ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019
Δεληίο Τύπος
Oμιλία Ζαΐμη για ηην επισειπημαηικόηηηα και καινοηομία ζηο 7ο ζςνέδπιο
Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ ζηην Πάηπα

Σην πάλει ηνπ 7νπ ζπλεδξίνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο έθαλε παξέκβαζε κε νκηιία
ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο Επηρεηξεκαηηθόηεηαο, Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο, Φωκίων
Ζαΐμηρ. Σηελ νκηιία ηνπ αλαθέξζεθε αθελόο ζηελ ιεηηνπξγία ηεο Πεξηθέξεηαο
Δπηηθήο Ειιάδαο ζε ζρέζε κε ηηο επηρεηξήζεηο θαη αθεηέξνπ ζηα πξνγξάκκαηα θαη ηηο
αλαπηπμηαθέο πξσηνβνπιίεο πνπ ζέηεη ε λέα πεξηθεξεηαθή αξρή.
Ο ξόινο ηεο ΠΔΕ ζε ζρέζε κε ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα έρεη ηξεηο βαζηθνύο ηνκείο
παξέκβαζεο:
1. Ειεγθηηθόο θαη αδεηνδνηήζεηο ζηελ ίδξπζε κεηαπνηεηηθώλ επηρεηξήζεσλ,
βηνκεραληώλ, ειεύζεξα επαγγέικαηα θιπ. Σην ζέκα απηό ηόληζε όηη εμεηάδνληαη όιεο
νη δηαδηθαζίεο πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε γξαθεηνθξαηία θαη λα κεησζεί ν ρξόλνο
απόθξηζεο ησλ ππεξεζηώλ ζε όθεινο ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ επαγγεικαηία.
Παξάιιεια ζα δηαηεζεί πεξηζζόηεξνο ρξόλνο ζε νπζηαζηηθνύο πξνιεπηηθνύο
ειέγρνπο επηρεηξήζεσλ (εθεί όπνπ απαηηείηαη) θαη όρη κόλνλ θαηόπηλ θαηαγγειηώλ.
2.

