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Στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στα Γιάννινα

Τις θέσεις και τους άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθεί στο επικείμενο συνέδριο της
ΚΕΔΕ συγκεκριμενοποίησε η ΠΕΔ Ηπείρου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης που
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της για τον σκοπό αυτό.

Όπως τονίστηκε η διοργάνωση του συνεδρίου της ΚΕΔΕ στα Γιάννινα είναι μια μοναδική
ευκαιρία για την Ήπειρο να θέσει επί τάπητος όχι μόνο θέματα που άπτονται της
αυτοδιοίκησης γενικότερα αλλά και πιο ειδικά όσα απασχολούν τους δήμους της
Περιφέρειάς μας.

Έτσι αποφασίστηκε στην εναρκτήρια ομιλία που θα πραγματοποιήσει ο πρόεδρος της ΠΕΔ
Ηπείρου, καλωσορίζοντας τους συνέδρους και την πολιτική ηγεσία που θα παραβρεθεί στις
εργασίες του συνεδρίου να υπάρχουν αναφορές εκτός από τα θεσμικά και οικονομικά
ζητήματα που απασχολούν το σύνολο της τοπικής αυτοδιοίκησης και σε τοπικά αλλά εξίσου
σημαντικά ζητήματα όπως η πρωτογενής παραγωγή και τα προβλήματα που
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αντιμετωπίζουν αγρότες και κτηνοτρόφοι στην περιοχή μας, η αναγκαιότητα να ξεκινήσουν
και να ολοκληρωθούν τα μεγάλα έργα που αφορούν στην Ήπειρο, την άμεση ανάγκη
προώθησης συνολικής λύσης στο ζήτημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, την όσο
το δυνατόν πιο σύντομη σύνδεση της Ηπείρου με το φυσικό αέριο, την τουριστική ανάπτυξη
της περιοχής μας, την στήριξη της υγείας και των νοσοκομείων καθώς επίσης και την
ενίσχυσης των αστυνομικών δυνάμεων στα σύνορα.

Ο πρόεδρος της ΠΕΔ Ηπείρου, Γιάννης Παπαλέξης, τόνισε πως η ευκαιρία που δίνεται στην
Ήπειρο να εκθέσει τα προβλήματά της στο συνέδριο της ΚΕΔΕ δεν μπορεί και δεν πρέπει
να πάει χαμένη, μιας και γι΄ αυτό το λόγο άλλωστε έγινε τόσος αγώνας προκείμενου να
πραγματοποιηθεί το συνέριο αυτό στην πόλη μας.

«Εμείς έχουμε το πλεονέκτημα ότι μπορούμε να τοποθετηθούμε στο συνέδριο στην αρχή
και να θέσουμε έτσι θέματα που οι άλλες ΠΕΔ δεν θα μπορούν να το κάνουν. Γι΄ αυτό
αποφασίσαμε να επικεντρωθούμε σε προβλήματα που αφορούν γενικά την Ήπειρο και όχι
μόνο τα θεσμικά και τα οικονομικά της αυτοδιοίκησης που έτσι κι αλλιώς θα απασχολήσουν
το συνέδριο και θα τεθούν από όλους», είπε ο κ. Παπαλέξης.

Σε κάθε περίπτωση όμως τα θέματα της αυτοδιοίκησης είναι αυτά που θα απασχολήσουν το
μεγαλύτερο κομμάτι του συνεδρίου και γι΄ αυτό η ΠΕΔ κατέγραψε τις θέσεις της σε όλα τα
τρέχοντα ζητήματα που θα τεθούν επί τάπητος στις 30 και 31 του μηνά από τους
συνέδρους.

Η παρουσία άλλωστε του υπουργού Εσωτερικών Ευριπίδη Στυλιανίδη προσφέρεται για την
όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διεκδίκηση για την ικανοποίηση των αιτημάτων της
αυτοδιοίκησης.

Έτσι η ΠΕΔ κατέγραψε τις απόψεις της σε ότι αφορά το θέμα που έχει προκύψει πρόσφατα
με τις φημολογίες περί κατάργησης φορέων και νομικών προσώπων στους δήμους, περί
νέων αρμοδιοτήτων που αναθέτονται στους δήμους χωρίς τους ανάλογους πόρους αλλά και
γενικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δήμοι από την εφαρμογή του Καλλικράτη.

Ειδική αναφορά τέλος θα υπάρξει και στο ζήτημα των εκλογών με τους αιρετούς της
Ηπείρου να συμφωνούν ότι αυτές θα πρέπει να γίνουν στην ώρα τους, αλλά να ζητούν από
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την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει τώρα με ποιο εκλογικό νόμο θα γίνουν αυτές.
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