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Οµιλία της Συνηγόρου του Πολίτη στην ηµερίδα της ΚΕ∆Ε για την
αποτελεσµατικότητα, διαφάνεια, δικαιοσύνη στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
Η Συνήγορος του Πολίτη, κυρία Καλλιόπη Σπανού συµµετείχε στην ηµερίδα
που διοργάνωσε η Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδας (ΚΕ∆Ε), µε θέµα
«Αποτελεσµατικότητα, ∆ιαφάνεια, ∆ικαιοσύνη στην Τοπική Αυτοδιοίκηση»,
στην Αθήνα στις 23 Απριλίου. Στην οµιλία της η κα Σπανού αναφέρθηκε στην
εµπειρία του Συνηγόρου και στη συµβολή του στην προσπάθεια για µια
αποτελεσµατική και σύννοµη τοπική αυτοδιοίκηση.
Η κα Καλλιόπη Σπανού επεσήµανε ότι η Αρχή, στο διάστηµα των 15 χρόνων
λειτουργίας της, βρίσκεται σε συνεχή διάλογο µε τις υπηρεσίες και τις διοικήσεις των
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, αναγνωρίζοντας το θεσµικό τους ρόλο στη
διοίκηση των τοπικών υποθέσεων. Κοινή διαπίστωση αποτελεί ότι η αυτοδιοίκηση,
από τον Καποδίστρια στον Καλλικράτη, έχει αλλάξει δραστικά ως προς τις δοµές της,
την οργάνωση και τις αρµοδιότητές της. Ωστόσο, η αποτελεσµατικότητα και η
διαφάνεια στη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης αποτελούν κορυφαίες
προκλήσεις.
Επίσης, η Συνήγορος αναφέρθηκε στα προβλήµατα που εντοπίζει η Αρχή στο πεδίο
της αυτοδιοίκησης και στις προτάσεις που έχει διατυπώσει για την αντιµετώπισή
τους. Τα προβλήµατα αυτά πηγάζουν κυρίως από το κανονιστικό πλαίσιο που
προδιαγράφει τις αρµοδιότητες των οργάνων και υπηρεσιών, καθώς από την ελλιπή
εποπτεία και τον έλεγχο νοµιµότητας. Μεταξύ των προτάσεων της Αρχής
αναφέρθηκε η δηµιουργία Κώδικα ∆ηµοτικής Φορολογίας, ώστε να εκσυγχρονιστεί το
θεσµικό πλαίσιο και να υπάρξει σύννοµη επιβολή εισφορών, τελών και δικαιωµάτων,
µε όρους διαφάνειας και χρηστής οικονοµικής διαχείρισης και η ενίσχυση της
δυνατότητας συµβιβαστικής - εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών.
Η Συνήγορος του Πολίτη έκλεισε την οµιλία της διαβεβαιώνοντας ότι η Αρχή
αναγνωρίζει το δύσκολο έργο των ΟΤΑ και ότι βρίσκεται πάντα αρωγός µε προτάσεις
και παρεµβάσεις στην προσπάθεια για µια αποτελεσµατική και σύννοµη τοπική
αυτοδιοίκηση.
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