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Την ανάγκη ισοκατανομής των προσφύγων που αναμένεται να μετακινηθούν και εντός των
νομών της ίδιας Περιφέρειας επεσήμανε ο δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ,
απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων, στο περιθώριο συνέντευξης τύπου που
παραχώρησε για τη σημερινή εκδήλωση του ΟΠΚΙ για τον προοδευτισμό.

Ο Δήμαρχος τόνισε ότι πρόκειται για το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η
χώρα και συμπλήρωσε ότι υπερβαίνει τις δυνάμεις της για την αποτελεσματική
αντιμετώπισή του.

«Προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση στα νησιά γίνονται μετακινήσεις στην υπόλοιπη
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Ελλάδα. Είναι πιθανό να γίνουν και στην Ήπειρο. Οφείλουμε να σεβαστούμε τις αποφάσεις
της πολιτείας και να βοηθήσουμε» τόνισε στις δηλώσεις του ο δήμαρχος και υπογράμμισε
ότι σε όλες τις επικοινωνίες που είχε με κυβερνητικά στελέχη ζήτησε να υπάρξει άμεση και
λεπτομερή ενημέρωση για ενδεχόμενες αποφάσεις που αφορούν στην περιοχή μας.

«Εμείς ζητήσαμε έγκυρη και λεπτομερή πληροφόρηση ώστε να προετοιμαστούμε καλύτερα.
Φαίνεται ότι το 1% που είχε ανακοινωθεί αρχικά τελικά δεν ισχύει όμως οι δυνατότητες
των τοπικών κοινωνιών δεν είναι άπειρες. Εμείς θεωρούμε σήμερα απαραίτητο πέρα από
την ισοκατανομή στις Περιφέρειες να υπάρξει και ισοκατανομή εντός των Περιφερειών. Να
μοιραστεί δηλαδή ο αριθμός όσων θα μετακινηθούν σε όλους τους νομούς», τόνισε στις
δηλώσεις του ο Δήμαρχος.

Για τα δημοτικά τέλη

Ο Δήμαρχος ρωτήθηκε επίσης για τα δημοτικά τέλη καθώς μετά την εισήγηση που
εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή θα συζητηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο στη
συνεδρίαση της Τετάρτης.

«Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια προχωρούμε σε μείωση των ανταποδοτικών
τελών για την πόλη των Ιωαννίνων. Ξέρουμε ότι δεν είναι μεγάλη αλλά αποτυπώνει την
πρόθεσή μας να προχωρήσουμε σε μεγαλύτερη τα επόμενα χρόνια, σε εξορθολογισμό των
τελών και να αποκαταστήσουμε την ισοπολιτεία στις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες»,
τόνισε ο Δήμαρχος.
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