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ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 
 
 
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΑΣΤΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ – Γ.Γ.Π.Η. 
Πιστεύω ότι µ̟ορούµε να ξεκινήσουµε. Καλησ̟έρα σε όλους σας. Είναι το δεύτερο 
Περιφερειακό Συµβούλιο ̟ου γίνεται µετά α̟ό λίγο διάστηµα. Ό̟ως είχαµε δεσµευτεί 
όλοι τα ̟εριφερειακά συµβούλια δεν θα είναι τα συµβούλια των Ιωαννίνων. Εδώ έχουµε 
και έναν ιδιαίτερο λόγο να κάνουµε σήµερα το συµβούλιο στην Άρτα λόγω του ̟ρώτου 
θέµατος ̟ου είναι το καινοτόµο ̟ρόγραµµα «Ανάσα». Μαζί µας αυτή τη φορά έχουµε 
τους βουλευτές τον κ. Τσιρώνη το βουλευτή Άρτας και τον κ. Πα̟ασιώζο, τον κ. 
Πα̟αχρήστου το βουλευτή Πρεβέζης, ο κ. Στασινός είχε µια ανειληµµένη υ̟οχρέωση 
ωστόσο όµως µ̟ορεί µέχρι και το τέλος της συνεδρίασης να ̟αραβρεθεί. Ο κ. Παντούλας 
δυστυχώς αυτή τη στιγµή βρίσκεται σε µία κηδεία φίλου του και δεν µ̟ορεί ̟αρόλο ̟ου 
έφυγε α̟ό τη βουλή για να ̟αρακολουθήσει το ̟εριφερειακό συµβούλιο. Και ο κ. 
Αργύρης µας έχει στείλει ε̟ιστολή,  έχει υ̟οχρεώσεις στη βουλή.  
 
Κύριοι βουλευτές, κύριοι νοµάρχες, κύριοι δήµαρχοι, κύριε ̟ρύτανη, κύριοι εκ̟ρόσω̟οι 
αυτοδιοικητικών ̟αραγωγικών και κοινωνικών εταίρων µελών του ̟εριφερειακού 
συµβουλίου, κυρίες και κύριοι θέλω να σας καλωσορίσω στη σηµερινή συνεδρίαση του 
̟εριφερειακού συµβουλίου, της δεύτερης  κατά σειρά ό̟ως σας ανέφερα στην ο̟οία έχω 
την τιµή να ̟ροεδρεύω, η ο̟οία ̟ραγµατο̟οιείται λίγες βδοµάδες µετά τη δέσµευση όλων 
µας στα Ιωάννινα ότι θα αγωνιστούµε ενεργά µε όλες µας τις δυνάµεις για την κοινή 
χάραξη εκείνων των ̟ροτεραιοτήτων ̟ου α̟αιτούνται για τη συνολική ανα̟τυξιακή 
ανάταξη της Η̟είρου, µε όρους όµως διαφάνειας, αντικειµενικότητας και ισόρρο̟ης 
ανά̟τυξης. Στην 1η συνεδρίαση της 8ης Α̟ριλίου µέσα σε ένα δηµοκρατικό ̟λαίσιο 
κοινωνικού ελέγχου, ̟ρογραµµατισµού και λογοδοσίας α̟οτυ̟ώσαµε µε κάθε 
λε̟τοµέρεια την υφιστάµενη κατάσταση ενώ ταυτόχρονα ενηµερώσαµε τους φορείς αλλά 
και τον κάθε η̟ειρώτη για τον ανα̟τυξιακό µας σχεδιασµό. Ταυτόχρονα θέσαµε α̟ό 
κοινού τις στρατηγικές µας κατευθύνσεις µε στόχο την αλλαγή του ανα̟τυξιακού 
̟ροτύ̟ου της ̟εριφέρειας µε αιχµή την ̟ράσινη ανά̟τυξη και την αντιµετώ̟ιση των 
χρόνιων διαρθρωτικών ̟ροβληµάτων και υστερήσεων ̟ροκειµένου να α̟οκτήσουµε τον  
µέγιστο κοινό ανα̟τυξιακό συντονισµό, δεσµευτήκαµε όλοι ότι θα συνεχίσουµε να 
εργαζόµαστε µεθοδικά για την υλο̟οίηση ̟ερισσότερων έργων.  
 
Σήµερα βρισκόµαστε εδώ για να συζητήσουµε δύο σηµαντικά ζητήµατα ̟ου σχετίζονται 
αφενός µε την ̟ροστασία και την ανάδειξη του φυσικού ̟εριβάλλοντος της ̟εριοχής και 
αφετέρου µε την εν γένει ανά̟τυξη της ̟εριφέρειας. Το ειδικό δηλαδή ανα̟τυξιακό 
̟ρόγραµµα για την ̟εριοχή του Αµβρακικού κόλ̟ου και τις µελέτες για την ωρίµανση 
των έργων στο ΕΣΠΑ. Το «Ανάσα» α̟οτελεί ένα ειδικό ανα̟τυξιακό ̟ρόγραµµα  του 
ΥΠΟΙΑΝ ̟ου σε µια κρίσιµη οικονοµική συγκυρία ό̟ως είναι η σηµερινή καλείται µέσα 
α̟ό συγκεκριµένες δράσεις να δώσει ̟ραγµατική ανάσα στον ̟ολύ̟αθο κόλ̟ο. ∆ε θα 
αναλύσω τις σ̟ουδαιότητες µοναδικής αξίας του οικοσυστήµατος καθώς οι διεθνείς 
̟εριβαλλοντικές συνθήκες ̟ου το διέ̟ουν και ο χαρακτηρισµός του ως Εθνικό Πάρκο 
είναι στοιχεία ̟ου καταδεικνύουν τη σηµασία του, όχι µόνο για την Ή̟ειρο και την 
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ευρύτερη ̟εριοχή αλλά και για ολόκληρη τη χώρα. Το ̟ρόγραµµα θέτει σε ̟ρώτο ̟λάνο 
το ευαίσθητο οικοσύστηµα του Αµβρακικού δίνοντας ̟αράλληλα και µεγάλες ̟ροο̟τικές 
ανά̟τυξης στις ̟εριοχές ̟ου βρέχονται α̟ό αυτόν.  
 
Η θεµατολογία της σηµερινής συνεδρίασης α̟οδεικνύει στην ̟ράξη για άλλη µια φορά το 
κυβερνητικό ενδιαφέρον για την ̟ροστασία και την ανάδειξη του οικοσυστήµατος της 
̟εριοχής, µε όρους ̟ράσινης ανά̟τυξης καθώς ε̟ίσης και την ̟ροώθηση φιλικών ̟ρος το 
̟εριβάλλον εναλλακτικών δράσεων στους τοµείς της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της 
αλιείας και του τουρισµού. Για τη σηµερινή ̟ολιτική ηγεσία του τό̟ου το ̟εριβάλλον 
βρίσκεται στο ε̟ίκεντρο των ̟ολιτικών ε̟ιλογών. Α̟οτελεί δε και ένα ανα̟τυξιακό 
εργαλείο και ένα συγκριτικό ̟λεονέκτηµα ώστε µέσα α̟ό εµ̟εριστατωµένες 
φιλο̟εριβαλλοντικές και ανα̟τυξιακές ̟ρωτοβουλίες, να αναδειχθεί η ̟ολυ̟λοκότητα 
και η φυσική ισορρο̟ία των οικοσυστηµάτων αλλά και ένα αξιό̟ιστο ανα̟τυξιακό όραµα 
για ολόκληρη την ̟εριοχή. Στο σηµείο αυτό οφείλουµε όλοι να κάνουµε µια ιδιαίτερη 
αναφορά και να εξάρουµε τη συµβολή του υφυ̟ουργού του ΥΠΟΙΑΝ του κ. Σταύρου 
Αρναουτάκη, ο ο̟οίος ανέσυρε α̟ό τα συρτάρια αυτό το καινοτόµο και φιλόδοξο σχέδιο 
του Υ̟ουργείου Οικονοµίας το βραβευµένο αλλά ξεχασµένο α̟ό τον ̟ροκάτοχό του 
ολοκληρωµένο ̟ρόγραµµα για την ανά̟τυξη του Αµβρακικού κόλ̟ου. Το ̟ρόγραµµα 
έχει συνολικό ύψος 120 εκατοµµυρίων ευρώ το ο̟οίο οι φορείς του Ν. Πρέβεζας είχαν 
καταθέσει στο αρµόδιο υ̟ουργείο α̟ό το 2007. Πλην όµως η ̟ροηγούµενη ̟ολιτική 
ηγεσία του υ̟ουργείου δεν το αφουγκράστηκε και κυρίως δεν αφουγκράστηκε τα 
̟ροβλήµατα του τό̟ου και δεν µ̟ήκε στον κό̟ο βεβαίως να το υλο̟οιήσει.  
 
Συνε̟ώς λοι̟όν καλούµαστε σήµερα να ενεργο̟οιήσουµε εκείνες τις ευεργετικές δράσεις 
της αειφορικής ανά̟τυξης στον Αµβρακικό ̟ου α̟οτελούν µια ολοκληρωµένη 
ανα̟τυξιακή ̟αρέµβαση στην ευρύτερη ̟εριοχή µε στόχο τη δηµιουργία των 
α̟αραίτητων ̟ροϋ̟οθέσεων για µια ανά̟τυξη ̟ου θα τονώνει και θα ενισχύει την 
οικονοµική δραστηριότητα. Συνυ̟ολογίζοντας βέβαια την ̟ροστασία του φυσικού και 
κοινωνικού ̟εριβάλλοντος του τό̟ου. Ενός ̟λούτου ̟ου ̟εριλαµβάνει είδη χλωρίδας, 
̟ανίδας, φυσικούς ̟όρους, οικοσυστήµατα και το̟ία τα ο̟οία χρήζουν της αναγκαίας 
̟ροστασίας. Σύµφωνα µε τους ίδιους τους µελετητές το βασικότερο κριτήριο για την 
ε̟ιλογή των ̟αρεµβάσεων είναι η ανά̟τυξη ̟ολλα̟λασιαστικού α̟οτελέσµατος α̟ό 
συνδυασµένες ̟αρεµβάσεις ̟ου σχετίζονται κυρίως µε τον κεντρικό στόχο δηλαδή την 
̟ροβολή µιας κοινής ταυτότητας για τα αγροτικά ̟ροϊόντα και το τουριστικό ̟ροϊόν. Το 
̟ρόγραµµα φιλοδοξεί να καταστήσει το Εθνικό Πάρκο υγροτό̟ων του Αµβρακικού 
̟ρότυ̟ο µοντέλο εναλλακτικής ̟ράσινης ανά̟τυξης. ∆εδοµένη βέβαια είναι η ̟ε̟οίθηση 
όλων µας ότι τα ̟εριβαλλοντικά ̟ροβλήµατα α̟αιτούν την ενεργό συµµετοχή των 
φορέων, των ̟ολιτών αλλά και την αµέριστη συµβολή της ̟ολιτείας. Σε ε̟ί̟εδο 
̟εριφέρειας έχουµε ήδη ξεκινήσει διάλογο α̟ό καιρό µε όλους τους αυτοδιοικητικούς 
̟αραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς της ̟εριοχής και εξετάζουµε εκείνες τις δράσεις 
̟ου θα µ̟ορούσαν να χρηµατοδοτηθούν στο ̟λαίσιο του ΕΣΠΑ.  Αξίζει εδώ να σας 
υ̟ενθυµίσω ότι στη σύσκεψη ̟ου είχαµε στην ̟εριφέρεια ̟ραγµατο̟οιήσει στις 12 Μαΐου, 
εξετάσαµε διεξοδικά το ̟ρόβληµα µε όλους τους φορείς σε συνεργασία µε τους φορείς του 
Αµβρακικού και τους ε̟ιστήµονες ̟ου γνωρίζουν και τις ̟τυχές του ̟ροβλήµατος της 
µόλυνσης και της ρύ̟ανσης του Αµβρακικού και δεσµευτήκαµε να συνεχίσουµε αυτήν 
την ̟ροσ̟άθεια να συντονίσουµε µαζί όλες εκείνες τις ενέργειες για τη σωτηρία του 
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κόλ̟ου. Αυτό θα κάνουµε και σήµερα. Κυρίες και κύριοι ο Αµβρακικός βρέθηκε ένα βήµα 
̟ριν το οριστικό του τέλος. Τώρα ̟λέον έφτασε η ώρα των ̟ράξεων και της ευθύνης µας. 
Είµαστε ̟ε̟εισµένοι ότι η εφαρµογή του ̟ρογράµµατος «Ανάσα» θα α̟οδειχθεί στην 
̟ράξη και α̟οτελεσµατική και µακρο̟ρόθεσµα θα α̟οκαταστήσει το οικοσύστηµα ώστε 
να α̟οτελέσει ̟ηγή ζωής για όλους µας. Ο Αµβρακικός όµως, σκο̟ίµως δεν ̟ροσφώνησα 
τον κ. Αρβανίτη ̟ου βρίσκεται µαζί µας, ο Αµβρακικός οφείλει ̟ολλά στον η̟ειρώτη 
ε̟ιστήµονα και συνεργάτη του υφυ̟ουργού οικονοµίας του κ. Σταύρου Αρναουτάκη, τον 
κ. Κώστα Αρβανίτη καθώς όλοι γνωρίζετε εσείς ̟ιο καλά α̟ό εµένα, ότι είναι ο άνθρω̟ος 
εκείνος ̟ου συνετέλεσε τα µέγιστα ώστε τον Ιανουάριο του 2007 να υ̟οβληθεί αυτό το 
καινοτόµο σχέδιο και να φτάσει να βραβευτεί ως ένα α̟ό τα καλύτερα σχέδια τα ο̟οία 
είναι και φιλο̟εριβαλλοντικά αλλά και α̟οτέλεσε και το ̟ρό̟λασµα εκείνης της λέξης 
̟ου λέγεται «Ανάσα» , ανάσα για τον Αµβρακικό. Κύριε Αρβανίτη, έχετε το λόγο. 
 

ΘΕΜΑ 1ον 
 
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 
Να ευχαριστήσω τη Γενική Γραµµατέα  της Περιφέρειας για τα καλά της λόγια, τα 
υ̟ερβολικά κατά την ά̟οψή µου αλλά δεν έχει σηµασία, και την ευκαιρία µου ̟ου µου 
δίνει σήµερα να ̟αρουσιάσω ενώ̟ιον του ̟εριφερειακού συµβουλίου το ειδικό 
ανα̟τυξιακό ̟ρόγραµµα ως ε̟ιχειρησιακό ̟ρόγραµµα για την ̟εριοχή του Αµβρακικού 
κόλ̟ου, ένα ̟ρόγραµµα το ο̟οίο στηρίχθηκε ό̟ως ήδη αναφέρθηκε στην το̟ική 
̟ρωτοβουλία και ̟ρόταση ̟ου είχε υ̟οβληθεί στο ̟λαίσιο των ̟ρότυ̟ων καινοτόµων 
σχεδίων ανά̟τυξης ̟ου είχε ̟ροκηρύξει το υ̟ουργείο οικονοµίας το 2007. Η ̟ρόταση 
εκείνη µε τον ίδιο τίτλο ό̟ως και το ειδικό ανα̟τυξιακό ̟ρόγραµµα, αειφορική ανά̟τυξη 
στον Αµβρακικό, και το διακριτικό τίτλο «Ανάσα» είχε υ̟οβληθεί α̟ό την ανα̟τυξιακή 
εταιρία της ̟εριοχής την ΕΤΑΝΑΜ, και µάλιστα µε τη συµβολή και συνεργασία όλων, και 
είναι ιδιαίτερα σηµαντικό αυτό, των φορέων ̟ου σχετίζονται µε τις δραστηριότητες του 
συγκεκριµένου ̟ρογράµµατος. Η ̟ολιτική ηγεσία του υ̟ουργείου, τόσο η υ̟ουργός όσο 
και ο υφυ̟ουργός ο κ. Αρναουτάκης, έχει εκφράσει ρητά την ̟ρόθεσή της να ̟ροωθήσει 
τα θέµατα της ολοκληρωµένης ̟ράσινης ανά̟τυξης, αγκαλιάζοντας και υιοθετώντας τις 
αξιόλογες ̟ρωτοβουλίες των το̟ικών κοινωνιών. Στο ̟λαίσιο αυτό ε̟ιλέχθηκε η 
̟ροώθηση της εφαρµογής του εν λόγω ̟ρογράµµατος ως ειδικού ανα̟τυξιακού 
̟ρογράµµατος, αν θέλετε µετά και α̟ό υ̟οκίνηση ̟ρωτοβουλία των το̟ικών βουλευτών 
της ̟εριοχής ̟ου είχε ευήκοο ους στο ̟ρόσω̟ο του υφυ̟ουργού και της υ̟ουργού. Μετά 
α̟ό ̟ρωτοβουλία τόσο του κ. Πα̟αχρήστου και των άλλων βουλευτών της ̟εριοχής έγινε 
µια ̟ρώτη συζήτηση στο υ̟ουργείο διαµορφώθηκε αυτό το σχέδιο ε̟ιχειρησιακού 
̟ρογράµµατος ό̟ως θα ̟αρουσιαστεί σήµερα και έχει σταλεί στο ̟εριφερειακό συµβούλιο 
τόσο της Η̟είρου όσο και της ∆υτικής Ελλάδας αλλά και στα δύο συναρµόδια υ̟ουργεία 
στο ΥΠΕΚΑ στο Υ̟ουργείο Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής αλλά και στο 
Υ̟ουργείο Αγροτικής Ανά̟τυξης και Τροφίµων, µε στόχο να συγκεντρωθούν οι 
̟αρατηρήσεις των φορέων αυτών έτσι ώστε να διαµορφωθεί το τελικό του κείµενο το 
ο̟οίο και θα υ̟ογραφεί µε υ̟ουργική α̟όφαση του Υ̟ουργείου Οικονοµίας έτσι ώστε να 
εγκριθεί ε̟ι̟λέον και να µ̟ορεί να αρχίσει την υλο̟οίησή του.  
 
Ως ̟εριοχή ̟αρέµβασης του ̟ρογράµµατος αυτού ̟ου αφορά τρεις (3) νοµούς και δύο (2) 
̟εριφέρειες, ορίζεται η ̟εριοχή των ΟΤΑ Α΄ βαθµού των δήµων ̟ου έχουν τµήµα τους στο 
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καθορισµένο Εθνικό Πάρκο υγροτό̟ων Αµβρακικού, ενώ ̟ρόσθετες στοχευµένες δράσεις 
θα ̟ραγµατο̟οιηθούν στην ευρύτερη ̟εριοχή των δήµων ̟ου ̟εριλαµβάνονται στη ζώνη 
̟εριβαλλοντικού ελέγχου. Θα το δούµε λίγο ̟ιο αναλυτικά αυτό στο χάρτη. Η συνολική 
έκταση της ̟εριοχής ̟αρέµβασης του ̟ρογράµµατος ε̟οµένως, είναι µια έκταση 2320 
τετραγωνικών χιλιοµέτρων  ̟ερί̟ου και ο ̟ληθυσµός γύρω στους 125.000 κατοίκους. Η 
̟εριοχή ανήκει στις µειονεκτικές γεωργικές ̟εριοχές και ειδικότερα στις ̟εριοχές ̟ου 
ε̟ηρεάζονται α̟ό ειδικά µειονεκτήµατα. Στο χάρτη βλέ̟ετε την ̟ορτοκαλί γραµµή η 
ο̟οία είναι η γραµµή της ζώνης ̟εριβαλλοντικής ̟ροστασίας, ̟εριβαλλοντικού ελέγχου 
όλοι οι δήµοι ̟ου έχουν τµήµα σε αυτήν τη γραµµή α̟οτελούν, το σύνολο δηλαδή των 
δήµων ̟ου έχουν τµήµα τους σε αυτήν τη γραµµή, α̟οτελούν την ̟εριοχή ̟αρέµβασης 
του ̟ρογράµµατος. Αν δείτε η γραµµή αυτή δεν ̟εριλαµβάνει ̟αραδείγµατος χάρη το 
λιµάνι της Πρέβεζας, ̟εριλαµβάνει το δήµο της Πρέβεζας όµως, και ό̟ως ήδη 
αναφέρθηκε σε ολόκληρους τους δήµους ̟ου έχουν κοµµάτι τους στην ̟εριοχή 
στοχευµένες δράσεις ̟ου αφορούν τον Αµβρακικό θα µ̟ορούν να ενταχθούν στο 
̟ρόγραµµα.  
 
Κοινοί στόχοι του συγκεκριµένου ̟ρογράµµατος ό̟ως είχαν λίγο ̟ολύ διατυ̟ωθεί και 
α̟ό την αρχική ̟ρόταση και ό̟ως διαµορφώθηκαν τελικά και α̟ό το Υ̟ουργείο 
Οικονοµίας ως κεντρικό θέµα είναι η ενίσχυση της το̟ικής οικονοµίας του Αµβρακικού 
µε την ανάδειξη κοινής ταυτότητας στα ̟ροϊόντα και τις υ̟ηρεσίες ̟ου σχετίζεται µε τις 
̟εριβαλλοντικές αξίες της ̟ροστατευόµενης ̟εριοχής του Αµβρακικού άρα είναι ένα 
ειδικό ανα̟τυξιακό ̟ρόγραµµα λαµβάνοντας υ̟’ όψιν τις ιδιαιτερότητες της 
συγκεκριµένης ̟εριοχής. Οι ε̟ιµέρους στόχοι ̟ου ε̟ιδιώκονται µέσα α̟ό τις ̟αρεµβάσεις 
του ̟ρογράµµατος είναι η διασφάλιση της ̟οιότητας των ̟αραγόµενων ̟ροϊόντων µε 
ταυτόχρονη σήµανσής τους ̟ου σχετίζεται µε το οικοσύστηµα του Αµβρακικού, η 
βελτίωση ̟ου είναι ιδιαίτερα σηµαντική για την συγκεκριµένη ̟εριοχή της ̟οιότητας των 
ε̟ιφανειακών νερών και ιδιαίτερα του Αµβρακικού για να µ̟ορέσουν να α̟οτελέσουν 
έναν ανα̟τυξιακό ̟όρο µε ̟ροο̟τική και α̟οτελεσµατικότητα για χρήση για 
υδατοκαλλιέργειες, αλιεία, κολύµβηση, άρδευση και όλες τις άλλες χρήσεις ̟ου µ̟ορεί να 
έχει ο κόλ̟ος για την ευρύτερη ̟εριοχή και η ̟εραιτέρω ανά̟τυξη της αλιείας και των 
υδατοκαλλιεργειών. Η ανά̟τυξη οικολογικού, αλιευτικού και θαλάσσιου τουρισµού στην 
̟εριοχή στοχευµένη στην ̟εριβαλλοντική και ̟ολιτιστική του µοναδικότητα, ο κόλ̟ος 
εκτός α̟ό τα ̟εριβαλλοντικά του στοιχεία έχει και ιδιαίτερα σηµαντικά ̟ολιτιστικά 
στοιχεία ̟ου την χαρακτηρίζουν και ε̟οµένως η ανάδειξη αυτών των στοιχείων µ̟ορεί να 
δηµιουργήσει µια συνεχώς αυξανόµενη δραστηριότητα ̟ρος την κατεύθυνση αυτή, η 
διατήρηση της οικολογικής ισορρο̟ίας και η ̟ροστασία όλων των ̟εριβαλλοντικών 
̟αραµέτρων του σ̟άνιου φυσικού ̟εριβάλλοντος της ̟εριοχής, η οργάνωση 
τεχνολογικής έρευνας στην κατεύθυνση της εφαρµογής των α̟οτελεσµάτων της στους 
̟αραγωγικούς κλάδους, η αξιο̟οίηση ανανεώσιµων ̟ηγών ενέργειας ό̟ως αιολική, 
γεωθερµία κτλ. ̟ου έχει η ̟εριοχή και τέλος η βελτίωση ̟οιότητας ζωής των κατοίκων. 
Αυτοί είναι οι ε̟ιµέρους στόχοι ̟ου ε̟ιδιώκεται να ε̟ιτευχθούν µε τη δράση του 
̟ρογράµµατος.  
 
Το ̟ρόγραµµα δεν καταλήγει στη φάση αυτή σε ε̟ί̟εδο έργων. Είναι µια λογική κατ’ 
αναλογία και µε τα υ̟όλοι̟α ειδικά ανα̟τυξιακά ̟ρογράµµατα αλλά και κατ’ αναλογία 
και µε τα ε̟ιχειρησιακά ̟ρογράµµατα τα συγχρηµατοδοτούµενα διαρθρώνεται σε άξονες 
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και κατηγορίες ̟ράξης µε συγκεκριµένη χρηµατοδοτική βαρύτητα σε καθέναν α̟ό 
αυτούς. Σε ε̟όµενο στάδιο και άρα δεν είναι της ̟αρούσας ακριβώς στιγµής θα 
εξειδικευτεί  σε ότι αφορά ε̟ιµέρους έργα και ε̟οµένως θα οριστικο̟οιηθούν και οι 
ενδεικτικοί ̟ροϋ̟ολογισµοί ̟ου υ̟άρχουν σήµερα στο ε̟ί̟εδο των αξόνων και των 
κατηγοριών ̟ράξης. Τέσσερις άξονες ̟ροτεραιότητες  α̟οτελούν το σύνολο του 
̟ρογράµµατος η βελτίωση των γενικών υ̟οδοµών ̟ου σχετίζονται µε τις ̟αραγωγικές 
δραστηριότητες του κόλ̟ου, η ̟ροστασία και διαχείριση του φυσικού ̟εριβάλλοντος και 
των νερών της ̟εριοχής, η ανάδειξη του ̟εριβάλλοντος και η ̟ροώθηση συµβατών 
ε̟ενδυτικών δραστηριοτήτων και η εφαρµογή τεχνολογικά καινοτόµων ̟ροσεγγίσεων 
στην ̟ρωτογενή ̟αραγωγή µε ̟αράλληλη διασφάλιση ̟οιότητας και σήµανσης στα 
̟ροϊόντα του ̟ρωτογενούς τοµέα. Να αναλύσω λίγο ̟ερισσότερο τους τέσσερις αυτούς 
άξονες για να έχετε λίγο ̟ιο συγκεκριµένο το ̟εριεχόµενο του ̟ρογράµµατος.  
 
Ο 1ος άξονας ̟ροτεραιότητας βελτίωση γενικών υ̟οδοµών του Αµβρακικού µικρά 
λιµάνια, αλιευτικά καταφύγια, έργα α̟οκατάστασης υδρολογικού ισοζυγίου δεν αφορά 
̟ροφανώς το σύνολο των γενικών υ̟οδοµών ̟ου µ̟ορεί να έχει ανάγκη η ̟εριοχή κάτι 
̟ου δε µ̟ορεί στο ̟λαίσιο ενός ειδικού ανα̟τυξιακού ̟ρογράµµατος να καλυφθεί 
̟λήρως, αλλά µόνο εκείνο το τµήµα ̟ου σχετίζεται άµεσα µε την ̟ροώθηση των 
ε̟ιδιώξεων και των στόχων αυτού του ειδικού ̟ρογράµµατος και ειδικότερα τις υ̟οδοµές 
̟ου σχετίζονται µε την άσκηση της αλιευτικής δραστηριότητας το στόχο 2 ̟ου αναφέραµε 
νωρίτερα, της οικοτουριστικής δραστηριότητας και του αλιευτικού θαλάσσιου τουρισµού 
το στόχο 3, καθώς και τη βελτίωση των ̟εριβαλλοντικών συνθηκών στον κόλ̟ο ̟ου 
νοµίζω ότι είναι ένα ̟άρα ̟ολύ µεγάλο και άµεσο και κρίσιµο ζητούµενο για την ̟εριοχή 
µε ταυτόχρονη βελτίωση των συνθηκών ζωής των κατοίκων. Αναλύεται, αυτός ο άξονας 
̟ροτεραιότητας στην κατηγορία ̟ράξης συµ̟ληρωµατικά έργα στα λιµάνια και αλιευτικά 
καταφύγια ̟ου σχετίζεται άµεσα µε την δραστηριότητα των αλιευτικών σκαφών µε τις 
βασικές υ̟οδοµές ελλιµενισµού τους µέσα στον Αµβρακικό ̟ου ̟αράλληλα όµως 
µ̟ορούν να εξυ̟ηρετήσουν και µικρά σκάφη αναψυχής για να τονώσουν και την κίνηση 
των ε̟ισκε̟τών και η 2η κατηγορία ̟ράξης ̟ου έχει σηµαντική χρηµατοδοτική βαρύτητα, 
αφορά έργα α̟οκατάστασης του υδρολογικού ισοζυγίου του κόλ̟ου. Αναγνωρίζεται α̟ό 
όλους ότι ο κόλ̟ος έχει σηµαντικό ζήτηµα ̟ου σχετίζεται µε το υδρολογικό του ισοζύγιο 
̟ου έχει οδηγήσει µε τον καιρό σε µια µεγάλη υ̟οβάθµιση της ̟οιότητας των νερών. 
Είναι µια ̟ολύ καλή ευκαιρία στα ̟λαίσια αυτού του ̟ρογράµµατος, ε̟ιστηµονικά, 
σωστά σχεδιασµένα να ̟αρέµβουµε στο υδρολογικό ισοζύγιο του κόλ̟ου, έτσι ώστε 
σηµαντικές διαταραχές ̟ου έχουν συµβεί α̟ό τον ανθρώ̟ινο ̟αράγοντα την τελευταία 
35ετία αλλά και α̟ό το γεγονός ότι ο ίδιος ο κόλ̟ος είναι κλειστός α̟ό τη φυσιολογία του 
α̟ό τη µορφολογία του, να ̟αρέµβουµε µε τέτοιο τρό̟ο ̟ου να βοηθήσουµε στην 
καλύτερη ανανέωση των νερών του και άρα στη βελτίωση της ̟οιότητας των νερών στην 
α̟οκατάσταση της υδρολογικής του ισορρο̟ίας στο βαθµό ̟ου είναι εφικτό βέβαια αλλά 
και ο̟ωσδή̟οτε ̟εριβαλλοντικά α̟οδεκτό.  
 
Ο 2ος άξονας ̟ροτεραιότητας είναι η ̟ροστασία και διαχείριση του ̟εριβάλλοντος της 
̟εριοχής, αναλαµβάνεται υλο̟οίηση ̟αρεµβάσεων ̟ου διασφαλίζουν τη διατήρηση του 
οικοσυστήµατος συνολικότερα και όχι µόνο των νερών, των συνθηκών ̟ου θα ε̟ιτρέψουν 
την ̟ράσινη αξιο̟οίησή του, την αειφορική αξιο̟οίησή του, για τη βελτίωση των 
οικονοµικών συνθηκών στην ̟εριοχή και ̟αράλληλα να διαχειριστούν το φυσικό 
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̟εριβάλλον να χωροθετηθούν και να µελετηθεί το θέµα των υδατοκαλλιεργειών ̟ου 
υφίστανται και ̟ου θα ̟ρέ̟ει να µελετηθεί το ̟ως θα ̟ρέ̟ει να συνεχίσουν να 
υφίστανται στον Αµβρακικό, την ενίσχυση της οστρακοκαλλιέργειας ̟ου δεν δηµιουργεί 
σηµαντικά θέµατα ε̟ιβάρυνσής του, καθώς ε̟ίσης και της δηµιουργίας ̟εριοχών 
οργάνωσης δραστηριοτήτων ό̟ως ̟αραδείγµατος χάρη µια καλή ιδέα είναι η ανά̟τυξη 
καταδυτικού ̟άρκου. Αναλυτικότερα αυτός ο άξονας αναλύεται στην κατηγορία ̟ράξης 
Β1 ̟ου αφορά δράσεις διαχείρισης και ̟ροστασίας του φυσικού ̟εριβάλλοντος, ̟ου 
στοχεύει στο συνολικό και µε ολοκληρωµένο τρό̟ο να διασφαλίσει την ̟ροστασία του 
φυσικού ̟εριβάλλοντος και των οικοτό̟ων λαµβάνοντας ̟αράλληλα ̟ιλοτικά 
συγκεκριµένες ̟ρωτοβουλίες για τη διαχείριση του ̟εριβάλλοντος µε άξονες τις ανάγκες 
̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό τη θεσµοθέτηση της κοινής υ̟ουργικής α̟όφασης για τη διαχείριση 
της ̟εριοχής, την ενδυνάµωση του φορέα διαχείρισης υγροτό̟ων του Αµβρακικού και τη 
θέσ̟ιση ε̟ιµέρους διαχειριστικών σχεδίων γιατί αυτό είναι το ̟ραγµατικά ζητούµενο, 
κάθε δραστηριότητα σηµαντική ̟ου ρυθµίζεται στην ̟εριοχή να έχει το δικό της 
διαχειριστικό σχέδιο µε βάση και τα ανα̟τυξιακά και τα ̟εριβαλλοντικά δεδοµένα και 
ε̟ίσης τη συνέχιση αξιόλογων ̟αρεµβάσεων ̟ου έχουν ανα̟τυχθεί α̟ό ̟ροηγούµενα 
̟εριβαλλοντικά ̟ρογράµµατα στην ̟εριοχή. Η 2η κατηγορία ̟ράξης αφορά τη 
διαχείριση των αλιευτικών ̟όρων και ε̟οµένως σχετίζεται σε µεγάλο βαθµό µε την 
καλύτερη διαχείριση και διατήρηση των λιµνοθαλασσών λαµβάνοντας ̟άντα υ̟’ όψιν τις 
ανάγκες διατήρησης ̟ροστασίας, αφού α̟οτελούν σηµαντικό στοιχείο του 
οικοσυστήµατος και ε̟ίσης α̟οτελούν ̟εριοχές ̟ροστασίας της φύσης.  
 
Η 3η κατηγορία ̟ράξης σχετίζεται µε την ̟ροστασία α̟ό τη ρύ̟ανση και ειδικότερα 
αφορά την ε̟εξεργασία των ληµµάτων, λόγω των ιδιαιτεροτήτων του κόλ̟ου η 
ε̟εξεργασία των ληµµάτων των οικισµών ̟ρέ̟ει να ενισχυθεί ̟ερισσότερο α̟ό το σύνολο 
της ̟αρέµβασης ̟ου γίνεται στο σύνολο της χώρας, αξιο̟οιώντας τόσο δράσεις α̟ό τα 
συγχρηµατοδοτούµενα ̟ρογράµµατα όσο και ̟ρόσθετες χρηµατοδοτήσεις και µε την 
αξιο̟οίηση τεχνογνωσίας τόσο α̟ό ΤΕΙ και α̟ό άλλα ιδρύµατα να δοκιµαστούν ̟έρα 
α̟ό τα λήµµατα, τα αστικά λήµµατα ̟ου έχουν σχεδόν συγκεκριµένες λύσεις τεχνολογικά 
εφικτές, και συνδυασµένη διαχείριση των λοι̟ών ληµµάτων ̟ου ε̟ιβαρύνουν το 
οικοσύστηµα της ̟εριοχής. Εκτός α̟ό τα αστικά λήµµατα σηµαντική υ̟οχρέωση της 
̟ολιτείας είναι και η διαχείριση των α̟ορριµµάτων και άρα ό̟ου και όσο χρειαστεί να 
χρηµατοδοτηθούν ε̟ι̟λέον δράσεις α̟οκατάστασης ΧΑ∆Α τεχνικών ό̟ως ανακύκλωση 
και αν θέλετε συνεργασίας µε τους υ̟ό διαµόρφωση χώρους υγειονοµικής ταφής 
α̟ορριµµάτων ̟ου δηµιουργούνται στην ̟εριοχή, µ̟ορεί να έχουν µια ̟ρόσθετη 
χρηµατοδότηση α̟ό την κατηγορία ̟ράξης αυτή.  
 
Ο 3ος άξονας ̟ροτεραιότητας σχετίζεται µε την ̟ροσ̟άθεια ανάδειξης ε̟ενδυτικών 
δραστηριοτήτων βασισµένων στην ̟εριβαλλοντική σηµασία και την ̟ολιτιστική σηµασία 
της ̟εριοχής. Το ̟εριβάλλον της ̟εριοχής α̟οτελεί ένα σηµαντικό κεφάλαιο, εθνική και 
ευρω̟αϊκή κληρονοµιά, είναι σηµαντικό γιατί δεν είναι το̟ικής σηµασίας µόνο και άρα 
το βάρος, αν θέλετε, και το χρέος της ̟ροστασίας δεν µ̟ορεί να είναι µόνο µε το̟ικούς 
̟όρους και σε το̟ικό ε̟ί̟εδο άρα είναι σηµαντικό το να ̟αρέµβει κεντρικά η ̟ολιτεία 
και γίνεται µέσα α̟ό το συγκεκριµένο ̟ρόγραµµα στο να αναλυθούν οι α̟αραίτητες 
δράσεις για τη διατήρηση αυτού του οικοσυστήµατος και ̟αράλληλα τόσο το 
̟εριβαλλοντικό σύστηµα όσο και οι ̟ολιτιστικοί ̟όροι της ̟εριοχής µ̟ορούν να 
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α̟οτελέσουν βάση για την συνεχιζόµενη ανά̟τυξη ειδικών µορφών τουρισµού για ειδικές 
κατηγορίες ε̟ισκε̟τών σε συνδυασµό µε το µαζικό τουρισµό ̟ου υ̟άρχει στις κοντινές 
̟αραλίες της ̟εριοχής. Αναλυτικότερα αυτός ο άξονας ̟ροτεραιότητας ̟εριλαµβάνει την 
ανάδειξη των οικοσυστηµάτων σαν 1η κατηγορία ̟ράξης µε σκο̟ό να συµ̟ληρωθούν οι 
υ̟οδοµές ανάδειξης των υγροτό̟ων της ̟εριοχής και να βελτιωθεί η δυνατότητα 
διακίνησης ε̟ισκε̟τών και ε̟ίσης να χρηµατοδοτηθούν υ̟οδοµές ̟ου θα διευκολύνουν 
την ανά̟τυξη αλιευτικού καταδυτικού τουρισµού µε δράσεις ό̟ως καταδυτικά ̟άρκα ή 
θαλάσσια µουσεία.  
 
Η 2η κατηγορία ̟ράξης αφορά την ανά̟λαση χώρων οικισµών και ανάδειξη µνηµείων 
̟ολιτισµού, εί̟αµε εκτός α̟ό το ̟εριβάλλον σηµαντικός ̟όρος είναι και η ̟ολιτιστική 
σηµασία της ̟εριοχής είναι µεγάλης σηµασίας ̟ολιτιστικοί ̟όροι ̟ου µ̟ορούν µε µια 
̟ρόσθετη ̟αρέµβαση και α̟ό το συγκεκριµένο ̟ρόγραµµα να αναδειχθούν ̟ερισσότερο 
χωρίς βέβαια να µ̟ορεί να αναληφθούν µεγάλα έργα ό̟ως το αρχαιολογικό ̟άρκο της 
Νικό̟ολης στο ̟λαίσιο του συγκεκριµένου ̟ρογράµµατος αλλά δραστηριότητες µικρής 
κλίµακας σε θέσεις ̟ου σχετίζονται άµεσα µε την ανάδειξη ε̟ισκέψιµων χώρων. Στην 
̟ροσ̟άθεια να δοθεί ε̟ισκεψιµότητα σε κά̟οιους χώρους ή ε̟ανάχρηση σε κά̟οιους 
χώρους ̟ου δεν µ̟ορούσαν να χρησιµο̟οιηθούν.  
 
Η 3η κατηγορία δεν είναι ανάδειξη αλλά είναι ….. δραστηριότητες ̟ια, ιδιωτικές δηλαδή 
δραστηριότητες για την ανά̟τυξη οικοτουρισµού,  αγροτουρισµού και ̟αράλληλα για 
την αξιο̟οίηση χαρακτηριστικών το̟ικών και αλιευτικών ̟ροϊόντων στηριγµένη στην 
αξία και στην ιδιαιτερότητα της ̟εριοχής α̟ό ̟αρεµβάσεις ιδιωτικές ̟λέον να ενισχυθεί 
̟ερισσότερο η δηµιουργία υ̟οδοµής για οικολογικό, αλιευτικό, καταδυτικό, θαλάσσιο, 
̟ολιτιστικό, αγροτουριστικό ̟ροϊόν στην ̟εριοχή µέσα α̟ό σχήµατα αντίστοιχα και µέσα 
α̟ό τις ̟αρεµβάσεις ̟ου έτσι και αλλιώς αγκαλιάζει και χρηµατοδοτεί στην ̟εριοχή το 
Υ̟ουργείο Αγροτικής Ανά̟τυξης και Τροφίµων ̟ροσθέτοντας ό̟ου α̟αιτηθεί 
συµ̟ληρωµατικούς ̟όρους α̟ό το ̟ρόγραµµα δηµοσίων ε̟ενδύσεων.  
 
Ο τελευταίος άξονας ̟ροτεραιότητας αφορά, ό̟ως ανέφερα ήδη, την εφαρµογή 
καινοτόµων ̟ροσεγγίσεων α̟ό ̟λευράς τεχνολογίας στην ̟ρωτογενή ̟αραγωγή της 
̟εριοχής και ̟αράλληλα τη διασφάλιση ̟οιότητας και σήµανσης στα ̟ροϊόντα του 
̟ρωτογενή τοµέα. Σκεφτείτε το ό̟ως καταλαβαίνετε ̟ερισσότερο ο άξονας αυτός αφορά 
κατά κύριο λόγο την ̟αρέµβαση στα ̟ροϊόντα του ̟ρωτογενή τοµέα ̟ου η ̟εριοχή 
̟αράγει και ̟ου θα µ̟ορέσουν να α̟οτελέσουν βάση για µεγαλύτερη ̟ροστιθέµενη αξία 
και άρα µεγαλύτερη συµβολή στα το̟ικά εισοδήµατα της ̟εριοχής. ∆ράσεις ε̟οµένως για 
την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και καινοτόµων ̟αραγωγικών µεθόδων στην ̟ρωτογενή 
̟αραγωγή, βελτίωση της ̟οιότητας µε µείωση των χηµικών εισροών στις αγροτικές 
καλλιέργειες, σήµανση των το̟ικών ̟ροϊόντων και συσχέτισή τους µε την ̟εριοχή και 
̟αράλληλα αξιο̟οίηση ανανεώσιµων ̟ηγών ενέργειας και εφαρµογή τεχνολογιών 
εκτροφής κυρίως στον τοµέα της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών. Αναλυτικότερα 
αυτός ο άξονας ̟εριλαµβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες ̟ράξης: αξιο̟οίηση της 
γεωθερµίας για γεωργική χρήση και ανανεώσιµες ̟ηγές ενέργειας µε νέες τεχνολογίες 
εκτροφής, ̟ου ήδη τις ανέφερα, σαν 2η κατηγορία ̟ιλοτικές εφαρµογές ̟ληροφορικής και 
ε̟ικοινωνιών στην ̟ροβολή της ̟εριοχής και των ̟ροϊόντων της µε τη βοήθεια και των 
ερευνητικών κέντρων και ειδικότερα του ΤΕΙ της ̟εριοχής, σήµανση των ̟αραγόµενων 
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̟ροϊόντων και ̟ιστο̟οίησή τους έτσι ώστε να τους δώσουµε µέσα α̟ό ένα κοινό όνοµα 
συσχετισµένο µε το οικοσύστηµα της ̟εριοχής του Αµβρακικού µια ταυτότητα και άρα 
µια δυνατότητα ̟ρόσθετης αξίας µέσα α̟ό συγκεκριµένα ̟ρότυ̟α, γιατί για να δώσεις 
ένα συγκεκριµένο όνοµα ̟ου να έχει ̟έραση στην αγορά, θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει α̟ό ̟ίσω 
ένα ̟ρότυ̟ο. ∆ηλαδή το ̟ροϊόν ̟ου θα ̟άρει τη συγκεκριµένη σφραγίδα-ταυτότητα θα 
̟ρέ̟ει να καλύ̟τει κά̟οιες ̟ροδιαγραφές. Αυτές τις ̟ροδιαγραφές είναι το ̟ρώτο ̟ου 
̟ρέ̟ει να δώσουµε σε συνεργασία αν θέλετε και µε το φορέα διαχείρισης της ̟εριοχής 
αλλά ̟ολύ ̟ερισσότερο µε τους το̟ικούς ̟αραγωγικούς φορείς και όσα ̟ροϊόντα ̟ια 
καλύ̟τουν αυτές τις α̟αιτήσεις θα µ̟ορούν να ̟άρουν το σηµατάκι και να βγουν στην 
αγορά.  
 
Τέλος διασφάλιση ̟οιότητας και αξίας στα αγροτικά ̟ροϊόντα µε την έννοια της µείωσης 
των αγροχηµικών στις καλλιέργειες και εφαρµογή µεθόδων βιολογικής γεωργίας, 
ολοκληρωµένης διαχείρισης της ̟ρωτογενούς ̟αραγωγής, έτσι ώστε να έχουµε ένα 
µοντέλο αγροτικής ̟αραγωγής άµεσα συµβατό µε το ιδιαίτερο οικοσύστηµα ̟ου θα 
διασφαλίζει ̟ρόσθετη αξία και ̟οιότητα στα ̟ροϊόντα. Η µείωση ε̟οµένως των χηµικών 
εισροών στις καλλιεργούµενες εκτάσεις µ̟ορεί να οδηγήσει στην ολοένα και αυξανόµενη 
µείωση του φυτο̟λαγκτού και των φυκιών ̟ου δηµιουργούν ευτροφισµό στην ̟εριοχή 
του Αµβρακικού. Οι ̟αρεµβάσεις στοχεύουν στη διαφορο̟οίηση της το̟ικής ̟αραγωγής 
µε την ενίσχυση ̟αραγόµενων ̟ροϊόντων µε φιλικό τρό̟ο ̟ρος το ̟εριβάλλον ό̟ως 
βιολογικά ολοκληρωµένης διαχείρισης φυτικής ̟αραγωγής, χοίρειο κρέας µε διασφάλιση 
̟οιότητας, εκτροφή ζώων αυτόχθονων φυλών και διάφορων άλλων ε̟ιµέρους 
χρηµατοδοτήσεων ̟ου µ̟ορεί να συµβάλει εδώ και το Υ̟ουργείο Αγροτικής Ανά̟τυξης 
και Τροφίµων. Αφού είδαµε τις ̟αρεµβάσεις του ̟ρογράµµατος σε ε̟ί̟εδο 
ε̟ιχειρησιακού σχεδίου ξαναλέω και άρα όχι σε ε̟ί̟εδο έργων ας δούµε τα 
χρηµατοδοτικά του στοιχεία και τις ̟ηγές χρηµατοδότησής του.  
 
