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Παραιτήσεις λόγων διαθεσιμότητας στους ΟΤΑ

Στην απόφαση να παραιτηθούν από το αξίωμα τους κατέληξαν οι 15 από τους 17
δημοτικούς συμβούλους του δήμου Ηγουμενίτσας, μαζί τους και ο δήμαρχος Γιώργος
Κάτσινος, διαμαρτυρόμενοι με αυτό τον τρόπο στη διαθεσιμότητα και τις επικείμενες
απολύσεις στους δήμους. Οι παραιτήσεις θα κατατεθούν σήμερα στο υπουργείο
Εσωτερικών και στην ΚΕΔΕ. Η είδηση έκανε το γύρο της χώρας, αφού είναι η πρώτη
ομαδική παραίτηση σε δήμο και μάλιστα όχι από τους μεγάλους, αλλά ως πολιτική πράξη
δεν παύει να έχει τη σημασία και τη βαρύτητα της. Μην ξεχνάμε ότι η δημοτική αρχή
προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ και η μείζονα μειοψηφία από τη ΝΔ, τα δυο κόμματα της
συγκυβέρνησης.

Η απόφαση, μετά από πρόταση του δημάρχου, ελήφθη κατά πλειοψηφία στην χθεσινή
έκτακτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου. Μειοψήφησαν, ο πρώην αντιδήμαρχος της
παράταξης του δημάρχου, Βασίλης Τσώλης και ο Δώρης Δήμας της «Λαϊκής Συσπείρωσης».
Ο κ. Τσώλης σημείωσε ότι είναι αδιανόητο να συμβαίνει κάτι τέτοιο, αφού η παραίτηση
του... Δήμου (Δημάρχου και Δημοτικού Συμβουλίου) δεν οδηγεί πουθενά, παρά σε ένα
τεράστιο αδιέξοδο. Ο κ. Δήμας τόνισε ότι ο αγώνας που μπορεί να φέρει αποτελέσματα
είναι αυτός της κινητοποίησης όλων των πολιτών, που δυναμικά και μαζικά μπορούν να
ανατρέψουν την πολιτική που ακολουθείται.
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Ο κ. Κάτσινος γνωστοποίησε την απόφαση του να παραιτηθεί, θεωρώντας ότι και το νέο
κύμα διαθεσιμότητας-απολύσεων δημοτικών υπαλλήλων, οδηγεί το δήμο σε αδυναμία
λειτουργίας. Άρα η μοναδική λύση για εκείνον ήταν αυτή της παραίτησης, ενόψει μάλιστα
της σημερινής έκτακτης γενικής συνέλευσης της ΚΕΔΕ που, όπως είπε, οφείλει να λάβει
σκληρές αποφάσεις, για να αποτραπούν όσα έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της Τρόικα και της
κυβέρνησης.

Με πρόταση του πρώην αντιδημάρχου Γιάννη Τζάνη αποφασίστηκε, επίσης κατά
πλειοψηφία, να μπουν και οι υπογραφές των συμβούλων που παραιτούνται. Έτσι το σχετικό
κείμενο της παραίτησης υπογράφτηκε από τους 15, ενώ ο κ. Κάτσινος τόνισε σε δηλώσεις
του ότι δεν πρόκειται για κίνηση εντυπωσιασμού.

Ο δήμαρχος Ηγουμενίτσας είχε προαναγγείλει την παραίτηση του τις προηγούμενες μέρες
ζητώντας να πράξουν τομίδιο οι συνάδελφοι του και ξεκαθάρισε χθες ότι θα στείλει την
παραίτησή του, όπως προβλέπεται, στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
(θυμίζουμε ότι είναι ο Ηλίας Θεοδωρίδης ο οποίος έχει υποβάλλει παραίτηση στον υπουργό
Εσωτερικών και αναμένεται η αντικατάσταση του), το κείμενο της οποίας αναμένονταν να
δοθεί στη δημοσιότητα.

Εφόσον οι παραιτήσεις δεν ανακληθούν, με όσα προβλέπει ο «Καλλικράτης», ο δήμος
Ηγουμενίτσας μπαίνει σε περιπέτειες ως προς την λειτουργία του, αλλά είναι νωρίς για να
εξαχθούν συμπεράσματα.
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