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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Γιώργος Διδασκάλου: «Δουλέψαμε με αξιοκρατία σε ένα νέο
μοντέλο διοίκησης, προκειμένου να διασφαλίσουμε ένα
καλύτερο μέλλον για τη νέα γενιά»
Στον απολογισμό των δράσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τη χρονιά που
πέρασε επικεντρώθηκε η ομιλία του Γενικού Γραμματέα Γιώργου Διδασκάλου, κατά
τη σημερινή εκδήλωση κοπής της βασιλόπιτας, που πραγματοποιήθηκε, το μεσημέρι,
στο κτίριο του πρώην ΕΛΚΕΠΑ, στην Ακτή Δυμαίων.

Ο κ. Διδασκάλου, κατά την εισαγωγή του, ανέφερε ότι παρά το ότι ο 2014 ήταν μια
ακόμη δύσκολη χρονιά για τη χώρα και για όλους μας, χάρη και στις άοκνες
προσπάθειες των στελεχών της, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ.
Ελλάδας και Ιονίου έφτασε να είναι μια από τις κύριες ατμομηχανές στο δρόμο προς
την ανάπτυξη, παράγοντας ένα σημαντικότατο έργο, με τελικό και μόνο αποδέκτη τον
πολίτη.
«Δουλέψαμε, με αξιοκρατία -είπε χαρακτηριστικά- σε ένα νέο μοντέλο διοίκησης,
προκειμένου να διεκδικήσουμε και να διασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλλον,
ιδιαίτερα για τη νέα γενιά, ξεχνώντας τις πρακτικές του χθες, τις πρακτικές του
πελατειακού βολέματος, των δανεικών, των ανεξέλεγκτων επιδοτήσεων.
Διαλέξαμε το δρόμο της σκληρής και παραγωγικής δουλειάς, που είναι ο μόνος
που θα οδηγήσει τη χώρα στην ανάπτυξη».
Επικεντρώνοντας στις δράσεις του 2014, ο Γενικός Γραμματέας, μεταξύ άλλων
ανέφερε:
- Μετά τον καταστροφικό σεισμό της Κεφαλονιάς, ως Πολιτεία βρεθήκαμε, από την
πρώτη ώρα στο νησί, με πρωταρχικό μας μέλημα να επιστρέψει όσο γίνεται
γρηγορότερα η ζωή στους κανονικούς ρυθμούς. Κινητοποιήσαμε άμεσα και με
πρωτοφανή, για τα μέχρι τότε δεδομένα, τον κρατικό μηχανισμό, ενώ ολοκληρώσαμε,
με διαδικασίες εξπρές, τη μεταφορά 152 υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Έργων του υπουργείου Υποδομών, που είχαν ενταχθεί σε καθεστώς
διαθεσιμότητας, στους Τομείς Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (ΤΑΣ) και του Τομέα
Αποκατάστασης Πυρόπληκτων (ΤΑΠ), προκειμένου να συνδράμουν στο έργο του
ελέγχου όλων των κτιριακών και άλλων υποδομών, στις πληγείσες περιοχές.
- Προσπαθήσαμε και γίναμε περισσότερο εξωστρεφείς, πλησιάζοντας την κοινωνία
και τους φορείς της.

Συμμετείχαμε και κάναμε παρεμβάσεις σε δεκάδες

διοργανώσεις, επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες, εκθέσεις.
- Σημαντική μας επιτυχία ήταν η ανάληψη της προεδρίας του Διαβαλκανικού Κέντρου
Περιβάλλοντος (I BEC), του οποίου ιδρύσαμε και παράρτημα στην Πάτρα,
ανοίγοντας νέους ορίζοντες διασυνοριακής συνεργασίας για τη χρηματοδότηση και
επίτευξη σύγχρονων τεχνικών λύσεων σε σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τη
διοίκηση, τους επιστημονικούς φορείς και τον επιχειρηματικό κόσμο της περιοχής
μας.

