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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

Σηην Πάηρα, ζήμερα, ο Υποσργός Εζωηερικών Εσριπίδης Σησλιανίδης
ηελ Πάηξα βξέζεθε, ζήκεξα, απφ ην κεζεκέξη, ν Τπνπξγφο Δζσηεξηθψλ
Εσριπίδης Σησλιανίδης, ν νπνίνο είρε ζπλαληήζεηο θαη ζπζθέςεηο κε εθπξνζψπνπο
θαη παξάγνληεο ηνπ Α’ θαη Β’ βαζκνχ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.
πγθεθξηκέλα, ζηηο 15:00, ν ππνπξγφο, ζπλνδεπφκελνο απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ – Γπηηθήο Διιάδαο & Ινλίνπ, Μανώλη
Αγγελάκα, επηζθέθηεθαλ, ζην γξαθείν ηνπ, ηνλ Πεξηθεξεηάξρε Απόζηολο
Καηζιθάρα, κε ηνλ νπνίν είραλ σξηαία ζχζθεςε εξγαζίαο γηα ηα ζεκαληηθά ζέκαηα
πνπ αθνξνχλ ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο.
Δίρε πξνεγεζεί, ζηηο 14:00, ζην γξαθείν ηνπ θ. Αγγελάκα, ζηελ Απνθεληξσκέλε
Γηνίθεζε, ζχζθεςε ηνπ θ. Σησλιανίδη κε απηνδηνηθεηηθνχο παξάγνληεο ηνπ Ννκνχ
Αραΐαο.

ηηο 16:00, ν Τπνπξγφο Δζσηεξηθψλ θαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ – Γπηηθήο Διιάδαο & Ινλίνπ, παξνπζία ηνπ βνπιεπηή
Αραΐαο Θαλάζε Νηαβινχξνπ, ζπλαληήζεθαλ, ζην γξαθείν ηνπ θ. Αγγειάθα, κε ηνπο
πέληε δεκάξρνπο ηνπ Ννκνχ Αραΐαο. Οη Γήκαξρνη, Παηξέσλ, Γιάννης Δημαράς,
Αηγηαιείαο, Εσζηάθιος Θεοδωρακόποσλος, Καιαβξχησλ, Γιώργος Λαζοσράς,
Γπηηθήο Αραΐαο, Ανδρέας Παναγιωηόποσλος θαη Δξπκάλζνπ, Αθανάζιος Καρπής
ζπδήηεζαλ κε ηνλ θ. Σησλιανίδη ηα ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνπο
Γήκνπο ηνπο, εζηηάδνληαο ζε απηά ηεο έιιεηςεο πξνζσπηθνχ θαη ηεο θηλεηηθφηεηαο
ησλ ππαιιήισλ, ηεο αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο, ηεο δηάβξσζεο ησλ αθηψλ ηνπ
Κνξηλζηαθνχ θαη ησλ παξάλνκσλ ακκνιεςηψλ.
Ακέζσο κεηά ηε ζπλάληεζε ν Τπνπξγφο Δζσηεξηθψλ Εσριπίδης Σησλιανίδης έθαλε
ηελ αθφινπζε δήισζε:
«Αθνχ επραξηζηήζσ ην Βνπιεπηή Αραΐαο Θαλάζε Νηαβινχξν θαη ην Γεληθφ
Γξακκαηέα Μαλψιε Αγγειάθα γηα ηε ζεξκή θηινμελία θαη γηα ηε δπλαηφηεηα πνπ κνπ
έδσζαλ, κε ηελ πξφζθιεζή ηνπο, λα επηθνηλσλήζσ θαη κε ηελ Απηνδηνίθεζε θαη
κέζσ απηήο κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία, αιιά θαη κε ηνλ θφζκν καο ζηε Γπηηθή Διιάδα
θαη εηδηθφηεξα ζηελ Αραΐα, ζέισ λα ελεκεξψζσ φηη ζήκεξα είρα επνηθνδνκεηηθφηαηεο
ζπλαληήζεηο, ηφζν κε ηνλ Πεξηθεξεηάξρε θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ, φζν θαη κε ην
ζχλνιν ησλ δεκνηηθψλ αξρφλησλ ηνπ Ννκνχ Αραΐαο, γηα ηα δεηήκαηα πνπ ηνπο
απαζρνινχλ. Μνπ έζεζαλ ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο ηφζν γηα ηα ζεζκηθά, φζν θαη
γηα ηα αλαπηπμηαθά δεηήκαηα. ηηο ζπδεηήζεηο καο δφζεθε ηδηαίηεξν βάξνο ζηελ
αλάγθε λα ζηεξίμνπκε φινη καδί, Πνιηηεία θαη Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, κηα θνηλσλία πνπ
δνθηκάδεηαη απφ ηε δξηκχηεηα ηεο θξίζεο πνπ αληηκεησπίδεη ε ρψξα καο. Παξάιιεια,
βγήθαλ θαη πξαθηηθά απνηειέζκαηα, γηαηί κέζα απφ ηε ζπδήηεζε επηζεκάλζεθαλ νη
πξνηεξαηφηεηεο θαη πάξζεθαλ νη αλάινγεο δεζκεχζεηο γηα ην πψο ε Πνιηηεία κπνξεί
λα βνεζήζεη ηελ Σ.Α. θαη απηή, κε ηε ζεηξά ηεο, ηελ θνηλσλία.
Ξεθαζάξηζα ζε φινπο, απφ ηελ αξρή, φηη, αθφκα θαη ζε δεηήκαηα πνπ δελ εκπίπηνπλ
ζηε ζηελή αξκνδηφηεηα ηνπ ππνπξγείνπ ησλ Δζσηεξηθψλ, πξνηηζέκεζα λα
κεζνιαβήζνπκε, ππνζηεξηθηηθά, πξνο ηα ζπλαξκφδηα ππνπξγεία, κε ζηφρν ηελ
πξνψζεζε θαη ηελ επίιπζή ηνπο. Καη απηφ, έρεη λα θάλεη, θπξίσο, κε ηα ζέκαηα ησλ
κεγάισλ έξγσλ ή κε θιαδηθά δεηήκαηα πνπ βξήθακε κπξνζηά καο ζηηο ζεκεξηλέο
ζπδεηήζεηο.
ηελ πεξηνρή ζαο έξρνκαη ζε κηα ζηηγκή πνιχ θξίζηκε, γηαηί είκαζηε αθξηβψο πάλσ
ζηελ ζηξνθή ηεο πξνζπάζεηαο πνπ θάλεη ε θπβέξλεζε ακαξά. Πεξάζακε έλα

