Η κρίση της πανδημίας επιβάλλει πολιτικές
που θα στηρίζουν τον πολίτη

Η

κρίση που προκάλεσε η
πανδηµία έχει αλλάξει τον
κόσµο. Ένας ιός µπορεί τελικά να κλυδωνίσει όχι µόνο το υγειονοµικό σύστηµα
µιας χώρας, αλλά από τη µία ηµέρα στην άλλη, να φέρει σοβαρές κοινωνικοοικονοµικές
επιπτώσεις. Επιπτώσεις, οι οποίες αλλάζουν
την ρότα των προτεραιοτήτων ολόκληρων
κρατών και αφυπνίζουν τη µεταρρύθµιση ολόκληρων συστηµάτων.
Βιώνουµε το απότοκο µιας µεγάλης υγειονοµικής κρίσης, η οποία έχει φέρει αντιµέτωπους κράτη και κυβερνήσεις µπροστά σε µια
µεγάλη δοκιµασία.
Το 2020 ήταν ένα έτος πρόκληση. Μια
χρονιά ορόσηµο αφού αποτέλεσε την αφετηρία για µεγάλες µεταβολές και τροποποιήσεις
στον προγραµµατισµό των χαρτοφυλακίων
του κράτους. Λαµβάνοντας υπόψη τα µεγάλα κενά που έχει δηµιουργήσει η πανδηµία,
εφαρµόζουµε πολιτικές αλληλεγγύης που θα
στηρίζουν τον πολίτη. Για το Υπουργείο Εσωτερικών, το 2021 αποτελεί την χρονιά που καλείται να µεγιστοποιήσει µέτρα πολιτικής, στο
πλαίσιο της αρµοδιότητάς του, τα οποία θα
παρέχουν ανακούφιση στον πολίτη, κυρίως
σε νέους και ευάλωτες οµάδες πληθυσµού.
Παρά τις δηµοσιονοµικές δυσκολίες, παραµένουµε στοχοπροσηλωµένοι σε «επενδύσεις» που θέτουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο.
Στην ενθάρρυνση των αναπτυξιακών δραστηριοτήτων, που θα στοχεύουν στην οικοδόµηση µίας καλύτερης και πιο ανθεκτικής
κοινωνίας για τον πολίτη.
Ήδη µε την ανακοίνωση του προϋπολογισµού του Υπουργείου για το 2021, φαίνεται
ξεκάθαρα ότι έχουµε προσαρµόσει τις δραστηριότητες και κατ’ επέκταση τις δαπάνες
µας, ώστε να µπορέσουµε να ανταποκριθούµε
µε επιτυχία στις προκλήσεις που η χώρα και
οι πολίτες της καλούνται να αντιµετωπίσουν.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι για µας ένας
από τους σηµαντικότερους πυλώνες στους
οποίους επενδύουµε, καθώς υποβοηθείται
και εξυπηρετείται άµεσα ο πολίτης. Μεγάλο
µέρος του προϋπολογισµού προωθείται για
υλοποίηση σηµαντικών αναπτυξιακών έργων
και έργων υποδοµής, ενώ µεγάλο µερίδιο
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λαµβάνουν, πέραν από τις αστικές και οι αγροτικές και περιαστικές περιοχές, γεγονός που
καταδεικνύει τη σηµασία που αποδίδεται στην
ανάπτυξη της υπαίθρου και στην αρωγή των
πολιτών που διαµένουν εκεί. Η αναζωογόνηση του αστικού κέντρου της πρωτεύουσας
δε, είναι ένα από τα οράµατα που πλέον τροχοδροµείται, θέτοντας µε τον νέο χρόνο τα
θεµέλια για την αναβίωση και ανάδειξή της.
Εξαιρετικής σπουδαιότητας χαρακτηρίζεται το στεγαστικό σχέδιο που καλύπτει τις
ορεινές, ακριτικές και µειονεκτικές περιοχές,
προσφέροντας δυνατότητες στέγασης κυρίως
σε νέους, µε ιδιαίτερη αναφορά στις περιοχές
του Τροόδους, Ακάµα αλλά και Τηλλυρίας.
Είναι χαρακτηριστικό ότι, στη βάση διαφοροποίησης κριτηρίων ένταξης, αλλά και νέων
κινήτρων, µε το αναθεωρηµένο σχέδιο που
εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου του νέου
χρόνου οι Κοινότητες που επωφελούνται θα
είναι σχεδόν διπλάσιες, σε σχέση µε το υφιστάµενο σχέδιο.
Το ενδιαφέρον της Κυβέρνησης προς τον
προσφυγικό κόσµο παραµένει αµετάθετο και
αµετάβλητο. Η στεγαστική προσφυγική πολιτική
µας διακρίνεται από πληθώρα υποστηρικτικών
ενεργειών και δράσεων. Η Υπηρεσία Μέριµνας
και Αποκατάστασης τροχοδρόµησε τους τελευταίους µήνες µεγάλο αριθµό αιτηµάτων εκτοπισθέντων του σχεδίου στεγαστικής πολιτικής,
ενώ παρά την οικονοµική στενότητα, δίδουµε
πρόσθετες πιστώσεις το επόµενο έτος, ώστε να
επωφεληθούν άµεσα οι δικαιούχοι εν µέσω της
κρίσης της πανδηµίας.
Πέραν της στέγασης και των επιδοτήσεων, είναι σε εξέλιξη µια τεράστια προσπάθεια
εκτίµησης της καταλληλόλητας των προσφυγικών συνοικισµών, προκειµένου να προχω-

