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Πάηξα, 20 Ινπλίνπ 2011
ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΓΔΝΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΑΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟΤ ΣΟ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ
Μεηά από πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ Γπηηθήο
Διιάδαο, ν Γεληθόο Γξακκαηέαο Απνθεληξωκέλεο Γηνίθεζεο ΠεινπνλλήζνπΓπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ θ. Σάζνο Απνζηνιόπνπινο παξαβξέζεθε ζηε

ζπλεδξίαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 20
Ινπιίνπ 2011 θαη παξέζεζε ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία γηα ην Δ..Π.Α.
Μεηαμύ ηωλ άιιωλ αλέθεξε ζηελ ηνπνζέηεζή ηνπ: «Σελ 1 ε Ινπιίνπ γηα πξώηε
θνξά θαη ζηε ρώξα καο γίλεηαη νπζηαζηηθή κεηαβίβαζε ππεξεζηώλ,
αξκνδηνηήηωλ θαη πόξωλ πνπ ηα θξαηνύζε θαη ηα δηαρεηξηδόηαλ θαηά
απνθιεηζηηθόηεηα ην θξάηνο. Τπεξεζίεο όπωο ε Γ.Δ.Κ.Δ., ε Γ.Δ..Δ., ε
Γ.Γ.Δ., ε ΓΙ..Α., ην Πεξηθεξεηαθό Σακείν θαη ε ίδηα ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή
απνθεληξώλνληαη θαη πεξλνύλ ζηηο αηξεηέο πεξηθέξεηεο. Αιιά θαη όια ηα
επξωπαϊθά πξνγξάκκαηα θαη ν επελδπηηθόο λόκνο πεξλνύλ ζηηο αηξεηέο
Πεξηθέξεηεο. Μεηαμύ απηώλ θαη ην Δ..Π.Α., ην θνξπθαίν αλαπηπμηαθό
εξγαιείν πνπ δηαζέηνπκε απηή ηε ζηηγκή ωο ρώξα. Απηό ην εγρείξεκα δελ
είλαη κηθξό αλ δεη θαλείο γηα ηη πνζά κηιάκε. Σν ζύλνιν ηνπ ΔΠΑ γηα ηελ
Απνθεληξωκέλε Γηνίθεζε Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ
αλέξρεηαη ζην πνζό 1.143.000.000 εςπώ ζπλνιηθήο δεκόζηαο δαπάλεο.
Από απηό ην πνζό ηα 449.000.000 επξώ αθνξνύλ ηελ Γπηηθή Διιάδα.
Γειαδή, ν δεύηεξνο βαζκόο απηνδηνίθεζεο ζα δηαρεηξηζηεί θαη ζα
πινπνηήζεη έξγα πξωηόγλωξεο ζεκαζίαο γηα ηε ρώξα.
Σν ζεκαληηθόηεξν, όκωο, είλαη όηη θαη ζηε παηξίδα καο δξνκνινγείηαη
κηα άιιε ινγηθή, αθνύ ε δωή δελ ζηακαηά ζην Δ..Π.Α. Από ηώξα θαη
κεηά, όια ηα πιαίζηα ζηήξημεο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ζην κέιινλ ζα ηα
δηαρεηξίδνληαη, ζην κέγηζην βαζκό, νη αηξεηέο Πεξηθέξεηεο. Κη απηό είλαη
κηα κεγάιε θαηάθηεζε ηεο δεκνθξαηίαο καο.
Έηζη, θαηά ηε γλώκε κνπ, πξέπεη λα πξνζεγγίδνπκε ηα πξάγκαηα θαη
λα θαηαμηώζνπκε θαη λα δηεπξύλνπκε απηό ηνλ θνξπθαίν δεκνθξαηηθό
ζεζκό πνπ ε ζεκεξηλή θπβέξλεζε ζεζκνζέηεζε κε ηνλ Καιιηθξάηε. Η
ηνπηθή θνηλωλία κέζω ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ ηνπ πκβνπιίνπ γίλεηαη
θπξίαξρε. Απνθαζίδεη θαη θαζνξίδεη ην κέιινλ ηεο.
Σόζν νη Δπξωπαϊθέο αξρέο όζν θαη νη Διιεληθέο αξρέο παξαθνινπζνύλ θαη
θξίλνπλ κέζω ηνπ Ο.Π.. ζπλνιηθά ηελ πνξεία ηνπ Δ..Π.Α. γηα ηηο
Πεξηθέξεηεο Γπηηθήο Διιάδαο, Πεινπνλλήζνπ θαη Ινλίωλ Νήζωλ θη απηό γηαηί
νη ηξεηο απηέο Πεξηθέξεηεο δηαρεηξίδνληαη θνηλό θνκκάηη ηνπ ΔΠΑ. Απηόο είλαη
θαη ν ιόγνο πνπ θάζε ρξόλν ζα πξνεδξεύεη θαη έλαο από ηνπο ηξεηο αηξεηνύο

