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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 
Σνλ ηξαηεγηθό ρεδηαζκό Αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο παξνπζίαζε ε 

Πεξηθεξεηάξρεο Ρ. Γνύξνπ ζηελ Δηδηθή Μόληκε Δπηηξνπή Πεξηθεξεηώλ ηεο Βνπιήο 

 

Σνλ ηξαηεγηθό ρεδηαζκό Αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο γηα ηελ πεξίνδν 2015 - 2019, 

παξνπζίαζε ζήκεξα αλαιπηηθά, ζηε ζπλεδξίαζε ηεο Δηδηθήο Μόληκεο Δπηηξνπήο Πεξηθεξεηώλ ηεο 

Βνπιήο, ε Πεξηθεξεηάξρεο Αηηηθήο, Ρέλα Γνύξνπ, παξνπζία ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ θαη 

Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο, θ. Παλαγηώηε Κνπξνπκπιή, ηνπ Τθππνπξγνύ Δζσηεξηθώλ θαη 

Γηνηθεηηθήο  Αλαζπγθξόηεζεο, θ. Γηάλλε Μπαιάθα θαη ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο 

θαη Δλέξγεηαο, θ. Γηάλλε Σζηξώλε. 

ηελ εηζήγεζή ηεο, ε Πεξηθεξεηάξρεο ππνγξάκκηζε πσο ην αλαπηπμηαθό ζρέδην ηεο Πεξηθέξεηαο 

Αηηηθήο, ην νπνίν ζηεξίρζεθε ζηε δηαβνύιεπζε κε θνξείο θαη ζπιινγηθόηεηεο ησλ ηνπηθώλ 

θνηλσληώλ, ζηε δηαθάλεηα ησλ δηαδηθαζηώλ θαη ζηελ εμσζηξέθεηα, δίλεη έκθαζε ζηελ «θνηλσληθή, 

νηθνλνκηθή θαη πεξηβαιινληηθή αλαζπγθξόηεζε κε κνρινύο αλάπηπμεο ηελ πνιηηηζηηθή ηεο 

ηαπηόηεηα, ηηο ηνπηθέο παξαγσγηθέο δπλάκεηο, ηελ πξνζηαζία ηεο εξγαζίαο, ηελ ηερλνινγία θαη ηελ 

θαηλνηνκία». «Κεληξηθό ζεκείν αλαθνξάο» ηνπ ζρεδηαζκνύ είλαη «ε ελεξγνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο 

ησλ πνιηηώλ θαη ε ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ νινθιεξσκέλε θαη ηζόξξνπε αλάπηπμε 

ηεο Αηηηθήο». ηελ ηνπνζέηεζή ηεο ε Πεξηθεξεηάξρεο αλαθέξζεθε ζε ζεηξά ζπγθεθξηκέλσλ 

αλαπηπμηαθώλ δξάζεσλ θαη έξγσλ ππνδνκήο (αληηπιεκκπξηθά, θ.α.), πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, θνηλσληθήο πνιηηηθήο, πνπ πινπνηνύληαη από ηελ Πεξηθέξεηα. Η ίδηα αλαθέξζεθε 

αλαιπηηθά ζηνπο πόξνπο ρξεκαηνδόηεζεο - ην ΠΔΠ Αηηηθήο, ην ΠΓΔ, ηνπο ίδηνπο πόξνπο - ηνπ 

ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ.  

Παξάιιεια ε Πεξηθεξεηάξρεο πεξηέγξαςε ηηο παξεκβάζεηο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Αξρήο γηα ηελ 

νηθνδόκεζε ελόο λένπ πξνηύπνπ εμνπζίαο, επηζεκαίλνληαο «ζπγθεθξηκέλα βήκαηα» πνπ έρνπλ 

γίλεη πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή, όπσο κεηαμύ άιισλ, ε θαηαγξαθή γηα πξώηε θνξά ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, ε νκνγελνπνίεζε ησλ δηνηθεηηθώλ πξάμεσλ ησλ 



Τπεξεζηώλ, ε κείσζε ηνπ επηπέδνπ ησλ ππνγξαθώλ αθόκε θαη ζε κία γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ν 

πνιίηεο πξέπεη λα εμππεξεηείηαη απζεκεξόλ, ε θαηάξηηζε ηεο Υάξηαο Γηθαησκάησλ θαη 

Τπνρξεώζεσλ Πνιηηώλ, ε κεδεληθή αλνρή πνπ επηδεηθλύεη ζηνπο επίνξθνπο ππαιιήινπο ζέηνληάο 

ηνπο ακέζσο ζε δηαζεζηκόηεηα θαη παξαπέκπνληάο ηνπο ζηε δηθαηνζύλε.  

