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Αναγκαία και απολύτως απαραίτητη είναι η αξιολόγηση των δομών στους δήμους και γενικά
σε όλη τη δημόσια Διοίκηση. Άλλωστε τα παραδείγματα άχρηστων και αχρείαστων φορέων
είναι πολλά, ενώ θεωρείται εκ των ουκ άνευ να γνωρίζει ένας δήμος πως πάει μια δομή του,
αν έχει ανάγκες προσωπικού, πόσο αποδίδει και εν τέλει τι σόι υπηρεσίες παρέχει στους
δημότες τους.

Τώρα θα μου πείτε γιατί τόσο καιρό δεν είχε γίνει τίποτε και τώρα που η διαθεσιμότητα
ουσιαστικά «πνίγει» τους δήμους τους ζητείται από την αυτοδιοίκηση να αξιολογήσει τις
δομές της;

Μια απλή απάντηση είναι ότι ποτέ δεν θα ήταν μια καλή περίοδος γιατί οι αντιδράσεις των
υπαλλήλων θα υπάρχουν πάντα.

Τώρα βέβαια τα πράγματα με τις απολύσεις είναι σε χειρότερη κατάσταση αλλά επιτέλους
τα αυτονόητα σε αυτή τη χώρα πρέπει να αρχίζουν να εφαρμόζονται.

Οι ευθύνες των δημάρχων

Για να λέμε τα πράγματα και με το όνομά τους πάντως. Οι ελλείψεις σε προσωπικό
εξειδικευμένο στους δήμους δεν είναι αποτέλεσμα των μνημονίων.

Είναι αποτέλεσμα του λάθους σχεδιασμού ή του ανύπαρκτου σχεδιασμού καλύτερα των
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δημάρχων που όταν μπορούσαν να κάνουν προσλήψεις δεν φρόντισαν να προσλάβουν
προσωπικό που είχαν ανάγκη αλλά προτιμούσαν να διορίζουν κατά δοκούν ή προς άγραν
ψήφων.

Τώρα που έρχονται τα δύσκολα όμως και είναι αναγκασμένοι να λειτουργήσουν χωρίς να
έχουν το απαραίτητο προσωπικό και οι προσλήψεις γίνονται με το σταγονόμετρο, μας
φταίει η κακιά τρόικα.

Έλα όμως που οι ευθύνες έρχονται από το παρελθόν.

Επιβεβαίωση

Από τις 5 Σεπτεμβρίου οι «Ν.Α.» σας είχαν ενημερώσει με πρωτοσέλιδο μάλιστα
δημοσίευμα ότι η ζώνη γάλακτος της Ηπείρου σπάει καθώς εκατοντάδες παραγωγοί
αφήνουν τη Δωδώνη και επιλέγουν άλλες εταιρίες για να συνεργαστούν.

Από τότε πέρασε ένας μήνας, εκδόθηκε μια ανακοίνωση από την εταιρία η οποία
προσπαθώντας μάλλον να θολώσει τα νερά υποστήριζε ότι συνεχίζει και φέτος τη
συνεργασία της με τους 6.500 παραγωγούς της ενώ ακολούθησαν κι άλλα δημοσιεύματα
στο ίδιο πνεύμα με αυτό της εφημερίδας μας.

Προχθές όμως ήρθε ένα ακόμα δημοσίευμα με δηλώσεις κτηνοτρόφων και του Κ. Καράλη να
επιβεβαιώσει πλήρως ότι υπάρχουν συμφωνίες με παραγωγούς της Ηπείρου και πως η
άλλοτε αδιάσπαστη ζώνη γάλακτος της Ηπείρου έσπασε.
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