Ό̟ως ήδη ̟εριλαµβάνεται στο κείµενο ̟ου έχει σταλεί στις ̟εριφέρειες και στα 
συναρµόδια υ̟ουργεία και σας έχει διανεµηθεί ο ενδεικτικός ̟ροϋ̟ολογισµός, ο 
συνολικός ̟ροϋ̟ολογισµός του ̟ρογράµµατος υ̟ολογίζεται σε 120 εκατοµµύρια ευρώ, σε 
αυτό το ̟οσό συµ̟εριλαµβάνονται και το κόστος των µελετών ωρίµανσης των έργων αλλά 
και το κόστος υ̟οστήριξης ̟ου θα χρειαστεί ̟ου υ̟ολογίζονται µέχρι 10 εκατοµµύρια 
ευρώ και σε ένα βάθος χρόνου υλο̟οίησης µιας ε̟ταετίας ̟ερί̟ου ̟ου είναι και εφικτό να 
ολοκληρωθούν, να σχεδιαστούν όσες χρειάζονται α̟ό την αρχή µελέτη, να µελετηθούν 
ε̟οµένως και να εφαρµοστούν όλες οι δράσεις του ̟ρογράµµατος και ̟αράλληλα στο 
χρόνο αυτό να κατανεµηθούν και οι χρηµατοδοτικές ̟ηγές ώστε να µ̟ορεί να 
εξυ̟ηρετηθεί το ̟ρόγραµµα. Α̟ό αυτόν τον ̟ροϋ̟ολογισµό ένα ̟οσοστό της τάξης των 
30% εκτιµάται ότι θα α̟οτελείται α̟ό έργα ενταγµένα στα συγχρηµατοδοτούµενα 
̟ρογράµµατα της ̟εριόδου 07-13 µετά α̟ό µια διερεύνηση των ̟ροτάσεων ̟ου ήδη έχουν 
αξιολογηθεί και έχουν ενταχθεί είναι ̟ρος ένταξη στα ε̟ιχειρησιακά ̟ρογράµµατα 
̟ερισσότερο το ΕΠΕΡΑΑ τα ̟ρογράµµατα του Υ̟ουργείου Αγροτικής Ανά̟τυξης και 
Τροφίµων και λιγότερο στα δύο ΠΕΠ, στο ΠΕΠ των δύο ̟εριφερειών, εκτιµάται ότι το 
σύνολο των έργων ̟ου συνδέονται µε αυτές τις κατηγορίες ̟ράξης θα φτάσουν σε ένα 
̟οσό της τάξης των 40 εκατοµµυρίων ευρώ, ε̟οµένως το υ̟όλοι̟ο ̟οσό υ̟άρχει ̟ολιτική 
βούληση α̟ό το Υ̟ουργείο Οικονοµίας να καλυφθεί σε ένα µικρό βαθµό α̟ό άλλες ̟ηγές 
χρηµατοδότησης ∆ΥΠ, Ευρω̟αϊκή Τρά̟εζα Ε̟ενδύσεων κτλ. και το υ̟όλοι̟ο ̟οσό α̟ό 
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το ̟ρόγραµµα ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων.  Καταλαβαίνω ̟ολύ καλά και το ξέρετε και εσείς 
ότι στις ̟εριόδους ̟ου ζούµε ̟ου για φέτος το ̟ρόγραµµα δηµοσίων ε̟ενδύσεων, οι 
εθνικοί ̟όροι είχαν µια µείωση της τάξης του 1,1δις ευρώ, καταλαβαίνετε ότι είναι µια 
µεγάλη ̟ολυτέλεια το να κερδίσουµε σαν ̟εριοχή την ̟ρόσθετη χρηµατοδοτική 
̟αρέµβαση για το συγκεκριµένο ειδικό ανα̟τυξιακό ̟ρόγραµµα. ∆εν ήταν µια εύκολη 
α̟όφαση για την ηγεσία του Υ̟ουργείου Οικονοµίας ̟αρόλα αυτά όµως µε την 
κλιµάκωση αυτής της χρηµατοδότησης σε µικρότερα ̟οσά τα ̟ρώτα χρόνια ̟ου θα 
έχουµε ̟ερισσότερο δράσεις ωρίµανσης και σε µεγαλύτερα ̟οσά τα ε̟όµενα χρόνια, 
εκτιµάται ότι αυτοί οι ̟όροι είναι διαθέσιµοι και αυτό έχει ήδη δεσµευτεί και η υ̟ουργός 
και ο υφυ̟ουργός και άρα µε βάση και τις ̟ροτάσεις τις δικές σας αφού οριστικο̟οιηθεί 
το ε̟ιχειρησιακό σχέδιο ̟ου ελ̟ίζω να ολοκληρωθεί στο ε̟όµενο 15νθήµερο θα υ̟άρξει η 
̟ολιτική α̟όφαση µε την ο̟οία θα εγκριθεί το ̟οσό του συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού και 
θα δηµιουργηθεί ειδική ΣΑΕ στο Υ̟ουργείο Οικονοµίας για την χρηµατοδότηση του 
̟ρογράµµατος.  
 
Θα ρωτήσει κά̟οιος µετά την έγκριση του ε̟ιχειρησιακού ̟ρογράµµατος του συνολικού 
του ̟ροϋ̟ολογισµού µε ̟οιόν τρό̟ο θα γίνει η εξειδίκευσή του σε συγκεκριµένες 
̟αρεµβάσεις και έργα, υ̟άρχει σχεδόν έτοιµο στο Υ̟ουργείο Οικονοµίας κατ’ αναλογία 
µε αντίστοιχα συστήµατα διοίκησης και διαχείρισης άλλων ειδικών ανα̟τυξιακών 
̟ρογραµµάτων ̟ου χρηµατοδοτούνται α̟ό το ̟ρόγραµµα δηµοσίων ε̟ενδύσεων και 
̟αράλληλα µε την έγκριση του ̟ρογράµµατος θα γίνει και η έγκριση του σχεδίου του 
συστήµατος του ̟λαισίου διοίκησης και διαχείρισής του, στο ̟λαίσιο αυτό θα υ̟άρχει µία 
ε̟ιτρο̟ή σχεδιασµού και εξειδίκευσης α̟οτελούµενη α̟ό τον υφυ̟ουργό οικονοµίας τους 
δύο ̟εριφερειάρχες και σε ε̟ί̟εδο γενικών γραµµατέων, κατά ̟άσα ̟ιθανότητα 
̟εριµένουµε τους εκ̟ροσώ̟ους βέβαια, µε εκ̟ροσώ̟ηση των δύο συναρµόδιων 
υ̟ουργείων του ΥΠΕΚΑ και του Αγροτικής Ανά̟τυξης ̟ου θα έχουν τη ευθύνη της 
εξειδίκευσης του ̟ρογράµµατος βάσει συγκεκριµένων ̟ροδιαγραφών και ̟ροϋ̟οθέσεων 
̟ου θα οριστούν α̟ό την αρχή και βάσει των ήδη υφιστάµενων ̟ροτάσεων ̟ου είχαν 
υ̟οβληθεί για έργα στο ̟ρότυ̟ο καινοτόµο σχέδιο ανά̟τυξης αλλά ̟ρόσθετα και της 
ε̟ικαιρο̟οίησής τους γιατί κά̟οια α̟ό αυτά τα έργα ̟ιθανά σήµερα να µην είναι 
ε̟ίκαιρα ή να µην είναι τόσο α̟αραίτητα και βέβαια και κά̟οιων ̟ρόσθετων ̟ροτάσεων 
̟ου θα υ̟οβληθούν α̟ό τους φορείς στην ε̟όµενη ακριβώς φάση.  
 
Βασική αν θέλετε ε̟ιδίωξη και του υ̟ουργείου αλλά φαντάζοµαι και όλων όσων θα 
συµβάλλουν στην ε̟ιτυχία αυτού του ̟ρογράµµατος είναι οι δύσκολα διαθέσιµοι ̟όροι 
την ̟ερίοδο αυτή να χρηµατοδοτήσουν κατά ̟ροτεραιότητα και αν θέλετε κατά 
α̟οκλειστικότητα, έργα άµεσα α̟αραίτητα και έργα ̟ου δηµιουργούν εισοδήµατα στην 
̟εριοχή. Έτσι ώστε α̟ό τη µια να λυθεί, στο βαθµό ̟ου µ̟ορεί να λυθεί, το 
̟εριβαλλοντικό ̟ρόβληµα της ̟εριοχής και α̟ό την άλλη να συµβάλει τα µέγιστα στην 
οικονοµική ανά̟τυξη της ̟εριοχής. Σας εί̟α ε̟οµένως ότι στο σύστηµα διοίκησης και 
διαχείρισής του θα υ̟άρχει αυτή η ε̟ιτρο̟ή σχεδιασµού και εξειδίκευσης θα υ̟άρχει µια 
διευρυµένη ε̟ιτρο̟ή ̟αρακολούθησης, ̟έραν δηλαδή α̟ό τα µέλη της ε̟ιτρο̟ής αυτής 
̟ου θα έχει ̟ιο αραιές συνεδριάσεις και εκεί θα συµµετέχουν και οι ̟ρωτοβάθµιοι ΟΤΑ 
αλλά και λοι̟οί φορείς της ̟εριοχής.  
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Και ̟ιο συγκεκριµένα να δούµε τα βήµατα ̟ου θα ακολουθηθούν, θα οριστικο̟οιηθεί το 
ε̟ιχειρησιακό σχέδιο µε την ενσωµάτωση των ̟αρατηρήσεων τόσο των ̟εριφερειακών 
συµβουλίων όσο και των συναρµόδιων υ̟ουργείων, θα εκδοθεί υ̟ουργική α̟όφαση για 
την έγκρισή του και για τον καθορισµό του συστήµατος διοίκησης και διαχείρισής του, 
̟ου θα ̟εριλαµβάνει… α, να ̟ω ε̟ίσης δεν α̟αιτείται α̟ό τη νοµοθεσία σύµφωνα µε το 
ερώτηµα ̟ου κάναµε στο υ̟ουργείο στο ΥΠΕΚΑ στρατηγική µελέτη ̟εριβαλλοντικών 
ε̟ι̟τώσεων, γιατί δεν είναι ένα υ̟οχρεωτικό ̟ρόγραµµα για την ̟εριοχή, ̟αρόλα αυτά 
όµως έχει συνταχθεί λόγω της ιδιαιτερότητας της ̟εριοχής τέτοια στρατηγική µελέτη και 
έχει σταλεί ε̟ίσης και στα συναρµόδια υ̟ουργεία και στις δύο ̟εριφέρειες ώστε να 
σχολιαστεί και να οριστικο̟οιηθεί, θα εκδοθεί ειδική ΣΑΕ συλλογική α̟όφαση έργων του 
Υ̟ουργείου Οικονοµίας στο ̟λαίσιο του ̟ρογράµµατος δηµοσίων ε̟ενδύσεων για το 
κοµµάτι των έργων ̟ου θα χρηµατοδοτηθούν α̟ό το εθνικό σκέλος και στη συνέχεια µε 
βάση το εγκεκριµένο σύστηµα διοίκησης και διαχείρισης θα ̟ροχωρήσει η εξειδίκευση σε 
ε̟ιµέρους έργα και µελέτες για τα έργα τα ο̟οία θα ε̟ιλεγούν και στη συνέχεια µε µια 
συγκεκριµένη διαδικασία υ̟οβολή και έγκριση τεχνικών δελτίων α̟ό τους φορείς 
υλο̟οίησης, ε̟ιλογή των έργων και υλο̟οίηση τόσο των µελετών όσο και των ώριµων 
έργων ̟ου θα εγκριθούν.  Την ευθύνη υλο̟οίησης των έργων, φορείς υλο̟οίησης δηλαδή 
θα είναι αυτοί ̟ου α̟ό την κείµενη νοµοθεσία έχουν αρµοδιότητα να τα εκτελέσουν, 
ο̟ωσδή̟οτε θα είναι η ̟εριφέρεια ̟ου ̟λέον θα ̟εριλαµβάνει και τις σηµερινές 
νοµαρχίες, οι ΟΤΑ της ̟εριοχής αλλά και ό̟οιοι άλλοι φορείς έχουν αρµοδιότητα ό̟ως ο 
φορέας διαχείρισης, άλλοι φορείς, να εκτελέσουν τα συγκεκριµένα έργα ̟ου είναι µέσα 
στο ̟λαίσιο των κατηγοριών ̟ράξεων του ̟ρογράµµατος. Η υ̟οστήριξη του 
̟ρογράµµατος ̟έρα α̟ό την ε̟ιτρο̟ή ̟αρακολούθησης θα έχει και µια τεχνική 
γραµµατεία α̟ό υ̟ηρεσιακούς υ̟αλλήλους του Υ̟ουργείου Οικονοµίας και των δύο 
̟εριφερειών και θα υ̟οστηρίζεται ̟ιθανά α̟ό κά̟οιον φορέα υ̟οστήριξης µε 
ο̟ωσδή̟οτε το̟ική ̟αρουσία. Ευχαριστώ ̟ολύ, στη διάθεσή σας εάν υ̟άρχουν α̟ορίες 
για τη συνέχεια. 
 
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΑΣΤΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ – Γ.Γ.Π.Η. 
 
Ευχαριστούµε τον κ. Αρβανίτη. Θα ήθελα να δώσω το λόγο, βέβαια µου το ε̟ιτρέ̟ουν και 
οι κύριοι νοµάρχες ̟ου έχουν σειρά, στους κυρίους βουλευτές θα ξεκινήσω µε τον κ. 
Τσιρώνη. Ό̟ου θέλετε εσείς. Να ̟αρακαλέσω όµως τους κύριους βουλευτές και τους 3 να 
είναι ̟άρα ̟ολύ σύντοµοι ώστε να το̟οθετηθούν οι νοµάρχες, οι φορείς και οι 
̟αρευρισκόµενοι. 
 
ΤΣΙΡΩΝΗΣ  ∆.– ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΑΡΤΑΣ 
Ευχαριστώ, κυρία ̟εριφερειάρχη. Σας καλωσορίζουµε στο δικό µας το νοµό ̟ου 
συνεδριάζει το ̟εριφερειακό συµβούλιο και στην Άρτα για αυτό το τόσο σηµαντικό 
ζήτηµα της ̟ροστασίας και της ανάδειξης του Αµβρακικού κόλ̟ου, µε τον σχεδιασµό και 
τον ̟ρογραµµατισµό ενός νέου ̟ρογράµµατος, ενός ̟ρογράµµατος ̟ου είχε αφετηρία 
̟ριν ̟ερί̟ου δυόµισι χρόνια σε µια συνάντηση ̟ου είχαµε µε τον ̟ρόεδρο τότε του 
ΠΑΣΟΚ και αρχηγό της αξιωµατικής αντι̟ολίτευσης τον Γιώργο τον Πα̟ανδρέου οι 
βουλευτές της Η̟είρου, και τότε είχε θέσει ο Βαγγέλης ο Πα̟αχρήστος και εγώ ̟ου 
ήµασταν οι δύο βουλευτές τότε του ΠΑΣΟΚ στον Γιώργο τον Πα̟ανδρέου ̟ου έχει 
µεγάλη ευαισθησία στα ̟εριβαλλοντικά ζητήµατα, για τα ζητήµατα του Αµβρακικού 
κόλ̟ου και αν θυµάστε ήταν η χρονιά τότε ̟ου είχαµε αντιµετω̟ίσει το ζήτηµα της 
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αναστροφής των υδάτων µε τα ̟ροβλήµατα ̟ου είχαµε στις ιχθυοκαλλιέργειες και 
α̟οφασίσαµε τότε, α̟οφάσισε ο Γιώργος ο Πα̟ανδρέου και εξήγγειλε και υ̟άρχει σε ένα 
δελτίο τύ̟ου ̟ου ό̟οιος ανατρέξει στο δικό του το site στις 16 Ιανουαρίου του 2008, 
µεταξύ των άλλων ̟ου εξαγγέλλεται αυτό το ̟ρόγραµµα.  
 
Και δεν το κάνω αυτό ούτε για λόγους κοµµατικής ̟ροβολής αλλά το αναφέρω σε µια 
̟ερίοδο ̟ου υ̟άρχει ̟λήρης αναξιο̟ιστία της ̟ολιτικής ότι είναι µια ̟ράξη συνέ̟ειας 
και µια ̟ράξη εµ̟ιστοσύνης για ένα ̟ρόγραµµα ̟ου το χει ανάγκη ο τό̟ος. Για µια 
̟εριοχή ̟ου είναι ένα δώρο της φύσης, ένα µνηµείο της φύσης, ο βιότο̟ος του 
Αµβρακικού κόλ̟ου είναι µοναδικός στον κόσµο, µοναδικός, α̟ό τους ελάχιστους ̟ου 
υ̟άρχουνε και είναι ένα µνηµείο της φύσης και το ε̟ί̟εδο κάθε ̟ολιτισµού και κάθε λαού 
ο δείκτης ̟ολλές φορές µετριέται µε βάση την ̟ροστασία των µνηµείων της φύσης του 
φυσικού ̟εριβάλλοντος, των µνηµείων του ̟ολιτισµού και του ̟ολιτιστικού 
̟εριβάλλοντος και του σεβασµού σε όλα αυτά τα ζητήµατα. Και αυτό το ̟ρόγραµµα κα 
̟εριφερειάρχη και Κώστα Αρβανίτη ̟ου σε ευχαριστούµε ̟ολύ ̟ου το ̟αρουσίασες, θέλει 
̟ολύ δουλειά και ε̟εξεργασία ακόµη, είναι ένα ̟ρόγραµµα ̟ου αντιµετω̟ίζει ε̟ιµέρους 
αρκετά ζητήµατα και στα ζητήµατα των υ̟οδοµών και στα ζητήµατα των ̟ροϊόντων των 
̟αραγόµενων της ̟εριοχής και στα ζητήµατα ̟ροστασίας αλλά δεν είναι ένα συνολικό 
̟ρόγραµµα, δεν είναι το ̟ρόγραµµα ̟ου έχουµε ανάγκη στον Αµβρακικό κόλ̟ο. Το 
̟ρόγραµµα ̟ου έχουµε ανάγκη στον Αµβρακικό κόλ̟ο θέλει συνολικές ̟αρεµβάσεις. Τα 
λεφτά είναι αρκετά. Αν ̟ραγµατικά αυτές οι ̟ιστώσεις των 120 εκατοµµυρίων 
εξασφαλιστούν και διασφαλιστούν ̟ου εγώ ̟ιστεύω είναι δέσµευση το έχω ακούσει και 
α̟ό την κα Κατσέλη την υ̟ουργό αλλά και α̟ό τον υφυ̟ουργό τον κ. Αρναουτάκη έχουν 
δεσµευτεί για αυτό το ̟οσό ότι θα αντιµετω̟ιστεί ότι θα βρεθεί. Πραγµατικά είναι ̟ολλά 
τα λεφτά, µ̟ορεί να γίνει µια συνολική ̟αρέµβαση για την ̟ροστασία, τη διαχείριση, την 
ανά̟τυξη, την αξιο̟οίηση και την ανάδειξη στο τέλος τέλος του Αµβρακικού κόλ̟ου. 
Είναι ̟ολύ σηµαντικό ζήτηµα.  
 
Και δεν θα ήθελα να µακρηγορήσω άλλο, θα ήθελα να ̟ω ότι είναι ένα ̟ρόγραµµα ̟ου 
αφορά, ό̟ως ει̟ώθηκε, δύο ̟εριφέρειες αφορά τρεις νοµούς και αφορά βέβαια και έξι 
δήµους, νέους δήµους, ̟ου χτες το βράδυ έκλεισε το χωροταξικό και θα είναι ο δήµος της 
Άρτας ̟ου βρίσκει διέξοδο στη θάλασσα, θα είναι ο νέος δήµος Νικολάου Σκουφά λόγω 
του δήµου Αράχθου και του δήµου Κοµ̟οτίου, ̟ου θα βρουν τη διέξοδο, θα είναι οι δήµοι 
της Πρέβεζας αλλά και της Φιλι̟̟ιάδας, Ζηρού νοµίζω λέγεται τώρα και α̟ό τη ̟λευρά 
της Αιτωλοακαρνανίας ο δήµος Αµφιλοχίας και ο δήµος Ανακτορίου της Βόνιτσας. Αυτοί 
οι έξι  δήµοι… Ακτίου Βόνιτσας συγνώµη, έτσι είναι η νέα ονοµασία, αυτοί οι έξι δήµοι θα 
̟αίξουν τον ̟ρωταρχικό ρόλο. Υ̟άρχουν τα ΤΕΙ υ̟άρχουν οι ε̟ιστηµονικές κοινότητες, 
υ̟άρχει η βάση η ε̟ιστηµονική να βοηθήσει και να στηρίξει αυτήν την ̟ροσ̟άθεια και 
βέβαια θα υ̟άρχει η αιρετή ̟εριφέρεια ̟ου αυτές τις µέρες και α̟όψε σήµερα το 
α̟όγευµα εγώ δεν ̟ρόλαβα να µείνω µέχρι το τέλος των εργασιών της βουλής 
ολοκληρώνεται συζήτηση του νοµοσχεδίου, ενός νοµοσχεδίου ̟ου α̟οτελεί µια τοµή στη 
διοικητική διαίρεση και µεταρρύθµιση της χώρας, στη µεταρρύθµιση για την 
αυτοδιοίκηση ήταν η µεταρρύθµιση ̟ου είχε ανάγκη ο τό̟ος. Το ζητούµενο όλων των 
τελευταίων χρόνων, για να κλείσω εδώ το ζήτηµα, ήταν δύο ζητήµατα τα ο̟οία τίθενταν 
̟αντού και στα συνέδρια της ΚΕ∆ΚΕ και στα συνέδρια της ΕΝΑΕ και ο̟ουδή̟οτε 
γινόταν συζήτηση σχετικά µε την διοικητική µεταρρύθµιση της χώρας. Ένα ήταν το 
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ζητούµενο, δύο µάλλον: το ̟ρώτο ήταν η αιρετή ̟εριφερειακή αυτοδιοίκηση και αυτό 
υλο̟οιείται και το δεύτερο είναι η συνένωση των δήµων για τη δηµιουργία ισχυρών και 
βιώσιµων δήµων ̟ου θα µ̟ορέσουν να αντιµετω̟ίσουνε µε ̟ερισσότερο α̟οτελεσµατικό 
τρό̟ο τα ̟ροβλήµατα των δηµοτών. Να µ̟ορέσουν να ̟αρέχουν αναβαθµισµένες 
υ̟ηρεσίες στους δηµότες, να µ̟ορέσουν να ε̟ιβιώσουν. Οι δήµοι οι κα̟οδιστριακοί 
κλείσαν τον κύκλο τους και µ̟αίνουµε σε µια άλλη φάση.  
 
Και θα έλεγα εγώ να εξάρω την ̟ροσ̟άθεια της ̟εριφερειάρχη αυτούς τους έξι µήνες ̟ου 
είναι κοντά µας ̟ου ̟αρά το γεγονός ότι ξέρει ότι είναι µεταβατική η ̟εριφερειάρχης, και 
̟αρά το γεγονός ότι γνωρίζει ότι σε λίγους µήνες θα έρθει ο αιρετός ̟εριφερειάρχης ̟ου 
θα την αντικαταστήσει, ̟αρόλα αυτά το ̟αλεύει, δίνει τη µάχη µαζί µε την Ή̟ειρο, δίνει 
τη µάχη µαζί µας για να καταφέρουµε αρκετά ̟ράγµατα. Και νοµίζω µ̟ορούµε να 
βάλουµε αρκετά ̟ράγµατα στο αυλάκι ό̟ως αυτό το ̟ρόγραµµα ̟ου είναι µια καλή 
αφετηρία. Θέλει δουλειά ακόµη και νοµίζω µ̟ορούµε όλοι να συµβάλλουµε και εσείς µε 
τις ̟ροτάσεις σας και εµείς σαν εκ̟ρόσω̟οι εδώ των νοµών να συµβάλλουµε έτσι ώστε να 
µ̟ορέσουµε να δώσουµε µια διέξοδο. Σίγουρα τί̟οτα δεν είναι λυµένο, τί̟οτα δεν είναι 
διασφαλισµένο, όλα θα ̟ρέ̟ει κάθε στιγµή να τα ̟αλεύουµε, να τα διεκδικούµε και να τα 
αντιµετω̟ίζουµε. Τα ̟ροβλήµατα είναι ̟ολλά και σε αυτό το ̟ρόγραµµα θα βρεθούν 
̟ροβλήµατα µ̟ροστά τα ο̟οία θα τα αντιµετω̟ίσουµε να είστε βέβαιοι. Γιατί η ̟ολιτική 
βούληση υ̟άρχει, η βούληση όλων µας υ̟άρχει, η θέληση και η συµ̟αράσταση όλων των 
φορέων ̟ου είναι εδώ α̟όψε µαζί µας, δείχνουν ότι υ̟άρχει η βούληση και η θέληση για 
ένα συνολικό ̟ρόγραµµα αντιµετώ̟ισης και ̟ροστασίας του Αµβρακικού. Και αυτό το 
̟ρόγραµµα είναι αυτό. Με τις βελτιώσεις ̟ου ε̟ιδέχεται και µε την ̟ροσ̟άθεια ̟ου θα 
καταβάλουµε όλοι και µε τις ̟ροτάσεις µας να καταλήξουµε στο καλύτερο δυνατό 
συµ̟έρασµα. Σας ευχαριστώ. 
 
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΑΣΤΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ – Γ.Γ.Π.Η. 
Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Τσιρώνη. Ο κ. Πα̟ασιώζος. Κύριε Πα̟αχρήστο σας 
̟αίρνουµε τη σειρά έτσι, ανά νοµό. Θέλω όµως να σας αναφέρω ότι τηλεφώνησε ο κ. 
Κατσούρας και ο κ. Οικονόµου λόγω υ̟οχρεώσεων δεν µ̟ορούν να βρίσκονται, δεν έχουν 
και το ελικό̟τερο έχετε δίκιο σε αυτό! Να βρίσκονται στη συνεδρίαση. 
 
ΠΑΠΑΣΙΩΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  – ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΑΡΤΑΣ 
Και τους φίλους νοµάρχες, ̟εριφερειακούς συµβούλους, δηµάρχους, τους αγα̟ητούς 
υ̟αλλήλους της ̟εριφέρειας και θα σταθώ στην ουσία αυτού του θέµατος. Ε̟ειδή το θέµα 
αυτό ξεκινάει α̟ό ̟ολύ ̟αλιά α̟ό το 2006, τότε εγώ µε άλλη ιδιότητα του δηµάρχου 
Αράχθου στην κυβέρνηση ̟ου ήτανε της Νέας ∆ηµοκρατίας µε τον κ. Σουφλιά υ̟ουργό 
ΥΠΕΧΩ∆Ε ̟ου σχεδίασε την κοινή υ̟ουργική α̟όφαση είχα δηλώσει ότι δε συµµετέχω. 
Γιατί ήξερα ακριβώς τι θα συµβεί στη συνέχεια. Αλλά ο κ. Σουφλιάς µε τους κουµ̟άρους, 
γιατί είναι ε̟ίκαιρο αυτό να α̟οφασίζουν µε τους κουµ̟άρους όλοι, είχαν ̟άρει τη 
µεγάλη α̟όφαση για την κοινή υ̟ουργική α̟όφαση. Αλλά το θέµα του Αµβρακικού 
ξεκινάει α̟ό το 1984. Αυτή την εικόνα και τη συνεδρίαση ̟ου κάνουµε σήµερα είχε γίνει 
τότε µε θέµα το ανα̟τυξιακό του Αµβρακικού ε̟ί υ̟ουργίας του κ. Αρσένη, συµ̟ί̟τει 
τώρα να είναι η σύζυγος υ̟ουργός στο ανάλογο υ̟ουργείο, κοροϊδία όλα αυτά τα χρόνια. 
Υ̟ήρξαν κά̟οιες ̟ιστώσεις τα φάγανε οι ε̟ιτήδειοι µε εκθέσεις ιδεών µε κά̟οιες µελέτες 
ανύ̟αρκτες οι ο̟οίες δεν ήταν καν αφορούσαν τον Αµβρακικό κόλ̟ο και 
ξαναε̟ανερχόµαστε τώρα µε ένα ̟ρόγραµµα το ο̟οίο θέλω να ̟άρω µια α̟άντηση 
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σήµερα, υ̟άρχουν τα λεφτά; Υ̟άρχουν κ. Αρβανίτη τα λεφτά; Ναι εί̟ατε; Υ̟άρχουν; 
Γιατί λέτε ότι το 30% θα είναι α̟ό το Μ̟αλτατζής α̟ό Σ∆ΙΤ και α̟ό άλλες 
χρηµατοδοτικές ̟ιστώσεις, ή δεν το κατάλαβα καλά; Το λέτε και στο γρα̟τό αν δεν 
α̟ατώµαι. Άρα τα έργα ̟ου αφορούν σε ̟εριφερειακό ε̟ί̟εδο, σε Μ̟αλτατζή σε Σ∆ΙΤ 
όλα αυτά τα µαζεύετε και µας ̟αρουσιάζετε εδώ ένα ̟οσό των 120 εκατοµµυρίων ότι το 
̟ρόγραµµα «Ανάσα» θα χρηµατοδοτηθεί  µε αυτό το ̟οσό. Υ̟άρχουν δικά του χρήµατα 
ή θα ̟άρουµε α̟ό όλους ̟ερικο̟ές για να κάνουµε αυτό το ̟ρόγραµµα; Γιατί ήδη 
̟ροτάσεις έχουν γίνει στο Μ̟αλτατζής. Το Μ̟αλτατζής έταξε η Νέα ∆ηµοκρατία 
̟αραµονές εκλογών σε αρκετούς, τώρα τους α̟εντάσσει η νέα κυβέρνηση. ∆εν υ̟άρχουν 
λεφτά στο Μ̟αλτατζής. Α̟ό ̟ού θα τα βρείτε κ. Αρβανίτη, µέσω εσάς α̟ευθύνοµαι έτσι, 
άρα τα λεφτά δεν υ̟άρχουν.  
 
Εάν δείτε τη µελέτη η ο̟οία εγώ την κατέβασα α̟ό το site της ̟εριφέρειας της ∆υτικής 
Ελλάδας ̟ου κακώς δεν µας ̟εράστηκε σήµερα εδώ κα ̟εριφερειάρχη, γιατί αν τη 
διαβάζαµε αυτή άλλη ά̟οψη θα είχαµε σήµερα εδώ. Θα µιλάγαµε ότι κάνουµε ένα 
̟ρογραµµατισµό για το µέλλον δεν υ̟άρχει κάτι δεδοµένο. Άρα αυτό θα ̟ρέ̟ει άµεσα να 
δοθεί σε όλους τους φορείς ώστε να µάθουν την αλήθεια όσον αφορά το ̟ρόγραµµα. Γιατί 
στο site της ̟εριφέρειας Η̟είρου δεν υ̟άρχει. Η µελέτη αυτή για να δείτε δυο 
διαφορετικά, δυο διαφορετικούς αριθµούς για µεν η µελέτη λέει για 1760 χιλιάδες 
τετραγωνικά χιλιόµετρα και ̟ληθυσµό 80.000 κατοίκους και το φυλλάδιο ̟ου µας έχει 
διανεµηθεί λέει για 2.319 τετραγωνικά χιλιόµετρα και ̟ληθυσµό 124.000. Ποιο είναι το 
̟ραγµατικό; Ε̟ειδή τώρα µε ̟ροκαλέσατε. Ενόψει του Καλλικράτη α̟οφασίστηκε στο 
νοµό Άρτας κα ̟εριφερειάρχη κά̟οια σοφά κεφάλια να µοιράσουν τον Αµβρακικό κόλ̟ο 
στα δύο. Ο στόχος ήταν συγκεκριµένος. Ε̟ειδή ξέρανε, έχει εδώ και µέρες έχει ̟εράσει ότι 
υ̟άρχουν αυτά τα χρήµατα των 120 εκατοµµυρίων σου λέει ευκαιρία να γίνει φαγο̟ότι… 
όχι, όχι, ε̟ειδή βγήκε στον αέρα το ̟οσό, θα µου το ̟είτε εσείς κ. Πα̟αχρήστου ̟ου τα 
ξέρετε καλύτερα. Για αυτό σ̟άσανε τον Αµβρακικό κόλ̟ο στα δύο. Και εδώ θα ̟ρέ̟ει να 
δώσω και µε αριθµούς.  
 
Να δώσω και κάτι άλλο. Στην ̟εριοχή ̟ροστατευόµενης ̟εριοχής κ. Οικονοµίδη ακούστε 
λίγο µε στοιχεία, στην ̟ροστατευόµενη ̟εριοχή είναι ο δήµος Κοµ̟οτίου… ναι για αυτό 
φεύγετε γιατί δεν θέλετε να τα ακούσετε κ. Οικονοµίδη. Σε ευχαριστώ ̟ολύ, αλλά δε θα 
̟εράσουν αυτά ̟ου α̟οφασίσατε στα… έτσι, τέλος ̟άντων, εντάξει, δε σου α̟αντώ. 
Υ̟άρχει ο δήµος Κοµ̟οτίου, ο δήµος Αράχθου, η κοινότητα Κοµµένου, ο δήµος 
Αµβρακικού και ο δήµος Φιλοθέης. Εάν ο δήµος Κάµ̟ου ήταν ενιαίος θα είχε ο δήµος 
Αράχθου 13 έδρες, ο δήµος Αµβρακικού 10 έδρες και οι κοινότητα Κοµµένου 2 έδρες. 
Τώρα στο νέο δήµο της Άρτας, ο δήµος Αµβρακικού εκ̟ροσω̟είται µε 4 εκ̟ροσώ̟ους. 
Να τα δώσω µε αριθµούς για να τα καταλάβουµε, να δούµε και τι ̟αρέµβαση θα έχει στο 
νέο δήµο, ̟ου στείλανε το δήµο Αµβρακικού. Αλλά µένω στην ουσία. Η Άρτα έχει 80% 
̟ροστατευόµενη ̟εριοχή στον Αµβρακικό, η Πρέβεζα 15% και η Αιτωλοακαρνανία 5%. 
Άρα το ̟ρόγραµµα αυτό θα ̟ρέ̟ει να γίνει και να ̟ρογραµµατιστεί βάσει αυτών των 
̟οσοστών. Είναι οι ̟εριοχές οι ο̟οίες ̟λήττονται α̟ό την κοινή υ̟ουργική α̟όφαση και 
είναι αντα̟οδοτικό. Τέλος για αυτήν την ̟εριοχή. Γιατί σε διαφορετική ̟ερί̟τωση θα 
είµαστε α̟έναντι. Εδώ δεν χωράνε όλοι στην ̟ροκειµένη ̟ερί̟τωση.  
 
Οι βιολογικοί καθαρισµοί κα ̟εριφερειάρχη, ξέρετε ότι έχουµε ̟άρει ̟αράταση ειδικά για 
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την κοινότητα Νεοχωρίου και την ̟ρώην κοινότητα Κοµ̟οτίου α̟ό το 2000 έ̟ρε̟ε να 
έχει βιολογικό καθαρισµό. Προχώρησε η ̟ροηγούµενη ηγεσία της ̟εριφέρειας σε κά̟οιες 
µελέτες. Εσείς τώρα τις σταµατάτε και λέτε θα κάνουµε ενο̟οίηση. Θα ̟ληρώσει η Ελλάδα 
τα ̟ρόστιµα για αυτήν την ̟ερί̟τωση; Ή θα ̟ροχωρήσουµε βιολογική; Θα ήθελα µια 
α̟άντηση. Και ε̟ειδή µε όχι, για να µην τρώω ̟ολύ χρόνο τα έχω ̟ει αρκετές φορές και 
τα ξέρουν εδώ οι ντό̟ιοι θα ̟ω το εξής. Ε̟ειδή έχω α̟ό τους ενεργούς ̟ολίτες ένα 
φυλλάδιο, δεν ξέρω αν είναι ο ̟ρόεδρος του φορέα διαχείρισης εδώ; Όχι… γιατί έχει 
σηµασία. Ο ̟ρόεδρος του φορέα διαχείρισης έχει µια φιλοσοφία, είναι υ̟έρ των 
ιχθυοκλωβών. Και οι ενεργοί οι ̟ολίτες οι ο̟οίοι συνεργάζονται µε το φορέα τους έχει 
̟εράσει το διαφορετικό, ότι είναι α̟έναντι στους ιχθυοκλωβούς. Θα ̟ρέ̟ει να 
ξεκαθαρίσει ο ̟ρόεδρος αν είναι να υ̟ηρετήσει στον Αµβρακικό το φορέα υ̟έρ των 
ιχθυοκλωβών να µας το ̟ει ε̟ίσηµα. Αν είναι να διαφωνήσει και να ̟άρει µέτρα τότε να 
το δούµε. Η καταγγελία µου είναι βάσιµη και διαχρονικά ξέρουµε ο κ. Αλµ̟άνης τι θέσεις 
έ̟αιρνε για τους ιχθυοκλωβούς. Θα ̟ρέ̟ει να το α̟οφασίσει, τέρµα η κοροϊδία. Και να 
κάνω µια ̟ρόβλεψη. Ε̟ειδή η εµ̟ειρία µου αυτά τα 30 χρόνια δε µε έχει γελάσει και 
δικαιώνοµαι, δυστυχώς δικαιώνοµαι. Ξέρετε τι θα γίνει αγα̟ητοί συνάδελφοι εδώ; Και 
α̟ευθύνοµαι ̟ερισσότερο στους δηµάρχους. Α̟ό αυτό το ̟ρόγραµµα το καινοτόµο και 
το ̟λούσιο θα βγει ένα κονδύλι των 3 εκατοµµυρίων ευρώ για σύνταξη µελετών να 
̟ροετοιµαστεί το εν λόγω ̟ρόγραµµα. Οι καθηγητές ̟ανε̟ιστηµίου µε τους φοιτητές θα 
φτιάξουν ολοκληρωµένες µελέτες, θα τις ̟αραδώσουν σε αυτούς οι ο̟οίοι µε τη 
διαδικασία της ̟ροκήρυξης θα τις ̟άρουν και θα έχουµε στα χέρια µας ̟άλι τρεις, δέκα 
µελέτες εκθέσεις ιδεών χωρίς να υλο̟οιείται ̟ρόγραµµα ούτε µια δραχµή. Εγώ αυτό λέω, 
το λέω βάσιµα γιατί ξέρω τι έγινε και στο µέλλον. Ευχαριστώ. 
 
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΑΣΤΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ – Γ.Γ.Π.Η. 
Ευχαριστούµε κ. Πα̟ασιώζο, ο κ. Πα̟αχρήστος. 
 
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  – ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Καλησ̟έρα. Καλησ̟έρα σε όλους. Νοµίζω ότι είναι µια σηµαντική στιγµή για τον τό̟ο 
µας το θέµα ̟ου κουβεντιάζουµε σήµερα. Σε µια ̟ερίοδο βαθιάς κρίσης ό̟ου οι ̟ερικο̟ές 
γίνονται ̟αντού, η ̟εριοχή µας κατάφερε να εξασφαλίσει την ύ̟αρξη ενός ειδικού 
ανα̟τυξιακού ̟ρογράµµατος και αυτό ̟ρέ̟ει να το χαιρετίσουµε. Το ότι καταφέραµε 
µέσα σε αυτήν την ̟ερίοδο, την τόσο δύσκολη, να υ̟άρξει ένα τέτοιο ̟ρόγραµµα, νοµίζω 
είναι µια σηµαντική ε̟ιτυχία για τον τό̟ο µας. Α̟ό ότι ξέρω δύο τέτοια ̟ρογράµµατα 
βγήκαν, ένα εδώ και ένα για την Κρήτη. Θέλω να ̟ω ότι α̟ό την ̟ρώτη στιγµή ̟ου 
εκλέχτηκε η νέα κυβέρνηση, εγώ ε̟ισκέφτηκα τον κ. Αρναουτάκη του εξέθεσα το 
̟ρόβληµα ̟ου υ̟άρχει και ευτυχώς για την ̟εριοχή µας ̟έσαµε σε έναν άνθρω̟ο ο 
ο̟οίος έχει θητεύσει ̟άρα ̟ολλά χρόνια στην το̟ική αυτοδιοίκηση, έχει ασχοληθεί µε 
τέτοια ̟ρογράµµατα, ο ίδιος µάλιστα µου εκµυστηρευόταν ότι ̟ερνούσε 10 και 12 ώρες 
έξω α̟ό την ̟όρτα αυτή και ήµασταν και τυχεροί γιατί δί̟λα στον κ. Αρναουτάκη υ̟ήρχε 
σαν σύµβουλός του ένας γνώστης της ̟εριοχής ο Κώστας ο Αρβανίτης ̟ου του οφείλει 
αυτό το ̟ρόγραµµα ̟άρα ̟ολλά.  
 
Αυτή ήταν η καλή συγκυρία, το ότι βρεθήκανε δύο άνθρω̟οι ̟ου είχανε γνώση και 
κατανόηση για αυτό. Και ταυτόχρονα η υ̟ουργός η κα Κατσέλη η ο̟οία είχε 
ξανασχοληθεί µε τον Αµβρακικό στη δεκαετία του ΄80. Λοι̟όν, εγώ θέλω να σας ̟ω τι 
νοµίζω για αυτό και ̟ως εµείς σαν τό̟ος ̟ρέ̟ει να δούµε αυτήν την ευκαιρία. Πρώτον, 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 82
ης

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΑΡΤΑ , 28-05-2010 

Σελίδα 17 από 63 

εγώ θεωρώ αυτό το ̟ρόγραµµα µόνο σαν αρχή µιας καινούριας διαδικασίας σχεδιασµού 
της ανά̟τυξης της ̟εριοχής γύρω α̟ό τον Αµβρακικό. Να σας ̟ω ̟ως ξεκίνησα και ̟ήγα 
και ζήτησα αυτό το ̟ρόγραµµα. Έχω διαβάσει ̟άρα ̟ολλές µελέτες για τον Αµβρακικό. 
Όλες αφορούν ̟ως θα τον ̟ροστατέψουµε και ̟άµε στη γύρω ̟εριοχή και λέµε µην 
κάνετε αυτό µην κάνετε εκείνο µην κάνετε το άλλο. Εγώ όταν ̟άω στην ̟εριοχή στα 
καφενεία ̟ολλοί µου λένε, καλά λέει θα ζήσουνε τα ψάρια και θα ̟εθάνουµε εµείς; Η 
σκέψη ̟ου ξεκίνησε ήταν να αντιστρέψουµε αυτή τη λογική. Να ̟ούµε τι µ̟ορεί να γίνει 
γύρω α̟ό την ̟εριοχή έτσι ώστε και ο Αµβρακικός να ̟ροστατεύεται και η ̟εριοχή να 
ανα̟τύσσεται. Πώς µ̟ορούµε αυτά τα δύο ̟ράγµατα ̟ου ̟ολλές φορές ̟άνε αντίθετα το 
̟εριβάλλον και η ανά̟τυξη να τα κάνουµε να δηµιουργήσουµε συνέργια.  
 
Αυτό είναι το βασικό ζήτηµα ̟ου εµείς ̟ρέ̟ει να βάλουµε στο τρα̟έζι και να σκεφτούµε. 
Και αυτό το ̟ρόγραµµα δεν εξαντλεί αυτήν την ανά̟τυξη του Αµβρακικού, αυτό ̟ρέ̟ει 
να το κάνουµε αφορµή για να σχεδιάσουµε εµείς αυτήν την ανά̟τυξη. Πάρτε ̟ρώτα το 
̟ρώτο ̟ου καταλαβαίνει ο καθένας στη γύρω ̟εριοχή το αγροδιατροφικό, η αγροτική 
µας ̟αραγωγή. Μ̟ορούµε να δώσουµε κατεύθυνση σε αυτή τη γεωργική ̟αραγωγή και 
να την κάνουµε να λειτουργήσει και ̟ρος όφελος του Αµβρακικού και ̟ρος όφελος των 
κατοίκων γύρω; Εγώ λέω ναι. Ελάτε να ̟ροσ̟αθήσουµε να µετατρέψουµε όλη την 
̟εριοχή γύρω α̟ό τον Αµβρακικό σε ̟εριοχή ολοκληρωµένης διαχείρισης βιολογικών 
̟ροϊόντων. Αυτός ̟ρέ̟ει να είναι ο στόχος. Υ̟άρχουν δεσµεύσεις δε µ̟ορούµε να το 
βάλουµε υ̟οχρεωτικά, αλλά εµείς όλοι οι φορείς αυτής της ̟εριοχής αυτό ̟ρέ̟ει να 
βάλουµε στόχο. Τι µ̟ορούµε να ̟ετύχουµε µε αυτό; Και τα ̟ροϊόντα µας να γίνουν 
̟ιστο̟οιηµένα, ασφαλή ̟ρος το ̟εριβάλλον και ̟οιοτικά αλλά µ̟ορούµε και αυτό 
̟ροβλέ̟ει το ̟ρόγραµµα, να δώσουµε µια συλλογική ταυτότητα στα ̟ροϊόντα. Αντί να 
̟ηγαίνουµε µεµονωµένο ̟ροϊόν να δώσουµε µια ειδική σήµανση, να έχει το όνοµα 
Αµβρακικός. Έτσι ώστε να µ̟ορέσουµε να βοηθήσουµε τα ̟ροϊόντα µας να α̟οκτήσουνε 
ταυτότητα στην ε̟οχή της ̟αγκοσµιο̟οίησης, στην ε̟οχή των ανοιχτών αγορών ̟ρέ̟ει 
να έχεις ταυτότητα για να είσαι ανταγωνιστικός.  
 
