Το Ε.Σ.Π.Α. εργαλείο ανάπτυξης για τη Δυτική Μακεδονία

Με τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας ολοκληρώθηκε η
δημόσια διαβούλευση για την αναμόρφωση του Π.Ε.Π. Μακεδονίας Θράκης 2007 – 2013, στα
πλαίσια της αναθεώρησης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.).
Στη διαδικασία που έγινε στην αίθουσα συνεδριάσεων του ισογείου, στο κτίριο της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, τοποθετήθηκαν όλα τα μέλη του συμβουλίου αναλύοντας
τις απόψεις τους και καταθέτοντας τις προτάσεις των φορέων που εκπροσωπούν.
Κατά την εισήγησή του ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κ.
Γιώργος Κίρκος σημείωσε ότι η ελληνική οικονομία και κατά συνέπεια η οικονομία της
Δυτικής Μακεδονίας, θα πρέπει να τεθούν σε τροχιά υψηλότερης ανάπτυξης προκειμένου
να προσεγγίσουμε με οικονομικούς και όρους ευημερίας, τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
που είναι πάνω από εμάς.
«Η συνολική αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας αποτελεί τον κύριο στόχο για την
κυβέρνηση», και για την επίτευξή του όπως ανάφερε ο Γενικός Γραμματέας της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κ. Κίρκος, «οι δράσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου
Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) παίζουν σημαντικό ρόλο». «Ειδικά τώρα, τη στιγμή της δημοσιονομικής
κρίσης που διέρχεται η χώρα για να βελτιωθεί η πορεία σύγκλισης των Περιφερειών με
ονομαστικούς, αλλά και πραγματικούς όρους, πρέπει να προηγηθεί η άμβλυνση των
περιφερειακών και ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων» τόνισε ο κ. Κίρκος.
Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας σημείωσε με έμφαση τις καθυστερήσεις που
παρουσιάζει το Ε.Σ.Π.Α. τόσο για τη Δυτική Μακεδονία, όσο και για τη χώρα συνολικά, αφού
σχεδόν τρία χρόνια από την έναρξή του παρουσιάζει απορρόφηση πόρων που
προσδιορίζεται καθ’ ολοκληρίαν από έργα γέφυρες και έργα του τρίτου Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης. «Πρέπει να αλλάξουμε πορεία και να εφαρμόσουμε ένα ολοκληρωμένο
και αξιόπιστο σχέδιο» είπε ο κ. Κίρκος.
Αναφερόμενος στις επιδιώξεις της Περιφέρειας ο Γενικός Γραμματέας είπε ότι πρέπει να
καλυφθεί ένα σημαντικό μέρος από το χαμένο έδαφος της πρώτης τριετίας 2007-2009, με
κεντρικό στόχο τη δημιουργία μιας δυναμικής περιφέρειας που επενδύει στην ποιότητα
ώστε να αποκτήσει τη δική της ισχυρή και ξεχωριστή ταυτότητα, ενώ πρέπει να είναι
πρωτοπόρα στον τομέα που της ταιριάζει ανάλογα με τα συγκριτικά και ανταγωνιστικά της
πλεονεκτήματα, τη γεωγραφική της θέση, τους ανθρώπινους και φυσικούς πόρους, την
πολιτιστική και φυσική της κληρονομιά.
«Βασική προτεραιότητα για την αναπτυξιακή πολιτική της Περιφέρειας αποτελεί η
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της περιφερειακής οικονομίας,
μέσα από την προώθηση της καινοτόμου πράσινης επιχειρηματικότητας» σημείωσε
εμφατικά ο κ. Κίρκος.
Μετά τη διεξοδική ανάλυση των στόχων της Περιφέρειας από τον Γενικό Γραμματέα, τα
μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου προχώρησαν στις δικές τους τοποθετήσεις ως προς
την εισήγηση και τελικά γνωμοδότησαν ομόφωνα.
Προηγούμενα ο κ. Κίρκος σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στις δημόσιες διαδικασίες
διαβούλευσης που προηγήθηκαν και εξέφρασε την ικανοποίησή του για το περιεχόμενό
τους.
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Φωτογραφικό Υλικό :
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