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Δηλώσεις του Περιφερειάρχη στο aftodioikisi.gr

Ουσιαστική Αποκέντρωση, όχι υπονόμευση από το κράτος και «stop» στις περικοπές
θεσμοθετημένων πόρων. Αυτές οι τρεις φράσεις είναι κοινές στο στόμα των
περιφερειαρχών της χώρας, οι οποίοι με δηλώσεις τους στην aftodioikisi.gr κάνουν κριτική
αλλά και τον απολογισμό για τα δύο χρόνια «Καλλικράτη».

Οι περιφερειάρχες επισημαίνουν επίσης το πρόβλημα της μεταφοράς αρμοδιοτήτων χωρίς
πόρους, που σε συνδυασμό με τους «κουρεμένους» ΚΑΠ ελέω μνημονίων, κάθε άλλο
βοηθούν την περιφερειακή ανάπτυξη και την ολοκλήρωση του «Καλλικράτη», καθιστώντας
σαφές ότι ο δρόμος για την ανάπτυξη της χώρας περνά και μέσα από τις περιφέρειες.

Μάλιστα, αναφορικά με τις άμεσες αποφάσεις που απαιτείται να λαμβάνονται από τις
περιφέρειες (π.χ. ΕΣΠΑ), σχολιάζουν αρνητικά τη γραφειοκρατία που έχει δημιουργηθεί
μέσω «Καλλικράτη» είτε μέσα του δαιδάλου των συναρμοδιοτήτων είτε μέσα της
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καθυστέρησης που παρατηρείται στο χρόνο έκδοσης αποφάσεων στον έλεγχο μονιμότητας.

Τα δύο τελευταία χρόνια, εκτός τη μείωση των πόρων, πισωγύρισμα υπήρξε και σε θεσμικό
επίπεδο, καθώς πολλές αρμοδιότητες του "Καλλικράτη" δεν έχουν αποδοθεί στις
Περιφέρειες, λέει στην ιστοσελίδα ο περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης. Για
να συμπληρώσει: «Αντίθετα, σε εποχή μάλιστα που γίνεται λόγος για αναδιάρθρωση του
κράτους και κατάργηση δημόσιων υπηρεσιών, διατηρείται η πολυδιάσπαση των υπηρεσιών
και μια ανεξήγητη προσπάθεια αναβάθμισης των αποκεντρωμένων διοικήσεων. Πολιτική
που δεν βοηθά τους πολίτες, δεν συμβάλει στην περιστολή πόρων και στον εκσυγχρονισμό
του κράτους».

Αναλυτικότερα:

«Τα πρώτα δύο χρόνια του νέου θεσμού της Αιρετής Περιφέρειας συνέπεσαν δυστυχώς με
τη μεγάλη οικονομική και κοινωνική κρίση που ταλανίζει την πατρίδα μας. Από την κρίση
ήταν επόμενο να επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό η Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία σε πολλές
περιπτώσεις δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της προς τους πολίτες και το
ρόλο της.

Εκτός της μείωσης των πόρων, πισωγύρισμα υπήρξε και σε θεσμικό επίπεδο, καθώς πολλές
αρμοδιότητες του «Καλλικράτη» δεν έχουν αποδοθεί στις Περιφέρειες. Αντίθετα, σε εποχή
μάλιστα που γίνεται λόγος για αναδιάρθρωση του κράτους και κατάργηση δημόσιων
υπηρεσιών, διατηρείται η πολυδιάσπαση των υπηρεσιών και μια ανεξήγητη προσπάθεια
αναβάθμισης των αποκεντρωμένων διοικήσεων. Πολιτική που δεν βοηθά τους πολίτες, δεν
συμβάλει στην περιστολή πόρων και στον εκσυγχρονισμό του κράτους.

Στα θετικά καταγράφουμε την ολοκλήρωση της οργανωτικής δομής – η οποία ωστόσο
απειλείται από τις επιχειρούμενες απολύσεις μέσω της διαθεσιμότητας υπαλλήλων – η
επιτάχυνση της υλοποίησης του ΕΣΠΑ και η επίλυση εκκρεμοτήτων που κληροδοτήθηκαν
από τους αναπτυξιακούς νόμους. Εκτός αυτών προωθήσαμε λύσεις σε χρονίζοντα
προβλήματα που αφορούν το περιβάλλον, τις βασικές υποδομές στον τουρισμό και στον
γεωργικό τομέα, αλλά και να παρουσιάσουμε ένα σημαντικό έργο στον τομέα των
κοινωνικών δομών.

2/3

Αλέξανδρος Καχριμάνης: «Η Πολιτεία υπονομεύει την Αιρετή Περιφέρεια και αναβαθμίζει την Αποκ
Συντάχθηκε απο τον/την neoiagones.gr
Πέμπτη, 03 Ιανουάριος 2013 10:27 -

Συμπερασματικά θεωρώ, ότι ακόμη και στην περίοδο της έντονης κρίσης που διανύουμε, η
Αιρετή Περιφέρεια, αποτελεί το βασικό μοχλό για την ανάκαμψη της Ελληνικής οικονομίας
και ειδικότερα της Υπαίθρου, αρκεί το Κεντρικό κράτος να της δείξει εμπιστοσύνη και να
απαλλαγεί από τις συνήθειες του παρελθόντος και την διατήρηση γραφειοκρατικών δομών,
που δεν προσφέρουν απολύτως τίποτε στο θέμα της ανάπτυξης και της εξυπηρέτησης του
πολίτη».
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