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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στην επιθεώρηση των έργων από τον Πρωθυπουργό ο Μ. Αγγελάκας

Ολυμπία Οδός: Αναπτυξιακή πνοή με 25.000 νέες θέσεις εργασίας
Στην επιθεώρηση των έργων της Ολυμπίας Οδού, που πραγματοποίησαν,
σήμερα το πρωί, ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο Πρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της
Δημοκρατικής Αριστεράς Νίκος Τσούκαλης, συνοδευόμενοι από τον
Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων Κωστή Χατζηδάκη και τον αναπληρωτή Υπουργό Σταύρο
Καλογιάννη, συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Μανώλης Αγγελάκας.

Η επιθεώρηση έγινε σε τρία σημεία του έργου, στο 111ο χιλιόμετρο της
εθνικής οδού κοντά στο Κιάτο, στις σήραγγες του Πλατάνου και στην περιοχή
Μαύρα Λιθάρια, κοντά στο Δερβένι, όπου οι δύο πολιτικοί αρχηγοί και ο
κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΔΗΜΑΡ, ενημερώθηκαν τόσο για την
πορεία των έργων όσο και για τις δυσκολίες που υπάρχουν.
Σύμφωνα με την ενημέρωση που έκανε ο επικεφαλής μηχανικός της
Ολυμπίας Οδού, μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί περίπου το 30% των
εργασιών, ενώ το σύνολο του έργου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι
τον Οκτώβριο του 2015. Σχετικά με τα προβλήματα που προκύπτουν, κατά τη
διάρκεια των εργασιών, ο επικεφαλής μηχανικός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα
αρχαιολογικά ευρήματα, κυρίως στην περιοχή της Κορινθίας.
Η επανεκκίνηση των εργασιών, στον υπό κατασκευή οδικό άξονα Κορίνθου Πατρών, αναμένεται να δώσει μεγάλη αναπτυξιακή πνοή στην ευρύτερη
περιοχή, αφού εκτιμάται ότι θα απασχοληθούν περίπου 25.000 άτομα.
«Οι θυσίες του ελληνικού λαού πιάνουν τόπο. Μέρα με τη μέρα
αποδεικνύεται ήδη ότι σηκώνει κεφάλι. Η επανεκκίνηση της οικονομίας
είναι εδώ, το βλέπουμε. Αυτοί οι αυτοκινητόδρομοι θα δώσουν χιλιάδες
νέες

θέσεις

εργασίας. Η

Πατρίδα

μας

γυρίζει

σελίδα.

Πιστεύω,

πραγματικά, ότι η ανάκαμψη δεν είναι μακριά και τελικά η Ελλάδα της
ανάπτυξης θα νικήσει», τόνισε σε δήλωσή του, μετά την επιθεώρηση, ο
Πρωθυπουργός.

