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Αθήνα, 09 Οκτωβρίου 2018 

Χαιρετισμός Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων στo Επενδυτικό Φόρουμ με θέμα: 

«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Τοπική Ανάπτυξη – ΑΠΕ - Επιχειρηματικότητα», 

που διοργανώνεται από την Α-ENERGY Investments Initiative 

 

Κυρίες και Κύριοι, 

Το Σχέδιο «Καλλικράτης», σε συνέχεια του εθνωφελούς νόμου Σχέδιο Ιωάννης Καποδίστριας, 

σηματοδότησε μία νέα αρχή: «οι τοπικές κοινωνίες όφειλαν να πάρουν την υπόθεση της 

ανάπτυξης και του μέλλοντός τους στα δικά τους χέρια». 

Ελάχιστες όμως αυτοδιοικητικές αρχές, απέκλεισαν τις «ευπώλητες συνταγές», τις 

ετοιμοπαράδοτες λύσεις και τους αυτόματους πιλότους.  

Η πορεία ανάπτυξης, όμως, τόσο των αστικών πόλων όσο και της Ηπειρωτικής Υπαίθρου 

απαιτούσε τη συνδιαμόρφωση ειδικού «οδικού χάρτη», με πρώτο απαραίτητο συστατικό στοιχείο 

της ενδεδειγμένης στρατηγικής να είναι ο «εξοπλισμός» του Τόπου με όλες τις απαιτούμενες 

βασικές υποδομές.  

Το πρώτο βήμα του δικού μας  σχεδιασμού ήταν η συγκρότηση ενός ρεαλιστικού επιχειρησιακού 

σχεδιασμού, προτιμώντας αντί για βαρύγδουπες εξαγγελίες, τη συστηματική και μεθοδική δουλειά, 

ενώ οι συνιστώσες της πολιτικής μας ήταν:  

 η λεπτομερής καταγραφή της δεδομένης κατάστασης,  

 η ανάδειξη των στρεβλώσεων,  

 η ανάλυση των δεδομένων και 

 η λήψη υπεύθυνων αποφάσεων.  

 

Το δεύτερο βήμα ήταν η συγκρότηση Κεντρικής Βάσης Δεδομένων των προτεινόμενων έργων 

της Περιφέρειας Ηπείρου, που ουσιαστικά ήταν η  καταγραφή των προτεινόμενων έργων από 

όλους τους φορείς ευθύνης τομεακών και περιφερειακών πολιτικών της περιοχής μας. Αυτό 

επιτεύχθηκε σε 7 μήνες και η βάση δεδομένων αναρτήθηκε σε ειδική ηλεκτρονική διεύθυνση. 

 

Το τρίτο βήμα ήταν η υλοποίηση της Ημερίδας με τίτλο: «Η Ήπειρος σε Σταυροδρόμι. 

Επιδοτούμενη ή Αυτοτροφοδοτούμενη και βιώσιμη ανάπτυξη;», που πραγματοποιήθηκε την 

Παρασκευή 10 Ιουνίου 2011, με την συμμετοχή διακεκριμένων ομιλητών – εισηγητών. 

Το αποτέλεσμα ήταν να δοθούν οι βασικές κατευθυντήριες γραμμές για την εκπόνηση του 

Στρατηγικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας, που ήταν: 
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 Πρωτογενής τομέας και Αγροβιοδιατροφικός τομέας  

 Βιομηχανία της εμπειρίας για τον τουρισμό & πολιτισμό (Δημιουργική βιομηχανία) 

 Νέα Επιχειρηματικότητα σε συνεργασία με τους ερευνητικούς & ακαδημαϊκούς φορείς της 

περιοχής (ΑΕΙ – ΤΕΙ – κλπ)  

 Υγεία (ιατρικός τουρισμός) & Ευεξία (ιαματικός τουρισμός). 

 Περιβάλλον και υποδομές. 

