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Συμμέτοχοι στο Αύριο της Περιφέρειας
για εμάς και τα παιδιά
ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΧΑΪΚΑΛΗ *

Ειδικότερα η Περιφέρεια Αττικής, στα όρια της οποίας κατοικεί το 1/3 και
πλέον του ελληνικού πληθυσμού, είναι σε θέση να αναλάβει πρωτοβουλίες
και να προχωρήσει σε δράσεις που μπορούν να βελτιώσουν άμεσα την
κατάσταση των δοκιμαζόμενων συμπολιτών μας.

Τροχοπέδη στις

δυνατότητες της, όμως, αποτελεί ο θεσμός της Γενικής Γραμματείας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης η οποία ουσιαστικά καταργεί τον αυτοδιοικητικό
χαρακτήρα της Περιφέρειας.

Μέσω του Γενικού Γραμματέα της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η εκάστοτε κυβέρνηση «διατηρεί» το δικαίωμα
να χειραγωγεί την Περιφερειακή Διοίκηση και να ανακόπτει τη δράση της,
παρακάμπτοντας ακόμα και την αιρετή διοίκηση της Περιφέρειας.
Ο συνδυασμός μας «ΑΤΤΙΚΗ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΙ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ», είναι κάθετα αντίθετος με αυτό το θεσμό
και διεκδικεί την κατάργηση του.

Επιπλέον σκοπεύουμε, άμεσα, να καθιερώσουμε το θεσμό των Γενικών

Συνελεύσεων ώστε οι πολίτες να ενημερώνονται για όλα τα σοβαρά ζητήματα της περιοχής τους και να έχουν
ουσιαστικό λόγο στη λήψη των αποφάσεων. Με τα μέτρα αυτά θα ενισχυθεί ο αυτοδιοικητικός χαρακτήρας της
Περιφέρειας και θα είναι σε θέση να προχωρήσει σε πραγματικά αναπτυξιακές δράσεις. Να δημιουργήσει νέες
θέσεις εργασίας και να απλώσει ένα ισχυρό κοινωνικό δίχτυ προστασίας των ανθρώπων που έχουν τη
μεγαλύτερη ανάγκη με σκοπό να αναβαθμιστούν οι συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων του λεκανοπεδίου
Αττικής.
Στο πλαίσιο των κοινωνικών δράσεων μας σκοπεύουμε να διεκδικήσουμε ως Περιφέρεια την αξιοποίηση,
όσο το δυνατόν περισσότερων από, τα 200.000 κληροδοτήματα που κυριολεκτικά, ρημάζουν αυτή τη στιγμή
στην Περιφέρεια Αττικής.

Μέσω δε, τόσο του προϋπολογισμού της Περιφέρειας όσο και των ευρωπαϊκών

κονδυλίων μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε τη δημιουργία κέντρων φροντίδας, στέγασης και σίτισης, απόρων,
αστέγων και λοιπών κοινωνικών ευπαθών ομάδων καθώς και χώρων ψυχαγωγίας αλλά και προβολής του
πολιτισμού μας.
Παράλληλα, προτεραιότητά μας για την «επόμενη μέρα» είναι η επίλυση του προβλήματος των
απορριμμάτων που συνεχίζουν να αποτελούν μείζον θέμα με δεδομένο ότι και η Φυλή γεμίζει ως το 2015.

Τα

απορρίμματα, με τις δυνατότητες που παρέχονται από την τεχνολογία, είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο που
παραμένει ανεκμετάλλευτο, εις βάρος όχι μόνο της οικονομίας και μάλιστα σε περίοδο οικονομικής κρίσης αλλά
και/κυρίως της υγείας. Στο δικό μας πρόγραμμα περιλαμβάνεται η δημιουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας
με σύγχρονες τεχνολογίες, ώστε τα απορρίμματα να αποφέρουν μεγάλα, οικονομικά και όχι μόνον, οφέλη στους
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Δήμους και κατ’ επέκταση στους κατοίκους.
Στην υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού της Περιφέρειας, σημαντικό ρόλο θα παίξει μια Αστική
Εταιρεία Ανάπτυξης. η ίδρυση της οποίας, αν και προβλέπεται από το νόμο του Καλλικράτη, δεν έχει
προχωρήσει, μέχρι σήμερα, με αποτέλεσμα η Περιφέρεια να στερείται την αναπτυξιακή ώθηση που τόσο
απεγνωσμένα χρειάζεται και μπορεί να διασφαλίσει με τις ΣΔΙΤ (Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα).
Μέσω των ΣΔΙΤ μπορεί όχι μόνο να προχωρήσει απρόσκοπτα η κατασκευή των έργων αλλά και να
απελευθερωθούν σημαντικοί πόροι για άλλες κοινωνικές δράσεις. Στην πραγματοποίηση των διαδημοτικών
και περιφερειακών δράσεων του προγράμματός μας, σημαντική θεωρούμε και τη συμβολή των επιτροπών της
Περιφέρειας που έχουν ως αντικείμενο το Περιβάλλον, το Χωρικό Σχεδιασμό, την Ασφάλεια και τις
Συγκοινωνίες, δηλαδή τους τέσσερις νευραλγικούς τομείς.

Τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς, έχουν

αδρανοποιηθεί αλλά εμείς σκοπεύουμε, άμεσα να τις δραστηριοποιήσουμε.

* Υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής, ΑΝ.ΕΛΛ
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