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Επιστολή

Φ. Φίλιου προς τον υπουργό Εσωτερικών

Την άμεση εφαρμογή των στοιχείων της απογραφής του 2011 ζητά ο Δήμαρχος Ιωαννίνων
Φίλιππας Φίλιος με επιστολή που έστειλε χθες στον Υπουργό Εσωτερικών και κοινοποίησε
στο γραφείο του Πρωθυπουργού, στο Υπουργείο Οικονομικών, τα κόμματα και τους
βουλευτές του Νομού Ιωαννίνων.

Η μη εφαρμογή της απογραφής αποστερεί από το Δήμο Ιωαννιτών ποσό που ξεπερνά τα
τέσσερα εκατομμύρια ετησίως. Όπως είναι γνωστό το Δημοτικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει
να κινηθεί δικαστικά προκειμένου να διεκδικήσει τα χρήματα που ανήκουν στους
Γιαννιώτες.

Η επιστολή του δημάρχου έχει ως εξής:

Ως δήμαρχος Ιωαννίνων, υποχρεώνομαι με την επιστολή μου αυτή, να σας θέσω ένα πολύ
σοβαρό πρόβλημα, το οποίο αντιμετωπίζουν αρκετοί δήμοι της χώρας και βέβαια ο Δήμος
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Ιωαννιτών και σχετίζεται με την μη εφαρμογή των αποτελεσμάτων της απογραφής του
2011.

Η ανησυχία μας δε καθίσταται μεγαλύτερη καθώς διαπιστώνουμε ότι από πολλές πλευρές
ασκούνται έντονες πιέσεις η εφαρμογή των στοιχείων της απογραφής να παραπεμφθεί στο
απώτερο μέλλον.

Γνωρίζετε ότι τα αποτελέσματα της απογραφής του 2011 θα έπρεπε, βάσει της διάταξης
του άρθρου 54 παρ.2 εδ. β του Συντάγματος, να έχουν δημοσιευθεί επίσημα στο ΦΕΚ, το
αργότερο ένα έτος από την τελευταία ημέρα διενέργειας της απογραφής, το αργότερο
δηλαδή μέχρι τις 24/5/2012.

Παρότι η δημοσίευση των αποτελεσμάτων της απογραφής έγινε με καθυστέρηση δέκα και
πλέον μηνών, η κατανομή των θεσμοθετημένων πόρων προς τους Δήμους εξακολουθεί να
γίνεται με τα στοιχεία της απογραφής του 2001.

Έτσι οι Δήμοι, όπως ο Δήμος Ιωαννιτών, που έχουν πραγματική αύξηση του πληθυσμού,
λαμβάνουν χρήματα λιγότερα από όσα δικαιούνται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

Θεωρούμε ότι πρόκειται για μία κατάφορη αδικία η οποία πρέπει να αρθεί άμεσα και
διεκδικούμε αναδρομικά –από τον Ιούνιου του 2012- την απόδοση πόρων που δικαιούται ο
Δήμος μας.

Σε μία εποχή όπου η Αυτοδιοίκηση έχει υποστεί τεράστιες περικοπές πόρων και
αποδεδειγμένα έχει περιορίσει στο ελάχιστο τις δαπάνες της, είναι το λιγότερο άδικο να
στερούνται χρήματα από κείνους που πραγματικά τα δικαιούνται.

Πρόκειται για ενέργεια που είναι αντισυνταγματική, κυρίως όμως στερείται πολιτικής
ηθικής καθώς αποβαίνει σε βάρος των πολιτών μας.
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Οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση την θεωρούμε απαράδεκτη.

Παρακαλούμε να προβείτε σε όλες τις ενέργειες ώστε να εφαρμοστεί άμεσα η κείμενη
νομοθεσία».
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