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ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σσνεδρίαζε ζήμερα η Διδική Μόνιμη Δπιηροπή Περιθερειών ηης Βοσλής

Δ.Σ.Π.Α. Γσηικής Δλλάδας: Ανάγκη για άμεζες δράζεις

ε ζπλεδξίαζε ηεο Δηδηθήο Μόληκεο Δπηηξνπήο Πεξηθεξεηώλ ηεο Βνπιήο κε ζέκα ηελ
ελεκέξσζε ησλ κειώλ ηεο γηα ηελ απνξξνθεηηθόηεηα θαη ηελ αλαζεώξεζε
επηρεηξεζηαθώλ πξνγξακκάησλ ηνπ Δζληθνύ ηξαηεγηθνύ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο
(Δ..Π.Α.), ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο, ζπκκεηείρε, ζήκεξα ην πξσί ζηελ
Αζήλα, ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ – Γπη.
Διιάδαο & Ινλίνπ Μανώλης Αγγελάκας.
Παξόληεο ζηε ζπλεδξίαζε, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζνπλ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο,
ήηαλ,

επίζεο,

ν

Τθππνπξγόο

Αλάπηπμεο,

Αληαγσληζηηθόηεηαο,

Τπνδνκώλ,

Μεηαθνξώλ & Γηθηύσλ Κσριάκος Βιρβιδάκης, ν Γεληθόο Γξακκαηέαο Γεκνζίσλ
Δπελδύζεσλ & Δ..Π.Α. ηνπ Τπνπξγείνπ Γεώργιος Γιαννούζης, ν Πεξηθεξεηάξρεο
Γπη. Διιάδαο

Απόζηολος Καηζιθάρας θαη ν Πξόεδξνο ηεο Πεξηθεξεηαθήο

Έλσζεο Γήκσλ Γπη. Διιάδαο, Γήκαξρνο Αγξηλίνπ Παύλος Μοζτολιός.
Καηά ηε ζπλεδξίαζε παξνπζηάζηεθε ε πνξεία ηνπ Δ..Π.Α. ζηε Γπηηθή Διιάδα,
αλαιύζεθαλ νη δπζθνιίεο πνπ έρνπλ πξνθύςεη ζηελ πινπνίεζή ηνπ θαη δόζεθαλ
δηεπθξηλίζεηο ζηα κέιε ηεο Δζληθήο Αληηπξνζσπείαο.
Καηά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ, ν θ. Αγγελάκας αλαθέξζεθε:
- ηελ επηηαθηηθή αλάγθε επηηάρπλζεο ηεο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ
- ηελ αλάγθε ηερληθήο ππνζηήξημεο όζσλ Ο.Σ.Α. Α’ βαζκνύ δελ κπνξνύλ λα
αληαπνθξηζνύλ ζηνπο γξήγνξνπο ξπζκνύο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ
Δ..Π.Α., κε παξνρή ηερλνγλσζίαο από ηελ θεληξηθή Γηνίθεζε ή ηελ Πεξηθέξεηα.
- ηελ αλάγθε επαλαμηνιόγεζεο ησλ έξγσλ θαη πηζαλήο απέληαμεο όζσλ
θαζπζηεξνύλ, ώζηε λα ρξεκαηνδνηεζνύλ ηα ώξηκα έξγα.
- ηελ αλάγθε λα θηλεηνπνηεζεί ην ρξεκαηνπηζησηηθό ζύζηεκα (ηξαπεδηθέο
ρξεκαηνδνηήζεηο,

εγγπεηηθέο

επηζηνιέο),

πνπ

θαίλνληαη,

ζήκεξα,

όηη

δελ

αληαπνθξίλνληαη, θαζώο επίζεο θαη

- ηελ αλάγθε ν ζρεδηαζκόο ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο πεξηόδνπ 2014-2020 λα γίλεη
κε επξεία δηαβνύιεπζε, ζε ζπλδπαζκό, πάληα, κε ην ζηξαηεγηθό ζρεδηαζκό ηεο
Κπβέξλεζεο.

