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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΤΚΔΨΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΔΜΠΛΟΚΗ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ
ΣΗΝ ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΙΑ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ
ε ζύζθεςε κε ηνλ Αληηπξόεδξν ηεο Κπβεξλήζεσο θ. Θεόδσξν Πάγθαιν
ζπκκεηείραλ ρζεο ν Γεληθόο Γξακκαηέαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ΠεινπνλλήζνπΓπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ θ. Σάζνο Απνζηνιόπνπινο θαη νη άιινη Γεληθνί
Γξακκαηείο Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ θαη εκπιεθνκέλσλ Τπνπξγείσλ κε ζέκα
ηελ άκεζε παξέκβαζε γηα ηελ απεκπινθή επελδύζεσλ.
Η ζύζθεςε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ Οκάδσλ Δξγαζίαο
Απεκπινθήο Δπελδύζεσλ. θνπόο είλαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Γεληθνύο Γξακκαηείο
λα ζπληνληζηνύλ νη αξκόδηνη θνξείο ώζηε λα ιεθζνύλ πνιηηηθέο πξσηνβνπιίεο εληόο
ηνπ επόκελνπ δηκήλνπ θαη θπξίσο λα εμεηαζηεί ε απεκπινθή ζπγθεθξηκέλσλ
επελδύζεσλ θαη ε πξνώζεζε πξνηάζεσλ πνπ ρξήδνπλ λνκνζεηηθώλ παξεκβάζεσλ.
Γηα ην ζθνπό απηό, από ην γξαθείν ηεο Αληηπξνεδξίαο έρεη δεκηνπξγεζεί κηα

ειεθηξνληθή πιαηθόξκα παξαθαινύζεζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ επελδύζεσλ γηα ηνλ
ηαρύηεξν θαη θαιύηεξν ζπληνληζκό όισλ ησλ αξκνδίσλ θνξέσλ.
Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο θ. Σάζνο Απνζηνιόπνπινο πξνζθόκηζε θάθειν κε όια ηα
επελδπηηθά ζρέδηα θαη κέρξη ζήκεξα έρνπλ θαηαηεζεί ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε
Πεινπνλλήζνπ-Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ. Δπίζεο, θαηέζεζε ππνκλήκαηα κε
ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο γηα ηελ απεκπινθή εθθξεκώλ επελδύζεσλ κε όξνπο
πξνηεξαηόηεηαο ζηε δώλε επζύλεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο.
Αύξην, Πέκπηε 8 Γεθεκβξίνπ, ν θ. Σάζνο Απνζηνιόπνπινο ζα έρεη ζπλάληεζε κε ηνλ
Τπνπξγό Δζσηεξηθώλ θ. Σάζν Γηαλλίηζε θαη ηελ Αλαπιεξώηξηα Τπνπξγό
Δζσηεξηθώλ θα. Φώθε Γελλεκαηά. Θα ζπδεηεζνύλ δεηήκαηα αξκνδηνηήησλ θαη
ζηειέρσζεο ππεξεζηώλ Αιινδαπώλ θαη Μεηαλάζηεπζεο, αλαδηνξγάλσζεο ηνπ
ζπζηήκαηνο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ δηακνλή αιινδαπώλ ζηε ρώξα, αλάπηπμεο
ζρεηηθώλ ππνδνκώλ δηθηύσζεο, θαζώο επίζεο θαη πξνηάζεηο ίδξπζεο Σακείνπ ζηελ
Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε θαη ζέκαηα ειέγρνπ λνκηκόηεηαο πξάμεσλ ζπιινγηθώλ
νξγάλσλ Ο.Σ.Α. θαη Ννκηθώλ Πξνζώπσλ.

