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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ημερίδα, σήμερα, στην Τρίπολη
«Διαφάνεια στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
και τη διαχείριση των πόρων του ΕΣΠΑ»
«Διαφάνεια στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και τη διαχείριση των πόρων
του ΕΣΠΑ», ήταν ο τίτλος της ημερίδας, που πραγματοποιήθηκε, σήμερα,
στην Τρίπολη, ύστερα από πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, από το
Υπουργείο Εσωτερικών και την Περιφέρεια Πελοποννήσου, με τη συνεργασία
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου και
προσκεκλημένους Δημάρχους και στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Κεντρικοί

ομιλητές στην εκδήλωση ήταν ο αναπληρωτής

Υπουργός

Εσωτερικών Λεωνίδας Γρηγοράκος, ο Γενικός Γραμματέας Διαφάνειας &
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Γιώργος Σούρλας, ο Γενικός Γραμματέας της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μανώλης Αγγελάκας και ο Περιφερειάρχης
Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης.
Απευθυνόμενος στα στελέχη της Τ.Α. ο κ. Αγγελάκας επεσήμανε ότι,
σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η χώρα μας κατρακυλά συνεχώς στη
διεθνή κατάταξη που αφορά τη διαφάνεια, με αποτέλεσμα, από τη 57 η θέση
που είχε το 2008, το 2012 να φθάσει στην 94η, που την κατατάσσει πρώτη
στη διαφθορά από όλες τις χώρες της Ε.Ε.
Τα πρωτεία της διαφθοράς στη χώρα μας -συνέχισε ο Γ.Γ.- σύμφωνα με
στατιστικές, εντοπίζονται στην Υγεία, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στις
Πολεοδομίες, στις Εφορίες και στις Μ.Κ.Ο, ενώ οι πολίτες θεωρούν ότι τα
κύρια αίτια της αδιαφάνειας είναι οι πελατειακές σχέσεις, η καταστρατήγηση
των νόμων, η ατιμωρησία των ενόχων, η αναβλητικότητα στη λήψη
αποφάσεων, αλλά και η απροθυμία των ίδιων να συμμετέχουν στις
διαδικασίες, επειδή πιστεύουν ότι τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει.
Ο κ. Αγγελάκας επεσήμανε ότι ήδη έχουν γίνει πολλά θετικά βήματα στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση, κυρίως μετά την εφαρμογή του προγράμματος
«Διαύγεια» και της στενής παρακολούθησης των οικονομικών της. Τόνισε,
όμως, ότι η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί και να ενταθεί, κυρίως στα
πεδία των πολλαπλών κατατμήσεων των έργων και στους διαγωνισμούς με
εταιρείες «λαγούς».
Τέλος, αναφερόμενος στη διαχείριση των πόρων του ΕΣΠΑ, ο Γ.Γ. σημείωσε
ότι τα βασικότερα «αγκάθια» του προγράμματος είναι: ότι δεν ολοκληρώνεται
σχεδόν ποτέ ο έλεγχος των έργων που καρκινοβατούν, ότι η διαδικασία
αποβολής αναδόχων που δεν εκτελούν τα έργα είναι μακροχρόνια, ότι η
υπερδέσμευση κονδυλίων (overbooking) δημιουργεί συνθήκες αδιαφάνειας
ως προς τα κριτήρια ένταξης των έργων και ότι η μη άμεση πληρωμή των
επιδοτήσεων σε επενδυτές και αγρότες, που έχουν ολοκληρώσει τις

επενδύσεις,

τους

οδηγεί

στην

ανάγκη

παρέμβασης

από

εξωγενείς

παράγοντες.
Στην ημερίδα παραβρέθηκαν οι Δήμαρχοι: Τρίπολης, Ιωάννης Σμυρνιώτης,
Καλαμάτας, Παναγιώτης Νίκας, Σπάρτης,
Ναυπλίου

Δημ.

Κωστούρος,

οι

Σταύρος Αργειτάκος

Αντιπεριφερειάρχες:

και

Ευάγγελος

Γιαννακούρας, Γιώργος Δέδες, Ντία Τζανετέα, Ντίνα Νικολάκου και
Ανδρέας Πουλάς, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, Γιώργος
Πουλοκέφαλος, αντιδήμαρχοι, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι και
υπηρεσιακοί παράγοντες.

