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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: “ Τηλεδιάσκεψη για συντονισμό δράσεων
αντιμετώπισης της διασποράς του COVID19”. [1]

Λαμία
27/3/2020
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στην τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 26 / 3 / 2020 μεταξύ ΚΕΔΕ και Προέδρων των ΠΕΔ
της χώρας με θέμα την « Αντιμετώπιση της πανδημίας από τον Kορωνοϊό » , τέθηκαν από τον
Πρόεδρο της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας κ. Νικόλαο Σουλιώτη , όλα τα κάτωθι αιτήματα που αφορούν
σχετικά προβλήματα και ζητήματα των Δήμων και των τοπικών κοινωνιών της Στερεάς , τα οποία
και θα συμπεριληφθούν στις διεκδικήσεις από την ΚΕΔΕ :
- Έκτακτη οικονομική ενίσχυση όλων των Δήμων για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών
λόγω του τεράστιου αυτού προβλήματος.
- Επιπλέον οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη του « ελλείμματος » από την μη είσπραξη των
ανταποδοτικών τελών από Δήμους και ΔΕΥΑ.
- Επίσπευση των διαδικασιών πρόσληψης στους Δήμους προσωπικού μέσω του προγράμματος της
Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ.
- «Πάγωμα» των δόσεων των δανειακών υποχρεώσεων των Δήμων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων.
- Έγκριση προσλήψεων , κατ΄εξαίρεση , από τους Δήμους , στελεχών του τομέα της Πληροφορικής.
- Αναστολή λειτουργίας όλων των λαϊκών αγορών σε όλους τους Δήμους .
- «Πάγωμα» όλων των ρυθμίσεων εξόφλησης οφειλών έως 120 δόσεις .
- Δυνατότητα χρηματοδότησης από τη ΣΑΤΑ για την κάλυψη τακτικών εξόδων από τώρα και όχι
τους τελευταίους τρεις μήνες του έτους όπως ίσχυε και
- Διανομή υλικού προστασίας ( γάντια και μάσκες ) σε όλους τους Δήμους σύμφωνα με τα σχετικά
αιτήματα που έχουν υποβληθεί.
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