6κελν εμαηξεηηθά δχζθνιν, πνπ φιεο νη πνιηηηθέο δπλάκεηο, πνπ ζπκπαξαηάζζνληαη
ζηελ επξσπατθή ινγηθή, έδσζαλ ηε κάρε γηα λα κπνξέζνπλ λα ζηεξίμνπλ ηνλ αγψλα
ηεο Διιάδαο λα κείλεη ζην ζθιεξφ ππξήλα ηεο Δπξψπεο θαη λα επηηχρεη πξαθηηθά
απνηειέζκαηα. Καη ην θαηαθέξακε. Καηαθέξακε λα αλαηξέςνπκε ην θιίκα, λα
αλαθηήζνπκε ηε δηεζλή αμηνπηζηία θαη παξάιιεια, λα θεξδίζνπκε ηελ παξάηαζε
απνπιεξσκήο ηνπ δαλεηζκνχ θαη λα έξζεη ζηελ Διιάδα ε κεγάιε δφζε ησλ 44,5
δηζ., ε νπνία ζα ηνλψζεη ηε ξεπζηφηεηα θαη ζα καο επηηξέςεη λα ζηαζνχκε ζηα πφδηα
καο. Απφ απηή ηε ζηξνθή θαη κεηά αθνινπζεί ε έμνδνο πξνο ηελ θνηλσλία. Δίκαζηε
εδψ γηα λα επηθνηλσλήζνπκε ηελ πξνζπάζεηα απηή, λα εμεγήζνπκε κεξηθά ίζσο
δχζθνια ζεκεία θαη πσο ζα ηα μεπεξάζνπκε θαη λα πξνζδηνξίζνπκε ελψπηνλ ηεο
θνηλσλίαο ηεο Γπηηθήο Διιάδαο ηε γξακκή πνπ πξφθεηηαη φινη καδί λα
αθνινπζήζνπκε ην επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα.
Σν ηειεπηαίν εμάκελν, παξά ηηο δπζθνιίεο θαη ηα πξνβιήκαηα, ηειείσζε επράξηζηα,
γηαηί ζε κηα ρξνληά πξαγκαηηθά δχζθνιε γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, επηηχρακε ηα
πξψηα ζεηηθά απνηειέζκαηα. πγθεθξηκέλα, θαηαθέξακε λα θξαηήζνπκε «φξζηνπο»
φζνπο Γήκνπο θηλδχλεπαλ κε ρξενθνπία θαη θαηάξξεπζε (72 Γήκνη ζε φιε ηε ρψξα),
πνπ απηή ε ρξενθνπία ζα ζήκαηλε πηζησηηθφ γεγνλφο κεγαιχηεξν απφ θαηάξξεπζε
ηξάπεδαο θαη ζα αθχξσλε ηελ εζληθή πξνζπάζεηα. Καηαθέξακε, επίζεο, λα
θξαηήζνπκε «φξζηα» ηα θνηλσληθά δίθηπα ηεο Σ.Α., ηα νπνία ζπκπαξίζηαληαη ζηνπο
θησρνχο, ζηνπο αλαμηνπαζνχληεο, ζηνπο κφλνπο αλζξψπνπο, κε δηάθνξνπο
ηξφπνπο. Με ηα θνηλσληθά παληνπσιεία, κε ηα θνηλσληθά ηαηξεία, κε ηα πξνλνηαθά
επηδφκαηα, κε ηα θέληξα εκεξήζηαο θξνληίδαο ειηθησκέλσλ, κε ηε κεηαθνξά
καζεηψλ, κε ηε ζέξκαλζε ησλ ζρνιείσλ.
Καηαθέξακε λα εθηακηεχζνπκε 255 εθαη. ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο, σο ηκήκα ηεο
δφζεο πνπ ήξζε ζηελ Διιάδα πξηλ απφ δχν κήλεο. Καηαθέξακε, επίζεο, λα
εθηακηεχζνπκε ην ζχλνιν ηεο ΑΣΑ, 237 πεξίπνπ εθαη., πνπ φθεηιε ην θξάηνο ζηελ
Σ.Α. γηα ην 2012, γηα λα κπνξέζεη απηή, κε ηε ζεηξά ηεο, λα απνπιεξψζεη 1037
ζεκαληηθά αλαπηπμηαθά έξγα θαη λα δξνκνινγήζεη λέα.
Κνκκάηη απηήο ηεο σθέιεηαο αθνξά θαη ηελ Αραΐα θαη είλαη θαξπφο ησλ θφπσλ θαη
ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Απνθ. Γηνίθεζεο, ηνλ ζπλάδειθν
βνπιεπηή, ηνλ Πεξηθεξεηάξρε θαη ην ζχλνιν ησλ Γεκάξρσλ ηνπ Ννκνχ.
Σν Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, πξηλ ην θιείζηκν ηνπ 2012, εθηακίεπζε πξνο φθεινο ηεο
αηξεηήο Πεξηθέξεηαο Γπη. Διιάδαο ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 18, πεξίπνπ εθαη. επξψ,