Να τι ̟ρέ̟ει και τι µ̟ορεί να βοηθήσει ο Αµβρακικός να κάνουµε. ∆εύτερον, η δεύτερη 
δραστηριότητα σε αυτήν την ̟εριοχή είναι ο τουρισµός, είναι το ότι µ̟ορεί να γίνει ̟όλος 
έλξης αυτή η ̟εριοχή. Πότε όµως; Όταν ̟αρέχει κάτι ιδιαίτερο. Εάν καταφέρουµε κα 
συνδέσουµε τα ̟ροϊόντα αυτά να καταναλώνονται στις τουριστικές µονάδες της γύρω 
̟εριοχής, τότε όλη η ̟ροστιθέµενη αξία θα µείνει σε αυτόν τον τό̟ο. Αυτό θα ̟ρέ̟ει να 
είναι το ε̟ίτευγµα, ̟ου θα ̟ρέ̟ει να βάλουµε εµείς σαν στόχο. Γιατί µόνο έτσι µ̟ορούµε 
να δώσουµε σε αυτήν την ̟εριοχή ανά̟τυξη και άρα θα α̟οκτήσει και το τουριστικό µας 
̟ροϊόν και αυτό ταυτότητα την ενιαία. Άρα µ̟ορούµε να βάλουµε οι ε̟ιχειρήσεις ̟ου 
αξιο̟οιούνε και καταναλώνουνε τα ̟ροϊόντα µας γύρω α̟ό την ̟εριοχή να ̟άρουνε και 
αυτές το σήµα. Το τρίτο, ε̟ειδή σήµερα ο τουρισµός συνδέεται µε τον ̟ολιτισµό και αυτή 
η ̟εριοχή γύρω α̟ό τον Αµβρακικό έχει αξιόλογα µνηµεία ̟ολιτιστικά µ̟ορεί να 
συνδεθεί ο τουρισµός µε τον ̟ολιτισµό. Για να γίνουν όλα αυτά, συνήθως εγώ όταν 
διαβάζω και ακούω για µελέτες και για, όλοι ̟ηγαίνουνε τη λογική το τι θα δα̟ανήσουµε, 
τι θα ε̟ενδύσουµε και τι άνθρω̟οι, το φυσικό κεφάλαιο και το ανθρώ̟ινο κεφάλαιο. 
Υ̟άρχει όµως ένα κεφάλαιο άλλο ̟ου α̟αιτείται στην ̟εριοχή. Και αυτό είναι το 
κοινωνικό κεφάλαιο. Είναι η συνεργασία όλων των φορέων για να µ̟ορέσουµε να το 
κάνουµε αυτό. ∆εν θα µας χαρίσει την ανά̟τυξη κανένας έξω α̟ό µας. Εµείς εδώ οι 
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ντό̟ιοι θα τη σχεδιάσουµε. Και αυτό το ̟ρόγραµµα δε µ̟ορούµε να το δούµε να 
υ̟οκαθιστά το σχεδιασµό το δικό µας.  
 
Είναι ένα υ̟οστηρικτικό σε αυτό το σχεδιασµό. Και τα λεφτά ̟ου θα έρθουνε θα 
α̟οκτήσουνε µεγαλύτερη ̟ολλα̟λασιαστική ικανότητα, εάν εµείς καταφέρουµε τα ̟ρώτα 
ε̟ειδή τυχαίνει να είµαι οικονοµολόγος. Όταν µια ̟εριοχή τα ̟ροϊόντα της διακινούνται 
µέσα στην ̟εριοχή τότε ότι χρήµατα έρχονται α̟έξω έχουν µεγαλύτερο 
̟ολλα̟λασιαστικό α̟οτέλεσµα. Άρα αυτός ̟ρέ̟ει να είναι ο δικός µας στόχος για αυτό το 
̟ρόγραµµα. Να το δούµε όχι σαν εξάντληση, σαν το τελευταίο βήµα για την ανά̟τυξη, 
αλλά σαν αφετηρία και σαν βοηθητικό εργαλείο σε µια ανά̟τυξη ̟ου σχεδιάζουµε εµείς. 
Και αυτή είναι υ̟οχρέωση όλων των φορέων. Κατορθώσαµε να κάνουµε το ̟ρώτο βήµα. 
Ακόµα και µέσα στην ̟ερίοδο της κρίσης καταφέραµε και εξασφαλίσαµε χρήµατα για 
αυτόν τον τό̟ο. Να βάλουµε µ̟ροστά να τα αξιο̟οιήσουµε όχι µοιράζοντάς τα α̟ό δω 
και α̟ό κει. Αυτό ̟ου συµφωνώ θα είµαι ο τελευταίος ̟ου θα στηρίξω τα λεφτά να ̟άνε  
α̟λά για µελέτες. Εµείς ̟ρέ̟ει να αξιο̟οιήσουµε σε αυτά για να ανα̟τύξουµε την 
̟αραγωγή. Αν µου λέγατε ̟οιος α̟ό τους άξονες, αυτούς ̟ου έχει το ̟ρόγραµµα ως ̟ρος 
την ανά̟τυξη εγώ θα έλεγα το δ να βάλουµε ̟ροτεραιότητα. Αυτά τα ο̟οία θα δώσουν 
ανά̟τυξη στην ̟εριοχή. Αν µου λέγατε α̟ό την ̟λευρά του ̟εριβάλλοντος να δούµε 
αυτά τα έργα ̟ου θα βοηθήσουνε να ανασάνει ο Αµβρακικός. Άρα σε ̟οιους ̟έφτει η 
υ̟οχρέωση; ∆εν ̟έφτει στην κεντρική εξουσία. Πέφτει σε εµάς τους ίδιους. Η κεντρική 
εξουσία µας δίνει αυτό ̟ου µ̟ορεί. Η ευθύνη όµως είναι δικιά µας είναι αυτού του τό̟ου 
είναι των φορέων. Είναι στο χέρι µας να µη ξαναµείνουν τέτοια ̟ρογράµµατα 
ανα̟τυξιακά ένα εργαλείο κενό ̟εριεχοµένου ̟ου θα διασ̟αταληθεί  χωρίς να δώσει 
̟ροστιθέµενη αξία στην ανά̟τυξη αυτού του τό̟ου. Ευχαριστώ. 
 
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΑΣΤΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ – Γ.Γ.Π.Η. 
Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Πα̟αχρήστο. Ο νοµάρχης Άρτας. 
 
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ 
Κυρία Γενική Γραµµατέα θέλω να εκφράσω την ικανο̟οίησή µου ̟ου δίνετε τη 
δυνατότητα µιας ̟ραγµατικής διαβούλευσης στην Άρτα ό̟ως εσείς τη φαντάζεστε ό̟ως 
και εµείς. Μιας διαφορετικής διαβούλευσης α̟ό αυτήν ̟ου έγινε για  τον Καλλικράτη. 
Που ̟ροσ̟αθήσαµε να συνθέσουµε αυτά ̟ου δεν συντίθενται και στο τέλος θα µας 
καταλογίσουν και βλάκες γιατί έχουµε την κοινή λογική ̟ου η κοινωνία δε µίλησε ̟ου 
δεν τόλµησαν να µιλήσουν και µερικοί θεσµικοί ̟αράγοντες στο νοµό. Είναι κρίµα γιατί 
δεν έγινε αυτό ̟ου έ̟ρε̟ε να γίνει. Να α̟οκατασταθούν τουλάχιστον τα λαθεµένα 
συστήµατα του ̟αρελθόντος. Και έρχοµαι τώρα στο συγκεκριµένο θέµα. Ξέρετε εγώ δεν 
είµαι α̟ό αυτούς ̟ου α̟ευθύνουν µεγάλες κουβέντες να ευχαριστήσουν και να 
συγχαρούν. ∆ιότι ζυµώθηκα µε τα ̟ροβλήµατα της αγροτιάς 35 χρόνια.  
 
Υ̟ηρέτησα τη γεωργία α̟ό θέσεις ευθύνης και α̟ό θέσεις µάχης. Έζησα την ανάσα και 
την αγωνία του αγρότη του Αµβρακικού α̟ό κοντά. Ό̟ως εγώ και ο Βασίλης ο Ιωάννου. 
Και δεν µ̟ορούµε σήµερα να αγνοούµε ̟ροσ̟άθειες τετραετίας ̟ου κάναµε και οι δυο 
µαζί για να ανασάνει αυτός ο Αµβρακικός. Και δε µ̟ορούµε να λέµε ότι σήµερα µιλάµε 
για ένα ̟ρόγραµµα καινούριο όταν θα σας αναφέρω συγκεκριµένα 3.800.000 ευρώ 
δα̟ανήθηκαν α̟ό τη νοµαρχία αυτοδιοίκησης για συγκεκριµένες δράσεις ̟ου 
συµ̟εριλαµβάνονται στο ̟ρόγραµµα αυτό ̟ου ανέφερε ο κ. Αρβανίτης ο ο̟οίος είναι 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 82
ης

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΑΡΤΑ , 28-05-2010 

Σελίδα 19 από 63 

ένας εξαίρετος υ̟άλληλος ̟ου έκανε µια ̟ολύ καλή έκθεση σήµερα ιδεών ̟ου αν την 
ακούσουµε θα ̟ούµε ότι λύσαµε το ̟ρόβληµα του Αµβρακικού και το ̟ρόβληµα της 
Ελλάδος γενικότερα. Θέλω να ̟ω ότι το ̟ρόγραµµα αυτό δεν είναι α̟οτέλεσµα µιας 
̟αρέµβασης ̟ου έγινε στην ̟ολιτική ηγεσία µιας δέσµευσης ενός ̟ρωθυ̟ουργού ̟ου 
ε̟ισκέφτηκε ̟ροεκλογικά την Άρτα, είναι α̟αίτηση της το̟ικής κοινωνίας. Και αξίζουν 
συγχαρητήρια σε όλους αυτούς τους δηµάρχους ̟ου υ̟ηρέτησαν αυτήν την ̟ροσ̟άθεια, 
στους το̟ικούς φορείς ̟ου εξέφρασαν τις συνιστώσες ενός ̟ρογράµµατος ̟ου α̟οτύ̟ωσε 
ο φορέας η ΕΤΑΝΑΜ µέσω του διευθυντού της ό̟ως είχε υ̟οχρέωση. Όταν κάνουµε µια 
δουλειά δεν την κάνουµε γιατί έχουµε το όραµα το µεγάλο, την κάνουµε γιατί έχουµε 
ευθύνη να την κάνουµε διότι ̟ληρωνόµαστε για αυτό διότι υ̟ηρετούµε τον τό̟ο για 
αυτές τις δουλειές.  
 
Άρα λοι̟όν δεν µας αξίζουν συγχαρητήρια γιατί κάνουµε τη δουλειά µας, κάνουµε το 
καθήκον µας. Εδώ έχουµε λοι̟όν ένα α̟όλυτα συγκεκριµένο ̟ρόβληµα. Ξέρετε έχω 
̟αραβρεθεί σε ̟λείστες όσες συνεδριάσεις όχι µόνο για τέτοια ̟ρογράµµατα αλλά και για 
µεγαλύτερα ̟ρογράµµατα. Και έχω ζήσει α̟ό κοντά την αγωνία υ̟ουργών, όχι αυτής της 
κυβέρνησης αλλά της ̟ροηγούµενης και της ̟αρα̟ροηγούµενης κυβέρνησης ̟ου θα 
βρούµε τα λεφτά για να ενισχύσουµε δράσεις µέσα α̟ό ένα καινοτόµο ̟ρόγραµµα, α̟ό 
εξειδικευµένο ̟ρόγραµµα κ.ο.κ. Ακούς ̟ολλά και ̟αίρνεις λίγα. Αλλά και τα λίγα είναι 
καλά. Εγώ δε θα είµαι αφαιρετικός, είναι ουσιαστικό και σηµαντικό το ̟ρόγραµµα. Ό̟ως 
είναι και … Χρήζει ̟ράγµατι βελτιώσεων ̟αρα̟έµ̟ει σε διαδικασίες ̟ου ̟ρέ̟ει να 
γίνουν και έχουν βάθος χρόνου και εγώ αµφισβητώ αν στο 2010 θα έχουµε ένα 
συγκεκριµένο ̟ρόγραµµα να το συζητήσουµε. Εµείς τη διαβούλευση ό̟ως εί̟α τη 
θεωρούµε έκφραση όλης της το̟ικής κοινωνίας και την α̟οτυ̟ώσαµε και στο νοµαρχιακό 
συµβούλιο ̟ου έγινε και στη συνάντηση ̟ου έγινε µε τη Γενική Γραµµατέα στην 
Περιφέρεια της Η̟είρου. Έτσι λοι̟όν έχουµε καθαρές α̟όψεις τι θέλει ο Αµβρακικός ̟ώς 
µ̟ορούν να γίνουν και ̟οιες είναι οι ουτο̟ίες. Ακούω για την 4η δράση και µάλιστα θα 
γίνω και λίγο δεικτικός αν διαβάσω µερικά ̟ου γράφονται εδώ µέσα και θα έ̟ρε̟ε να 
γράφονται α̟ό ε̟ιστήµονες. Λέει για εκείνο το ̟ερίφηµο αξιο̟οίηση της γεωθερµίας για 
γεωργική χρήση. Κυρία Γενική Γραµµατέα οκτώ (8) µήνες είναι στο γραφείο σας η σχετική 
α̟όφαση της δηµο̟ρασίας διαγωνισµού συνολικού το έργο να το ̟άρει κά̟οιος 
ε̟ενδυτής για να κάνει ε̟ενδύσεις στο γεωργικό τοµέα και µάλιστα στον τοµέα των 
συστηµάτων ̟ροφυλαγµένης καλλιέργειας στα θερµοκή̟ια ̟ου µ̟ορούν να γίνουν 
λουλούδια, µ̟ορούν να γίνουν ̟αρεµβάσεις ̟άρα ̟ολύ σηµαντικές. 
  
Αλλά το να λέµε ότι θα κάναµε µελέτη να δούµε, ε̟ιλεκτική µελέτη, να δώσουµε λεφτά για 
να δούµε ̟ως µ̟ορούµε να στείλουµε ζεστό νερό αν κάθε 10 χρόνια γίνει µια ̟αγωνιά 
στον Αµβρακικό τουλάχιστον είναι για γέλια. Μην τα γράφετε εδώ µέσα. Ξευτελιζόµαστε 
σαν ε̟ιστήµονες. Συνέβη µια φορά και είχαµε ̟αγετό και ψοφήσαν κά̟οια ψάρια. Εµείς 
θα κάνουµε  ειδική µελέτη για να δούµε αν το νερό της γεωθερµίας θα ̟άρουµε να το 
̟άµε στον Αµβρακικό για να ζεστάνουµε τη θάλασσα όταν θα είναι ̟αγωνιά για να µην 
ψοφήσουν τα ψάρια; Μην τα γράφετε τα ̟ράγµατα έτσι. Ό̟ως λοι̟όν άκουσα ακόµα και 
το ̟εριφερειακό συµβούλιο γιατί ξέρετε αυτό το θέµα έφερε τη βόλτα όλης της Ελλάδας 
και ήταν µια µέρα ̟ου ήταν και ο συνάδελφος ο Βασίλης ο Ιωάννου, ήταν µια µέρα 
λοι̟όν στο Άκτιο, στη Βόνιτσα κά̟ου ήταν ένα ̟εριφερειακό συµβούλιο και µιλούσε ο 
συνάδελφός µου ο νοµάρχης Ηλείας για τον Αµβρακικό και το χάρηκα ̟ου ήταν 
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ειλικρινής. Και ανέλυε µέσα α̟ό τα ̟ρογράµµατα αυτά ̟ου είναι σήµερα τα 
συγχρηµατοδοτούµενα ότι δεν υ̟άρχουν λεφτά για να χρηµατοδοτήσουν το ̟ρόγραµµα. 
Βέβαια αναφέρθηκε και ο συνάδελφος ο Κατσικό̟ουλος, …. , ό̟ως και ο συνάδελφος της 
Αιτωλοακαρνανίας. Και λέω εγώ οµιλούν αυτοί ̟ου έδωσαν ε̟έκταση εγκαταστάσεων 
̟ετρελαιοδεξαµενών στον Αµβρακικό κόλ̟ο, οµιλούν αυτοί ̟ου ζήσαν το δράµα της 
καταστροφής στο Μενίδι α̟ό την καλλιέργεια των αλιευµάτων; Αυτοί θα έ̟ρε̟ε λοι̟όν 
να είναι κάθετοι, ̟ρόγραµµα στον Αµβρακικό δε γίνεται αν δε φύγουν οι δεξαµενές 
̟ετρελαίου, αν δε φύγουν οι καλλιέργειες αλιευµάτων. Εδώ δεν υ̟ηρετούµε τα 
συµφέροντα και τις ε̟ιχειρήσεις, υ̟ηρετούµε τον τό̟ο και την ανά̟τυξη. Καθαρές 
κουβέντες να δούµε τι θέλουµε σε αυτό το ̟ρόγραµµα.  
 
Και να ̟άµε και λίγο ̟αρακάτω. Θέλω λοι̟όν να ̟ω ότι ο Αµβρακικός είναι ένα 
συνολικό οικοσύστηµα ̟ου για την ̟ροστασία του έχει ανάγκη στοχευµένων 
̟αρεµβάσεων και δράσεων. ∆ε θα τον χωρίσουµε τον Αµβρακικό, τον Αµβρακικό τον 
χώρισαν κά̟οιοι αυτοδιοικητικοί γιατί τους βόλευε. Και ̟ρέ̟ει λοι̟όν στο ̟ρόγραµµα κ. 
Αρβανίτη εσείς ̟ου είστε ειδικός να συµ̟εριλάβετε και τα ̟ριάρια να κυκλοφορούν οι 
Μελάτες µέσω του ̟οταµού και να ̟ηγαίνουν στο Νεοχώρι για να συνδρεύονται γιατί 
έτσι θα γίνεται  η ε̟ικοινωνία αυτών των δυο δήµων. Έτσι θα γίνεται, είναι µια 
̟ρωτοβουλία σαν τη λέω ̟ράγµατι εξειδικευµένη καινοτόµος, να ε̟ικοινωνούν τα χωριά 
του δήµου Πέτα µε το δήµο Νεοχωρίου µε ̟ριάρια. Βάλτε το λοι̟όν. Θα ικανο̟οιήσετε 
µεγάλες α̟αιτήσεις. Έτσι είναι όταν κάνουµε µια δράση να τη βλέ̟ουµε. Ας µας λένε 
µερικοί βλάκες, το ̟οιοι είναι βλάκες θα το α̟οδείξει ο ελληνικός λαός και ο αρτινός λαός 
την ε̟οµένη των αυτοδιοικητικών εκλογών. Έρχοµαι λοι̟όν να κάνω κι άλλες 
̟αρατηρήσεις. Τι έγινε σε αυτό το χρονικό διάστηµα των 3 χρόνων ̟ου ήταν ξεχασµένο 
γράµµα στο συρτάρι αυτή η ιστορία; Εσείς το ξέρετε καλύτερα α̟ό µένα κ. Αρβανίτη. Το 
̟ρόγραµµα την τελευταία στιγµή δεν ̟ροχώρησε; ∆εν γίναν 3 εκατοµµύρια ευρώ έργο; 
∆εν µ̟ήκαν σταθµοί µέτρησης … και … ̟αραµέτρων; ∆εν έγιναν εδαφολογικοί χάρτες; 
∆εν έγιναν µελέτες για τα λήµµατα του Αµβρακικού τους δήµους; Βέβαια το να τις 
ακυρώνουµε γιατί έ̟ρε̟ε να γίνει ένας δήµος αν θέλαµε να γίνει, ένας δήµος για να 
µιλάµε για µια συνολική α̟οχέτευση των 3 δήµων του κάµ̟ου. Τους κόψαµε στα δύο. 
Πως θα γίνει αυτό το ̟ράγµα; Να ̟άµε και ̟αρακάτω. ∆εν έγινε µε δικιά µας 
̟ρωτοβουλία µε τον ̟ροηγούµενο Γενικό Γραµµατέα µια γενναία ̟ράξη και µε τη 
συµµετοχή των το̟ικών αυτοδιοικητικών οργάνων καθώς ε̟ίσης και των ε̟ιχειρηµατιών 
η άτυ̟η χωροθέτηση των κτηνοτροφικών µονάδων; ∆εν είναι αυτές καινοτόµες 
̟ρωτοβουλίες ̟ου γίνονται µέσα α̟ό ένα ̟ρόγραµµα; Γιατί τις ακυρώνουµε; Και 
ερχόµαστε να βρούµε σωτήρες ̟ου θα ε̟ενδύσουν στο µέλλον µέσα α̟ό τα Σ∆ΙΤ τα ο̟οία 
καταδίκασαν και µερικοί άλλοι ̟ολιτικοί φορείς. ∆εν έγιναν έγκριση ̟ρογραµµάτων 
leader … µάλιστα για δράσεις στον ιδιωτικό τοµέα; ∆εν έγινε εµ̟λουτισµός των 
λιµνοθαλασσών µε γόνο κατασκευή αυλάκων διαχείµανσης αλιευµάτων, ενεργο̟οίηση 
ελέγχων. ∆εν εγκρίθηκαν ̟ρογράµµατα µαζί µε τη νοµαρχία Πρέβεζας και θέλω να το ̟ω 
ο Βασίλης ο Ιωάννου ̟ολλές φορές µ̟ροστάρης σε αυτήν την ̟ροσ̟άθεια.  
 
Ό̟ου βρισκόµασταν να γίνεται ένα αντίστοιχο ̟ρόγραµµα µε το ο̟οίο αντιµετω̟ίζουµε 
τον Αµβρακικό. Παρεµβάσεις … ̟αρεµβάσεις στην ο̟οιαδή̟οτε κυβέρνηση. Και ξέρω ότι 
αντίστοιχα ̟ρογράµµατα έχουν γίνει και στην ̟εριοχή της Πρέβεζας. Ενδεικτικά θα σας 
̟ω για ̟ροµήθεια γόνου 90.000 ευρώ όσο και αν φαίνεται µικρό είναι σηµαντικό νούµερο. 
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Για την .. διαχείµανση των ιχθυοτροφείων Λογαρούτσου …… 231.00 ευρώ. Για 
αναχώµατα σε ιχθυοτροφεία 168.500 ευρώ τα λέω για να τα ακούσουν και µερικοί 
αυτοδιοικητικοί οι ο̟οίοι α̟εχώρησαν. Πως φαντάζονται αυτοί την ανά̟τυξη του 
Αµβρακικού και την ανά̟τυξη του νέου δήµου. Θέλουµε τους δήµους αυτούς βαρίδια, 
̟ροβληµατικούς ή θα έλεγα συνιστώσες ανά̟τυξης του µεγαλύτερου δήµου; Εκβαθύνσεις 
… και τάφρων 33.250 ευρώ. Αλιευτικό καταφύγιο Κορωνησίας εκβάθυνση 100.000 ευρώ. 
Ηλεκτροφωτισµός αλιευτικού καταφυγίου Κορωνησίας 65.000 ευρώ. Συντήρηση … 
χωριού 15.000 ευρώ. Και όλα µαζί µόνο για αυτά ̟ου σας λέω 800.000 ευρώ. Και να ̟ούµε 
τώρα για το ̟ολύ̟αθο αλιευτικό καταφύγιο Κορωνησίας το ο̟οίο είναι έτοιµο στο ΕΠΑΛ 
είναι ̟ροϋ̟ολογισµού 1.700.000 ευρώ αυτό δεν είναι έργο το ο̟οίο εντάσσεται κ. 
Αρβανίτη µέσα σε αυτό το καινοτόµο σχέδιο; Γιατί λοι̟όν λέµε ότι τόσα χρόνια στο 
συρτάρι και τώρα το θυµηθήκαµε; Αυτά δεν είναι δράσεις ̟ου αναφέρουµε; Να είµαστε 
̟ραγµατιστές και όταν µιλάµε να µιλάµε µε στοιχεία και να α̟οδεικνύουµε ότι ναι µεν 
είναι αναγκαίο το ̟ρόγραµµα αλλά γίναν δράσεις, υλο̟οιήθηκαν θέµατα και όσοι έχουν 
οράµατα για αυτόν τον τό̟ο µ̟ορούν να ̟ροχωρούν δράσεις µέσα α̟ό τα ̟ενιχρά τους 
οικονοµικά στοιχεία. Θέλω όµως να ̟ω και για γενικά θέµατα ̟ως είδε το νοµαρχιακό 
συµβούλιο αυτό το σχέδιο «Ανάσα». Το έκρινε ότι είναι αναγκαίο ̟ου α̟οτελεί 
̟ραγµατικά µια ανάσα για τον Αµβρακικό αλλά για να υ̟άρξει βιωσιµότητα 
α̟αιτούνται και ̟όροι και εξειδικευµένοι στόχοι και α̟αιτείται ένα συγκεκριµένο 
χρονοδιάγραµµα το ο̟οίο θα έχει στοχευµένες δράσεις.  
 
Θα ̟ρέ̟ει να χρηµατοδοτηθούν άµεσα έργα α̟οκατάστασης του υδρολογικού ισοζυγίου 
και βελτίωσης την ανανέωσης των νερών να ̟ροωθηθούν οι βιολογικοί καθαρισµοί των 
δήµων καθώς και έργα ε̟εξεργασίας ληµµάτων αστικών, γεωργικών, κτηνοτροφικών και 
άλλων α̟οβλήτων. Έχουµε κάνει ε̟ανειληµµένως ̟αρεµβάσεις και ζητάµε όλο αυτό το 
φορτίο ̟ου ρυ̟αίνει τον κάµ̟ο να µετουσιωθεί µαζί µε τη φλούδα, τις κουτσυλιές κτλ σε 
µια µονάδα ε̟εξεργασίας ̟ου θα δίνει βιοενέργεια και θα ̟αράγει ένα φτηνό οργανικό 
βιολογικό λί̟ασµα για να µ̟ορούν να το χρησιµο̟οιούν οι αγρότες. Και αυτό ̟ρέ̟ει να 
γίνει. Και ̟ρέ̟ει να ̟άρουµε τις ευθύνες µας όσοι είµαστε στον τοµέα της το̟ικής 
αυτοδιοίκησης, να ̟ροχωρήσουµε, να τολµήσουµε έστω και αν αυτό έχει το σχετικό 
̟ολιτικό κόστος. Θα κάνω µια ειδική µνεία για το 4ο τοµέα αυτών των καινοτόµων 
δράσεων. Και θα σας ̟ω ένα ̟ράγµα για να ̟ροβληµατιστείτε. ∆εν έχουµε ̟ιστο̟οιηµένο 
̟ροϊόν την ελιά; ∆εν είναι η ελιά µας ̟ροϊόν γεωργικής ένδειξης; Γιατί … στην αγορά 
κύριοι; Για να µην λέµε θα κάνουµε αρνάκια ροδιάς και κάτι άλλα τα ο̟οία θα δώσουν 
εισόδηµα στον τό̟ο. Ξέρετε ̟οια είναι η ιδιωτική ̟ρωτοβουλία; Αυτή ̟ου κάνει ο 
γείτονας ̟ου φτιάχνει το κα̟νιστό χέλι και το εξάγει, να γίνει ̟ράγµατι το αυγοτάραχο 
του Αµβρακικού ό̟ως γίνεται και της Αιτωλοακαρνανίας, να γίνει ̟ράγµατι η γαρίδα 
ονοµασίας ̟ροέλευσης, αλλά να µην υ̟οσχόµεθα θαύµατα για τους άλλους όταν το 
χειµώνα ̟νίγεται ο κάµ̟ος, όταν αυτά τα ̟ερίφηµα εγγειοβελτιωτικά έργα έχουν µείνει 
στις … ; ξέρετε αν θέλετε να βοηθήσετε το ̟ρόγραµµα η ανά̟τυξη δεν είναι µόνο 
καινοτόµες δράσεις είναι και α̟ό δραστηριότητες ̟ου ̟ράγµατι υ̟άρχουν σε ώριµες 
µελέτες. Υ̟άρχουν αυτή τη στιγµή 7 έτοιµες ώριµες µελέτες για αρδευτικές διώρυγες στον 
κάµ̟ο. Είναι στο Υ̟ουργείο Αγροτικής Ανά̟τυξης α̟ό τις 10 έχουν εγκριθεί και έχουν 
µ̟ει στη διαδικασία δηµο̟ράτησης οι 3, βάλτε τες λοι̟όν στο ̟ρόγραµµα για να 
µ̟ορέσουµε να κάνουµε διαχείριση νερού για να µην έρχεται κάθε χρόνο ο ΤΟΕΒ ή ο 
ΓΟΕΒ να κάνει ε̟αιτεία για χρήµατα.  
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Ορίστε σας έκανα ̟ροτάσεις. Αυτό λοι̟όν δεν είναι ανά̟τυξη. Θα λύσουµε θα ̟άµε σε 
light ̟ροϊόντα όταν ο κάµ̟ος ̟νίγεται, όταν ο κάµ̟ος δεν έχει να ̟οτίσει; Εσείς τι λέτε. 
Μετά µε το θέµα της ενιαίας α̟οζηµίωσης ̟ου γίνεται για τους αγρότες στο θέµα της 
ενιαίας ρύθµισης, ξέρετε τι έγινε το ̟ορτοκάλι φέτος; 40.000 τόνοι σά̟ισαν και έχουµε και 
οικολογικό ̟ρόβληµα ρύ̟ανσης στον κάµ̟ο. Τι θα γίνει δεν θα υ̟άρξει ̟ρόγραµµα 
αναδιάρθρωσης µε νέες καλλιέργειες. Υ̟άρχουν νέες ̟ροοδευτικές καλλιέργειες ̟ου είναι 
… . ∆ε θα γίνει αυτό, δεν είναι αυτό στοχευµένη δράση µέσα στο ̟ρόγραµµα; Ας ̟άµε και 
̟αρακάτω. Η χρηµατοδότηση του ̟ρογράµµατος είναι α̟οσ̟ασµατική. ∆εν είναι 
διασφαλισµένη και σίγουρα δεν καλύ̟τει ό̟ως είναι διαµορφωµένη τις άµεσες ανάγκες 
̟ου α̟αιτούνται. Ο ̟ρογραµµατισµός για 10 εκατοµµύρια ευρώ για … στήριξη είναι 
̟ροκλητικός. Το βάζω σε εισαγωγικά «̟ροκλητικός». Αν θέλω µετά, τα εί̟ε ο κ. 
Πα̟ασιώζος µην ε̟αναλαµβάνω, έχω ζήσει, θα φτιάξουν µια ε̟ιτρο̟ή η ο̟οία θα ̟άρει 
κά̟οια λεφτά θα βοηθήσει σε κά̟οιες µελέτες, θα ̟άρουµε κά̟οιους φοιτητές να φτιάξουν 
τις µελέτες µας, θα τους χρηµατοδοτήσουµε και ξέρετε 17 εκατοµµύρια σε  17 καθηγητές 
στο ΤΕΙ α̟ό 1 εκατοµµύριο ̟έφτει έτσι. Θα το βρούµε αµέσως. Τα έχουµε µετρήσει και 
αυτά. Θέλω όµως να ̟ω ακόµη ότι ο νοµός Άρτας είναι ο νοµός ̟ου έχει τη µεγαλύτερη 
̟εριοχή ̟ροστατευόµενη. Εδώ είναι οι ̟εριορισµοί, εδώ τρέχουµε και βάζουµε ̟ρόστιµα. 
∆εν ̟ρέ̟ει να τύχει ειδικής αντιµετώ̟ισης, στο ανα̟τυξιακό κοµµάτι σκέλος αυτού του 
̟ρογράµµατος;  Γιατί άκουσα εκείνη την ̟ερίφηµη συνεδρίαση του ̟εριφερειακού 
συµβουλίου της ∆υτικής Ελλάδος και άκουσα µέσα σε αυτές τις καινοτόµες ενέργειες και 
ε̟έκταση του σχεδίου ̟όλεως της Αµφιλοχίας, είδα ότι τον Αµβρακικό τον µετράνε µε 
µήκος ακτών και είναι και κάτι µονο̟άτια νοµίζω στη Φλωριάδα, τότε λοι̟όν νοµίζω ότι 
µ̟ορεί άνετα να σκεφτούν και οι Μελάτες και η ∆αφνωτή ότι θα έχουν τύχη σε αυτό το 
̟ρόγραµµα.  
 
Και τέλος να µη σας κουράζω θέλω να ̟ω ακόµα ότι υ̟άρχει η δυνατότητα µέσα α̟ό την 
αλλαγή του καθεστώτος διαχείρισης του ̟ρογράµµατος γιατί θέλετε τους 
αυτοδιοικητικούς µόνο στο κοµµάτι της ̟αρακολούθησης, λέµε εκεί ̟ου ο ̟ρώτος βαθµός 
αυτοδιοίκησης να συµµετέχει και στην ε̟ιτρο̟ή εξειδίκευσης των δράσεων. ∆ε µ̟ορεί να 
είναι ένα κλειστό σύστηµα στο ο̟οίο είναι δυο γενικοί γραµµατείς υ̟ουργείο ΥΠΕΚΑ και 
το Υ̟ουργείο Αγροτικής Ανά̟τυξης, ο γενικός γραµµατέας της ̟εριφέρειας, ό̟οιος 
εκλεγεί, και να α̟έχουν σε αυτήν την ε̟ιτρο̟ή η το̟ική κοινωνία, να α̟έχουν οι 
δήµαρχοι της ̟εριοχής αυτής. Κοιτάξτε λοι̟όν να συµ̟εριληφθεί για να υ̟άρχουν σαφείς 
διαδικασίες, να υ̟άρχει διαφάνεια και να µ̟ορεί να εκφράζετε η το̟ική κοινωνία. Στην 
̟ροσ̟άθεια αυτή θα είµαστε αρωγοί, είµαστε εις θέση να εξειδικεύσουµε τις δράσεις ̟ου 
υ̟άρχουν στο ̟ρόγραµµα, να βάλουµε ̟ροτεραιότητες και να συνεισφέρουµε αυτό ̟ου 
ε̟ιτάσσει και το καθήκον και η θέση την ο̟οία ε̟ιτελούµε. Θέλουµε να ξέρετε ότι και α̟ό 
τη θέση του ̟ροέδρου της Ανα̟τυξιακής Εταιρίας και α̟ό τη θέση του α̟λού µέλους του 
φορέα διαχείρισης του Αµβρακικού αλλά και σαν νοµάρχης, έστω και αν σήµερα µ̟αίνει 
οι ̟ράξεις κατάργησης, α̟ό ό̟οιο χώρο ̟ροστάξει η ̟ολιτεία θα υ̟ηρετήσουµε τον τό̟ο 
µε αγά̟η µε σύνεση θα έλεγα και µε κατευθύνσεις οι ο̟οίες ̟ροάγουν την ανά̟τυξη 
αυτού του τό̟ου. 
 
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΑΣΤΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ – Γ.Γ.Π.Η. 
Ευχαριστώ τον κ. νοµάρχη. Ο κ. Ιωάννου ο κ. νοµάρχης Πρέβεζας. Μαζί µας είναι ο κ. 
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Στασινός ο βουλευτής Άρτας, κ. Στασινέ να ̟ροηγηθούν οι νοµάρχες. Ωραία ευχαριστώ. 
 
 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Σας καλωσορίζουµε και εµείς στην ̟εριοχή µας και να ευχηθούµε ολόθερµα αυτά ̟ου θα 
α̟οφασίσουµε σήµερα σύντοµα να δροµολογηθούν ̟ρος όφελος της το̟ικής ανά̟τυξης 
και της το̟ικής οικονοµίας. Να ̟ω λίγο χωρίς να γίνοµαι δικηγόρος κανενός στον 
αγα̟ητό µου το φίλο το βουλευτή τον κ. Πα̟ασιώζο ότι ο ̟ρόεδρος του φορέα 
διαχείρισης και α̟ό ̟ριν λίγο νέος ̟ρύτανης του ̟ανε̟ιστηµίου Ιωαννίνων, δεν είναι 
εδώ λόγω των σηµερινών εκλογών. Ο κ. Αλµ̟άνης λοι̟όν µε ένα ̟οσοστό 53% α̟ό ότι µε 
̟ληροφόρησαν οι συνεργάτες µου θα συνεχίσει το δηµιουργικό έργο του κ. Γεροθανάση  
και θα είναι και χαρά µας να ̟αραµείνει και στο φορέα διαχείρισης και ως ̟ρόεδρος. 
Είναι δικιά του υ̟όθεση. Και να σου ̟ω αγα̟ητέ µου φίλε βουλευτή καλά κάνεις και 
κρατάς ε̟ιφυλάξεις είµαι βέβαιος ότι δε θα δικαιωθείς.  
 
Συζητούµε για ένα ιδιαίτερα σηµαντικό θέµα. Σε µια χρονική ̟ερίοδο ̟ου όλοι οι φορείς 
οι νοµάρχες, οι δήµαρχοι κυρίως οι άνθρω̟οι ̟ου ζουν α̟ό το Αµβρακικό αγωνιούσαν 
και ζητούσαν µια βαθιά ανάσα για να µ̟ορέσουµε ̟ράγµατι και να σώσουµε το 
οικοσύστηµα αλλά και να του δώσουµε και µια ̟ροο̟τική για το µέλλον µε ιδιαίτερη 
ικανο̟οίηση υ̟οδέχτηκαν την εξαγγελία του Υ̟ουργείου Οικονοµίας 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την έναρξη διαλόγου αλλά και θεσµοθέτησης ενός 
ειδικού ανα̟τυξιακού ̟ρογράµµατος για τον Αµβρακικό. Ένα ̟ρόγραµµα ̟ου, αγα̟ητέ 
µου συνάδελφε Γιώργο, δεν µηδενίζει τις ό̟οιες δράσεις, ενέργειες και ̟ρωτοβουλίες 
είχαµε αναλάβει όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά α̟αντάει σε µια αδήριτη ανάγκη ότι οι ό̟οιες 
δράσεις ̟ρωτοβουλίες και έργα γινόταν α̟οσ̟ασµατικά. Κάθε δήµαρχος µ̟ορούσε να 
κάνει ότι θεωρούσε αυτός σωστό, κάθε νοµάρχης έβαζε τις δικές του ̟ροτεραιότητες, κάθε 
̟εριφέρεια έκρινε αυτή ̟οιο µέτρο έ̟ρε̟ε να χρηµατοδοτήσει. Κανείς δε µηδένισε 
̟ροσ̟άθειες χρόνων, όσοι µηδένισαν και νόµισαν ότι α̟ό ̟ροχθές γεννήθηκε α̟ό 
̟αρθενογέννηση το ̟ρόγραµµα «Ανάσα» λυ̟ούµαι αλλά δεν ̟αρακολουθούσαν ότι σε 
αυτήν ακριβώς την αίθουσα, σε αυτή, είναι συγκυριακό κα Γενικέ, ̟ριν α̟ό 4 χρόνια 24 
φορείς της ̟εριοχής συµφωνήσαµε στο καινοτόµο ̟ρόγραµµα «Ανάσα». Είχα την τιµή 
τότε να είµαι ̟ρόεδρος της ΕΤΑΝΑΜ µε έναν άξιο συνεργάτη διευθυντή της εταιρίας τον 
κ. Αρβανίτη και είναι ευτυχής συγκυρία, ̟ου να ξέραµε τότε, ότι θα είναι ένας α̟ό τους 
ανθρώ̟ους ̟ου θα κληθεί να το υλο̟οιήσει αφού η ̟ροηγούµενη κυβέρνηση να είµαστε 
ειλικρινείς αθέτησε υ̟οσχέσεις και δεσµεύσεις και το ̟έταξε σε ένα χρονοντούλα̟ο 
ανεξάρτητα αν το βράβευσε. 
  
Αυτά είναι κά̟οια ̟ράγµατα, αγα̟ητέ βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας, ̟ου α̟λά ̟ρέ̟ει 
να τα αναγνωρίζουµε. Άλλωστε θα µας κρίνει όλους η ιστορία. Τι θα σας έλεγα όµως. 
Καλά κάνετε και κρατάτε ε̟ιφυλάξεις. Γιατί σε αυτήν την οικονοµική και ̟ολιτική 
συγκυρία µακριά α̟ό εµένα οι θριαµβολογίες. Μακριά. Γιατί ό̟ως θα ̟ω αργότερα καλές 
είναι οι γενικές εκτιµήσεις οι στόχοι και οι άξονες αλλά εδώ ̟ρέ̟ει να α̟αντηθεί το 2010 
̟όσα χρήµατα θα έχει αυτό το ̟ρόγραµµα δηµοσίων ε̟ενδύσεων; Το 2011 ̟όσα χρήµατα 
θα έχουµε α̟ό το ̟ρόγραµµα δηµοσίων ε̟ενδύσεων; Και όχι να λέµε ήδη ξεκινάει το 
έργο, το ̟ρόγραµµα, µε τα ήδη ενταγµένα έργα του ΕΣΠΑ. ∆ηλαδή το βιολογικό και την 
α̟οχέτευση του δήµου Λούρου ̟ου έχει δώσει χρόνια αγώνες ο αγα̟ητός δήµαρχος θα 
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̟ούµε ότι ε̟ειδή συµ̟εριλαµβάνεται στην ̟εριοχή του Αµβρακικού, να ένα µέρος 15 
εκατοµµύρια µ̟ήκε κιόλας; Να µην κοροϊδεύουµε την το̟ική κοινωνία γιατί µ̟ορεί να 
µας στείλει και µηνύµατα ̟ολύ σύντοµα. Χαιρετίζουµε λοι̟όν αυτήν την ̟ρωτοβουλία 
α̟ό την ά̟οψη ότι ε̟ιτέλους τον Αµβρακικό α̟οφασίζουµε να ̟άµε όλοι µαζί 
συντονισµένα, συγκροτηµένα και µε σχέδιο. ∆ιότι κάτι τέτοιο δεν υ̟ήρχε. Όλα τα άλλα ας 
τα αφήσουµε. ∆ιότι ό̟ως γνωρίζουν όλοι αυτή η υ̟όθεση ̟αλεύετε και στα ̟εζοδρόµια 
και στις µεγάλες συγκεντρώσεις εδώ και ̟άρα ̟ολλά χρόνια α̟ό όλους τους 
αυτοδιοικητικούς και κυρίως ε̟αναλαµβάνω α̟ό την οµοσ̟ονδία αλιευτικών συλλόγων, 
α̟ό τους ελεύθερους αλιείς του Αµβρακικού, α̟ό τους αγρότες της ̟εριοχής ̟ου ζητούν 
̟ρογράµµατα α̟ονιτρο̟οίησης και α̟ό άλλους.  
 
Ένα ̟ράγµα ζητούσαν. Μια ολοκληρωµένη ̟αρέµβαση ε̟ιτέλους σε αυτήν την ̟εριοχή 
για να µ̟ορέσει να ̟άρει ανάσα ο Αµβρακικός. Και χαιρετίζω για µια ακόµη φορά την 
̟ρωτοβουλία του Υ̟ουργείου, την υ̟ουργό, τον υφυ̟ουργό και όλους όσους συνέβαλαν, 
όλους κοινοβουλευτικούς, αυτοδιοικητικούς ̟ρος όφελος της το̟ικής ανά̟τυξης. Ελ̟ίζω 
η οικονοµική συγκυρία να µην καθυστερήσει το ̟ρόγραµµα γιατί οι α̟οφάσεις οι 
̟ολιτικές έχουν ληφθεί. Α̟λά να µην χάσουµε χρόνο, ο ο̟οίος µας είναι ̟ολύτιµος, γιατί 
σύµφωνα µε τις υ̟οδείξεις των ε̟ιστηµόνων είµαστε σε οριακό σηµείο. Μ̟ορούµε να 
αναστρέψουµε την κατάσταση εάν και εφόσον λάβουµε όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα 
άµεσα, αγα̟ητέ Γιώργο. Παρακολούθησα µε ιδιαίτερη ̟ροσοχή και την ̟αρουσίαση του 
κ. Αρβανίτη διάβασα και αναλυτικά την ̟εριγραφή του ̟ρογράµµατος και συµφωνώ κατ’ 
αρχήν ότι σήµερα το ̟εριφερειακό συµβούλιο ̟ρέ̟ει να συµφωνήσει ε̟ί των αξόνων, των 
̟ροτεραιοτήτων  και των δράσεων. Η εξειδίκευση και θα έλεγα η καταγραφή µελετών 
έργων ̟αρεµβάσεων, θα ̟ρέ̟ει να γίνει σε άλλη ̟ερίοδο αλλά όχι µε την ̟ρόταση ̟ου 
κατατέθηκε. ∆ηλαδή κά̟οιοι δεν είναι στο µήνυµα Καλλικράτη εντελώς εδώ µέσα. Είναι 
δυνατόν αυτό το ζήτηµα να το διαχειριστούν οι γενικοί γραµµατείς των υ̟ουργείων; 
∆ηλαδή ̟άλι αθηνοκεντρικό κράτος. Και να µην είναι οι αυριανοί αιρετοί 
̟εριφερειάρχες; Αγα̟ητέ Κώστα σε ήξερα ότι έχεις ευαισθησίες µε την αυτοδιοίκηση. ∆ε 
µ̟ορεί λοι̟όν να α̟ουσιάζουν οι αυτοδιοικητικοί Α΄ και Β’  βαθµού α̟ό την εξειδίκευση 
του ̟ρογράµµατος. Και αυτοί θα α̟οφασίσουν. 
 
ΠΑΠΑΣΙΩΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΑΡΤΑΣ 
Νοµάρχη δεν α̟ουσιάζουν. ∆εν α̟ουσιάζουν. 
 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
∆εν α̟ουσιάζουν αλλά ̟ροσέξτε, ̟ροσέξτε, εκτός και αν δεν κατάλαβα αυτό ̟ου 
α̟οτυ̟ώνετε στο χαρτί, λέτε: η εξειδίκευση του ̟ρογράµµατος θα γίνει α̟ό µια ε̟ιτρο̟ή 
̟ου α̟οτελείται α̟ό τον τάδε γενικό γραµµατέα του υ̟ουργείου, το τάδε, δεν είδα 
αυτοδιοικητικούς ̟ουθενά. ∆εν είδα, µακάρι να µην κατάλαβα εγώ και να µην σας 
διέφυγε γιατί νοµίζω ότι σήµερα είναι και εντελώς, η µέρα είναι και συγκυριακή. 
Ψηφίστηκε το ̟ρόγραµµα Καλλικράτης, µην το α̟αξιώνουµε α̟ό την ̟ρώτη µέρα της 
ψήφισής του. Την αιρετή ̟εριφερειακή αυτοδιοίκηση, δυο ̟εριφερειακά συµβούλια ̟ου 
θα ξεκινήσουν α̟ό την ̟ρώτη του Γενάρη. Ε̟ί των ̟ροτάσεων ̟ρέ̟ει να συµφωνήσουµε 
̟ως θα κατατεθούν, ̟οιοι θα ιεραρχήσουν ε̟ί των αξόνων ̟ου ̟ροτείνονται και ̟οιοι εν 
τέλει θα έχουν την τελική α̟όφαση.  
 
Κατά τη δικιά µου ά̟οψη ̟ρέ̟ει να ̟ροστεθεί ένας ακόµη άξονας. Στους 4 άξονες ̟ρέ̟ει 
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να ̟άµε µε έναν ακόµη. Ο ο̟οίος θα ̟ρέ̟ει να ̟εριλαµβάνει υ̟οστηρικτικές ενέργειες, 
τεχνική βοήθεια, διοικητική υ̟οστήριξη ίσως και ̟ρόσθετες µελέτες οι ο̟οίες ̟ρέ̟ει να 
µ̟ουν γιατί δεν φαίνεται ξεκάθαρα ότι ̟ιάνουν οι 4 άλλοι άξονες όλους τους τοµείς. Και 
αυτό το καταθέτω ως ̟ρόταση στο ̟εριφερειακό συµβούλιο για να λάβει α̟όφαση. 
∆εύτερη ̟ρόταση: η τεχνική, γραµµατειακή υ̟οστήριξη του ̟ρογράµµατος θα ̟ρέ̟ει να 
συµφωνήσουµε εδώ ότι θα ̟ρέ̟ει να αναληφθεί α̟ό την ΕΤΑΝΑΜ. Κατά τα ̟ρότυ̟α του 
̟ρογράµµατος «Πίνδος», κατά τα ̟ρότυ̟α, όχι κατά τη χρηµατοδότηση, άστη για αυτό 
λέω κρατάµε λίγο χαµηλούς τόνους, κατά τα ̟ρότυ̟α κα Γενικέ, ελ̟ίζω να µας ̟είτε στη 
δευτεροµιλία ότι θα έχουµε χρήµατα και για το «Πίνδος». Η ΕΤΑΝΑΜ µ̟ορεί µε τον 
καλύτερο δυνατό τρό̟ο, ό̟ως η Ανα̟τυξιακή της Κοζάνης χειρίστηκε το ̟ρόγραµµα 
«Πίνδος», να χειριστεί µε τον καλύτερο, έχει και τεχνογνωσία, έχει και εµ̟ειρία και εν 
̟άση ̟ερι̟τώσει άµα χρειαστούµε µ̟ορούµε να συνεργαστούµε και µε γειτονικές 
Ανα̟τυξιακές της Η̟είρου για να µ̟ορέσουµε να τα βγάλουµε ̟έρα. 
  
Και αυτήν την ̟ρόταση τη θέτω κυρία ̟ρόεδρε στο ̟εριφερειακό συµβούλιο για να 
α̟οφασιστεί. Παράλληλα θέτω και 2-3 ̟αρατηρήσεις. Η µια ̟αρατήρηση αφορά το 
κεφάλαιο των υδατοκαλλιεργειών. Πρέ̟ει να είµαστε ̟ιο αναλυτικοί και ̟ιο 
εξειδικευµένοι στο τι θα κάνουµε σε αυτό το κεφάλαιο ̟ου λέγεται, ο βουλευτής το εί̟ε 
ιχθυοκλωβούς. Νοµίζω ότι αδικείτε τον ̟ρόεδρο του φορέα διαχείρισης, έχει στείλει 
εγγράφως τις ̟ροτάσεις και µέσα σε αυτές τις ̟ροτάσεις, ό̟ως φαντάζοµαι ο κ. Μ̟ανέλος 
βλέ̟ει µε ιδιαίτερη ευαισθησία το ζήτηµα των υδατοκαλλιεργειών, ̟ροτείνοντας να 
γίνουν µελέτες να ξαναδούµε, Γιώργο µου, να ξαναδούµε µελέτες θα σου ̟ω ως ̟ρος τι. 
Εγώ σας ακούω και ̟ολύ ευχαρίστως… 
 
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΑΣΤΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ – Γ.Γ.Π.Η. 
Κύριε νοµάρχη µη τον διακό̟τετε σας ̟αρακαλώ. 
 
 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Μια µελέτη αγα̟ητέ κύριε βουλευτά, ̟ρώτο της φέρουσας ικανότητας του κόλ̟ου, για να 
δούµε αν και κατά ̟όσο ο ισχυρισµός του εισηγητή, του κ. Αρβανίτη, ότι µ̟ορούµε να 
ε̟εκτείνουµε τα όστρακα γιατί δεν δηµιουργούν ̟ρόβληµα, έχω αντίθετη ά̟οψη και είναι 
ά̟οψη κά̟οιων ε̟ιστηµόνων ̟ου λέει ότι και οι οστρακοκαλλιέργειες ̟ρέ̟ει να έχουν 
ένα συγκεκριµένο όριο στην ανά̟τυξή τους. Η στρατηγική ά̟οψη της νοµαρχιακής 
αυτοδιοίκησης ό̟ως έχει α̟οτυ̟ωθεί είναι ξεκάθαρη, την ε̟αναλαµβάνω: καµία νέα 
υδατοκαλλιέργεια στον Αµβρακικό. Οι υδατοκαλλιέργειες θα ̟ρέ̟ει να αναζητήσουµε να 
α̟οµακρυνθούν α̟ό τον κόλ̟ο. ∆ιότι µέχρι στιγµής δεν έχουµε βρει τον τρό̟ο του να 
α̟οκαταστήσουµε τα ̟ροβλήµατα ̟ου δηµιουργούνται στον ̟υθµένα του ̟άρκου. 
Κίνητρα λοι̟όν στους ε̟ενδυτές για µετεγκατάσταση στα ε̟όµενα χρόνια. Κανένας, 
ακόµα και οι ψαράδες ̟ου είναι ̟ολέµιοι ίσως οι ̟ιο µεγάλοι ̟ολέµιοι των 
υδατοκαλλιεργειών διότι έχουν σύγκρουση συµφερόντων, δε λέει κανένας αύριο ̟άρτε 
τους ιχθυοκλωβούς και ξηλώστε τους, σεβόµαστε και τους ε̟ιχειρηµατίες και την αγωνία 
και τους εργαζόµενους. Αλλά θα ̟ρέ̟ει να δούµε α̟έναντι στην εντατική 
υδατοκαλλιέργεια, την εντατική καλλιέργεια στις λιµνοθάλασσες και αυτό θα ̟ρέ̟ει µόνο 
να µελετηθεί.  
 
Μια ακόµη ̟αρατήρηση κ. Αρβανίτη θα ήθελα να την συµ̟ληρώσετε. Θα ήθελα να έχει 
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̟ερισσότερη ̟ροσοχή το ̟ρόγραµµα στο κοµµάτι του ιχθυογεννητικού σταθµού. Περνάει 
̟ολύ, έτσι, ή̟ια. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένα κεφάλαιο για τον Αµβρακικό ο ιχθυογεννητικός 
σταθµός. Θα ̟ρέ̟ει να δούµε ε̟ιτέλους να συµφωνήσουµε τι θέλουµε α̟ό τον 
ιχθυογεννητικό σταθµό, οι ̟ιο ̟ολλοί έχουν συγκλίνει στην ά̟οψη ενός µεικτού σχήµατος 
ερευνητικού και ιχθυογεννητικού µόνο για τα αυτόχθονα είδη, δηλαδή να εµ̟λουτίσουµε 
τον Αµβρακικό µας είτε µε τη γάµ̟αρη, είτε µε την κουτσοµούρα και όχι τώρα να 
καθόµαστε να ανα̟αράγουµε κέφαλο λες και αυτό είναι το ̟ρόβληµα του Αµβρακικού. 
Εδώ ̟ρέ̟ει να δούµε και ίσως να είναι να σας ̟ω και κάτι µε α̟όλυτη ειλικρίνεια, ίσως να 
είναι η µοναδική ̟ερί̟τωση του να εξετάσουµε τη σύµ̟ραξη δηµόσιου και ιδιωτικού 
τοµέα. Με τη συµµετοχή των ερευνητικών µας και των ανώτατων και ανώτερων 
εκ̟αιδευτικών ιδρυµάτων της ̟εριοχής µας. Γιατί το ζήτηµα της σύµ̟ραξης δηµόσιου και 
ιδιωτικού τοµέα θα ̟ρέ̟ει να το συγκεκριµενο̟οιήσουµε. Και αυτό είναι µια αναφορά 
̟ου δεν έχει, έτσι, συγκεκριµένο χαρακτήρα, θα ̟ρέ̟ει να ̟ούµε λοι̟όν τα Σ∆ΙΤ στο 
̟ρόγραµµα τι ακριβώς θα κάνουν; Μη µας ̟ουν ότι θα ΄ρθουν  να µας φτιάξουν και 
µαρίνες µέσα στον Αµβρακικό; Για να τα συµφωνούµε. Τέλος, ελ̟ίζω να µην 
καταχράστηκα κα ̟ρόεδρε, θα ̟ρέ̟ει να κάνουµε κάτι ̟ου δυστυχώς δεν το κάνουµε όλα 
αυτά τα χρόνια. ∆εν το κάνουµε στο Β ΚΠΣ, δεν το κάνουµε στο Γ, φοβούµαι ότι δεν το 
κάνουµε και στο ΕΣΠΑ, να σταµατήσουµε να βλέ̟ουµε τα ̟ρογράµµατα µε την 
το̟ικότητα και την α̟οσ̟ασµατικότητα. Εάν φτιάξουµε ένα ̟ρόγραµµα για τον 
Αµβρακικό κόλ̟ο και κοιτάξουµε να µοιράσουµε τα έργα ̟όσα θα ̟άρει η Πρέβεζα και 
̟όσα θα ̟άρει η Άρτα και ̟όσα θα ̟άρει η Αιτωλοακαρνανία, χάθηκε το ̟αιχνίδι.  
 
Ξανακάνουµε ̟άλι µια α̟ό τα ίδια. Θα ̟ρέ̟ει ε̟ιτέλους να υ̟ερισχύσει η 
̟ρογραµµατική συµφωνία, να υ̟ερισχύσει η ̟εριφερειακή συνείδηση, να ιεραρχήσουµε 
κατά ̟ροτεραιότητα αυτά ̟ου είναι α̟αραίτητα άµεσα και να βάλουµε συγκεκριµένους 
στόχους. Εάν αυτό δεν το κάνουµε τσάµ̟α και οι θριαµβολογίες α̟ό κά̟οιους, τσάµ̟α 
και οι ε̟ιφυλάξεις α̟ό κά̟οιους άλλους, θα είναι ένα ̟ρόγραµµα σαν και όλα τα άλλα 
και δεν θα έχουµε διδαχθεί α̟ό την εµ̟ειρία. Και τελειώνω µε κάτι. Κα Γενικέ θέλω να σας 
̟ω µε την ευκαιρία του ̟εριφερειακού συµβουλίου, γιατί εδώ είναι το ανώτερο ̟ολιτικό 
όργανο της ̟εριφέρειας, κ. Γιόγιακα σε ενδιαφέρει, ζητούµε την ̟ροσω̟ική σας 
̟αρέµβαση για το ̟ρόγραµµα «Πίνδος». Πιεστήκαµε α̟ό την ̟ολιτική ηγεσία του 
υ̟ουργείου, ̟ιέσαµε τους αναδόχους των έργων, όλα τα έργα ̟ου αφορούν το νοµό µου 
είναι σε εξέλιξη και ολοκληρώνονται και δεν έχουµε χρηµατοδότηση ούτε για το 10%. Και 
οι εργολάβοι δεν µ̟ορούν άλλο να χρηµατοδοτούν τα δηµόσια έργα. Το ένα έργο µετά το 
άλλο θα σταµατάει, θα εκτιθέµεθα και βεβαίως δεν είναι ότι καλύτερο για ̟ρογράµµατα 
τα ο̟οία τα είχαµε ως ̟ρότυ̟α και λέγαµε να γίνει και στον Αµβρακικό κατά τα ̟ρότυ̟α 
του «Πίνδος». Αν ̟άθουµε κάτι τέτοιο καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ότι καλύτερο. Για µια 
ακόµη φορά καλή ε̟ιτυχία, σε ένα ̟ρόγραµµα, σε ένα εγχείρηµα δύσκολο ̟ου ξεκινά, να 
µεταφέρετε κ. Αρβανίτη στην ̟ολιτική ηγεσία ότι εµείς εδώ θα είµαστε να στηρίξουµε 
αυτήν την ̟ροσ̟άθεια, κατανοούµε την οικονοµική συγκυρία αλλά µην βρεθούµε στο 
σηµείο να κουβεντιάζουµε µόνο για να κουβεντιάζουµε. Θέλουµε και άµεσα να 
ξεκινήσουµε. Ευχαριστώ ̟ολύ. 
 
 
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΑΣΤΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ - Γ.Γ.Π.Η. 
Κύριε νοµάρχη σας ευχαριστώ. Όσο αφορά το ̟ρόγραµµα «Πίνδος» ξέρετε ότι ό,τι έχετε 
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ζητήσει για χρηµατοδότηση έχει σταλεί στο υ̟ουργείο και τα χρήµατα έχουν έρθει και 
ξανά σήµερα νοµίζω κά̟οιο αίτηµα ̟ου είχατε εσείς ή κά̟οιος άλλος νοµάρχης, δεν 
θυµάµαι, εστάλη ̟άλι στο υ̟ουργείο και άµεσα αυτά χρηµατοδοτούνται. Ο κ. 
Καχριµάνης ο νοµάρχης Ιωαννίνων.  
 
 
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ - ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Κυρία Γενικέ, κύριοι βουλευτές, κύριοι συνάδελφοι νοµάρχες, κύριοι δήµαρχοι, κυρίες και 
κύριοι ̟εριφερειακοί σύµβουλοι, κυρίες και κύριοι, κύριε ̟ρύτανη. Εγώ δεν έχω να ̟ω 
κάτι ιδιαίτερο για αυτό το ̟ρόγραµµα, άλλωστε δεν το γνωρίζω, αλλά ως η̟ειρώτης 
χαίροµαι ότι ένα ̟ρόγραµµα ̟ου αφορά µεγάλο κοµµάτι της Η̟είρου ̟ου διαβάζουµε 
στις εφηµερίδες ότι υ̟άρχει ̟ρόβληµα στον Αµβρακικό αρχίζει και υλο̟οιείται. Ναι, 
συγχαρητήρια στην ΕΤΑΝΑΜ, συγχαρητήρια στον κ. Αρβανίτη. Και το λέω στην 
ΕΤΑΝΑΜ γιατί θέλω να δηλώσω ότι αυτές οι ε̟ιχειρήσεις η ΕΤΑΝΑΜ και η Ή̟ειρος, οι 
ο̟οίες έχουν ̟αίξει µεγάλο ρόλο στην ανά̟τυξη της ̟εριοχής, αύριο θα είναι τα δυο 
όργανα ̟ου θα γίνουν ̟ιστεύω ένα, για την ανά̟τυξη της ̟εριφέρειας της Η̟είρου. Για 
αυτό θέλουν στήριξη, για αυτό συµφωνώ και θέλω να ̟ω ότι άκουσα και τους δυο 
συναδέλφους τους ̟ρολαλήσαντες οι ο̟οίοι δείχνουν ότι έχουν µεγάλη συµµετοχή και 
αυτοί στο ̟ρόγραµµα, στο γίγνεσθαι αυτού του ̟ρογράµµατος και ̟ράγµατι ̟ρέ̟ει να το 
̟άρει σήµερα τη διαχείριση η ΕΤΑΝΑΜ ώστε αύριο να είναι στην ενιαία ε̟ιχείρηση ̟ου 
θα υ̟άρχει για την ̟εριφέρεια η̟είρου. Γιατί και η ΕΤΑΝΑΜ και η Ή̟ειρος είναι 
εργαλεία και ε̟ειδή είµαστε όλοι εδώ θεωρώ ότι τα ̟ρογράµµατα ΟΠΑΧ να δεσµευτούµε 
ότι αυτά θα δωθούν σε αυτούς, όχι να ̟αίξουν ξανά το ρόλο της αντένας ό̟ως έχουν 
̟αίξει στο ̟αρελθόν σε εταιρίες ̟ου δεν είχαν τί̟οτα άλλοι βγάζαν τη δουλειά και άλλοι 
έ̟αιρναν τα λεφτά. Θέλω να ̟ω και καλές κουβέντες για τον υ̟ουργό ̟ου ακούω τον κ. 
Αρναουτάκη, δεν τον ξέρω ̟ροσω̟ικά, αλλά ακούω θετικά ̟ράγµατα και θέλω να ̟ω 
συγχαρητήρια και σε αυτόν για αυτό το ̟ρόγραµµα. Ο κ. Φώλιας ήταν µια φωτεινή 
̟ερίοδος µέσα σε αυτό το υ̟ουργείο για µένα και θα το λέω όσο θα είµαι στη ζωή.  
 
Σήµερα είµαστε σε µια δύσκολη ε̟οχή, σε µια ε̟οχή ̟ου η οικονοµική κατάσταση είναι 
τραγική, γίνεται ο Καλλικράτης και γίνεται στα ̟λαίσια να εξοικονοµήσουµε ̟όρους. 
∆ηλαδή λέµε ότι θα έχουµε κέρδος 1,5 δις ευρώ το χρόνο, έτσι λέµε στο οικονοµικό 
̟ρόγραµµα και το δεχόµαστε, είναι δύσκολη ε̟οχή ̟ρέ̟ει να κάτσουµε ο ένας δί̟λα στον 
άλλον να δούµε τι θα γίνει. Γιατί, γιατί ̟ρέ̟ει η ̟ατρίδα µας να έχει µέλλον. Άκουσα 
ιχθυογεννητικούς σταθµούς. Είναι ωραία αυτά ̟ου λες έχουµε και εµείς έναν στον Λούρο 
̟ου ̟ολλές φορές όταν θέλουν να βγάλουν γόνο δίνουµε εµείς λεφτά α̟ό τη νοµαρχία να 
̟άρουµε κάναν  εργάτη για να γίνει. Πρέ̟ει όλα αυτά τα όργανα να α̟οκεντρωθούν α̟ό 
την Αθήνα. ∆ε µ̟ορεί αυτές οι υ̟ηρεσίες να λέµε το Υ̟ουργείο Αγροτικής Ανά̟τυξης ότι 
διευθύνονται α̟ό την Αθήνα και άντε να ̟εράσει η µέρα, ̟ου λέει και το τραγούδι του 
Καζαντζίδη. Αυτές οι υ̟ηρεσίες ̟ρέ̟ει να ̟άνε στη µελλοντική αιρετή ̟εριφέρεια, αν 
θέλουµε να έχουν µέλλον. Θέλω να ̟ω κάτι ακόµα. Αυτό το ̟ρόγραµµα ξεκινάει και 
διαβάσαµε ότι έχει Σ∆ΙΤ. Εγώ χαίροµαι ̟ου το̟οθετούµαστε υ̟έρ των Σ∆ΙΤ. Γιατί σήµερα 
στη σηµερινή ε̟οχή ̟ου δεν υ̟άρχουν κρατικοί δηµόσιοι εθνικοί ̟όροι ̟ρέ̟ει να 
βρεθούν ̟όροι.  
 
Άρα ̟ρέ̟ει να µ̟ει και η ιδιωτική ̟ρωτοβουλία. Ό̟ως λέµε µε κανόνες. Μόνο έτσι θα 
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βρεθούνε, να µην είµαστε αυτή τη στιγµή στην ̟ερίοδο µόνο του στραγγίσµατος ̟ου όλα 
να τα ̟ατάµε και να ακούµε φωνές ότι δεν υ̟άρχουν εθνικοί ̟όροι και τι θα γίνει µε τα 
̟ρογράµµατα ό̟ως εί̟ε ο συνάδελφος ο νοµάρχης. Για σένα. Λοι̟όν, το Σ∆ΙΤ κύριοι 
είναι χρήσιµο εργαλείο ̟ρέ̟ει να το δούµε ̟ιο ώριµα και δεν είναι ότι το ανακάλυψαν τα 
τελευταία χρόνια. Προ ηµερών, ̟ρο καιρού ήµουν στη Βουδα̟έστη. Τότε ήταν τα ̟αλιά 
χρόνια, δυο χωριστές ̟όλεις, η Βούδα και η Πέστη. Και βρέθηκε ένας δικός µας η̟ειρώτης 
ο Σίνας ο ο̟οίος ̟ήρε Σ∆ΙΤ τη γέφυρα των λεόντων, εµένα δε µου αρέσει, ̟ρέ̟ει να λέµε 
η γέφυρα του βαρόνου Σίνα, ̟ου ένωσε τη Βούδα και την Πέστη και την έκανε µια ̟όλη, 
εδώ και την ̟ήρε για 100 χρόνια τη διαχείριση. Έτσι τότε στην Αυστροουγγαρία είχαν 
̟ρόοδο και εκεί οι η̟ειρώτες µεγαλούργησαν. Έτσι θα βλέ̟ουµε και εµείς το Σ∆ΙΤ. Να 
τελειώσουν αυτά το κοµ̟λεξικά ̟ου έχουµε δε θέλουµε Σ∆ΙΤ, σχολεία µε Σ∆ΙΤ, όλα µε 
Σ∆ΙΤ θα ̟άρουµε ̟όρους και εγώ χαίροµαι ̟ου ο υ̟ουργός το έχει βάλει στο ̟ρόγραµµα 
̟ου µας ανακοινώσατε για τον Αµβρακικό κόλ̟ο. ∆ε θέλω να ̟ω ̟ερισσότερα, εύχοµαι 
καλή ε̟ιτυχία στο ̟ρόγραµµα και να βοηθήσει τον τό̟ο. Σας ευχαριστώ. 
 
 
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΑΣΤΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ - Γ.Γ.Π.Η. 
Κύριε νοµάρχη σας ευχαριστώ. Ο νοµάρχης Θεσ̟ρωτίας ο κ. Γιόγιακας.   
 
 
ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
Και εγώ να χαιρετίσω τη σηµερινή µας συνάντηση. Βλέ̟ετε ότι σήµερα ̟ου είναι και η 
οριστική µας κατάργηση υ̟άρχει ένα κλίµα σύµ̟νοιας α̟ό ̟λευράς νοµαρχών, γιατί µε 
τους αγώνες ̟ου έχουµε κάνει και όλο αυτό το διάστηµα και στα ̟εριφερειακά συµβούλια 
αλλά και µε το ̟ρόγραµµα «Πίνδος» έχουµε ανα̟τύξει ένα συναίσθηµα αλληλεγγύης ένα 
συναίσθηµα να αγωνιζόµαστε α̟ό κοινού. Και αυτό µας κάνει να χαιρετίζουµε σήµερα 
και το καινούριο ̟ρόγραµµα «Ανάσα» κάτι ̟ου θα βοηθήσει την ̟εριφέρεια της Η̟είρου 
και την ̟εριφέρεια της ∆υτικής Ελλάδας, είναι γεγονός λοι̟όν ότι η ̟ροσ̟άθεια ̟ου 
καταβάλλεται είναι σηµαντική. Είναι µια ̟ροσ̟άθεια ̟ου δεν χρειάζεται να διεκδικούµε 
σήµερα ̟οιος είναι ο νονός, όλοι µας και όλοι σας έχετε φροντίσει να βάλετε ένα λιθαράκι 
και ̟ερισσότερο οι αρτινοί και οι ̟ρεβεζιάνοι, ̟ου σας ενδιέφερε µέχρι τώρα τουλάχιστον 
άµεσα. Πλέον υ̟άρχει ̟εριφερειακή αντίληψη και µας ενδιαφέρει όλους. Άρα λοι̟όν να 
συγχαρούµε και την ̟ροσ̟άθεια ̟ου έχει καταβάλλει ο κ. Αρβανίτης καθώς ε̟ίσης και 
τον υφυ̟ουργό τον κ. Αρναουτάκη και ̟ιστεύω µέσα στο κλίµα ̟ου κυµάνθηκε και το 
̟ρόγραµµα «Πίνδος» έως τώρα να µ̟ορέσει να λειτουργεί και αυτό. Ό̟ως ε̟ίσης, ό̟ως 
εί̟ε και ο κ. Καχριµάνης, ̟λέον µια εταιρία θα υ̟άρχει σε όλη την Ή̟ειρο αφού θα 
υ̟άρχει ̟εριφερειακή συνένωση ̟λέον, έτσι ώστε α̟ό κοινού και µε τον καλύτερο δυνατό 
τρό̟ο να ̟ροχωρήσει το συγκεκριµένο ̟ρόγραµµα.  
 
Θεωρώ λοι̟όν ότι αυτή η συνάντηση να δώσει το έναυσµα για την καλύτερη δυνατή 
ε̟ιτυχία του συγκεκριµένου ̟ρογράµµατος και ταυτόχρονα ένα θέµα ̟ου 
αντιµετω̟ίζουµε ̟έρα α̟ό το ότι εί̟ε ο κ. Ιωάννου για τη χρηµατοδότηση στο 
̟ρόγραµµα «Πίνδος» ̟ου, εντάξει, ̟ιστεύω θα ξε̟εραστεί, είναι το INTERREG και το 
Αντριάτικο είναι δυο ̟ρογράµµατα τα ο̟οία είναι εν εξελίξει, έχουν ̟αγώσει βέβαια το 
τελευταίο χρονικό διάστηµα, η νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση Θεσ̟ρωτίας έχει υ̟οβάλλει 
̟ροτάσεις και έχουν εγκριθεί µάλιστα και στο ΙNTERREG  και στο Αντριάτικο όµως αυτή 
η αβέβαιη ̟λέον συνέχεια, και µε την ψήφιση σήµερα του Καλλικράτη έχουν ̟αγώσει τα 
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̟άντα. Καλό θα είναι τουλάχιστον να ξέρουµε ότι, για να µη χαθεί και ̟ολύτιµος χρόνος, 
είτε µε την ̟εριφέρεια είτε µε τους δήµους τους κατά τό̟ους να µ̟ορέσουν να 
υ̟ογραφούν συµβάσεις έτσι ώστε να υλο̟οιηθούν και να µην καθυστερήσουν ε̟ι̟λέον τα 
συγκεκριµένα ̟ρογράµµατα. Να ευχηθώ και ̟άλι καλή ε̟ιτυχία στη σηµερινή συνάντηση 
και δεν ξέρω αν θα είναι η τελευταία συνάντηση ή θα ξαναβρεθούµε. 
 
 
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΑΣΤΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ - Γ.Γ.Π.Η. 
Στην ε̟ιτρο̟ή ̟αρακολούθησης του ̟ρογράµµατος στη Λάρισα, ο κ. Κατσαρός ο 
συνάδελφός σας εί̟ε ότι είχαµε την κηδεία. Να κάνουµε και µνηµόσυνα λοι̟όν ̟ολλά όχι 
ένα. Λοι̟όν, ο κ. Στασινός.  
 
 
ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ – ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΑΡΤΑΣ 
Να χαιρετίσω και εγώ µε τη σειρά µου τη συνάντηση αυτή, να καλωσορίσω τους 
συνέδρους. Είναι γνωστό σε όλους µας ότι ο Αµβρακικός βρίσκεται σε οριακό σηµείο. Και 
γρήγορα ̟ρέ̟ει να γίνουν όλες εκείνες οι ενέργειες, ̟ου όχι µόνο θα τον σώσουν αλλά και 
να γίνει ένα ανα̟τυξιακό κλειδί στα χέρια της το̟ικής κοινωνίας. Ο Αµβρακικός δεν 
είναι για ̟ολιτικές αντι̟αραθέσεις. Ο Αµβρακικός ανήκει στους δήµους γύρω α̟ό τον 
Αµβρακικό και έτσι ̟ρέ̟ει να το δούµε. Γίνανε ̟ροσ̟άθειες γίνανε µελέτες, γίνανε έργα, 
αυτήν την ώρα ξεκινάµε µια µεγάλη ̟ροσ̟άθεια για τη διάσωση του Αµβρακικού ̟ου τον 
κύριο λόγο θα τον έχει ̟λέον, και ̟ρέ̟ει να τον έχει κ. Αρβανίτη η το̟ική αυτοδιοίκηση. 
Ο Καλλικράτης έγινε για α̟οκέντρωση της διοίκησης και ̟ιστεύω ότι το κράτος των 
Αθηνών ̟ρέ̟ει λίγο ̟λέον να δώσει ό̟λα στα χέρια της το̟ικής αυτοδιοίκησης. Είναι 
̟ολλά ̟ου ̟ρέ̟ει να γίνουν, είναι η αρχή και θα γίνουν ̟ολλά ̟ράγµατα.  
 
Ο Αµβρακικός καταρχήν είναι σε οριακό σηµείο µε την έννοια ότι τόσα χρόνια 
συζητούσαµε, µελετούσαµε αλλά δεν γίνανε εκείνες οι ̟αρεµβάσεις οι ο̟οίες θα δώσουν 
µια καινούρια ανάσα στον Αµβρακικό. Πρέ̟ει άµεσα να δωθούν κίνητρα να φύγουν οι 
ιχθυοκαλλιέργειες. Πρέ̟ει οι ̟ετρελαιοδεξαµενές να φύγουν, φανταστείτε να γίνει ένα 
ατύχηµα και ένα δεξαµενό̟λοιο να ρυ̟άνει τον Αµβρακικό, νοµίζω θα είναι ο θάνατος 
του Αµβρακικού. Εφαρµογή του νόµου, συµφωνώ. Πρέ̟ει να γίνει όµως και λέµε άµεσα. 
Πρέ̟ει να γίνουν οι βιολογικοί καθαρισµοί των γύρων ̟εριοχών, ̟ρέ̟ει να ̟ροσέξουµε 
̟άρα ̟ολύ όσον αφορά τις γεωργικές καλλιέργειες, τα φυτοφάρµακα ̟ρέ̟ει να γίνουν 
συντονισµένες ενέργειες και α̟ό κει και ̟έρα να ε̟ακολουθήσει και η ανά̟τυξη 
τουριστική, οικολογική ώστε ο Αµβρακικός αυτό το στολίδι της ̟εριοχής µας να γίνει ένα 
όργανο ̟ροόδου και ευηµερίας για τους γύρω δήµους. ∆εν έχω να ̟ω τί̟οτε άλλο, 
εύχοµαι καλή συνέχεια. 
 
 
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΑΣΤΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ - Γ.Γ.Π.Η. 
Ο κ. Πιτούλης ο δήµαρχος Ηγουµενίτσας.  
 
 
ΠΙΤΟΥΛΗΣ ΘΩΜΑΣ – ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΕ∆Κ Ν.  ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
Καταρχάς καλησ̟έρα σε όλους. Εµείς οι ΤΕ∆Κ εδώ, Πρέβεζας και Θεσ̟ρωτίας, 
̟ροτεραιότητα δώσαµε στην ΤΕ∆Κ Άρτας ̟ου την α̟ασχολεί να µιλήσει. Εγώ µόνο ήθελα 
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µια ερώτηση να κάνω, είναι κρίσιµη. Είναι κρίσιµη και έχει να κάνει µε τη συνεδρίαση της 
ε̟ιτρο̟ής ̟αρακολούθησε εχτές στη Λάρισα. Την ίδια ερώτηση έκανα και στη Λάρισα 
βέβαια οι νοµάρχες είχαν α̟οχωρήσει εις ένδειξη διαµαρτυρίας αυτό βέβαια µ̟ορείτε να 
το δηλώσετε και εσείς τι ακριβώς έγινε και ξεκινάω µε τη α̟οστροφή του λόγου του κ. 
Ιωάννου ̟ου εί̟ε σήµερα το ̟εριφερειακό συµβούλιο να α̟οφασίσει. Και έχοντας υ̟’ 
όψιν την ε̟ιτρο̟ή ̟αρακολούθησης στη Λάρισα ό̟ου στο βήµα του λόγου ο γενικός 
γραµµατέας του υ̟ουργείου λέει εσείς οι ε̟ιτρο̟ές σας έχουν γνωµοδοτικό χαρακτήρα 
εµείς α̟οφασίζουµε θέτω το ερώτηµα και ̟ρος την ̟ρόεδρο, όταν γυρίσει, βέβαια το έθεσα 
και στην Άρτα αλλά και στους εκ̟ροσώ̟ους στο εθνικό κοινοβούλιο, είναι λογικό σήµερα 
να ψηφίζεται ο Καλλικράτης να λέµε α̟οκέντρωση και να λέµε εµείς α̟οφασίζουµε και 
εσείς δεν έχετε λόγο, γνωµοδοτείτε µόνο; Τότε δεν έχουµε λόγο ύ̟αρξης στο ̟εριφερειακό 
συµβούλιο. 
 
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΑΣΤΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ - Γ.Γ.Π.Η. 
Λοι̟όν το λόγο ο κ Σιώζος ο εκ̟ρόσω̟ος της ΤΕ∆Κ νοµού Άρτας. 
 
ΣΙΩΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ 
Κυρίες και κύριοι καλωσορίσατε στην Άρτα. Εγώ δεν θέλω να ξεκινάω µε άρνηση, βλέ̟ω 
̟άντα καλό̟ιστα κάθε ̟ροσ̟άθεια ̟ου γίνετε για την ̟ροστασία και την ανά̟τυξη του 
Αµβρακικού και ως δήµαρχος του Αµβρακικού αν θέλετε. Το ̟ρόγραµµα ̟ου 
̟αρουσιάζεται σήµερα ̟ράγµατι είναι ολοκληρωµένο, αγκαλιάζει όλες τις ̟τυχές ̟ου 
αφορούν την ̟ροστασία και την ανά̟τυξη της ̟εριοχής είτε αυτή είναι γεωργική, 
αλιευτική, οικοτουριστική ή ̟ολιτιστική. Ως εκ τούτου λοι̟όν θεωρητικά είναι ένα ̟άρα 
̟ολύ καλό ̟ρόγραµµα. Α̟οµένει σε εµάς όταν ̟ρακτικά ̟λέον θα αρχίσει να υλο̟οιείται 
το ̟ρόγραµµα αυτό να µην ξεφύγουµε α̟ό τη φιλοσοφία και τους στόχους του και 
ξεστρατίσουµε α̟ό αυτούς και αντί να γίνονται αυτά ̟ου λέει το ̟ρόγραµµα και να 
γίνουν σωστά οι ιεραρχήσεις, τι ̟ρέ̟ει να ξεκινήσει ̟ρώτο και τι δεύτερο ή τι ̟ρέ̟ει να 
γίνει ̟αράλληλα, δούµε εδώ κά̟οια ̟ράγµατα ̟ου και στο ̟αρελθόν έχουν συµβεί να 
γίνονται δράσεις εκεί ̟ου δεν ̟ρέ̟ει και εκεί ̟ου ̟ρέ̟ει να µην γίνονται. Γιατί ανέφερε ο 
κ. Πα̟αχρήστος, λεί̟ει, ότι εµείς θα α̟οφασίσουµε, και αναφέρθηκε α̟ό αρκετούς εδώ 
µέσα, ̟ως και τι θα γίνει, θα υλο̟οιηθεί το ̟ρόγραµµα αυτό. Γνωρίζουµε όµως, είναι εδώ 
και της κεντρικής διοίκησης, µε διάφορα τεχνάσµατα, αλλού γίνονται κά̟οια ̟ράγµατα 
̟ου δεν ̟ρέ̟ει να γίνονται, και ̟αραλεί̟ονται να γίνονται στους τοµείς ̟ου ̟ρέ̟ει να 
γίνονται.  
 
Να αναφερθώ ιδιαίτερα, και ̟ρέ̟ει να δοθεί βαρύτητα, αναφέρθηκε και α̟ό 
̟ροηγούµενους οµιλητές, ότι η ̟εριοχή της Άρτας και συγκεκριµένα ο δήµος Αµβρακικού 
είναι στην καρδιά του υγροβιότο̟ου της α̟όλυτης ̟ροστασίας µε α̟οτέλεσµα οι κάτοικοι 
και οι δράσεις τους να υφίστανται αρκετές αρνητικές ε̟ι̟τώσεις. Αυτό ̟ρέ̟ει ανάλογα να 
ισορρο̟ηθεί ούτως ώστε να καταφέρουµε να α̟οκτήσουν οι κάτοικοι την ̟εριβαλλοντική 
αυτοεκτίµηση ό̟ως αναφέρει το σχέδιο εδώ και ο κ. Αρβανίτης, για να µην έχουµε 
̟ροβλήµατα µε την ̟ροστασία του ̟εριβάλλοντος α̟ό τους κατοίκους οι ο̟οίοι θεωρούν 
ότι η ΚΥΑ έγινε µόνο για α̟αγορεύσεις και δεν έχει τί̟οτα το θετικό για αυτούς. 
Ε̟οµένως ̟ρέ̟ει οι ̟εριοχές αυτές ιδιαίτερα να ̟ροσεχθούν.  ∆ε θα ε̟αναλάβω τους 
̟ροηγούµενους, θα ήθελα και εγώ όµως να κάνω µια ερώτηση στον κ. Αρβανίτη. Σε 
κά̟οια ̟αράγραφο, ε̟ειδή µελέτησα καλά το κείµενο, αναφέρετε ότι ̟ρέ̟ει να 
χωροθετήσουµε ̟εριοχή για τις ιχθυοκαλλιέργειες. Θα ε̟ιµείνουµε ότι ̟ρέ̟ει να είναι 
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µέσα στον Αµβρακικό οι ιχθυοκαλλιέργειες ή θα ̟ούµε έξω οι ιχθυοκαλλιέργειες, τι θα 
γίνει; Γιατί αναφέρεται σε κά̟οια ̟αράγραφο. Αυτό σηµαίνει ότι είναι θετικό το 
̟ρόγραµµα µε την ̟αρουσία των ιχθυοκαλλιεργειών µέσα στον Αµβρακικό. Θα ήθελα µια 
α̟άντηση ̟άνω σε αυτό το θέµα. ∆εν έχω να ̟ω τί̟οτα ̟ερισσότερο και για την 
οικονοµία του χρόνου αλλά και γιατί οι ̟ρολαλήσαντες αρκετά αναφέρθηκαν ̟άνω στο 
̟ρόγραµµα. 
 
 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Ο εκ̟ρόσω̟ος του ΓΕΩΤΕΕ κ. Πα̟ακώστας. 
 
 
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΕΩΤΕΕ 
Καλησ̟έρα σε όλους και όλες εσάς. Ένα ̟ρόβληµα ̟ου ήρθαµε εδώ να το δούµε είναι το 
ζήτηµα ̟ου α̟ασχολεί τον Αµβρακικό κόλ̟ο. Τα ακούµε ̟άρα ̟ολλά χρόνια, 
ακούγονται ̟άρα ̟ολλές κουβέντες για αυτό το θέµα. Θα λέγαµε ότι ίσως είναι η ώρα ̟ου 
θα έ̟ρε̟ε να ξεκινήσουν κά̟οιες σοβαρές ̟ροσ̟άθειες. Ακούσαµε βέβαια ότι εµείς 
κάναµε, εµείς κάνουµε τώρα κτλ. Αυτά ̟ρέ̟ει να βγουν α̟ό την κουβέντα µας. Όλα τα 
̟ράγµατα έχουν ένα timing, µια συγκεκριµένη συγκυρία ̟ου για ̟ολλούς λόγους 
ξεκινούν. Το θέµα είναι όταν ξεκινήσουν, ε̟ειδή η αρχή είναι το ήµισυ του ̟αντός θα 
̟ρέ̟ει να ξεκινήσουν σωστά. Ερωτάτε, 120 εκατοµµύρια είναι για µένα ένα τροµακτικό 
χρηµατικό ̟οσό και δεν το βλέ̟ω εφικτό. Έγιναν ερωτήµατα ̟ου θα βρεθούν τα χρήµατα. 
Εγώ κάνω ένα ερώτηµα: Η τρόικα το ξέρει; Και καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ας δεχθούµε 
όµως ότι θα υ̟άρχουν κά̟οια χρήµατα. Αυτά ̟ου θα είναι ή αυτά ̟ου θα χρειαστούν. 
Αυτό ̟ου θα ̟ρέ̟ει να κάνουµε, θα ̟ρέ̟ει να είναι οικονοµική και ρεαλιστική διαχείριση 
του ζητήµατος. Άρα λοι̟όν ας ξεχάσουµε τα ̟οσά. Τα ̟οσά για µένα λένε σε ̟ολλούς 
̟ίσω α̟ό το µυαλό µας για να µιλάµε ε̟ιτέλους µε τη γλώσσα της αλήθειας, και εγώ 
̟ροσ̟αθώ ̟άντα και να γίνοµαι ενδεχοµένως και ο κακός, κά̟οιοι έχουν στο µυαλό τους 
τι θα βγάλουµε α̟ό αυτήν την υ̟όθεση. Να είµαστε αληθινοί σε αυτά ̟ου λέµε.  
Ενώ στο µυαλό µας µ̟ροστά και ̟ίσω θα ̟ρέ̟ει να είναι τι θα κάνουµε για αυτήν την 
υ̟όθεση, να δώσουµε µικρή, µεσαία, µεγαλύτερη λύση ή να λύσουµε εξολοκλήρου το 
̟ρόβληµα. Αναµενόµενα α̟οτελέσµατα α̟ό την ̟ρόταση σαφώς δεν υ̟άρχουν γιατί θα 
έ̟ρε̟ε να γίνουν ειδικές µελέτες κ.ο.κ. Πρέ̟ει όµως να υ̟άρχουν οι άξονες. Στη 
συγκεκριµένη ̟ρόταση οι άξονες ̟ου το̟οθετούνται είναι σαφείς, έτσι ̟ρέ̟ει να είναι, και 
δίνουν µια ολό̟λευρη και ενδεχοµένως, εφόσον όλες αυτές εφαρµοστούν σωστά, µια καλή 
λύση στο ̟ρόβληµα. Άρα λοι̟όν αφού ξε̟εράσουµε το ζήτηµα της χρηµατοδότησης, 
εί̟αµε ̟οιοι ̟αράγοντες είναι δύσκολοι, η οικονοµική συγκυρία, αυτό ̟ου θα ̟ρέ̟ει να 
κάνουµε ό̟ως εί̟αµε θα ̟ρέ̟ει να είναι αυτό ̟ου ̟ρέ̟ει και µε το λιγότερο δυνατό 
κόστος. Για να είµαστε ρεαλιστές, αυτοί ̟ου θα αναλάβουν τις ̟ρωτοβουλίες, δε θα ̟ρέ̟ει 
να είναι καµία κεντρική διοίκηση, κανένα υ̟ουργείο, καµία γραµµατεία υ̟ουργείου. Να 
είµαστε ξεκάθαροι και εδώ. Αυτοί ̟ου θα είναι υ̟εύθυνοι, θα είναι οι το̟ικοί φορείς, 
ό̟οιοι και αν είναι αυτοί, οι αυτοδιοικητικοί, τα ε̟ιµελητήρια, και εδώ σηµειώνω ότι 
ό̟οτε ζητηθεί και ότι ζητηθεί α̟ό το Γεωτεχνικό Ε̟ιµελητήριο, ασφαλώς θα συνδράµουµε 
όσο µ̟ορούµε. Και αν θέλετε, δίνοντας τις αρµοδιότητες και τις  ευθύνες στους το̟ικούς 
φορείς, θα υ̟άρχει ένα φυσικό ̟ρόσω̟ο ή µια οµάδα φυσικών ̟ροσώ̟ων ̟ου θα τους 
ζητήσουµε το λόγο. Αν είναι κά̟οιο υ̟ουργείο, κά̟οιος γενικός γραµµατέας ̟ου θα 
φύγει, δεν τον ξέρουµε, δεν τον είδαµε, δεν τον ξανασυναντήσαµε δεν ̟ρόκειται να 
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ζητηθεί καµία ευθύνη κανένας λόγος. Άρα η κεντρική εξουσία ̟ρέ̟ει να ̟εριοριστεί 
αυστηρά και µόνο σε εκείνα τα ζητήµατα ̟ου είναι ε̟ικουρικά, κάτι το ο̟οίο εµείς δεν 
µ̟ορούµε να το αντιµετω̟ίσουµε, δεν έχουµε τη διεθνή εµ̟ειρία, δεν έχουµε εκείνο ή το 
άλλο, εκεί ακριβώς η κεντρική εξουσία µ̟ορεί να έρθει και να βοηθήσει. Θα ̟ρέ̟ει, και µε 
το σχέδιο Καλλικράτης και µε τον καινούριο ̟εριφερειάρχη ό̟οιος και αν είναι αυτός, οι 
υ̟ηρεσίες να τελούν το ρόλο τους ό̟ως ̟ρέ̟ει. Και να είναι ̟άντα σε και να δίνετε η 
̟ρωτοβουλία αν θέλετε, να α̟αιτούν σε τέτοια ζητήµατα ̟ροστασίας ̟εριβάλλοντος τις 
ορθολογικότερες λύσεις και όσον αφορά το ̟ροσω̟ικό ̟αρακολούθησης και όσον αφορά 
τη χρηµατοδότηση, αυτή τη βάζουµε σε ένα εισαγωγικό εί̟αµε στην αρχή του λόγου γιατί, 
και οι διαδικασίες να είναι ξεκάθαρες. 
  
