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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνάντηση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
σήμερα, με τους εκπροσώπους της ΠΕΔ Δυτ. Ελλάδας

Μανώλης Αγγελάκας: «Η κυβέρνηση
δείχνει αξιοπιστία στις δεσμεύσεις της»
Συνάντηση με τους εκπροσώπους της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής
Ελλάδας, καθώς και αντιπροσωπείες των σωματείων εργαζομένων στους
Ο.Τ.Α είχε σήμερα το πρωί, στο γραφείο του, ο Γενικός Γραμματέας της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μανώλης Αγγελάκας.
Τα θέματα αιχμής για τους Δήμους, που έθεσε προς τον Γενικό Γραμματέα ο
Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. και Δήμαρχος Αγρινίου Παύλος Μοσχολιός, ήταν:
-

Η μείωση, κατά 60%, των θεσμοθετημένων πόρων που διοχετεύονταν
προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση και που δημιουργεί σοβαρά
προβλήματα στη λειτουργία των δήμων.

-

Η πλήρης αντίθεση των Δημάρχων με τη δημιουργία Οικονομικού
Παρατηρητηρίου στους Ο.Τ.Α.

-

Και η αντίθεσή τους με την εφαρμογή του μέτρου της διαθεσιμότητας
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία –όπως πρότειναν- μπορεί να
καλυφθεί από την εσωτερική κινητικότητα των υπαλλήλων.

Τέλος, ο κ. Μοσχολιός ανέφερε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει απόλυτη
ανάγκη τη στήριξη της Πολιτείας, αφού και αυτή, με τη σειρά της αποτελεί το
βασικό πυλώνα στήριξης των τοπικών κοινωνιών.
Απευθυνόμενος προς τους παρευρισκόμενους Δημάρχους και εκπροσώπους
των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α., ο Γενικός Γραμματέας της Α.Δ., αφού
διαβεβαίωσε ότι ουδείς στην κυβέρνηση αμφισβητεί το σημαντικότατο ρόλο
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην εύρυθμη λειτουργία της ελληνικής κοινωνίας
και στην ανάταξη της εθνικής οικονομίας, επεσήμανε ότι η σημερινή
οικονομική συγκυρία, που βρίσκεται η χώρα, απαιτεί και επανεξέταση των
προτεραιοτήτων της Τ.Α.
Προς αυτή την κατεύθυνση δε –και με δεδομένο ότι οι προσλήψεις, βάσει
νόμου, έχουν ήδη περιοριστεί σε 1 προς 5- πρότεινε στους εκπροσώπους της
Π.Ε.Δ. να προχωρήσουν, άμεσα, οι δήμοι στην καταγραφή των ελλείψεων,
αλλά και του περισσεύματος του προσωπικού τους, όπου αυτό υπάρχει, ώστε
να διευκολυνθούν, έτσι, οι προτεινόμενες εσωτερικές μετακινήσεις.
Παρότρυνε, ακόμα, τους Δημάρχους να συνεργαστούν και να συμπράξουν με
τον ιδιωτικό τομέα, για την αξιοποίηση κάθε δυνατής ευκαιρίας, που μπορεί να
αποφέρει έσοδα στα δημοτικά ταμεία.
Τέλος, ο Γ.Γ. πρότεινε στους Δημάρχους -αφού η Αποκεντρωμένη Διοίκηση
δεν έχει το απαιτούμενο επιστημονικό δυναμικό να δώσει γρήγορες λύσεις σε
όλα τους τα προβλήματα- να του θέσει κάθε δήμος ένα-δυο έργα άμεσης
προτεραιότητας, προκειμένου να τα προωθήσει, άμεσα, ο ίδιος με διαδικασίες
Fast track.
«Είναι πολύ σημαντικό, κατέληξε ο κ. Αγγελάκας, ότι παρά τις σοβαρές
δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, η κυβέρνηση καταφέρνει να είναι
αξιόπιστη στις δεσμεύσεις της.»