Σέινο ε Πεξηθεξεηάξρεο απάληεζε ζηηο εξσηήζεηο ησλ βνπιεπηώλ. 

 

Αθνινπζνύλ βαζηθά ζεκεία από ηελ εηζήγεζή ηεο Πεξηθεξεηάξρε: 

• Η Αηηηθή, κε ηε βαξύλνπζα ζέζε ηεο ζηνλ αλαπηπμηαθό άμνλα ηεο ρώξαο, ηε ζπκβνιή ηεο 

ζηελ εζληθή νηθνλνκία, ηελ πιεζπζκηαθή ηεο ζύλζεζε, ηε γεσγξαθηθή ηεο ζέζε, έρεη επηιέμεη λα 

δώζεη ηε κάρε ηεο αλάπηπμεο κε όξνπο αιιαγήο ηνπ ππνδείγκαηνο άζθεζεο δηνίθεζεο 

θαη όρη επηθαλεηαθώλ, άλεπ νπζηαζηηθνύ πεξηερνκέλνπ, εμαγγειηώλ.  

• ήκεξα ην ΠΔΠ Αηηηθήο έρεη πξνϋπνινγηζκό εμεηδίθεπζεο, δειαδή 

ελεξγνπνίεζεο, πνπ αλέξρεηαη ζηα 524.058.000€. Πξόθεηηαη γηα ελεξγνπνίεζε ηεο 

ηάμεο πεξίπνπ ηνπ 50%. Έρνπλ εθδνζεί 35 πξνζθιήζεηο ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 

430.041.684€ θαη έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 31 λέεο εληάμεηο ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 

115.196.000€. 

• Με ηελ ςήθηζε ηεο 2εο αλαζεώξεζεο ηνπ ΠΔΔ ζηηο 30.8.2016 έρνπκε εληάμεη 

863 έξγα ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 1.154.206.699,73€. Από απηά, 34 έξγα έρνπλ 

δεκνπξαηεζεί θαη 107 είλαη εθηεινύκελα. 

• Δθείλν πνπ απαηηείηαη, πξνθεηκέλνπ ε Αηηηθή λα αληαπνθξηζεί ζην ξόιν ηεο θαη λα κελ 

ηαιαηπσξνύληαη πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο, είλαη, ζηε βάζε ηεο αξρήο ηεο επηθνπξηθόηεηαο, λα 

ππάξμεη αλαθαηαλνκή αξκνδηνηήησλ ζηελ θαηεύζπλζε ηεο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ 

πνιενδνκηθώλ δεηεκάησλ.  

• Κάζε πξνζπάζεηα αλαπηπμηαθνύ ζρεδηαζκνύ, ζηήξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο, ηεο 

θαηλνηνκίαο, ηεο έξεπλαο, ηεο πξνζέιθπζεο επελδύζεσλ, είλαη θαηαδηθαζκέλε, αλ δε 

ζπλνδεύεηαη από έλα λέν πξόηππν νξγάλσζεο θαη άζθεζεο Γηνίθεζεο, ρσξίο 

γξαθεηνθξαηία, δηαθζνξά, αδηαθάλεηα. 

• (…) Σν 2016 είλαη ην πξώην νηθνλνκηθό έηνο γηα ην νπνίν ε ΠΑΣΣ ζα δεκνζηεύζεη 

ηζνινγηζκό ειεγκέλν από νξθσηνύο ειεγθηέο. Αλάκεζα ζηα επξήκαηα είλαη θαη ε ύπαξμε 

ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ ζην όλνκα ηεο ΠΑΣΣ, ν νπνίνο δελ ήηαλ θαηαγεγξακκέλνο ζηηο 

θαηαζηάζεηο καο θαη κέζσ ηνπ νπνίνπ ππήξμαλ ζπλαιιαγέο ζε βάξνο ηεο ΠΑΣΣ ζην δηάζηεκα 2006 

-2013, δηεξεπλώκελνπ ύςνπο 925.000 επξώ. Έρνπκε θαηαζέζεη κελπηήξηα αλαθνξά θαη ήδε ηνπ 

ζέκαηνο έρεη επηιεθζεί ε Γηεύζπλζε Οηθνλνκηθήο Αζηπλνκίαο. 
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