απφ ην πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ. Πεξηζζφηεξα, δειαδή, ρξήκαηα απφ ηελ
θάπνηε πξνγξακκαηηζζείζα θαη πνηέ απνδνζείζα ΚΑΠ γηα ην 2012 (15 εθαη. επξψ).
Απηή ήηαλ κηα πνιχ ζεηηθή εμέιημε, πνπ δελ ήηαλ νξαηή πξηλ κεξηθέο εβδνκάδεο. Σελ
πεηχρακε, πξαγκαηηθά δπν ψξεο πξηλ αιιάμεη ν ρξφλνο, ράξε ζε έμππλεο θηλήζεηο
θαη θαιή ζπλεξγαζία.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2012 δφζεθαλ ζηνπο 5 Γήκνπο ηεο Αραΐαο ηα πνζά ησλ:
-

64,5 εθαη. επξψ, σο ηαθηηθή επηρνξήγεζε απφ Κεληξηθνχο Απηνηειείο Πφξνπο
(ΚΑΠ).

-

7,7 εθαη. επξψ παξαθξαηεζέληεο θφξνη, νη νπνίνη εηζπξάρζεθαλ θαη πηζηεχσ
φηη ζα αμηνπνηεζνχλ ζσζηά απφ ηνπο Γήκνπο.

-

2,251 εθαη. επξψ γηα ιεηηνπξγηθά ζρνιείσλ θαη κηζζψκαηα θηηξίσλ

-

212 ρηιηάδεο επξψ γηα ηα ΚΔΠ

-

22,27 εθαη. επξψ γηα πξνλνταθά επηδφκαηα θαη

-

856 ρηιηάδεο επξψ γηα κεηαθνξά καζεηψλ, ζρνιηθνχο ηξνρνλφκνπο θαη ζίηηζε
καζεηψλ κνπζηθψλ ζρνιείσλ.

