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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Γιώργος Διδασκάλου: «Δουλέψαμε με αξιοκρατία, συνέπεια, σχεδιασμό
και προγραμματισμό στην υπηρεσία του πολίτη»
Με αφορμή την αποδοχή της παραίτησής του και την αποχώρησή του από τη θέση
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο Γιώργος Διδασκάλου
προέβη σήμερα, στην ακόλουθη δήλωση:
«Θέλω μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω όλα τα στελέχη και τους
υπαλλήλους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την αμέριστη βοήθεια που είχα στον
ένα χρόνο που παλέψαμε μαζί, για το καλό του τόπου και για ένα καλύτερο αύριο για
τη νέα γενιά. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα να δουλέψω κοντά τους, να μάθω δίπλα

τους και να αποχωρήσω γεμάτος με εμπειρίες και γνώσεις, αλλά το κυριότερο
πλούσιος σε φίλους.
Ένα χρόνο πριν, παρέλαβα το πηδάλιο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από έναν
επιτυχημένο Γενικό Γραμματέα, τον Μανώλη Αγγελάκα και από την πρώτη στιγμή, με
τη συνδρομή και τις άοκνες προσπάθειες όλων ανεξαιρέτως των συνεργατών μου,
δουλέψαμε σκληρά, με αξιοκρατία, σ’ ένα νέο μοντέλο διοίκησης και πέρα από
μικροκομματικές

λογικές,

καταφέρνοντας

να

αυξήσουμε

την απόδοση

των

υπηρεσιών μας έως και το τριπλάσιο. Καταφέρνοντας να κάνουμε, τελικά, την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση μια από τις κύριες ατμομηχανές στο δρόμο προς την
ανάπτυξη, με τελικό και μόνο αποδέκτη τον πολίτη.
Μερικά από τα επιτεύγματά μας τον τελευταίο χρόνο ήταν:

-

Κινητοποιήσαμε άμεσα και με πρωτοφανή, για τα μέχρι τότε δεδομένα, τον
κρατικό μηχανισμό, στους καταστροφικούς σεισμούς της Κεφαλονιάς, 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 και να επιστρέψει όσο γίνεται
γρηγορότερα η ζωή του νησιού στους κανονικούς ρυθμούς.

-

Γίναμε περισσότερο εξωστρεφείς, πλησιάζοντας την κοινωνία και τους φορείς
της. Συμμετείχαμε και κάναμε παρεμβάσεις σε δεκάδες διοργανώσεις,
επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες και εκθέσεις.

-

Αναλάβαμε την προεδρίαν 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.

-

Δώσαμε

ιδιαίτερα

μεγάλο

βάρος

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
επεξεργάζεται από το υπουργείο, ένα νέο καινοτόμο σύστημα ηλεκτρονικής
διαχείρισης των υδροληψιών.

-

Στον ίδιο τομέα, προχωρήσαμε σε δεκάδες κατεδαφίσεις αυθαιρέτων
κτισμάτων σε αιγιαλούς και παραλίες, κατακτώντας την πρώτη θέση ανάμεσα
σε όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας.

-

Ολοκληρώσαμε την απόδοση στους δικαιούχους σεισμόπληκτους της Δυτικής
Ελλάδας, του ποσού των 20 εκατ. ευρώ της δωρεάν κρατικής αρωγής.

-

Ενισχύσαμε 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, 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.

-

Αξιοποιήσαμε

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,
πιστεύοντας ότι τα προβλήματα της κοινωνίας δεν γνωρίζουν ούτε χρώματα,
ούτε κόμματα.

-

Δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στην υποβολή 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.

Μοναδικός μου στόχος, όσο έμεινα στην ηγεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, ήταν η δημιουργία μιας σύγχρονης και
ευέλικτης Δημόσιας Διοίκησης, χωρίς κομματικές εξαρτήσεις και αγκυλώσεις, που με
αξιοκρατία, συνέπεια, σχεδιασμό και προγραμματισμό θα προσφέρει συνεχώς
αναβαθμιζόμενες υπηρεσίες στον Πολίτη. Γιατί η νέα Ελλάδα, που πρέπει να
οικοδομήσουμε, έχει ανάγκη από μια σύγχρονη και ευέλικτη Διοίκηση, με
σύγχρονους δημόσιους λειτουργούς.
Εύχομαι, όλα όσα με τόσο κόπο δημιουργήσαμε, προς όφελος των πολιτών και
ιδιαίτερα για ένα ελπιδοφόρο μέλλον των παιδιών μας, να βρουν συνέχεια από τα
στελέχη της νέας κυβέρνησης, στα οποία εύχομαι καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο
δύσκολο έργο τους.

