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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΤΝΑΝΣΗΗ ΓΔΝΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΜΔ ΣΟ ΒΟΤΛΔΤΣΗ ΝΙΚΟ ΣΟΤΚΑΛΗ ΚΑΙ
ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΔΙΑ ΣΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΑΡΙΣΔΡΑ ΑΥΑΪΑ
Αληηπξνζσπεία ηεο Γεκνθξαηηθήο Αξηζηεξάο Αραΐαο κε επηθεθαιήο ην βνπιεπηή θ.
Νίθν Σζνύθαιε δέρηεθε ζήκεξα ζην γξαθείν ηνπ ζηελ Πάηξα ν Γεληθόο Γξακκαηέαο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ-Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ θ. Σάζνο
Απνζηνιόπνπινο.
Έγηλε κηα ηδηαίηεξα νπζηαζηηθή ζπδήηεζε, θαηά ηελ νπνία αλαπηύρζεθαλ απόςεηο γηα
ηα κηθξά θαη κεγάια πξνβιήκαηα ηεο πεξηνρήο, όπσο νη απηνθηλεηόδξνκνη, ε
ζηδεξνδξνκηθή γξακκή, ε επέλδπζε ζηνπο εξγνηαμηαθνύο ρώξνπο ηεο Γέθπξαο θ.ά.
Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο ελεκέξσζε ηελ αληηπξνζσπεία ηεο Γεκνθξαηηθήο Αξηζηεξάο
γηα πνιενδνκηθά θαη ρσξνηαμηθά ζέκαηα αξκνδηόηεηαο ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο, ζίρηεθαλ δεηήκαηα πνπ αλέθπςαλ από ηελ εθαξκνγή ηνπ «Καιιηθξάηε»
θαη αληαιιάρζεθαλ απόςεηο γηα ηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ηεο Γπηηθήο Διιάδαο.

Ιδηαίηεξε έκθαζε δόζεθε ζηελ δηαιεύθαλζε ηεο δηεξεπλώκελεο ππόζεζεο γηα ηηο
επηδνηήζεηο ηνπ επελδπηηθνύ λόκνπ. Ο θ. Απνζηνιόπνπινο πξνέβε ζε δηεμνδηθή
ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ην ηζηνξηθό ηεο ππόζεζεο θαη όιεο ηηο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο
έρεη σο ηώξα πξνβεί. Σόληζε όηη ν θαηαινγηζκόο επζπλώλ απνηειεί ακεηάθιεηε
απόθαζή ηνπ θαη επηζήκαλε όηη πιένλ ε ππόζεζε έρεη θύγεη από ηελ
Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε θαη βξίζθεηαη ζηηο εηζαγγειηθέο αξρέο, ζηνπο νηθνλνκηθνύο
επηζεσξεηέο

θαη

ζην

ώκα

Δπηζεσξεηώλ-Διεγθηώλ

Γεκόζηαο

Γηνίθεζεο.

Δπραξίζηεζε κάιηζηα ηνλ θ. Σζνύθαιε γηα ηηο δηθέο ηνπ ελέξγεηεο ζην Κνηλνβνύιην
πνπ ζπλδξάκνπλ πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο δηαθάλεηαο.
Όζνλ αθνξά ηελ αλαδήηεζε δηεμόδνπ από ηελ θξίζε, επηζεκάλζεθε όηη ε θξίζε δελ
είλαη απιώο νηθνλνκηθή, αιιά απνηέιεζκα ησλ ζηξεβιώλ πξνηύπσλ αλάπηπμεο θαη
ηεο παζνγέλεηαο ησλ ζεζκώλ. Καηά ζπλέπεηα, νη δπλαηόηεηεο ππέξβαζήο ηεο
πξνϋπνζέηνπλ θηλεηνπνίεζε ησλ δεκηνπξγηθώλ δπλάκεσλ ηεο ρώξαο, αλαζύλζεζε
ησλ ζπιινγηθώλ αμηαθώλ νξακάησλ θαη βαζηέο κεηαξξπζκηζηηθέο ηνκέο ζην πνιηηηθό
ζύζηεκα θαη ηελ δεκόζηα δηνίθεζε.