ρεηηθά κε ηε ΑΣΑ, δει. θνλδχιηα πνπ αθνξνχλ ηα αλαπηπμηαθά έξγα, ζπλνιηθά
ζηνπο Γήκνπο ηεο Αραΐαο δφζεθαλ:
-

6,4 εθαη. επξψ γηα έξγα θαη επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη

-

602 ρηιηάδεο επξψ γηα επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ζρνιηθψλ θηηξίσλ

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην ζχλνιν ηεο ΑΣΑ εθηακηεχζεθε, κεηά απφ επίπνλε
πξνζπάζεηα ηεο θπβέξλεζεο, ζην β’ εμάκελν ηνπ έηνπο 2012.
Γηα ην 2013 έρεη, ήδε, θαηαβιεζεί ε ΑΣΑ ηνπ Ιαλνπαξίνπ, 260 ρηιηάδεο επξψ, φπσο
είρακε δεζκεπζεί θαη αξρέο θάζε κήλα πηα ζα δίδνληαη ηα ρξήκαηα πνπ δηθαηνχηαη ν
θάζε δήκνο, ψζηε λα κπνξεί λα θάλεη λνηθνθπξεκέλα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ.
Όζνλ αθνξά πξνγξάκκαηα πνπ είραλ ππνβάιιεη νη Γήκνη ηεο Αραΐαο ζηνλ Δηδηθφ
Φνξέα Γηαρείξηζεο, ζηελ ΔΔΣΑΑ., ζαο ελεκεξψλσ φηη είραλ ππνβιεζεί 8 πξνηάζεηο,
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 6,7 εθαη. επξψ, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζην ηειηθφ ζηάδην
αμηνιφγεζεο, πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ ζην ΔΠΑ. Πξφζεζή καο, θαηφπηλ
αηηήκαηνο θαη ησλ δεκάξρσλ, είλαη λα ζηεξίμνπκε απηή ηελ πξφηαζε, ψζηε λα
μεθηλήζνπλ γξήγνξα ηα έξγα.
Σέινο, φζνλ αθνξά ην παιαηφ πξφγξακκα ΘΗΔΑ, έρνπκε εμαζθαιίζεη ηηο
πηζηψζεηο γηα ηελ απνπιεξσκή φισλ ησλ έξγσλ θαη ε πξψηε θάζε ηεο

απνπιεξσκήο έρεη ήδε δξνκνινγεζεί. Οη 5 Γήκνη ηνπ Ννκνχ έρνπλ, ζπλνιηθά, ζε
εθθξεκφηεηα 137 έξγα ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζπλνιηθνχ χςνπο 6,3 εθαη. επξψ, ηα
νπνία ζα εληαρζνχλ, βάζεη ηνπ αξηζκνχ πξσηνθφιινπ αηηήζεσο, ζηηο επφκελεο
θάζεηο απνπιεξσκήο θαη ηα έξγα ζα απνπιεξσζνχλ κέρξη ην ηειεπηαίν επξψ.
Όηαλ φια απηά δίδνληαη ζε κηα πεξίνδν αλέρεηαο θαη δεηλήο νηθνλνκηθήο θξίζεο,
απνθηνχλ ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη αμία. Δίλαη έξγα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πφξνπο θαη
αξηζκνχο, πνπ απφ πίζσ ηνπο θξχβνπλ αλζξψπνπο, δειαδή ζέζεηο εξγαζίαο θαη
ζηήξημε ζε επηρεηξήζεηο, πνπ ηνπο νθείινληαλ ρξήκαηα γηα πάξα πνιινχο κήλεο.
Έηζη, απνθαζίζηαηαη ε ηάμε θαη μεθηλά ζε πγηή βάζε ην λέν νηθνλνκηθφ έηνο.
ήκεξα, αλακεηξψκεζα κε ηα πξνβιήκαηα, αλεμαξηήησο ηδενινγίαο ή θνκκαηηθήο
πξνέιεπζεο θαη λνκίδσ ε θνηλσλία ζα καο βαζκνινγήζεη ζεηηθά, φηαλ βγνχκε ληθεηέο
απφ απηή ηελ αλακέηξεζε. Καη ληθεηέο ζα βγνχκε αλ ζπκπξάμνπκε φινη καδί».
Λίγν πξηλ αλαρσξήζεη απφ ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε, αξγά ην απφγεπκα, ν
Τπνπξγφο

Δζσηεξηθψλ

ζπλαληήζεθε

κε

αληηπξνζσπεία

ηεο

Οκνζπνλδίαο

Δκπνξηθψλ πιιφγσλ Πεινπνλλήζνπ θαη Γπηηθήο Διιάδαο θαη ζπδήηεζαλ θπξίσο ην
ζέκα ηεο κεηαθνξάο αξκνδηνηήησλ θαη πφξσλ ησλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ
απφ ην θέληξν πξνο ηελ πεξηθέξεηα.

πλάληεζε κε νκνζπ. Δκπνξηθψλ πιιφγσλ

χζθεςε κε απηνδηνηθεηηθνχο παξάγνληεο

χζθεςε κε Γεκάξρνπο Αραταο

χζθεςε ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