-

Στηρίξαμε

την

ανάπτυξη

της

υγιούς

και

βιώσιμης

επιχειρηματικότητας,

διασυνδεδεμένης με τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους φορείς έρευνας, στο
πλαίσιο μιας συγκροτημένης πολιτικής του τρίπτυχου: Καινοτομία – Εξωστρέφεια –
Ανταγωνιστικότητα. Είναι ο μόνος δρόμος που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη και στην
πάταξη της σύγχρονης μάστιγας της ανεργίας, κυρίως στους νέους.
- Ιδιαίτερα μεγάλο βάρος δώσαμε στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος,
που είναι, ίσως, η σημαντικότερη κληρονομιά που θ’ αφήσουμε στα παιδιά μας. Κι
εδώ οι προσπάθειά μας ήταν πολυεπίπεδη. Ενισχύσαμε σε οργάνωση και εξοπλισμό
τις δασικές μας υπηρεσίες, που επιτελούν ένα πολύ επιτυχημένο έργο, όπως και την
Πολιτική Προστασία και τα αποτελέσματα που είχαμε φέτος ήταν εντυπωσιακά.
- Στον τομέα διαχείρισης των υδάτων, το πρώτο σχέδιο διαχείρισης λεκανών
απορροής που εγκρίθηκε στη χώρα ανήκει σε μας, ενώ προτείναμε και ήδη
επεξεργαζόμαστε ένα νέο καινοτόμο σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης των
υδροληψιών.
- Προχωρήσαμε σε δεκάδες κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κτισμάτων σε αιγιαλούς και
παραλίες, κατακτώντας την πρώτη θέση ανάμεσα σε όλες τις Αποκεντρωμένες
Διοικήσεις της χώρας. Οι εποχές της ασυδοσίας, που καθ’ ένας μπορούσε να
αυθαιρετεί, για προσωπικό όφελος, αδιαφορώντας για τις συνέπειες που προκαλεί
στο Περιβάλλον, αλλά και στην ποιότητα ζωής των υπολοίπων έχουν παρέλθει
οριστικά και αμετάκλητα.
- Ενισχύσαμε, όσο μας το επέτρεπαν οι οικονομικές μας δυνάμεις, με εξοπλισμό την
Πυροσβεστική Υπηρεσία και την Αστυνομία, προκειμένου να αμβλυνθεί το αίσθημα
ασφάλειας και προστασίας του πολίτη και της περιουσίας του.
- Δημιουργούμε το πρώτο στη χώρα Επιχειρησιακό Κέντρο Φυσικών Καταστροφών.
Ένα ειδικών προδιαγραφών κτίριο, που θα στεγάζει τον συντονιστή των
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νοτίου Ελλάδας και θα λειτουργεί ως συντονιστικό
κέντρο όλων των εμπλεκομένων φορέων, σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών,
πλήρως εξοπλισμένο με όλα τα σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά και παρακολουθητικά
συστήματα.

- Ολοκληρώσαμε σε χρόνο ρεκόρ και πρώτοι σε όλη την Ελλάδα το πρόγραμμα
εγκατάστασης Νέων Αγροτών, δίνοντας οικονομική ενίσχυση άνω των 20
εκατομμυρίων, σε περισσότερους από 2.500 νέους.
- Προσπαθήσαμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τη δημόσια περιουσία, εκπονώντας
και υλοποιώντας ένα σημαντικό κτιριολογικό πρόγραμμα, που περιλαμβάνει
μετεγκατάσταση των υπηρεσιών μας σε ιδιόκτητα κτίρια, με τεράστιο οικονομικό
όφελος για το Δημόσιο.
- Στηρίξαμε, με όλες μας τις δυνάμεις του Δήμους της επικράτειάς μας, γιατί
πιστεύουμε ότι τα προβλήματα της κοινωνίας δεν γνωρίζουν ούτε χρώματα, ούτε
κόμματα. Σταθήκαμε αρωγοί σε όποια αναπτυξιακή και κοινωνική τους προσπάθεια.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα η παραχώρηση κτιριακών υποδομών στο Δήμο
Πατρέων για κοινωφελείς σκοπούς, όπως η ίδρυση νέων παιδικών σταθμών και η
συνδρομή μας στην ανάπλαση και το ζωντάνεμα του ιστορικού κτιρίου του παλαιού
Αρσακείου, που αποτελεί στολίδι για την Πάτρα.

-

Ιδιαίτερη

έμφαση
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και

διεκδίκηση

Ευρωπαϊκών

προγραμμάτων με την προσπάθεια των εξειδικευμένων στελεχών μας να αποδίδει 3
εγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες υλοποιούνται ήδη και 5 προτάσεις οι οποίες έχουν
υποβληθεί.
Κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Διδασκάλου έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο
λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αναφέροντας:
«Ήταν καιρός η Δημόσια Διοίκηση να λειτουργήσει μ’ ένα εντελώς διαφορετικό
μοντέλο. Κάναμε πολλά. Μένουν να γίνουν ακόμη περισσότερα και δίνουμε
καθημερινά αγώνα προς αυτή την κατεύθυνση, στηριζόμενοι στη συνεργασία
και την επίμονη δουλειά των άξιων στελεχών μας.
Στόχος μας, η δημιουργία μιας σύγχρονης και ευέλικτης Δημόσιας Διοίκησης,
χωρίς κομματικές εξαρτήσεις και αγκυλώσεις, που με αξιοκρατία, συνέπεια,
σχεδιασμό και προγραμματισμό θα προσφέρει όλο και καλύτερες υπηρεσίες
στον Πολίτη.
Γιατί η νέα Ελλάδα, που οικοδομούμε, έχει ανάγκη από μια σύγχρονη
Διοίκηση, με σύγχρονους δημόσιους λειτουργούς».

Στην κοπή της βασιλόπιτας παραβρέθηκαν, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος, ο Περιφερειάρχης Δυτικής
Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας, οι Δήμαρχοι, Πατρέων Κώστας Πελετίδης, Πύργου, Γαβρίλης Λιατσής, Αιγίου Θανάσης
Παναγόπουλος, Δυτικής Αχαΐας Χρήστος Νικολάου, Αρχαίας Ολυμπίας Ευθύμιος Κοτζάς, εκπρόσωποι των Ενόπλων
Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, Επιμελητηρίων, φορέων, υπηρεσιακοί παράγοντες και πλήθος υπαλλήλων της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

