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Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η συνάντηση στην Πάτρα του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδος με τον Επίτροπο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. Τι συζήτησαν οι δύο άνδρες

«Ευχαριστώ θερμά για την υποδοχή. Και εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ευχαριστώ
θερμά για τις προσπάθειες που καταβάλλετε ώστε να αξιοποιηθούν οι πόροι του ΕΣΠΑ». Με
αυτά τα λόγια ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδιος για θέματα Περιφερειακής
Πολιτικής, Γιοχάνες Χαν απάντησε στο καλωσόρισμα του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
Απόστολου Κατσιφάρα, σήμερα το πρωί κατά την επίσκεψη του στην Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας.
Ο κ. Χαν επεσήμανε ιδιαίτερα, κατά την συνάντηση που είχε με τον Περιφερειάρχη, τις
προσπάθειες που γίνονται για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. «Είναι
σημαντική η στήριξη των μικρομεσαίων καθώς αυτό δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας», είπε
ο Ευρωπαίος Επίτροπος τονίζοντας, παράλληλα, ότι στο ΕΣΠΑ Δυτικής Ελλάδας η εικόνα
δείχνει ότι υπάρχει κινητικότητα και καλές ιδέες, ωστόσο, χρειάζεται μεγαλύτερη επιμονή
στην ωρίμανση των έργων.
Στη συζήτηση αναφορά έγινε και στην προετοιμασία για την επόμενη Προγραμματική
Περίοδο 2014-2020. Από την πλευρά του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας τόνισε ο κ.
Χαν είναι συμπαραστάτης και αρωγός στις προσπάθειες τόνωσης της περιφερειακής
ανάπτυξης και πρόσθεσε ότι αυτή την περίοδο καταβάλλεται μια μεγάλη εθνική και
περιφερειακή προσπάθεια για την πλήρη αξιοποίηση του ΕΣΠΑ και την διαμόρφωση ενός
ευνοϊκού περιβάλλοντος ανάπτυξης.
Στη διάρκεια της συζήτησης τέθηκε και το θέμα της επανεκκίνησης των έργων στην
«Ολυμπία» και στην «Ιόνια» Οδό. «Ταλαιπωρηθήκατε για να φτάσετε εδώ», είπε ο
Περιφερειάρχης στον κ. Χαν, προσθέτοντας ότι «είναι αυτονόητη η κρισιμότητα των
μεγάλων οδικών αξόνων για την ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας».

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει την ολοκλήρωση των έργων στην βάση του αρχικού τους
σχεδιασμού. Εξαρτάται από την ελληνική κυβέρνηση και την διαπραγμάτευση της με τις
παραχωρησιούχες εταιρείες για το πότε θα ξαναξεκινήσουν τα έργα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
περιμένει τις προτάσεις των ελληνικών αρχών. Έχουμε συζητήσει το θέμα με τον Υπουργό
κ. Κώστα Χατζηδάκη ο οποίος πρόσφατα βρέθηκε στις Βρυξέλλες. Γνωρίζω το οδικό δίκτυο
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της Δυτικής Ελλάδας και ξέρω τα προβλήματα. Έχω επισκεφθεί την περιοχή για ιδιωτικούς
λόγους. Η Επιτροπή στηρίζει την ελληνική κυβέρνηση στο θέμα των αυτοκινητόδρομων και η
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει ήδη εγκρίνει δάνειο για την χρηματοδότηση των
έργων», είπε ο κ. Χαν σε δήλωση του αργότερα.
Να σημειωθεί ότι ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας εστίασε ιδιαίτερα στο θέμα της
επανεκκίνησης των έργων, στην στήριξη της επιχειρηματικότητας και στη δημιουργία
συνθηκών που θα συμβάλλουν στην παραγωγική ανασυγκρότηση της περιοχής. «Αυτές είναι
για την Περιφέρεια κορυφαίες πολιτικές προτεραιότητες», ανέφερε.
Στη συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, ο κ. Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Ευρωπαϊκής
Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κώστας
Καρπέτας και οι Αντιπεριφερειάρχες Χαράλαμπος Καφύρας, Βασίλης Αντωνόπουλος,
Γιώργος Αγγελόπουλος, Νίκος Υφαντής και Χρήστος Χριστοδουλόπουλος.
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