Για τις 6 Ιουλίου ορίστηκε η έκτακτη
Δημοσίευση από ΠΕΔ Στερεάς
Ελλάδας (https://pedstereas.gr)
Υποβλήθηκε από site_admin στις Τρί, 28/06/2016 - 21:28.

Για τις 6 Ιουλίου ορίστηκε η έκτακτη γενική συνέλευση της ΚΕΔΕ [1]

Για τις 6 Ιουλίου ορίστηκε η αναβληθείσα έκτακτη γενική συνέλευση της ΚΕΔΕ. Ειδικότερα,
κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, έγινε δεκτή η εισήγηση του
προέδρου Γιώργου Πατούλη η έκτακτη γενική συνέλευση, η οποία αναβλήθηκε εξαιτίας του
γεγονότος ότι δεν έχει δοθεί ακόμη προς διαβούλευση το νομοσχέδιο – σκούπα του υπουργείου
Εσωτερικών, το οποίο αναμένεται να δοθεί στο μεταξύ στη δημοσιότητα, να πραγματοποιηθεί
την Τετάρτη 6 Ιουλίου.
Τα θέματα που τεθούν προς συζήτηση αφορούν στα εξής ζητήματα:

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, τα οξυμένα και συσσωρευμένα την τελευταία
εξαετία προβλήματα των δήμων καθώς και η εφαρμογή νομοθετικών ρυθμίσεων, που, όπως
τονίζουν οι αιρετοί στοχοποιούν τόσο την Αυτοδιοίκηση ως θεσμό, όσο και τα αιρετά
όργανά της αναφορικά με την καταστατική τους θέση.
Η μεταρρύθμιση Κράτους – Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο του διαλόγου που μόλις άνοιξε για
την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Κατά την έκτακτη
γενική συνέλευση αναμένεται να κατατεθεί ο πρώτος προβληματισμός των αιρετών, για το
ρόλο του θεσμού στο δρόμο εξόδου από την κρίση και την εφεξής λειτουργία του στο
πλαίσιο ενός αποκεντρωμένου κράτους και μιας Αυτοδιοίκησης με αναβαθμισμένο ρόλο,
διοικητικά και οικονομικά αυτοδύναμης, με σύγχρονες και αποτελεσματικές δομές και
υπηρεσίες στην υπηρεσία των πολιτών.
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