ρήσουµε µε λύσεις για βελτιωτικά και υποστηρικτικά έργα µε το νέο έτος.
Προσαρµόζοντας τις πολιτικές µας στις ειδικές συνθήκες που η πανδηµία δηµιούργησε,
εκπονήσαµε αριθµό σχεδίων πολεοδοµικών
κινήτρων είτε για την νοµιµοποίηση αυθαιρεσιών και µικρών παρατυπιών, είτε για την
αλλαγή χρήσης µεταξύ κατοικίας και γραφείων, είτε παραχωρώντας αύξηση στον συντελεστή δόµησης, ώστε να καταστεί δυνατή η
έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας. Για τον ίδιο λόγο
παρατείναµε µέχρι τέλους του 2021 τη διάρκεια ισχυόντων σχεδίων που έτυχαν ευρείας
αξιοποίησης από τους πολίτες, µε στόχο να
ενθαρρύνουµε και να βοηθήσουµε την ανάπτυξη σε περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο από την πανδηµία, όπως οι τουριστικές
ζώνες, ενώ για τους ίδιους ακριβώς λόγους
καταθέσαµε στη Βουλή και το Νοµοσχέδιο
για τη διευκόλυνση της αδειοδότησης των
µεγάλων επενδύσεων.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη
συνεχίζουµε και να δηµιουργούµε πιο απλουστευµένες διαδικασίες, οι οποίες θα «τιθασεύουν» τη γραφειοκρατία και θα εξυπηρετούν
τους πολίτες γρηγορότερα και αποτελεσµατικότερα. Η µεταρρύθµιση της πολεοδοµικής
αδειοδότησης, η οποία τέθηκε σε ισχύ τον
Οκτώβριο του 2020, είναι απλώς η απαρχή και
άλλων ρυθµίσεων, στα πλαίσια εφαρµογής της
κυβερνητικής πολιτικής, που στόχο έχουν την
επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης της
ανάπτυξης και την προαγωγή της διαφάνειας.
Η πρόκληση της πανδηµίας παραµένει
στην ατζέντα του Υπουργείου για το 2021. Ο
Covid-19 αποτελεί για µας δοκιµασία δυνάµεων και αντοχών. Με καινοτόµες δράσεις
και αντιδράσεις θέλουµε να συµβάλουµε στη
βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη, αλλά
και των υπηρεσιών προς αυτόν. Και αυτό θα
πράξουµε.
Ευχή µου, το 2021 να ανοίξει µια νέα σελίδα, µέσα από την οποία η υγεία, η πρόοδος
και η ευηµερία θα δίδεται απλόχερα σε όλους
τους πολίτες.

