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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Αποκεντρωµένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και οι Περιφέρειες χωρικής
της αρµοδιότητας (Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας) έχουν µεγάλες δυνατότητες
ανάπτυξης. Ο φυσικός και ο πολιτιστικός τους πλούτος, η παραγωγή ενέργειας και η
γεωγραφική τους θέση ως πύλες

εισόδου στην Ευρώπη και στα Δυτικά Βαλκάνια

αποτελούν τα κύρια συγκριτικά τους πλεονεκτήµατα.

Αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα προσπαθήσαµε να αναδείξουµε και να αξιοποιήσουµε
µε µια σειρά από πρωτοβουλίες σε συνεργασία τόσο µε τους τοπικούς φορείς όσο και µε
τα

αρµόδια

υπουργεία

προκειµένου

να

αποτελέσουν

αντικείµενο

επενδυτικού

ενδιαφέροντος.

Έχοντας την τιµή να διατελέσω ως η τελευταία διορισµένη Περιφερειάρχης Ηπείρου
συµµετείχα ενεργά στην προετοιµασία µετάβασης από τις Κρατικές στις Αιρετές
Περιφέρειες, έναν νέο θεσµό µε σκοπό την ενίσχυση της Αυτοδιοίκησης και της
Περιφερειακής Ανάπτυξης. Στόχος µου τόσο ως Γενικής Γραµµατέως Περιφέρειας
Ηπείρου, όσο και στη συνέχεια ως Γενικής Γραµµατέως Αποκεντρωµένης Διοίκησης ήταν
η οµαλή και χωρίς προβλήµατα µετάβαση από τις Κρατικές στις Αιρετές Περιφέρειες
Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας.

Ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε έχοντας εποικοδοµητική και συνεχή συνεργασία µε όλους
ανεξαιρέτως τους πολιτικούς, αυτοδιοικητικούς, παραγωγικούς, κοινωνικούς φορείς και
πρωτίστως τους Πολίτες της περιοχής. Διότι

µόνο ο Πολίτης είναι αυτός που µας

κρίνει, µας απορρίπτει ή µας επιβραβεύει.
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A. MΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Διαχείριση θεμάτων που εμπίπτουν των αρμοδιοτήτων
των μεταφερόμενων υπηρεσιών

Δεδομένου ότι το πρώτο εξάμηνο του 2011 αποτέλεσε μεταβατική περίοδο και είχαμε υπό την
εποπτεία μας όλες τις παραγωγικές υπηρεσίες, όπως είναι οι Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές
(Ε.Δ.Α), οι Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης (Δ.Ι.Σ.Α.), Δημοσίων Έργων (Δ.Δ.Ε), Ελέγχου
Συντήρησης Έργων (Δ.Ε.Σ.Ε.)

και Ελέγχου Κατασκευής Έργων (Δ.Ε.Κ.Ε.),

καθώς και τα

Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης, καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε

να

απεμπλακούν οι διαδικασίες και να επιταχυνθεί η πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ, των
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και του Αναπτυξιακού Νόμου.

Καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξοικονόμηση και εξασφάλιση πόρων καθώς και
την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των εν λόγω υπηρεσιών, ώστε να
αφήσουμε σημαντική παρακαταθήκη στους Περιφερειάρχες και να μην υπάρξει κενό λειτουργίας
που θα ήταν εις βάρος της εξυπηρέτησης των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό τις αρχές του 2011, που ανέλαβα τα καθήκοντα μου, συνεργαστήκαμε,
πραγματοποιώντας με πρωτοβουλία μου συντονιστικές συσκέψεις με τους ΟΤΑ και τους φορείς
όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων καθώς και των υπηρεσιακών παραγόντων, προκειμένου να
ενταχθούν στο ΕΣΠΑ έργα που θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των
κατοίκων και θα έχουν πολλαπλασιαστικά οφέλη για τους ίδιους και τις περιοχές αυτές.
Ταυτόχρονα αφήσαμε ένα μεγάλο αριθμό ώριμων προτάσεων (μελετών και έργων), οι οποίες
είχαν κατατεθεί και βρίσκονταν στο στάδιο της υπογραφής από τις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές
Αρχές, ώστε να εντάσσονταν άμεσα από τους Περιφερειάρχες.

Κατά το διάστημα αυτό δείχνοντας το ενδιαφέρον της Κυβέρνησης για την περιοχή οργανώθηκαν
δύο συσκέψεις σε κάθε Περιφέρεια ξεχωριστά με την παρουσία του Υπουργού Περιφερειακής
Ανάπτυξης, ενώ παράλληλα με την έγκριση της ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΗΣ για σημαντικούς
άξονες των ΠΕΠ, όπως είναι οι άξονες «Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας» και
«Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής», επιτεύχθηκε η δυνατότητα ένταξης κι άλλων έργων.
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Ενδεικτικά η δράση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας ως προς τα
θέματα αυτά :

Α1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΠΑ
Παρά τη δύσκολη δημοσιονομική συγκυρία, η οποία δεν ευνοούσε της διάθεση εθνικών πόρων
για δημόσιες επενδύσεις αξιοποιήσαμε με τον καλύτερο και πιο αποδοτικό τρόπο τα κονδύλια
του ΕΣΠΑ, βελτιώνοντας τους δείκτες ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα που κατέταξαν τις
Περιφέρειες Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας μεταξύ των πρώτων Περιφερειών της χώρας σε
επίπεδο επιδόσεων και αποτελεσμάτων.

EΝΔΕΙΚΤΙΚΑ για την Ήπειρο σημειώνεται ότι η απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ από το 3,2% το
Δεκέμβριο του 2009 ανήλθε στο 27,46% τις 30 Ιουνίου 2011, ενώ στην Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας αυξήθηκαν αισθητά οι ρυθμοί υλοποίησής του.

Το σύνολο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.) Ηπείρου και Δυτικής
Μακεδονίας ανέρχονταν στο ποσό των 712.095.471, 00 €, εκ των οποίων 332.300.000,00 €
αφορούν το ΠΕΠ Ηπείρου και 379.795.471,00 το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας.

Ειδικότερα το Π.Ε.Π. Ηπείρου ξεπέρασε το 100% της ενεργοποίησής του καθώς και το ποσοστό
επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης των έργων, η οποία και συγχρηματοδοτείται,
Οι εντάξεις ανέρχονταν σε ποσοστό (επί του εκχωρημένου ) 107,25%
Οι συμβάσεις ανέρχονταν σε ποσοστό (επί του εκχωρημένου ) 50,26%
Οι πληρωμές ανέρχονταν σε ποσοστό (επί του εκχωρημένου )20,80%

Να σημειωθεί ότι το ΠΕΠ Ηπείρου ξεκίνησε με 420 εκ. ευρώ στο ΕΣΠΑ, από τα οποία τα 332,3 εκ.
ευρώ αφορούσαν έργα ενώ τα υπόλοιπα αφορούσαν προγράμματα μέσω τραπεζών για ιδιωτικές
επενδύσεις.

Σε ό,τι αφορά το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας σε ποσοστό επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης των
έργων, η οποία και συγχρηματοδοτείται,
Οι εντάξεις ανέρχονταν σε ποσοστό (επί του εκχωρημένου ) 57,83 %
Σελίδα 5 α̟ό 54

Οι συμβάσεις ανέρχονταν σε ποσοστό (επί του εκχωρημένου ) 28,75 %
Οι πληρωμές ανέρχονταν σε ποσοστό (επί του εκχωρημένου)22,42%.

Να σημειωθεί ότι εκτός των ανωτέρω ποσών η Ε.Δ.Α. Δυτικής Μακεδονίας έχει αναλάβει τη
διαχείριση ποσού 30.000.000,00 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη» (Ταμείο Συνοχής) για τη χρηματοδότηση προμηθειών και έργων της ΔΙΑΔΥΜΑ, που
αφορούν το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας. Μέχρι
τις 30-06-2011 είχαν ενταχθεί δύο (2) έργα συνολικού προϋπολογισμού 20.212.886,18 €.

Πέραν των έργων που εντάχθηκαν και αναφέρουμε ανά τομέα, στις 30 Ιουνίου, παραδώσαμε
και σημαντικές μελέτες, που είχαν ήδη συμβασιοποιηθεί καθώς και έργα με άμεση δυνατότητα
ένταξης. Ενδεικτικά :

Για την περιοχή της Ηπείρου παραδώσαμε μελέτες όπως :
•

Τη χωροθέτηση εργοστασίου επεξεργασίας αποβλήτων (ύψους 60 χιλ. ευρώ),

•

Τη σκοπιμότητα – βιωσιμότητα και χωροθέτηση νέων χώρων οργανωμένης υποδοχής
βιομηχανικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (Β.Ε.ΠΕ), (ύψους 38,1 χιλ. ευρώ),

•

Την αποκατάσταση και αξιοποίησης λατομικών περιοχών (ύψους 40 χιλ. ευρώ),

•

Την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα της
Ηπείρου (ύψους 41.8 χιλ. ευρώ),

•

Την εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Πράσινη Ανάπτυξη (ύψους 31,1 χιλ. ευρώ),

•

Τη διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων και λυμάτων πτηνο-κτηνοτροφικών μονάδων (ύψους
36,2 χιλ. ευρώ),

•

Την αποτύπωση του ενεργειακού χάρτη της περιοχής και των αποθεμάτων ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας (ύψους 36,2 χιλ. ευρώ).

Για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας παραδώσαμε έργα με άμεση δυνατότητα ένταξης
όπως :
•

Ανάδειξη Νεολιθικού Οικισμού Αυγής Νομού Καστοριάς (1,8 εκ. €)

•

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δήμου Βελβεντού (2,3 εκ. €)

•

Κατασκευή 3ου Νηπιαγωγείου Αμυνταίου (850 χιλ. €)

•

Προμήθεια Αξονικού Τομογράφου στο Νοσοκομείο Καστοριάς (389 χιλ. €)

•

Βελτίωση οδού Μικροβάλτου – Λιβαδερού (3 εκ. €)

•

Βελτίωση οδού από γέφυρα έως οικισμό Αγίας Άννας (700 χιλ.€)

•

Αποχέτευση οικισμών Δημοτικής Ενότητας Αγίας Τριάδας Δήμου Καστοριάς (2,7 εκ. €).
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Α2. ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Δώσαμε προτεραιότητα σε σημαντικά οδικά έργα στα αστικά κέντρα και σε οικισμούς, καθώς με
την κατασκευή και ολοκλήρωσή τους θα συμβάλουν καθοριστικά στην επίλυση κυκλοφοριακών
προβλημάτων και θα αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Εντάξαμε στο ΕΣΠΑ ενδεικτικά μεταξύ άλλων, τα παρακάτω έργα :

Στην Περιφέρεια Ηπείρου :
•

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΚΟΜΒΟΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ - Α/Κ ΜΕ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΤΗΣ Ε.Ο.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΑΡΤΑΣ προϋπ. 14,5 εκ. €

•

5η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ (ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΑΡΓΑΣ) προϋπ. 1,5 εκ. € (τουριστικός προορισμός)

•

ΒΕΛΤΙΩΣΗ 4ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΤΑ - ΡΟΔΑΥΓΗ - ΓΕΦΥΡΑ ΠΛΑΚΑΣ (ΤΜΗΜΑ: ΡΟΔΑΥΓΗ
- ΣΟΥΜΕΣΙ, Α ΚΛΑΔΟΣ: ΡΟΔΑΥΓΗ - ΚΑΚΟΛΑΓΚΑΔΟ) προϋπ. 3,4 εκ. €.

•

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΒΟΓΙΑΝΟΥ (πόλης Ιωαννίνων) προυπ. 4,5 εκ, €.

•

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΟΔΟΣ ΚΕΝΑΝ ΜΕΣΑΡΕ) προϋπ.
2,05 εκ. €

•

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Δ. ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ 6,3 εκ. €

•

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Δ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ 3,3 εκ. €.

Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας :
•

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΎ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΡΑΝΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΠΤΕΛΕΑΣ, προϋπ. 1,7 εκ. €.

•

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΡΟΥ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, προϋπ. 1,8 εκ. €.

Παράλληλα σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και συμβάλλοντας στην υλοποίηση των
μεγάλων έργων, χρηματοδοτήθηκαν έργα από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα .
Συγκεκριμένα :
Στην Περιφέρεια Ηπείρου χρηματοδοτήθηκε :
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• η κατασκευή του Τμήματος Καρτέρι – Πάργα στον οδικό άξονα Ηγουμενίτσα – Πρέβεζα,
προϋπολογισμού 50 εκ.€. Είναι ένα σημαντικό έργο καθώς συνδέει τα παράλια με το
Λιμάνι της Ηγουμενίτσας και θα συμβάλλει στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.
Στη Δυτική Μακεδονία προωθήθηκαν :
•

Η ολοκλήρωση των καθέτων αξόνων της Εγνατίας οδού. Συγκεκριμένα έγιναν όλες οι
προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη δημοπράτηση των τμημάτων Κορομηλιά –
Κρυσταλοπηγή και Νίκη – Φλώρινα συνολικού προϋπολογισμού 220 εκ. ευρώ.

•

Ξεκίνησαν και εκπονήθηκαν από την Εγνατία Α.Ε. και το Υπουργείο Υποδομών οι μελέτες
για τον κάθετο άξονα Φλώρινα – όρια Νομού Λάρισας με στόχο να δημοπρατηθούν μέχρι
τέλος του 2011 τμήματα αυτού του άξονα συνολικού προϋπολογισμού 200 εκ. ευρώ.

Επίσης χρηματοδοτήθηκε μέσα από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013
η κατασκευή του Φράγματος Νεστορίου. Ο ονομαστικός προϋπολογισμός της κατασκευής του
φράγματος και των συνοδευτικών έργων ανέρχεται περίπου στα 55 εκατομμύρια ευρώ και με
την κατασκευή του αρδευτικού θα αρδευτούν 70.000 στρέμματα καλλιεργειών.

Α3. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Αναγκαία κρίνουμε τη σύνδεση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς με το τουριστικό προϊόν των
περιφερειών μας δεδομένου ότι αποτελούν σημαντικά και κρίσιμα εργαλεία για την προβολή
του τόπου αλλά και αφετηρία ανάπτυξής του.
Στο πλαίσιο αυτό και σε στενή συνεργασία με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού
και Τουρισμού, οριστικοποιήσαμε τις δράσεις μας και λάβαμε σημαντικές αποφάσεις στο πλαίσιο
της αξιοποίησης όσο το δυνατόν περισσότερων κονδυλίων στο πλαίσιο της 4ης προγραμματικής
περιόδου για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ηπείρου και της Δυτικής
Μακεδονίας.
Στην Περιφέρεια Ηπείρου εντάχθηκαν και δρομολογήθηκε η υλοποίησή τους έργα ύψους 12
εκ. € σ το Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού :
•

στον αρχαιολογικό χώρο της Νικόπολης και το Ρωμαϊκό Υδραγωγείο 2 εκ. €,

•

στον αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης 3 εκ. €,
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•

στον Αρχαιολογικό χώρο του Νεκρομαντείου 2,5 εκ. €,

•

στο Ξενία της Άρτας 1,5 εκ. €.

Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας :

•

Δρομολογήθηκε η αποκατάσταση και ανάδειξη των ιστορικών και πολιτιστικών μνημείων
της περιοχής με μία συνολική παρέμβαση (8.000.000,00 €).

•

Στηρίχθηκε ο σύγχρονος πολιτισμός, με την ένταξη στο ΕΣΠΑ, ενός έργου πρότυπου για τα
δεδομένα της περιοχής και όχι μόνο, την κατασκευή νέου σύγχρονου κτιρίου για την
βιβλιοθήκη Κοζάνης (15.000.000,00 €)

•

Ενισχύθηκε η

εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες της με κατασκευή νέων κτιριακών

υποδομών και την προμήθεια σύγχρονου μαθησιακού εξοπλισμού για ειδικά σχολεία
(4.000.000 €) και ΑΕΙ – ΤΕΙ (8.300.000 €).

