
καταθέσει άμεσα ο κ Σκουρλέτης κείμενο
νομοσχεδίου κι όχι σκόρπιες σκέψεις και
ιδέες Για τον λόγο αυτό απαιτούμε την
άμεση δημοσιοποίηση του νομοσχεδίου
και τη δημόσια δέσμευση της πολιτικής
ηγεσίας του υπουργείου Εσωτερικών
ότι θα δοθεί επαρκής χρόνος δημόσιας
διαβούλευσης που δεν θα είναι λιγότερος
των δύο μηνών Δεσμευόμαστε αμέσως
μετά τη δημοσιοποίηση του νομοσχεδίου
για την ανάληψη πρωτοβουλιών προκειμένου
να ενημερωθούν και να αποφασίσουν
πάνω στο περιεχόμενό του τα
δημοτικά συμβούλια όλης της χώρας οι
περιφερειακές ενώσεις και η ΚΕΔΕ Με
βάση τις αποφάσεις που θα ληφθούν θα
προχωρήσουμε στη διοργάνωση έκτακτου
Συνεδρίου προκειμένου να καθορίσουμε
την περαιτέρω στρατηγική μας Σε κάθε
περίπτωση απαιτούμε την προώθηση
ενός νέου κανονιστικού πλαισίου που
θα προωθεί μια ουσιαστική αλλαγή στο
μοντέλο συγκρότησης οργάνωσης και
λειτουργίας του κράτους με στόχο την
αποκέντρωση και την υιοθέτηση ενός
νέου μοντέλου αυτοδιοικητικής διακυβέρνησης
με εγγύτητα επικουρικότητα
και διαβαθμιδική συνεργασία
μεταρρυθμίσεις

Το νέο σϋοιημα

εκλογών οδηγεί
οε ακυβερνησία

ΤΗΣ

ΜΥΡΤΩΣ ΛΙΑΛΙΟΥΤΗ

0 δήμαρχοι Αμαρουσίου και npôeôpos ms ΚΕΔΕ
μιλάει για την απλή αναλογική σιην Τοπική
Αυιοδιοίκηση us ενσιάσε και us npoidoeis
που έχουν οι δήμοι αλλά και για ιην πρόθεσή του
να διεκδικήσει τη δημαρχία σιην πρωτεύουσα
Εκφράσαμε την αντίθεση μα στην
πρόταση του υπουργού Εσωτερικών περί

αλλαγής του συστήματος εκλογής των
αυτοδιοικητικών οργάνων γιατί οδηγεί
σε ακυβερνησία και πλήρη λειτουργική
αναποτελεσματικότητα τους δήμους και
τις περιφέρειες Με άμεσες αρνητικές
επιπτώσεις τόσο για τους πολίτες όσο
και για τη χώρα Η πρόταση αφορά την
υιοθέτηση δύο διαφορετικών εκλογικών
συστημάτων αναλογικό με παρατάξεις
για τις περιφέρειες και τους δήμους και
πλειοψηφικό με ενιαίο ψηφοδέλτιο για
τις τοπικές κοινότητες κάτω των 500
κατοίκων διευκολύνοντας την είσοδο
στα θεσμικά όργανα της Αυτοδιοίκησης
εξωπολιτικών συμφερόντων ή πολιτικών
μειοψηφιών που εκφράζουν τα άκρα Σε
κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι δεν είναι το
εκλογικό σύστημα η αιτία των προβλημάτων
που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή
τους λειτουργία δήμοι και περιφέρειες Η
όποια αλλαγή του εκλογικού συστήματος
θα πρέπει να γίνει σε συμφωνία με
τα θεσμικά όργανα της Αυτοδιοίκησης
και με την πρόβλεψη να ισχύσει από τις
μεθεπόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές
Αποφάσισα μαζί με εκατοντάδεβ ακόμη
πολίτες από την Αθήνα να ενώσουμε
τις δυνάμεις μας και να διεκδικήσουμε ένα
καλύτερο μέλλον για την πόλη της καρδιάς
μας Στόχος μας είναι να κάνουμε την
Αθήνα πρωτεύουσα ξανά όχι στα λόγια
αλλά στην πραγματικότητα Να βάλουμε
τέλος στο αίσθημα παραίτησης που κυριαρχεί
σήμερα στην πόλη να μπει τάξη σε
μια σειρά από ζητήματα να αισθανθούν
οι πολίτες ασφαλείς Να διεκδικήσουμε
για την πόλη αυτά που δικαιούται Να
ακουστεί η φωνή των πολιτών αλλά και
της δημοτικής Αρχής δυνατά στα κέντρα
λήψης των αποφάσεων Να ενώσουμε και
να κινητοποιήσουμε τις υγιείς δυνάμεις
της Αθήνας πάνω από κόμματα και παρατάξεις
Να συζητήσουμε με τους πολίτες σε
κάθε γειτονιά και να συνδιαμορφώσουμε
ένα ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο πρόγραμμα
που θα δίνει λύσεις στα προβλήματα
Γεννήθηκα σε αυτή την πόλη στα Πετράλωνα Δεν συμβιβάζομαι με τίποτα
λιγότερο από αυτό που μας αξίζει σε κάθε Αθηναία σε κάθε Αθηναίο

Με ρωτάτε αν περιμένω χρίσμα από τη ΝΔ θεωρώ ότι κάθε υποψήφιος
στον χώρο της Αυτοδιοίκησης πρέπει να επιδιώκει πάνω από όλα να κερδίζει
το χρίσμα της τοπικής κοινωνίας Αυτό έκανα σε όλη την αυτοδιοικητική μου
διαδρομή και δεν πρόκειται να αλλάξω τακτική Ο Δήμος Αθηναίων και ο Δήμος
Αμαρουσίου είναι και οι δύο μεγάλοι δήμοι που έχουν μεγάλες ομοιότητες όσον
αφορά την αναπτυξιακή δυναμική τους και το υψηλό επίπεδο των κατοίκων
τους αλλά και σημαντικές απαιτήσεις Οποιος μπορεί να πετύχει στο Μαρούσι
μπορεί και στην Αθήνα Και αντίστροφα

ο κ Καμίνηβ κρίνεται καθημερινά από τους πολίτες της Αθήνας Δεν είναι

δόκιμο να τον κρίνω εγώ Είναι αδιαμφισβήτητο ότι έχει κάνει σημαντικές
προσπάθειες για να διαχειρισθεί τα μεγάλα προβλήματα της πρωτεύουσας
όπως αδιαμφισβήτητο είναι ότι τα προβλήματα αυτά αντί να επιλύονται κάθε
μέρα που περνά οξύνονται Αυτή είναι η αίσθηση όλων όσοι ζουν εργάζονται
ή κινούνται στην Αθήνα σήμερα

