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Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε να επιλυθούν προβλήματα

Τα ζητήματα της ανάπτυξης, της απορρόφησης του ΕΣΠΑ και των οικονομικών και
γραφειοκρατικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Περιφέρειες βρέθηκαν στο
επίκεντρο της χθεσινής συνάντησης του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά με τους 13
Περιφερειάρχες, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Ευριπίδη Στυλιανίδη, του Υπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Κωνσταντίνου
Χατζηδάκη, του Υπουργού Επικρατείας Δημητρίου Σταμάτη και του Γενικού Γραμματέα
Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ) Γεώργιου Γιαννούση.

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου της Ένωσης Περιφερειών, ο πρωθυπουργός αφού
ευχαρίστησε όλους τους Περιφερειάρχες για την καθοριστική, όπως ανέφερε, συμβολή
τους στην αύξηση της απορροφητικότητας του ΕΣΠΑ και την επίτευξη του μνημονιακού
στόχου για το 2012, τόνισε ότι «δεν υπάρχει αναπτυξιακό μοντέλο για τη χώρα, χωρίς την
γνώση, την εμπειρία και τη συμμετοχή των αιρετών Περιφερειών». Παράλληλα, δεσμεύτηκε
να υπάρξουν συστηματικές και συχνές συναντήσεις του με τους Περιφερειάρχες,
προκειμένου να δρομολογηθούν λύσεις στα τρέχοντα ζητήματα.

Επίσης, έδωσε εντολή να λυθεί άμεσα το μείζον ζήτημα που έχει προκύψει με το ζήτημα του
Τελικού Διατάκτη των δαπανών από το ΠΔΕ, όπως προτείνουν οι αιρετές Περιφέρειες.
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Εξέθεσαν τα προβλήματα

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ και Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός
προσκάλεσε τον Πρωθυπουργό να παρευρεθεί στο πρώτο τακτικό συνέδριο της ΕΝΠΕ που
ξεκινά σήμερα Πέμπτη και του εξέθεσε αναλυτικά τις εμπλοκές που προκύπτουν τόσο από
τη συγκεντρωτική λειτουργία του Κράτους και τη γραφειοκρατία, όσο και από τις συνεχείς
περικοπές στους πόρους των Περιφερειών.

Όλοι οι Περιφερειάρχες ανέπτυξαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τόσο σε ότι αφορά
την ανάπτυξη και την απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ, όσο και τις δυσλειτουργίες που
παρατηρούνται σε σχέση με τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις αποκεντρωμένες
κρατικές υπηρεσίες.

Τέλος, σε ότι αφορά τις συνεχείς περικοπές στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, αφού
τονίστηκε το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργείται για την λειτουργία των Περιφερειών και
την αντιμετώπιση της τρέχουσας καθημερινότητας (αποχιονισμοί, οδικό δίκτυο, μεταφορές
μαθητών κ.λ.π.) ο Πρωθυπουργός έδωσε εντολή στους παρισταμένους Υπουργούς για
συνολική στήριξη των Περιφερειών.

Λύθηκαν μια σειρά από πρακτικά ζητήματα

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Ευριπίδης Στυλιανίδης, μεταξύ των άλλων, δήλωσε: «Σήμερα
επιβεβαιώθηκε το εξαιρετικό κλίμα συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής κυβέρνησης και των
αιρετών περιφερειαρχών της χώρας, λύθηκαν μια σειρά πρακτικά ζητήματα με παρέμβαση
του ίδιου του πρωθυπουργού και παράλληλα θεσμοθετήθηκε ένας μόνιμος διάλογος μεταξύ
των αιρετών περιφερειαρχών και των συναρμοδίων υπουργείων, για να μπορέσουμε να
αντιμετωπίσουμε όλες τις δυσκολίες...».
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