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Υπουργείο Εργασίας και Υγείας δεν έχουν ξεκαθαρίσει σε ποιόν ανήκει η έκταση

Θύμα της γραφειοκρατίας έχει πέσει το ακίνητο που στεγάζονταν η παιδόπολη Αγία Ελένη,
αφού παρά τις θετικές εξελίξεις που σημειώθηκαν τους περασμένους μήνες σχετικά με τη
σύμβαση παραχώρησης του στον Δήμο Ζίτσας, λείπει το σημαντικότερο κομμάτι
προκειμένου να ολοκληρωθεί το παζλ και να λήξει θετικά η όλη διαδικασία.

Ποιο είναι αυτό;

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς που υπάρχει σήμερα για το συγκεκριμένο ακίνητο.

Με απλά λόγια υπουργείο Εργασίας και υπουργείο Υγείας δεν έχουν ακόμα καταφέρει να
συνεννοηθούν σε ποιο από τα δύο ανήκει ο χώρος κι έτσι το πρώτο δεν μπορεί να
προχωρήσει στην υπογραφή σύμβασης παραχώρησης με τον δήμο Ζίτσας προτού
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διευκρινιστεί αυτή η όχι και τόσο μικρή λεπτομέρεια.

Έτσι παρά τις θετικές εξελίξεις που υπήρχαν με την τροποποίηση της σύμβασης η οποία
παραχωρεί την έκταση απ' ευθείας στον δήμο Ζίτσας ο οποίος πλέον είναι αυτός που θα
αποφασίσει πως θα προχωρήσει η αξιοποίηση του εν λόγω χώρου, το ομιχλώδες τοπίο
γύρω από το ιδιοκτησιακό δεν αφήνει την υπόθεση να προχωρήσει.

Κάπως έτσι φτάσαμε στην άνοιξη την ώρα που πρόθεση του υφυπουργού Εργασίας Β.
Κεγκέρογλου είχε δηλώσει έτοιμος να ολοκληρώσει την παραχώρηση ακόμα και μέσα στα
Χριστούγεννα του 2013.

Θυμίζουμε ότι στην κυριότητα του υπουργείου Εργασίας πέρασαν μια σειρά ακινήτων που
ανήκαν σε αυτό της Υγείας κι αυτό ήταν ουσιαστικά που οδήγησε στην πρώτη παραχώρηση
δημόσιου ακινήτου- αυτού του πρώην ασύλου ανιάτων- στον δήμο Ιωαννιτών.

Κάτι ανάλογο επιχειρήθηκε να γίνει και την πρώην παιδόπολη Αγία Ελένη στον δήμο
Ζίτσας, όμως εδώ δεν έχει ακόμη ξεδιαλύνει το ιδιοκτησιακό.

Σε ότι αφορά πάντως τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσει, αν όλα πάνε καλά, η
προγραμματική σύμβαση μεταξύ Υπουργείου και Δήμου Ζίτσας δίνει τη δυνατότητα στον
δεύτερο να αποφασίσει με ποιους φορείς θα συμπράξει για την αξιοποίηση των
εγκαταστάσεων της πρώην παιδόπολης, ενώ παράλληλα ο δήμος θα μπορεί πια να
προχωρήσει και στη δημιουργία δράσεων που δεν έχουν καθαρά προνοιακό χαρακτήρα αλλά
θα μπορούν να αποφέρουν κέρδη σε αυτόν, μέρος των οποίων φυσικά θα δίνεται για τη
συντήρηση και λειτουργία των υπόλοιπων δομών που θα δημιουργηθούν.

Τι σημαίνει αυτό; Πολύ απλά ότι τα σχέδια του δήμου για δημιουργία ενός μόνιμου
εκθετηρίου αγροτικών προϊόντων μπορούν πια να υλοποιηθούν χωρίς προβλήματα, αφού
ποια τέτοιες κοινωνικές δράσεις, θα προβλέπονται στη σύμβαση που θα υπογράψει με το
Υπουργείο.

Βασικός πυλώνας πάντως των δομών που θα δημιουργηθούν θα αφορούν ΑΜΕΑ οι οποίες
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μπορούν να χρηματοδοτηθούν τόσο για να δημιουργηθούν όσο και για να λειτουργήσουν από
το ΕΣΠΑ και το νέο Κοινοτικό Πρόγραμμα.

Τέτοιες δομές για παράδειγμα είναι παιδικές κατασκηνώσεις, Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης, Κέντρα Φροντίδας Ηλικιωμένων κι άλλα που είναι επιλέξιμες από το νέο
ΕΣΠΑ τόσο σε ότι αφορά την δημιουργία των απαραίτητων χώρων όπου θα φιλοξενηθούν,
όσο και για την λειτουργία τους.

«Με την απόφαση αυτή μεγαλώνει η ευθύνη για τον Δήμο, ενισχύεται όμως και η πρόταση
μας για δράσεις κοινωνικού και όχι αποκλειστικά προνοιακού χαρακτήρα, όπως το
εκθετήριο αγροτικών προϊόντων, που μπορούν να φέρουν έσοδα στον δήμο, μέρος των
οποίων θα δίνεται για τις προνοιακές δομές», είπε ο κ. Ρογκότης μιλώντας στους «Ν.Α.».

Για τις εξελίξεις αυτές έχει ήδη ενημερωθεί από την προηγούμενη εβδομάδα το Δημοτικό
Συμβούλιο ενώ αγωνία υπάρχει για το πότε θα σταλεί εκ μέρους του Υπουργείου η σύμβαση
η οποία αφού πάρει έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο Ζίτσας θα υπογραφεί.
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