Πεξηθεξεηάξρεο. πλεπώο ε κνίξα ηωλ ηξηώλ απηώλ Πεξηθεξεηώλ είλαη θνηλή
θαη έηζη ζα πξέπεη λα αληηκεηωπίδεηαη.
Έλα δεύηεξν ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα έρνπκε ζην λνπ καο είλαη όηη
βξηζθόκαζηε ζην 2011, ην πξόγξακκα έρεη μεθηλήζεη ην 2007, έρνπκε
δηθαίωκα λα εληάζζνπκε έξγα κέρξη ην 2013 θαη ην 2015 πξέπεη λα ηα έρνπκε
νινθιεξώζεη. Απηό ζηελ πξάμε ζεκαίλεη όηη ηα ρξνληθά πεξηζώξηα γίλνληαη
αζθπθηηθά.
Απηή ηε ζηηγκή ε Απνθεληξωκέλε Γηνίθεζε Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο
θαη Ινλίνπ ζα κεηαβηβάζεη ζηηο ηξεηο Πεξηθέξεηεο θνηλνηηθή ζπλδξνκή
914.000.000 επξώ θαη ζπλνιηθή δεκόζηα δαπάλε 1.143.000.000 επξώ.
Μέρξη ζήκεξα γηα ην ζύλνιν ηνπ ΓΔΠΙΝ έρνπκε ηηο ζεκαληηθέο
απνξξνθήζεηο πνπ μεπεξλνύλ ηα 230.000.000 επξώ ζε Γεκόζηα
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πξνγξάκκαηνο). Δπίζεο, κέρξη ζήκεξα (Ινύληνο 2011) ε ελεξγνπνίεζε
ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο
ππήξμε ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. Γελ ζέιω λα γπξίζω ην ρξόλν πίζω γηα λα
δνύκε ηη έγηλε ζην παξειζόλ.

Γελ είλαη ηεο ώξαο. Δμάιινπ απηό ην

θάλακε ζην Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην ηεο Αλδξίηζαηλαο ιίγν πξηλ
ζπγθξνηεζεί ην πξώην αηξεηό Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην. Θα ζαο ζπκίζω
κόλν, όηη ην Γεθέκβξην ηνπ 2009 πνπ ήξζα ζηελ Πεξηθέξεηα δπν κόλν
έξγα ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ

20 εθ. επξώ είραλ εληαρζεί ζην

ΔΠΑ. Ο δξόκνο Κπιιήλεο-Δζληθή νδόο θαη ην Βνήζεηα ζην πίηη. Κη
όκωο ην ΔΠΑ είρε μεθηλήζεη ην 2007. Η απνξξόθεζε δε ήηαλ ζρεδόλ
κεδεληθή, αλ αθαηξέζεη θαλείο ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο ζηηο κηθξνκεζαίεο
επηρεηξήζεηο.
ήκεξα ην ηνπίν έρεη αιιάμεη ζεκαληηθά. Πξνρωξήζακε ζηελ ππνγξαθή
ηεο Δπηρεηξεζηαθήο πκθωλίαο Τινπνίεζεο, δειαδή ηεο εθρώξεζεο ζε
εκάο, ζρεδόλ, ηνπ ζπλόινπ ηωλ δηαζέζηκωλ πόξωλ γηα όιε ηελ
πξνγξακκαηηθή
Πξνγξάκκαηνο.

