Το
πρώτο
ΠΕ.ΣΥ.
μέσω
τηλεδιάσκεψης
πραγματοποιήθηκε
από
την
Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ολοκλήρωσε επιτυχώς το πρώτο
Περιφερειακό Συμβούλιο με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης. Η
συνεδρίαση, με θέμα την «Ενημέρωση και Συζήτηση για τον
Κορωνοϊό», υπήρξε απόλυτα επιτυχημένη με τη συμμετοχή μελών
από διαφορετικά σημεία των Περιφερειακών Ενοτήτων
Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας.
Για να καταστεί δυνατό το εγχείρημα, η Περιφέρεια εξασφάλισε
τον απαραίτητο εξοπλισμό και το σχετικό λογισμικό, ενώ έθεσε
στη διάθεσή των περιφερειακών συμβούλων τα αναγκαία μέσα για
την υλοποίηση της συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη από τον χώρο
τους.
Στο ξεκίνημα της συνεδρίασης ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος
Φαρμάκης ευχαρίστησε τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής
Λειτουργίας και ιδιαίτερα τα στελέχη της Διεύθυνσης Διαφάνειας
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς χάρη στις συντονισμένες
προσπάθειες των υπηρεσιών δίνεται πλέον η δυνατότητα στο
Περιφερειακό συμβούλιο να συνεδριάζει και από απόσταση.
Συγκεκριμένα, ανέφερε «Αντιλαμβάνομαι ότι για πολλούς η ιδέα
της τηλεδιάσκεψης είναι κάτι καθημερινό, αλλά για τις δημόσιες
δομές δεν είναι και η ταχύτητα με την οποία λειτούργησαν όλες
οι υπηρεσίες αλλά και οι περιφερειακοί σύμβουλοι καθιστά σαφές
ότι λειτουργούμε με γρήγορα ανακλαστικά και να επιδεικνύουμε
την αναγκαία προσαρμοστικότητα.
Δίνουμε το καλό παράδειγμα. Δεν κρυβόμαστε πίσω από τις
αρμοδιότητες. Με αυτά τις φράσεις ο Περιφερειάρχης Δυτικής
Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης
συνόψισε την συζήτηση για την

αντιμετώπιση της πανδημίας που εισήχθη προ ημερησίας διάταξης
και κυριάρχησε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Στη συνέχεια, ο Περιφερειάρχης ενημέρωσε για τις πρωτοβουλίες
που ανέλαβε από την πρώτη στιγμή η Περιφέρεια, τονίζοντας ότι
«η Δυτική Ελλάδα είναι από τις πρώτες της χώρας που υπέστη τις
συνέπειες της υγειονομικής κρίσης».
Αναφέρθηκε διεξοδικά στις ενημερωτικές δράσεις που έχουν
γίνει, στην εκστρατεία για ενίσχυση της εθελοντικής αιμοδοσίας
που βρίσκεται σε εξέλιξη, στο ανοικτό κάλεσμα για εθελοντική
δράση φορέων, στη συνεργασία που έχει αναπτυχθεί με την 6 η
Υγειονομική Περιφέρεια και φυσικά στην πρόσφατη απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου να εγκρίνει ομόφωνα τη διάθεση
554.000 ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την
ενίσχυση σε κλίνες και εξοπλισμό ΜΕΘ των νοσοκομείων της
Δυτικής Ελλάδας.