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι στα Επιχειρησιακά Προγράμματα, για την προγραμματική
περίοδο 2007-2013, είχαν ενταχθεί (έως τις 30-06-2011) για την προστασία και ανάδειξη της
πολιτιστικής κληρονομιάς της τα εξής έργα ανά Περιφέρεια :
Στην Περιφέρεια Ηπείρου
•

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ 9,1 εκ. €.

•

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ - ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΥΖΝΤΙΝΑΣ 680 χιλ. €.

•

ΑΝΑΔΕΙΞΗ-ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΧΑΙΑΣ
ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ – ΝΑΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑ – ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ 2 εκ. €.

•

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΟΥ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΣΣΩΠΗΣ 600 χιλ. €.

•

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΤΩ ΠΟΛΗΣ ΓΙΤΑΝΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1 εκ. €.

•

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ 500
χιλ. €.

•

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Β ΦΑΣΗ) 1,5 εκ. €.
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ΑΜΒΡΑΚΙΑΣ:

ΔΥΤΙΚΗ

•

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1,2
εκ. €.

•

ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
ΡΟΓΚΟΒΟΥ, ΣΤΟ ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ ΖΑΓΟΡΙΟΥ , Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1,7 εκ. €.

•

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΓΕΝΝΕΣΙΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΟΡΩΝΗΣΙΑΣ Ν. ΑΡΤΑΣ 400 χιλ. €.

•

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΆΡΤΑΣ» Ν. ΆΡΤΑΣ
1,5 εκ. €

•

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΝΕΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ 150 χιλ. €.

•

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ 150
χιλ. €

•

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 150 χιλ. €

•

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 150 χιλ. Ε.

•

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΩΝ ΚΤΡΙΩΝ ΤΟΥ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ Ν. ΑΡΤΑΣ 500 χιλ. €.

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ

ΧΡΗΣΕΩΝ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

•

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ, 200
χιλ. €.

•

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΜΠΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, 300 χιλ. €.

•

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΛΥΠΙΟΥ ΕΝΟΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, 200 χιλ. €.

•

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΤΖΩΤΖΑ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ, 330 χιλ.€.

•

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΠΟΥΛΚΩΣ ΣΤΗ ΣΙΑΤΙΣΤΑ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ, 1,5 εκ. €.

•

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΙΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, 349 χιλ. €.

•

ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΙΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ Α’ ΚΑΙ Β’ , 580 χιλ. €.

•

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΑΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΝΟΡΙΑΣ ΕΛΕΟΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ, 310 χιλ €.
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•

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΧΥΡΩΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΟΛΟΥ ΤΗΣ ΔΙΟΚΛΗΤΙΑΝΟΥΠΟΛΗΣ, 750 χιλ. €.

•

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΩΣΗ
ΚΑΣΤΡΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ (Β’ ΦΑΣΗ), 900 χιλ, €.

Α4. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΥΠΟΔΟΜΕΣ
1. Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων :
Στην Περιφέρεια Ηπείρου υπήρχε μια σημαντική υστέρηση στην υλοποίηση των έργων
Διαχείρισης Απορριμμάτων, η οποία οφειλόταν τόσο στην έλλειψη πολιτικής βούλησης για τη
λύση των προβλημάτων, όσο και στην άρνηση της τοπικής κοινωνίας να αποδεχτεί τη λειτουργία
του «ΧΥΤΑ Ελληνικού» στην περιοχή τους.
Ωστόσο με τη συνεχή διαβούλευση, με σεβασμό στις τοπικές κοινωνίες και τη συγκρότηση
Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΣΔΑ με στόχο την ταχύτερη υλοποίηση των έργων, την
προώθηση της ωρίμανσης των έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων και την ένταξη τους στο
ΕΣΠΑ, πετύχαμε :
•

Την ολοκλήρωση του έργου της κατασκευής του ΧΥΤΑ Ελληνικού, το οποίο έχει τεθεί
σε δοκιμαστική λειτουργία.

•

Τη δρομολόγηση το κλεισίματος του ΧΑΔΑ Δουρούτης και τη δημοπράτηση του έργου
της αποκατάστασής της, προϋπολογισμού ύψους 7,8 εκ. €.

•

Τη δρομολόγηση για κατασκευή εργοστασίου επεξεργασίας στερεών αποβλήτων με την
εξασφάλιση της χρηματοδότησης της οριστικής τεχνικής μελέτης της μονάδας
επεξεργασίας στερεών αποβλήτων και ΧΥΤΥ προϋπολογισμού 400.000,00 € από το ΠΔΕ.
Έχει ολοκληρωθεί η χωροθέτησή του και ήδη έχει προωθηθεί στην Ειδική Υπηρεσία
Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ.

•

Την αποκατάσταση, μέσω της τεχνικής βοήθειας, των σαράντα οκτώ (48) υφιστάμενων
ΧΑΔΑ και την ένταξή τους στο ΕΣΠΑ.

Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, όπου τα πράγματα ήταν καλύτερα, με στόχο την
προστασία του περιβάλλοντος συνεχίστηκε η χρηματοδότηση υποδομών και εξοπλισμού για το
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων της Δυτικής Μακεδονίας.
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Πρόκειται για τα 30.000.000,00 €, των οποίων τη διαχείριση έχει αναλάβει η Ε.Δ.Α. Δυτικής
Μακεδονίας από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ταμείο
Συνοχής) για τη χρηματοδότηση προμηθειών και έργων της ΔΙΑΔΥΜΑ, που αφορούν το
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας. Μέχρι τις 30-06-2011
είχαν ενταχθεί δύο (2) έργα συνολικού προϋπολογισμού 20.212.886,18 €. :
•

Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης Απορριμμάτων, συνολικού προϋπολογισμού
11.425,000,00€ και

•

Συμπληρωματικές Υποδομές Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων
Δυτικής Μακεδονίας, συνολικού προϋπολογισμού 8.787.886,18 €.

Η εν λόγω παρέμβαση περιλαμβάνει και μία πιλοτική, για το σύνολο της χώρας παρέμβαση που
αφορά τη διαχείριση της λυματολάσπης των βιολογικών καθαρισμών (9.787.113,82 €).

2. Βιολογικοί Καθαρισμοί
Με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος δρομολογήθηκαν οι απαραίτητοι βιολογικοί
καθαρισμοί.
Δίνοντας προτεραιότητα σε τουριστικές περιοχές της Ηπείρου εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ, έργα που
θα επιφέρουν την επιδιωκόμενη προστιθέμενη αξία όπως :
•

Αποχέτευση δημοτικών διαμερισμάτων
προϋπολογισμού 13,4 εκ. €.

και

Οικισμών

Δήμου

•

Αποχέτευση Ηγουμενίτσας, προϋπολογισμού 4,5 εκ. €.

•

Επέκταση – Αναβάθμιση – Εκσυγχρονισμός Αποχετευτικού
Παραλίμνιας Ζώνης Ιωαννίνων, προϋπολογισμού 4,5 εκ. €

Πάργας

Συστήματος

Αντίστοιχα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ τα παρακάτω έργα:
•

Δίκτυο ύδρευσης Δ.Δ. Πέρδικας Δήμου Πτολεμαϊδας (Β’ Φάση) – Εσωτερικό Δίκτυο
Ύδρευσης Δ.Δ. Πέρδικας, προϋπολογισμού 1,5 εκ. €

•

Εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμού Εράτυρας Δήμου Ασκίου,
προϋπολογισμού 1,7 εκ. €

•

Εσωτερικό Δίκτυο ύδρευσης οικισμού Ν. Χαραυγής Δήμου Κοζάνης, προϋπολογισμού
1,4 εκ. €
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•

Ύδρευση οικισμών Δήμου
προϋπολογισμού 1,1 εκ. €.

Ηρακλειωτών

Ν.

Γρεβενών

(Τμήμα

Γρεβενών),

3. Προστασία οικοσυστημάτων Λίμνης Παμβώτιδας, Καλαμά και Αμβρακικού Κόλπου.
Ολοκληρώθηκαν οι Μελέτες για την αποκατάσταση-επανασύνδεση του οικοσυστήματος
των πηγών της Αμφιθέας με τη λίμνη Παμβώτιδα, καθώς και έργων ανάπλασηςαξιοποίησης και προστασίας της ίδιας της λίμνης, των παραλιμνίων περιοχών αλλά και
διαμόρφωσης του Οικολογικού Πάρκου που βρίσκεται σε αυτή.
Μέσα από τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων και αποφάσεων από κοινού με τους
παρακαλάμιους φορείς, μπήκε τάξη στην ασυδοσία που επικρατούσε και κάναμε πράξη
την προστασία και την ανάδειξη του ποτάμιου οικοσυστήματος του Καλαμά.
Εγκρίθηκε το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΣΑ» με στόχο την προστασία και τη
σωστή διαχείριση του ευαίσθητου οικοσυστήματος της περιοχής του Αμβρακικού.

Α5. ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
Mε στόχο τη βελτίωση των δομών και την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και σκοπό τη
βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον Πολίτη προωθήσαμε δράσεις και
παρεμβάσεις μέσω του ΕΣΠΑ , όπως είναι η χρηματοδότηση της προμήθειας σύγχρονου
εξοπλισμού ακτινοδιαγνωστικού και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στα Νοσοκομεία και τα
Κέντρα Υγείας, η ενίσχυση και ο εκσυγχρονισμός του στόλου του Ε.Κ.Α.Β. κ.α. Συγκεκριμένα
είχαν ενταχθεί (έως τις 30-06-20121) ανά Περιφέρεια τα παρακάτω έργα :
Στην Περιφέρεια Ηπείρου :
•

Προμήθεια έντεκα (11) ασθενοφόρων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ, προϋπολογισμού 770.000
€.

•

Επέκταση – Αναδιαρρύθμιση και Προμήθεια – Εγκατάσταση εξοπλισμού του Γενικού
Νοσοκομείου – Κ.Υ. Φιλιατών προϋπολογισμού 15,4 εκ. €.

•

Προσθήκη πενταόροφου κτιρίου νοσηλευτικών μονάδων
Νοσοκομείου Ιωαννίνων προϋπολογισμού 29,4 εκ. €.

στο

Πανεπιστημιακό

Σημαντικά βήματα έγιναν στον τομέα αντιμετώπισης της κρίσης εξαρτημένων ατόμων από ουσίες
και αλκοόλ. Για το σκοπό αυτό εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΠΕΠ Ηπείρου η
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ολοκλήρωση του Πολυδύναμου Κέντρου Αντιμετώπισης Αλκοολικών στο Νοσοκομείο «Γ.
Χατζηκώστα» Ιωαννίνων με συνολική δημόσια δαπάνη 9,5 εκ € και τελικό δικαιούχο τη
ΔΕΠΑΝΟΜ.
Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας :

•

Προμήθεια μαγνητικού τομογράφου στο Γενικό Νοσοκομείου Κοζάνης, προϋπολογισμού
1,0 εκ. €.

•

Προμήθεια δεκατεσσάρων (14) ασθενοφόρων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας, προϋπολογισμού 0,98 εκ. €.

•

Προμήθεια και εγκατάσταση Αξονικού Τομογράφου στο Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών,
προϋπολογισμού 0,35 εκ. €.

Παράλληλα επιταχύναμε τις διαδικασίες ωρίμανσης του έργου κατασκευής της νέας πτέρυγας
του «Μποδοσάκειου» Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας προκειμένου να γίνει η ένταξή του στο ΕΣΠΑ
και να ξεκινήσει άμεσα η υλοποίησή του.

Α6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Ενεργοποιώντας τις ωφέλειες μιας ακόμη αναπτυξιακής ατμομηχανής, του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων, και παρά τη δημοσιονομική κρίση, εντάξαμε τόσο στην Ήπειρο, όσο και
στη Δυτική Μακεδονία σημαντικές μελέτες για έργα που συνέβαλαν και συνεχίζουν να
συμβάλουν στην ουσιαστική ανάπτυξη της περιοχής.
Ο προϋπολογισμός του έτους του 2011 ανήλθε στο ποσό των 124.000.000,00, εκ των οποίων τα
14.000.000,00 από Εθνικούς Πόρους.
Παράλληλα με παρεμβάσεις μας ενισχύθηκε επιπλέον η Περιφέρεια Ηπείρου μέσω του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) με το ποσό των 2,7 εκ. €, για την αντιμετώπιση
προβλημάτων που προέκυψαν από τις θεομηνίες του Δεκέμβρη του 2010.

Εκτός από την υλοποίηση των ήδη υπαρχόντων αναπτυξιακών προγραμμάτων (ΠΙΝΔΟΣ,
Ε.Α.Π.Π.Η., Ε.Α.Π.Ε.Κ., ΘΗΣΕΑΣ,

ΕΠΑΔΥΜ, κ.λ.π.) προωθήθηκαν όλες οι διαδικασίες για την

έγκριση δύο νέων Αναπτυξιακών Προγραμμάτων με τίτλους :
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«Αειφορική Ανάπτυξη στον Αμβρακικό», στην Περιφέρεια Ηπείρου, προϋπολογισμού
120.000.000,00 € (τα 80.000.000,00 € από Εθνικούς Πόρους) και
«Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βιώσιμης Ανάπτυξης Βερμίου», στη Δυτική Μακεδονία,
προϋπολογισμού 198.600.000,00 € (τα 40.410.000,00 € από Εθνικούς Πόρους).
τα οποία με την ανάληψη στοχευμένων παρεμβάσεων θα αναζωογονήσουν το αναπτυξιακό
δυναμικό και θα τονώσουν την τοπική οικονομία, παρεμβαίνοντας σε τομείς αιχμής, οι οποίοι
συνάδουν με τις ιδιαιτερότητες, την αναπτυξιακή ταυτότητα και τα αναπτυξιακά πλεονεκτήματα
των αντίστοιχων περιοχών.

Α7. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (ν.3299/2004)
Ο Αναπτυξιακός Νόμος αποτέλεσε για εμάς, το βασικό εργαλείο της νέας αναπτυξιακής πολιτικής
που εφαρμόσαμε στην περιοχή και τον αξιοποιήσαμε με τον πλέον αποδοτικό τρόπο, δίνοντας
προστιθέμενη αξία, απ’ άκρη σ’ άκρη σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία, στον πρωτογενή, στο
δευτερογενή και στον τριτογενή τομέα.

Με σκληρή και μεθοδική δουλειά, βάλαμε στόχους, κλείσαμε τρύπες του παρελθόντος και
πετύχαμε την καλύτερη δυνατή στήριξη της επιχειρηματικότητας, ενώ έγκαιρα ενεργοποιήσαμε
ένα ακόμη αναπτυξιακό εργαλείο, τον Νέο Επενδυτικό Νόμο (ν. 3908/2011) και σε συνεργασία
με τις Περιφέρειες ιδρύθηκαν και λειτούργησαν τα «Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών» και ήδη
μέχρι τις 30 Ιουνίου 2011, υπήρχαν κατατεθειμένες αιτήσεις νέων επενδυτικών σχεδίων τόσο
στην Ήπειρο, όσο και στη Δυτική Μακεδονία.

Κατά το έτος 2010 και το 1ο εξάμηνο του 2011 καταβάλαμε όλες τις προηγούμενες οφειλές και
εγκρίναμε την ένταξη στα κίνητρα του Αναπτυξιακού Νόμου διακοσίων σαράντα οκτώ (248)
επενδυτικών σχεδίων τα οποία κατανέμονται στις Περιφέρειες Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας,
αντίστοιχα, ως εξής :
Εκατόν εξήντα έξι (166) επενδυτικά σχέδια συνολικού κόστους 141,4 εκ. ευρώ, με το
ύψος της επιχορήγησης να φτάνει τα 70,3 εκ. ευρώ και
Ογδόντα δύο (82) επενδυτικά σχέδια συνολικού κόστους 47,5 εκ. ευρώ, με το ύψος της
επιχορήγησης να φτάσει τα 20,4 εκ. ευρώ.
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Μεταξύ των επενδύσεων που εντάχθηκαν υπάρχουν καινοτόμες επενδύσεις, οι οποίες μπορούν
να τονώσουν την εγχώρια αγορά και να προωθήσουν τις εξαγωγές.
Αναφέρουμε σαν παραδείγματα :
-

Την εταιρεία «ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», η οποία έχει Μονάδα Παραγωγής
Ανελκυστήρων στη Μεγάρχη του Δήμου Πέτα Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. Η επένδυση
είχε ενταχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο, παράγει ένα καινοτόμο, πρωτοποριακό και
οικολογικό προϊόν και ήδη ενεργοποιείται σε εξαγωγές στη γειτονική Αλβανία, Γερμανία
και άλλες χώρες.

