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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μανώλης Αγγελάκας:
«Ανοίγει ο δρόμος της “Έξυπνης & Βιώσιμης Ανάπτυξης”»

Στις εργασίες του αναπτυξιακού συνεδρίου με θέμα: «Η νέα στρατηγική για
την ανάπτυξη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων την περίοδο 2014-2020»,
που πραγματοποιήθηκε, σήμερα, στην Κέρκυρα, συμμετείχε ο Γενικός
Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου Μανώλης Αγγελάκας, προσκεκλημένος του Περιφερειάρχη
Σπυρίδωνα Σπύρου.
Απευθυνόμενος προς τους συνέδρους, με σύντομο χαιρετισμό του, κατά την
έναρξη των εργασιών, ο κ. Αγγελάκας, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι βρισκόμαστε
στο «παρά πέντε» του ΕΣΠΑ της νέας προγραμματικής περιόδου 2014 –

2020, που σηματοδοτεί την αρχή μιας «έξυπνης» και βιώσιμης ανάπτυξης και
είναι ζωτικής σημασίας για τη χώρα μας να αξιοποιήσει τις παρουσιαζόμενες
ευκαιρίες και να αναδείξει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα επωφελούμενη
από το νέο αυτό πρόγραμμα, συνολικού ύψους 36 δισεκατομμυρίων ευρώ,
στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.
Σκοπός μας -συνέχισε ο Γενικός Γραμματέας- δεν πρέπει να είναι, απλώς, να
επιστρέψουμε στην προ κρίσης κατάσταση, αλλά να στοχεύσουμε να
δημιουργήσουμε ένα καινούργιο οικονομικό περιβάλλον, πιο ανταγωνιστικό,
πιο παραγωγικό, πιο εξωστρεφές, πιο υγιές και πιο διάφανο, που να είναι
κοινωνικά δίκαιο και αναπτυξιακό προς κάθε κατεύθυνση. Και το νέο ΕΣΠΑ
είναι ένα από τα πιο βασικά εργαλεία που θα διαθέτουμε τα επόμενα χρόνια.
Πρέπει όλοι μας και καθ’ ένας χωριστά να είμαστε συμμέτοχοι στην πλήρη
αξιοποίησή του, ώστε να πετύχουμε ρυθμούς υψηλής απορρόφησης, δηλαδή
μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία και συγχρόνως, δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας, ώστε, έτσι, να αρχίσει να βελτιώνεται και η εικόνα της οικονομίας.
Οι άξονες που πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερο βάρος είναι: Η έμφαση στην
καινοτομία και την έξυπνη εξειδίκευση, το περιβάλλον, την προώθηση των
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, τη δια βίου μάθηση την
αποτελεσματικότερη δημόσια διοίκηση. Και το σημαντικότερο, την κοινωνική
ένταξη και την καταπολέμηση της φτώχειας. Ιδιαίτερα την καταπολέμηση της
ανεργίας των νέων, όπου για πρώτη φορά προβλέπεται ειδικό κονδύλι από
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σε όλη αυτή την προσπάθεια σημαντικότατη είναι η συνδρομή της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, η οποία πρέπει να αποτελέσει την ατμομηχανή της
ανάπτυξης, αλλά και όλων των φορέων, επιστημονικών και άλλων, των
επιχειρηματιών και των μεμονωμένων πολιτών.
«Εσείς γνωρίζετε, καλύτερα από κάθε άλλον τα προβλήματα, εσείς θα θέσετε
τις προτεραιότητες και εσείς θα υλοποιήσετε τα προγράμματα. Το ΕΣΠΑ της
νέας προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020 είναι μια από τις σημαντικότερες

«γέφυρες» ανάμεσα στο χθες και το αύριο, ανάμεσα στην ύφεση και την
ανάπτυξη, που θ’ αρχίσει σύντομα», κατέληξε ο κ. Αγγελάκας.
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