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Αυτή την περίοδο είμαστε όλοι δέκτες πλήθους ειδήσεων για τις αναμενόμενες αποφάσεις
της Κυβέρνησης σχετικά με τις μεγάλες αλλαγές που θα πραγματοποιηθούν στον
αυτοδιοικητικό χάρτη της χώρας.
(Του Γιάννη Τσώτα, Προέδρου της Ο.ΣΥ.Ν.)

Θεωρούνται δεδομένες μεγάλες ανατροπές στη μέχρι τώρα υπάρχουσα κατάσταση, αφού
στο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί σύντομα στη Βουλή από το υπουργείο εσωτερικών θα
περιλαμβάνονται ριζικές αλλαγές στις μέχρι τώρα νομαρχίες (πιθανή η κατάργησή τους),
θέσπιση αιρετής περιφερειακής αυτοδιοίκησης και μείωση των δήμων. Συγκεκριμένα
προβλέπει τη μείωση των περιφερειών από 13 σε 7 και μείωση των δήμων από 1.030 σε
350. Όλες οι αλλαγές στην αυτοδιοίκηση αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή στις
επόμενες δημοτικές εκλογές που θα γίνουν το Νοέμβριο του 2010.

Κυρίαρχα θέματα λοιπόν εν όψει όλων αυτών είναι : η θεσμοθέτηση του αιρετού
περιφερειάρχη, οι αναδιαρθρώσεις και συνενώσεις των δήμων και βέβαια η κατανομή
αρμοδιοτήτων μεταξύ δημάρχου, νομάρχη και περιφερειάρχη, ο οποίος από τα επόμενα
χρόνια θα έχει μια πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδομένα βάση εκλογικής νομιμοποίησης.

Από εκεί και έπειτα, και όσο θα προχωρεί η κατάρτιση του νομοσχεδίου, η ηγεσία του
υπουργείου Εσωτερικών θα κληθεί να αποσαφηνίσει σε ποιον βαθμό συσχετίζεται η
αυτοδιοικητική μεταρρύθμιση με τον εκλογικό νόμο για το Εθνικό Κοινοβούλιο.
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Στην περίοδο μελέτης και εφαρμογής της πρώτης διοικητικής μεταρρύθμισης
(Καποδίστριας Ι ) αλλά και σε όλο το μετέπειτα χρονικό διάστημα μέχρι σήμερα, η Ο.ΣΥ.Ν.
συνέβαλε από τη μεριά της με πολλούς τρόπους στην ανάπτυξη ενός γόνιμου διαλόγου με
πλούσιο προβληματισμό και τεκμηριωμένες προτάσεις για όλα τα σχετικά θέματα που
αφορούσαν και αφορούν την επαρχία Ναυπακτίας.

Στο δημοσιογραφικό όργανο της Ομοσπονδίας «ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΗ» φιλοξενήθηκε πλήθος
σχετικών απόψεων-προτάσεων διαχρονικά μέχρι και το 2009. Σημαντική επίσης η
επιχειρηματολογία που αναπτύχθηκε στην ημερίδα που διοργανώθηκε από την Ο.ΣΥ.Ν. στις
10/3/2007 στη Ναύπακτο με θέμα : «ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ : Παρόν – Προοπτική». Κοινό το αίτημα
για τη δημιουργία ενός ισχυρού δήμου, με θεσμοθετημένες αρμοδιότητες και πόρους που
να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες.

Το Κεντρικό Συμβούλιο σταθερά μέχρι τώρα αντιμετώπισε με υπευθυνότητα και
διορατικότητα τα θέματα διοικητικής μεταρρύθμισης που αφορούν την επαρχία μας, οι δε
προτάσεις του έχουν ήδη κατατεθεί σε όλους τους αρμόδιους, επανακατατέθηκαν δε
πρόσφατα με υπόμνημα στους νεοεκλεγμένους βουλευτές του νομού μας.
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