-

Την εταιρεία EUROPRAWN HELLAS, η οποία προωθεί ένα νέο σύστημα ιχθυοκαλλιεργειών.
Πρόκειται για μια μονάδα εντατικής εκτροφής γαριδας, με το σύστημα των χερσαίων
βιοασφαλών δεξαμενών.

Παράλληλα εξαντλήσαμε κάθε δυνατότητα να απεμπλακούν επενδυτικά σχέδια που έμειναν σε
εκκρεμότητα γιατί αντιμετώπιζαν προβλήματα που οφείλονταν είτε στην έλλειψη απαραίτητων
δικαιολογητικών, είτε στη νομοθεσία.

Προώθηση ιδιωτικών Επενδύσεων

Επιπρόσθετα και πέραν του αναπτυξιακού νόμου, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πολιτικής του
Υπουργείου Ανάπτυξης και με στόχο την προώθηση των ιδιωτικών επενδύσεων και την
αξιοποίηση όλων των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής, προχωρήσαμε στην
καταγραφή τόσο των επενδυτικών σχεδίων δημόσιου και ιδιωτικού ενδιαφέροντος, όσο και
των προβλημάτων που αντιμετώπιζαν ως προς την υλοποίησή τους (νομοθετικό πλαίσιο,
γραφειοκρατία, κλπ.). Όλα τα στοιχεία υποβλήθηκαν συνοδευόμενα από προτάσεις μας στο
Υπουργείο, με σκοπό την απεμπλοκή των επενδυτικών σχεδίων και την επιτάχυνση της
υλοποίησής τους.

Σελίδα 16 α̟ό 54

Α8. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ JESSICA με 30 εκ.
Υπογράψαμε

με το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και την

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων τις συμβάσεις για τη δημιουργία Ταμείου Χαρτοφυλακίου
JESSICA στο οποίο διαθέσαμε μέσα από το ΕΣΠΑ 15 εκ. ευρώ, ανά Περιφέρεια

για

χρηματοδότηση έργων και δράσεων αστικής ανάπλασης.
Παράλληλα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διατέθηκε ποσό 10 εκ. ευρώ από το
επιχειρησιακό πρόγραμμα (ΕΣΠΑ) Δυτικής Μακεδονίας στο Ειδικό Ταμείο Χρηματοδότησης
«Εξοικονομώ κατ’ οίκον» για επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε ιδιωτικές κατοικίες.

Α9. ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α’ ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΟΥ
Παράλληλα με τα ανωτέρω προβήκαμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, σύμφωνα με τις
εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη διοικητική υποστήριξη και την προώθηση
σημαντικών δράσεων για την ενίσχυση των αυτοδιοικητικών φορέων καθώς και για την
ορθολογική διαχείριση τόσο του υπαλληλικού προσωπικού όσο και του κτιριακού δυναμικού
σε συνεργασία πάντα με τους εκπροσώπους των ΟΤΑ. Ενδεικτικά αναφέρουμε :

1. ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 256 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
πραγματοποιήθηκαν έγκαιρα και στον οριζόμενο χρόνο οι ακόλουθες ενέργειες:
•

Μετατάχθηκαν αυτοδίκαια στις αιρετές Περιφέρειες Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας
όσοι κατά την 1.1.2010 υπηρετούσαν σε οργανικές μονάδες των οποίων οι αρμοδιότητες
απονέμονται στην περιφέρεια της αντίστοιχης χωρικής αρμοδιότητας

•

Μετατάχθηκαν αυτοδίκαια όσοι υπηρετούσαν στα Τμήματα Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων
και Κοινοτήτων (ΤΥΔΚ) στο Δήμο της έδρας του κάθε Νομού.
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Συνολικά μετατάχθηκαν διακόσιοι είκοσι τρεις (223) υπάλληλοι εκ των οποίων οι εκατόν σαράντα
επτά (147) στην Περιφέρεια Ηπείρου και οι εβδόμηντα έξι (76) στην Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας.

2. ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Σε εφαρμογή του με αριθμ. πρωτ. 26151/24-06-2011 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών
έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες ως προς τη στέγαση των μεταφερόμενων υπηρεσιών και η
μεταφορά του εξοπλισμού τους, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία τους.

Στο πλαίσιο αυτό και σε αγαστή συνεργασία με τις Αιρετές Περιφέρειες παραχωρήθηκαν από την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση :
-

Ο απαιτούμενος υλικοτεχνικός εξοπλισμός των μεταφερόμενων υπηρεσιών

-

Στην Περιφέρεια Ηπείρου μέρος των εγκαταστάσεων της στο 5ο χλμ. Ιωαννίνων –
Κόνιτσας, όπου στεγάζονταν η Δ/νση Ελέγχου και Συντήρησης Έργων, προκειμένου να
χρησιμοποιηθούν για τη στέγαση των Τεχνικών τους υπηρεσιών

-

Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας χώροι 6.000 τ.μ. στο κτίριο της στο ΖΕΠ Κοζάνης,
για τη στέγαση των μεταφερόμενων υπηρεσιών.

Παράλληλα υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης συνεχίζουν να στεγάζονται στα
Διοικητήρια των Περιφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας, ενώ έγιναν οι
απαιτούμενες προγραμματικές συμβάσεις για τον επιμερισμό των λειτουργικών δαπανών, κατ’
αναλογία των χρησιμοποιούμενων ανά φορέα τετραγωνικών μέτρων.

3. ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ

Για να δώσουμε λύση στα προβλήματα του τόπου από τις θεομηνίες του Δεκέμβρη του 2010,
συνεχής ήταν η συνεργασία μας, με τα αρμόδια υπουργεία προκειμένου να εξασφαλιστούν
πιστώσεις 2,7 εκ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων αλλά και των 1,9 εκ. ευρώ,
από το Υπουργείο Εσωτερικών, που έλαβαν οι ΟΤΑ της Ηπείρου, για την αντιμετώπιση της
κατάστασης και την επούλωση των καταστροφών.
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Πραγματοποιήσαμε μια σειρά από παρεμβάσεις σε δράσεις που συνδέονται με αντιπλημμυρικά
έργα και μελέτες, ώστε να συνδράμουμε στο μέτρο του δυνατού και πάντα στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων μας όλους τους αρμόδιους φορείς.

Ενδεικτικά σας θυμίζω τη συμβολή που είχαμε στις εργασίες αποκατάστασης του φράγματος
Ιμαρέτ στην Άρτα, όπου το ενδεχόμενο κατάρρευσής του φράγματός ήταν ορατό αν δεν
λαμβάνονταν γρήγορα μέτρα και εγκυμονούσε τεράστιους κινδύνους για το οικοσύστημα του
Αμβρακικού.

Άμεση και αποτελεσματική ήταν τον Ιούνιο του 2010 η παρέμβασή μας, στην περίπτωση
διαρροής μαζούτ από εγκαταλειμμένο εργοστάσιο χυμοποίησης στη Γραμμενίτσα στον Άραχθο
απέκλεισε την οικολογική καταστροφή του οικοσυστήματος του Αμβρακικού και του ποταμού
Αράχθου.

4. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

Με την παρ. 18 του άρθρου 94 του «Καλλικράτη», όπως συμπληρώθηκε με το εδάφιο η’ παρ. 10
του άρθρου 18 του Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138 Α’ ), η αρμοδιότητα της μεταφοράς μαθητών από τον
τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης μεταφέρθηκε μετά το πέρας της εξάμηνης μεταβατικής
περιόδου (01-07-2011) από τις Περιφέρειες στους Δήμους.

Δεδομένου ότι οι Δήμοι δεν θα μπορούσαν να είναι έτοιμοι κατά την έναρξη του νέου σχολικού
έτους του 2011, με τις παρεμβάσεις της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση συνέβαλε στην προετοιμασία
της διαδικασίας μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης . Έτσι:

•

Συμμετείχε σε όλες τις συσκέψεις του Υπουργείου Εσωτερικών για το θέμα, και
ταυτόχρονα οργάνωσε ενημερωτικές συναντήσεις με τους Δημάρχους, προκειμένου να
υπάρξει ο καλύτερος συντονισμός των εμπλεκομένων (ανά Περιφέρεια).

•

Προκειμένου να συνδράμει στην εμπρόθεσμη ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών όρισε
υπαλλήλους της, ώστε να βοηθήσουν τους Δήμους για ζητήματα που αφορούν στη
διαδικασία μεταφοράς μαθητών αλλά και για τη διαδικασία ανάθεσης, σύναψης και
εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών.
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•

Εξέδωσε έγκαιρα τις διαπιστωτικές πράξεις για τους Δήμους χωρικής της αρμοδιότητες,
ώστε οι Δήμοι να εξασφαλίσουν τις απαραίτητες παρατάσεις των υφιστάμενων
συμβάσεων (από τις Περιφέρειες).

•

Δόθηκε εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Τμήματα
Προσωπικού και Διοικητικού-Οικονομικού), για τον κατά προτεραιότητα έλεγχο
νομιμότητας των αποστελλόμενων σ’ αυτές αποφάσεων, που αφορούσαν τους
διεξαγόμενους διαγωνισμούς.

•

Γενικά παρακολουθούσε από κοντά όλες τις ενέργειες των Δήμων, για την αντιμετώπιση
των προβλημάτων που προέκυπταν σε κάθε στάδιο των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Ελπίζουμε οι τελευταίες παρεμβάσεις μας προς το Υπουργείο Εσωτερικών, με την καταγραφή των
προβλημάτων, όπως μας τις παρουσίασαν οι Δήμοι στις τελευταίες συσκέψεις που
πραγματοποιήσαμε εντός του Ιουνίου του 2012, να επιφέρουν την επίλυσή τους και την
απεμπλοκή των διαδικασιών.

Α10. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
Για την επίτευξη των ανωτέρω και προκειμένου να ανταποκριθούμε στις βασικές εθνικές
πολιτικές η Αποκεντρωμένη Διοίκηση πραγματοποίησε μια σειρά δράσεων για τον συντονισμό
των ΟΤΑ και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετώπιζαν κατά την εφαρμογή του
Προγράμματος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». Στο πλαίσιο αυτό :
1. Ενεργοποιήσαμε στο έπακρο της υπηρεσίες μας για την άμεση ενημέρωση των ΟΤΑ σε
θέματα εγκυκλίων Υπουργείων, στη διεκπεραίωση του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, που
αποτελεί την κορωνίδα της κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας, τη συνδρομή μας γενικά
στην αντιμετώπιση κάθε προβλήματος των ΟΤΑ ή των Πολιτών.
2. Προωθήσαμε προτάσεις για νομοθετικές ρυθμίσεις προκειμένου να επιλυθούν
προβλήματα, που δημιουργήθηκαν με την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης».
3. Συμμετείχαμε σε πλήθος συσκέψεων και συναντήσεων σε Υπουργεία. Ενδεικτικά
αναφέρουμε :
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Συμμετοχή σε συσκέψεις του Υπουργείου Εσωτερικών, για θέματα των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, για ρύθμιση θεμάτων ΟΤΑ, κ.λ.π.
Συμμετοχή σε συντονιστικές συσκέψεις με τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης
για την πορεία του ΕΣΠΑ, στα Ιωάννινα και την Κοζάνη.
Συμμετοχή σε σύσκεψη με τον Υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Η.Δ. για
την πορεία υλοποίησης της Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
Συμμετοχή σε σύσκεψη με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης για την προώθηση και
απεμπλοκή των επενδύσεων.
Συμμετοχή σε συσκέψεις με τον Υφυπουργό Υποδομών, για την προώθηση των
μεγάλων έργων, στα Ιωάννινα και στην Κοζάνη.
Συμμετοχή σε σύσκεψη με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, στα Ιωάννινα, για
τον συντονισμό των ενεργειών μας στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών του 2011.
4. Διοργανώσαμε τα εγκαίνια των νέων εγκαταστάσεων του Συνοριακού Σταθμού Νίκης, από
τον Υφυπουργό Οικονομικών.
5. Συνεργαστήκαμε με την πρέσβειρα της Ελλάδας στον ΟΟΣΑ, προκειμένου να
αξιοποιηθούν προς όφελος της περιοχής των Πρεσπών, οι σημαντικές αναπτυξιακές
δυνατότητες που προσφέρει το πρόγραμμα «LEED (Local Economic and Employment
Development)» του ΟΟΣΑ.
6. Διοργανώσαμε, στο πλαίσιο του έργου «WINNET 8 : Δικτύωση των γυναικών σε
ευρωπαϊκό επίπεδο», που χρηματοδοτήθηκε από την Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG
IVC, και στο οποίο συμμετείχε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας :
Ανοικτή εκδήλωση στην Κοζάνη, με τη μορφή στρογγυλού τραπεζιού, με αντικείμενο
την ανάπτυξη ενός Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης και την Ισότητα.
Τριήμερο συνέδριο στην Καστοριά με θέμα «Τα Κέντρα Στήριξης Γυναικών προωθούν
την Καινοτομία στην Ισότητα των Φύλων στην Ευρώπη, αντιμετωπίζουν το διαχωρισμό
στην αγορά εργασίας, επηρεάζουν πολιτικές, προωθούν καλές πρακτικές».
Το συνέδριο αποτελούσε ουσιαστικά το κλείσιμο του έργου και τα συμπεράσματά του
συνέβαλαν στην ολοκλήρωση του Σχεδίου Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας.
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7. Διοργανώσαμε συναντήσεις και συσκέψεις με στόχο την επίλυση προβλημάτων.
Ενδεικτικά αναφέρουμε :
Διοργάνωση συναντήσεων με τους φορείς και εκπροσώπους των ΟΤΑ ανά
Περιφερειακή Ενότητα για την πορεία του ΕΣΠΑ, για την αξιοποίηση της δημόσιας
περιουσίας και του υπάρχοντος κτιριακού δυναμικού και για τη μεταφορά μαθητών.
Διοργάνωση συναντήσεων με υπηρεσιακούς παράγοντες, σε όλες τις Περιφερειακές
Ενότητες, με στόχο την επίλυση οργανωτικών προβλημάτων και την καλύτερη παροχή
υπηρεσιών προς τον Πολίτη.
Διοργάνωση συσκέψεων με υπηρεσιακούς παράγοντες για θέματα, όπως η προστασία
και η βιώσιμη ανάπτυξη του δασικού πλούτου, η αντιμετώπιση της παράνομης
υλοτομίας στη Δυτική Μακεδονία, η αντιμετώπιση της λαθροθηρίας και λαθροαλιείας
κ.α.
8. Πραγματοποιήσαμε επιτόπιες επισκέψεις, προς διαπίστωση και επίλυση, προβλημάτων
σε Δήμους και υπηρεσίες. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις επισκέψεις μας στους Συνοριακούς
Σταθμούς, αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, δεδομένου ότι αποτελούν τις
Εισόδους της Χώρας και ως εκ τούτου την εικόνα της προς τα έξω.
9. Συναντηθήκαμε με εκπροσώπους κοινωνικών και Επιστημονικών Φορέων, με στόχο την
προώθηση προτάσεων και την αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων (ΜΕD, INTERREG,
κ.λ.π.)

Σελίδα 22 α̟ό 54

Β. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Διαχείριση θεμάτων που εμπίπτουν των αρμοδιοτήτων
των υπηρεσιών της
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Α.Δ.), σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)
αποτελεί ενιαία αποκεντρωμένη μονάδα διοίκησης του κράτους (σε τοπικό επίπεδο), με μεγάλο
εύρος διοικητικών αρμοδιοτήτων και άσκησης κρατικής εξουσίας και εποπτείας, όπως αναλυτικά
αναφέρονται στο άρθρο 280 του ίδιου Νόμου). Αναλυτικότερα οι αρμοδιότητές και η διάρθρωσή
της καθορίζονται στο Π.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α/2010).

