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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΤΝΑΝΣΗΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΜΕ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ
ΑΡΚΑΔΙΑ
Με ζηόρν ηελ πξνώζεζε ησλ δηαδηθαζηώλ θαη ηελ άκεζε πινπνίεζε ησλ
επελδπηηθώλ

ζρεδίσλ,

ν

Γεληθόο

Γξακκαηέαο

Απνθεληξσκέλεο

Δηνίθεζεο

Πεινπνλλήζνπ-Δπηηθήο Ειιάδαο θαη Ινλίνπ θ. Σάζνο Απνζηνιόπνπινο μεθίλεζε ρζεο
(3/1/2012) ζεηξά επαθώλ

κε ηηο δηνηθήζεηο ησλ Επηκειεηεξίσλ, αξρίδνληαο

νπζηαζηηθά λα πινπνηεί απηά πνπ είραλ ζπκθσλεζεί ζην ηέινο ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο
ζηε ζύζθεςε πνπ είρε ζπγθαιέζεη ν Αληηπξόεδξνο ηεο Κπβέξλεζεο θαη ππεύζπλνο
γηα ηελ πξνώζεζε ησλ επελδύζεσλ ζηε ρώξα θ. Θεόδσξνο Πάγθαινο θαη ζηελ
νπνία είρε ζπκκεηάζρεη θαη ν Γεληθόο Γξακκαηέαο.
Η πξώηε ζπλάληεζε ηνπ θ. Σάζνπ Απνζηνιόπνπινπ έγηλε ρζεο ζηελ Σξίπνιε κε ηε
λενεθιεγείζα δηνηθνύζα επηηξνπή ηνπ Επηκειεηεξίνπ Αξθαδίαο. Η δηνίθεζε ηνπ
Επηκειεηεξίνπ

ελεκέξσζε

ην Γεληθό

Γξακκαηέα

γηα

ηα

πξνβιήκαηα

πνπ

αληηκεησπίδεη ν εκπνξηθόο θόζκνο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο, έθαλε ηα παξάπνλά ηεο