Δηαρείξηζε

θαη

ζπληνληζκόο

ησλ

Επξσπατθώλ

πξνγξακκάησλ,

ησλ

ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ θαη ησλ δεκνζίσλ θαη ηδησηηθώλ επελδύζεσλ ή/θαη
επηδνηήζεσλ. Σην ζέκα απηό έρεη μεθηλήζεη έλαο ελδειερήο έιεγρνο ησλ έξγσλ
πξνθεηκέλνπ όρη κόλνλ λα ππάξμεη ελεκέξσζε ηεο πνξείαο ηνπο, αιιά παξάιιεια
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λα γίλνπλ νη θαηάιιειεο θηλήζεηο ώζηε λα απμεζεί ε απνξξνθεηηθόηεηα ησλ έξγσλ
αιιά θαη λα βειηησζεί όπνπ γίλεηαη θαη ην θπζηθό αληηθείκελν ζε όθεινο ηεο
θνηλσλίαο θαη ησλ πνιηηώλ κε εμσζηξεθή ηξόπν θαη νπζηαζηηθή επηθνηλσλία.
Εηδηθά γηα ηνλ επελδπηηθό λόκν πξόηεηλε ζηνλ Υπνπξγό Αλάπηπμεο θ. Γεσξγηάδε να
εξεηαζθεί η πιθανόηηηα να αςξηθεί ηο μέγιζηο όπιο επενδςηικών ζσεδίων ζηην
Πεπιθέπεια από 3εκ ζε 5 εκ Εςπώ έηζη ώζηε λα εμεηάδεη ε ΠΔΕ θαη λα επηδνηεί θαη
κεγαιύηεξεο επελδύζεηο γηα λα απνζπκθνξεζεί ε θεληξηθή δηνίθεζε θαη ην αξκόδην
Υπνπξγείν από αξθεηά έξγα.
3. Ο ζρεδηαζκόο θαη ε ράξαμε ηνπ επόκελνπ πιαηζίνπ ζηήξημεο ηεο Ε.Ε. 2021-2027
Τν νπνίν έρεη βαζηθέο πξνηεξαηόηεηεο ηελ έμππλε θαη θαηλνηόκν επηρεηξεκαηηθόηεηα,
ηελ πξάζηλε επηρεηξεκαηηθόηεηα, ηελ δηαζύλδεζε ησλ Πεξηθεξεηώλ θαη Δήκσλ ζηελ
Ε.Ε. θαη ηελ βηώζηκε αλάπηπμε ζε αζηηθέο, αγξνηηθέο θαη παξάθηηεο πεξηνρέο κε
ηνπηθέο πξσηνβνπιίεο.
Πέξα απηώλ ν θ Ζατκεο αλαθέξζεθε ζε κηα ζεηξά από πξσηνβνπιίεο/ελέξγεηεο ζε
αλαπηπμηαθά έξγα πνπ ζα βειηηώζνπλ ηελ αληαγσληζηηθόηεηα θαη ην επηρεηξείλ ζηελ
Δ.Ε όπσο ηα εμήο:
1. Η απνπεξάησζε ηνπ απηνθηλεηνδξόκνπ Πάηξα Πύξγνο εληόο ηεο ηεηξαεηίαο
ζε ζπλεξγαζία κε ην Υπνπξγείν Μεηαθνξώλ θαη κε ηελ έγθξηζε ηεο λέαο
δηαδηθαζίαο από ηελ Ε.Ε.
2. Η ρσξνζέηεζε θαη ε δεκηνπξγία Μαξίλαο κεγάισλ θαη κεζαίσλ ζθαθώλ
αλαςπρήο ζηελ Πάηξα ή ζε όκνξν δήκν ή/θαη ζηελ Αηησιναθαξλαλία.
3. Η δηεπθόιπλζε θαη ε πξνζέιθπζε επελδύζεσλ ζε λέα μελνδνρεία 5 αζηέξσλ
4. Η αλάπηπμε ηνπ Α/Δ Αξάμνπ ζε 12-κελε βάζε γηα ην επηβαηηθό θνηλό αιιά θαη
γηα εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο ‘’cargo’’
5. Η αλάπηπμε ηνπ Α/Δ ηνπ Επηηαιίνπ ηδηνθηεζίαο ηεο ΠΔΕ κε ζηξαηεγηθό
επελδπηή ζε ζπκπιεξσκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο κε ηα γεηηνληθά Α/Δ
6. Η επαλεμέηαζε ηνπ αγσγνύ θπζηθνύ αεξίνπ θαη ησλ πθηζηακέλσλ
πξνηεηλνκέλσλ ιύζεσλ πγξνπνηεκέλνπ αεξίνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο
αξκόδηνπο θνξείο
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7. Η απνπεξάησζε ησλ ππνδνκώλ ζηαζεξήο ηξνρηάο (ηξαίλν, πξναζηηαθόο) κε
όια ηα πηζαλά ζελάξηα ώζηε λα ζπλδεζεί ε Πάηξα θαη ην ιηκάλη κε ην
ππόινηπν δίθηπν
8. Η πξνθήξπμε λέσλ έξγσλ ΕΣΠΑ, RIS θιπ κε βάζε ηελ ηνπηθή θαη
πεξηθεξεηαθή εμεηδίθεπζε θαη επηρεηξεκαηηθόηεηα
9. Η νπζηαζηηθή ελεξγνπνίεζε ηεο Σπκκαρίαο γηα ηελ Επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη
Αλάπηπμε ζηελ Δπηηθή Ειιάδα κε πξώηε ζπλεδξίαζε ζηηο 4 Οθησβξίνπ 2019
θαη κε ζπλεδξηάζεηο θαη ζηνπο άιινπο λόκνπο ηεο ΠΔΕ ώζηε λα απμεζεί ε
ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ παξαγσγηθώλ θνξέσλ.
10. Η νπζηαζηηθή ελεξγνπνίεζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Σπκβνπιίνπ Έξεπλαο θαη
Καηλνηνκίαο (ΠΣΕΚ) δηθηπώλνληαο ην αλζξώπηλν εξεπλεηηθό δπλακηθό όρη
κόλνλ ηεο πεξηνρήο αιιά θαη απηό πνπ βξίζθεηαη εθηόο ΠΔΕ θαη εθηόο ρώξαο
κε αμηνθξαηηθά θξηηήξηα θαη κε πξνηεξαηόηεηα ζηελ εθαξκνζκέλε έξεπλα ζε
ζπλεξγαζία κε ηνλ ηδησηηθό ηνκέα.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Νέα Εθνική Οδός Πατρών-Αθηνών 32, 26441 Πάτρα
2613 613524

2613 613532

grafeio.typou@pde.gov.gr

www.pde.gov.gr

/pde.rwg

www.pde.gov.gr/gr/enimerosi.feed

@pde_rwg

+pde_rwg

RegionWesternGreece