Κατά τη χρονιά που πέρασε διαπιστώθηκε η ανάγκη τροποποίησης ορισμένων διατάξεων τόσο
του Νόμου 3852/20120 όσο και του Π.Δ. 141/2010. Μετά από προτάσεις μας ήδη με τις διατάξεις
του άρθρου 18 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012) έγιναν τροποποιήσεις διατάξεων προς
αποφυγή των δυσλειτουργιών που δημιουργούσαν.

Υπάρχει ωστόσο το περιθώριο περαιτέρω τροποποίησης ή και συμπλήρωσης του θεσμικού
πλαισίου που διέπει τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, που θα συμβάλει σημαντικά στην εν εξελίξει
διοικητική μεταρρύθμιση μέσω της ενίσχυσης του επιτελικού ρόλου των Α.Δ., της μείωσης της
γραφειοκρατίας, της μη επικάλυψης αρμοδιοτήτων και της αποτελεσματικότερης –
αποδοτικότερης λειτουργίας των υπηρεσιών τους.

Στο πλαίσιο αυτό έχουν υποβληθεί στα αρμόδια Υπουργεία προτάσεις σχετικά με :
-

Την ενίσχυση του επιτελικού ρόλου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,

-

Την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών,

-

Την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας,

-

Την αποσαφήνιση του θεσμικού πλαισίου αναφορικά με την κατεδάφιση των αυθαίρετων
κατασκευών, την αφαίρεση παράνομων διαφημίσεων και επιγραφών κ.α.

-

Την εξοικονόμηση και τον εξορθολογισμό πόρων,

-

Τη διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση των Συνοριακών Σταθμών.

Παράλληλα με στόχο τη διοικητική βελτίωση των υπηρεσιών μας ανανεώσαμε τη διαχειριστική
επάρκεια για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων και υποβάλλαμε προτάσεις στο
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Καλλικράτης» του Υπουργείου Εσωτερικών για τη Διοικητική
Μεταρρύθμιση (Οργανωτική και Λειτουργική Αναβάθμιση – Βελτίωση της Διοικητικής
Ικανότητας- Εξορθολογισμός Πόρων και Βελτίωση της Οργανωτικής Λειτουργίας – Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση & Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση κ.α.).

Αναφορικά με τη διαχείριση θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης παραθέτουμε τα εξής :

Β1. ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ – ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Καθιερώνοντας όρους διαφάνειας, αναβαθμίσαμε τη σχέση πολίτη-κράτους, δίνοντας ιδιαίτερη
έμφαση σε θέματα οικονομικής διαχείρισης, προωθώντας τη μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης
των πολιτών και βελτιώνοντας την εν γένει προσβασιμότητα τους, στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Μεγάλη βαρύτητα δώσαμε στη διαφάνεια σε όλες μας τις ενέργειες και αποφάσεις που
λάβαμε, διασφαλίζοντας ένα υγιές περιβάλλον ισοτιμίας, το οποίο μας επέτρεψε να θέσουμε
στο περιθώριο νοοτροπίες και λογικές κολλητών, αρεστών και ημετέρων, που δημιούργησαν
κατά το πρόσφατο παρελθόν, σχέσεις εξάρτησης και συντηρούσαν ένα νοσηρό κλίμα
αδιαφάνειας στις σχέσεις πολίτη-κράτους.

Ο ενδελεχής έλεγχος στη διάθεση των όποιων κονδυλίων που αποτέλεσαν θεμέλια της
αναπτυξιακής προσπάθειας για όλους, χωρίς ταμπέλες, χωρίς εξαιρέσεις, έγινε η προμετωπίδα
και η βιτρίνα του έργου μας.

Πραγματικά, αποτελεί μεγάλη δικαίωση για εμάς, το γεγονός ότι ο δικτυακός μας τόπος
επανειλημμένα έχει χαρακτηριστεί ως υποδειγματικός και επιμελώς οργανωμένος στην ενότητα
του προγράμματος «Διαύγεια», από τα Υπουργεία Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης &
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθώς και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
(Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)

Προς επίρρωση των ανωτέρω θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Υπουργείο Εσωτερικών
αξιολογώντας τις δυνατότητές μας σ’ αυτόν τον τομέα ανέθεσε στους υπαλλήλους του Τμήματος
Διαφάνειας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, την ανάπτυξη για
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λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, διαδικτυακής εφαρμογής πανελλήνιας εμβέλειας για
την παρακολούθηση της προσέλευσης των Δικαστικών Αντιπροσώπων στα 20.552 Εκλογικά
Κέντρα της Ελληνικής Επικράτειας κατά τη διεξαγωγή των Εθνικών Βουλευτικών Εκλογών της 6ης
Μαίου 2012 καθώς και της 17ης Ιουνίου 2012.

Σημειώνεται ότι τόσο η σχεδίαση , όσο και η παρακολούθηση της διαδικτυακής εφαρμογής κατά
τις δύο εκλογικές αναμετρήσεις έγινε αποκλειστικά από υπαλλήλους της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης, χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση για το Υπουργείο Εσωτερικών, εφαρμόζοντας
στην πράξη πρότυπα «Καλών Πρακτικών στη Δημόσια Διοίκηση».

Ταυτόχρονα, η εύρυθμη λειτουργία της διοίκησης αποτέλεσε βασική προτεραιότητα μας και στην
κατεύθυνση αυτή, έχουμε εναρμονιστεί με τα ισχύοντα Κοινοτικά πρότυπα, μέσω της εφαρμογής
του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης το οποίο ενσωματώσαμε πλήρως στη διοικητική μας πρακτική.

Β2. ΕΠΟΠΤΕΙΑ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α’ & Β’ ΒΑΘΜΟΥ
Δυνάμει του άρθρου 24 του Π.Δ. 141/2010, μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς
Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ η εποπτεία του Κράτους επί των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων,
όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 214 του ν. 3852/2010, ασκείται από το Τμήμα Προσωπικού και τα
Τμήματα Διοικητικού – Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Όσον αφορά τον έλεγχο νομιμότητας Αποφάσεων ΟΤΑ Α’ Βαθμού – Νομικών Προσώπων –
Επιχειρήσεων – Συνδέσμων καθώς και τον έλεγχο Αποφάσεων ΟΤΑ Β’ Βαθμού κατά τον 1,5
χρόνο, παρουσιάζεται η παρακάτω εικόνα :
ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ
Το έτος 2011 υποβλήθηκαν στις υπηρεσίες μας και ελέγχθηκαν για τη νομιμότητά τους περίπου
13.700 αποφάσεις (Δημοτικών Συμβουλίων, Οικονομικών Επιτροπών, Διοικητικών Συμβουλίων,
Εκτελεστικών Επιτροπών) Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού, Νομικών Προσώπων αυτών, Επιχειρήσεων και
Συνδέσμων ΟΤΑ.
Αντίστοιχα το έτος 2012 (περίπου έως τις 30-06-2012) υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας και
ελέγχθηκαν για τη νομιμότητά τους περίπου 9.740 αποφάσεις (Δημοτικών Συμβουλίων,
Οικονομικών Επιτροπών, Διοικητικών Συμβουλίων, Εκτελεστικών Επιτροπών) Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού,
Νομικών Προσώπων αυτών, Επιχειρήσεων και Συνδέσμων ΟΤΑ.
Σελίδα 25 α̟ό 54

Οι περισσότερες από αυτές κρίθηκαν νόμιμες και επικυρώθηκαν και ελάχιστες ακυρώθηκαν.
ΟΤΑ Β’ ΒΑΘΜΟΥ
Το έτος 2011 υποβλήθηκαν και ελέγχθηκαν από τις υπηρεσίες μας περίπου 2.043 αποφάσεις
(Περιφερειακών Συμβουλίων, Οικονομικών Επιτροπών κ.λ.π.) Ο.Τ.Α. Β’ Βαθμού , εκ των οποίων
1272 από την Περιφέρεια Ηπείρου και 771 από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
Αντίστοιχα το έτος 2012 (περίπου έως τις 30-06-2012) υποβλήθηκαν και ελέγχθηκαν από τις
υπηρεσίες μας περίπου 1.273 αποφάσεις (Περιφερειακών Συμβουλίων, Οικονομικών Επιτροπών
κ.λ.π.) Ο.Τ.Α. Β’ Βαθμού , εκ των οποίων 863 από την Περιφέρεια Ηπείρου και 410 από την
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
Από αυτές μόνο 4 παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή του άρθρου 18, ενώ οι υπόλοιπες κρίθηκαν
νόμιμες και επικυρώθηκαν.
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Επίσης κατά το έτος 2011 και 2012 (έως τις 30-06-2012) κατατέθηκαν περίπου

τριακόσιες

δέκα εννέα (319) Προσφυγές κατά αποφάσεων ΟΤΑ και Ν.Π.Δ.Δ.. Από αυτές οι περισσότερες
έχουν ελεγχθεί και απορριφθεί.

Β3. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Κύρια μέριμνά μας αποτέλεσε η σωστή και ορθολογική διαχείριση των κτιριακών υποδομών με
βάση την πολιτική της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Εσωτερικών, με σκοπό την εξοικονόμηση
πόρων από τον περιορισμό της σπατάλης και των εξόδων σε μισθώματα κτιρίων.

Στο πλαίσιο αυτό η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας έχει ξεκινήσει μια
προσπάθεια για την ορθολογικότερη διαχείριση του υφιστάμενου κτιριακού δυναμικού,
δεδομένου ότι οι επικρατούσες δημοσιονομικές συνθήκες επιβάλλουν την με κάθε τρόπο μείωση
των δαπανών του προϋπολογισμού της κάθε υπηρεσιακής μονάδας. Έτσι μειώθηκαν κατά 20%
όλα τα μισθώματα των υπηρεσιών μας, ενώ ήδη μέχρι σήμερα έχουν μεταστεγαστεί σε χώρους
υφιστάμενου δημόσιου κτιρίου :
Οι υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής και Χωροταξικής Πολιτικής, στην
Ήπειρο (ετήσιο μίσθωμα 22.585,00 ευρώ)
Η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων (ετήσιο μίσθωμα 19.500,00 ευρώ)
Το νέο Αυτοτελές Τμήμα Εκπαίδευσης, το οποίο λειτουργούσε σε μισθωμένο κτίριο της
πρώην Ν.Α. Ιωαννίνων.
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Κατά συνέπεια επιτεύχθηκε συνολική μείωση 42.085,00 ευρώ και αν συνυπολογισθεί και το
μίσθωμα της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, η οποία μεταφέρθηκε στην Περιφέρεια
Ηπείρου, (ετήσιο μίσθωμα 13.142,00 ευρώ), η μείωση αυτή ανέρχεται στο ποσό των 55.227,00
ευρώ του τακτικού μας προϋπολογισμού κατά το έτος 2012.

Αξίζει να σημειωθεί ότι λόγω των μεγάλων αμοιβών, που ζητούσαν οι μεταφορικές εταιρίες, η
μετακόμιση έγινε με προσωπική εργασία των υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και
τη συνδρομή του Δήμου Ιωαννιτών.
Παράλληλα με την πεποίθηση

ότι η ορθολογική διαχείριση του υφιστάμενου κτιριακού

δυναμικού θα συμβάλλει πραγματικά στη μείωση των δαπανών έγινε μια προσπάθεια για τον
εντοπισμό δημόσιων κτιρίων που παραμένουν αναξιοποίητα προκειμένου να στεγαστούν τόσο
Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όσο και Περιφερειακές Υπηρεσίες Υπουργείων που
στεγάζονται σε ενοικιαζόμενα κτίρια. Ήδη ανταποκριθήκαμε άμεσα σε αίτημα Υπηρεσίας του
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων – Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων – Μεγάλων
Έργων Δυτικής Ελλάδας (με ετήσιο μίσθωμα 10.000,00 ευρώ περίπου) για την παραχώρηση
χώρου σε υφιστάμενο δημόσιο κτίριο στην οδό Δομπόλη (πρώην Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων).

Β4. ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΡΩΝ – ΜΕΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Δεδομένης της επικρατούσας δημοσιονομικής πολιτικής, εκτός από τις ανωτέρω μειώσεις,
εστιάσαμε τόσο στην κατάρτιση του τακτικού μας προϋπολογισμού βάσει των πραγματικών μας
αναγκών, όσο και στην ορθή παρακολούθησή του , με σκοπό να ανταποκριθούμε στο κάλεσμα
της Κυβέρνησης για μείωση των δαπανών με κάθε δυνατό τρόπο.

Για το σκοπό αυτό επικεντρωθήκαμε από το προηγούμενο έτος, και ιδιαίτερα μετά τις 30-062011, που έγινε η μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων και των αντίστοιχων υπηρεσιών στις
Περιφέρειες, στην καταγραφή των κτιριακών υποδομών μας, των πραγματικών αναγκών των
υπηρεσιών καθώς και των ιδιαιτεροτήτων κάθε υπηρεσιακής μας μονάδας, προκειμένου η
κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2012 να ανταποκρίνεται πλήρως στην πραγματικότητα.
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Ταυτόχρονα συντασσόμενοι με τις οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών καταφέραμε σε μικρό
χρονικό διάστημα να εξοφλήσουμε οφειλές του προηγούμενου έτους, ώστε να μη
δημιουργούνται ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Με βάση τα ανωτέρω προσπαθήσαμε να καταρτίσουμε ένα ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών που
να ανταποκρίνεται στις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού μας , μετά τη μείωση που
έγινε από το Υπουργείο Οικονομικών κατ’ εφαρμογή του Ν. 4051/29-02-2012(ΦΕΚ 40/Α/29-022012) περί «Επειγουσών ρυθμίσεων εφαρμογής του Μνημονίου Συννενόησης του Ν. 4046/2012»
και της με αριθμ. 2/17472/0020/29-02-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών περί
«Τροποποίησης Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2012».

Να σημειωθεί ότι ο τακτικός μας προϋπολογισμός έτους 2012 ανέρχονταν στο ποσό των
23.143.000,00 €, και μετά τη ανωτέρω μείωση διαμορφώθηκε στο ποσό των 22.582.000,00. Η
μείωση των 560.400,00 € επήλθε αποκλειστικά από τη μείωση «Καταναλωτικών και Σύνθετων
Δαπανών».

Κατά το έτος 2011 προχωρήσαμε στη διεξαγωγή δύο ενιαίων διαγωνισμών για την προμήθεια
καυσίμων και ειδών γραφικών υλών.

Κατά το έτος 2012 προχωρήσαμε στη διεξαγωγή τριών ενιαίων διαγωνισμών για την παροχή
καθαριότητας, την προμήθεια γραφικών υλών και την προμήθεια καυσίμων. Οι δύο πρώτοι έχουν
τελεσφορήσει και βρέθηκαν ανάδοχοι και προμηθευτές αντίστοιχα για όλες τις υπηρεσίες μας σε
όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, εξασφαλίζοντας ιδίως από την καθαριότητα μια συνολική
έκπτωση της τάξης του 17,98 %, δηλαδή μείωση 15.696,00 € περίπου, σε σχέση με το
προϋπολογιζόμενο κόστος.

Β5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση λειτουργεί ως Φορέας Χρηματοδότησης του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και ο Γενικός Γραμματέας έχει την ευθύνη κατάρτισης του
ετήσιου προϋπολογισμού του, ως κύριος διατάκτης, καθώς και των τυχόν τροποποιήσεών του.
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Το όριο πληρωμών για το έτος 2012 για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής
Μακεδονίας ανέρχεται στο ποσό των 128.000.000,00 €, το οποίο κατανέμεται ως εξής :
Κωδικός
Αριθμός
8200

Ονομασία

Περιφέρεια
Ηπείρου

Πληρωμές για έργα

Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας
10.000.000,00 8.000.000,00

Ποσό σε ευρώ

18.000.000,00

80.000.000,00 30.000.000,00

110.000.000,00

90.000.000,00 38.000.000,00

128.000.000,00

χρηματοδοτούμενα
από εθνικούς πόρους
8300

Πληρωμές για έργα
χρηματοδοτούμενα
από

κοινοτικούς

πόρους
ΣΥΝΟΛΟ

Κατ’ εφαρμογή του Ν. 4051/29-02-2012(ΦΕΚ 40/Α/29-02-2012) περί «Επειγουσών ρυθμίσεων
εφαρμογής του Μνημονίου Συννενόησης του Ν. 4046/2012», επήλθε μείωση 4.000.000,00 € ,
στο μέρος που αφορά το Εθνικό Σκέλος και διαμορφώθηκε στο ποσό των 124.000.000,00 €.