 

Το τέταρτο βήμα ήταν η σύνταξη του Επιχειρησιακού μας προγραμματισμού, στον οποίο 

καθορίστηκαν οι χρηματοδοτικές πηγές για την υλοποίηση του Στρατηγικού μας Σχεδίου. 

 

Συνοπτικά, οι χρηματοδοτικές πηγές αφορούν: 

1. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020». 

Η σημερινή αποτύπωση των μεγεθών αναφέρεται στους ακόλουθους δείκτες: 

 Προσκλήσεις (ενεργοποίηση προγράμματος) : 256,2 εκατ. €    (76%), 

 Εντάξεις έργων     : 174 πράξεις, 225,7 εκατ. €  (67%), 

 Νομικές δεσμεύσεις (συμβασιοποίηση έργων) : 108,3 εκατ. €    (52%), 

 Δαπάνες (απορρόφηση)    : 54,1 εκατ. €    (26%) 

Στο πλαίσιο αυτό εκτελούνται πληθώρα έργων που αφορούν την διαφύλαξη των 

περιβαλλοντικών πόρων (π.χ. αποχετεύσεις σε όλο το παράκτιο μέτωπο της περιφέρειας, 

κομβικά έργα του Περιφερειακού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων – ΠΕΣΔΑ) καθώς και την 

κατασκευή καίριων οδικών αξόνων. 

 

2. Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, διμερή ή πολυμερή. 

Πετύχαμε την ένταξη – χρηματοδότηση και την υλοποίηση έργων, όπως ενδεικτικά αναφέρονται 

ακολούθως: 

a) Καταδυτικά πάρκα (TACTICAL TOURISM) 

Αφορά τη χρηματοδότηση δύο καταδυτικών πάρκων στις περιοχές Πάργας (Π.Ε. 

Πρέβεζας) και Συβότων (Π.Ε. Θεσπρωτίας).  

b) Μονάδα Κομποστοποίησης στην Π.Ε. Άρτας (WASTE REACT) 

c) Πρόγραμμα ανάπτυξης θεματικού τουρισμού στην Κόνιτσα (EX-TOUR) 

To έργο αυτό αφορά την αναβάθμιση της Αναγνωστοπουλείου Σχολής Κόνιτσας και την 

εκεί δημιουργία εκπαιδευτικού κέντρου για την ενίσχυση του θεματικού (περιπετειώδη) 

τουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή.  

d) MeDIinno 

Με τη συνεργασία της Ένωσης Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου και της 

Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής, το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη, προώθηση και στο 

branding νέων προϊόντων (τυρί και κρέας) και την προσαρμογή τους σε διεθνή πρότυπα.  

 



3 

 

e) CIAK 

Με την υλοποίηση του έργου αυτού, δημιουργούνται όλες οι προϋποθέσεις για την 

ανάπτυξη ενός φορέα (Film office) παραγωγής κινηματογραφικών προϊόντων στην 

περιοχή της Ηπείρου. Συνεργασία με το ίδρυμα «Apulia Film Commission”.  

f) Αναβάθμιση εγκαταστάσεων ιαματικών πόρων  

Στη Περιφέρεια μας βρίσκονται 4 αναγνωρισμένοι  ιαματικοί πόροι, για τους οποίους 

αναλάβαμε την πρωτοβουλία να συνεργαστούμε με όλους τους αρμόδιους φορείς της Α’ 

θμιας Αυτοδιοίκησης, αλλά και τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες, με αντικείμενο την 

συγκρότηση ενός ολιστικού σχεδίου αξιοποίησης και ανάπτυξης των εξαιρετικά 

προνομιούχων αυτών εγκαταστάσεων. 

g) Έργο εξοικονόμησης ενέργειας στο κτίριο Διοίκησης Περιφέρειας Ηπείρου στα 

Ιωάννινα: 