γηα ηε ιεηηνπξγία νξηζκέλσλ δεκνζίσλ ππεξεζηώλ θαη δήηεζε ηελ παξέκβαζή ηνπ
πξνθεηκέλνπ ε θπβέξλεζε λα πξνρσξήζεη άκεζα ζε κέηξα πνπ ζα αλαθνπθίζνπλ
ηελ αγνξά θαη ζα επηηξέςνπλ ηελ ελίζρπζε ηεο λόκηκεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο.
Αλάκεζα ζηα θεληξηθά αηηήκαηα ηεο δηνίθεζεο ηνπ Επηκειεηεξίνπ Αξθαδίαο ήηαλ ε
παξακνλή ηνπ ηεισλείνπ ζηελ Σξίπνιε, ε πάηαμε ηνπ παξαεκπνξίνπ, ε πινπνίεζε
επελδπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ηελ αγνξά λα αλαζάλεη, θαζώο θαη
ε νπζηαζηηθή ζηήξημε ησλ ππαξρόλησλ επηρεηξήζεσλ γηα λα κπνξέζνπλ λα
επηβηώζνπλ.
Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο θ. Σάζνο Απνζηνιόπνπινο, αθνύ άθνπζε κε πξνζνρή ηα
αηηήκαηα ησλ αλζξώπσλ ηνπ Επηκειεηεξίνπ, αξρηθά ηνπο επραξίζηεζε γηα ηελ
θηινμελία, ηνπο ζπλεράξε γηα ηελ εθινγή ηνπο θαη ηνπο επρήζεθε θαιή δύλακε θαη
θαιή ρξνληά. Ακέζσο κεηά, αλαθεξόκελνο ζηα αηηήκαηα ηεο δηνίθεζεο ηνπ
Επηκειεηεξίνπ, δήισζε απνθαζηζκέλνο λα πξνσζήζεη άκεζα ηηο δηαδηθαζίεο
πινπνίεζεο όισλ ησλ επελδπηηθώλ ζρεδίσλ ηεο πεξηθέξεηαο, αθνύ όπσο είπε απηό
απνηειεί θαη πξνηεξαηόηεηα ηεο θπβέξλεζεο. Ξεθαζάξηζε όηη ζε απηή ηελ
πξνζπάζεηα ζα έρεη κόληκε θαη νπζηαζηηθή ζπλεξγαζία κε ηα Επηκειεηήξηα πνπ είλαη
ζεζκνζεηεκέλνη θνξείο κε απμεκέλν εηδηθό βάξνο ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο.
Σέινο, δεζκεύζεθε λα κεηαθέξεη ηα αηηήκαηα ηνπ Επηκειεηεξίνπ ζηα θεληξηθά
Τπνπξγεία, ελώ ηόληζε όηη άκεζα ζα πάξεη κέηξα γηα ηελ πάηαμε ηνπ παξαεκπνξίνπ
ζπγθξνηώληαο ηηο λέεο δηεπξπκέλεο επηηξνπέο πνπ ζα αλαιάβνπλ ηνλ απζηεξό
έιεγρν ζηηο ιατθέο αγνξέο θαη γεληθά ζηνλ ρώξν ηνπ πιαλόδηνπ εκπνξίνπ. Γηα ην
ιόγν απηό, όπσο είπε ν Γεληθόο Γξακκαηέαο, ζύληνκα ζα γίλεη ζηε Σξίπνιε ζύζθεςε
κε κνλαδηθό ζέκα ην παξαεκπόξην θαη ε πξνζπάζεηα πεξηνξηζκνύ ηνπ θαηλνκέλνπ
πνπ πξαγκαηηθά έρεη πάξεη αλεζπρεηηθέο δηαζηάζεηο.
ηε δήισζε πνπ έθαλε ακέζσο κεηά ηε ζύζθεςε κε ηε δηνίθεζε ηνπ Επηκειεηεξίνπ
Αξθαδίαο, ν Γεληθόο Γξακκαηέαο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ-Δπηηθήο
Ειιάδαο θαη Ινλίνπ θ. Σάζνο Απνζηνιόπνπινο ηόληζε ηα εμήο:
«Μαδί κε ηα Επηκειεηήξηα, πνπ απνηεινύλ ζεζκνζεηεκέλα ζπκβνπιεπηηθά όξγαλα
ηνπ θξάηνπο, μεθηλάκε κηα κεγάιε πξνζπάζεηα επαλεθθίλεζεο ησλ επελδπηηθώλ
πξνγξακκάησλ. Η αξρή έγηλε κε ην Επηκειεηήξην Αξθαδίαο θαη πηζηεύσ όηη ζύληνκα
ζα έρνπκε πνιύ θαιά απνηειέζκαηα. Τινπνηώληαο ηηο θαηεπζύλζεηο πνπ καο έδεημε
πξόζθαηα ν Αληηπξόεδξνο ηεο Κπβέξλεζεο, είκαζηε εδώ γηα λα θάλνπκε πξάμε ηελ
αλάπηπμε θαη λα δώζνπκε ζηελ αγνξά ηηο αλάζεο πνπ ρξεηάδεηαη. Αλ ζε απηή ηελ

πξνζπάζεηα δελ αμηνπνηήζνπκε όιεο καο ηηο δπλάκεηο ηόηε ζα ράζνπκε ίζσο ηελ
ηειεπηαία επθαηξία πνπ καο δίλεηαη σο ρώξα. Μπξνζηά καο έρνπκε κόλν έλα δξόκν
ην δξόκν ηεο επηηπρίαο, κία πνξεία πνπ δελ επηηξέπεη ιάζε. Σν ζηνίρεκα απηό ζα ην
θεξδίζνπκε όινη καδί όρη κόλν επεηδή κπνξνύκε αιιά θπξίσο επεηδή ην αμίδνπκε».
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