Επισημαίνεται ότι η τελική διαμόρφωση, η μέριμνα για την έγκριση και η παρακολούθηση της
εκτέλεσης των ετήσιων Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων περιφερειακού επιπέδου
περιήλθε στις Αιρετές Περιφέρειες, δυνάμει της παρ. ΙΑ εδάφιο 12 του άρθρου 186 του Ν.
3852/2010.

Β6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Οριοθέτηση Λίμνης Ιωαννίνων
Δυνάμει της παρ. 21 του άρθρου 46 του Ν. 3220/2004 έχουν περιέλθει στον Γενικό Γραμματέα
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αρμοδιότητες που αφορούν στην έκδοση πράξεων για θέματα
Δημόσιας Περιουσίας (Δημόσια Κτήματα, Καθορισμός Ορίων Αιγιαλού – Παραλίας, Στέγαση
Δημόσιων Υπηρεσιών, Απαλλοτριώσεις κ.λ.π.),

καθώς και τη συγκρότηση των αντίστοιχων

Επιτροπών.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων αυτών προχωρήσαμε στην ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ , με τον καθορισμό των ορίων της όχθης, της παλαιάς όχθης και της παρόχθιας
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ζώνης, βάζοντας τέρμα στην ασυδοσία που επικρατούσε περιμετρικά της λίμνης, με στόχο την
προστασία και την αναβάθμισή της.

Τα θέματα αυτά, σύμφωνα με τον Οργανισμό μας, χειρίζεται το νεοσύστατο Τμήμα Δημόσιας
Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικού, σε συνεργασία με τις οκτώ (8) Κτηματικές Υπηρεσίες
του Δημοσίου της χωρικής μας αρμοδιότητας

Β7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
Σύμφωνα με τον Οργανισμό μας στη Διεύθυνση Οικονομικού συστήθηκε Τμήμα Συνοριακών
Σταθμών αρμόδιο για τη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των χερσαίων Συνοριακών
Σταθμών καθώς και τη μέριμνα της άρτιας λειτουργίας τους, αρμοδιότητες που ασκούνταν από
τα Άτυπα Γραφεία Συνοριακών Σταθμών της ΔΕΣΕ Ηπείρου και ΔΔΕ Δυτικής Μακεδονίας.

Επισημαίνουμε το γεγονός ότι στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
ανήκουν πέντε (5) Συνοριακοί Σταθμοί τρείς (3) στην Ήπειρο (Κακαβιάς, Μέρτζιανης και
Μαυροματίου,) και δύο (2) στη Δυτική Μακεδονία ( Κρυσταλλοπηγής και Νίκης).

Λαμβάνοντας πάντα υπόψη τόσο την αναγκαιότητα της σωστής λειτουργίας των σταθμών όσο
και το γεγονός ότι οι Συνοριακοί Σταθμοί αποτελούν τις πύλες εισόδου της χώρας και η εικόνα
τους επιβάλλεται να είναι ελκυστική για τους επισκέπτες, εστιάσαμε την προσοχή μας στην
αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων αλλά και τον εκσυγχρονισμό του συνόλου των
υποδομών με στόχο την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Για την επίτευξη αυτού του
στόχου :
•

Επισκεφθήκαμε όλους τους σταθμούς, προκειμένου να διαπιστώσουμε τις ελλείψεις και
τα προβλήματά τους.

•

Πραγματοποιήσαμε κατά τη μεταβατική περίοδο συσκέψεις με όλους τις εμπλεκόμενες
υπηρεσίες προκειμένου να έχουμε πλήρη ενημέρωση.

•

Οι υπάλληλοι του Τμήματος πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους σε τακτά χρονικά
διαστήματα, προκειμένου να διαπιστώνονται και να λύνονται άμεσα τα τυχόν
προβλήματα.
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•

Συμβάλλαμε με προτάσεις μας στο Υπουργείο Εσωτερικών στην προώθηση νομοθετικών
ρυθμίσεων καθώς και στη λύση θεμάτων και προβλημάτων

που προέκυψαν με την

εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης».

Επισημαίνεται ότι όλες μας οι παρεμβάσεις καθώς και τα λειτουργικά έξοδα των σταθμών
αντιμετωπίζονται από τα έσοδα του άρθρου 9 του Νόμου

2647/1998 (ΦΕΚ 237 Α΄) και

προέρχονται από τα κάθε είδους μισθώματα από την εγκατάσταση μη δημόσιων υπηρεσιών
στους λοιπούς χώρους των Συνοριακών Σταθμών.

B8. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
Ασκήσαμε εποπτεία και έλεγχο σε τετρακόσια τριάντα πέντε (435) Κληροδοτήματα στην Ήπειρο
και εκατόν πενήντα (150) στη Δυτική Μακεδονία. Η εποπτεία και ο έλεγχος, γίνεται σύμφωνα με
τις διατάξεις του Α.Ν. 2039/1939 και των συναφών νομοθετημάτων, και αφορά :
•

Την εκκαθάριση των καταλειπόμενων κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών στο κράτος

•

Την εκκαθάριση και διαχείριση των υπέρ κοινωφελών εν γένει σκοπών καταλειπόμενων
περιουσιών.

Β9. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ
ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ
1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ – ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

Με τις διατάξεις του Ν.4018/30-9-2011 θεσμοθετήθηκε η ίδρυση ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ
στις Διευθύνσεις και τα Τμήματα Αδειών Διαμονής των Νομών για τη χορήγηση ή ανανέωση
άδειας διαμονής για τους πολίτες τρίτων χωρών.
Η ακολουθητέα διαδικασία υλοποίησης των ανωτέρω προέβλεπε την έκδοση Κοινών
Υπουργικών Αποφάσεων για τον καθορισμό των σημείων υποδοχής όπου θα κατατίθενται οι
αιτήσεις των πολιτών και θα επιδίδονται οι σχετικές αποφάσεις.
Για την εφαρμογή των ανωτέρω απαιτήθηκε η προετοιμασία-μετεξέλιξη των υπηρεσιών με τα
προβλήματα να εντοπίζονται κυρίως στην καταλληλότητα και ασφάλεια των χώρων, τη
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στελέχωση και τη δημιουργία υποδομών (δίκτυα, ηλεκτρονικός εξοπλισμός κλπ.). Για το
σκοπό αυτό διατέθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών πιστώσεις ύψους 93.600,00 €.
Ως εκ τούτου η με αριθμ.

7928/5-3-2012 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και

Οικονομικών, με την οποία

καθορίστηκαν ως σημεία υποδοχής κατάθεσης των αιτήσεων

πολιτών τρίτων χωρών για τη χορήγηση και την ανανέωση της άδειας διαμονής οι υπηρεσίες μας
στα

Ιωάννινα, Κοζάνη, Θεσπρωτία και Καστοριά, μας βρήκε πανέτοιμους ώστε να

λειτουργήσουν άμεσα τα αντίστοιχα Τμήματα Αδειών Διαμονής ως ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ.
Δεδομένου ότι μεταξύ των αρμοδιοτήτων μας είναι και η είσπραξη των εσόδων

από τα

παράβολα που καταβάλλουν οι αλλοδαποί, εγκαίρως ορίστηκαν σε όλα τα Τμήματα μας
υπόλογοι.
Τα έσοδα αυτά έως τώρα ανέρχονται στο ποσό των πεντακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων
οκτακοσίων ευρώ (523.800,00 €), τα οποία ανά υπηρεσία μιας στάσης κατανέμονται ως εξής:
Ιωαννίνων 120.600,00 €, Θεσπρωτίας 158.550,00 €, Κοζάνης 184.050,00 € και Καστοριάς
60.600,00 €.
Εντός του καλοκαιριού θα είναι έτοιμα, να λειτουργήσουν ως Υπηρεσίες Μιας Στάσης και τα άλλα
Τμήματά μας (Άρτας, Πρέβεζας, Φλώρινας και Γρεβενών)

αφού βεβαίως ολοκληρωθεί η

διαδικασία στελέχωσης τους (με μετατάξεις) καθώς και η βελτίωση της υλικοτεχνικής τους
υποδομής.
Σημειώνεται ότι από τις αρχές του προηγούμενου έτους μέχρι σήμερα (2011-2012) έχουν εκδοθεί
συνολικά 16.111 άδειες διαμονής οι οποίες κατά υπηρεσία κατανέμονται ως εξής :
Άρτας 1.940, Θεσπρωτίας 1.717, Πρέβεζας 1.849, Ιωαννίνων 3.034, Γρεβενών 1.043, Καστοριάς
1.454, Κοζάνης 3.574 και Φλώρινας 1.500.

2. ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3838/10 «Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και
την πολιτική συμμετοχή των ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες
ρυθμίσεις», οι ομογενείς και αλλοδαποί που

απέκτησαν την Ελληνική Ιθαγένεια –

Πολιτογράφηση – Γέννηση /Φοίτηση κατά τα έτη 2010, 2011, ανέρχονται στους 2.080, ενώ
εκκρεμούν για ορκωμοσία 362. Παραθέτουμε αναλυτικό πίνακα με τη δραστηριότητα του κάθε
Τμήματος :
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ΤΜΗΜΑ

ΑΡΤΑΣ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΦΛΩΡΙΝΑ

ΣΥΝΟΛΑ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
Ορκισθέντες 2010

24

229

185

37

0

9

15

22

521

Ορκισθέντες 2011

89

396

537

348

0

37

74

23

1.504

20

258

47

11

13

349

3

64

1.414

Για ορκωμοσία
Εκκρεμότητες

42

159

820

154

Εκκρεμότητες

21

180

253

73

64

108

527

(Υπουργείο)

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Ορκισθέντες 2011
Για ορκωμοσία

15

3

3

60

3

6

12

81

118

10

106

150

384

Αποφάσεις 2010-11
Εκκρεμότητες

15

ΓΕΝΝΗΣΗ - ΦΟΙΤΗΣΗ
Ορκισθέντες 2010
Ορκισθέντες 2011

11

10

Αποφάσεις 2010-11

44

Για ορκωμοσία
Εκκρεμότητες

7
54

2

2

17

38

15

73

22

10

3

15

58

3

15

83

Οι εκκρεμότητες αφορούν σε περιπτώσεις που οι φάκελοι των αιτούντων δεν είναι πλήρεις και
έχουν ζητηθεί τα απαραίτητα συμπληρωματικά έγγραφα.

Κατά το έτος 2012 έχουν εκδοθεί τριακόσιες σαράντα (340) αποφάσεις για πολιτογράφησηγέννηση – φοίτηση.

3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Αναφορικά με τις Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές των Νομών,
προχωρήσαμε στον τεχνολογικό εξοπλισμό των επιτροπών όπου υπήρχε ανάγκη, καθώς και στη
μεταφορά τους σε χώρους λειτουργικούς .
Επίσης σε συνεργασία με το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπήρων (ΚΕ.Π.Α) που δημιουργήθηκε με τις
διατάξεις του Ν. 3863/2010, Άρθρο 6, παρ. 1 και ασκεί πλέον αρμοδιότητα σχετικά με τον
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228

καθορισμό του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών Ταμείων (από 0109-2011), προχωρήσαμε στην έγκαιρη ενημέρωση των Υγειονομικών Επιτροπών και των μελών
τους και επιπλέον στην αποστολή σε όλους τους ενδιαφερόμενους των εκκρεμών αιτήσεων που
βρίσκονταν στην Υπηρεσία μας.

Β10. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ
H προστασία, η ανάπτυξη και αξιοποίηση των δασών είναι από τα κύρια αντικείμενα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Οι Δασικές μας υπηρεσίες, ως όργανα εκτέλεσης και εφαρμογής των
κατευθύνσεων και οδηγιών της δασικής πολιτικής που σχεδιάζεται σε συνεργασία με το
Υπουργείο Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής καθώς και της εφαρμογής και υλοποίησης
περιφερειακών προγραμμάτων και μελετών που αφορούν τη δασοπονία, στοχεύουν στην
αξιοποίηση στο έπακρον των διατιθέμενων πόρων και για το λόγο αυτό οργανώθηκε κατάλληλα
η λειτουργία τους, αξιοποιήθηκε επαρκώς το έμψυχο δυναμικό τους, ενώ παράλληλα
συνεργαστήκαμε

με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (ΟΤΑ,

Ελληνική

Αστυνομία,

Πυροσβεστική), ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος συντονισμός δράσεων. Συνοπτικά οι δράσεις και
παρεμβάσεις μας επικεντρώνονται κυρίως :

Στην αξιοποίηση των πόρων από το «ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ», και στην υλοποίηση έργων και
εργασιών αντιπυρικής προστασίας και οδοποιίας, που στοχεύουν στην αειφόρο ανάπτυξη
των δασών και των δασικών εκτάσεων με στόχο την προστασία τους και την αναβάθμιση
και βελτίωση της οικολογικής τους αξίας, ύψους 363.000,00 € (για το έτος 2012).
Στην ορθή εφαρμογή του Προγράμματος «Δασοπροστασίας για το έτος 2012», που έχει
ως σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας των δασικών υπηρεσιών, ώστε να είναι εφικτός ο
άμεσος έλεγχος καταγγελιών και η δίωξη δασικών και αγρονομικών παραβάσεων, η
πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και λοιπών δασικών ανομημάτων και η συστηματική εν
γένει παρουσία των δασικών υπαλλήλων μέσα στα δασικά και αγροτικά οικοσυστήματα,
προϋπολογισμού ύψους, έως τώρα, 253.965,00 €.
Στη σύναψη πέντε (5) προγραμματικών συμβάσεων με τους ΟΤΑ, για τη μελέτη και
εκτέλεση διαφόρων δασοτεχνικών έργων επί Δημοσίων Δασών και Δασικών Εκτάσεων,
προϋπολογισμού ύψους 1.260.000,00 €.
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Πρόκειται για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων με τους Δήμους Πωγωνίου & Κόνιτσας, στην
Ήπειρο και τριών (3) με το Δήμο Γρεβενών στη Δυτική Μακεδονία. Οι προβλεπόμενες
παρεμβάσεις εκτός από την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, δημιουργούν τις
προϋποθέσεις για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ήπιων μορφών τουρισμού σ’ αυτές τις
περιοχές, εξασφαλίζοντας πολλαπλασιαστικά οφέλη για το μέλλον.
Στην αξιοποίηση πόρων του Προγράμματος «Αγροτικής Ανάπτυξη της Ελλάδος 20071013 (Π.Α.Α.)- Αλέξανδρος Μπαλτατζής», στο οποίο εντάχθηκαν δεκαεπτά (17) έργα
προϋπολογισμού ύψους 15.421.184,09 €.
Στην αξιοποίηση πόρων του Ε.Π. «Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου 2007-2013»
(ΕΣΠΑ) στο οποίο εντάχθηκαν επτά (7) έργα, προϋπολογισμού ύψους 3.067.690,22 €.
Στη συμμετοχή μας σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
Στην επικαιροποίηση, ανάρτηση και κύρωση δασικών χαρτών.
Στο πρόγραμμα υλοτομιών των δημόσιων και μη δημόσιων δασών

Περιγραφικά οι δασικές μας υπηρεσίες προέβησαν σε:
1

θεώρηση και έγκριση όλων των μελετών δασοτεχνικών έργων δημόσιας και μη δημόσιας
δασοπονίας καθώς και των διαχειριστικών μελετών και πινάκων υλοτομίας δημόσιας και μη
δημόσιας δασοπονίας,

2

έγκριση και παρακολούθηση των ετησίων προγραμμάτων εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων
των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,

3

παρακολούθηση της λειτουργίας των δημοσίων δασικών φυτωρίων καθώς και της
απαιτούμενης διακίνησης φυτευτικού υλικού και σποροπαραγωγής σε συνεργασία με τις
Δασικές Υπηρεσίες,

4

παρακολούθηση και συντονισμό μέτρων και εργασιών πρόληψης δασικών πυρκαγιών και
εφαρμογής του προγράμματος Δασοπροστασίας-λειτουργίας Δασικών Υπηρεσιών,

5

προώθηση για σύναψη στο Υ.Π.Ε.Κ.Α και στη Γ.Γ.Α.Δ.Η.Δ.Μ. Προγραμματικών Συμβάσειων
με τους ΟΤΑ για την μελέτη και εκτέλεση διαφόρων δασοτεχνικών έργων επί Δημοσίων
Δασών και Δασικών Εκτάσεων,
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6

δειγματοληπτικό έλεγχο με επιτόπιες αυτοψίες σε πράξεις χαρακτηρισμού, κηρύξεις
αναδασωτέων που μας κοινοποιήθηκαν από τις δασικές υπηρεσίες καθώς και σε ελέγχους
των υλοτομιών των δημοσίων και μη δημοσίων δασών,

7

υποβολή ερωτημάτων στο Υπουργείο που αφορούσαν θέματα προστασίας των δασικών
εκτάσεων και εισηγήσεων στο Συμβούλιο της Επικρατείας, διαχείρισης, θήρας και
γενικότερα όλων των αντικειμένων της υπηρεσίας,

8

εισηγήσεις για εγκρίσεις περιβαλλοντικών μελετών που αφορούσαν έργα τα οποία θα
υλοποιηθούν σε δάση και δασικές εκτάσεις καθώς και έκδοση όλων των σχετικών
αδειοδοτήσεων όπου απαιτούνταν,

9

παρακολούθηση της λειτουργίας των Γραφείων Διεθνών Συμβάσεων CITES (εμπορία των
ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας),

10

παρακολούθηση και έλεγχο της πορείας εφαρμογής του μέτρου Δάσωσης Γεωργικών
εκτάσεων των ΚΑΝ 2080/92 και 1257/99,

11

σύσταση των αναγκαίων επιτροπών (όπως ΣΙΔ, Α’θμια ΕΕΔΑ, Β’μια ΕΕΔΑ κλπ),

12

παρακολούθηση θεμάτων δασικού κτηματολογίου και επικαιροποίησης ανάρτησης και
κύρωσης δασικών χαρτών σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Δασών των Νομών.

