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Σξίπνιε, 31 Μαΐνπ 2011
ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΤΚΕΦΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΣΗ ΕΤΡΧΠΑΨΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΕΛΕΥΗ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΧΝ ΓΙΑ ΣΟ Ε..Π.Α. ΣΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ
Γηα

ηελ

πνξεία

πινπνίεζεο

ησλ

έξγσλ

ηνπ

Ε..Π.Α.

ζηελ

Πεινπφλλεζν ελεκέξσζε ζήκεξα αλαιπηηθά ην θιηκάθην ηεο Επξσπατθήο
Επηηξνπήο θαη ηα ζηειέρε ησλ Τπνπξγείσλ πνπ βξέζεθαλ ζηελ Σξίπνιε, ν
Γεληθφο Γξακκαηέαο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ-Δπηηθήο
Ειιάδαο θαη Ινλίνπ θ. Σάζνο Απνζηνιφπνπινο.
Μέρξη ζήκεξα, φπσο αλέθεξε ζηελ ελεκέξσζε ν θ. Σάζνο
Απνζηνιφπνπινο, γηα ηελ Πεινπφλλεζν έρεη εθρσξεζεί ην πνζφ ησλ 387,6

εθ. επξψ, ελψ αζξνηζηηθά έρνπλ γίλεη πξνζθιήζεηο ελδηαθέξνληνο πνζνχ 620
εθ. επξψ. Παξάιιεια έρνπλ ππνβιεζεί 108 αηηήζεηο απφ δηθαηνχρνπο
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 311 εθ. επξψ. Δελ έρεη εθρσξεζεί αθφκε ην πνζφ
πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ςεθηαθή ζχγθιηζε θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα.
πλνιηθά έρνπλ απνξξηθζεί 23 αηηήζεηο, πξνυπνινγηζκνχ 62 εθ. επξψ,
ελψ απηή ηε ζηηγκή ζε θάζε αμηνιφγεζεο βξίζθνληαη 15 αηηήζεηο
πξνυπνινγηζκνχ 50,9 εθ. επξψ. Σα εληαγκέλα έξγα ζην Επηρεηξεζηαθφ
Πξφγξακκα Πεινπνλλήζνπ είλαη 69 θαη αλεβάδνπλ ην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ζηα 248,2 εθ. επξψ, πνζφ πνπ απνηειεί ην 63,5% ηνπ
Πξνγξάκκαηνο.
Μεηά ηε ζεκεξηλή ζπλάληεζε ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Απνθεληξσκέλεο
Δηνίθεζεο

θ.

Σάζνο

Απνζηνιφπνπινο

δήισζε:

«Παξνπζηάζακε

ηελ

ππάξρνπζα θαηάζηαζε ζηελ Πεινπφλλεζν απνηππψλνληαο κε θαζαξφηεηα
θαη ζαθήλεηα ηελ εηθφλα γηα θάζε έξγν. Σα εληαγκέλα έξγα αληηζηνηρνχλ ζην
63,5% ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη νη δπλαηφηεηέο καο κέζα ζην επφκελν δηάζηεκα
είλαη λα εληαρζνχλ άιια 50.9 εθ. επξψ. Οη δπλαηφηεηεο γηα έληαμε ζεκαληηθψλ
αλαπηπμηαθψλ

έξγσλ

ζηελ

Πεινπφλλεζν

είλαη

κεγάιεο,

αξθεί

λα

αληαπνθξηζνχλ θαη νη θνξείο κε ψξηκεο κειέηεο. Απφ ηε δηθηά καο ηελ πιεπξά,
ρσξίο κεγάια ιφγηα θαη ηπκπαλνθξνπζίεο αιιά κε ζνβαξφηεηα, νπζηαζηηθή
θαη ππεχζπλε δνπιεηά πξνρσξάκε εληαηηθά κέρξη θαη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή
πνπ ζα παξαδψζνπκε ην Ε..Π.Α. ζηελ αηξεηή Πεξηθέξεηα. Μέρξη ηφηε ζα
ζπλεξγαδφκαζηε κε φινπο ηνπο θνξείο γηα λα πξνρσξήζνπλ ηφζν νη εληάμεηο
έξγσλ φζν θαη νη απνξξνθήζεηο ησλ θνλδπιίσλ. Είλαη ην ρξένο καο απέλαληη
ζηνπο πνιίηεο πνπ βαξέζεθαλ ηα κεγάια ιφγηα. Έηζη καο ζέινπλ νη πνιίηεο
θαη εκείο έηζη ζα πνξεπηνχκε. Η δνπιεηά πνπ γίλεηαη ζηελ Απνθεληξσκέλε
Δηνίθεζε αλαγλσξίζηεθε επίζεκα θαη απφ ην θιηκάθην ηεο Επξσπατθήο
Επηηξνπήο πνπ ζήκεξα καο επηζθέθζεθε.»
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