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ΠΑΡΕΛΑΒΕ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Για την Μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων (ΑΣΑ) βραβεύτηκε η Περιφέρεια Ηπείρου, στο
πλαίσιο του 3ου Συνεδρίου Υποδομών και Μεταφορών.

Το έργο ΣΔΙΤ της μονάδας ΑΣΑ αναδείχθηκε ως έργο της χρονιάς, μέσα από διαδικτυακή
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ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε από τις 21 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018. Πρόκειται για
τη δεύτερη τέτοια μονάδα σε ολόκληρη τη χώρα, που πλέον είναι σε λειτουργία.

Το βραβείο παρέλαβαν οι συντελεστές του έργου, δηλαδή η κατασκευάστρια/διαχειρίστρια
του έργου ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, ο φορέας υλοποίησης που είναι η περιφέρεια Ηπείρου και το
υπουργείο Οικονομίας/Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ για την οργάνωση, χρηματοδότηση και
προώθηση του έργου. Τα βραβεία απένειμε ο επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Γεώργιος Μαρκοπουλιώτης.

Εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, η Τατιάνα Καλογιάννη τόνισε μεταξύ άλλων
τα εξής:

«Η σημερινή παρουσία μου στην εκδήλωση αυτή συμπίπτει να είναι η τελευταία μου
δημόσια, ως Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, υπεύθυνης για τον Αναπτυξιακό
Προγραμματισμό, το Περιβάλλον και τις Υποδομές.

Μετά από την εννεαετή θητεία έκλεισε ο κύκλος της υπηρεσίας μου στην Περιφέρεια
Ηπείρου, με αποτιμητέο έργο και με θετικό πρόσημο όπως είναι κοινά αποδεκτό.

Από την αρχή της δραστηριότητάς μας θέσαμε ως πολιτικό διακύβευμα την «πολική
ανάπτυξη», δηλαδή την τόνωση της αξίας κάθε επαρχίας της Περιφέρειάς μας.

Έργα πολλά, μικρής, μεσαίας και μεγάλης κλίμακας υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται. Από
όποια άποψη και να το δει κανείς, με όποια κριτήρια απολογισμού και να μας κρίνει, τελικά,
στην μαθηματική πράξη {τι παραδίδουμε ως προς τί παραλάβαμε} το αποτέλεσμα είναι
θετικό.

Όμως, για το αποτέλεσμα αυτό δεν έγινε απλώς μία λογιστικού τύπου διεκπεραίωση, μία
απλή διαχείριση. Τα έργα αυτά έχουν χαρακτηριστικά τέτοια που προσφέρουν αξίες στον
πολίτη κατά τη λειτουργία τους, και δεν αποτιμώνται μόνο ως «απορρόφηση» των, όποιων,
κονδυλίων. Υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται, αφού καταθέσαμε δουλειά, μόχθο, ένταση και
πάθος. Και εμείς και οι αντισυμβαλλόμενοι μαζί μας.
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Στην πολιτική, δυστυχώς, το σωστό δεν αποδεικνύεται με κάποιο μαθηματικό θεώρημα ή
αξίωμα. Τα προβλήματα δεν λύνονται «με μία εξίσωση πρώτου βαθμού» και τα έργα δεν
παράγονται δια της «θείας επιφοιτήσεως» και από οποιονδήποτε.

Η υλοποίησή τους προϋποθέτει υπεύθυνους πολιτικούς που γνωρίζουν, μπορούν, θέλουν,
τολμούν και κυρίως εργάζονται. Εργάζονται σοβαρά και αρκετά, συνθήκη που είναι δύσκολο
να εκπληρωθεί, καθ' ότι οι πολιτικά υπεύθυνοι, σε αρκετές περιπτώσεις κι ανεξαρτήτως
κομματικής προέλευσης, έχουν αλλεργία σ' αυτό που όλοι οι απλοί άνθρωποι ονομάζουν
«κανονική εργασία».

Ειδικότερα, η ολιστική αντιμετώπιση της διαχείρισης των απορριμμάτων, μας απασχόλησε
από την πρώτη στιγμή. Θέσαμε συγκεκριμένους στόχους, προσηλωθήκαμε αυστηρά στην
επίτευξή τους με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, σχεδιάσαμε στο πλαίσιο των ισχυόντων
νόμων, αναζητήσαμε τις αντίστοιχες χρηματοδοτικές πηγές και μετά από κοπιώδη
προσπάθεια επιτύχαμε να μνημονεύεται η Περιφέρεια Ηπείρου ως πρωτοπόρος στον τομέα
της διαχείρισης των απορριμμάτων.

Κυρίως όμως, το έργο ορόσημο της δραστηριότητάς μας αυτής ήταν η κατασκευή και
λειτουργία του Εργοστασίου Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Απορριμμάτων Ηπείρου.

Επιλέξαμε στο έργο αυτό να συμπορευτούμε με τον ιδιωτικό τομέα, υπό το πλαίσιο
Σύμβασης Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα. Αναγνωρίσαμε τα πλεονεκτήματα της Σύμβασης
αυτής για το συγκεκριμένο έργο, και το αποτέλεσμα μας δικαίωσε».
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