13

άμεση προώθηση για έκδοση ανάλογων αποφάσεων όλων των αλληλογραφιών που
υποβάλλονται με πλήρη δικαιολογητικά (όπως ΑΠΕ, λατομεία κλπ).

Ειδικότερα οι δράσεις – Χρηματοδοτήσεις έχουν ως εξής :
1. Για τη λειτουργία και εφαρμογή των προγραμμάτων μας, έχουμε χρηματοδοτηθεί για
το έτος 2012 ως εξής:
α/α

Προϋπολογισμός (€)
Πρόγραμμα

Πηγή
χρηματοδότησης

Ήπειρος

Πράσινο Ταμείο

83.557,06

81.435,24

Σε εξέλιξη

45.000,00

35.500,00

Σε εξέλιξη

141.777,00

112.188,00

Σε εξέλιξη

1

Πρόληψης
λαθροϋλοτομιών

2

Επικαιροποίησης,
Τακτικός
ανάρτησης
και προϋπολογισμός
κύρωσης
Δασικών
χαρτών

3

Δασοπροστασίας

Τακτικός
προϋπολογισμός
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Δυτική
Μακεδονία

Στάδιο
υλοποίησης

4

Υλοποίησης έργων Πράσινο Ταμείο
και
εργασιών
αντιπυρικής
προστασίας
και
οδοποιίας

206.000,00

157.000,00

Σε εξέλιξη

5

Λειτουργίας
εκτροφείων
λειτουργικών
αναγκών

Τακτικός
και προϋπολογισμός

-

7.000,00

Σε εξέλιξη

6

Λειτουργίας
εκτροφείων,
ιχθυοτροφείων
ΕΚΠ

Τακτικός
προϋπολογισμός

-

23.000,00

Σε εξέλιξη

110.000,00

20.000,00

Σε εξέλιξη

56.500,00

78.350,00

Σε εξέλιξη

642.834,06

514.473,24

και

7

Υλοποίησης έργων Πράσινο Ταμείο
και
εργασιών
καλλιέργειας
δασικών φυτωρίων
και σποροσυλλογής

8

Διάνοιξη-συντήρηση- Πρόγραμμα
βελτίωση
δασικών Δημοσίων
δρόμων, καλλιέργεια Επενδύσεων
δημοσίων φυτωρίων,
κλπ
ΣΥΝΟΛΟ

2. Οι δασικές υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δ. Μακεδονίας καθώς
και των ΟΤΑ έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 20072013 (Π.Α.Α.) – Αλέξανδρος Μπαλτατζής» για έργα αντιπυρικής προστασίας,
αποκατάστασης καμένων εκτάσεων, αναδασώσεων, ορεινών αντιπλημμυρικών και
αντιδιαβρωτικών και οδοποιίας σε δημόσια και μη δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις
τα οποία βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης ως εξής:

α/α
1

2

Έργο Π.Α.Α. 2007-2013

Αριθμός έργων

Προϋπολογισμός (€)

Έργα
αναδάσωσης-ορεινά Δημόσια
αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά
ΟΤΑ
έργα
αποκατάστασης
καμένων
εκτάσεων (Μέτρο 226, Δράση 3)

3

8.211.916,94

1

365.000,00

Ορεινά

3

3.253.267,15

αντιπλημμυρικά

και Δημόσια
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αντιδιαβρωτικά έργα για αποφυγή των ΟΤΑ
επιπτώσεων πλημμυρών (Μέτρο 226,
Δράση 2)

2

1.375.000,00

3

Βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για ΟΤΑ
την αντιπυρική προστασία των δασών
και των δασικών εκτάσεων και
αποκατάσταση δασών και δασικών
εκτάσεων που
έχουν υποστεί
καταστροφές κυρίως από πυρκαγιές
(Μέτρο 226, Δράση 1)

1

590.000,00

4

Διάνοιξη-βελτίωση δασικού οδικού Δημόσια
δικτύου εντός των υπό εκμετάλλευση
δασών (Μέτρο 125Β)

7

1.626.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

17

15.421.184,09

3. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας ενέταξε στο Ε.Π. «ΘεσσαλίαςΣτερεάς Ελλάδας-Ηπείρου 2007-2013» (ΕΣΠΑ) τα παρακάτω έργα:

α/α

Έργο

Προϋπολογισμός

Στάδιο υλοποίησης

(€)
1

Ανάδειξη φαραγγιού Βίκου

839.566,22

Εκτελείται

2

Περιπατητικές
διαδρομές
Τ.Κ.
Ματσουκίου, Δ. Βορείων Τζουμέρκων

178.000,00

Προς δημοπράτηση

3

Δημιουργία
χώρου
υπαίθριας
αναψυχής στη θέση «Γοριτσάκι» Τ.Κ.
Καλπακίου Δ. Πωγωνίου

500.000,00

Προς δημοπράτηση

4

Κατασκευή-σήμανση μονοπατιών και
θέσεων θέας ποταμού Αράχθου Δ.Ε.
Κατσανοχωρίων, Δ. Β. Τζουμέρκων

470.000,00

Προς δημοπράτηση

5

Δημιουργία
χώρου
υπαίθριας
αναψυχής στη θέση «Περίβολος» Τ.Κ.
Σκαμνελίου, Δ. Ζαγορίου

255.000,00

Προς δημοπράτηση

6

Ανάπλαση περιπατητικής διαδρομής
«Στρατώνες-Σκάλα προς ΣυρράκοΚαλαρρύτικο ποταμό» της Τ.Κ.
Καλαρρυτών Δ. Β. Τζουμέρκων

515.124,00

Προς δημοπράτηση

7

Ανάπλαση περιπατητικής διαδρομής
«Καλαρρύτες-Μύηλος
ΚουιάσαΓέφυρα Φίλο» της Τ.Κ. Καλαρρυτών Δ.

310.000,00

Προς δημοπράτηση
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Β. Τζουμέρκων
ΣΥΝΟΛΟ

3.067.690,22

4. Συνάψαμε τις παρακάτω Προγραμματικές Συμβάσεις :
Με το Δήμο Πωγωνίου, προϋπολογισμού ύψους 400.000,00 €
Με το Δήμο Κόνιτσας, προϋπολογισμού ύψους 100.000,00 €
Με το Δήμο Γρεβενών, προϋπολογισμού ύψους 760.000,00 €
5. Συμμετέχουμε στα εξής Ευρωπαϊκά Προγράμματα:
Πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας Interreg IV Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013 με τίτλο
«Ofidia – πλατφόρμα επιχειρησιακής προστασίας κινδύνου πυρκαγιών» και στόχο τη
δημιουργία υποδομής επιχειρησιακής προστασίας κινδύνου πυρκαγιών που να βελτιώνει
την ικανότητα των τοπικών υπηρεσιών να ανιχνεύσουν και να αντιμετωπίσουν τις δασικές
πυρκαγιές με χρηματοδότηση για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ποσού 150.000,00 €.
Πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας Interreg IV Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013 με τίτλο
«οριοθέτηση του έργου για την εφαρμογή της δασικής απογραφής της περιοχής της
Απουλίας (IFRP) και στο Ιόνιο, Ελλάδα».
6. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην παρακολούθηση θεμάτων δασικού κτηματολογίου και
επικαιροποίησης ανάρτησης και κύρωσης δασικών χαρτών. Είναι σε εξέλιξη από τις
αρμόδιες Διευθύνσεις Δασών :
Η ενημέρωση της βάσης δεδομένων που περιλαμβάνει τη ψηφιακή αποτύπωση
όλων των διοικητικών πράξεων του Ν. 998/1979, που διαθέτουν εξαρτημένα
τοπογραφικά διαγράμματα.
Η ενημέρωση του ψηφιακού αρχείου, στο οποίο είναι συγκεντρωμένα όλα τα
δεδομένα που αφορούν τις υπό κτηματογράφηση περιοχές (προσωρινοί δασικοί
χάρτες, ορθοφωτοχάρτες 1945 και πρόσφατοι, κτηματολογικά διαγράμματα του
Εθνικού Κτηματολογίου, πράξεις χαρακτηρισμού εκτάσεων, διορθώσεις των
κτηματολογικών διαγραμμάτων και εγγράφων).
Η διαδικασία για την επικαιροποίηση και ανάρτηση των προσωρινών δασικών
χαρτών.
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Η δημιουργία γεωβάσης (gdb), όλων των ψηφιακών δεδομένων.
7. Είναι σε εξέλιξη το πρόγραμμα υλοτομιών δημόσιων και μη δημόσιων δασών, που
πραγματοποιείται κυρίως στις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, ιδιαίτερης αξίας για
την τοπική οικονομία, και για το οποίο έχουν εξασφαλιστεί ήδη πιστώσεις ύψους
997.934,00 € από τον τακτικό μας προϋπολογισμό, εκ των οποίων έχει κατανεμηθεί το
90%, δηλαδή το ποσό των 897.654,60 €.

Παράλληλα εξασφαλίστηκε, μετά από

παρέμβασή μας στο ΥΠΕΚΑ, συμπληρωματική πίστωση ύψους 300.000,00 €.

Β11. ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Με στόχο την στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης, που αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την
ανάπτυξη της χώρας, ειδικότερα κατά την παρούσα κρίσιμη συγκυρία, οι Διευθύνσεις Αγροτικών
Υποθέσεων τόσο της Ηπείρου, όσο και της Δυτικής Μακεδονίας καταβάλλουν κάθε δυνατή
προσπάθεια σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς και τις
υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων για τη διεκπεραίωση αιτημάτων που αφορούν :
1. Στην Εφαρμογή –Συντονισμό - Παρακολούθηση – Εκκαθάριση, ως Φορέας Εφαρμογής
προγράμματος Νέων Γεωργών, Μέτρο 1.1.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
της Ελλάδας 2007-2013 (προκήρυξη έτους 2009).
Στην Ήπειρο έχουν ενταχθεί διακόσιοι ογδόντα πέντε (285) και στη Δυτική Μακεδονία
εκατόν (116).
Το πρόγραμμα είναι σε εξέλιξη και σε εφαρμογή των αρμοδιοτήτων μας οι υπηρεσίες μας
έχουν προβεί σε εντάξεις, τροποποιήσεις αποφάσεων ένταξης, εκκαθαρίσεις πληρωμών
δόσεων, διοικητικούς και διασταυρωτικούς ελέγχους, ανακλήσεις και επιστροφές
επιχορήγησης, παρακολούθηση και ενημέρωση δικαιούχων, ηλεκτρονική καταχώρηση
των στοιχείων, αιτήσεων πληρωμών και τροποποιήσεων ενταγμένων Νέων Γεωργών στο
"Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας" (Ο.Π.Σ.Α.Α.).
2. Στη λειτουργία Επιτροπών Ελέγχων τήρησης μακροχρονίων υποχρεώσεων και έκτακτων
ελέγχων των Τελικών Αποδεκτών των:
Καθεστώτων Ενίσχυσης των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης του
Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ), του Π.Ε.Π. Ηπείρου 2000-2006
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Μετεγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων και βελτίωση ή/και συμπλήρωση
εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων του Μέτρου 4.4 του Π.Ε.Π. Ηπείρου 20002006
Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις με ενδείξεις οικονομικής βιωσιμότητας –
κυρίως Φυτικής παραγωγής του Μέτρου 4.3 του ΠΕΠ Ηπείρου 2000-2006
Επενδύσεις για την Προώθηση της πολυαπασχόλησης (Αγροτουρισμός, Χειροτεχνία
κ.λπ.) στη γεωργική εκμετάλλευση του Μέτρου 4.3 του ΠΕΠ Ηπείρου 2000-2006.
Συνολικά πραγματοποιήθηκαν έως σήμερα εβδομήντα επτά (77) έλεγχοι στην Ήπειρο
και ενενήντα δύο (92) έλεγχοι στη Δυτική Μακεδονία.
3. Στη συμμετοχή στην εφαρμογή Επενδυτικού Νόμου 3299/2004 (σε εφαρμογή της ΚΥΑ
31054/07 και των τροποποιήσεών της).
Συγκεκριμένα, έγινε γνωμάτευση περί της ορθολογικότητας των επενδύσεων του
πρωτογενή τομέα

δεκατεσσάρων (14) αιτημάτων- φακέλων υποψηφιότητας, στην

Ήπειρο και επτά (7) στη Δυτική Μακεδονία.
4. Στην εξέταση αιτήσεων για παραχώρηση εκτάσεων για ανέγερση σταυλικών
εγκαταστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 221/74 και για κοινωφελείς σκοπούς με
το άρθρο 123 του Αγροτικού Κώδικα,
Στην ‘Ηπειρο υποβλήθηκαν

18 αιτήσεις για παραχώρηση εκτάσεων για τις οποίες

εκδόθηκαν πέντε (5 ) αποφάσεις παραχώρησης εδόθησαν έξι (6) αρνητικές απαντήσεις για
παραχώρηση ενώ τα υπόλοιπα αιτήματα είναι σε διαδικασία γνωμοδοτήσεων ή υποβολής
συμπληρωματικών στοιχείων από τους ενδιαφερόμενους. Επίσης, υποβλήθηκε 1 (ένα)
αίτημα για ανανέωση μίσθωσης άγονης δασικής έκτασης για βιοτεχνικούς σκοπούς.
Στη Δυτική Μακεδονία υποβλήθηκαν 28 αιτήσεις, εκ των οποίων διεκπεραιώθηκαν οι
21.
5. Στον έλεγχο δικαιολογητικών και πραγματοποίηση αυτοψιών επί των παραχωρημένων
εκτάσεων και σύνταξη Αποφάσεων, με Εισήγηση προς τη Γενική Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για την Ανάκληση των αποφάσεων παραχώρησης και την
επαναφορά των εν λόγω εκτάσεων στην κυριότητα του Δημοσίου στις περιπτώσεις που
δεν πραγματοποιήθηκε ο σκοπός της παραχώρησης.
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Στην ‘Ηπειρο για το 2011 πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες σε 15 παραχωρημένες εκτάσεις
και εκδόθηκαν 4 αποφάσεις ανάκλησης.
6. Τα

Τμήματα Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και Αλιείας έχουν διεκπεραιώσει 44

υποθέσεις στην Ήπειρο και 28 στη Δυτική Μακεδονία, που αφορούν στα παρακάτω:
Μίσθωση υδάτινων εκτάσεων για ίδρυση, επέκταση ή μετεγκατάσταση μονάδων
υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ημιεντατικής μορφής καθώς και λιμνοθαλασσών
Αποφάσεις ή/και τροποποίησεις αδειών ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων
υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ημιεντατικής μορφής, σε θαλάσσιες, χερσαίες
εκτάσεις ή και λιμνοθαλασσών
Χορήγηση άδειας συλλογής υδρόβιων οργανισμών για ερευνητικούς σκοπούς .

