Κατσιφάρας σε Χάαν: Δώστε
λύση τώρα για την Ολυμπία και
την Ιόνια Οδό!
Ζήτησε και στήριξη των μικρομεσαίων
«Χωρίς βασικούς οδικούς άξονες, σύγχρονους και ασφαλείς, δεν
μπορούμε να μιλάμε για ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη.
Χρειάζεται απόφαση, τώρα, για την επανεκκίνηση των μεγάλων
έργων, μεταξύ των οποίων η Ολυμπία Οδός και η Ιόνια Οδός».
Αυτό τόνισε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος
Κατσιφάρας απευθυνόμενος σήμερα το πρωί στον Επίτροπο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδιο για θέματα Περιφερειακής Πολιτικής,
Γιοχάννες Χαν, στο πλαίσιο της συνάντησης που είχε ο κ. Χαν με
όλους τους Περιφερειάρχες της χώρας στα γραφεία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στην Αθήνα.
Ο κ. Κατσιφάρας ζήτησε από τον κ. Χαν να αναλάβει
ρόλο ώστε να απεμπλακούν, με την συνδρομή της
Επιτροπής, τα μεγάλα έργα, σημειώνοντας ότι οι
διαδικασίες κωλυσιεργούν την επανεκκίνηση των
χάνεται πολύτιμος χρόνος.
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ολοκλήρωσης της Ολυμπίας και της Ιονίας Οδού, χωρίς αλλαγές
στο φυσικό τους αντικείμενο, ως προϋποθέσεις απολύτως
αναγκαίες για την ανάκαμψη της Δυτικής Ελλάδας και την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.
Στην τοποθέτηση του ο κ. Κατσιφάρας αναφέρθηκε, επίσης, στην
ροή υλοποίησης του ΕΣΠΑ τονίζοντας ότι από τότε που η σχετική
αρμοδιότητα, τον Ιούλιο του 2011, η σχετική αρμοδιότητα
περιήλθε στην δικαιοδοσία των αιρετών Περιφερειών έχει
επιταχυνθεί θεαματικά η πορεία εντάξεων, συμβασιοποίησεων και
πληρωμών και τόνισε ότι τροχοπέδη για την ακόμη ταχύτερη

υλοποίηση του Προγράμματος αποτελεί η γραφειοκρατία.
«Δίνουμε καθημερινά μάχη με την γραφειοκρατία ώστε να
κινηθούμε πιο γρήγορα και να αξιοποιήσουμε το σύνολο των
διατιθέμενων πόρων», τόνισε ο κ. Κατσιφάρας.
Ο Περιφερειάρχης σημείωσε ακόμα ότι στα προηγούμενα Κοινοτικά
Πλαίσια Στήριξης υπήρξαν λάθη, αστοχίες και παραλείψεις που
πρέπει να ληφθούν υπόψη ενόψει της νέας Προγραμματικής
Περιόδου ώστε να υπάρξουν στο μέλλον καλύτερα αποτελέσματα και
ορθολογικότερη αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων. Πρόσθεσε δε
ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει απόλυτη ετοιμότητα για
την επόμενη Περίοδο καθώς έχει καταρτίσει και ψηφίσει το
Στρατηγικό Πλαίσιο Ανάπτυξης που ενσωματώνει και την νέα
πρόκληση, την ενσωμάτωση της καινοτομίας με έμφαση στην
επιχειρηματικότητα.
«Πρέπει να κάνουμε στροφή στην παραγωγική αναδιάρθρωση και
στην έξυπνη επιχειρηματικότητα. Μόνο τότε, μαζί με τις
αναγκαίες υποδομές, θα πετύχουμε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης
και βελτιωμένη ανταγωνιστικότητα. Πρέπει να εμπιστευθείτε τις
Περιφέρειες για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο και την
πλήρη υλοποίηση του προγράμματος», είπε ο κ. Κατσιφάρας
προσθέτοντας ότι η άποψη του κ. Χαν ότι οι αιρετές Περιφέρειες
μπορούν να αποτελέσουν βασικούς πυλώνες και κινητήριες δομές
για την ανάκαμψη της οικονομίας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους τους
Περιφερειάρχες.
Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας ζήτησε, ακόμα, από τον κ. Χαν
γρηγορότερο βηματισμό στην αξιοποίηση πόρων που προορίζονται
για καινοτόμες δράσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
περιγράφοντας το τοπίο που επικρατεί στην αγορά και τον
καθημερινό αγώνα που κάνουν χιλιάδες έμποροι, βιοτέχνες και
επαγγελματίες για να κρατήσουν εν λειτουργία τις επιχειρήσεις
τους.
«Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να σταθούν όρθιες», είπε
χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης υπογραμμίζοντας ότι σήμερα

αντιμετωπίζουν οξύτατο πρόβλημα ρευστότητας καθώς οι ροές
χρηματοδότησης έχουν σταματήσει.
Στη συνάντηση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μετείχαν,
επίσης, ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Αγροτικής
Οικονομίας Γιώργος Αγγελόπουλος, η Εκτελεστική Γραμματέας
Διονυσία Μαράτου, η Προισταμένη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής
Αρχής της Περιφέρειας Άλκηστις Σταθοπούλου και ο Διευθυντής
Προγραμματισμού Δημήτρης Καραβίδας.
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