Με την υλοποίηση του έργου «GALLET» επιτεύχθηκε η μείωση του ετήσιου κόστους 

καταναλισκόμενης ενέργειας, κατά 60%.  

h) Έργο εξοικονόμησης ενέργειας στο κτίριο Διοίκησης Περιφέρειας Ηπείρου στην 

Ηγουμενίτσα: 

Με το έργο «ALTERENERGY» επιτεύχθηκε η μείωση του ετήσιου κόστους 

καταναλισκόμενης ενέργειας, κατά 40%.  

i) Έργα Approve και Resor: 

Τα έργα αυτά στοχεύουν στην μεγιστοποίηση της διάδοσης της χρήσης των Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) τόσο στον δημόσιο τομέα όσο και στον ιδιωτικό, βασισμένα σε 

ορθές πρακτικές που έχουν, ήδη, εγκατασταθεί και βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία, στις 

απόκεντρες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τις απομονωμένες περιοχές 

της Ευρώπης. 

  

3. Χρηματοδοτήσεις από το μηχανισμό “Συνδέοντας την Ευρώπη (CEF)“ 

Η Περιφέρεια Ηπείρου σε συνεργασία με τον Οργανισμό Λιμένα Ηγουμενίτσας (ΟΛΗΓ) ΑΕ και 

το Βιομηχανικό Πάρκο Θεσπρωτίας (ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ), επέτυχε την ένταξη της χρηματοδότησης 

έργων συνολικού προϋπολογισμού 11,2 εκατ. €, για την έναρξη υλοποίησης του διπολικού 

Εμπορευματικού Κέντρου Ηγουμενίτσας. Πρόκειται για ένα έργο ιδιαίτερα σοβαρής οικονομικής 

αξίας για την περιοχή, που θα αναδείξει περαιτέρω τη θέση της Ηγουμενίτσας, ως 

διαμετακομιστικού κέντρου στην περιοχή της Αδριατικής. 

 

4. Συνεργασίες στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μέσου ΣΔΙΤ. 

Το έργο Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Ηπείρου, αποτέλεσε έργο 

ορόσημο στον τομέα της επεξεργασίας στερεών αποβλήτων, και βρίσκεται σήμερα, στο στάδιο 

της παράδοσης για δοκιμαστική λειτουργία, μετά από πάροδο 15μηνών από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης υλοποίησης του. 
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5. Προγράμματα Συγχρηματοδοτούμενα από την ΕτΕΠ. 

Η Περιφέρεια μας, επέτυχε να εντάξει στο χρηματοδοτικό πλαίσιο E.L.EN.A. (European Local 

Energy Assistance), τη χρηματοδότηση της τεχνικής βοήθειας για την συγκρότηση των 

τεχνικών και επιχειρησιακών φακέλων των έργων: 

a. Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας 

Ηπείρου και στο Αστικό Οδικό Δίκτυο Δήμων. 

Η Περιφέρεια Ηπείρου, σε συνεργασία με τους Δήμους Αρταίων, Ηγουμενίτσας, Πρέβεζας, 

Πάργας και Σουλίου, συμμετέχει στην πρωτοβουλία «20-20-20» της ΕΕ και επιδιώκει να 

εναρμονιστεί με τους κανονισμούς 245/2009 και 1194/2012 της Ε.Ε. για την υποχρεωτική 

αντικατάσταση ρυπογόνων λαμπτήρων με λαμπτήρες νέας τεχνολογίας έως το 2020.  

Σκοπός αυτού του επενδυτικού προγράμματος είναι ο εκσυγχρονισμός της υφιστάμενης 

υποδομής οδοφωτισμού και η εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων ελέγχου.  

Το σύνολο των καταμετρημένων φωτιστικών σωμάτων ανέρχεται στα 32.946.  

Η προβλεπόμενη σε συνθήκες σχεδιασμού, εξοικονόμηση ενέργειας ανέρχεται σε 60%. 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 20 εκατ. €, περίπου. 