Να σημειωθεί ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της
συνεργασίας της με τους Επιστημονικούς και Κοινωνικούς Φορείς της περιοχής έχει συνάψει
Μνημόνιο Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, προκειμένου να υποβληθεί πρόταση
στο ΕΣΠΑ με τίτλο «ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΔΡΑΣΗ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ : ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ». Ο
προϋπολογισμός της υποβληθείσας πρότασης ανέρχεται στο ποσό των 150.000,00 €, ενώ ο
αριθμός ατόμων που θα απασχοληθούν θα είναι πέντε (5).
Στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τόσο προς όφελος
του Φορέα Χρήστη, δηλαδή της Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων Ηπείρου, όσο και της
τοπικής κοινωνίας γενικότερα, δεδομένου ότι μπορεί να οδηγήσει σε νέα και βελτιωμένα
προϊόντα, διαδικασίες ή υπηρεσίες.

Β12. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ο Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός αποτέλεσε σημαντική προτεραιότητα,
δεδομένου ότι η οικιστική ανάπτυξη αποτελεί βασικό παράγοντα για την ποιότητα ζωής των
πολιτών. Οι πιο σημαντικές παρεμβάσεις μας αφορούν :
Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
1. Στην αναθεώρηση, παρακολούθηση και επίβλεψη της εκπόνησης, καθώς και η έγκριση
μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ) και Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής
Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) :
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Από το 2010 και μετά έχουν θεσμοθετηθεί δύο (2) ΓΠΣ (Δ. Ηγουμενίτσας και Δ. Λούρου) και
έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί τέσσερα (4). Επτά (7) ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ βρίσκονται στο
στάδιο εισήγησης στο ΣΥΠΟΘΑ.

2.

Στην υλοποίηση Περιφερειακού Σχεδιασμού Στερεών Αποβλήτων στην Περιφέρεια
Ηπείρου :
Έχουν ολοκληρωθεί οι Χώροι Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ) σε

όλες

τις

Περιφερειακές

Ενότητες.
Ολοκληρώθηκε η μελέτη χωροθέτησης εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων για όλη
την Περιφέρεια Ηπείρου και έχει σταλεί στο ΥΠΕΚΑ για Περιβαλλοντική Αδειοδότηση.
Εξασφαλίστηκε πίστωση 400.000,00 € από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την
οριστική μελέτη του εργοστασίου (ΜΠΕ, μελέτη εφαρμογής, τεχνική μελέτη κ.α.)
Υπάρχει ανοικτή πρόσκληση στο ΠΕΠ Ηπείρου (7 εκατ.€) για κατασκευή και λειτουργία
Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), βελτιωτικές παρεμβάσεις στους ΧΥΤΑ και
εξοπλισμό ανακύκλωσης.
Έχουν ολοκληρωθεί οι αδειοδοτήσεις και είναι σε φάση ένταξης έργου η εγκατάσταση
δύο (2) Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων ένας στα ορεινά του Νομού Άρτας και
ένας για τους ΟΤΑ ΠΕ. Πρέβεζας.
Έχουν αποκατασταθεί διακόσιοι εξήντα έξι (266) ΧΑΔΑ .

3. Στην υλοποίηση Περιφερειακού Σχεδιασμού Υγρών Αποβλήτων στην Περιφέρεια
Ηπείρου :
Υλοποιείται ο Περιφερειακός Σχεδιασμός για την εγκατάσταση μονάδων επεξεργασίας
αστικών λυμάτων και αποχετευτικών δικτύων για το σύνολο των οικισμών πάνω των 2000
κατοίκων και των οικισμών πέριξ των ευαίσθητων οικοσυστημάτων όπως του Αμβρακικού
κόλπου, εκβολών Αράχθου, Λούρου κ.α
Έχει εκσυγχρονιστεί και επεκταθεί πρόσφατα η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων Δήμου
Αρταίων ενώ επεκτείνεται συνεχώς το αποχετευτικό δίκτυο.
Έχουν ολοκληρωθεί οι αδειοδοτήσεις από τις Υπηρεσίες μας, και έχει υποβληθεί αίτημα
στο ΕΠΠΕΡΑΑ για μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων και αποχετευτικών δικτύων του Δήμου
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Νικ. Σκουφά (οικισμοί Κομπότι, Αγ. Νικολάος, Σελλάδες, Πέτα και Αγ. Δημήτριος (εκτιμ.
κόστος 14 εκατ. €)
Ολοκληρώνονται οι αδειοδοτήσεις από τις Υπηρεσίες μας, για τις μονάδες επεξεργασίας
λυμάτων και δικτύων αποχέτευσης για τους οικισμούς Νεοχώρι, Αγία Παρασκευή,
Ανθότοπος, Κολομόδια, Παχυκάλαμου, Ακροποταμιάς, Ανέζας, Καλογερικού, Ψαθοτοπίου,
Κομμένου, Χαλκιάδες, Καλαμιά και Ρόκκα. (πρόταση για ένταξη στο ΕΠΠΕΡΑΑ εκτιμ.
κόστους 35 εκατ. €)
Έχουν αδειοδοτηθεί τα τελευταία 3 χρόνια οι Μονάδες Επεξεργασίας Λυμάτων στο
Κομπότι Άρτας, στον Αμβρακικό, Παρακάλαμο και εκκρεμούν υπό αδειοδότηση στα
Σύβοτα, και σε Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Πάργας.

4. Στη χορήγηση περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων :
-

Εκδόθηκαν έντεκα (11) Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων, για την εγκατάσταση
Φ/Β σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας .

-

Δόθηκε μεγάλος αριθμός Βεβαιώσεων για απαλλαγή από τη διαδικασία περιβαλλοντικής
αδειοδότησης & απαλλαγές υπό όρους.

-

Αδειοδοτήθηκαν τέσσερα (4) Αιολικά Πάρκα και είναι προς αδειοδότηση τέσσερα (4).

-

Αδειοδοτήθηκε μονάδα βιομάζας 1,6KW στην Άρτα και είναι προς αδειοδότηση στην
Θεσπρωτία αντίστοιχη μονάδα δυναμικότητας 1 KW.

-

Αδειοδοτηθηκαν δύο (2) μικρά υδροηλεκτρικά συνολικής ισχύος 1,5 MW στο ορεινό
τμήμα του Ν. Άρτας και είναι προς αδειοδότηση άλλα δύο (2) υδροηλεκτρικά ισχύος
2,5MW στην Άρτα και 5,8MW στον Καλαμά.

-

Αδειοδοτήθηκαν και εκσυγχρονίστηκαν οκτώ (8) κτηνοπτηνοτροφικές μονάδες.
Παράλληλα έχουν γίνει ενέργειες για την προώθηση μελετών και χωροταξικών σχεδίων
για τη χωροθέτηση νέων κτηνοπτηνοτροφικών μονάδων στην περιοχή της πεδιάδας της
Άρτας ενώ λαμβάνεται πλέον σοβαρά υπόψη η επιβάρυνση της περιοχής από την
ανεξέλεγκτη διάθεση των κτηνοτροφικών αποβλήτων.

-

Αδειοδοτήθηκαν πέντε (5) εκµεταλλεύσεις /αποκαταστάσεις λατοµικών χώρων

5. Στη σύνταξη Μελετών Σχεδιασμού
Είναι σε εξέλιξη οι παρακάτω μελέτες:
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-

Μελέτη σκοπιμότητας για την εξεύρεση χώρων ΒΕΠΠΕ – ΒΙΠΑ και στην περιοχή της
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας (υπάρχει χρόνιο αίτημα του Επιμελητηρίου Άρτας).

-

Μελέτη για το ενεργειακό αποτύπωμα της Περιφέρειας Ηπείρου

-

Μελέτη για την αξιοποίηση και ορθολογική διαχείριση κτηνοπτηνοτροφικών αποβλήτων
και αποβλήτων σφαγείων για την Περιφέρεια Ηπείρου με ιδιαίτερη σημασία για την
Περιφερειακή Ενότητα Άρτας λόγω του ζωικού κεφαλαίου και των μονάδων μεταποίησης
που διαθέτει.

6. Στη χορήγηση αδειών συλλογής και μεταφοράς
-

Εκδόθηκαν εκατόν δέκα τέσσερις (114) άδειες συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων
αποβλήτων και συγκεκριμένα : 67 άδειες για το 2011 και 47 για το 2012.

7. Στη χορήγηση αδειοδότητησης υδατοκαλλιεργειών
-

Αδειοδοτήθηκαν δώδεκα (12) μονάδες θαλάσσιων πλωτών μονάδων και εσωτερικών
υδάτων που αφορούν σε υφιστάμενες μονάδες που εκσυγχρονίζονται σε θέματα
εξοπλισμού ή/ και αυξάνουν τη δυναμικότητά τους.

8. Στη σύνταξη Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών
Στο τρέχον έτος βρίσκονται σε εξέλιξη δύο διαγωνισμοί για Ειδικές Περιβαλλοντικές
Μελέτες περιοχών του ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου Natura 2000:
•

«ΟΡΗ ΤΣΑΜΑΝΤΑ, ΦΙΛΙΑΤΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΟΒΟΥΝΙ, ΜΕΓΑΛΗ ΡΑΧΗ» (GR2120009)

•

«ΣΤΕΝA ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ (GR2120007) ΚΑΙ ΟΡΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ (GR2120008)»

Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1. Στην αναθεώρηση, παρακολούθηση και επίβλεψη της εκπόνησης, καθώς και η έγκριση
μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ) και Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής
Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) :
Βρίσκονται σε στάδιο επεξεργασίας δώδεκα (12) μελέτες ΓΠΣ και δεκαοχτώ (18) μελέτες
ΣΧΟΟΑΠ.

2. Στα θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού
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-

Βρίσκονται σε στάδιο επεξεργασίας δύο (2) μελέτες Τμηματικών Πολεοδομικών
Ρυθμίσεων.

-

Βρίσκονται σε στάδιο επεξεργασίας τέσσερις (4) μελέτες Τοπικών Ρυμοτομικών Σχεδίων.

-

Εκδόθηκαν εβδομήντα ένα (71) Αποφάσεις και εισηγήσεις στο ΠΣΧΟΠ, που αφορούσαν
σε γνωμοδότησεις έγκρισης Τοπικού Ρυμοτομικού, σε παρεκκλίσεις εκτός σχεδίου, σε αυθαίρετες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, ανελκυστήρες ΑμεΑ, αυθαίρετα δημοσίου,
αναγνώριση οδού προ του 1923.

-

Εκδόθηκαν πέντε (5) αποφάσεις καθορισμού χρήσης γης σε υπό παραχώρηση
εκτάσεις.

3. Στην υλοποίηση Περιφερειακού Σχεδιασμού Στερεών Αποβλήτων στην Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας :
Εκδόθηκαν εκατόν δέκα τρεις (113) άδειες Στερεών Αποβλήτων

4. Στη χορήγηση περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων :
-

Εκδόθηκαν τριάντα οκτώ (38) Γνωμοδοτήσεις επί της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής
Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) έργων και δραστηριοτήτων.

-

Εκδόθηκαν εκατόν πενήντα δύο (152) αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων έργων
και δραστηριοτήτων .

-

Εκδόθηκαν εννέα ΣΜΠΕ – Απαλλαγή

-

Δόθηκαν τετρακόσιες μία (401) Βεβαιώσεις απαλλαγής Φωτοβολταϊκών πάρκων.

-

Έχουν γίνει δύο (2) προέλεγχοι Στρατηγικής ΜΠΕ – Απαλλαγή

-

Εκδόθηκαν δεκαέξι (16) Αποφάσεις Υπαγωγής Προμελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
στις αρμόδιες υπηρεσίες περιβάλλοντος των οικείων Ν.Α. & Π.Ε.

-

Εκδόθηκαν εκατόν τέσσερις (104) αποφάσεις για απαλλαγή από τη διαδικασία
περιβαλλοντικής αδειοδότησης & απαλλαγές υπό όρους.

-

Χορηγήθηκαν τριάντα (30) γνωμοδοτήσεις για παραχωρήσεις / εκποιήσεις / ανταλλαγές
γαιών.

5. Εκδόθηκε μία (1) έγκριση Ειδικής Τεχνικής Μελέτης (ΕΤΜΕ).
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Διεύθυνση ΠΕΧΩΣ Δυτικής Μακεδονίας προχώρησε στη δημιουργία
σύστηματος Γεωγραφικών Πληροφοριών σε πρώτη φάση με καταγραφή των προστατευτέων
περιοχών του Εθνικού Καταλόγου του δικτύου «ΦΥΣΗ 2000» καθώς και χρήσεων γης στα
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Διοικητικά όρια της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας με χρήση επιπέδων πληροφορίας από τα
ανοικτά γεωχωρικά δεδομένα της πύλης geodata.gov.gr.

Β13. ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ –
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΥΚΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ
Με εστίαση την προώθηση της πράσινης ανάπτυξης, δώσαμε στους επενδυτές το πράσινο φως
για την εγκατάσταση

των πρώτων μορφών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ήπειρο,

ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την εθνική προσπάθεια, στο πλαίσιο που έχει θέσει η
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παράλληλα ενεργοποιώντας την πρόσκληση του ΕΣΠΑ, «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας:
Υδροηλεκτρική, Γεωθερμική και άλλες» , ύψους 2 εκ. €, δώσαμε τη δυνατότητα σε ΟΤΑ και
Δημόσιους Οργανισμούς της Ηπείρου να συμβάλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια
κτίρια με τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών φιλικών προς το περιβάλλον, προωθώντας πιλοτικές
εφαρμογές εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια κτίρια (ΑΕΙ, ΤΕΙ, σχολεία, νοσοκομεία και άλλα
δημόσια κτίρια).

Αναλυτικά η κατάσταση, ως προς τις αδειοδοτήσεις - εγκαταστάσεις στην Αποκεντρωμένη
Διοίκηση έχει ως εξής :

Α. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Στην Ήπειρο κατά την τελευταία τριετία χορηγήθηκαν (29) Άδειες Εγκατάστασης Σταθμών
Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. εκ των οποίων :
-

Δεκαοχτώ (18) Άδειες Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών Σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας συνολικής ισχύος 33,155 MW.

-

Τρεις (3) Άδειες Λειτουργία Φωτοβολταϊκών Σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,
συνολικής ισχύος 4,99 MW.

-

Μία (1) Άδεια εγκατάστασης Βιομάζας – Βιοαερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας, συνολικής ισχύος 1,629 MW.

-

Δύο (2) Άδειες Εγκατάστασης Αιολικού Πάρκου ισχύος 16,2 MW.

-

Τέσσερις (4) Άδειες Εγκατάστασης ΜΥΗΣ συνολικής ισχύος 6,58 MW.
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-

Τρεις 3) Άδειες Εγκατάστασης ΜΥΗΣ συνολικής ισχύος 5,76 MW.

-

Δύο (2) Άδειες Λειτουργίας ΜΥΗΣ συνολικής ισχύος 1,83 MW.

Στη Δυτική Μακεδονία κατά την τελευταία τριετία χορηγήθηκαν είκοσι μία (21) Άδειες
Εγκατάστασης Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. εκ των οποίων :

-

Τρεις (3) άδειες Λειτουργίας Φωτοβολταϊκών Σταθμών, συνολικής ισχύος 7,498 MW.

-

Μία 1 (μια) Άδεια Λειτουργίας Αιολικού Πάρκου, συνολικής ισχύος 24 MW.

-

Δεκαεπτά (17) Άδειες Εγκαταστάσεων Σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
ηλιακή, αιολική και υδραυλική ενέργεια, συνολικής ισχύος 198,76 MW.

