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Την ένταξη στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» 32 έργων, προϋπολογισμού περίπου 53
εκατ. ευρώ, στην Ήπειρο, τα οποία στερούνταν επαρκούς χρηματοδότησης, ανακοίνωσε ο
υπουργός Εσωτερικών, κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, με αφορμή την παρουσίαση του
Προγράμματος στους Δήμους της Περιφέρειας Ηπείρου.

Πριν από την παρουσίαση του Προγράμματος στο Λίθινο, ο κ. Θεοδωρικάκος επισκέφθηκε
τον Δήμαρχο Ζίτσας, κ. Μιχάλη Πλιάκο, και συζήτησε μαζί του τα προβλήματα και τις
αναπτυξιακές προοπτικές του Δήμου.

Στόχος της κυβέρνησης, είπε ο υπουργός Εσωτερικών, είναι να μη μείνει καμία γωνία
ελληνικής γης που να μην ωφεληθεί από την υλοποίηση του Προγράμματος «Αντώνης
Τρίτσης». Και γι' αυτόν το λόγο, άλλωστε, σε μια συμβολική κίνηση, η παρουσίαση έγινε στο
Λίθινο.

«Έχω έρθει στο Δημαρχείο της Ζίτσας, ξεκινώντας από εδώ μία μονοήμερη επίσκεψη
εργασίας, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων της Ηπείρου και με την
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και
Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να συζητήσουμε με τους Δημάρχους και τον Περιφερειάρχη
της Ηπείρου τα θέματα των έργων, των αναγκών και των προβλημάτων που θα
αντιμετωπίσουμε μέσα από το Πρόγραμμα έργων του Υπουργείου Εσωτερικών, "Αντώνης
Τρίτσης". Είναι ένα πολύ σημαντικό Πρόγραμμα. Θέλω να ενημερώσω ότι, ήδη, με απόφαση
που έχω υπογράψει, εντάξαμε στο Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" τα πρώτα 32 έργα, για
όλη την Περιφέρεια της Ηπείρου, προϋπολογισμού 53 εκατ. ευρώ. Έργα, κυρίως, ύδρευσης
και αγροτικής οδοποιίας, με τα οποία σε μία σειρά πόλεων διασφαλίζουμε την ποιότητα του
νερού, κι άρα την ασφάλεια και την υγεία όλων των πολιτών και έργα αγροτικής οδοποιίας
που συμβάλλουν, επίσης, στην ασφάλεια και στις αναπτυξιακές προοπτικές. Θέλουμε να
συμβολίσουμε ότι στο Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" μας ενδιαφέρει κάθε Δήμος της
χώρας, κι όχι μόνο η πρωτεύουσα ούτε μόνο οι πρωτεύουσες των νομών. Κάθε γωνιά της
ελληνικής γης δικαιούται να προσφέρει ποιότητα ζωής στους πολίτες, αναπτυξιακές
προοπτικές και ασφάλεια. Αυτοί είναι οι στόχοι του Προγράμματος και είμαι σίγουρος ότι
σε συνεργασία με την Αυτοδιοίκηση θα τους υλοποιήσουμε», είπε μεταξύ άλλων ο
Υπουργός.

Οι χαιρετισμοί

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Ηπείρου Χρήστος Ντακαλέτσης στην τοποθέτησή του έκανε ειδική
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μνεία στις συνέπειες που άφησε η πανδημία στους Δήμους, κυρίως οικονομικές με
αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στη λειτουργία τους. Σημείωσε την ανάγκη τα
έργα του προγράμματος να εντάσσονται σε ένα γενικότερο πλαίσιο σχεδιασμού που θα
περιλαμβάνει το ΕΣΠΑ κι άλλα προγράμματα.

Για το σημαντικότερο πρόγραμμα που υλοποιείται με σκοπό την στήριξη των Δήμων σε όλη
τη χώρα έκανε λόγο ο Πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ Ηλίας Γιάτσιος, σημειώνοντας ότι η εταιρία με
το στελεχιακό της δυναμικό θα συμβάλλει στην ωρίμανση προτάσεων των Δήμων και στην
έμπρακτη στήριξή τους ώστε να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη.

Στην εκδήλωση τοποθετήθηκαν ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέκος Καχριμάνης, ο Δήμαρχος
Ιωαννίνων, δήμαρχοι μικρότερων και κυρίως ορεινών δήμων ενώ έγινε εκτενής παρουσίαση
των προσκλήσεων στις οποίες ήδη μπορούν να ενταχθούν έργα.

Στήριξη εν μέσω πανδημίας

Αναφερόμενος στα μέτρα ασφαλείας για την πανδημία ο κ. Θεοδωρικάκος είπε ότι δεν
πρέπει να υπάρχει εφησυχασμός και κάλεσε τους εργαζόμενους σε κλειστούς χώρους να
φοράνε μάσκες και να τηρούν με ευλαβική συνέπεια και πειθαρχία τα μέτρα. Έπειτα,
επανέλαβε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών θα συνεχίζει να στηρίζει τους Δήμους για να
καλύψουν τις απώλειες τους σε έσοδα από την πανδημία. Επιπλέον, απαντώντας σε
σχετική ερώτηση υπενθύμισε ότι σύντομα θα αλλάξει ο εκλογικός νόμος για την
Αυτοδιοίκηση και τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν θα άφηνε ποτέ τους Δήμους να καταρρεύσουν
από την εφαρμογή της απλής αναλογικής, διότι έτσι θα κατέρρεαν οι τοπικές κοινωνίες.

Αναφορικά με το αν το υπουργείο θα στηρίξει τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
για να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες που έχουν ανακύψει λόγω της παρούσας κατάστασης,
ο υπουργός Εσωτερικών απάντησε: «Το Υπουργείο έχει, ήδη, στηρίξει με πάρα πολλούς
τρόπους την Αυτοδιοίκηση. Είναι μια κυβέρνηση ταυτισμένη με τους στόχους της
Αυτοδιοίκησης η κυβέρνηση μας και ειδικά το Υπουργείο Εσωτερικών. Έχουμε, ήδη, δώσει
έκτακτη επιχορήγηση στους Δήμους, 90 εκατ. ευρώ, και είμαστε σε συνεργασία με την
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, προκειμένου να δούμε ποιοι Δήμοι χρειάζονται πρόσθετη
βοήθεια, διότι δεν είναι ίδια η ζημιά που έχουν πάθει όλοι οι Δήμοι. Οι τουριστικές περιοχές
έχουν υποστεί πολύ μεγαλύτερες οικονομικές απώλειες. Και αυτές θα χρειαστεί να τις
στηρίξουμε πολύ περισσότερο, προκειμένου να μην υπάρξει το παραμικρό πρόβλημα. Η
Αυτοδιοίκηση γνωρίζει ότι η κυβέρνηση είναι δίπλα της και δεν υπάρχει καμία περίπτωση να

3/4

«Αντώνης Τρίτσης» με 32 έργα στην Ήπειρο
Συντάχθηκε απο τον/την neoiagones.gr
Πέμπτη, 30 Ιούλιος 2020 16:07 -

αφήσουμε να εξελιχθεί κανένα σημαντικό πρόβλημα».
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