Πολλές φορές κατά το ̟αρελθόν και ̟ολλές ̟εριοχές και τον Αµβρακικό, έχουν γίνει 
ά̟ειρες µελέτες. Ξέρετε τι έχει γίνει; Τουλάχιστον ε̟ειδή το αντικείµενο της εκ̟αίδευσής 
µου και της ε̟ιστηµονικής µου γνώσης είναι ̟άνω σε αυτά τα αντικείµενα ό̟ως 
καταλαβαίνετε. Άρα λοι̟όν γίνανε µελέτες για να γίνουν µελέτες. Μελέτες για να 
µοιράσουµε χρήµατα. Μελέτες για να ̟άρουνε κά̟οιοι και να ̟άρουµε και εµείς. Ας 
σταµατήσει αυτό. Σοβαρότητα, υ̟ευθυνότητα κτλ. Θα ̟ρέ̟ει να δούµε συνολικά την 
αντιµετώ̟ιση των ̟εριβαλλοντικών ε̟ι̟τώσεων α̟ό τη µια µεριά και α̟ό την άλλη θα 
̟ρέ̟ει να βάλουµε και να ζυγίσουµε ισοµερώς την οικονοµική ανά̟τυξη του τό̟ου. ∆ε 
µας ̟αίρνει για φωνές φιλο̟εριβαλλοντικές αν θέλετε ή το ένα ή το άλλο. Οι 
̟εριβαλλοντικές ε̟ι̟τώσεις θερα̟εύονται. Θα ̟ρέ̟ει λοι̟όν ̟ολύ σοβαρά να βρίσκουµε 
σε κάθε ̟ερί̟τωση για κάθε δραστηριότητα αυτές τις ε̟ι̟τώσεις οι ο̟οίες αφού 
µηδενιστούν ή εν ̟άση ̟ερι̟τώσει ̟εριοριστούν σε ικανο̟οιητικό βαθµό να µην 
ε̟ιβαρύνουν άλλο το  ̟εριβάλλον, να µην ε̟ιβαρύνουν τον Αµβρακικό στη 
συγκεκριµένη ̟ερί̟τωση θα ήθελα να σας α̟αντήσω κ. Σιώζο, αλλά για να δεις αν η 
ιχθυοκαλλιέργεια θα ̟ρέ̟ει να είναι εντός ή εκτός του Αµβρακικού ή την χωρητικότητα, 
τη δυναµικότητα ̟ου έχει η ̟εριοχή να δεχθεί έναν αριθµό ̟ρέ̟ει να γίνουν 
συγκεκριµένες αναλυτικές και σοβαρές µελέτες ε̟αναλαµβάνω. 
 
 
ΟΜΙΛΗΤΗΣ 
Έχουν γίνει εννοείται αυτά και για αυτό το λέµε.  
 
 
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΕΩΤΕΕ 
Ε̟ιµένω στο σοβαρές και έχω το λόγο µου. Λοι̟όν θα ̟ρέ̟ει να γίνουν σοβαρές µελέτες 
̟ου να α̟οδεικνύουν ε̟ακριβώς το ̟ρόβληµα και τη λύση. Αυτή τη στιγµή τι συµβαίνει. 
Συµβαίνει να καθυστερούν αδειοδοτήσεις για ̟τηνοτροφεία, ναι υ̟άρχει ε̟ιβάρυνση, 
λέω ένα ̟αράδειγµα ενώ ίσως δεν θα έ̟ρε̟ε. Οι διαδικασίες θα ̟ρέ̟ει να είναι α̟όλυτα 
ξεκάθαρες. Ο υ̟ηρεσιακός ̟αράγων, ο ε̟ενδυτής, ο µελετητής  και όλοι αυτοί θα ̟ρέ̟ει 
να έχουν ένα συγκεκριµένο, δηλαδή εκεί ̟ρέ̟ει να, η αρχή είναι αυτό ̟ου λέµε η αρχή 
είναι το ήµισυ του ̟αντός. Πρέ̟ει να ξεκινήσουµε µε σοβαρούς όρους, σοβαρές µελέτες, 
σοβαρές εκτιµήσεις έτσι να λέµε αυτό ε̟ιτρέ̟εται ή αυτό δεν ε̟ιτρέ̟εται. Γιατί αν δεν 
είναι ξεκάθαρα αυτά αντιλαµβάνεστε… 
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ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΑΣΤΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ - Γ.Γ.Π.Η. 
Κύριε Πα̟ακώστα θέλω να συντοµεύετε σας ̟αρακαλώ. 
 
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΕΩΤΕΕ 
Βεβαίως αλλά νοµίζω είναι σηµαντικά για τον Αµβρακικό. Αντιλαµβανόµαστε λοι̟όν και 
το λέω για να το έχουµε ̟άντα υ̟’ όψιν µας ότι δε θα δώσουµε την ευκαιρία, ̟ροσέξτε το 
αυτό ̟ου σας λέω, κά̟οιοι να ̟αίζουν ενδεχοµένως κά̟οια ̟αιχνίδια και να λέµε εσύ δεν 
θα κάνεις ε̟ένδυση ο άλλος θα κάνει. Γιατί έχουν συµβεί ̟ολλές φορές και θα 
συµβαίνουν. Άρα λοι̟όν χρηµατοδότηση µε ερωτηµατικό βλέ̟ουµε τι γίνεται, το βασικό 
όµως είναι α̟ό όλα και εκεί θα ̟ρέ̟ει νοµίζω να καταλήξουµε όλοι ό,τι γίνει να είναι 
α̟όλυτα σοβαρό και να έχουµε την αίσθηση ̟ου θα µας βγάλει ̟ερί̟ου αυτό. Ευχαριστώ.  
 
 
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΑΣΤΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ - Γ.Γ.Π.Η. 
Και εγώ ευχαριστώ. Ο κ. Κοίλιας ο ̟ρόεδρος του Ε̟ιµελητηρίου Άρτας. 
 
 
ΚΟΙΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ – ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ 
Κυρία ̟εριφερειάρχη, αξιότιµοι θεσµικοί εκ̟ρόσω̟οι της ̟ολιτείας, αγα̟ητές φίλες και 
αγα̟ητοί φίλοι φιλοξενούµενοι δεχθείτε τα ειλικρινά και φιλόξενα αισθήµατα του 
ε̟ιχειρηµατικού κόσµου της Άρτας και σας καλωσορίζουµε σήµερα σε ένα ̟ολύ σ̟ουδαίο 
θέµα ̟ου συζητιέται στο σηµερινό ̟εριφερειακό συµβούλιο ̟ου γίνεται στην Άρτα και 
γίνεται στα ̟λαίσια της α̟οκέντρωσης … ̟εριφέρειας. Έχω ιδιαίτερη ευχαρίστηση  ότι το 
̟όνηµα αυτό έγινε α̟ό έναν άνθρω̟ο ο ο̟οίος ξέρει τον Αµβρακικό και την ̟εριοχή 
̟άρα ̟ολύ καλά τον Κώστα Αρβανίτη ̟ου υ̟ηρέτησε την ΕΤΑΝΑΜ για χρόνια, αλλά 
̟αράλληλα ̟ροωθείται και α̟ό έναν τεχνοκράτη στο Υ̟ουργείο της Ανά̟τυξης το 
Σταύρο τον Αρναουτάκη τον ο̟οίο έχω τη χαρά να τον ξέρω α̟ό δήµαρχο των Αχαρνών 
διότι µεταµόρφωσε ένα δήµο σε ̟ραγµατικό υ̟όδειγµα εκεί άραγε θα ήθελα να 
α̟οδυναµώσω τις ό̟οιες ε̟ιφυλάξεις µου και να ̟ω ότι µε αισιοδοξία ακούω το 
̟ρόγραµµα. Ο Αµβρακικός και στη στενή του έκταση ως λιµνοθάλασσα αλλά και στην 
ευρεία του ως ̟εριοχή είναι ένας τό̟ος ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και τουριστικού 
ενδιαφέροντος και θα ̟ρέ̟ει µέσα α̟ό αυτήν την ευκαιρία η ανά̟τυξή του να σχεδιαστεί 
στα ̟λάνα ενός εθνικού σχεδιασµού και να έχει ως ̟ρόταση ̟ροο̟τική και α̟οτέλεσµα 
ένα εθνικό εξαγωγικό σχεδιασµό δηλαδή σε συνδυασµό µε τις ̟ρωτοβουλίες ̟ου το 
ε̟ιµελητήριο τώρα έχει στον κλάδο τροφίµων, τουρισµού αφού η ̟εριοχή έχει τις 
αντίστοιχες ̟ροϋ̟οθέσεις. Η βασική µας φιλοδοξία και στρατηγική ε̟ικεντρώνεται στον 
κεντρικό στόχο του ̟ρογράµµατος και µ̟ορούµε να σχεδιάσουµε την α̟αρχή για τη 
δηµιουργία µιας κρίσιµης µάζας α̟ό ̟αραγωγούς και µετα̟οιητές της ̟εριοχής µας ώστε 
µέσω της ̟ροβολής των συγκριτικών ̟λεονεκτηµάτων του Αµβρακικού σε 
συγκεκριµένους κλάδους κλειδιά ̟χ. αλιεύµατα, αγροτικά ̟ροϊόντα και γενικά τρόφιµα 
να τα αναδείξουµε ώστε να δηµιουργήσουµε ένα νέο σήµα brand name Αµβρακικού και 
αυτό ε̟αναλαµβάνω να έχει εξαγωγικό ̟ροσανατολισµό. Θέλω κλείνοντας για τη 
συντοµία του χρόνου να καταθέσω κα ̟εριφερειάρχη σε εσάς και µέσω υµών αγα̟ητέ 
Κώστα φίλο υφυ̟ουργό ότι να καταγραφεί ως ̟ρόταση του ε̟ιµελητηρίου της Άρτας να 
χρηστεί ως φορέας υλο̟οίησης ενός τέτοιου έργου γιατί εµείς ξεκινήσαµε και σχεδιάζουµε 
τέτοιες ̟ρωτοβουλίες ανά̟τυξης του κλάδου τροφίµων και ̟οτών και τουριστικής 
ανά̟τυξης της ̟εριοχής διότι θεωρούµε ότι είναι δυο βιοµηχανίες οι ο̟οίες µ̟ορούν να 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 82
ης

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΑΡΤΑ , 28-05-2010 

Σελίδα 34 από 63 

αντέξουν τον ανταγωνισµό και έχουν ̟ροο̟τική και εξέλιξη στη σηµερινή συγκυρία. Σας 
ευχαριστώ ̟ολύ.  
 
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΑΣΤΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ - Γ.Γ.Π.Η. 
Ευχαριστώ και εγώ κ. ̟ρόεδρε. Έχει ζητήσει το λόγο ο κ. Ντούσκας.  
 
 
ΝΤΟΥΣΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΑΣΕΓΕΣ 
Καλησ̟έρα κα Γενικέ. Βέβαια για 5-6 µήνες και λίγο ̟αρα̟άνω θα έχουµε το δίχτυ 
̟ροστασίας το κρατικό και θα είστε εσείς… όχι, όχι… Να ‘σαι καλά ναι, καλά κάνετε γιατί 
̟ολλά ̟ράγµατα µόνο έτσι ̟ρέ̟ει να τα βλέ̟ουµε. Χαίροµαι γιατί ο κ. Αρβανίτης ο 
Κώστας έχει ̟ερ̟ατήσει µαζί µε την ΕΤΑΝΑΜ και ό̟ως εί̟αν σχεδόν όλοι είναι γνώστης 
της ̟εριοχής του Αµβρακικού. Φοβάµαι όµως µην ξαναρχίσουν ̟άλι τα ίδια ̟αιχνίδια 
̟ου είχαν συµβεί ̟ριν 25 χρόνια, όταν ιδρύθηκε η ΕΤΑΝΑΜ και κάναµε δυο φορές 
εγκαίνια. Κάναµε στο Σκουφά ε̟ειδή τότε ήταν και ο Τσοβόλας υ̟ουργός, υφυ̟ουργός δε 
θυµάµαι καλά και ε̟ειδή έχει το 80% α̟ό τους Καλαµιώνες α̟ό το … και δεν ξέρω εγώ τι, 
και αγριέψαµε και εµείς οι ̟ρεβεζιάνοι και λέγαµε νύφη του Αµβρακικού η Πρέβεζα, 
νύφη του Αµβρακικού εµείς έτσι θα µείνουµε και φέραν την έδρα της εταιρίας στην 
Πρέβεζα αφού τη γιορτάσαµε εδώ. Για τις συνολικές και α̟οτελεσµατικές λύσεις έχουν 
κουβεντιάσει ̟ολλές φορές για αυτό έγινε και εκείνος ο µακαρίτης ο φορέας, καλή του 
ώρα, φορέας διαχείρισης Αµβρακικού. Που στα χαρτιά συµβολίζει, δεν ξέρω εγώ τι 
συµβολίζει, αλλά όσον αφορά το ̟ροχώρηµα των έργων µ̟ορεί να τον έχουν και 
κολληµένο στον τοίχο, δεν έχει γίνει και τί̟οτα α̟ό µεριάς του, έξω α̟ό την αγωνία των 
αυτοδιοικητικών εκ̟ροσώ̟ων. Κύριε Αρβανίτη ̟ολύ φοβάµαι ότι δεν θα χρειαστούν 
Σ∆ΙΤ γιατί ένα κράτος µ̟ατίρης θα µείνει στο ΙΤ, ιδιωτικός τοµέας.  
 
Αλλά κάντε µας τη χάρη στον ιδιωτικό τοµέα να µην ̟εριλαµβάνονται οι έχοντες και 
κατέχοντες ̟ου κατά τα άλλα είναι κατάρα αλλά να είναι και ο ψαράς. Γιατί σε ̟ολύ 
συγκεκριµένο χρόνο δε νοµίζω ότι να µας ̟άρει ̟ενταετία δε θα υ̟άρχουν ούτε ψαράδες 
ούτε αγρότες, και θα έχουµε κάνει θα έχουµε ̟ετύχει την α̟ονιτρο̟οίηση της ̟εριοχής 
αλλά δεν θα υ̟άρχουν άνθρω̟οι για να α̟ολαύσουν τα αγαθά της ̟ροστασίας του 
̟εριβάλλοντος. ∆ε µ̟ορεί να σφαζόµαστε για αυτό το ̟εριβάλλον και να µην δίνουµε 
σηµασία στον άνθρω̟ο. Τί̟οτα δεν έχει σηµασία χωρίς τον άνθρω̟ο. Στο οµορφότερο 
δάσος να ̟ας αν είναι µόνο του και δεν το βλέ̟ει κανένας γιατί εµείς τα αναδεικνύουµε τι 
να το κάνουµε; Μέλανα δρυµό, µαύρο ρουµάνι δε λέει τί̟οτα. Η ανθρώ̟ινη ̟αρουσία 
είναι αυτή η ο̟οία είναι και η ψυχή και το στολίδι. Ένα άλλο. ∆εν ξέρω εγώ να µην µ̟ω 
στον άγιο-ευρώ φράγκο δεν υ̟άρχει ̟έρα α̟ό εκείνα τα ̟ερίφηµα τα σε̟τεµβριανά 
«λεφτά υ̟άρχουν». Τί̟οτα δεν υ̟άρχει. Εάν είναι α̟οφασισµένο το υ̟ουργείο και ε̟ειδή 
το έχω ξανα̟εί έχει µαλλιάσει η γλώσσα µου, να αφήσουµε εκείνα να ωριµάζουν οι 
µελέτες, εάν χάσουµε τον Αµβρακικό τις να τις κάνουµε τις ώριµες µελέτες; Και ε̟ειδή το 
∆ΝΤ, το δίχτυ ̟ροστασίας µε τον Καλλικράτη µαζί δεν ξέρω ̟ως θα ̟ερ̟ατήσει  το ∆ΝΤ 
µε τον Καλλικράτη, τουλάχιστον δε βάζαν τον Ικτίνο, λοι̟όν, θα µας στεγνώσουν, ό,τι 
µ̟ορείτε να ̟άρετε αλλά να γίνετε έργο όµως να υλο̟οιείται. Γιατί εσύ θα στενοχωρηθείς 
̟ιο ̟ολύ αν το 2017 έχεις µείνει µε έναν φάκελο εισήγηση κτλ και δεν ξέρω αν έχει και ο 
Σώκος κανέναν άλλο φάκελο α̟ό την άλλη µεριά και να ̟ερνάν τα γκαζάδικα εδώ και να 
ξεφορτώνουν ̟ετρέλαιο γιατί θα ̟άει κανα 2,5 ευρώ το λίτρο ο̟ότε θα είναι ̟ολύ 
σηµαντικό. Πάντως τον άνθρω̟ο και τα µάτια σας γιατί η νιτρο̟οίηση, νιτρο̟οίηση αλλά 
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η ερυ̟οίηση και η α̟οερήµωση θα είναι η µεγάλη κατάρα και ε̟ειδή το κράτος κεντρικά 
ούτε να σκεφτεί δεν µ̟ορεί µε αυτό ̟ου µας βρήκε, γιατί είναι ένα κράτος µ̟ατίρης, το 
ξαναλέω, και δεν µ̟ορεί ο µ̟ατίρης ούτε να συστήνει, δε µ̟ορεί να σου λέει γίνε 
̟αραγωγικός ή εφάρµοσε την ολοκληρωµένη διαχείριση ή τη βιολογική καλλιέργεια. Ας 
γίνει το κράτος ̟αραγωγικό µ̟ας και δούµε και εµείς βρούµε το βηµατισµό να γίνουµε 
και εµείς ̟αραγωγικοί. Ευχαριστώ.  
 
 
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΑΣΤΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ - Γ.Γ.Π.Η. 
Και εγώ σας ευχαριστώ. Υ̟άρχει άλλος οµιλητής α̟ό εσάς; Όχι. Ο κ. Μ̟αρέλος έχει 
ζητήσει το λόγο ο διευθυντής του φορέα διαχείρισης. 
 
 
ΜΠΑΡΕΛΟΣ  ∆ΗΜΗΤΡΗΣ – ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ 
Κυρία Γενικέ, κυρίες και κύριοι να σας ευχαριστήσω για την ̟ρόσκληση να ̟αρευρεθούµε 
σε αυτήν τη συνάντηση η ο̟οία έχει ̟ολύ σηµαντικό χαρακτήρα για το φορέα διαχείρισης 
υγρότο̟ου Αµβρακικού. Αρχικά θα ήθελα να ζητήσω συγνώµη εκ µέρους του ̟ροέδρου 
του κ. Αλµ̟άνη για την α̟ουσία του. Αναφέρθηκε ήδη ο ̟ολύ σοβαρός λόγος ̟ου 
α̟ουσιάζει. Θα ήθελα όµως να τονίσω ότι και το ̟ροσω̟ικό του φορέα αλλά και έξι α̟ό 
τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ̟αρευρίσκονται σήµερα σε αυτήν την αίθουσα και 
̟ροφανώς θα συµβάλλουν και µέσω αυτής της συζήτησης για τη διαβούλευση όσον αφορά 
το ̟ρόγραµµα. Θέλω να δηλώσω ότι είµαστε στην ευτυχή θέση, φορέας διαχείρισης 
υγροτό̟ων Αµβρακικού, να ̟εριµένει α̟ό αυτό το ̟ρόγραµµα ̟άρα ̟ολλά. Ουσιαστικά 
είναι ένα ̟ρόγραµµα ̟ου έχει κύριο ωφελούµενο των στόχων και των έργων και των 
δράσεων τον ίδιο το φορέα. Α̟ό την άλλη, αισθάνοµαι δυστυχής γιατί σήµερα 
ακούστηκαν ̟ράγµατα ό̟ως κηδείες, µνηµόσυνα ̟ου γίνονται για τον Αµβρακικό. 
Ακούστηκαν και αυτά. Στο ̟αρα̟έντε. Συγνώµη έχω την εντύ̟ωση ότι έχουν ακουστεί.  
 
Και τέλος ̟άντων όλοι συµφωνούµε ότι α̟αιτείται, υ̟άρχει ανάγκη για ένα ̟ρόγραµµα 
ανάσα ή φιλί της ζωής ή ό̟ως αλλιώς θα το ονοµάσουµε. ∆υστυχώς ο φορέας διαχείρισης 
δεν είναι σηµείο των καιρών, ούτε ήρθε σαν µ̟αµ̟ούλας στην ̟εριοχή, ουσιαστικός του 
ρόλος και εκεί υ̟άρχει ̟αρερµηνεία για το ρόλο του, δεν είναι να έρθει να α̟αγορεύσει 
̟ράγµατα. Αυτό ̟ου ήρθε είναι να δείξει µια διαφορετικότητα στον τρό̟ο ̟ου ̟ρέ̟ει να 
διαχειριζόµαστε ορισµένα ̟ράγµατα. Πολύ σωστά ει̟ώθηκε και τα έφερε η µοίρα να 
καθίσουµε δί̟λα µε τον ̟ροηγούµενο συνοµιλητή ότι φυσικά ̟εριβάλλον και άνθρω̟ος 
̟άνε µαζί. Αλλά ε̟αναλαµβάνω δυστυχώς στην ̟εριοχή έχουµε φτάσει σε σηµείο ̟ου η 
υ̟οβάθµιση του ̟εριβάλλοντος τελικά αναγκάζει τον άνθρω̟ο σε διωγµό. Αυτό 
̟ροσ̟αθούµε να αλλάξουµε, και αυτό το νέο ̟ράγµα, δηλαδή το διαφορετικό τρό̟ο 
αντίληψης της διαχείρισης του ̟εριβάλλοντος και των ανθρώ̟ινων δραστηριοτήτων 
̟ροσ̟αθούµε να δώσουµε στην το̟ική κοινωνία. Ε̟ειδή δε θέλω να καταχραστώ το 
χρόνο σας θα αναφέρω ότι οι βασικές ̟ροτάσεις του φορέα όσον αφορά το ̟ρόγραµµα 
«Ανάσα» είναι ότι ̟ρέ̟ει να δοθεί ̟ροτεραιότητα στον ̟εριορισµό της ρύ̟ανσης ̟ου 
δέχεται το υγροτο̟ικό οικοσύστηµα του Αµβρακικού κόλ̟ου, δεν ̟ρέ̟ει να ξεχνάµε ότι 
̟ρέ̟ει να το δούµε συνολικά ολοκληρωµένα. Εγώ θα ̟ρότεινα σε ε̟όµενο ε̟ί̟εδο 
διαβούλευσης να ξε̟εράσουµε τα διοικητικά όρια, είναι καλά τα νοµαρχιακά, τα 
̟εριφερειακά συµβούλια αλλά ο Αµβρακικός είναι ενιαίος. Θα ̟ρέ̟ει α̟ό κοινού η 
το̟ική αυτοδιοίκηση 1ου, 2ου και η αιρετή ̟εριφερειακή διοίκηση να δουν α̟ό κοινού το 
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̟ρόγραµµα και να διαβουλεύονται να κάθονται στο ίδιο τρα̟έζι.  
 
Ο δεύτερος άξονας ̟ροτεραιοτήτων είναι φυσικά η ̟ροστασία της βιο̟οικιλότητας. ∆ε θα 
̟ρέ̟ει να ξεχνάµε ότι αυτό το ̟ρόγραµµα αν εγκριθεί τελικά έτσι ό̟ως υ̟άρχει ̟ολιτική 
βούληση για την ̟εριοχή θα οφείλεται ακριβώς σε αυτό το καθεστώς ̟ροστασίας, σε αυτήν 
την ιδιαιτερότητα ̟ου έχει η ̟εριοχή. Χωρίς αυτό το εθνικό ̟άρκο είναι µάλλον α̟ίθανο 
να µ̟ορούσαµε να ̟ροσελκύσουµε αυτά τα χρήµατα αυτό το ειδικό ανα̟τυξιακό 
̟ρόγραµµα. Κατά συνέ̟εια ̟ρέ̟ει να δοθεί ̟ροτεραιότητα στη διατήρηση της 
βιο̟οικιλότητας και των σ̟άνιων και α̟ειλούµενων ειδών της. Ο τρίτος άξονας θα ̟ρέ̟ει 
να είναι ο̟ωσδή̟οτε η διαχείριση και η χωροθέτηση των ανθρώ̟ινων δραστηριοτήτων 
έτσι ώστε αυτές να ε̟ιβαρύνουν όσο το δυνατόν λιγότερο το φυσικό ̟εριβάλλον. Φυσικά 
για αυτόν τον άξονα α̟αιτούνται συµ̟ληρωµατικές µελέτες, α̟αιτείται ε̟ικαιρο̟οίηση 
στοιχείων, θα διαφωνήσω µε ̟ροηγούµενους οµιλητές ̟ου λένε ότι γίνονται σωρηδόν 
µελέτες µόνο και µόνο για τις µελέτες. Θα αντι̟αρατάξω ότι στην ̟εριοχή δυστυχώς έχουν 
γίνει και ̟ολλά έργα µόνο και µόνο για τα έργα τα ο̟οία καλούµαστε βλέ̟οντας α̟ό τα 
λάθη του ̟αρελθόντος να ̟ροσ̟αθήσουµε να τα αντιστρέψουµε. Ο τέταρτος άξονας θα 
̟ρέ̟ει να είναι φυσικά η σύνδεση των ̟αραγόµενων ̟ροϊόντων µε µια σήµανση 
̟οιότητας, µε ένα ̟ιστο̟οιητικό το ο̟οίο θα µ̟ορέσει να ̟ροσδώσει µια ̟ροστιθέµενη 
αξία στα ̟αραγόµενα ̟ροϊόντα στα αγροτικά ̟ροϊόντα του ̟ρωτογενούς τοµέα είτε είναι 
γεωργικά, κτηνοτροφικά είτε είναι ιχθυαλιεύµατα. Εδώ θα ̟ρέ̟ει να τονίσουµε την 
ά̟οψή µας ότι η σήµανση δεν θα ̟ρέ̟ει να είναι α̟λώς γεωγραφικής ένδειξης 
̟ροέλευσης Αµβρακικού, αυτό δε σηµαίνει τί̟οτα. Και θα το καταλάβετε αν σκεφτείτε ότι 
κάλλιστα µετά α̟ό κά̟οια χρόνια µιµούµενοι ίσως αυτήν την καινοτόµο σήµανση 
γεωργικών ̟ροϊόντων θα µ̟ορούσαµε να έχουµε ̟ροϊόντα Αργολικού, Παγασητικού, 
Λακωνικού κόλ̟ου ή ο̟οιασδή̟οτε άλλης ̟εριοχής. Η διαφορετικότητα της ̟εριοχής 
είναι το εθνικό ̟άρκο, η ̟ροστατευόµενη ̟εριοχή. Θα ̟ρέ̟ει να συνδέσουµε ̟αραγόµενα 
̟ροϊόντα µε φιλο̟εριβαλλοντικές διαδικασίες και τεχνικές µε το εθνικό ̟άρκο µε την 
̟ροστασία αυτής της ̟εριοχής.  
Τέλος ο φορέας διαχείρισης µε το ε̟ιστηµονικό ̟ροσω̟ικό και µε ό̟οια άλλη δυνατότητα 
του ̟αρέχεται α̟ό το ̟ανε̟ιστήµιο Ιωαννίνων µε τον ̟ρόεδρο και εκλεγµένο νέο 
̟ρύτανη του ̟ανε̟ιστηµίου θα ̟ροσ̟αθήσει να ̟ροσφέρει τις γνώσεις, τις εµ̟ειρίες και 
ο̟οιαδή̟οτε άλλη βοήθεια του ζητηθεί στην ε̟ιτυχή υλο̟οίηση του ̟ρογράµµατος. Και 
κλείνοντας θα ήθελα να ̟αρακαλέσω όλοι µαζί να δείξουµε τη γενναιότητα ̟ου α̟αιτεί η 
κατάσταση στην ο̟οία έχει ̟εριέλθει το οικοσύστηµα και να αδράξουµε αυτήν την 
ευκαιρία, δεν ξέρω αν θα είναι τελευταία ή ̟ροτελευταία, ̟ροκειµένου να αναστρέψουµε 
την υφιστάµενη κατάσταση. Ευχαριστώ ̟ολύ. 
 
 
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΑΣΤΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ - Γ.Γ.Π.Η. 
Και εγώ σας ευχαριστώ. Να ευχηθούµε α̟ό αυτό το βήµα εδώ συγχαρητήρια στον κ. 
Αλµ̟άνη, καλή θητεία και όλα τα καλά για το χώρο του ̟ανε̟ιστηµίου και το χώρο της 
τριτοβάθµιας εκ̟αίδευσης. Να συνεχίσουµε µε το δήµαρχο Αράχθου ̟ου έχει ζητήσει το 
λόγο τον κ. Κόκλα. 
 
 
ΚΟΚΛΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ– ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΑΧΘΟΥ 
Θα µιλήσω ̟ερισσότερο ούτε σαν δήµαρχος, θα µιλήσω ̟ερισσότερο σαν άνθρω̟ος ̟ου οι 
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γονείς µας οι ̟α̟̟ούδες µας και εµείς ζούµε τον Αµβρακικό κόλ̟ο. Έχουµε το αυτί µας 
στην ανάσα του Αµβρακικού. ∆υστυχώς όµως δεν ακούµε την ανάσα. Κυρίες και κύριοι 
είµαστε σε µια ε̟οχή ̟ου ο ελληνικός λαός µέσα σε ένα ̟εντάµηνο υ̟έστη 3 δυνατά σοκ. 
Ένα οικονοµικό σοκ, ένα ασφαλιστικό σοκ και ένα διοικητικό σοκ µε τον Καλλικράτη. 
Ευτυχώς ̟ου αυτοί ̟ου τον έφτιαξαν ήταν αυτοί ̟ου είχαν το αλάθητο του Πά̟α. Ούτε 
µας ρωτήσανε, ούτε µας ακούσανε αυτά ̟ου τους εί̟αµε. Ας α̟ολαύσουν τα καλά και τα 
άσχηµα. Περάσαµε α̟ό µια ε̟οχή ̟ου ενώ είχαµε λεφτά στην άλλη ε̟οχή ̟ου δεν έχουµε 
ούτε σάλιο. Σήµερα συζητάµε το σχέδιο «Ανάσα». Θα ̟άρουµε ανάσα αγα̟ητοί µου φίλοι 
ή θα µας κο̟εί η ανάσα; Χαιρόµαστε όµως έστω και έτσι σήµερα ̟ου διαφαίνεται σε 
ε̟ί̟εδο σχεδιασµού τουλάχιστον µια ανα̟τυξιακή ̟ροο̟τική για την ευρύτερη ̟εριοχή 
του Αµβρακικού κόλ̟ου αφού είναι σαφώς δια̟ιστωµένη σε όλα τα ε̟ί̟εδα η 
ανα̟τυξιακή υστέρηση της ̟εριοχής.  
Πριν ο δήµος Αράχθου καταθέσει τις αναλυτικές ̟ροτάσεις έργων στο σχέδιο αυτό θα 
ήθελα να θέσω κά̟οια ερωτήµατα και ̟ροβληµατισµούς ̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό τη 
συζήτηση του σχεδίου. Το 2006 ̟ου ξεκίνησε η σύνταξη του σχεδίου ̟ριν καλά καλά 
γνωρίσουµε τι θα µας ε̟ιφύλασσε η ΚΥΑ, η ΚΥΑ θέσης του εθνικού ̟άρκου υγροτό̟ων 
του Αµβρακικού, ο δήµος µας θεώρησε ότι το σχέδιο αυτό θα ήταν ένα αντιστάθµισµα στη 
σωρεία α̟αγορεύσεων ̟ου θα ε̟έβαλλε η ΚΥΑ Αµβρακικού και κατ’ ε̟έκταση στην 
ανα̟τυξιακή ̟ορεία της ̟εριοχής ̟ου θα υ̟ερχόταν.  Τελικά η ά̟οψή µας δεν α̟είχε και 
̟ολύ α̟ό την ̟ραγµατικότητα, αφού η ΚΥΑ του εθνικού ̟άρκου ως νόµος του κράτους 
σήµερα ̟λέον, ήρθε να ε̟ιβάλλει σωρεία α̟αγορεύσεων και ̟εριορισµών. ∆υστυχώς οι 
α̟αγορεύσεις αυτές ̟λήττουν κύρια και άµεσα τους κατοίκους της ̟εριοχής µας ̟ου ε̟ί 
χρόνια συµβίωσαν και διαφύλαξαν το οικοσύστηµα του Αµβρακικού και αφήνουν 
ανέγγιχτα τα µεγάλα συµφέροντα κύριοι. Και το λέω αυτό γιατί µε λύ̟η και αγανάκτηση 
δια̟ιστώνω ότι σήµερα 3 χρόνια µετά τη θέσ̟ιση του εθνικού ̟άρκου καµία ενέργεια δεν 
έχει γίνει για την α̟οµάκρυνση των δεξαµενών ̟ετρελαίου της Αµφιλοχίας. Και τη 
διακο̟ή διέλευσης δεξαµενό̟λοιων µέσα στον κόλ̟ο ̟ου α̟οτελεί τον υ̟’ αριθµό ένα 
κίνδυνο για την ασφάλεια του οικοσυστήµατος Αµβρακικού. ∆εν βλέ̟ω ε̟ίσης να 
διαφαίνεται ότι στον ορίζοντα ώστε ως το 2013 να α̟οµακρυνθούν οι εγκαταστάσεις αυτές 
ό̟ως ̟ροβλέ̟ει η ΚΥΑ στο άρθρο 3 ̟αράγραφος 2 και 3 της ζώνης ̟εριβάλλοντος 
ελέγχου. Έχω και ένα αντίγραφο εδώ ό̟οιο δεν το έχουν µαζί τους τουλάχιστον. Χωρίς να 
θέλω να υ̟οβαθµίσω όµως τους νοµούς Πρέβεζας και Αιτωλοακαρνανίας θέλω να τονίσω 
ότι ο νόµος Άρτας βρέχεται στο µεγαλύτερο ̟οσοστό του α̟ό τον Αµβρακικό, ενώ κατέχει 
και τη µεγαλύτερη έκταση του εθνικού ̟άρκου. Κατά συνέ̟εια θεωρώ αυτονόητο και 
εύλογο να διεκδικήσει τη µερίδα του λέοντος α̟ό τη χρηµατοδότηση του ̟ρογράµµατος 
αυτού. Λυ̟άµαι ̟ου θα στενοχωρήσω κά̟οιους λέγοντας ότι η ανά̟τυξη δε µ̟ορεί να 
στηρίζεται ούτε να µετράται µε το µήκος ακτών ̟ου διαθέτει ένας νοµός στον Αµβρακικό 
κόλ̟ο αλλά µε τον ανθρώ̟ινο ̟ληθυσµό ̟ου κατοικεί γύρω α̟ό αυτόν και την ανάγκη 
ύ̟αρξης υ̟οδοµών για τον κόσµο αυτόν. Ε̟οµένως ανά̟τυξη σηµαίνει εισροή ̟όρων και 
ανθρώ̟ων σε µια ̟εριοχή, χωρίς ένα α̟ό τα δύο ανά̟τυξη δε νοείται. ∆ηλαδή το νόηµα 
θα έχει αν υλο̟οιηθεί ένα έργο σε µια ̟αράκτια ̟εριοχή χωρίς την ̟αρουσία του 
ανθρώ̟ινου ̟αράγοντα.  
 
Με βάση αυτή τη λογική ̟ιστεύετε ότι σήµερα µε τις α̟αγορεύσεις της ΚΥΑ υ̟άρχει 
ανάγκη ε̟έκτασης των λιµανιών Αµφιλοχίας και Μενιδίου ό̟ως είχαν αρχικά ̟ροταθεί 
στο σχέδιο; Ή βρίσκει κανείς λογικό ότι η Αιτωλοακαρνανία µε µόνο το 5% του 
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Αµβρακικού να της αντιστοιχεί µε τη φιλοξενία των ̟ετρελαϊκών εγκαταστάσεων ̟ου δεν 
δείχνουν να α̟οµακρύνονται να διεκδικεί σήµερα το µεγαλύτερο ̟οσό ̟όρων α̟ό το 
συγκεκριµένο σχέδιο; Εδώ υ̟εισέρχονται και άλλοι ̟ροβληµατισµοί ό̟ως θα 
κατανεµηθούν οι ̟όροι, κα Γενικέ, του σχεδίου βάσει των ̟ραγµατικών αναγκών των 
̟εριοχών; Θα ληφθεί υ̟’ όψιν η ̟ραγµατική ανα̟τυξιακή υστέρηση της κάθε ̟εριοχής; 
Θα ληφθεί υ̟’ όψιν ότι στην ̟εδινή ̟εριοχή της Άρτας, ειδικά µετά την εφαρµογή της 
ΚΥΑ, ο̟οιαδή̟οτε ανα̟τυξιακή δραστηριότητα έχει ̟αγώσει; Και ε̟ιτέλους µετά τον 
εγκλεισµό µιας τεράστιας ̟εριοχής του νοµού Άρτας στα δυο εθνικά ̟άρκα Αµβρακικού 
και Τζουµέρκων, σχεδόν όλος ο νοµός, θα δοθεί ̟λέον αυτό το ανα̟τυξιακό 
αντιστάθµισµα στους ανθρώ̟ους ̟ου το δικαιούνται; Τι έχει α̟οµείνει α̟ό το νοµό 
Άρτας ̟ου δεν είναι εθνικό ̟άρκο αφού στην ουσία το 90% του νοµού είναι εθνικό ̟άρκο; 
Τέλος ̟άντων, θα αναφέρω όµως ότι στην Ευρώ̟η και στις ̟ερισσότερες ̟εριοχές του 
κόσµου ως εθνικά ̟άρκα χαρακτηρίζονται ̟εριοχές µε ελάχιστους ή σχεδόν καθόλου 
κατοίκους. Εµείς στην Ελλάδα χαρακτηρίσαµε στο νοµό Άρτας ως εθνικό ̟άρκο 
Αµβρακικού την ̟εριοχή µε τους ̟ερισσότερους κατοίκους. Θα ̟αραλείψω ̟ολλά τα 
ο̟οία εί̟αν οι ̟ροηγούµενοι οµιλητές αλλά θα ε̟αναλάβω γιατί ακούγεται ε̟ίσης ότι η 
ε̟ιτρο̟ή αξιολόγησης των έργων ότι θα είναι α̟ό στελέχη υ̟ουργείων. Είναι δυνατόν να 
µην υ̟άρχουν εκ̟ρόσω̟οι της το̟ικής αυτοδιοίκησης σε αυτήν την ε̟ιτρο̟ή ̟ου θα 
κληθεί να υλο̟οιήσει τα έργα; Λυ̟άµαι ̟ου θα το ̟ω αλλά ο̟οιοσδή̟οτε σχεδιασµός 
έργου έχει γίνει α̟ό την Αθήνα έχει α̟οτύχει στην υλο̟οίησή του. Ειδικά για τον 4ο 
άξονα, αν εξαιρέσω τη γεωθερµία ̟ου είναι ένα α̟ό τα σοβαρότερα ανα̟τυξιακά θέµατα 
και µάλιστα στη σηµερινή ̟ραγµατικότητα τα υ̟όλοι̟α έργα ̟ου είχαν ̟ροταθεί αρχικά 
θεωρούνται άραγε ανα̟τυξιακά; ∆ηλαδή η χρηµατοδότηση µελετών α̟ό τα ΤΕΙ έχει 
νόηµα αν δεν εκτελεστούν τα έργα ή αν τελικά δεν υ̟άρχει χρηµατοδότηση για τα 
συγκεκριµένα έργα; Υ̟άρχουν ̟ολλά χρήµατα εκεί τα ο̟οία θέλω να ̟ιστεύω ότι 
µ̟ορούµε ένα ̟οσό µ̟ορούµε να το α̟εγκλωβίσουµε και να το κατευθύνουµε στους 
υ̟όλοι̟ους ανα̟τυξιακούς άξονες. Τελειώνοντας θέλω να ̟ω ότι ε̟ιτακτική ανάγκη να 
δοθούν ε̟ιτέλους ανα̟τυξιακά κίνητρα στο νοµό Άρτας ̟ου είναι ο τελευταίος της 
Η̟είρου σε όλους τους ανα̟τυξιακούς δείκτες.  
 
Εµείς α̟ό την ̟λευρά µας αν δια̟ιστώσουµε ότι για µια ακόµη φορά ο νοµός Άρτας 
τίθεται εκτός ανα̟τυξιακής ̟ορείας είµαστε α̟οφασισµένοι να αντιδράσουµε δυναµικά. 
Μας ε̟έβαλαν όσα µας έχουν ε̟ιβάλει ως σήµερα. Αλλά δε θα µας αναγκάσουν να 
εγκαταλείψουµε και το σ̟ίτι µας για να ̟άµε σε άλλη ̟εριοχή. Ό̟ως θα δια̟ιστώσετε 
γιατί έχουµε ετοιµάσει και ̟ρόταση έργων, ο δήµος Αράχθου έχει ̟ροετοιµάσει έργα για 
ένταξη. Αφού αφαιρέθηκαν τα έργα ̟ου έχουν υλο̟οιηθεί ήδη ή έχουν ενταχθεί σε άλλες 
̟ηγές χρηµατοδότησης, τα υ̟όλοι̟α ̟ου ̟ροτείνουµε κινούνται α̟ολύτως στο ̟λαίσιο 
των δράσεων ̟ροστασίας του ̟εριβάλλοντος, ανάδειξη των οικοσυστηµάτων ̟ου ε̟ιθυµεί 
να χρηµατοδοτήσει το συγκεκριµένο σχέδιο και είµαστε έτοιµοι να αιτιολογήσουµε για το 
καθένα και την ανάγκη υλο̟οίησής του, κα Γενικέ. Τέλος ̟αρακαλώ θερµά να 
µελετήσουµε όλοι µε ̟ροσοχή τις ̟ροϋ̟οθέσεις και τους όρους χρηµατοδότησης της κάθε 
̟εριοχής να ε̟ικαιρο̟οιήσουµε το σχέδιο στη σηµερινή ̟ραγµατική εικόνα των ̟εριοχών 
και να ακολουθήσουµε µε ̟ροσεκτικά βήµατα όλες τις ε̟όµενες κινήσεις µας. Όµως θέλω 
να ξανα̟ώ κα Γενικέ και τελειώνω άλλη µια φορά, ότι µέσα στο σχεδιασµό εκ̟ρόσω̟ος 
της το̟ικής αυτοδιοίκησης και µάλιστα των δήµων ̟ου βρέχονται α̟ό τον Αµβρακικό 
̟αράκληση ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει τουλάχιστον ένας α̟ό την ̟εριοχή της το̟ικής 
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αυτοδιοίκησης. Σας ευχαριστώ.  
 
 
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΑΣΤΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ - Γ.Γ.Π.Η. 
Και εγώ σας ευχαριστώ κ. δήµαρχε. Έχει ζητήσει το λόγο ο δήµαρχος Πρέβεζας ο κ. 
Κλά̟ας. 
 
 
ΚΛΑΠΑΣ ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ – ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Ευχαριστώ κα Γενικέ. Ζήτησα το λόγο για να κάνω µια ̟ολύ σύντοµη ̟αρέµβαση γιατί 
θεωρώ ότι, και λέω σύντοµη, γιατί τα όργανα τα ο̟οία συζητούµε, το όργανο αυτό είναι 
ένα ̟ολιτικό όργανο. Και νοµίζω ότι είναι ένα α̟ό τα ζητήµατα ̟ου ̟ρέ̟ει να δούµε ως 
̟αθογένεια αυτά τα όργανα δεν ̟ρέ̟ει να µεταβάλλονται σε όργανα ̟ου ξέρουν τα 
̟άντα, είναι  και ε̟ιστηµονικά είναι και ̟ολιτικά είναι και οικονοµικά, είναι α̟ό όλα. 
Θεωρώ λοι̟όν ότι εδώ δίνονται κατευθύνσεις ̟ολιτικές. Υ̟’ αυτήν την έννοια θέλω να ̟ω 
δυο ̟ράγµατα. Το ̟ρώτο είναι ότι θα ̟ρέ̟ει να καταλάβουµε ότι δεν συζητάµε ένα 
̟ρόγραµµα το ο̟οίο θα λύσει τα ̟ροβλήµατα της Η̟είρου, του Αµβρακικού, του καθένα 
α̟ό εµάς. Είναι µια συµβουλή α̟έναντι σε ̟ολλά και µεγάλα ̟ροβλήµατα ̟ου υ̟άρχουν 
στην ̟εριοχή και ως έτσι νοµίζω θα ̟ρέ̟ει να το αντιµετω̟ίζουµε. Αν θεωρούµε ότι µε 
αυτό το ̟ρόγραµµα θα λύσουµε όλα τα ̟ροβλήµατα του Αµβρακικού κάνουµε λάθος. Και 
θα το στρέψουµε αλλού για αλλού. Άρα λοι̟όν ως µια ένδειξη της ̟ολιτείας ότι 
αντιλαµβάνεται το ̟ρόβληµα και µέσα σε αυτές τις συνθήκες θα συµβάλει µε ένα κατά τη 
γνώµη µου ελάχιστο ̟οσό σε σχέση µε τις ανάγκες και τα ̟ροβλήµατα, αν το δούµε έτσι 
και το αξιο̟οιήσουµε νοµίζω ότι θα το ̟ροσεγγίσουµε σωστότερα. ∆εύτερο, υ̟άρχει 
̟ράγµατι ζήτηµα µε τα χρήµατα. Υ̟άρχουν οι καλύτερες ̟ροθέσεις, δεν θεωρώ και δεν θα 
̟ρέ̟ει να κάνουµε δίκη ̟ροθέσεων. Όµως σήµερα και νοµίζω η ίδια η ̟ραγµατικότητα η 
αντικειµενική της οικονοµικής κατάστασης µας οδηγεί ότι υ̟άρχει ̟ρόβληµα µε τα 
χρήµατα.  
 
