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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Η ΝΕΑ ΕΠΟΦΗ ΑΠΑΙΤΕΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ»
Ειζήγηζη ηοσ Μανώλη Αγγελάκα
ζηην έκηακηη ζσνεδρίαζη ηης Π.Ε.Δ. Δσηικής Ελλάδας
«Η λέα επνρή απαηηεί θαη λέα νξγαλνγξάκκαηα, λέα ζηνρνζεζία θαη
αμηνιόγεζε ησλ πάλησλ, δηαδηθαζηώλ – δνκώλ θαη πξνζσπηθνύ», αλέθεξε,
ζήκεξα ην πξσί, ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Μαλώιεο Αγγειάθαο, κηιώληαο πξνο ηνπο Γεκάξρνπο θαη ζηειέρε ηεο
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηελ έθηαθηε ζπλεδξίαζε ηεο Π.Δ.Γ. Γπηηθήο
Διιάδαο.
Ο θ. Αγγειάθαο - πνπ παξαβξέζεθε ζηε ζπλεδξίαζε πξνζθεθιεκέλνο ηνπ
Πξνέδξνπ ηεο Π.Δ.Γ., Γεκάξρνπ Αγξηλίνπ Παύινπ Μνζρνιηνύ θαη ηνπ
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ – ζηελ εηζήγεζή ηνπ, αλαθεξόκελνο ζηα νηθνλνκηθά

ησλ Γήκσλ επεζήκαλε όηη ε δηακόξθσζε ησλ λέσλ πξνϋπνινγηζκώλ ζα
πξέπεη λα γίλεη ζε νξζνινγηθή βάζε, ζύκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο θαη
κε ηεξάξρεζε ησλ πξαγκαηηθώλ αλαγθώλ ηεο θάζε πεξηνρήο.
Αλέθεξε όηη ε θπβέξλεζε, παξά ηε δπζβάζηαθηε νηθνλνκηθή ζπγθπξία πνπ
πεξλά ε ρώξα, θάλεη όηη κπνξεί γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ
Γήκσλ θαη λα εληζρύζεη ην ζεζκό ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη απόδεημε
απηνύ είλαη όηη ήδε κέζα ζην Ννέκβξην έρεη δηαζέζεη γηα ην ζθνπό απηό
348.300.000 επξώ. Σα ρξήκαηα απηά δηαηέζεθαλ γηα άκεζεο δξάζεηο ηεο Σ.Α.,
όπσο:
-

Οινθιήξσζε εκηηειώλ έξγσλ, έλαξμε λέσλ θαη άιιεο επελδπηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο Ο.Σ.Α.

Ο

-

Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε ζρνιηθώλ θηηξίσλ

-

Καηαβνιή κηζζσκάησλ ζρνιηθώλ θηηξίσλ

-

Μεηαθνξά καζεηώλ

-

Πξόγξακκα «Βνήζεηα ζην ζπίηη»

-

Κάιπςε ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ
Γεληθόο

Γξακκαηέαο

αλαθέξζεθε,

αθόκα,

ζηελ

πνιύ

ρακειή

απνξξνθεηηθόηεηα ηνπ ΔΠΑ Γπη. Διιάδαο, πνπ θηάλεη, κέρξη ζήκεξα, κόιηο
ην 20,22% θαη ζπλέζηεζε ζηνπο παξεπξηζθόκελνπο λα «ηξέμνπλ» ηηο
δηαδηθαζίεο κέρξη ην ηέινο ηνπ ρξόλνπ, γηαηί ειινρεύεη ν θίλδπλνο απέληαμεο
ζεκαληηθώλ έξγσλ θαη απώιεηαο ησλ θνλδπιίσλ.
Σέινο, απεπζπλόκελνο πξνο ηα ζηειέρε ηεο Σ.Α. ηα πξνέηξεςε λα
αλαινγηζηνύλ θαη ηηο δηθέο ηνπο επζύλεο γηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία έρνπλ
πεξηέιζεη νη Γήκνη, ιέγνληαο, ραξαθηεξηζηηθά:
«Πόηε θαη από πνηνπο έγηλε ζην παξειζόλ αμηνιόγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ
δνκώλ θαη ησλ ππαιιήισλ; Πνηνο «θόξησζε», ηόζα ρξόληα, κε πιενλάδoλ
πξνζσπηθό ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο – επηρεηξήζεηο ησλ Γήκσλ; Πόηε έζεζε ε
ΚΔΓΔ ην πξόβιεκα ηεο νξζνινγηθήο ηνπνζέηεζεο ησλ ππαιιήισλ, ηδηαίηεξα
κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Καιιηθξάηε;».