πεξίνδν

ηνπ

Πεξηθεξεηαθνύ

Δπηρεηξεζηαθνύ

Ειδικόηεπα μέσπι ζήμεπα ηα ζηοισεία ηος Κοινού Ολοκληπωμένος
Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ, μέζα από ηο οποίο παπακολοςθούν
ηην ποπεία μαρ οι απμόδιερ Ελληνικέρ και
δείσνοςν

όηι

έσει

πποκηπςσθεί

ηο

Κοινοηικέρ Απσέρ,

μεγαλύηεπο

μέπορ

ηος

εκσωπημένος Πποϋπολογιζμού ηων Θεμαηικών Πποηεπαιοηήηων
ηος ππογπάμμαηορ για ηην Πεπιθέπεια Δςηικήρ Ελλάδαρ. Οι
πποκηπύξειρ ανέπσονηαι ζηο ποζό ηων 399.676.144 €, ηο οποίο
ανηιζηοισεί ζε ποζοζηό 90% ηηρ ζςνολικήρ δέζμεςζηρ δημόζι αρ
δαπάνηρ ηος ππογπάμμαηορ.
Ανηίζηοισα ηο ποζό ηων ενηαγμένων έπγων και δπάζεων ζήμεπα
ανέπσεηαι ζηα 304.317.762 €, ποζό πος ανηιζηοισεί ζηο 67,8% ηηρ
ζςνολικήρ δέζμεςζηρ δημόζιαρ δαπάνηρ ηος ππογπάμμαηορ.
Οι
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ππογπάμμαηορ

ανέπσονηαι ζηο ποζό ηων 151.618.643 €, ηο οποίο ανηιζηοισεί ζηο
33%

ηηρ

ζςνολικήρ

δέζμεςζηρ

δημόζιαρ

δαπάνηρ

ηος

ππογπάμμαηορ.
Τέλορ, οι πληπωμέρ

αςξήθηκαν ζημανηικά και ανέπσονηαι ζηα

69.107.986 εκ €, ποζό πος ανηιζηοισεί ζε ποζοζηό 15% ηηρ
ζςνολικήρ δέζμεςζηρ δημόζιαρ δαπάνηρ ηος ππογπάμμαηορ.
Είναι σαπακηηπιζηικό όηι οι ενηάξειρ ηων έπγων και δπάζεων
αςξήθηκαν καηά 429% από ηο ηέλορ ηος έηοςρ 2009 έωρ ηώπα, ενώ
οι δαπάνερ παποςζίαζαν αύξηζη ζε ποζοζηό 558% από ηο ηέλορ
ηος έηοςρ 2009 μέσπι ζήμεπα, ιδιαίηεπα ζημανηικά ζηοισεία για ηην
ηπέσοςζα δύζκολη οικονομική πεπίοδο πος διανύει η Χώπα».
Κιείλνληαο ν Γεληθόο Γξακκαηέαο Σάζνο Απνζηνιόπνπινο αλέθεξε όηη:
«Ο Καιιηθξάηεο πξνβιέπεη ηξία πξάγκαηα. Ιζρπξνύο Γήκνπο, ηζρπξή αηξεηή
Πεξηθέξεηα θαη Απνθεληξωκέλν θξάηνο. Οθείινπκε όινη καδί κέζα από ηε
δηαθνξεηηθόηεηά καο λα ζπλεξγαζηνύκε γηα ην θαιό ηνπ ηόπνπ, γηα ην θαιό
ηωλ πνιηηώλ».