 

b. Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημόσιων Κτιρίων και Εγκαταστάσεων στην Περιφέρεια Ηπείρου 

Σκοπός του επενδυτικού προγράμματος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων: Γ.Ν.Ι. 

«Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ», Γ.Ν. Άρτας,  Γ.Ν. Πρέβεζας, Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Δ/νση  

Ηπείρου, Αστυνομικό Μέγαρο Δ/νσης Αστυνομίας Άρτας, κολυμβητήρια και σχολεία σε όλες 

τις Περιφερειακές Ενότητες της Ηπείρου, συνολικού εμβαδού: 90.915,79 τ.μ. 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 12 εκατ. €, περίπου, και η προβλεπόμενη -σε 

συνθήκες σχεδιασμού- εξοικονόμηση ενέργειας υπολογίζεται από 25% έως και 65%.  

 

c. Αναβάθμιση της Λιμναίας Συγκοινωνίας στη Λίμνη Παμβώτιδα, εκτιμώμενου 

προϋπολογισμού.  

Ο σκοπός του επενδυτικού προγράμματος είναι η ανάπτυξη ενός νέου στόλου 

φιλοπεριβαλλοντικών σκαφών (π.χ. υβριδικών, ηλεκτρικών κ.ά.), για τη μεταφορά ανθρώπων 

και αγαθών στη λίμνη των Ιωαννίνων, με στόχο την δραστική μείωση των εκπομπών αερίων 

του θερμοκηπίου. Ταυτόχρονα, προβλέπονται και παρεμβάσεις βελτίωσης στις υφιστάμενες 

λιμενικές υποδομές (κυματοθραύστης κ.λπ.), ώστε να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες.  

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 6 εκατ. €, περίπου. 

 

Η χρηματοδότηση των έργων αυτών προβλέπεται να γίνει: είτε με μορφή δανεισμού με ιδιαίτερα 

ελκυστικούς όρους από την ΕτΕΠ, είτε με τη συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων (ΣΔΙΤ, 

παραχώρηση, Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης) στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας. 

 

Εν κατακλείδι, θέλω να σας ευχαριστήσω για την τιμή την οποία αποδίδετε στην Περιφέρεια 

Ηπείρου, με την σημερινή βράβευση, αλλά και να τελειώσω σημειώνοντας ορισμένες προσωπικές 

μου σκέψεις που εδράζονται στην μικρή αυτή πορεία ως υπηρέτης της αυτοδιοίκησης: 
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 Οι συμμετέχοντες στην πολιτική διαχείριση των θεμάτων της Α’θμιας και Β’θμιας Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, είμαστε υποχρεωμένοι να λειτουργούμε και να αποφασίζουμε με γνώση, 

ευθύνη, συνέπεια λόγων και έργων και κυρίως εντιμότητα. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις οι 

θεσμοί αποκτούν πραγματικό νόημα και περιεχόμενο, ενώ προσκαλείται και προκαλείται ο 

πολίτης σε μία παραγωγική συμμετοχή. 

 Όλοι κρινόμαστε από τα έργα μας και μόνο από αυτά. Τα έργα δεν παράγονται δια της «θείας 

επιφοιτήσεως». Η υλοποίησή τους προϋποθέτει ότι το πολιτικό προσωπικό θα πρέπει να 

εργασθεί χωρίς μεμψιμοιρίες και αυτοεξαιρετισμούς, σοβαρά και κυρίως αρκετά, συνθήκη που 

είναι δύσκολο να εκπληρωθεί καθ’ ότι οι πολιτικοί, στην συντριπτική τους πλειονότητα κι 

ανεξαρτήτως κομματικής προέλευσης, έχουν αλλεργία σ' αυτό που οι απλοί άνθρωποι 

ονομάζουν «κανονική εργασία».  

 

Τατιάνα Καλογιάννη–Σταύρου  

Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων  

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών 

 