Άρα λοι̟όν αυτό το ο̟οίο θα ̟ρέ̟ει να διεκδικήσουµε ως ̟εριφερειακό συµβούλιο, ως 
φορείς, ως Ή̟ειρος είναι αυτά τα ο̟οία υ̟άρχουν σήµερα ως υ̟όσχεση να γίνουν 
̟ραγµατικότητα και τέτοιο ρόλο θα ̟ρέ̟ει να αναλάβουν και οι κοινοβουλευτικοί φορείς, 
εκ̟ρόσω̟οί µας, και οι φορείς της αυτοδιοίκησης και όσοι άλλοι µ̟ορούν να βοηθήσουν 
σε αυτό ώστε το ̟ρόγραµµα αυτό των 120 εκατοµµυρίων να αναλυθεί σε συγκεκριµένα 
̟οσά α̟ό συγκεκριµένες ̟ηγές µε συγκεκριµένα χρόνια χρηµατοδότησης. Και αυτό θα 
α̟οδείξει στο τέλος και την ειλικρίνεια του ̟ρογράµµατος. Θα είναι τόσα χρόνια και κάθε 
χρόνος θα έχει αυτά τα χρήµατα α̟ό εκείνες τις ̟ηγές. Αυτό θα ̟ρέ̟ει να είναι η 
κατεύθυνση του ̟εριφερειακού συµβουλίου και αυτό να ζητήσει ως α̟όφασή του. Τρίτον, 
κατά τη γνώµη µου ̟ρέ̟ει να µ̟ουν 4 ̟ροϋ̟οθέσεις. Τα χρήµατα αυτά, αν υ̟οθέσουµε 
ότι υ̟άρχουν και δοθούν, δεν µ̟ορούµε να µ̟ούµε στη συζήτηση 80% ή Άρτα, για να µη 
χαλάσω το χατίρι του φίλου µου του Κώστα, 15% η Πρέβεζα και 5% η Αιτωλοακαρνανία. 
Αυτά θα µου ε̟ιτρέψετε να ̟ω ότι δεν είναι σοβαρά. Ο Κώστας είναι ̟άρα ̟ολύ σοβαρός 
και ξέρω ότι το λέει µε αγωνία όµως εάν ̟άµε έτσι αυτό δεν είναι σοβαρό. Εκείνο ̟ου θα 
̟ρέ̟ει να ̟ούµε είναι ̟οια δράση είναι αυτή ̟ου ̟ρέ̟ει να βάλουµε ̟ρώτα, αυτή ̟όσα 
θέλει, να ̟άρει αυτά τα λεφτά. Ποια δράση δεύτερη, αυτή, να ̟άρει αυτά τα λεφτά. Και 
̟όσα θα ̟άνε και θα κατανεµηθούν στις ̟εριοχές θα το α̟οδείξει η ε̟ιστηµονική 
̟ροσέγγιση του ̟ροβλήµατος.  
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Κάθε άλλη είναι κατά τη γνώµη µου, θα ακούνε οι ψαράδες ̟ου είναι εδώ και θα λένε, ο 
δήµαρχος της Πρέβεζας, για να ̟ω για µένα, κατάλαβε ότι υ̟άρχουν χρήµατα και θέλει 
να κάνει µερικά έργα στο δήµο του για να ̟άρει τις εκλογές. Αν είναι να κάνουµε τέτοιο 
̟ράγµα να µην το κάνουµε να το αφήσουµε ό̟ως είναι τώρα. Άρα λοι̟όν ̟ρώτη 
̟ροϋ̟όθεση αυτή. ∆εύτερη ̟ροϋ̟όθεση, να υ̟άρχει ειλικρινής αντιµετώ̟ιση. Και όταν 
λέω ειλικρινής αντιµετώ̟ιση εδώ κύριοι συνάδελφοι και αγα̟ητοί φίλοι υ̟άρχει ανοχή 
στο ̟ρόβληµα ̟ου δηµιουργείται στον Αµβρακικό α̟ό την εκµετάλλευση των µεγάλων 
συµφερόντων. Πρέ̟ει να το ̟ούµε και να βάλουµε χέρι. Ει̟ώθηκε ότι είναι οι δεξαµενές 
και είναι ̟οιος θα ̟ει δεν θα καλλιεργήσω όταν βλέ̟ει αυτό το χάλι. Ει̟ώθηκε ότι είναι η 
είσοδος της µ̟ούκας, η Πρέβεζα, και είναι δε µ̟ορεί να γίνονται µαρίνες είτε µε Σ∆ΙΤ είτε 
χωρίς Σ∆ΙΤ στην είσοδο του Αµβρακικού και να µη µιλάει κανένας, να γίνονται 6 
στρέµµατα θάλασσας οικό̟εδα και να λέµε ότι εγώ ̟ου έχω ένα χωραφάκι δε µ̟ορώ να 
κάνω µια καλλιέργεια. Αυτό δεν ̟είθει κανέναν και δεν κάνει κανέναν συµµέτοχο σε 
αυτήν την ̟ροσ̟άθεια. ∆ε µ̟ορεί να υ̟άρχουν σήµερα, να ξέρουµε ότι µειώνεται οι 
άνθρω̟οι ̟ου ασχολούνται στη θάλασσα κάθε µέρα δε βγάζουν µεροκάµατο και να 
έχουµε αυτό το αίσχος των ιχθυοκαλλιεργειών. Είναι αίσχος, κατά τη γνώµη µου είναι 
̟ρόκληση είναι σκάνδαλο. Είναι σκάνδαλο και θα ̟ρέ̟ει να το οµολογήσουµε. Όσοι 
έχουµε ή δεν έχουµε ευθύνες κά̟οια στιγµή θα ̟ρέ̟ει να δούµε την αλήθεια. Και η 4η 
̟ροϋ̟όθεση για µένα είναι η αλλαγή, µια και µιλάµε για τον Αµβρακικό, η αλλαγή του 
τρό̟ου εκµετάλλευσης του Αµβρακικού.  
 
Ο Αµβρακικός είχε µια ̟άρα ̟ολύ ωραία συµφωνία το 1985 ως λογική, δε µιλάω για τα 
έργα ή γιατί δεν ̟ροχώρησε, ̟ου έλεγε ότι αυτό ̟ου ̟ρόκειται να κάνουµε είναι να 
ξαναδώσουµε στον Αµβρακικό τις φυσικές συνθήκες ανα̟αραγωγής των ειδών αλλά και 
του ίδιου του κόλ̟ου. Αυτό σήµαινε ότι έχουν φυσικό ̟λούτο οι λιµνοθάλασσες, κάναµε 
για αυτό ε̟ενδύσεις, τον ιχθυογεννητικό για αυτό τον κάναµε, τον ιχθυογεννητικό, και 
µια και ακούστηκε ̟ριν ο ιχθυογεννητικός ̟ρέ̟ει να ̟εράσει στα χέρια των φορέων της 
αυτοδιοίκησης, εκεί θα ̟ρέ̟ει να ̟εράσει µαζί ασφαλώς και µε την ̟ολιτεία ο ο̟οίος θα 
‘ρθει και θα ενισχύσει την φυσική ̟αραγωγή µέσα στον κόλ̟ο. Και το ζήτηµα της 
α̟οµάκρυνσης των ιχθυοκλωβών και των µονάδων αυτών δεν µ̟ορεί να είναι στο 
α̟ώτερο µέλλον. Εάν ξεκινήσει το ̟ρόγραµµα θα ̟ρέ̟ει να ξεκινήσει και η ηµεροµηνία 
µετεγκατάστασης αυτών των µονάδων. Υ̟ό αυτές τις ̟ροϋ̟οθέσεις νοµίζω θα ̟είσουµε 
και την κοινωνία αλλά θα έχουµε και α̟οτελέσµατα στο ̟ρόγραµµα. Ευχαριστώ.  
 
 
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΑΣΤΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ - Γ.Γ.Π.Η. 
Ευχαριστώ τον κ. δήµαρχο. Έχει ζητήσει το λόγο ο δήµαρχος Κοµ̟οτίου ο κ. Γιαννούλης, 
όµως θα σας ̟αρακαλέσω ̟άρα ̟ολύ να είσαστε σύντοµοι. 
 
 
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ – ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ 
Θα είµαι ̟ράγµατι σύντοµος και θα ̟ροσ̟αθήσω να αναφερθώ σε ζητήµατα ̟ου οι 
̟ροηγούµενοι οµιλητές δεν αναφέρθηκαν. Εγώ ̟ραγµατικά χαίροµαι ιδιαίτερα γιατί ένα 
καινοτόµο ̟ρόγραµµα για την ανά̟τυξη αλλά και για τη σωτηρία του Αµβρακικού 
τίθεται σε δηµόσια διαβούλευση. Πάνω σε αυτό όµως έχω να κάνω µερικές ̟αρατηρήσεις 
κα Γενικέ, ̟ου αφορούν όχι τόσο τους άξονες αλλά τις δράσεις και τον τρό̟ο 
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χρηµατοδότησης των δράσεων αυτών. Και για να γίνω και σαφής θα µ̟ω κατευθείαν, έχω 
στα χέρια µου, δύο ̟ίνακες έργων κατά άξονα και δράσεις συνολικούς. Αυτός ο ̟ίνακας 
συνάδελφοι είναι ̟ριν το νοµαρχιακό συµβούλιο της Αιτωλοακαρνανίας. Μ̟ήκα στον 
̟ειρασµό να κάνω την ̟ρόσθεση των έργων τα ο̟οία ̟ροτάθηκαν, το σύνολο των έργων. 
Α̟ό τα 120 εκατοµµύρια τα ο̟οία λέµε ότι είναι το ̟ρόγραµµα «Ανάσα» µετά τη 
συνεδρίαση του νοµαρχιακού συµβουλίου, ̟ήγε στα 150. Εδώ αυτή η κατάσταση είναι η 
δεύτερη η ο̟οία έγινε µετά τη συνεδρίαση του νοµαρχιακού συµβουλίου της Άρτας. 
Έφτασε σχεδόν στα 230-240 και αν θα ε̟ακολουθήσει και το νοµαρχιακό συµβούλιο 
Πρέβεζας θα φτάσουµε στα 300 εκατοµµύρια έργα. Πολύ φοβάµαι ότι το ̟ρόγραµµα αυτό 
αν συνεχίσουµε έτσι θα εκτροχιαστεί. Θα χάσει την καινοτοµία του και θα εντάξουµε 
δράσεις ̟ου καµία σχέση δεν έχουν µε τον Αµβρακικό. 
  
Έχω ̟ει και στις συνεδριάσεις και του νοµαρχιακού συµβουλίου της Άρτας και στην 
̟εριφέρεια ότι για κάθε έργο θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρξει συγκεκριµένη χρηµατοδότηση µε 
εξασφαλισµένους τους ̟όρους και τον φορέα διαχείρισης. Πχ. σύνδεσµος διαχείρισης 
α̟ορριµµάτων Άρτας, κατασκευή µονάδας ε̟εξεργασίας ζωικών φυτικών α̟οβλήτων 
ε̟ιτέλους αυτή τη µονάδα ̟ρέ̟ει να τη φτιάξουµε. Για ̟οια ανά̟τυξη θα µιλάµε εάν δε 
µ̟ορούµε να διαχειριστούµε τα α̟όβλητα και το λέω αυτό µε την ιδιότητά µου ως 
̟ρόεδρος του συνδέσµου διαχείρισης α̟οβλήτων. Πρέ̟ει να σταµατήσει η ε̟ιβάρυνση 
του οικοσυστήµατος, του ευαίσθητου αυτού οικοσυστήµατος α̟ό τα διάφορα α̟όβλητα. 
Και ένα α̟ό αυτά είναι και τα φυτικά τα ζωικά α̟όβλητα. Και ε̟ιτέλους ̟ρέ̟ει να 
δώσουµε και κά̟οια κίνητρα σε κά̟οιους ε̟ιχειρηµατίες να κάνουν κά̟οιες ε̟ενδύσεις. 
Θέλει κά̟οιος να κάνει µια ε̟ένδυση ένα χυµο̟οιείο ̟ως θα το κάνει αν δεν έχει ̟ου να 
διαθέσει τη φλούδα του; Πως θα διαχειριστούµε το ̟ορτοκάλι στην Άρτα; Γιατί το 
ζητούµενο είναι και η ανά̟τυξη. Για το λόγο αυτό θα ̟ρέ̟ει οι ̟ροτάσεις οι ο̟οίες θα 
φύγουν α̟ό το ̟εριφερειακό συµβούλιο ̟ρος το αρµόδιο υ̟ουργείο να µη φτάσουµε σε 
ένα ̟οσό 300 εκατοµµυρίων και εµείς οι Κα̟οδιστριακοί δήµοι οι αυριανοί Καλλικράτη 
δήµοι οι ο̟οίοι θα είµαστε σε ανταγωνιστικότητα µε τις ̟εριφέρειες. Πως θα µ̟ορέσουµε 
εµείς να εντάξουµε έργα α̟ό τη στιγµή ̟ου δεν έχουµε καν ̟ιστο̟οιηµένες υ̟ηρεσίες; Και 
µε ̟οιον θα κάνουµε ̟ρογραµµατική σύµβαση για να µας δώσει την ̟ιστο̟οίηση; Με την 
̟εριφέρεια η ο̟οία θα είναι ανταγωνιστική ̟λέον σε εµάς η ο̟οία θα κάνει και αυτή µια 
ανάλογη ̟ρόταση; Πρέ̟ει λοι̟όν να εξασφαλίσουµε συγκεκριµένους ̟ροϋ̟ολογισµούς 
για συγκεκριµένα έργα. Και κλείνω έτσι για να µην κουράσω ότι δε µ̟ορούµε να µιλάµε 
βέβαια έχει τονιστεί α̟ό όλους τους ̟ρολαλήσαντες, δε µ̟ορούµε να µιλάµε για 
̟ροστασία του οικοσυστήµατος για καινοτόµα σχέδια και ανά̟τυξη του Αµβρακικού και 
να έχουµε µέσα στον Αµβρακικό δεξαµενές ̟ετρελαίων, να υ̟άρχουν ακόµα µονάδες 
ιχθυοκαλλιέργειας και να µην κάνουµε καµία ουσιαστική ̟ρόταση για τη βελτίωση του 
υδρολογικού ισοζυγίου.  
 
Και ακόµη θα ̟ω και ένα άλλο. Συνέχεια σε αυτήν την ̟εριοχή είτε µε διάφορες ΚΥΑ είτε 
µε διάφορες ̟εριβαλλοντικές δεσµεύσεις να διώξουµε τον κόσµο. Προτείνω να βάλουµε 
και µια δράση η ο̟οία θα δίνει αντισταθµιστικά οφέλη σε όλους αυτούς ̟ου οι διάφορες 
ΚΥΑ βάζουν ̟εριορισµούς όχι όµως, µε τη µορφή κινήτρων σε νέες µορφές εργασίας. Και 
θα ̟αρακαλέσω το φίλο µου τον Κώστα τον Αρβανίτη ο ο̟οίος συνεργαστήκαµε άψογα 
̟ριν 4-5 χρόνια για τη σύνταξη αυτού εδώ του ̟ρογράµµατος να βρει κά̟οιο τρό̟ο 
ούτως ώστε να ανταµείψουµε και αυτούς να τους δώσουµε κά̟οια κίνητρα να µείνουν 
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στην ̟εριοχή. Γιατί συνέχεια µιλάµε για ανά̟τυξη, ανά̟τυξη, ανά̟τυξη αλλά ξεχνάµε ότι 
εδώ δουλεύουν κά̟οιοι ψαράδες, είναι κά̟οιοι γεωργοί και αυτοί κά̟ως ̟ρέ̟ει να 
ζήσουν. Να τους δώσουµε κίνητρα να κάνουν κάτι το διαφορετικό, θα συµφωνούσαν. 
Αλλά όχι ̟εριορισµούς, ̟εριορισµούς, ̟εριορισµούς και στο τέλος ας ̟ούµε να µη 
µ̟ορούµε να βγούµε και στο καφενείο να το ̟ω έτσι, γιατί µας λένε καλά είναι αυτά ̟ου 
λέτε καλό είναι το ̟εριβάλλον αλλά εµείς ̟ρέ̟ει να ζήσουµε κιόλας. Και τελειώνω, και θα 
τονίσω και εγώ για άλλη µια φορά ότι στην ε̟ιτρο̟ή έγκρισης και αξιολόγησης των 
τελικών ̟ροτάσεων θα ̟ρέ̟ει να συµµετέχει και η το̟ική αυτοδιοίκηση, ό̟ως κ. 
Αρβανίτη κάναµε και ̟αλιότερα, µαζί το κάναµε το ̟ρόγραµµα µαζί θα ̟ρέ̟ει να το 
αξιολογήσουµε. Γιατί στην ουσία δεν είναι κά̟οιο καινούριο ̟ρόγραµµα, έτσι να λέµε την 
αλήθεια, είναι το ̟αλιό ̟ρόγραµµα «Ανάσα» στο ο̟οίο βάζουµε κά̟οιες νέες ̟ροτάσεις. 
Και εγώ θα ̟ρότεινα και τελειώνω να συµ̟ληρώσουµε το ̟οσό των 120 εκατοµµυρίων µε 
νέες ̟ροτάσεις χωρίς να φτάσουµε στο ̟οσό των 300 εκατοµµυρίων διαφορετικά για ̟οια 
αειφόρα ανά̟τυξη θα µιλάµε; Τελείωσα ευχαριστώ ̟ολύ. 
 
 
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΑΣΤΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ - Γ.Γ.Π.Η. 
Κύριες δήµαρχε σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ζητήσει ε̟ίσης η οµοσ̟ονδία του αλιευτικού 
συλλόγου, είναι ο ̟ρόεδρος στην αίθουσα; Κύριε ̟ρόεδρε θα σας ̟αρακαλέσω για 3 λε̟τά 
έχουµε φύγει α̟ό το χρόνο ̟άρα ̟ολύ, έχουµε και δεύτερο θέµα. Υ̟άρχουν και άλλοι δυο 
οµιλητές οι ο̟οίοι, ο καθένας σας 3 λε̟τά χρόνο.  
 
 
ΤΣΙΩΛΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ – ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
Καταρχήν θέλω να σας χαιρετίσω και εγώ όλους εδώ ̟έρα. Και ε̟ειδή ο χρόνος ̟ιέζει και 
α̟ό ότι βλέ̟ω έχει α̟αξιωθεί και λίγο τώρα το συµβούλιο, µάλλον κούρασε το θέµα, θα 
̟ροσ̟αθήσω να είµαι σύντοµος. Θέλω λοι̟όν να ̟ω ότι αυτό το εύφορο λιβάδι ̟ου 
είχαµε καταφέραµε να το κάνουµε άγονο µε αλόγιστες ανθρώ̟ινες ̟αρεµβάσεις. Το 
βαφτίσαµε και εθνικό ̟άρκο, βάλαµε και ζώνες Α κτλ, βάλαµε ζώνες Α, αφήσαµε όµως το 
στόµιο ελεύθερο, και εκεί ̟ου είχε µια άλφα ανάσα την κόψαµε και αυτή α̟ό τον 
Αµβρακικό. Ό̟ως εί̟α θα είµαι σύντοµος, ας ̟άµε λίγο ̟ιο µέσα. Είχε α̟οφασιστεί για 
ε̟έκταση του λιµανιού της Πρέβεζας. Πέσαν τα ̟ρώτα τσιµέντινα, εγκαταλείφθηκε το 
σχέδιο, µείναν εκεί ̟έρα, κόβουν τη ροή των νερών. Στήσαµε τη µαρίνα, ̟άµε ̟ιο µέσα. 
Ιχθυοκαλλιέργειες. Έχει α̟οδειχθεί κύριοι ότι ̟ράγµατι ρυ̟αίνουν σε µεγάλο βαθµό. 
Πρέ̟ει εδώ ̟έρα να α̟οφασίσει η ̟ολιτεία να ̟άρει µέτρα. Για να ξανα̟άρει ο 
Αµβρακικός ανάσα ό̟ως ακούµε όλη την ώρα εδώ ̟έρα. Λοι̟όν, ε̟ειδή εί̟α θέλω να 
είµαι σύντοµος, έχω ̟ολλά να αναφέρω αλλά ο χρόνος ̟ιέζει. Ας φτάσουµε στις δεξαµενές 
της Αµφιλοχίας. Στην ΚΥΑ ̟άρθηκαν µέτρα λέει για να ̟ροστατεύσουνε και σε 5 χρόνια 
να φύγουνε. Τηρείται ο νόµος; Α̟οφασίστηκε για δι̟ύθµενα καράβια. 
  
Θέλω να µου ̟ει ένας α̟ό εσάς εδώ µέσα ότι τα καράβια ̟ου µ̟αίνουν είναι δι̟ύθµενα. 
Ένας ̟έστε µου ένας. Το ̟ροβλέ̟ει. ∆εν το βάλανε µέσα; Εντάξει ίσως να κάνω εγώ λάθος. 
Το ̟ροβλέ̟ει βεβαίως, δε µ̟ορεί να κάνω τόσο λάθος. Τέλος ̟άντων ας µην κολλήσουµε 
εκεί ̟έρα. Πάλι στο ίδιο θέµα, οι ελεγκτικοί µηχανισµοί δουλεύουνε; Αυτοί οι κύριοι ̟ου 
ξεφορτώνουν εκεί ̟ριν ακόµη να βγουν α̟ό τον Αµβρακικό τα υ̟ολείµµατα ̟ου έχουν 
µες τις γραµµές τους, γιατί θέλουν να είναι έτοιµοι ̟άλι για φόρτωµα, τα αδειάζουν µες 
τον Αµβρακικό. Πως α̟οδεικνύεται αυτό; Εµείς οι ίδιοι οι ψαράδες µαζεύουµε τα δίχτυα 
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µας, και τα δίχτυα ̟ολλές φορές µυρίζουν καύσιµο, ̟ετρέλαιο. Αυτό δεν είναι µια 
α̟όδειξη ότι ̟ετάν µέσα τα α̟όβλητα; Ασφαλώς και είναι. Ας ̟εράσω λίγο γιατί αναφέρει 
αλιευτικά καταφύγια. Εάν ̟εράσουµε κύριοι το Μενίδι και ̟ιάσουµε τώρα α̟ό Μενίδι, 
µάλλον ας βάλω την Κό̟ραινα, µέχρι τη Σαλαώρα, δεν υ̟άρχει αλιευτικό καταφύγιο 
̟ουθενά. Ο κ. νοµάρχης ξέρει εδώ ̟έρα ότι τουλάχιστον α̟ό το µέρος ̟ου έρχοµαι εγώ 
µια τάφρο την ο̟οία είχαµε ξεκινήσει εµείς µεγάλωσε κάθε χρόνο µ̟αζώνεται κτλ. Άρα 
λοι̟όν δεν ̟ρέ̟ει κάτι να γίνει; Η Κό̟ραινα ̟αλιότερα ήταν λιµάνι. Ήταν το δικό µας 
λιµάνι το λιµάνι του Αµβρακικού. Μ̟αζώθηκε ̟άει και αυτό. ∆εν ̟ρέ̟ει κάτι να γίνει 
εδώ ̟έρα; Ασφαλώς και ̟ρέ̟ει. Κ.ο.κ φτάνουµε στην Κορωνησία, Σαλαώρα κτλ. Στο θέµα 
της ανά̟τυξης, ̟ως θα ̟ετύχουµε ανά̟τυξη; Εάν δε λειτουργήσει ο ήδη υ̟άρχον 
ιχθυογεννητικός σταθµός και αν χρειαστεί να κάνουµε και άλλους, για να εµ̟λουτίσουµε 
τον Αµβρακικό. Έχουµε ένα είδος µοναδικό, τη γαρίδα. Εάν τη γαρίδα, γιατί µε τους 
ρυθµούς ̟ου ̟άµε τώρα, όλο και ̟ιο κάτω ̟άµε, εάν δεν την ̟αράγουµε µετά να την 
αφήσουµε ελεύθερη µες τον Αµβρακικό και να δώσουµε και κίνητρα στους αλιείς να 
ανα̟τύξουν δράση, δηλαδή ̟ως, κάτι ̟αρόµοιο µε τα ιβάρια, η τεχνογνωσία υ̟άρχει. Να 
̟αράγουµε τη γαρίδα, ̟ως θα ̟ετύχουµε ανά̟τυξη; Πρέ̟ει λοι̟όν ̟ρώτα να ̟αράγουµε 
το είδος, να το ξαναφέρουµε µέσα το είδος και µετά να κάνουµε όλα τα άλλα ̟ου 
χρειάζονται, δηλαδή τυ̟ο̟οίηση, ̟ιστο̟οίηση κ.ο.κ.  
 
Λοι̟όν, όλα αυτά είναι µαζεµένα ̟ου τα λέω, ̟ροβλέ̟ονται µελέτες, και άλλες µελέτες 
̟ολλές µελέτες και θέλω να κλείσω µε ένα ερώτηµα: αυτές οι µελέτες ̟ου θα γίνουν, θα 
γίνουν σαν τις ̟ροηγούµενες µελέτες; ∆ηλαδή κατά ̟αραγγελία; Ή θα είναι α̟ό κά̟οιο 
κρατικό φορέα, δηλαδή σοβαρές µελέτες, κά̟οιο ΤΕΙ κά̟οιο ̟ανε̟ιστήµιο ή δεν ξέρω τι, ή 
θα είναι µελετητικά γραφεία; Μιας και ο χρόνος ̟ιέζει τόσο ̟ολύ, τελειώνω, και άλλα 
ήθελα αλλά το α̟αξιώσαµε λίγο τώρα. Ευχαριστώ.  
 
 
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΑΣΤΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ - Γ.Γ.Π.Η. 
∆εν α̟αξιώθηκε τί̟οτα κύριε ̟ρόεδρε, αλίµονο, δεν ξέρω ̟ου αναφερθήκατε, σας 
ευχαριστώ ̟άντως. Έχει ζητήσει το λόγο. Κύριε Οικονόµου θα σας ̟αρακαλέσω ̟άρα 
̟ολύ, 3 λε̟τά λέτε αλλά δεν κατεβαίνετε α̟ό το βήµα. Ωραία σας ευχαριστώ. 
 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ – ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
Κυρία ̟ρόεδρε αφού ̟ρώτα α̟ό όλα σας ευχαριστήσω εκ µέρους του διοικητικού 
συµβουλίου της ̟ανη̟ειρωτικής συνοµοσ̟ονδίας Ελλάδος για την ̟ρόσκληση ̟ου µας 
στείλατε αλλά και για το άριστο ε̟ί̟εδο συνεργασίας ̟ου έχουµε εξασφαλίσει α̟ό της 
αναλήψεως των καθηκόντων σας. Θέλω να τονίσω ̟ως τα δεδοµένα της ̟ραγµατικότητας 
είναι τέτοια ̟ου η η̟ειρωτική α̟οδηµία να διατηρεί µερικές ε̟ιφυλάξεις οι ο̟οίες 
εκ̟ορεύονται α̟ό το γεγονός ότι ̟ριν α̟ό ενάµισι ̟ερί̟ου χρόνο το Πανε̟ιστήµιο 
Πατρών υ̟ό τους καθηγητές Κουτσικό̟ουλο και Φερεντίνο συνέταξε µια µελέτη για τον 
Αµβρακικό ̟ου καταλήγει, συµ̟εραίνει µάλλον, ότι ο Αµβρακικός α̟οτελεί ̟λέον νεκρή 
θάλασσα. Το γεγονός ότι σήµερα γνωρίζουµε α̟ό µελέτες ακριβώς τον όγκο, την 
̟οιότητα, τη χρονική διακύµανση και τις ̟ηγές ρύ̟ανσης αυτό µας οδηγεί στο 
συµ̟έρασµα ότι θα έ̟ρε̟ε τουλάχιστον η µελέτη να έχει ένα σαφές ̟ρόγραµµα 
καθαρισµού του Αµβρακικού και στη συνέχεια να ̟ροχωρήσουν όλα τα άλλα. Και το 
δεύτερο ̟ου θα ήθελα να ε̟ισηµάνω ̟ου και εκεί έχουµε ε̟ιφυλάξεις είναι το ότι 
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οµολογείται ̟λέον α̟ό τον εισηγητή κατά τρό̟ο ρητό ότι, να το δω ̟ως το λέει ακριβώς, 
στον άξονα Α ότι δεν αφορά το σύνολο των γενικών υ̟οδοµών ̟ου έχει ανάγκη η 
̟εριοχή. Μή̟ως η λογική των ε̟ιµέρους ̟αρεµβάσεων και όχι η σύνταξη, η ̟ροώθηση και 
η υλο̟οίηση ενός ολοκληρωµένου ̟ρογράµµατος ενεργειών και ̟ράξεων θα έχει τα 
αντίθετα ακριβώς α̟οτελέσµατα α̟ό αυτά α̟ό τις ̟ροθέσεις ̟ου έχει η εισήγηση; Αυτές 
είναι οι ε̟ιφυλάξεις µας εµείς το χαιρετίζουµε ωστόσο, θα το ̟αρακολουθούµε α̟ό κοντά 
και σας ανακοινώνω ότι α̟ό Σε̟τέµβριο η Η̟ειρωτική Α̟οδηµία µε το ε̟ιστηµονικό 
δυναµικό ̟ου έχει στην Αθήνα θα συντάξει ένα ολοκληρωµένο ̟ρόγραµµα και θα το θέσει 
εις τη διάθεση του εισηγητή ο ο̟οίος κά̟οτε ήταν και σύµβουλος της Πανη̟ειρωτικής και 
σας ευχαριστώ. 
 
 
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΑΣΤΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ - Γ.Γ.Π.Η. 
Και εγώ σας ευχαριστώ. Α̟ό την ΕΤΑΝΑΜ ο κ. Τσούτσης, διευθύνων σύµβουλος. 
 
 
ΤΣΟΥΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΤΑΝΑΜ 
Κυρία ̟εριφερειάρχη Η̟είρου, καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την 
̟ρόσκληση ̟ου µας κάνατε για το σηµερινό θέµα. Όσον αφορά λοι̟όν το σηµαντικότατα 
θέµα ̟ου σήµερα συζητείται στο ̟εριφερειακό συµβούλιο έχω να ε̟ισηµάνω τα εξής. 
Είναι α̟ό τις λίγες φορές ̟ου η το̟ική αυτοδιοίκηση 1ο και 2ο βαθµό µε σύµ̟νοια, 
υ̟οµονή κατόρθωσαν µέσω της ΕΤΑΝΑΜ να καταθέσουν ένα καινοτόµο ̟ρόγραµµα το 
ο̟οίο σήµερα ̟αρουσιάζεται ε̟ικαιρο̟οιηµένο και φυσικά µε σαφώς καλύτερο 
̟ροϋ̟ολογισµό. Εδώ θα ̟ρέ̟ει να γίνει σαφές ότι η ΕΤΑΝΑΜ κατάφερε να καταθέσει ένα 
̟ρόγραµµα ̟ου σήµερα α̟οτελεί για τον τό̟ο ̟ροτεραιότητα και θα ήταν ευχής έργο, και 
α̟ό άλλους οµιλητές σηµειώθηκε, εάν στη συνέχεια α̟οτελούσε λόγω της τεχνογνωσίας 
και της βάσης δεδοµένων ̟ου διαθέτει η ίδια έναν α̟ό τους ̟αράγοντες τεχνικής 
διαχείρισης και ελέγχου της υλο̟οίησης του ̟ρογράµµατος. Παράλληλα ̟ιστεύω ότι για 
την ολοκλήρωση του ̟ρογράµµατος αυτού α̟αιτείται καλύτερη ̟ροετοιµασία του 
̟ροϋ̟ολογισµού. Παρότι η υλο̟οίησή του είναι σταδιακή άρα και η α̟ορροφητικότητά 
του κατ’ έτος θα είναι και αυτή σταδιακή. Που µε ̟ρόχειρους υ̟ολογισµούς ̟ιστεύω ότι 
µέσα σε 5 µε 7 χρόνια υλο̟οίησης συζητάµε για 20 εκατοµµύρια έργο το χρόνο.  
 
Τέλος όσον αφορά το φορέα διαχείρισης, θα ήθελα να ̟ω στον φίλο µου τον Κώστα ότι 
δεν ̟ρέ̟ει τον φορέα διαχείρισης εµείς, ̟ου τόσα χρόνια ̟αλέψαµε για να τον στήσουµε 
και την ΚΥΑ δεν ̟ρέ̟ει να τον α̟αξιώνουµε. ∆ιότι το φορέα διαχείρισης τον α̟οτελούµε 
οι ίδιοι. Ο κ. Πα̟αβασιλείου είναι στο διοικητικό συµβούλιο, εγώ α̟ό την ΕΤΑΝΑΜ, ο 
δήµαρχος Πρέβεζας α̟ό τις ΤΕ∆Κ, φορείς των αλιέων και υ̟ηρεσιακοί ̟αράγοντες, αυτοί 
είναι στο φορέα διαχείρισης. ∆εν υ̟άρχει ̟λειοψηφία οι α̟οφάσεις είναι ουσιαστικά και 
τυ̟ικά οµόφωνες. Και δεν ξέρω τώρα κατά ̟όσο ο ̟ρόεδρος του φορέα εκφράζει α̟όψεις 
δικές του. Ο φορέας εκφράζεται µέσα α̟ό ένα όργανο το διοικητικό συµβούλιο το ο̟οίο 
κινείται µέσα στα ̟λαίσια της ΚΥΑ και µέσα στα ̟λαίσια του νόµου ̟ου τον καθορίζει. 
Α̟ό την άλλη µεριά σαν φορέας έχει συγκεκριµένη ά̟οψη η ο̟οία σήµερα κατατέθηκε. 
Όσον αφορά τώρα την ΕΤΑΝΑΜ θα µ̟ορούσα να ̟ω ότι η συνεργασία της µε τους 
φορείς, τους δήµους, τις νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις µέχρι σήµερα είναι άψογη και για 
αυτό ήδη βρισκόµαστε στην ευχάριστη θέση αυτή τη στιγµή να είµαστε σε διαδικασία 
υλο̟οίησης δύο τεράστιων ̟ρογραµµάτων. Ένα του Leader και ένα του Leader Αλιείας. 
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Και ήθελα να ευχαριστήσω για αυτό όλους τους εκ̟ροσώ̟ους της το̟ικής αυτοδιοίκησης 
και να ευχηθώ σε εσάς αγα̟ητή ̟εριφερειάρχη να έχετε δύναµη και κουράγιο για τη 
συνέχεια. 
 
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΑΣΤΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ - Γ.Γ.Π.Η. 
Ευχαριστώ. Έχει ζητήσει το λόγο ο κ. Σταµουλάκης και ο κ. Μίχας µετά ο ̟ρόεδρος του 
κτηνοτροφικού συνεταιρισµού Άρτας. 
 
 
ΣΤΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ∆.Ε.Π.Η. 
Εξάλλου έλλει̟ε ο αντι̟ρόσω̟ος του ΤΕΕ ο̟ότε δικαιούµαι ένα λε̟τό µόνο. Θα ήθελα να 
τονίσω ακούστηκε φυσικά το θέµα του Αµβρακικού σε καµία ̟ερί̟τωση δε µ̟ορεί να 
θεωρηθεί ένα ̟οσοτικό ̟ρόβληµα και ούτε µ̟ορεί να αντιµετω̟ιστεί µε ̟οσοτικούς 
̟αραµέτρους. Είναι ένα ̟ρόγραµµα, είναι ένα θέµα ̟οιοτικά, ̟ρέ̟ει να αντιµετω̟ιστεί 
καθαρά µε ̟εριβαλλοντολογικούς όρους ̟ροστασίας του ̟εριβάλλοντος και µε αυτόν τον 
τρό̟ο θα δροµολογηθεί και η ανά̟τυξη. Αλλά αυτές έχουν ει̟ωθεί και το Τεχνικό 
Ε̟ιµελητήριο τα έχει ̟ει ε̟ανειληµµένα και µάλιστα θυµάµαι τη συνεργασία µε τον 
Κώστα τον Αρβανίτη ̟ριν α̟ό 15-20 χρόνια ̟ερί̟ου όταν κάναµε την ̟ρώτη οµάδα 
εργασίας για την ̟ροστασία του Αµβρακικού κόλ̟ου. Το Τεχνικό Ε̟ιµελητήριο θα 
συµβάλει σε αυτή τη διαδικασία συνέχεια, αλλά θέλω να τονίσω δυο µόνο θέµατα και για 
αυτό ̟ήρα το λόγο. Ότι δυο σηµαντικές ̟αρεµβάσεις ̟ου υ̟άρχουν στον Αµβρακικό και 
είναι φυσικές ̟ερισσότερο και ταυτόχρονα όµως τεχνικές, δηλαδή το θέµα της 
υφαλµύρωσης των υ̟ογείων υδάτων ό̟ως και το θέµα της διάβρωσης των ακτών δεν 
ακούστηκε. Και µάλιστα είναι σηµαντικά θέµατα τα ο̟οία θεωρώ ότι ̟ρέ̟ει να τα λάβουν 
υ̟’ όψιν το ̟ρόγραµµα και να ληφθούν µέτρα και δράσεις για την ̟ροστασία και της 
διάβρωσης των ακτών αλλά και µέτρα της υφαλµύρωσης των υ̟ογείων υδάτων. Ο λόγος 
̟ου ̟ήρα το λόγο αυτός ήταν βασικά γιατί θεωρώ ότι ̟ρέ̟ει να τονιστεί αυτό ιδιαίτερα 
και θέλω ε̟ίσης να κάνω µια ̟ρόταση στο φορέα διαχείρισης θα θεωρούσα σηµαντικό να 
υ̟ήρχε και εκ̟ρόσω̟ος του Τεχνικού Ε̟ιµελητηρίου θα συνέβαλε ̟ραγµατικά σε µια 
τεχνική ά̟οψη αυτών των θεµάτων. Μόνο αυτά τα λίγα ευχαριστώ ̟άρα ̟ολύ.  
 
 
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΑΣΤΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ - Γ.Γ.Π.Η. 
Και εγώ σας ευχαριστώ κ. Σταµουλάκη. Πραγµατικά είναι θέσεις ̟ου καταθέσατε το 
Τεχνικό Ε̟ιµελητήριο ̟ου δεν έχουν ει̟ωθεί σε όλη τη διάρκεια της συζήτησης. Ο κ. 
Μίχας. 
 
 
ΜΙΧΑΣ ΠΑΥΛΟΣ  – ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ ΑΡΤΑΣ 
Σας ευχαριστώ κα ̟εριφερειάρχη. Κύριοι βουλευτές, κύριοι νοµάρχες, κύριοι δήµαρχοι, 
κύριοι εκ̟ρόσω̟οι των φορέων είµαστε µια α̟ό τις ε̟ιχειρήσεις α̟ό αυτές ̟ου µολύνουν 
τον Αµβρακικό κόλ̟ο. Ο ̟τηνοτροφικός συνεταιρισµός Άρτας. Ό̟ως είχαµε χρέος και 
κάναµε µια µεγάλη ε̟ένδυση και λύσαµε το ̟ρόβληµα των ζωικών α̟οβλήτων όχι µόνο 
της ̟εριοχής του ̟τηνοτροφικού συνεταιρισµού Άρτας αλλά και της ευρύτερης ̟εριοχής 
ό̟ου κάνουµε διαχείριση µε υψηλή τεχνογνωσία και ̟αράγουµε µε τα ζωικά α̟όβλητα 
βιοντίζελ, ̟αράγουµε τροφές για ζώα συντροφιάς και ̟αράγουµε και θερµική ενέργεια 
ό̟ου εξυ̟ηρετείται όλο το ̟τηνοσφαγείο µας. Ό̟ως είχαµε χρέος λοι̟όν έχουµε κάνει µια 
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εµ̟εριστατωµένη µελέτη µια γερµανική εταιρία να λύσουµε το ̟ρόβληµα της ̟εριοχής 
α̟ό των στερεών α̟οβλήτων των ̟τηνοτροφείων, των χοιροστασίων, των τυροκοµείων 
̟ου έχουν ̟ρόβληµα µεγάλο µε το τυρόγαλο και τις φλούδες του ̟ορτοκαλιού. Μιλάµε 
για ̟ολύ µεγάλες ̟οσότητες, θα σας ̟ω κά̟οια νούµερα 30 χιλιάδες τόνους ̟ερί̟ου είναι 
η κουτσουλιά των ̟τηνοτροφείων της ̟εριοχής, όχι µόνο του ̟τηνοτροφικού 
συνεταιρισµού αλλά του Μιµίκου, της Βοκτάς ̟ου δραστηριο̟οιείται στην ̟εριοχή µας 
και του Νιτσάκου και δυο µικρές ̟ου είναι του Λιόγκα και τα κοτό̟ουλα Ανέζας. Όλα 
αυτά βάση του νόµου τα στερεά α̟όβλητα ̟ρέ̟ει να ενσωµατώνονται µέσα σε 48 ώρες 
στα χωράφια. Στα χωράφια όµως δεν είναι ̟άντα ο καιρός ̟ου µ̟ορούµε να 
καλλιεργήσουµε και να ενσωµατώσουµε ε̟οµένως τα αφήνουµε σωρό και όταν βρέχει ̟ου 
θα καταλήξουν τα λήµµατα τα νερά αυτά τα βρώµικα κτλ, στον Αµβρακικό κόλ̟ο. Το ίδιο 
γίνεται και µε τα χοιροστάσια. Έχουµε κάνει λοι̟όν µια εµ̟εριστατωµένη µελέτη η ο̟οία 
µε υψηλή τεχνογνωσία έχουµε δει εργοστάσια, είµαστε ̟λέον εάν θεού θέλοντος της 
̟εριφερειάρχης το δει το θέµα θετικά να το υλο̟οιήσουµε το έργο. Είναι ύψους 10 
εκατοµµυρίων ευρώ θα λύσουµε καίριο ̟ρόβληµα. Χωρίς αυτό το έργο δε νοµίζω ότι 
µ̟ορεί να υ̟άρξει ̟ροστασία του Αµβρακικού κόλ̟ου. Ότι και αν άκουσα εδώ είναι 
βοηθήµατα και όχι λύσεις. Εάν δε λυθούν αυτά τα στερεά α̟όβλητα των κτηνοτροφικών 
ε̟ιχειρήσεων, η φλούδα του ̟ορτοκαλιού και τα τυροκοµικά. Σας ευχαριστώ ̟άρα ̟ολύ 
̟ου µε ακούσατε.  
 
 
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΑΣΤΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ - Γ.Γ.Π.Η. 
Ευχαριστώ και εγώ κ. Μίχα. ∆εν υ̟άρχει άλλος οµιλητής. Παρακαλώ το όνοµά σας. Α, 
̟ρέ̟ει να βάλω τα άλλα γυαλιά ̟ρόεδρε µε συγχωρείς. 
 
 
ΚΟΣΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΟΜΜΕΝΟΥ 
Ευχαριστώ κα Γενικέ. Μια ερώτηση αλλά να εκφράσω ̟ρώτα έναν ̟ροβληµατισµό και µια 
ε̟ισήµανση. Αφού βέβαια ̟ρέ̟ει να ̟ούµε ότι, ̟ροσω̟ικά εγώ για το σχέδιο αυτό, δε 
µ̟ορώ να µην διακρίνω την ̟ροσ̟άθεια να ισορρο̟ήσει την ανάγκη να σώσουµε τη 
διαφορετικότητα του Αµβρακικού αλλά και α̟ό την άλλη µεριά να εκµεταλλευτούµε 
αυτήν τη διαφορετικότητα, να εκφράσω τον ̟ροβληµατισµό  όσον αφορά τον άξονα για 
το υδρολογικό ισοζύγιο για τη διαχείριση των αλιευτικών ̟όρων και για την κατανοµή 
των ̟όρων στον 3ο και 4ο άξονα. Η γνώµη µου είναι ότι σε ό,τι αφορά το υδρολογικό 
ισοζύγιο υ̟άρχει µια µελέτη ό̟ως λέει το ̟ρόγραµµα εγώ ̟ροσω̟ικά δεν ξέρω τι ακριβώς 
̟εριλαµβάνει αυτή η µελέτη, αλλά ̟ρέ̟ει να ε̟ισηµάνω το ̟ρόβληµα µε τον ̟οταµό 
Άραχθο και µε τον ̟οταµό Λούρο ̟ου ήταν οι βασικοί τροφοδότες του Αµβρακικού και 
µε τα φράγµατα ̟ου υ̟άρχουν ειδικά στον Άραχθο το ̟ρόβληµα το µεγάλο ̟ου 
δηµιουργείται και δεν ξέρω αν ̟ροβλέ̟ει ̟άνω σε αυτό κάτι η µελέτη αυτή.  
 
