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ΟΥπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, πραγματοποίησε σήμερα,
Τετάρτη 10 Ιουλίου, συνάντηση εργασίας με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, κ. Γιώργο Στασινό σε σχέση
με τις προτεραιότητες του κυβερνητικού έργου.
Όπωςαναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, αμέσως μετά τη συνάντηση, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε:
"Η νέα κυβέρνηση θέλει να έχει δίπλα της, ως συμβούλους και συμπαραστάτες, όλους τους
παραγωγικούς φορείς και τους κοινωνικούς εταίρους. Το είπαμε εξαρχής και επιμένουμε: είμαστε
εδώ για να ενώσουμε όλους τους Έλληνες. Και στα θέματα Ανάπτυξης και Επενδύσεων αυτό
σημαίνει να προχωρήσουμε όλοι μαζί σημαντικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που θα συμβάλλουν
άμεσα στη δημιουργία νέων και καλών θέσεων εργασίας, που θα παράγουν πλούτο για τη χώρα.
Γιατί πρέπει να ωφεληθεί όλη η κοινωνία από την ανάπτυξη που θα φέρουμε στη χώρα. Τέτοιες
αλλαγές συζητήσαμε σήμερα, στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων που έθεσε ο Πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης και ενόψει των προγραμματικών δηλώσεων της χώρας. Εστιάσαμε κυρίως
στο πως θα απλοποιήσουμε το επιχειρηματικό περιβάλλον μέσα από συγκεκριμένες αλλαγές και
νέα ηλεκτρονικά εργαλεία που θα μειώσουν τη γραφειοκρατία και θα εξαλείψουν την όποια
διαφθορά. Κυρίως όμως θα επιταχύνουν τις διαδικασίες για την αδειοδότηση κάθε είδους
επένδυσης, από τη μικρότερη μέχρι τη μεγαλύτερη. Το ΤΕΕ έχει κάνει – και στην προηγούμενη
κυβέρνηση από όσα ξέρω – συγκεκριμένες προτάσεις. Θα αξιοποιήσουμε την τεχνογνωσία του
τεχνικού κόσμου προς όφελος όλων των πολιτών. Με νέα ηλεκτρονικά εργαλεία και θεσμικές
αλλαγές που συμβάλουν στην επίσπευση διαδικασιών. Θα παρουσιάσουμε σύντομα πολύ
συγκεκριμένα μέτρα".
Απότην πλευρά του ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, κ. Στασινός ανέφερε: "Το ΤΕΕ, ως επίσημος τεχνικός
σύμβουλος της Πολιτείας, κάνει συγκεκριμένες προτάσεις και βοηθά κάθε κυβέρνηση να
υλοποιήσει αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που συμβάλουν στην πραγματική ανάπτυξη. Κατέθεσα
στον Υπουργό κ. Γεωργιάδη συγκεκριμένες προτάσεις άμεσης απόδοσης, με συγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα. Το ΤΕΕ θα σταθεί δίπλα σε κάθε προσπάθεια που συμβάλει στην προσέλκυση
επενδύσεων, στην εξάλειψη της γραφειοκρατίας, στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Οι
Έλληνες Μηχανικοί μπορούν να στηρίξουν ένα νέο αναπτυξιακό άλμα της χώρας".
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