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Την αναστολή της λειτουργίας των δήμων για 3 ακόμα μέρες από την ερχόμενη Δευτέρα
15 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 17 Ιουλίου 2013
αποφάσισε η ΚΕΔΕ διαμαρτυρόμενη για την κινητικότητα των δημοτικών υπαλλήλων και
την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας και των Σχολικών Φυλάκων. Τη Δευτέρα 15
Ιουλίου και την Τετάρτη 17 Ιουλίου θα λειτουργήσουν οι κοινωνικές δομές (Παιδικοί Σταθμοί
– Δημιουργική Απασχόληση – Βοήθεια στο σπίτι) ενώ δεν θα λειτουργούν Δήμος, ΚΕΠ,
Υπηρεσία Καθαριότητας, Δημοτική Συγκοινωνία, Γυμναστήρια παρά μόνο με προσωπικό
ασφαλείας και κατόπιν γραπτής άδειας από το Σύλλογο Εργαζομένων. Στις 16 Ιουλίου όλες
οι υπηρεσίες του Δήμου Ν. Σμύρνης θα κλείσουν στο πλαίσιο της γενικής πανελλαδικής
απεργίας της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ.
Η ΚΕΔΕ θα επιδιώξει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό για όλα τα επίμαχα θέματα και
συνολικά για τον ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στο πολιτικό σύστημα. Εν τω μεταξύ,
κατά την πρόσφατη έκτακτη συνέλευση της ΚΕΔΕ, οι περισσότεροι δήμαρχοι έθεσαν τις
παραιτήσεις τους στο ΔΣ της Ένωσης. Σύμφωνα με το τελικό ψήφισμα της συνέλευσης,
όπου συμμετείχαν 200 από τους 325 δημάρχους της χώρας, οι δήμαρχοι προτίθενται να
θέσουν θέμα παραίτησης των ιδίων και των μελών των δημοτικών συμβουλίων τους, εάν η
κυβέρνηση δεν αποδεχθεί τις προτάσεις τους.
Σύμφωνα με τις προτάσεις του ψηφίσματος της ΚΕΔΕ ωστόσο, η τοπική
αυτοδιοίκηση εκφράζει την πλήρη αντίθεσή της στην κατάργηση αρμοδιοτήτων και
υπηρεσιών, όπως η Δημοτική Αστυνομία και οι σχολικοί φύλακες, γιατί η μεταφορά
αρμοδιοτήτων από την τοπική αυτοδιοίκηση στο κεντρικό κράτος έρχεται σε πλήρη
αντίθεση με το Σύνταγμα της χώρας. Ειδικά για τους δημοτικούς αστυνομικούς και
τους σχολικούς φύλακες αναφέρεται ότι είναι απαραίτητοι για την εύρυθμη λειτουργία των
πόλεων και διαφωνούν με την μετακίνησή τους στην αστυνομία και στα νοσοκομεία
αντίστοιχα όπως προτείνει η κυβέρνηση.
Η ΚΕΔΕ ζητά να συγκληθεί, άμεσα, ανεξάρτητη επιτροπή, προκειμένου να προχωρήσει σε
αντικειμενική, αξιόπιστη και σοβαρή αξιολόγηση των υπουργείων, των φορέων τους, της
τοπικής και της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, ώστε να υπάρξει σοβαρός διάλογος για την
κινητικότητα.
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