Ε̟ίσης το ̟ρόβληµα της ροής του Αράχθου και του φράγµατος δηµιουργεί και διάβρωση 
των εδαφών ό̟ως ε̟ισήµανε και ο κύριος ̟ριν και υφαλµύρωση των εδαφών και σε ότι 
αφορά τη διαχείριση των αλιευτικών ̟όρων δεν είναι θέµα ότι καταστρέφονται οι 
λουρονησίδες α̟ό κλιµατικές αλλαγές, εµείς στην ̟εριοχή µας έχουµε καταστροφή των, 
µια λιµνοθάλασσα ̟ου ̟ήγε να γίνει καταστράφηκε και καταστρέφεται και διαβρώνεται 
συνεχώς λόγω του φράγµατος. Υ̟άρχει διάθεση στην ̟εριοχή εκφρασµένη α̟ό τους 
ψαράδες του Κοµµένου, των Συκιών και του Λουτροτό̟ου και ήδη έχουν κάνει ένα 
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συνεταιρισµό και έχουµε κάνει συζητήσεις για εκµετάλλευση της ̟εριοχής ως αλιευτικό 
̟άρκο. Αυτό θα δηµιουργήσει όµως, υ̟άρχουν κά̟οια ̟ροβλήµατα µε τη διάβρωση αυτή 
των εδαφών. Τώρα στο θέµα της εκµετάλλευσης της διαφορετικότητας του Αµβρακικού 
̟ιστεύω ότι γύρω α̟ό τον Αµβρακικό υ̟άρχουν ̟άρα ̟ολλές δραστηριότητες, κινούνται 
άνθρω̟οι, ζουν α̟ό τον Αµβρακικό και καλώς ή κακώς υ̟άρχουν υφιστάµενες 
δραστηριότητες ̟ου κινούνται σε µια λάθος λογική και ̟ου λειτουργούν ̟ολλές φορές σε 
βάρος του Αµβρακικού. Νοµίζω ότι ̟ρέ̟ει να ̟έσει µεγάλο βάρος στο 4ο άξονα ̟ου 
αφορά τις καινοτοµίες και στον εξορθολογισµό των γεωργικών ̟ρακτικών. Γιατί εντάξει 
είναι ο 3ος 4ος νοµίζω ότι ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει, να αλλάξει η κατανοµή µεταξύ 3ου και 4ου 
άξονα. Λοι̟όν ευχαριστώ. Α, συγνώµη την ερώτηση. Έχουµε κάνει µελέτες οι ο̟οίες 
κινούνται στη φιλοσοφία του ̟ρογράµµατος και ̟ου έχουν να κάνουν µε έργα ̟ου 
µ̟ορούν να ενταχτούν στο Leader ή στο ΕΣΠΑ. ∆ηλαδή κά̟οια τέτοια έργα θα 
συµ̟εριληφθούν σε αυτό το ̟ρόγραµµα; Πως θα γίνει δηλαδή; Ανοίγουν τα Leader ας 
̟ούµε, καταθέτουµε ̟ροτάσεις στα leader, εγκρίνονται κά̟οιες ̟ροτάσεις. Μ̟αίνουν σε 
αυτό το ̟ρόγραµµα, ̟ως θα γίνει; 
 
 
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΑΣΤΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ - Γ.Γ.Π.Η. 
Λοι̟όν έχει κλείσει ο κύκλος όλων των οµιλητών. Κύριε Αρβανίτη θα ̟ρότεινα όλες τις 
̟ροτάσεις ̟ου ακούστηκαν α̟ό τους διοικητικούς και οι ̟ροβληµατισµοί να 
συµ̟εριληφθούν, να ψηφιστούν α̟ό τα µέλη του ̟εριφερειακού συµβουλίου και να 
µεταφερθούν στην ̟ολιτική ηγεσία του υ̟ουργείου µας, ώστε να γίνουν α̟οδεκτές κατά 
το δυνατό. Εγκρίνονται; Ψηφίζουµε; Εγκρίνεται. Ωραία, ̟ριν ̟ροχωρήσω στο δεύτερο 
θέµα ̟ου θα ήθελα όσο γίνεται να είµαστε ̟ιο συγκεκριµένοι και σύντοµοι, θέλω να 
α̟αντήσω στους κυρίους δηµάρχους ̟ου αναφέρθηκαν στις µονάδες ε̟εξεργασίας των 
ληµµάτων για τους ΟΤΑ του Αµβρακικού, Αράχθου, Κοµ̟οτίου, Πέτα, Φιλοθέης, 
Αρταίων και ∆ΕΥΑ Άρτας ότι θα γίνει µια ειδική σύσκεψη µε όλους τους εµ̟λεκοµένους 
δήµους την ε̟όµενη εβδοµάδα ̟ροκειµένου να ξεκαθαρίσουµε τι θα γίνει µε τους 
βιολογικούς καθαρισµούς και µε τα δίκτυα α̟οχέτευσης αυτών των δήµων. Ε̟ίσης θέλω 
να σας ανακοινώσω, µιας και ει̟ώθηκαν ̟ράγµατι ̟άρα ̟ολλά για τον κ. Αρναουτάκη 
για τον υφυ̟ουργό Οικονοµίας και Ανταγωνιστικότητας, και ακούστηκαν ̟ολλά, θέλω να 
σας ̟ω και µάλλον το γνωρίζετε όλοι σας ότι ̟αρόλη την κρίση ̟ου διακατέχει και τη 
χώρα αλλά και γενικά την οικονοµική στενότητα λόγω της συγκυρίας, το χειµώνα είχαµε 
̟άρα ̟ολλές ζηµιές κυρίως στο νοµό Ιωαννίνων α̟ό τα ̟ληµµυρικά φαινόµενα, και 
Πρεβέζης αλλά και άλλες νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις. Α̟ό συσκέψεις ̟ου είχαµε κάνει 
και καταγραφές είχαµε εντο̟ίσει τα ̟ροβλήµατα οι νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις και οι 
δήµοι και στη σύσκεψη είχαµε εξειδικεύσει και η ̟εριφέρεια Η̟είρου εξειδικεύσεις µε 
συνεργεία δικά της στις ζηµιές, ζητήθηκε λοι̟όν ένα ειδικό έργο για αυτό α̟ό την 
υ̟ουργό και τον υφυ̟ουργό το ο̟οίο χρηµατοδοτήθηκε µε 5 εκατοµµύρια ευρώ 
υ̟ογράφτηκε, έχει µια µικρή χρηµατοδότηση για το 2010 εξάλλου δε νοµίζω ότι 
̟ρολαβαίνουν αυτά τα έργα να δηµο̟ρατηθούν και να κόψουν και το σύνολο των 
δα̟ανών τους να ολοκληρωθούν, αυτό θεωρώ ότι είναι ̟άρα ̟ολύ σηµαντικό γιατί 5 
εκατοµµύρια σε µια δεδοµένη οικονοµική συγκυρία θα ̟ρέ̟ει λοι̟όν εδώ να σας το 
αναφέρω και να σας ̟ω ότι ̟ραγµατικά το υ̟ουργείο Οικονοµίας και 
Ανταγωνιστικότητας ότι ζητήσει η ̟εριφέρεια αλλά και οι φορείς και οι αυτοδιοικητικοί 
αντα̟οκρίνεται στο βαθµό ̟ου µ̟ορεί. Και ̟έρα α̟ό αυτό να σας ανακοινώσω, αν και θα 
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έρθει και στο γραφείο των αυτοδιοικητικών, ε̟ειδή είναι εδώ οι δήµαρχοι την α̟όφαση 
της κεντρικής ε̟ιτρο̟ής ̟αρακολούθησης του Θησέα, για το ̟ρόγραµµα του Θησέα ότι 
συνεχίζεται, είναι και ο κ. Κλεφτάκης εδώ αν θέλετε κά̟οιες διευκρινήσεις στο διάδροµο 
εκεί στο ̟εριθώριο. Θα α̟οσταλεί το σχέδιο, έχει ήδη α̟οσταλεί α̟ό σήµερα, έχει φύγει 
α̟ό σήµερα για τα γραφεία σας, ο̟ότε σύντοµα µέσα στο ̟ρώτο 15νθήµερο του Ιουνίου 
ό̟ως µε ενηµέρωσε ο κ. Κλεφτάκης θα συσταθεί και η ̟εριφερειακή ε̟ιτρο̟ή 
̟αρακολούθησης του ̟ρογράµµατος.  
 
 

ΘΕΜΑ 2ον 
 
Να µ̟ούµε όµως στο δεύτερο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ̟ου είναι οι µελέτες για την 
ωρίµανση των έργων υ̟οδοµής στο ΕΣΠΑ. Στο 1ο ̟εριφερειακό συµβούλιο είχαµε 
̟ραγµατικά καταθέσει, είχατε µάλλον καταθέσει, όλοι τους ̟ροβληµατισµούς σας και 
είχαµε δια̟ιστώσει ότι υ̟άρχουν ελλείψεις και τροχο̟έδη ως ̟ρος την υλο̟οίηση των 
µελετών, ως ̟ρος την υλο̟οίηση για να γίνουν τα έργα ώριµα και να υλο̟οιηθούν, η 
έλλειψη κυρίως των µελετών και της ωρίµανσης των έργων για να χρηµατοδοτηθούν α̟ό 
το ΕΣΠΑ. Πάλι το υ̟ουργείο Οικονοµίας και ο κ. Αρναουτάκης έκαναν µια ειδική ΣΑΜΠ 
στην ο̟οία α̟εστάλη στην ̟εριφέρεια, α̟εστάλη σε όλους τους δήµους και τις 
νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις για τις ̟ροτάσεις τους, όµως η ΣΑΜΠ αυτή θα ̟ρέ̟ει να σας 
̟ω, αν και την ̟ήρατε όλοι στα χέρια σας, ότι δεν αναφέρεται σε όλο το σύνολο των 
µελετών ̟ου µ̟ορεί να υ̟άρξουν σε όλη την ̟εριφέρεια αλλά εξειδικεύει τη ΣΑΜΠ ώστε 
να καλύ̟τει ανελαστικές υ̟οχρεώσεις ή συµ̟ληρωµατικά άλλων δηλαδή κά̟οια µελέτη η 
ο̟οία είναι άκρως α̟αραίτητη να γίνει, µελέτες ̟ου χρειάζεται να ε̟ικαιρο̟οιηθούν και 
να συµ̟ληρωθούν και οι ο̟οίοι θα συνεισφέρουν σηµαντικά στην κάλυψη του κανόνα 
ν+3. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι εδώ δεν έχουµε να συζητήσουµε στο δεύτερο θέµα ε̟ί του 
συνόλου των µελετών για την Ή̟ειρο και µ̟αίνει µια ιεράρχηση στις µελέτες αυτές ̟ου 
αφορούν το ̟εριβάλλον, τις υ̟οδοµές υγείας ̟ρόνοιας, υ̟οδοµές ̟αιδείας και οδικές 
µεταφορές, δεν αναφέρονται στην Ή̟ειρο, οδικές µεταφορές υ̟ερτο̟ικής σηµασίας ή 
αστικών κέντρων της ̟εριφέρειας. Η αξιολόγηση διευκρινίζει ε̟ίσης ότι η αξιολόγηση 
αυτή γίνεται α̟ό την ενδιάµεση διαχειριστική αρχή της ̟εριφέρειας ̟ου έχει και το 
̟ρόγραµµα το ΕΣΠΑ ̟ου χειρίζεται το ̟ρόγραµµα. Εισηγητής είναι ο κ. Μανταλόβας, κ. 
Μανταλόβα. Το έχετε διαβάσει, λοι̟όν. Αν υ̟άρχουν τότε κά̟οιες ̟αρατηρήσεις. Μισό 
λε̟τό, µισό λε̟τό, σας ̟αρακαλώ, κ. Μ̟ανταλόβα θέλετε να αναφερθείτε λίγο να ̟είτε 
δυο λόγια. 
 
 
ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ – ΣΤΕΛΕΧΟΣ Ε∆Α 
Αν θέλετε ̟άρα ̟ολύ γρήγορα να σας ̟αρουσιάσω το ̟λαίσιο αξιολόγησης, ̟άρα ̟ολύ 
γρήγορα, συµ̟ληρωµατικά σε σχέση µε αυτά ̟ου εί̟ατε. Ό̟ως εί̟ατε ο στόχος των 
µελετών αυτών είναι αφενός η ε̟ίσ̟ευση της υλο̟οίησης του ΕΣΠΑ, η ικανο̟οίηση των 
υ̟οχρεώσεων ̟ου α̟ορρέουν α̟ό την εφαρµογή του κανόνα ν+3 και ασφαλώς και η 
ε̟ίτευξη των στόχων του ̟ρογράµµατος σταθερο̟οίησης και ανά̟τυξης. Το Υ̟ουργείο 
Οικονοµίας και Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας θα ̟ροβεί µιας ειδικής ανά 
̟εριφέρεια ΣΑΜΠ ̟ροκειµένου να εξασφαλιστεί η χρηµατοδότηση της εκ̟όνησης ή και 
ε̟ικαιρο̟οίησης µελετών ωρίµανσης δηµοσίων έργων ̟ου αφορούν την τρέχουσα 
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̟ρογραµµατική ̟ερίοδο. Ποιο είναι τώρα το ̟λαίσιο εφαρµογής και ̟ως αυτά 
αξιολογήθηκαν α̟ό την ενδιάµεση διαχειριστική αρχή. Οι ̟ροτάσεις των µελετών οι 
ο̟οίες έγιναν α̟ό τους φορείς σε συνέχεια του εγγράφου ̟ου α̟έστειλε η Γενική 
Γραµµατεία της ̟εριφέρειας θα ̟ρέ̟ει τα έργα, οι µελέτες µάλλον να α̟οδίδουν έργα τα 
ο̟οία θα είναι συµβατά µε τα εγκεκριµένα ε̟ιχειρησιακά ̟ρογράµµατα και ε̟ιλέξιµα 
σύµφωνα µε τα κριτήρια ε̟ιλογής των ̟ράξεων και όσον αφορά εµάς να είναι συµβατά µε 
το δικό µας ε̟ιχειρησιακό ̟ρόγραµµα, να ολοκληρώνονται εντός των χρονικών ορίων 
ε̟ιλεξιµότητας του ΕΣΠΑ και αυτό είναι ̟άρα ̟ολύ σηµαντικό.  
 
Τώρα ̟οιες είναι οι ̟ροτεραιότητες τις ο̟οίες οι ̟ροτάσεις των µελετών θα ̟ρέ̟ει να 
αφορούν. Κατά α̟οκλειστικότητα το ̟εριβάλλον και κυρίως ό,τι αφορά έργα διαχείρισης 
στερεών α̟οβλήτων ̟ου ολοκληρώνουν τον ̟εριφερειακό σχεδιασµό διαχείρισης 
α̟οβλήτων καθώς και µελέτες ̟ου συνδέονται µε τις υ̟οχρεώσεις της χώρας, αυτές είναι 
οι ανελαστικές υ̟οχρεώσεις της χώρας σε κοινοτικές οδηγίες ̟ου αφορούν τις 
εγκαταστάσεις ε̟εξεργασίας ληµµάτων. Να αφορούν υ̟οδοµές υγείας ̟ρόνοιας, να 
αφορούν υ̟οδοµές ̟αιδείας, να αφορούν οδικές µεταφορές µόνο όταν τα ̟ροτεινόµενα 
έργα είναι υ̟ερτο̟ικής σηµασίας και ειδικότερα της σύνδεσης των αστικών κέντρων της 
̟εριφέρειας µε τα διευρω̟αϊκά δίκτυα και τις ̟ύλες εισόδου της χώρας ή αστικών 
κέντρων µεταξύ τους. Και τελευταία να υ̟άρχει σηµαντική συνεισφορά στους στόχους του 
ε̟ιχειρησιακού ̟ρογράµµατος ό̟ως αυτοί είναι καθορισµένοι και υψηλό ανα̟τυξιακό 
α̟οτέλεσµα. Για να µη σας κουράσω να τρέξω λίγο γιατί ουσιαστικά. Οι µελέτες οι ο̟οίες 
̟ροτείνονται για χρηµατοδότηση ουσιαστικά αφορούν 3 κατηγορίες. Είναι νέες µελέτες, 
είναι µελέτες δηλαδή ̟ου υ̟έβαλαν τώρα οι φορείς σε α̟άντηση της ̟ρόσκλησης ̟ου 
έβγαλε η Γενική Γραµµατεία της ̟εριφέρειας είναι µελέτες οι ο̟οίες είχαν καταρχήν 
ενταχθεί στο Γ’ΚΠΣ ̟ροκειµένου να ωριµάσουν έργα του ΕΣΠΑ και α̟εντάχθησαν στην 
̟ορεία σχεδόν στο σύνολό τους ε̟ειδή οι µελέτες αυτές δεν ολοκληρώθηκαν ή δεν 
α̟έδωσαν έργα και είναι µελέτες ̟ου χρήζουν ε̟ικαιρο̟οίηση συµ̟λήρωσης.  
 
Σε κάθε ̟ερί̟τωση όµως θέλω να τονίσω ότι όλες αυτές οι κατηγορίες µελετών θα ̟ρέ̟ει 
να υ̟ακούουν στις θεµατικές ̟ροτεραιότητες ̟ου ̟ριν α̟ό λίγο ανέφερα. Θέλω να σας 
αναφέρω ότι υ̟οβλήθησαν α̟ό τους φορείς 115 νέες µελέτες αυτός είναι ο αριθµός 
µελετών, ο αιτούµενος ̟ροϋ̟ολογισµός των µελετών είναι ̟ερί̟ου 30 εκατοµµύρια ευρώ 
ενώ ο εκτιµώµενος ̟ροϋ̟ολογισµός των έργων στα ο̟οία αντιστοιχούν αυτές οι µελέτες 
σύµφωνα µε εκτίµηση των ίδιων των φορέων είναι ̟ολύ ̟ερισσότερο α̟ό τα 786 
εκατοµµύρια ̟ου εµφανίζεται στη διαφάνεια ε̟ειδή ουσιαστικά υ̟άρχουν και ̟ροτάσεις 
µελετών οι ο̟οίες δεν εµφανίζουν το αντίστοιχο κόστος υλο̟οίησης του έργου. Ε̟ίσης στη 
διαδικασία αξιολόγησης συµ̟εριλάβαµε και 10 σε εξέλιξη µελέτες, όταν λέω σε εξέλιξη 
ουσιαστικά µιλάω για µελέτες ̟ου είτε είχαν ενταχθεί στο Γ’ΚΠΣ και α̟εντάχθησαν, αυτές 
µ̟ορεί να είναι είτε σε ε̟ί̟εδο σύµβασης δηλαδή είτε να είναι συµβασιο̟οιηµένες είτε 
άµεσα τις ε̟όµενες ηµέρες µιλάω για δυο µάλιστα ̟ολύ σηµαντικές µελέτες η µια αφορά 
το νοµό Πρέβεζας και Θεσ̟ρωτίας µαζί και κά̟οιες άλλες, είναι συνολικά στον αριθµό 10 
και ο ̟ροϋ̟ολογισµός αυτών ανέρχεται στα 8,6 εκατοµµύρια ευρώ. Τώρα να µην σας 
αναφέρω ̟άλι τα κριτήρια α̟λώς να σας ̟ω ότι η διαδικασία της διαχειριστικής αρχής 
̟ροκειµένου να αξιολογήσει τις µελέτες όλες αυτές ̟ου υ̟οβλήθησαν κυρίως τις νέες, 
έγινε στη βάση δυο σταδίων, το ̟ρώτο στάδιο αφορούσε τα κριτήρια του ε̟ιχειρησιακού 
̟ρογράµµατος ό̟ως σας τα ανέφερα ̟ριν, το δεύτερο στάδιο τις θεµατικές ̟ροτεραιότητες 
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̟ου καθορίζει η εγκύκλιος το ̟λαίσιο της ο̟οίας ανέφερα ̟ριν α̟ό λίγο. Για να µη σας 
κουράζω στο φάκελο του καθένα α̟ό τα µέλη του ̟εριφερειακού συµβουλίου υ̟άρχουν οι 
θετικά αξιολογηθέντες µελέτες οι ο̟οίες συνολικά ανέρχονται στον αριθµό 29, αν θέλετε 
µ̟ορώ να σας διαβάσω ̟οιες είναι αυτές, να µη σας διαβάσω, ανέρχονται στον αριθµό 29, 
ο ̟ροϋ̟ολογισµός των ̟ροτεινόµενων µελετών για ένταξη στην ειδική ΣΑΜΠ είναι 
̟ερί̟ου 14 εκατοµµύρια ευρώ, ενώ ο εκτιµώµενος ̟ροϋ̟ολογισµός των ̟ροτάσεων 
µελετών των ο̟οίων ̟ροτείνουµε ως ̟εριφέρεια να αιτηθούµε ̟ρος το Υ̟ουργείο 
Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας να συµ̟εριληφθούν στην ειδική ΣΑΜΠ 
και ουσιαστικά να εξασφαλίσουν χρηµατοδότηση κατά το ε̟όµενο διάστηµα ανέρχεται 
στα 150 εκατοµµύρια ευρώ. Ξέρουµε και αναγνωρίζουµε ότι το ̟οσό το ο̟οίο αιτούµαστε 
είναι ̟άρα ̟ολύ υψηλό αλλά ε̟ίσης γνωρίζουµε ότι στη διαδικασία εκ̟όνησης των 
µελετών υ̟άρχουν και αστοχίες. Αυτό ̟ου θέλουµε ̟ρώτα να διασφαλίσουµε είναι ότι οι 
µελέτες ̟ου σήµερα είναι ̟ροχωρηµένες ή έχουν σύµβαση ή είναι σε στάδιο λίγο ̟ριν την 
υ̟ογραφή της σύµβασης θα α̟οκτήσουνε ασφαλή χρηµατοδότηση και κατά 
̟ροτεραιότητα ̟ροτείνουµε τη χρηµατοδότηση ̟ροτάσεων µελετών ̟ου αφορούν τις 
θεµατικές ̟ροτεραιότητες ̟ου σας ανέφερα ̟ριν α̟ό λίγο.  Τελειώνοντας θέλω να 
αναφέρω δυο τρεις ̟αρατηρήσεις σε σχέση µε τις µελέτες τις ο̟οίες ̟ροτείναµε. Οι µελέτες 
κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει µε την α̟οχέτευση ειδικά των δήµων Αράχθου, Φιλοθέης, 
Αµβρακικού ενώ ̟ροτείνονται θέλω να τονίσω ότι είναι υ̟ό την αίρεση της έγκρισης και  
αναµόρφωσης και ε̟ανασχεδιασµού των λύσεων ̟ου ̟ροτείνονται ώστε να είναι 
λειτουργικές. Σε κά̟οιες α̟ό τις ̟ροτάσεις µελετών υ̟άρχει αναρµοδιότητα εκτέλεσης του 
έργου α̟ό τον φορέα τον ο̟οίο το ̟ροτείνει, ̟ριν την οριστική ̟ρόταση για 
χρηµατοδότηση α̟ό την ̟εριφέρεια θα ̟ρέ̟ει να λυθούν αυτά τα ζητήµατα ̟.χ. αναφέρω 
ενδεικτικά ότι η νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση Θεσ̟ρωτίας της ο̟οίας το έργο το 
̟ροτείνουµε για χρηµατοδότηση και αφορά το έργο α̟οχέτευσης στην Πέρδικα, δεν είναι 
αρµόδια αυτή ως φορέας θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρξει κά̟οια ̟ρογραµµατική σύµβαση µε την 
αντίστοιχη κοινότητα ώστε να της µεταβιβάσει την αντίστοιχη αρµοδιότητα. Μια τρίτη 
̟αρατήρηση έχει να κάνει µε το έργο της Κενάν Μεσαρέ το ο̟οίο ήταν ̟ροενταγµένο ήδη 
στο ̟ρόγραµµα Θησέας και θα ̟ρέ̟ει εδώ να λύσουµε ζητήµατα αλληλοκάλυψης µεταξύ 
των δύο ̟ρογραµµάτων και σαφώς α̟οσαφήνισης και ε̟ίσης ενώ δεν είναι στις 
̟ροτεινόµενες µελέτες ζητάµε την, να το ̟ω την εξουσιοδότηση α̟ό το ̟εριφερειακό 
συµβούλιο κυρίως σε ότι αφορά µελέτες αντι̟ληµµυρικών έργων και αντιδιαβρωτικών 
έργων ̟.χ. τέτοια ζητάει ο δήµος Αρταίων ή η νοµαρχία Πρέβεζας υ̟ό την αίρεση της 
ε̟αναξιολόγησης και τρο̟ο̟οίησης του ε̟ιχειρησιακού ̟ρογράµµατος να έχουµε τη 
δυνατότητα αυτές τις µελέτες ̟ου είναι 3 µελέτες να τις ξαναξιολογήσουµε ̟άλι. Ό̟ως 
εί̟α και ̟ριν οι µελέτες αυτές είναι στο φάκελο. Ε̟ίσης µ̟ροστά µου και στο φάκελο ̟ου 
έχετε είναι το σύνολο των µελετών ̟ου έχουν ̟ροταθεί α̟ό τους φορείς, είναι 125 στο 
φάκελο µέσα είναι 110-112 γιατί µέχρι και σήµερα το ̟ρωί µας ερχότανε µελέτες τις ο̟οίες 
έ̟ρε̟ε να αξιολογήσουµε. Σας ευχαριστώ ̟ολύ. 
 
 
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΑΣΤΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ - Γ.Γ.Π.Η. 
Πριν το̟οθετηθεί κά̟οιος ή γίνουν κά̟οιες ̟αρατηρήσεις, το̟οθετήσεις δεν ξέρω αν 
υ̟άρξουν, εγώ θα ήθελα να ε̟ανέλθω σε ένα ζήτηµα ̟ου καίει ̟άρα ̟ολύ την Ή̟ειρο. 
Αυτό είναι η διαχείριση των στερεών α̟οβλήτων. Έχουν γίνει ά̟ειρες ̟ροσ̟άθειες στο 
νοµό Ιωαννίνων για να κατασκευαστεί ένα έργο ̟ου µόλις τον Ιούλιο θα έρθουν για την 
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Ελλάδα ̟άνω α̟ό 4,5 δις ευρώ ̟ρόστιµα. Κά̟οιοι ε̟αναλαµβάνω α̟ό αυτό το βήµα 
̟λέον, κά̟οιοι δεν θέλουν να καταλάβουν την κρισιµότητα της κατάστασης. Εγώ λυ̟άµαι 
για αυτό. Γιατί αν ̟ραγµατικά είµαστε όλοι µια γροθιά θα ̟είθαµε 10 ανθρώ̟ους οι 
ο̟οίοι κρατούν το δρόµο κλειστό. Όµως α̟ό την ̟λευρά µου σε συνεργασία µε τις 
υ̟ηρεσίες της ̟εριφέρειας τηρώ τις δεσµεύσεις ̟ου είχα α̟έναντι σε αυτούς τους 
ανθρώ̟ους, γιατί όταν ̟ας και εξαγγέλλεις κάτι θα ̟ρέ̟ει, δίνεις λόγο ή λες κάτι θα 
̟ρέ̟ει να είσαι και σε θέση να το υλο̟οιήσεις. Αδράτουµαι λοι̟όν την ευκαιρία µε αυτήν 
την ειδική ΣΑΜΠ και µέσα σε αυτές τις µελέτες είδατε ότι είναι η συνέχιση ήδη η ̟ρώτη 
µελέτη των 60.000 ευρώ έχει εξασφαλιστεί ̟άλι α̟ό τον υφυ̟ουργό Οικονοµίας τον κ. 
Αρναουτάκη για το χώρο ̟ροε̟ιλογής του εργοστασίου και για την ε̟εξεργασία της 
µεθοδολογίας, και τώρα µέσα σε αυτόν τον κατάλογο υ̟άρχει η οριστική µελέτη, η τεχνική 
µελέτη δηλαδή, και η µελέτη ̟εριβαλλοντικών ε̟ι̟τώσεων του εργοστασίου ̟ου έχει ο 
̟εριφερειακός σχεδιασµός της Η̟είρου. Ένα εργοστάσιο για όλη την Ή̟ειρο.  
 
Το λέω αυτό γιατί είναι ̟άρα ̟ολύ σηµαντικό. ∆εν αφορά το νοµό Ιωαννίνων, ο νοµός 
Ιωαννίνων είναι ένα κοµµάτι της ̟εριφέρειας της Η̟είρου, έχει ένα ̟άρα ̟ολύ σοβαρό 
̟ρόβληµα ̟ου δεν είναι ε̟αναλαµβάνω του νοµού Ιωαννίνων είναι γενικά του 
̟ρογράµµατος της ̟εριφέρειας, γενικά όλης της ̟εριφέρειας γιατί ο ̟εριφερειακός 
σχεδιασµός για τη διαχείριση των στερεών α̟οβλήτων δε µ̟ορούµε να τον εξετάσουµε 
µονοµερώς, δηλαδή εντάξει δεν έγινε ο ΧΥΤΑ των Ιωαννίνων εµείς όλοι οι υ̟όλοι̟οι 
̟άµε καλά. ∆εν ̟άµε καλά όµως, γιατί αυτά συνε̟άγονται δράσεις του ̟εριβάλλοντος οι 
ο̟οίες είναι α̟ολύτως δεσµευτικές και χρεώνονται σε όλους του η̟ειρώτες και θα 
χρεωθούν σε όλους τους η̟ειρώτες. Και εγώ α̟ορώ και το λέω και ̟άλι µε δυνατή φωνή 
και µε αγωνία γιατί δεν ξεσηκώθηκαν όλοι να αιτήσουν αυτό το αυτονόητο να γίνει το 
τεχνικό έργο. Η ̟εριφέρεια έχει µέχρι την ολοκλήρωση του τεχνικού έργου. Ένα τεχνικό 
έργο όµως ̟ου θα α̟ενταχτεί ̟ου ̟ληρώνουµε ̟ρόστιµα στον εργολάβο καθηµερινά, ̟ου 
έχουν φτάσει τα ̟ρόστιµα 1,5 εκατοµµύρια ευρώ ̟ου αυτά τα χρήµατα δε χάνονται µόνο 
α̟ό το νοµό Ιωαννίνων, χάνονται γενικά α̟ό το ̟ρόγραµµα και θα χαθούν γενικά α̟ό 
όλους τους η̟ειρώτες. Άρα λοι̟όν οι φωνές ̟ρέ̟ει να είναι φωνές και α̟ό τους 
υ̟όλοι̟ους νοµούς µιας και µέχρι τώρα δεν έχουν καµφθεί οι αντιστάσεις αυτών των 
ανθρώ̟ων ̟ου ενδεχοµένως κά̟οιοι χωρίς τη συναίνεσή τους τους ε̟έβαλαν έτσι θελικά 
αυτήν την θέση του ΧΥΤΑ στη συγκεκριµένη ̟εριοχή. Όµως η δέσµευση είναι δέσµευση 
α̟έναντι σε αυτούς, εγώ δεσµεύοµαι α̟έναντι και σε εσάς αλλά και σε όλους εκείνους ̟ου 
σήµερα δεν είναι εδώ ότι θα συνεχίσουµε την ̟ροσ̟άθεια ώστε να ωριµάσουµε αυτή τη 
µελέτη στο µέγιστο βαθµό ̟ου να βρεθεί και το χρηµατοδοτικό εργαλείο να τη 
χρηµατοδοτήσει. Και είµαι σίγουρη, και είµαι σίγουρη ότι τα χρηµατοδοτικά εργαλεία 
υ̟άρχουν ̟αρόλη την οικονοµική συγκυρία ε̟αναλαµβάνω. Και σας ευχαριστώ για 
αυτό. Ναι κ. νοµάρχη έχετε το λόγο. 
 
 
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ - ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Κυρία Γενικέ ως νοµάρχης Ιωαννίνων α̟ό το τελευταίο ξεκινάω ̟ου ζητήσατε στήριξη. 
Εγώ είµαι α̟ό αυτούς ̟ου όταν ξεκίνησε το έργο, στήριξα το έργο και το στήριξα γιατί για 
µένα ε̟ιστηµονικά είχε ει̟ωθεί ότι αυτή είναι η ̟ρώτη θέση. Έχω ̟αρατηρήσει α̟ό κοντά 
τα ̟ράγµατα και χαίροµαι ̟ου εί̟ατε ότι όλα είχαν γίνει νοµότυ̟α. Και είµαι α̟ό αυτούς 
̟ου υ̟έστη αν θέλετε το ̟ολιτικό γιατί ̟ήρα θέση. ∆υστυχώς οι άνθρω̟οι της 
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̟ρωτοβάθµιας αυτοδιοίκησης στο νοµό Ιωαννίνων δεν είχαν το σθένος να µ̟ουν µ̟ροστά 
να τελειώσουµε ένα θέµα. Γιατί αν όλοι είχανε ̟άρει το µερίδιο ευθύνης σήµερα δε θα 
συζητούσαµε για αυτό το θέµα. Και διαχρονικά συνεχίζεται αυτή η κατάσταση και το είδα 
και ̟ροχτές. Εγώ ως νοµάρχης Ιωαννίνων είµαι δί̟λα σας για να τελειώσει αυτό το θέµα, 
να τελειώνουµε, είναι για µένα ένα θέµα ̟ου ̟ρέ̟ει στο νοµό Ιωαννίνων να τεθεί τέρµα. 
∆εν έχουµε το δικαίωµα κανένας να κάνουµε ̟ροσω̟ικές ̟ολιτικές και σε ένα τέτοιο θέµα 
̟ου για µένα είναι εθνικό ̟ρέ̟ει να τελειώσουµε αφού έχετε διαβεβαιώσει ό̟ως 
διαχρονικά έτσι γινόταν ότι σε λίγα χρόνια θα έχουµε  έναν ΧΥΤΥ για όλη την Ή̟ειρο. 
Θέλω να θέσω ένα θέµα για τις µελέτες.  
 
Σε ότι αφορά το ̟εριβάλλον θεωρώ ότι έγινε ̟ολύ καλή δουλειά. Εγώ ως νοµάρχης 
Ιωαννίνων διαφωνώ ̟λήρως για τις ̟ροτάσεις ̟ου γίνονται στα οδικά δίκτυα. Υ̟άρχει 
µια µελέτη ̟ου συµ̟εριλήφθη στο τρίτο και α̟εντάχθηκε ̟ου είναι κόµβος Αράχθου-
Πράµαντα, 39 χιλιόµετρα η ε̟ανάσταση για τα Τζουµέρκα. Έχει γίνει η ̟λήρη οδική 
µελέτη, έχουν γίνει τα 2/3 των γεωτεχνικών έχουν γίνει 4 γέφυρες και ε̟ειδή τα εδάφη 
ήταν χαλαρά ει̟ώθηκε ότι χρειάζονται 23 γέφυρες και 3 σήραγγες. Αυτό όµως είναι ένα 
έργο σαν αυτό ̟ου είναι το ̟αραλιακό το Ηγουµενίτσα-Πρέβεζα. Είναι έργο ̟ου ̟ρέ̟ει 
να ̟ερ̟ατήσει. Η µόνη ευκαιρία αυτή η µελέτη να τελειώσει και τα ̟εριβαντολογικά 
έχουν γίνει τα ̟άντα είναι αυτή να µ̟ει αυτό το έργο. Και να σας ̟ω και κάτι. Μέχρι εκεί 
είναι η τεχνογνωσία της νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων ζητήσαµε αν είναι 
δυνατόν να το ̟άρει η Εγνατία Οδός υ̟οδοµές έχουµε συζητήσει µαζί τους και το θέλουν 
το έργο δε θέλουµε εµείς τη χρηµατοδότηση. Αλλά για µας είναι έργο, έχετε σκεφτεί να 
είναι 39 χιλιόµετρα τα Πράµαντα α̟ό τον κόµβο Αράχθου. Είναι η µόνη ευκαιρία, δώστε 
στην Εγνατία Οδό µη τα δίνετε σε εµάς οι ο̟οίοι θέλουν το αντικείµενο και έχουν και την 
τεχνογνωσία. Θέλω όµως αυτό το έργο ̟ου όλες αυτές οι µελέτες µ̟αίνουν στα ̟λαίσια 
της ωρίµανσης έργων ̟ου είχαν µ̟ει στο τρίτο να τελειώνουν αυτό να το συµ̟εριλάβετε. 
Ε̟ίσης µε συνεννόηση είναι υ̟ερ-το̟ικό έργο. Με συνεννόηση µε τους δηµάρχους του 
λεκανο̟εδίου ̟ροτείναµε να γίνει µελέτη α̟ό τον κόµβο ̟ου για µας ̟ρέ̟ει να γίνει 
ο̟ωσδή̟οτε ∆ροσοχωρίου µέχρι Μάζας, η σύνδεση όλου αυτού του λεκανο̟εδίου µε το 
βόρειο τµήµα του νοµού Ιωαννίνων. Ήδη έχει τελειώσει η µελέτη ̟ου ήταν και αυτή στο 
τρίτο α̟ό τον κόµβο Αµφιθέας µέχρι το Λυκόστοµο. Και εκεί έγιναν ̟ροτάσεις και 
σήµερα είναι η συγκυρία ̟ου δε χρειαζόµαστε ούτε καν σε αυτό το σηµείο να κάνουµε 
α̟αλλοτριώσεις. Γιατί υ̟άρχουν οι εκτάσεις είναι ή του δηµοσίου ή λόγω της αλλαγής του 
τρό̟ου άρδευσης στο λεκανο̟έδιο έχουµε 3 µέτρα διαθέσιµα ακόµα. Και συνεννοηθήκαµε 
µε το δήµο Παµβώτιδος ότι αυτά θα τα κατεβάσει η νοµαρχία και κά̟οιες άλλες ̟ροτάσεις 
̟ου θα σας ̟ω τις κατέβασαν οι δήµοι και αυτό είναι έξω. ∆εν ήταν συνεχιζόµενη µελέτη 
αλλά είναι τόσο εύκολο να γίνει και να ωριµάσει και δεν είναι ε̟αρχιακό δίκτυο είναι 
σύνδεση του βορείου τµήµατος του νοµού µε τον κόµβο α̟ό τη Μάζα ̟ου λέει το ΤΕΕ 
µέχρι το ∆ροσοχώρι. Ζαγόρι: έχει ̟ροταθεί υ̟ερτο̟ικής σηµασίας δρόµος α̟ό τον κόµβο 
Αράχθου ως το Ζαγόρι. Γίνετε µέχρι τους Μηλιωτάδες ο δρόµος να γίνει και η υ̟όλοι̟η 
µελέτη. ∆εν είναι ε̟αρχιακό δίκτυο ούτε αυτός. Υ̟άρχει ο δρόµος α̟ό την οδό Γεννηµατά 
µέχρι τον κόµβο Κουτσελιού. Έχει ̟ροταθεί α̟ό τους δήµους, α̟ό το δήµο Παµβώτιδας 
δεν έχουµε βάλει τη νοµαρχία.  
 
Ο φορέας ό̟ως είδα και σε άλλα έργα µ̟ορεί να βρεθεί. Βάλτε τα στην ̟εριφέρεια. Αλλά 
αυτά είναι έργα ̟ου είναι σίγουρα ̟ου χρειάζονται ό̟ως και ο δρόµος α̟ό τη Γεννηµατά 
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κόµβος µεταξύ Ανατολής και Κατσικάς ̟ου βγαίνει και βρίσκει τον άλλο το δρόµο τον 
εθνικό στο ύψος του ̟ανη̟ειρωτικού γη̟έδου. Αυτοί είναι κά̟οιοι δρόµοι ̟ου 
̟ροτάθηκαν είτε α̟ό τους δήµους είτε α̟ό τη νοµαρχία και δεν είναι κανένας ε̟αρχιακός 
δρόµος. Θέλω να τα δείτε και σας λέω το δρόµο ειδικά ̟ου είναι εύκολο να τελειώσει η 
µελέτη κα Γενικέ. Η µελέτη αυτή του κόµβου Αράχθου µέχρι Πράµαντα θέλει τις µελέτες 
των γεφυρών στατικά είναι. ∆ηλαδή  έχουνε τα ̟άντα ξέρουµε ακριβώς ̟λέον τη χάραξη 
µε τα γεωτεχνικά ̟ου έχουµε και είναι α̟λό, δώστε το στην Εγνατία Οδό θα τη βοηθήσετε 
σε αυτή τη φάση ̟ου δεν έχει και λεφτά. Και έχει και ένα άλλο ατού η Εγνατία Οδός, ότι 
δεν κάνει τις διαδικασίες για να αναθέσει µελέτες ̟ου κάνουµε εµείς. Έχει σειρά των 
µελετητών και των µελετητικών γραφείων ̟ου τα χρησιµο̟οιεί κατευθείαν και σε 6 µήνες 
έχει τελειώσει µια µελέτη. Οι ̟ερισσότερες α̟ό αυτές τις µελέτες ̟ου ξεκινάτε σε δυο 
χρόνια  δε θα έχουνε τελειώσει καµία. Γιατί, γιατί έχουν τις διαδικασίες και βλέ̟ω ας 
̟ούµε µια µελέτη Ηγουµενίτσα-Πρέβεζα 1720 ούτε  καν το εκτιµώµενο κόστος δεν έχουµε. 
Εδώ έχουµε όµως, και έχει γίνει δουλειά για να έχουµε το εκτιµώµενο κόστος.  
 
Κάνετε λάθος εγώ αυτή τη στιγµή µιλάω σαν νοµός Ιωαννίνων, είµαι νοµάρχης 
Ιωαννίνων και µιλάω για τους κάθετους άξονες στις Εγνατία Οδό και αν θέλετε. Κάνετε 
λάθος δεν εί̟α να µη γίνει αυτός ο δρόµος. Κάνετε, άµα αυτό καταλάβατε κ. βουλευτά 
λυ̟άµαι. Εί̟α ότι ο δρόµος είναι χρήσιµος να γίνει αυτή η µελέτη αλλά δεν έχει βγάλει 
̟ροϋ̟ολογισµό, στο άλλο έχουµε και ̟ροϋ̟ολογισµό. ∆εν εί̟α αυτό το ̟ράγµα. Είναι 
̟ολύ χρήσιµος εί̟α και αν θυµόσαστε εί̟α ότι όσο αξία έχει ο δρόµος Ηγουµενίτσα-
Πρέβεζα έχει και ο δρόµος των Πραµάντων. Αυτό εί̟α δεν εί̟α να α̟ορριφθεί αυτό. 
Κάνετε λάθος. Λοι̟όν εγώ αυτές τις ̟αρατηρήσεις έχω και ε̟ιµένω ο δρόµος ειδικά 
κόµβος Αράχθου Πράµαντα δεν το θέλουµε στη νοµαρχία δώστε ότι µ̟ορείτε και στην 
Εγνατία Οδό στις υ̟οδοµές και αυτό την τελευταία µελέτη δώστε την στην Εγνατία θα την 
τελειώσει γρήγορα. Γιατί, γιατί έχει τα ατού κα Γενικέ ̟ου δεν έχουµε εµείς. Εµείς θα ̟άµε 
µε το νόµο ̟ου ψηφίστηκε του Σουφλιά τον ̟αλιό 716, θα αρχίσουνε οι µελετητές, ̟ως τον 
λεν τώρα 3316 είναι τώρα, θα αρχίσουν τις ενστάσεις τα συµβούλια ε̟ικρατείας ενώ η 
Εγνατία Οδός ̟ου ψάχνει για αντικείµενο αυτά θα τα ̟ροχωρήσει ̟άρα ̟ολύ γρήγορα. 
Ευχαριστώ. 
 
 
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΑΣΤΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ - Γ.Γ.Π.Η. 
Κύριε νοµάρχη έχουµε µιλήσει και ̟άλι για αυτό το ζήτηµα και έχουµε κάνει και 
κουβέντα και στο γραφείο. Και έχουµε ̟ει ότι αυτό το έργο το ο̟οίο το α̟εντάξαµε γιατί 
δεν µ̟ορούσε να δώσει έργο για το ΕΣΠΑ, µισό λε̟τό, δε µ̟ορεί κ. νοµάρχη τέτοιο 
̟ροϋ̟ολογισµό ̟ου βγάζει αυτό το έργο να χωρέσει στο ΕΣΠΑ µα θα ̟ρέ̟ει να εξετάσετε 
και το ̟ρόγραµµα, τις δυνατότητες του ̟ρογράµµατος. Εδώ µιλάµε για συγκεκριµένα 
̟ράγµατα. Όµως είχαµε δεσµευτεί, αλληλοδεσµευτεί, ότι θα κάναµε µια σύσκεψη στο 
γραφείο µου ̟αρουσία του κ. Λαµ̟ρό̟ουλου και ο κ. Μαγκριώτης είχε ̟ει ότι µέσα α̟ό 
τους εθνικούς ̟όρους θα εξετάσει τη δυνατότητα αν υ̟άρξει δυνατότητα να 
χρηµατοδοτήσει τέτοιες µελέτες ̟ου θα µας δώσουν αυτά τα έργα. Όµως αυτά τα έργα 
είναι ̟ροϋ̟ολογισµών ̟ολύ µεγάλων ̟ου δεν χωράν στο συγκεκριµένο ̟ρόγραµµα για 
αυτό ̟ου µιλάµε σήµερα. Για αυτό είµαστε ̟εριορισµένοι στον κατάλογο ̟ου σας δώσαµε. 
Τα εξετάσαµε µε ̟άρα ̟ολύ ̟ροσοχή ώστε να µας δίνουν τη δυνατότητα σε εσάς κυρίως 
τους αυτοδιοικητικούς και τους αυριανούς αυτοδιοικητικούς, ώστε να µ̟ορούν να 
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ενταχθούν έργα τα ο̟οία θα υλο̟οιηθούν µέσα στην ̟ρογραµµατική ̟ερίοδο. Σκο̟ός 
είναι να µην φτάσουµε στο 2013 και να λέµε έχουµε τις µελέτες στα συρτάρια, και να 
έχουµε ̟ληρώσει και λεφτά α̟ό εθνικούς ̟όρους και µάλιστα αυτά τα χρήµατα είναι ίσως 
συγχρηµατοδοτούµενοι ο̟ότε υ̟άρχει και αλληλοε̟ικάλυψη γιατί έχει χρηµατοδοτηθεί 
και α̟ό το τρίτο η µελέτη αυτή. Κύριε νοµάρχη τώρα θέλω να µε καταλάβετε, δεν είναι 
όµως του αντικειµένου αυτή η µελέτη, του αντικειµένου της συζήτησης ̟ου έχουµε α̟όψε. 
 
 
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ - ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
∆εν είναι έτσι. Μ̟ορεί ̟αράδειγµα να γίνει σε δυο φάσεις. Μ̟ορεί να γίνει µέχρι το 
Παλιοχώρι Συρράκου και να γίνει σε ̟αρα̟έρα το άλλο. Θα έχει όµως ̟ροσφέρει µεγάλη 
βοήθεια στα Τζουµέρκα. Εγώ το θέτω το θέµα. Αφού δεν έγινε η σύσκεψη σήµερα βάζουµε 
τα λεφτά. Εγώ ̟ιστεύω ότι ̟ρέ̟ει να τελειώσει αυτή η µελέτη. Όσο δε θα την έχουµε 
ωριµάσει και σε 6 µήνες θα είναι ώριµη αυτή η µελέτη. 
 
 
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΑΣΤΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ - Γ.Γ.Π.Η. 
Ο κ. Ιωάννου 
 
 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Κυρία Γενικέ, εγώ δεν έχω κανένα λόγο να αµφισβητήσω την καλή ̟ρόθεση του κ. 
Μανταλόβα αλλά κάνει µια συγκεκριµένη ̟ρόταση. Βέβαια οφείλω να σας ̟ω ότι την 
είδαµε την τελευταία στιγµή διότι σε µια ε̟ικοινωνία ̟ου είχαµε µε τον κ. Μανταλόβα 
είχαµε σχεδόν ή τουλάχιστον εγώ αυτό κατάλαβα. 
 
