
                                                              

                                          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

                                  ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  

 

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε                                Παπάγου,    09.08.2019 

101 91 Παπάγου                                                                                            Αρ. Πρωτ    Β - 1230 

τηλ. 210 6508338, 8326, 8120                                                                                          Β - 1222 

δ/νση ηλ. ταχυδρομείου: tkvel@yme.gov.gr                                                                                                                                  
 

         Προς:  
                       Τη Βουλή των Ελλήνων 

         Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 
                                                                                           Τμήμα Ερωτήσεων 
                                                                                             
                                                                                            Κοινοποίηση: 
                                                                                            1.Βουλευτή κ.Μιχάλη Κατρίνη 
                                                                                            2.Βουλευτή κ.Αθανασίου Μαρία 
                                                                                            Διά της Βουλής των Ελλήνων 
                                                                                            

 
Θέμα: «Πορεία εξέλιξης αυτοκινητοδρόμου Πάτρας - Πύργου» 

 

Σχετ: Οι Ερωτήσεις 15/24.07.2019 της Βουλευτή κ. Αθανασίου Μαρίας και 48/30.07.2019 του 
Βουλευτή κ. Μιχάλη Κατρίνη.   

 

Σε απάντηση των παραπάνω σχετικών Ερωτήσεων 15/24.07.2019 και 48/30.07.2019 παρακαλώ όπως 

ενημερώσετε τους κυρίους Βουλευτές ότι αυτό που θα πρέπει να γίνει ευρύτερα κατανοητό είναι πως το 

έργο της Ολοκλήρωσης του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα – Πύργος, έτσι όπως [επανα]σχεδιάστηκε από την 

παρελθούσα κυβέρνηση, ήταν καταδικασμένο σε πλήρη αποτυχία. 

 

Όλα τα αδιέξοδα τα οποία έχουν εμφανισθεί, είναι αποτέλεσμα των λανθασμένων ενεργειών της 

περιόδου 2015-2019, όπως η ακύρωση του διαγωνισμού του 2014, η απόφαση για «σαλαμοποίηση» 

του έργου σε 8 τμήματα, η μη έγκαιρη ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κλπ. 

 

Παράλληλα, και με δεδομένο ότι λόγω του υπάρχοντος σχεδιασμού το έργο δεν θα είχε ολοκληρωθεί 

μέχρι τις 31/12/2023, το ελληνικό δημόσιο κινδύνευε να επιβαρυνθεί με όλες τις επιπλέον απαιτούμενες 

δαπάνες από την ημερομηνία εκείνη και μετά. Επίσης, αν η ολοκλήρωση του έργου ξεπερνούσε την 

31η/12/2025 το ελληνικό δημόσιο κινδύνευε να επιστρέψει όλους τους ευρωπαϊκούς πόρους που θα είχε 

λάβει για το έργο αυτό. 

 

Η παρούσα κυβέρνηση και επιθυμεί το έργο, και θα εντοπίσει τον τρόπο για να το υλοποιήσει. Χρειάζεται 

λίγο χρόνο, προκειμένου να επιτύχει την καλύτερη δυνατή λύση, που θα εξασφαλίζει ότι το έργο θα γίνει 

πραγματικότητα, στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα και με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. 
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Για αυτόν τον λόγο, και σε αντίθεση με την παρελθούσα κυβέρνηση, πρώτα θα συνεννοηθεί σχετικά με 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά θα προβεί στις όποιες ανακοινώσεις.             

 
                                     
 
 

                                                                      Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
                                                                   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

 
 

                                                                 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
                                                                                                ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΗΡΑΙΟΥ 
 
Εσωτερική διανομή: 
Πολιτικό Γραφείο 
Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών 
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