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ΖΗΤΑ Ο Γ. ΣΕΝΤΕΛΕΣ

Να ενισχυθούν στην πράξη οι μικροί ορεινοί και νησιωτικοί δήμοι, με την ανάληψη
πρωτοβουλιών τόσο από το Υπουργείο Εσωτερικών και την κυβέρνηση συνολικά, όσο και με
την έμπρακτη στήριξη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, αναμένει ο Δήμος Βορείων
Τζουμέρκων, μετά το πρώτο θεματικό συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην Κόνιτσα με
θέμα «Πολιτικές για την ισότιμη συμμετοχή των ορεινών Δήμων στην αναπτυξιακή
ανασυγκρότηση της χώρας».

Χαρακτηρίζοντας ως ένα πολύ σημαντικό γεγονός την πραγματοποίηση του Συνεδρίου, στο
οποίο παραβρέθηκαν ο Υπουργός Εσωτερικών Παναγιώτης Σκουρλέτης, ο αναπληρωτής
Υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Τσιρώνης και πλήθος εκπροσώπων αρχών και φορέων, ο
Δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων Γιάννης Σεντελές, απαντώντας σε ερώτηση
δημοσιογράφων, σημείωσε ότι θα πρέπει να ληφθούν άμεσα τα μέτρα εκείνα, που θα
εξασφαλίζουν την ισότιμη συμμετοχή των δήμων στην ανάπτυξη της χώρας και αφορούν
στην οικονομική, διοικητική και τεχνική ενίσχυση υποστήριξη.

«Για πρώτη φορά αναδείχθηκαν και έγιναν παραδεκτά από όλες τις πλευρές τα
προβλήματα και οι ιδιαιτερότητες που αντιμετωπίζουν οι ορεινοί δήμοι. Στα λόγια, λοιπόν,
όλοι παραδέχθηκαν ότι οι ορεινοί δήμοι χρειάζονται μεγαλύτερη χρηματοδότηση μέσω των
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ΚΑΠ και η χρηματοδότηση αυτή να μην κατανέμεται μόνο με πληθυσμιακά κριτήρια.
Χρειάζεται επίσης, μια ειδική ενίσχυση σε προσωπικό, μια υποστήριξη ώστε να μπορούν να
συμμετέχουν ισότιμα στα αναπτυξιακά και ευρωπαϊκά προγράμματα και -πιθανόταταειδικά προγράμματα χρηματοδότησης, στα οποία να συμμετέχουν μόνο οι ορεινοί και
νησιωτικοί δήμοι», σημείωσε ο Δήμαρχος και ζήτησε να ληφθούν πρωτοβουλίες προς αυτή
την κατεύθυνση από τα συναρμόδια Υπουργεία, αλλά και να υπάρξει η έμπρακτη
υποστήριξη της ΚΕΔΕ.

«Το λέω αυτό γιατί, ως τώρα, οι μεγάλοι αστικοί δήμοι δεν έβλεπαν με καθόλου καλό μάτι
την ιδιαιτερότητα των ορεινών δήμων και το ενδεχόμενο να κατευθυνθούν σε αυτούς
πόρους, που πιθανότατα θα στερούνταν οι δικοί τους δήμοι. Το Συνέδριο ήταν ένα θετικό
βήμα, περιμένουμε τη συνέχεια και θα πρέπει να καθοριστεί σαφώς ποιοι δήμοι είναι
ορεινοί», σημείωσε ο Δήμαρχος, επισημαίνοντας πως, ενόψει των αλλαγών που
προωθούνται, θα πρέπει να παραμείνουν ως έχουν ο ορισμός και οι προϋποθέσεις που
ισχύουν για τον χαρακτηρισμό 31 δήμων της χώρας ως ορεινών και μειονεκτικών, σύμφωνα
με την Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
-Πρόγραμμα «Καλλικράτης».
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