 
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΑΣΤΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ - Γ.Γ.Π.Η. 
Κύριε νοµάρχη κάνετε λάθος, µε συγχωρείτε ̟ου σας διακό̟τω, αλλά κάνετε λάθος. Ο κ. 
Μανταλόβας δεν α̟οφασίζει µόνος του είναι ολόκληρη η διαχειριστική αρχή εισηγείται 
το θέµα δεν το ε̟εξεργάστηκε. 
 
 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Αναφέροµαι στον εισηγητή δεν εί̟α ̟ρος θεού, ότι α̟ό µόνος του α̟οφάσισε. Λέω ότι 
αυτή η λίστα ήρθε τελευταία στιγµή και µ̟ορεί να έχουνε  γίνει και κά̟οια λάθη. 
Άνθρω̟οι είµαστε. Λέω ε̟ί ̟αραδείγµατι: µετά το άκουσµα του να ψηφίσουµε καταρχήν 
για τα ζητήµατα τα αντιδιαβρωτικά, αίρω µια ε̟ιφύλαξη γιατί είχαµε και µαζί δεσµευτεί 
ότι θα εξετάσουµε το ζήτηµα ̟ου έθεσε και ο εκ̟ρόσω̟ος του ΤΕΕ, το ζήτηµα της 
̟ροστασίας των ακτών α̟ό τη διάβρωση. Και έχουµε µάλιστα ̟ροχωρήσει και σε 
συνεννόηση µε τα συναρµόδια ̟ανε̟ιστήµια, ̟ολυτεχνεία για την εκ̟όνηση αυτής της 
µελέτης. Έχω όµως, κ. Μανταλόβα, µια συγκεκριµένη ̟ρόταση την ο̟οία ̟ρέ̟ει να τη 
δείτε. Το ζήτηµα της ύδρευσης της Πάργας, της µελέτης ύδρευσης της Πάργας, έχει µια 
ιστορία 6 χρόνων. Έχει χρηµατοδοτηθεί κατά ένα µέρος α̟ό την ̟ροηγούµενη ΣΑΜΠ, 
έχει µείνει στη µέση διότι η ̟ροεκτιµώµενη αµοιβή δεν βγήκε σωστά, δεν υ̟ήρξε 
χρηµατοδότηση για την ολοκλήρωση και ουσιαστικά αν δεν τη συνεχίσουµε ̟ετάµε 
αφενός στο καλάθι των αχρήστων 300 εκατοµµύρια ̟ου δα̟ανήσαµε για το ̟ρώτο 
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κοµµάτι της µελέτης και βεβαίως δε λύνουµε ένα ̟ολύ σηµαντικό ̟εριβαλλοντικό θέµα 
διότι έτσι το βλέ̟ω τα ζητήµατα της ̟οιότητας ζωής για µια ̟αράκτια ζώνη, της ενίσχυσης 
του αγωγού ύδρευσης για την Πάργα. Είναι ̟ολύ σηµαντικό θέµα και βεβαίως δε βάζω 
κανένα α̟ό τα άλλα. Θα σας έλεγα µάλιστα αφαιρέστε ό̟οια α̟ό τις δύο µελέτες θεωρείτε 
εσείς γιατί κρίνω ότι ο δήµος της Πάργας ̟ρέ̟ει να αντιµετω̟ίσει άµεσα το υδρευτικό 
̟ρόβληµα ̟ου έχει. 
 
 
ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 
Αν µου ε̟ιτρέ̟ετε κ. νοµάρχη. Κυρία Γενικέ για µισό λε̟τό. Αυτή τη στιγµή η 
διαχειριστική αρχή αξιολογεί έργο του δήµου Πάργας ̟ου αφορά την ύδρευση στο δήµο 
Πάργας. Έργο, ο δήµος Πάργας αυτή τη στιγµή έχει καταθέσει στα ̟λαίσια της ανοιχτής 
̟ρόσκλησης 
 
 
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΑΣΤΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ - Γ.Γ.Π.Η. 
Με ̟οια µελέτη κ. Μανταλόβα; 
 
 
ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 
Ο δήµος Πάργας δεν ξέρω αν είναι εδώ έχει καταθέσει συγκεκριµένη µελέτη νοµίζω 2 ή 2,5 
εκατοµµυρίων ευρώ δε θυµάµαι ακριβώς το ̟οσό. Και το δεύτερο όσον αφορά τα 
αντιδιαβρωτικά, γνωρίζετε ̟άρα ̟ολύ καλά και το έχουµε ξανακουβεντιάσει ότι αυτή τη 
στιγµή το ̟ρόγραµµα το δικό µας δεν έχει αντίστοιχη δράση ̟ου µ̟ορεί να 
χρηµατοδοτήσει και τις δράσεις. Και για αυτό ακριβώς λέµε ότι σε ε̟ικείµενη 
τρο̟ο̟οίηση του ̟ρογράµµατος ̟ου θα… 
 
 
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΑΣΤΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ - Γ.Γ.Π.Η. 
Ο κ. Πα̟αβασιλείου ο νοµάρχης Άρτας.  
 
 
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ 
Εγώ θέλω να ̟ω ότι α̟ό τις 8 ̟ροτάσεις ̟ου υ̟οβλήθησαν, οι 4 έτυχαν της α̟οδοχής. 
Κατανοώ ότι υ̟άρχουν δεσµεύσεις, δίνεται ̟ροτεραιότητα στις ̟εριβαλλοντικές θα έλεγα 
µελέτες και ότι τα µεγάλα έργα τα ο̟οία αφορούν τη σύνδεση νοµών ή µεγάλων αστικών 
κέντρων δε µ̟ορούν να χρηµατοδοτηθούν. ∆εύτερο ̟ου ήθελα να ̟ω ότι εγώ το αίτηµα 
του Αλέκου του Καχριµάνη το βλέ̟ω δικαιολογηµένο, µε τις δυσκολίες ̟ου υ̟άρχουν, 
αλλά θέλω να ̟ω ε̟ειδή µεθαύριο µ̟ορεί να διαχειρίζεται την τύχη όλης της Η̟είρου, τα 
Τζουµέρκα είναι ενιαία. ∆ε σταµατάν στην Πράµαντα φίλε Αλέκο ̟άνε και ̟αρακάτω 
στην Άγναντα για να συνδεθούν µε το έργο Άγναντα Καταρράχτης Βουλγαρέλι κλ̟ κλ̟ 
̟ου σηµαίνει, ̟ερίµενε, το ̟ρότεινα γιατί ξέρω έχετε µια σηµαντική δουλειά και βοηθάει 
µε µας µε λίγα λε̟τά να ̟άει ̟αρακάτω. Όµως θέλω να ̟ω το εξής: ότι αντί να ψάχνουµε 
ωρίµανση µελετών εις το µέλλον καλό είναι να ενταχθούν 2-3 µελέτες ̟ου είναι ώριµες και 
έχουν σταλεί κά̟οιες σε εσάς τώρα στην ̟εριφέρεια οι ο̟οίες αφορούν σηµαντικά έργα 
και ̟ιστεύω ότι θα τύχουν της ανάλογης υ̟οδοχής. Εγώ λοι̟όν ̟ροτιµώ να µείνω στα 
σίγουρα, σε αυτά ̟ου είναι ώριµα, ̟ου µ̟ορούν να εγκριθούν και τα υ̟όλοι̟α ̟ου είναι 
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̟αρα̟έρα τα βλέ̟ουµε σε µια άλλη συνάντηση ̟ου θα γίνει.  
 
 
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΑΣΤΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ - Γ.Γ.Π.Η. 
Ευχαριστώ. Ο κ. Γιόγακας. 
 
 
ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
Εγώ σαν Θεσ̟ρωτία θέλω να εκφράσω την ικανο̟οίησή µου για τις εντάξεις τόσο για το 
̟εριφερειακό της Ηγουµενίτσας ̟ου έχει ̟ροτείνει ο δήµος, όσο και για το βιολογικό της 
Πέρδικας ήδη υ̟άρχει ̟ρογραµµατική σύµβαση µε την κοινότητα Πέρδικας είναι ̟αλιά 
υ̟όθεση, και δεσµευόµαστε άµεσα να καταθέσουµε και ̟λήρη τη µελέτη, και ̟λήρη το 
φάκελο ̟ροκειµένου να υλο̟οιηθεί η υλο̟οίηση αυτής της µελέτης. 
 
 
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΑΣΤΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ - Γ.Γ.Π.Η. 
Υ̟άρχει, ναι,  συγνώµη κ. δήµαρχε, συγνώµη. 
 
 
ΠΙΤΟΥΛΗΣ ΘΩΜΑΣ – ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ , ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΕ∆Κ  ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
Τώρα ̟ου ψηφίστηκε και ο Καλλικράτης τι βάζετε νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις, ̟ότε θα 
̟ρολάβουν να κάνουν αυτές τις µελέτες καταρχάς; Των 200 και 300 χιλιάδων; Θέλει 6 
µήνες να τη δηµο̟ρατήσει. Σβήνουν όλα και µ̟αίνουν δήµοι. Υ̟οχρεωτικά δε το 
συζητάµε. ∆εν µ̟ορεί ̟.χ. να λέµε ότι κάνει, δε διέκοψα κανέναν, κ. νοµάρχα τώρα θα µε 
ακούσετε. Έχουµε να κάνουµε µε ένα βασικό θέµα, βασικότατο θέµα, και το έθεσε και ο κ. 
Μανταλόβας αλλά ο νοµάρχης µάλλον το ̟αρεξήγησε και λέει έκανε ̟ρογραµµατική µε 
την Πέρδικα. Ο φορέας διαχείρισης του όλου έργου θα είναι η ∆ηµοτική Ε̟ιχείρηση 
Ύδρευσης Α̟οχέτευσης του δήµου Ηγουµενίτσας αύριο. Θα α̟οφασίσει κά̟οιος ̟ριν α̟ό 
µας για µας για το τι θα κάνει; Έχω καταθέσει και άλλη ̟ρόταση α̟ό τις 6 Μαΐου και το 
ερώτηµά µου ̟ου τέθηκε, τέθηκε και α̟ό άλλους τι θα γίνει µε τις νοµαρχίες, λένε τα έργα 
των νοµαρχιών µην αγχώνεσαι θα τα εκ̟ονήσει η ̟εριφέρεια. Τι δουλειά έχει η 
̟εριφέρεια να εκ̟ονήσει τέτοια έργα ̟ου αφορούν τους δήµους καθαρά; Πάλι τα ίδια θα 
κάνουµε; ∆ε θα α̟οφασίζουµε εµείς για εµάς; Εγώ το θέτω ευθέως σε όλες τις ΤΕ∆Κ. Εγώ οι 
µελέτες ̟ου γράφονται και λέει φορέα υλο̟οίησης νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση δε τις 
ψηφίζω. Θα µεταφερθούν στους δήµους. Και µάλιστα έχω κάνει ̟ρόταση α̟ό τις 
6/5/2010 υ̟άρχει µια µελέτη 1,5 εκατοµµύριο α̟ό τα ΠΕΠ για την α̟οχέτευση και το 
βιολογικό των Συβότων και της Πλαταριάς. Ποιος θα εκ̟ονήσει αυτή τη µελέτη; Είχαν 
γίνει και ενστάσεις, ̟οιος θα την εκ̟ονήσει; Και µε τι τεχνογνωσία; Τι ̟ρογραµµατικές 
µετά α̟ό 1/1/2011 µου λέτε; Εδώ δε θα υ̟άρχουν υ̟ηρεσίες. Εδώ οι νοµαρχιακές 
αυτοδιοικήσεις δεν έχουν ξεκαθαρίσει ακόµα τα έργα ̟ου δηµο̟ρατούν και δεν έχουν 
υ̟άρχουσες ̟ιστώσεις ̟οιος θα τα ̟ληρώσει µετά το 2011; Κά̟οια στιγµή αυτό ̟ρέ̟ει να 
σταµατήσει. Ο νόµος σήµερα ψηφίστηκε, δεν υ̟άρχει αµφιβολία για το ̟ου ̟άµε, αυτό κα 
Γενικέ ̟αρακαλώ ̟ρέ̟ει να αλλάξει. Είναι αρκετές µελέτες εδώ, όχι αρκετές 4 ή 5 ̟ου 
µιλάνε για νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις, ο νοµάρχης της Πρέβεζας εί̟ε ότι µ̟ορεί να 
βγουν αυτές, δε ξέρω να συνεννοηθείτε µε το δήµο της Πρέβεζας αν µ̟ορεί να τις 
υλο̟οιήσει. Γιατί µέσα σε 6 µήνες καµία µελέτη ̟άνω α̟ό ̟οσά ̟άνω α̟ό 50-60 χιλιάδες 
̟ου θέλουν δηµο̟ρασία και νοµίζω σε αυτό το ̟ρόγραµµα δεν µ̟ορούµε να ̟άµε σε 
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α̟ευθείας αναθέσεις. Ε̟ίσης είδα κά̟οιες µελέτες κ. Μανταλόβα και θέλω να δώσετε λίγο 
̟ροσοχή. Για αυτές ̟ου εί̟ε και η κα Γενικός ̟ου αφορούν α̟οχετεύσεις σε κά̟οιους 
δήµους εδώ στην Άρτα. Θεωρώ ότι αυτός ο ̟ίνακας συντάχτηκε ̟ριν υ̟ογραφεί η 
α̟όφαση συνέχισης του Θησέα. ∆ιαβάζοντάς τη σήµερα είδα ότι ̟εριβαλλοντολογικές 
µελέτες τις χρηµατοδοτεί α̟ό οριζόντιες δράσεις, ̟ου είναι ̟ολύ ̟ιο εύκολο να 
̟ροχωρήσεις σε µια ανάθεση µελέτης µέσω του Θησέα ̟ου δεν έχει τους ελέγχους ̟ου 
µ̟ορεί να έχουν άλλα ̟ρογράµµατα. Μή̟ως θα ̟ρέ̟ει να το εξετάσετε; Π.χ. όταν λέµε 
για µια µελέτη της τάξεως, να βρω µια συγκεκριµένη. 
 
 
ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ – ΣΤΕΛΕΧΟΣ Ε∆Α 
∆ήµου Φιλοθέης 1 εκατοµµύριο, 999 χιλιάδες. 
 
 
ΠΙΤΟΥΛΗΣ ΘΩΜΑΣ – ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ, ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΕ∆Κ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
Α όχι 1 εκατοµµύριο συγνώµη δε µιλάω για 1 εκατοµµύριο. Εγώ δε βλέ̟ω 1 εκατοµµύριο. 
Εδώ λέω, είναι, ̟.χ. µισό λε̟τό να σας ̟ω εγώ. Κοιτάχτε την 20, α̟οχετευτικό δίκτυο 
ακαθάρτων στην Ελεούσα, 13.000 αυτό µ̟αίνει  στο Θησέα µη τρελαθούµε κιόλας ότι είναι 
και το ̟οσό ̟ου δεν αντέχει ο Θησέας να το ̟ληρώσει. Ή κά̟οιες άλλες τέτοιο ̟οσό 
ε̟έκταση δηµοτικού σχολείου Κοτσελιού δεν ξέρω αν αυτό µ̟ορεί να µ̟ει στο Θησέα. Για 
να µείνει για κά̟οιες µελέτες. 
 
 
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΑΣΤΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ - Γ.Γ.Π.Η. 
Κύριε νοµάρχη. 
 
 
ΠΙΤΟΥΛΗΣ ΘΩΜΑΣ – ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ, ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΕ∆Κ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
∆εν είµαι νοµάρχης ακόµα. Καλά θα δούµε αργότερα. 
 
 
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΑΣΤΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ - Γ.Γ.Π.Η. 
Κύριε δήµαρχε συγνώµη, ξέρετε ̟όσες ώρες έχουµε για αυτό είµαι και λίγο 
δικαιολογηµένη τώρα. Λοι̟όν ακούστε µε, να σας ̟ω κάτι. Γιατί έχετε όλες αυτές τις 
ενστάσεις. Αν κά̟οιες α̟ό αυτές τις µελέτες χρηµατοδοτηθούν α̟ό το Θησέα τώρα ̟ου 
σας δίνει αυτή τη δυνατότητα, αυτά τα χρήµατα. 
 
 
ΠΙΤΟΥΛΗΣ ΘΩΜΑΣ – ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ, ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΕ∆Κ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
Α̟εγκλωβίζει εσάς κύριε µου για αυτό το λέω. Να τα χρησιµο̟οιήσετε αλλού. 
 
 
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΑΣΤΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ - Γ.Γ.Π.Η. 
Ναι ακριβώς, ̟άλι σε κά̟οιο δήµο θα ̟άνε για τις ανάγκες κά̟οιου δήµου 
 
 
ΠΙΤΟΥΛΗΣ ΘΩΜΑΣ – ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ, ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΕ∆Κ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
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Πάντως θέση µου είναι ότι γενικότερα η α̟οχέτευση βιολογικός καθαρισµός Πλαταριάς 
µε το έγγραφο ̟ου έχω καταθέσει συν της Πέρδικας ̟ρέ̟ει αυτά να εκ̟ονηθούν α̟ό τη 
∆ηµοτική Ε̟ιχείρηση Ύδρευσης Α̟οχέτευσης του δήµου Ηγουµενίτσας ο ο̟οίος είναι και 
ο φορέας διαχείρισης του έργου όταν κατασκευαστεί. Να µη φτάσουµε σαν το 
Μαρινό̟ουλο ̟ου α̟οφασίζουν ̟ριν α̟ό µας για µας και του ̟ουλιού το γάλα κλ̟. 
Τέλος, µια και είµαστε εδώ σήµερα ήθελα να θέσω και κάτι ακόµα. Και µιλάµε για 
̟εριβάλλον και συνέχεια σε όλες τις συσκέψεις µιλάµε για ̟εριβάλλον, ̟ροστασία του 
̟εριβάλλοντος κλ̟. Έχουµε κατατεθειµένες δυο µελέτες για ̟εριβαλλοντολογικούς όρους 
στην ̟εριφέρεια. Η µεν µια µ̟ορεί να ̟ροχωρήσει γιατί εγκρίθηκε στο ̟ροηγούµενο 
̟εριφερειακό συµβούλιο η δηµιουργία ενός ΜΑ στην Ηγουµενίτσα, κατανοώ ότι ίσως 
είχατε ενστάσεις α̟ό κατοίκους οι ο̟οίοι εντός εισαγωγικών ̟αροτρύνονται για να το 
κάνουν, ̟αροτρύνονται για να το κάνουν. Όµως εδώ όταν µιλάµε για ̟εριβάλλον, µιλάµε 
να ̟ροχωρήσουµε στο στάδιο ̟ου ̟ρέ̟ει.  
 
Θέλουµε άµεσα αυτό να ̟ροχωρήσει γιατί ήδη και µε το φορέα διαχείρισης έχουµε 
συζητήσει και θέλουµε να εντάξουµε στα ̟ρογράµµατα του ΕΣΠΑ ̟ροµήθεια εξο̟λισµών 
για το ΧΥΤΑ ή για τους ΜΑ για να µ̟ορέσει αυτός ο χώρος να χρησιµο̟οιείται ό̟ως 
̟ρέ̟ει χωρίς να αντιδρούν οι κάτοικοι. Όχι µε το ανοιχτό container, me press container 
κλ̟, ούτε οσµές έχει ούτε τί̟οτα. Για να καταλάβουν και οι κάτοικοι ότι δεν κάνουµε κάτι, 
να κάνουµε έναν καινούριο σκου̟ιδότο̟ο, ̟ροσ̟αθούµε να διαχειριστούµε όσο το 
δυνατόν καλύτερα τα α̟ορρίµµατα. Ε̟ίσης σήµερα είχα µια συνάντηση και µε τον 
υ̟εύθυνο για την έγκριση των ̟εριβαλλοντολογικών όρων, έχουµε καταθέσει στους 
̟εριβαλλοντολογικούς όρους για τη µελέτη ε̟έκτασης του ΧΥΤΑ στην … . Με τις 
καλύτερες ̟ροϋ̟οθέσεις ένα εργοστάσιο ΧΥΤΥ στην Ή̟ειρο, µε τις καλύτερες 
̟ροϋ̟οθέσεις, εξεύρεσης, αδειοδότησης ̟εριβαλλοντικής κλ̟ κλ̟, θα γίνει σε 5-6 χρόνια. 
Ο ΧΥΤΑ ο δικός µας δεν έχει ̟άνω α̟ό 3 χρόνια ζωή, αυτός ο µικρός ο ΧΥΤΑ ̟ου έχουµε. 
Προβλε̟όταν α̟ό την Α φάση η ε̟έκτασή του σε Β και Γ κύτταρο. Χρηµατοδοτείται α̟ό 
το Θησέα η µελέτη, έχουµε κάνει σύµβαση, έχουµε τη σύµφωνη γνώµη του ΦΟΣ∆Α, δεν 
ξέρω αν σας ενόχλησε ο κ. Τζάνης ότι θέλει άµεσα να την τελειώσουµε µή̟ως µ̟ορέσουµε 
να την εντάξουµε και κολλάµε στη ̟εριβαλλοντική αδειοδότηση. Αν δεν ̟άρουµε αυτό 
δεν µ̟ορούµε να ̟ροχωρήσουµε, ειδικά για αυτά τα δυο. Και να µη σας τρώω όλο το 
χρόνο αυτά ̟ρος στιγµήν.  
 
 
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΑΣΤΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ - Γ.Γ.Π.Η. 
Υ̟άρχει άλλος οµιλητής; Ο ̟ρόεδρος του ε̟ιµελητηρίου ο κ. Κοίλιας.  
 
 
ΚΟΙΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ – ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ 
Ήθελα να υ̟οβάλω ένα αίτηµα του ε̟ιχειρηµατικού κόσµου της Άρτας. Το ε̟ιµελητήριο 
̟ριν δυο χρόνια ξεκίνησε µια ̟ρωτοβουλία για τη µελέτη και υλο̟οίηση του έργου της 
βιοµηχανικής ̟εριοχής, είχε ̟ραγµατικά τη συµ̟αράσταση την νοµαρχιακής 
αυτοδιοίκησης, όµως για ̟ολλούς λόγους και αιτίες αυτό δεν κατέστη εφικτό. Ήθελα να 
ε̟ανεγγραφεί η δέσµευση ̟ου είχε η διεύθυνση ̟εριφέρειας Η̟είρου η ̟ροηγούµενη µε 
το ̟οσό των 500 χιλιάδων ευρώ για την εκ̟όνηση της µελέτης, αυτή τη στιγµή να σας ̟ω 
ότι είµαστε στη διαδικασία µε την κεντρική ένωση ε̟ιµελητηρίων να έρθει ειδικός 
µελετητής ο ο̟οίος έκανε και υλο̟οίησε το έργο στο Λασίθι και µίλησε και στο Αγρίνιο 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 82
ης

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΑΡΤΑ , 28-05-2010 

Σελίδα 59 από 63 

για βιοµηχανική ̟εριοχή και θέλουµε, βεβαίως είναι έργο ̟ου δεν είναι εθνικής εµβέλειας 
αλλά ̟εριφερειακής εµβέλειας, σε αυτό θα θέλαµε τη δέσµευση της ̟εριφέρειας ότι θα µας 
χρηµατοδοτήσει µια µελέτη για να µ̟ορέσουµε έτσι αφού εκτιµούµε ότι είναι ένα έργο 
σ̟ουδαίας ̟ροτεραιότητας για την ανά̟τυξη της ̟εριοχής της Άρτας ώστε να 
µ̟ορέσουµε να ̟ροβούµε στην υλο̟οίηση του έργου. Εκεί είµαστε στις διαφωνίες, 
̟ιστεύουµε ότι θα καταλήξουµε κ. νοµάρχη. 
 
 
ΟΜΙΛΗΤΗΣ 
Το έχουµε ̟ροτείνει ήδη για χρηµατοδότηση στη … α̟ό την τεχνική βοήθεια. 
 
 
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΑΣΤΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ - Γ.Γ.Π.Η. 
Ναι κύριε δήµαρχε. 
 
 
ΝΑΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ – ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΕ∆Κ Ν. 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Κυρία Γενικέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγα̟ητοί σύνεδροι. Είναι γεγονός ότι στην 
κρίσιµη θέση ̟ου βρίσκεται σήµερα η χώρα, ̟ρέ̟ει να εκµεταλλευτούµε κάθε µέσο στην 
̟ροσ̟άθειά µας για έξοδο α̟ό την κρίση. Σηµαντικό εργαλείο στην ̟ροσ̟άθειά µας αυτή 
̟ρέ̟ει να α̟οτελέσει η α̟ορρόφηση όλων των διαθέσιµων ̟όρων για χρηµατοδότηση 
έργων µε υψηλό ανα̟τυξιακό όφελος. Τόσο των εθνικών ̟όρων, µε δεδοµένη και την 
οικονοµική κατάσταση της χώρας µας, και κυρίως των ευρω̟αϊκών ̟όρων α̟ό το ΕΣΠΑ. 
Αντα̟οκρινόµενοι λοι̟όν στην ̟ρόσκληση της ̟εριφέρειας Η̟είρου υ̟οβάλαµε στη 
διαχειριστική αρχή τις ̟ροτάσεις µας για µελέτες έργων τα ο̟οία µ̟ορούν γρήγορα να 
ενταχθούν στο ΕΣΠΑ. Οι µελέτες τις ο̟οίες ̟ροτείνουµε είναι στα ̟λαίσια των οδηγιών 
της ̟εριφέρειας. Είναι ̟ροτάσεις για νέες µελέτες αλλά και για µελέτες οι ο̟οίες 
χρειάζονται ε̟ικαιρο̟οίηση ή ακόµα και συµ̟λήρωση. Αφορούν έργα διαχείρισης 
υδάτων και ε̟εξεργασίας ληµµάτων έργα ̟ου στοχεύουν στην εκ̟λήρωση υ̟οχρεώσεων 
της χώρας µας σε σχέση µε την κοινωνική νοµοθεσία για το ̟εριβάλλον. Έργα υ̟οδοµών 
µε υψηλό ανα̟τυξιακό και αντα̟οδοτικό χαρακτήρα ̟ου θα τονίσουν την το̟ική 
οικονοµία και θα αυξήσουν την ε̟ιχειρηµατικότητα τόσο σε το̟ικό όσο και σε 
̟εριφερειακό ε̟ί̟εδο. Έργα ̟ου θα δώσουν ώθηση στον τουρισµό και θα αξιο̟οιήσουν τα 
συγκριτικά ̟λεονεκτήµατα της ̟εριοχής µας. Έχουν γίνει ̟ολλές ̟ροτάσεις για µελέτες 
α̟ό τους φορείς της το̟ικής αυτοδιοίκησης και α̟ό την ̟εριφέρεια. ∆ε θα αναφερθώ 
αναλυτικά σε όλες, θα σταθώ στις µελέτες οι ο̟οίες µεταφέρονται α̟ό το 3ο ΠΕΠ Η̟είρου 
και αφορούν την ̟εριοχή του δήµου Φαναρίου και το νοµό Πρέβεζας γενικότερα. Θα 
θέλαµε κα Γενικέ για ενηµέρωση για τη µελέτη έργων συλλογικής µεταφοράς και 
ε̟εξεργασίας ληµµάτων του δήµου Ζαλόγγου και στη µελέτη αυτή ̟εριλαµβάνεται  το 
το̟ικό διαµέρισµα της Λούτσας και ο οικισµός της ̟αραλίας Λούτσας του δήµου 
Φαναρίου. Σε ̟οια φάση βρίσκεται η µελέτη και ̟ότε αναµένεται να ολοκληρωθεί. 
Αναφορικά µε τη µελέτη σύνδεσης εθνικής οδού Ηγουµενίτσας-Πρέβεζας µε την Εγνατία 
Οδό τµήµα Παραµυθιάς Μεσο̟οτάµου.  
 
Θα θέλαµε να µας ενηµερώσετε για την ̟ορεία και την εξέλιξη των εργασιών της µελέτης. 
Το συγκεκριµένο έργο είναι ένα έργο το ο̟οίο θα δώσει σηµαντική ανά̟τυξη ώθηση στην 
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̟εριοχή µας και θέλουµε να µάθουµε ̟ως εξελίσσεται. Ε̟ίσης κα Γενικέ ό̟ως εί̟ε και ο κ. 
νοµάρχης το θέµα της υδροδότησης της Πάργας, είναι ένα σηµαντικό, το εί̟αµε και στο 
̟ροηγούµενο ̟εριφερειακό συµβούλιο, ̟ρέ̟ει να το λάβουµε σοβαρά υ̟’ όψιν για να 
υλο̟οιηθεί τουλάχιστον αυτό το έργο. Εξυ̟ηρετεί και το δήµο Πάργας και το δήµο 
Φαναρίου. Ε̟ίσης εκείνο ̟ου ήθελα να ̟ροτείνω κα Γενικέ, ε̟ειδή έχει γίνει µια διακο̟ή 
έχει καταστραφεί ολοσχερώς µια σύνδεση α̟ό το δήµο Ζαλόγγου µε το κέντρο του δήµου 
Φαναρίου, το Καναλάκι, τουλάχιστον είναι εδώ στις ̟ροτάσεις µας η µελέτη, τουλάχιστον 
να ενταχθεί η µελέτη γιατί αυτή τη στιγµή ό̟ως ξέρει και ο κ. νοµάρχης και το έχει 
̟ροτείνει να ενταχθεί τουλάχιστον η µελέτη. Είναι το 77 νούµερο, µελέτη βελτίωσης 
διαδηµοτικής οδού ∆∆ Χειµαδειού του δήµου Ζαλόγγου έως το ∆∆ Καναλακίου του δήµου 
Φαναρίου. Παρακαλώ ̟ολύ κα Γενικέ δέστε το θα θέλαµε να το, σας ευχαριστώ ̟ολύ. 
 
 
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΑΣΤΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ - Γ.Γ.Π.Η. 
Ευχαριστώ κ. δήµαρχε. Ο κ. Σιώζος.  
 
 
ΣΙΩΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ 
Οι 3 ̟ρώτες µελέτες ̟ου αφορούν την ε̟εξεργασία ληµµάτων των δήµων Αµβρακικού, 
Αράχθου και Φιλοθέης είναι αυτές ̟ου έχουν συµβασιο̟οιηθεί και ήδη είναι εν εξελίξει; 
Αυτές και θα ξανακουβεντιάσουµε για το ε̟όµενο στάδιο εί̟αµε; 
 
 
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΑΣΤΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ - Γ.Γ.Π.Η. 
Λοι̟όν, θα τα ̟ούµε για τη δικιά σου κ. δήµαρχε Κοµ̟οτίου θα τα ̟ούµε άλλη ώρα. 
Λοι̟όν, εί̟αµε θα κάνουµε µια σύσκεψη. Να κλείσουµε αν έχει κά̟οια ̟αρατήρηση κάτι 
να ε̟ισηµάνει ο κ. Μανταλόβας ως εισηγητής. 
 
 
ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ – ΣΤΕΛΕΧΟΣ Ε∆Α 
Πολύ γρήγορα σε αυτά ̟ου εί̟ε ο δήµαρχος Φαναρίου. Η µελέτη α̟οχέτευσης των 
̟αραλιακών οικισµών του δήµου Ζαλόγγου ̟ερί̟ου 1 εκατοµµύριο ευρώ (999 χιλιάδες) 
είναι ̟ριν το τελικό στάδιο υ̟ογραφής της σύµβασης. Όσον αφορά τη µελέτη Παραµυθιά 
Μεσο̟όταµος το οδικό δίκτυο ̟ου αναφέρθηκε ̟ριν και ο κ. Πα̟αχρήστου έχει ̟εράσει 
και α̟ό το ελεγκτικό συνέδριο, τις ε̟όµενες ηµέρες φαντάζοµαι η γενική γραµµατέας θα 
υ̟ογράψει τη σύµβαση µε τον ανάδοχο. Για το τελευταίο έργο ̟ου αναφέρατε κ. δήµαρχε 
Χειµαδιό δε θυµάµαι τώρα αυτό, ό̟ως γνωρίζετε στο ̟λαίσιο της συγκεκριµένης 
εγκυκλίου δε µ̟ορούν να χρηµατοδοτηθούν έργα τέτοιας, ναι ναι για τη µελέτη µιλάω, 
ίσως ̟ρέ̟ει να το δείτε στο ̟λαίσιο του Θησέα. 
 
 
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΑΣΤΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ - Γ.Γ.Π.Η. 
Τι µια ̟αρατήρηση, αν ξεκινήσετε κ. δήµαρχε, ναι. Κύριε δήµαρχε σας ευχαριστώ θα το 
συζητήσουµε αυτό, δεν είναι µελέτη, δεν είναι όµως αντικείµενο µελέτης. Κύριε 
Σταµουλάκη κάντε µου τη χάρη ̟ρέ̟ει να τελειώσουµε. Ο κ. δήµαρχος. 
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ΧΑΣΙΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΝΑΝΤΩΝ 
Ο δήµαρχος Αγνάντων είµαι. Θα ήθελα να σας ̟ω το εξής ότι ̟ολλοί δήµοι έχουν 
εκ̟ονήσει µελέτες για αγροτικές οδο̟οιίες µε σκο̟ό να υ̟οβληθούν στο ̟ρόγραµµα 
ΟΠΑΧ του Υ̟ουργείου Αγροτικής Ανά̟τυξης. Ε̟ειδή ̟ιθανολογείται ότι αυτές οι µελέτες 
µάλλον δε θα εγκριθούν, δηλαδή τα ̟ιο ̟ολλά χρήµατα α̟ό το ̟ρόγραµµα ΟΠΑΧ θα 
̟άνε σε ιδιωτικά έργα θα θέλαµε να το έχετε υ̟’ όψιν σας µή̟ως κά̟οια στιγµή µέσα α̟ό 
το ΠΕΠ ή κά̟οια ̟ρόσκληση για έργα ̟ου να αφορούν την αγροτική οδο̟οιία. Και ένα 
δεύτερο ε̟ειδή ̟ρέ̟ει να σκεφτόµαστε α̟ό εδώ και ̟έρα και µε το ̟νεύµα του 
Καλλικράτη ο δήµος Αγνάντων ο δικός µου ενώθηκε µε το δήµο Αθαµανίας κοινότητα 
Μελισσουργών και κοινότητα Θεοδωριάνων και εµείς α̟ό το οικιστικό κέντρο των 
Αγνάντων για να ̟άµε στο Βουλγαρέλι δεν έχουµε δρόµο και έχω ̟ληροφορηθεί ότι ο 
νοµάρχης Άρτας υ̟έβαλε ένα αίτηµα για να γίνει µια µελέτη δρόµου ̟ου είναι ήδη 
διανοιγµένος α̟λώς θέλει ασφαλτόστρωση κτλ ενός ̟ροϋ̟ολογισµού 100 χιλιάδων και 
ε̟ειδή είναι και στον άξονα ̟ου µίλησε ο νοµάρχης Ιωαννίνων Άραχθος Πράµαντα 
Άγναντα Βουλαγαρέλι αιτούµαι να εγκριθεί και αυτή η µελέτη ̟ροϋ̟ολογισµού 100 
χιλιάδων ευρώ η µελέτη ενός έργου ̟ερί̟ου 5 εκατοµµυρίων ευρώ για να µ̟ορεί να γίνει 
η σύνδεση του οικιστικού κέντρου Αγνάντων µε την έδρα του νέου δήµου των κεντρικών 
Τζουµέρκων. Ευχαριστώ. 
 
 
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΑΣΤΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ - Γ.Γ.Π.Η. 
Κύριε δήµαρχε αυτά θα τα έχουµε υ̟’ όψιν µας µέσα α̟ό άλλο χρηµατοδοτικό εργαλείο 
γιατί αυτό ξέρετε ότι δεν είναι στο ΕΣΠΑ δεν µ̟ορεί να ε̟ιλεγεί. Ο κ. Σταµουλάκης. 
 
 
ΣΤΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ∆.Ε.Π.Η. 
Η ε̟ιλογή αυτών των µελετών ε̟ειδή ̟αρακολουθώ τουλάχιστον εδώ και καιρό τα 
̟εριφερειακά συµβούλια ̟ου αφορούν αυτό το θέµα είναι µια δύσκολη διαδικασία. 
Πραγµατικά δεν έχουν µέχρι τώρα θεσ̟ιστεί κά̟οια ουσιαστικά κριτήρια αυτής της 
ε̟ιλογής. Πάντοτε οι ̟ροτάσεις στο σύνολο των µελετών και έργων ̟ου ε̟ακολουθούν 
είναι τρι̟λάσιες τετρα̟λάσιες ό̟ως είναι και τώρα. Τετρα̟λάσιες α̟ό το ΠΕΠ εννοώ. 
Άρα λοι̟όν ένα ̟ράµα τη δυνατότητα ̟ου υ̟άρχει τώρα και θεωρώ ότι ̟ρέ̟ει να την 
εκµεταλλευτούµε ̟ερισσότερο είναι το θέµα ότι κά̟οια έργα µ̟ορούν να ̟εράσουν στα 
τοµεακά ̟ρογράµµατα. Είναι έργα τα ο̟οία έχουν µεγάλη χρηµατοδότηση άρα λοι̟όν 
δεν µ̟ορεί να τα σηκώσει το ΠΕΠ της Η̟είρου. Αυτό φυσικά για να γίνει αυτό το ̟ράγµα 
α̟αιτείται µια γενικότερη βούληση, ̟ολιτική βούληση ώστε να ̟ιεστεί η κυβέρνηση τέτοια 
έργα να ̟εράσουν να γίνουν µε ̟όρους των τοµεακών ̟ρογραµµάτων να γίνουν στην 
̟εριοχή µας. Αυτή είναι η ̟ρώτη ̟αρατήρηση. ∆εύτερη ̟αρατήρηση είναι κάτι το ο̟οίο 
µας α̟ασχολεί διαχρονικά στο Τεχνικό Ε̟ιµελητήριο. Είναι το θέµα της ̟οιότητας των 
µελετών και ̟ως αυτές οι µελέτες ̟άντοτε καταλήγουν σε ένα ολοκληρωµένο έργο, ένα 
έργο το ο̟οίο είναι λειτουργικό και δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να το 
χρησιµο̟οιούν στο χρόνο ̟ου ̟ρογραµµατίζεται.  
 
Ο νόµος 3316 ήταν ένας νόµος καλύτερος α̟ό τον 716 ολοκληρωµένος νόµος αλλά και µε 
̟ολλά ̟ροβλήµατα. Τα ̟ερισσότερα ̟ροβλήµατα βρισκόταν στο ότι ήταν ένας νόµος 
δύσκολος να µ̟ορέσει η δηµόσια διοίκηση να τον ̟ροχωρήσει έτσι ό̟ως ήτανε 
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δοµηµένος. Σίγουρα ̟ρέ̟ει να γίνουν ̟αρεµβάσεις ̟ρος την α̟λο̟οίηση του νόµου. 
Αλλά όµως ένα ̟ράµα ̟ου θέλω να θέσω κα Γενικέ είναι ότι αυτός ο νόµος έχει ένα 
σηµαντικό, µάλλον έχει δυο σηµαντικά στάδια. Το ένα είναι ότι ̟ροτείνει ̟ροκριµατικές 
µελέτες και το δεύτερο ότι έχουµε τεχνική έκθεση. Είναι δυο στοιχεία τα ο̟οία ̟ρέ̟ει να 
αξιολογηθούν σηµαντικά και ιδίως το θέµα της ̟ροκριµατικής µελέτης ̟ου δυστυχώς 
είναι σαν να το έχουµε ξεχάσει και το ξεχνάν όλες οι υ̟ηρεσίες ιδίως και η νοµαρχιακή 
αυτοδιοίκηση διότι το θεωρούν ότι είναι σ̟ατάλη χρηµάτων. ∆εν είναι σ̟ατάλη 
χρηµάτων. ∆ηλαδή µ̟ορούµε στην ̟ροκαταρκτική µελέτη να έχουµε ̟ραγµατικά να 
δούµε ̟οιο είναι το έργο, να έχουµε την ̟ραγµατική οικονοµική εκτίµηση του έργου και 
να µ̟ορέσουµε να κάνουµε και ̟ραγµατική ̟ροεκτίµηση της αµοιβής της µελέτης. Άρα 
λοι̟όν είναι ένα στάδιο το ο̟οίο θεωρώ και το Τεχνικό Ε̟ιµελητήριο ̟ιέζει ̟λέον ότι 
̟ρέ̟ει να ̟ροχωρούν οι µελέτες τουλάχιστον οι µελέτες µεγάλων έργων. Είναι συχνό το 
φαινόµενο ̟ου µελέτες σταµατήσαν διότι υ̟ήρχε έλλειψη χρηµατοδότησης, µελέτες 
σταµατήσαν γιατί δεν µ̟ορέσανε τελικά οι ίδιες οι υ̟ηρεσίες να ολοκληρώσουν το έργο 
της ε̟ιλογής µια και ήταν µελέτες σύνθετες. Θεωρώ ότι αυτά τα ̟ράµατα είναι ̟ολύ 
σηµαντικά ̟ραγµατικά θέλω να έχουµε ουσιαστικές, ̟οιοτικές µελέτες, µελέτες 
ολοκληρωµένες ̟ου θα έχουµε ̟ραγµατικά έργα.  
 
Όσον αφορά το θέµα ̟ου έθεσε ο νοµάρχης των Ιωαννίνων νοµίζω ότι µ̟ορεί να λυθεί 
αυτό το θέµα µε αυτό ̟ου εί̟α ̟ερνώντας αυτό το κοµµάτι, το υ̟όλοι̟ο κοµµάτι της 
µελέτης ό̟ως και ολόκληρο το έργο στα τοµεακά ̟ρογράµµατα µια και δεν υ̟άρχει 
δυνατότητα να γίνει κατά την ά̟οψή µου να ̟ροχωρήσει µέσα, ένα λε̟τό, ένα λε̟τό, 
αυτά θυµάστε ̟ου τα λέγαµε νοµάρχη µου όταν κάναµε το συνέδριο για τα δηµόσια έργα 
και εκεί καταλήξαµε ότι αυτά τα ̟ράγµατα για να µ̟ορέσουµε να τα κάνουµε χρειάζεται 
̟ολιτική βούληση και ̟οίηση. Θα σας ̟ω και το εξής τώρα. Όταν έγινε τουλάχιστον δυο 
έργα ̟ου ενταχθήκανε µέσα α̟ό τις ̟ιέσεις του Τεχνικού Ε̟ιµελητηρίου και των άλλων 
φορέων δηλαδή Άκτιο Αµφιλοχία ό̟ως και το έργο την ̟αραλιακή, το ̟ληρώνετε εσείς 
̟ροφανώς αλλά κά̟οιοι συνάδελφοί µου εί̟αν τι θα γίνει µε την Ή̟ειρο θα µας ̟άρει τα 
έργα; Το εί̟ανε γιατί µιλάµε και σε άλλα συµβούλια, άρα λοι̟όν για αυτό ε̟ιφέρω ότι σε 
αυτά τα έργα τουλάχιστον τα τοµεακά έργα ̟ρέ̟ει να είναι όλη η κοινωνία σύσσωµη και 
σαν µια γροθιά για να διεκδικηθούν. ∆ε µ̟ορούν όλα αυτά τα έργα να γίνουνε µε τους 
̟όρους, ένα λε̟τό κα Γενικέ µε συγχωρείτε ̟άρα ̟ολύ, συζητάµε ̟άρα ̟ολύ σηµαντικά 
θέµατα για τα δηµόσια έργα, το ΠΕΠ όµως γενικά και το ΕΣΠΑ έχει και κά̟οιους άλλους 
τοµείς εξαιρετικά σηµαντικούς. Είναι η ανταγωνιστικότητα, είναι η ψηφιακή σύγκλιση, 
είναι τοµείς ̟ου θεωρώ ότι ̟ρέ̟ει  ε̟ειδή είναι ̟ολλά τα χρήµατα εκεί ̟ρέ̟ει να ωριµάσει 
η κοινωνία αφενός και να ωριµάσουµε και σαν ̟εριφέρεια να µ̟ορέσουν αυτά τα 
χρήµατα να αξιο̟οιηθούν. Ευχαριστώ ̟ολύ. 
 
 
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΑΣΤΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ - Γ.Γ.Π.Η. 
Ευχαριστώ κ. Σταµουλάκη, όµως θα ̟ρέ̟ει να καταλάβετε ότι αυτά όλα ̟ου λέτε ως 
συνάδελφος µηχανικός όλοι τα αντιλαµβανόµαστε και όλοι θέλουµε να γίνουν έτσι, µόνο 
̟ου θα έ̟ρε̟ε να είµαστε 5 χρόνια ̟ριν για να µ̟ορούµε να συζητάµε και να διεκδικούµε 
α̟ό τα τοµεακά για όλη την Ελλάδα καταλαβαίνετε. Λοι̟όν εγκρίνονται οι µελέτες ως 
έχουν µε την ̟ροσθήκη της ύδρευσης Πάργας εφόσον η αξιολόγηση α̟ό τη διαχειριστική 
αρχή ̟ροκύψει κά̟οιο ̟ρόβληµα. Α, την έχω υ̟ογράψει; Ωραία.  
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ΡΟΚΚΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Ε∆Α 
Κυρία Γενικέ και τη σύνδεση Ζαλόγγου µε το δήµο Φαναρίου… 
 
 
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΑΣΤΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ - Γ.Γ.Π.Η. 
Νοµίζω ότι δεν µ̟ορούµε αυτό να το εντάξουµε έτσι ό̟ως έχει δοθεί η εγκύκλιος α̟ό τον 
κ. Αρναουτάκη. Θα το δούµε α̟ό αλλού κ. δήµαρχε ή θα το δούµε µέσα α̟ό το Θησέα. 
Λοι̟όν σας ευχαριστώ ̟άρα ̟ολύ και για την ε̟ιµονή και για την ε̟οικοδοµητική 
συζήτηση ̟ου είχαµε στα τόσα σοβαρά ζητήµατα. Να ευχαριστήσω τον κ. Αρβανίτη ̟ου 
έµεινε µαζί µας µέχρι τόσο αργά. Έξω α̟ό την αίθουσα έχουµε  στήσει ένα µικρό µ̟ουφέ 
για ένα κρασί. 
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