Να σημειωθεί ότι βρίσκεται υπό εξέταση ο μεγαλύτερος Σταθμός Φωτοβολταϊκός Σταθμός της
χώρας ισχύος 200 MW προϋπολογισμού 500.000.000 €.

Β. ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

Η βούλησή μας για την άμεση αξιοποίηση του Γεωθερμικού Πεδίου στις «ΣΥΚΙΕΣ» Άρτας, που
αποτελούσε πάγιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής, είχε προσκρούσει στο υπάρχον νομοθετικό
πλαίσιο. Μετά από την έκδοση του νέου νομοθετικού πλαισίου προχωρήσαμε άμεσα σε
πρόσκληση εκδήλωσης προκαταρκτικού ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση του δικαιώματος του
δημοσίου για έρευνα πιθανών γεωθερμικών πεδίων χαμηλής θερμοκρασίας ή τμημάτων αυτού.
Η πρόσκληση αφορά στην Έρευνα ή στη Διαχείριση του γεωθερμικού πεδίου στη θέση «ΣΥΚΙΕΣ»
στην Άρτα όπου υπάρχει βεβαιωμένο γεωθερμικό πεδίο χαμηλής θερμοκρασίας και στη ίδια
θέση όπου υπάρχει πιθανό γεωθερμικό πεδίο χαμηλής θερμοκρασίας. Υποβλήθηκαν συνολικά
έντεκα (11) αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και άμεσα θα προβούμε στη διαδικασία
δημοπράτησης καλώντας όλους τους ενδιαφερόμενους μέσω επενδυτικών προτάσεων να
συμμετάσχουν σ’ αυτή τη διαδικασία.
Πιστεύουμε ότι η εν λόγω αξιοποίηση θα δημιουργήσει νέες δυνατότητες στη γεωργική
εκμετάλλευση και γενικότερα στην ανάπτυξη της περιοχής.
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Γ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ

Τα ενεργά Λατομεία στην Ήπειρο είναι σαράντα τρία (43) εκ των οποίων είκοσι ένα (21) στα
Ιωάννινα, τέσσερα (4) στην Άρτα, τρία (3) στην Πρέβεζα και δεκαπέντε (15) στη Θεσπρωτία και
κατανέμονται, ανά είδος, ως εξής :
Λατομεία Αδρανών Υλικών, συνολικά επτά (7) – ένα (1) στην Πρέβεζα και έξι (6) στη
Θεσπρωτία.
Λατομεία Βιομηχανικών Ορυκτών (Σχιστολιθικών Πλακών κ.λ.π.) συνολικά είκοσι επτά (27)
εκ των οποίων δώδεκα (12) στα Ιωάννινα, τέσσερα (4) στην Άρτα, δύο (2) στην Πρέβεζα
και εννέα (9) στη Θεσπρωτία.
Λατομεία Μαρμάρων, συνολικά εννέα (9) στα Ιωάννινα.

Τα έσοδα από τα μισθώματα των λατομείων στην Ήπειρο ανέρχονται στο ποσό των 154.000,00
€ περίπου.

Τα ενεργά Λατομεία στη Δυτική Μακεδονία είναι είκοσι τέσσερα (24), τα οποία κατανέμονται,
ανά είδος, ως εξής :
Λατομεία Αδρανών Υλικών , συνολικά εννέα (9) ενεργά (στους Νομούς Κοζάνης και
Γρεβενών).
Λατομεία Μαρμάρων, συνολικά δύο (2) παραμένουν ενεργά με σχετικά σταθερή
δραστηριότητα, 2 είναι σε στάδιο λύσης της σύμβασης και εκκρεμούν 5 νέα αιτήματα για
έγκριση μίσθωσης (εξέλιξη της διαδικασίας).
Λατομεία Σχιστολιθικών Πλακών, συνολικά τέσσερα (4) είναι ενεργά και βρίσκεται σε
εξέλιξη η διαδικασία για έρευνα και μίσθωση άλλων 8 αιτημάτων.
Λατομεία Βιομηχανικών Ορυκτών, συνολικά έξι (6) είναι τα ενεργά και εκκρεμούν 6 νέες
αιτήσεις για έρευνα και μίσθωση που είναι σε εξέλιξη η διαδικασία.

Τα έσοδα από τα μισθώματα των λατομείων στη Δυτική Μακεδονία ανέρχονται στο ποσό των
225.244,08 € περίπου.

Επισημαίνεται ότι για τα βιομηχανικά ορυκτά (δολομίτης, ατταπουλγίτης-σαπωνίτης, ολιβίνης
στους νομούς Κοζάνης και Γρεβενών και χαλαζία στην Φλώρινα ) υπάρχει μια αυξητική τάση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος λόγω των νέων εφαρμογών οικολογικής κατεύθυνσης που μέσα στο
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ευρύτερο πλαίσιο των δυσμενών οικονομικών συνθηκών αποτελούν τα νέα «εξαγώγιμα» υλικά.
Το αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον ιδιαίτερα στην περιοχή Χρωμίου Κοζάνης και Κνίδης
Γρεβενών προδιαγράφει μια αισιόδοξη προοπτική περί ανάπτυξης της περιοχής βασισμένη στα
βιομηχανικά ορυκτά.

Β14. ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και κατόπιν αιτημάτων της διευθύνουσας/επιβλέπουσας
υπηρεσίας (Π.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου, Δήμοι Ηπείρου, ΕΥΔΕ-ΜΕΔΕ, ΕΥΔΕ-Αεροδρομίων κλπ) ή
των αναδόχων των έργων ή κατόπιν αιτήσεως ιδιωτών τα Τμήματα Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας
Δημοσίων Έργων Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, προέβησαν μετά από δειγματοληψίες και
δοκιμές στο εργαστήριο και το εργοτάξιο σε εκτελούμενα έργα, στους παρακάτω Εργαστηριακούς
Έλεγχους σε σκυρόδεμα, αδρανή, εδάφη, ασφαλτικά, πετρώματα ως εξής ανά Περιφέρεια :

Περιφέρεια

Σύνολο
εξετασμένων
δειγμάτων

ΗΠΕΙΡΟΥ

3771

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

2550

Αριθμός διεξαχθέντων
εργαστηριακών δοκιμών
Ανά δείγμα
Γενικό Σύνολο
(κατά
προσέγγιση)
1 έως 5
8000
1 έως 5

5500

Β15. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Με την πεποίθηση ότι το νερό είναι Εθνικός Πλούτος, και δεδομένου ότι η Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, είναι πλούσια σε υδατικούς πόρους και
οικοσυστήματα (Λίμνη Παμβώτιδα, Αμβρακικός, Καλαμάς στην Ήπειρο – Λίμνες Καστοριάς και
Πρεσπών, Αλιάκμονας, κ.λ.π. στη Δυτική Μακεδονίας), οι
ορθολογική διαχείριση των υδάτων καθώς και

δράσεις μας στοχεύουν στην

στην προστασία και την ανάδειξη των

οικοσυστημάτων και επικεντρώνονται κυρίως στα εξής :
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1) Στη συνεργασία με φορείς του Υπουργείου ΥΠΕΚΑ (Ειδική Γραμματεία Υδάτων) για την
ολοκλήρωση των Διαχειριστικών Σχεδίων και των δύο Περιφερειών (Ηπείρου και Δυτικής
Μακεδονίας) παρέχοντας διαρκώς στοιχεία χρήσεων, υποβάλλοντας

προτάσεις και

συμμετέχοντας στις Ειδικές Ημερίδες ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων στο στάδιο
διαβούλευσης. (Αναμένεται η ολοκλήρωσή τους το Φθινόπωρο του 2012)
2) Στη συνεργασία με φορείς Δήμων και Δημοτικών Ενοτήτων, αναφορικά με την ύδρευση
αυτών, τόσο σε ποσοτικούς, όσο και σε ποιοτικούς ελέγχους του νερού κατανάλωσης.
Αφορά σε όλες οι αντικαταστάσεις δικτύων ύδρευσης -

αποχέτευσης Δήμων και

Δημοτικών Διαμερισμάτων, καθώς και γεωτρήσεις – υδροληψίες ύδρευσης αυτών που
υλοποιούνται με Αναπτυξιακά Προγράμματα. Έγινα (100) αδειοδοτήσεις στην Ήπειρο και
τριάντα (30) στη Δυτική Μακεδονία.
3) Στη γνωμοδότηση, μετά από έλεγχο των Μελετών και κατόπιν αυτοψίας, στην έκδοση
αποφάσεων έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, όπου αυτές απαιτούνται από την κείμενη
Νομοθεσία, για έργα και υποθέσεις που άμεσα ή έμμεσα έχουν σχέση με τα νερά.
Έγιναν περίπου 1.000 γνωμοδοτήσεις στην Ήπειρο και περίπου 150 γνωμοδοτήσεις στη
Δυτική Μακεδονία.
4) Στην έκδοση αποφάσεων εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων και χρήσης
νερού, με αυτοψία όπου αυτή κριθεί ότι απαιτείται και, κατόπιν εισήγησης (μετά την
01/07/2011) των υπεύθυνων Τμημάτων Υδροοικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων
της Περιφέρειας Ηπείρου. Ενδεικτικά αναφέρουμε, έργα υδροληψίας για άρδευση,
ύδρευση, βιομηχανική χρήση, ενεργειακή χρήση, ιχθυοτροφικές μονάδες εσωτερικών
και θαλάσσιων υδάτων, υδρομαστεύσεις και δίκτυα ύδρευσης Δήμων και Δημοτικών
Ενοτήτων, εμφιαλωτήρια κ.λ.π.
Εκδόθηκαν περίπου 1.000 άδειες εκτέλεσης έργου – αξιοποίησης υδατικών πόρων στην
Ήπειρο και περίπου 630 άδειες εκτέλεσης έργου – αξιοποίησης υδατικών πόρων, χρήσης
νερού στη Δυτική Μακεδονία.
5) Στην έκδοση άδειών επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων και τον έλεγχο της
λειτουργίας Βιολογικών καθαρισμών λυμάτων, μετά από μελέτη του φακέλου του έργου
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και επί τόπου αυτοψία για την επιβεβαίωση της ορθότητας των στοιχείων και των
υπολογισμών.
Κατά το τελευταίο έτος, που κατατέθηκε και εφαρμόστηκε η σχετική Νομοθεσία,
εκδόθηκαν περί τις εκατό (100) άδειες στην Ήπειρο και δέκα (10) άδειες στη Δυτική
Μακεδονία.
6) Στην έκδοση

αποφάσεων οριοθέτησης ρεμάτων , σύμφωνα με το Πρόγραμμα

«Καλλικράτης».
Εκδόθηκαν δέκα (10) αποφάσεις

οριοθέτησης ρεμάτων στην ευρύτερη περιοχή της

Ηπείρου και δεκαπέντε ( 15) αποφάσεις στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.
7) Στη συμμετοχή με εκπροσώπους της Διεύθυνσης Ηπείρου στους φορείς διαχείρισης,
Αμβρακικού κόλπου, λίμνης Παμβώτιδας και στενών Αχέροντα Καλαμά. Αντίστοιχα στη
συμμετοχή

με εκπροσώπους της Διεύθυνσης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας, στους

φορείς διαχείρισης των λιμνών Πρεσπών και Καστοριάς
8) Στη συμμετοχή με εκπροσώπους των δύο Διευθύνσεων σε διάφορες επιτροπές λήψης
αποφάσεων σε Περιβαλλοντικά θέματα, Λατομείων, ορυχείων, φραγμάτων κ.λ.π.
9) Στην παρακολούθηση των βροχομετρικών σταθμών των Περιφερειών Ηπείρου και
Δυτικής Μακεδονίας, προωθώντας τις σχετικές μετρήσεις στο Υπουργείο Περιβάλλοντος
και Κλιματικής Αλλαγής. Επίσης στην παρακολούθηση, μέσω βιβλίων καταμέτρησης
αλλά και με επί τόπου αυτοψίες, των αντλούμενων ποσότητων νερού, από μεγάλους
καταναλωτές. (Οι έλεγχοι των βροχομετρικών σταθμών γίνονται κατ’ εξουσιοδότηση του
σχεδίου Καλλικράτης)
10) Στη συμμετοχή μας στην επιτάχυνση των διαδικασιών για την ολοκλήρωση των
αντιπλημμυρικών σχεδίων των δύο Περιφερειών, που βρίσκονται στο στάδιο
υλοποίησης από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων. Θα πρέπει να επισημανθεί ιδιαίτερα η
συνδρομή που προσέφερε η Διεύθυνση Υδάτων Ηπείρου κατά την περίοδο των ακραίων
πλημμυρικών και κατολισθητικών φαινομένων τον Δεκέμβριο 2010, συμμετέχοντας με
εκπροσώπους στα κλιμάκια αντιμετώπισης των προβλημάτων.
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Στην Ήπειρο, επιπλέον λόγω της γεωγραφικής της θέσης :
Βρισκόμαστε σε συνεχή συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Υδάτων για θέματα που
αφορούν τα κολυμβητικά ύδατα, στην Ήπειρο. (Σε ετήσια βάση δύο φορές το χρόνο
γίνονται δειγματοληψίες στα νερά κολύμβησης στις παραλίες του Ιονίου σε πολλαπλές
θέσεις)
Βρισκόμαστε στο στάδιο εκκίνησης δύο προγραμμάτων Intereg, Ελλάδος - Αλβανίας και
Ελλάδος - Ιταλίας, στο πρώτο εκ των οποίων είναι Lead Partner. Παράλληλα έχουμε
υποβάλλει προτάσεις και για άλλα έργα, που βρίσκονται στο στάδιο αξιολόγησης. (Όλα τα
παραπάνω ενεργοποιήθηκαν κατά το τελευταίο έτος)
Στη Δυτική Μακεδονία επισημαίνεται ότι το Υδατικό Διαμέρισμα 09 είναι το πλουσιότερο
Υδατικό Διαμέρισμα της χώρας και ότι σ’ αυτό βρίσκεται το 65% της επιφανειακής απορροής του
συνόλου του υδατικού δυναμικού της Ελλάδας (Ποταμός Αλιάκμονας, Λίμνες Πολυφύτου,
Βεγορίτιδας, Πρεσπών, Χειμαδίτιδας, Καστοριάς, Πετρών κ.λ.π.). Επίσης σε ότι αφορά τα υπόγεια
ύδατα, λειτουργούν άνω των 6.000 γεωτρήσεις, με τεράστιες αντλούμενες ποσότητες νερού. Ως
εκ τούτου :
Βρισκόμαστε σε συνεχή συνεργασία με φορείς και Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης

Κεντρικής

Μακεδονίας-

Θράκης

(καθορισμός

αρμοδιοτήτων

και

συναρμοδιοτήτων), των Περιφερειακών Ενοτήτων και των Δήμων σε θέματα άρδευσης
(Τ.Ο.Ε.Β., Δημοτικά Δίκτυα), για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους καθώς και αυτών της
Υπηρεσίας μας.
Συμμετέχουμε με εκπροσώπους μας στη «Μελέτη και πιλοτική εγκατάσταση τηλεμετρικού
συστήματος, συλλογής και παρακολούθησης ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων, των
υδάτων της λεκάνης απορροής Πτολεμαϊδας», καθώς και στο πρόγραμμα «Transnational
integrated management of water resources in agriculture for the European water energy
control-eu-water».
Συνδιαχειριζόμαστε με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κεντρικής Μακεδονίας- Θράκης τα
ύδατα του ποταμού Αλιάκμονα κατάντη του φράγματος Πολυφύτου και εκδίδουμε
Αποφάσεις ρυθμιστικών μέτρων.
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Παράλληλα γνωμοδοτούμε και αδειοδοτούμε έργα αξιοποίησης Υδατικών Πόρων που σχετίζονται
με έργα εθνικής εμβέλειας και σημασίας όπως φράγματα, ορυχεία, εκτροπές ρεμάτων, μονάδες
της Δ.Ε.Η. Α.Ε.

Πιστεύουµε ότι µε µεθοδικότητα, επιµονή και σκληρή δουλειά καταφέραµε

να

παρέχουµε σωστές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των πολιτών και διεκδικητικά να
συντελέσουµε στην ανάπτυξη των δύο περιοχών, της Ηπείρου και της Δυτικής
Μακεδονίας.

Δήµητρα Γεωργακοπούλου - Μπάστα
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