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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΤΚΕΨΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΜΠΛΟΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ
πλάληεζε εξγαζίαο γηα ηηο δπλαηφηεηεο πξνψζεζεο ηδησηηθψλ επελδχζεσλ ζηε
δψλε επζχλεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ-Δπηηθήο Ειιάδαο θαη
Ινλίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζήκεξα ζηελ Πάηξα κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γεληθνχ
Γξακκαηέα θ. Σάζνπ Απνζηνιφπνπινπ, ηνπ θ. Αξηζηνκέλε πγγξνχ, Πξνέδξνπ ηνπ
εζληθνχ θνξέα επελδχζεσλ «Επελδχζηε ζηελ Ειιάδα», θαη ησλ ζηειερψλ ηεο
Μνλάδαο Τπνζηήξημεο Επελδπηψλ ηνπ νξγαληζκνχ θ. θ. Ισάλλε Ρέηζα θαη Ειέλεο
Δεζχιια.
Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο πξνζδηφξηζε ην πεξίγξακκα ησλ επελδπηηθψλ δπλαηνηήησλ,
αιιά θαη πξνζθνκκάησλ, πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε Δπηηθή Ειιάδα, ηελ Πεινπφλλεζν
θαη ηα Ιφληα Νεζηά. Ο θ. Απνζηνιφπνπινο ππνγξάκκηζε φηη ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ ηνπ
δπηηθνχ άμνλα ηεο Πεινπνλλήζνπ θαη ησλ Ινλίσλ Νήζσλ έρεη πξνζειθχζεη
ζεκαληηθφ ελδηαθέξνλ θαη ππάξρνπλ νη πξνυπνζέζεηο πεξαηηέξσ εθκεηάιιεπζήο ηνπ
(π.ρ. θξνπαδηέξα, ζξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο), ηφληζε φηη νη ηρζπνθαιιηέξγεηεο ζε

απνηεινχλ

πξφζθνξν

έδαθνο

γηα

παξαγσγηθέο

εμσζηξεθείο

επελδχζεηο,

ιακβάλνληαο βεβαίσο ππφςε ην ζρεηηθφ εηδηθφ πιαίζην ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ,
κίιεζε γηα ηελ επεμεξγαζία ζρεδίσλ «πξάζηλεο αλάπηπμεο» ζηνπο πεξηζζφηεξνπο
λνκνχο ηεο Πεινπνλλήζνπ, αλαθέξζεθε ζηηο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξνπλ γηα ηνπο
επελδπηέο ζην δεπηεξνγελή ηνκέα, επηζήκαλε φηη ππάξρεη ελδηαθέξνλ γηα ηελ
πινπνίεζε κεγάισλ έξγσλ ζην πεδίν ηεο επεμεξγαζίαο ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη
εθηίκεζε φηη ε πινπνίεζε ζπγθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ ζηελ πεξηνρή ζα έρεη άκεζε
αληαπφδνζε. Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο έθαλε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηελ αμηνπνίεζε ησλ
πξψελ εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ ηεο Γέθπξαο Ρίνπ-Αληηξξίνπ, δήηεκα γηα ην νπνίν έρεη
εθπνλεζεί master plan θαη έρεη εδξαησζεί επξεία ζπλαίλεζε ζηελ ηνπηθή θνηλσλία γηα
ηε ζεκαζία ηνπ.
Οη θ. θ. Απνζηνιφπνπινο θαη πγγξφο ζπλέθιηλαλ φηη ην κείδνλ πξφβιεκα γηα ηνπο
ππνςήθηνπο επελδπηέο ζηε ρψξα καο δελ είλαη ε θνξνινγία, αιιά ε γξαθεηνθξαηία
θαη ε πνιπλνκία. Ο θ. Απνζηνιφπνπινο είπε ραξαθηεξηζηηθά φηη ηα επελδπηηθά
ζρέδηα πνπ αθνξνχλ ηελ γεσγξαθηθή δψλε ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο θαη
βξίζθνληαη κπινθαξηζκέλα ζε γξαθεηνθξαηηθέο αηξαπνχο ππνινγίδνληαη ζε πάλσ
απφ 3 δηο επξψ. Οη λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο πνπ εηνηκάδνπλ ηα αξκφδηα ππνπξγεία
αλακέλεηαη λα απινπνηήζνπλ ηηο απαηηνχκελεο δηαδηθαζίεο. Οη εθπξφζσπνη ηεο
εηαηξίαο «Επελδχζηε ζηελ Ειιάδα», θαζ’ χιελ αξκφδηαο γηα ηελ πξνψζεζε
ζηξαηεγηθψλ επελδχζεσλ κε δηαδηθαζίεο fast track, εθδήισζαλ ηελ επηζπκία λα
ζπζηεκαηνπνηεζεί ε ζπλεξγαζία κε ηελ Απνθεληξσκέλε Δηνίθεζε κε ζηφρν λα
εμεηαζηνχλ απφ θνηλνχ ζπγθεθξηκέλεο επελδπηηθέο πξνηάζεηο θαη ν ηξφπνο
απεκπινθήο ηνπο.

