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«ΓΙΑ ΝΑ ΑΚΟΥΣΤΟΥΝ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ»

Μια προσπάθεια να γίνουν ξεκάθαρες οι θέσεις της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίες
σύμφωνα με τα στελέχη του, τοπικά και σε εθνικό επίπεδο διαστρεβλώνονται από τα μέσα
ενημέρωσης ξεκίνησαν οι Βουλευτές Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ, Μερόπη Τζούφη και Γιάννης
Στέφος, που συμμετείχαν στην κατάρτιση των νόμων, για το «παράλληλο πρόγραμμα» και
για την λειτουργία της δημόσιας διοίκησης , αντίστοιχα.

Όπως τόνισε ο Συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας
Μπασιούκας, οι θέσεις και οι προτάσεις της κυβέρνησης «εσκεμμένα ή αθέλητα
διαστρεβλώνονται» από μέσα μαζικής ενημέρωσης και γι' αυτό, σύμφωνα πάντα με τον ίδιο,
το κόμμα του ξεκινάει μια προσπάθεια «αντικειμενικής» κατά τον ΣΥΡΙΖΑ βέβαια,
ενημέρωσης ώστε οι θέσεις του να φτάσουν στον κόσμο αυτούσιες.

Σε ότι αφορά στο παράλληλο πρόγραμμα, η εισηγήτρια κ. Τζούφη, αναφέρθηκε στα μέτρα
που λαμβάνονται στους τομείς της υγείας και της παιδείας, που μεταξύ άλλων, δίνουν την
δυνατότητα σε 2,5 εκ. ανασφάλιστους πολίτες να έχουν ελεύθερη και χωρίς
γραφειοκρατικές διαδικασίες πρόσβαση στην υγεία, διευκολύνει τις προσλήψεις
υγειονομικού προσωπικού και δίνει κίνητρα για την στελέχωση απομακρυσμένων μονάδων
υγείας.
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Η κ. Τζούφη αναφέρθηκε και στον τομέα της Παδείας όπου στάθηκε στην επέκταση της
ενισχυτικής διδασκαλίας, την ρύθμιση θεμάτων της ειδικής αγωγής, την στήριξη των ΑΕΙ και
ΤΕΙ και την ενίσχυση του Ανοιχτού Πανεπιστημίου που γίνεται προσβάσιμο για όλους, ενώ
επέμεινε ιδιαίτερα στην πρόβλεψη του νόμου για την δημιουργία Κέντρων Κοινότητας μέσα
στους δήμους, την δυνατότητα προσλήψεων στους ΟΤΑ καθώς και εξαίρεσης ευάλωτων
ομάδων πληθυσμού από τα δημοτικά τέλη.

«Δεν είναι απλώς ένα νομοσχέδιο, είναι ο βασικός άξονας της πολιτικής μας, αυτό που
είπαμε στον κόσμο ότι θα κάνουμε, όταν αναγκαστήκαμε να ψηφίσουμε το μνημόνιο, θα
βρούμε τις ρωγμές εκείνες που θα επιτρέψουν να απαλύνουμε τις επιπτώσεις της
οικονομικής κρίσης», σημειώσει η κ. Τζούφη.

«Η κυβέρνηση τόλμησε να αποκομματικοποιήσει τη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης»,
υποστήριξε ο Γ. Στέφος, υπερασπιζόμενος τον σχετικό νόμο, που ψηφίστηκε πριν από λίγες
ημέρες και προβλέπει την δημιουργία του Εθνικού Μητρώου Στελεχών Διοίκησης, στο οποίο
θα εγγραφούν όσα στελέχη ήδη βρίσκονται στη δημόσια διοίκηση, γεγονός που προκάλεσε
αντιδράσεις.

«Στόχος είναι τα νέα στελέχη της δημόσιας διοίκησης, που έχουν προσόντα, γνώση και
τεχνογνωσία να μπορούν να εξελιχθούν», σημείωσε προσθέτοντας πως το Μητρώο δεν
«ανοίγει» για τον ιδιωτικό τομέα για να αποκλειστούν, κατά το δυνατόν, φαινόμενα
διαφθοράς.

Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο θέμα της αξιολόγησης στο δημόσιο, υπογραμμίζοντας
πως δεν έχει τιμωρητικό χαρακτήρα, αλλά αποτελεί ένα εργαλείο ανατροφοδότησης του
δημοσίου, ενώ, ανέφερε πως όταν ο νυν πρόεδρος της ΝΔ, Κ. Μητσοτάκης ήταν Υπουργός
Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ο «φάκελος» της αξιολόγησης, περιελάμβανε και απολύσεις σε
ποσοστό 20%.
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