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Απορρόφηση 58,4, πληρωμές 61 εκ. ευρώ το 2012

Καλή χρονιά για την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ στην Ήπειρο ήταν το 2012, δεδομένου
ότι και οι στόχοι που έχουν τεθεί υπερκαλύφτηκαν, ενώ έγιναν πληρωμές 61 εκ. ευρώ και η
απορρόφηση έφτασε στο 58,40%. Επίσης, έργα μεταφέρθηκαν σε άλλα προγράμματα και
επίκειται αποφόρτιση του με μεταφορές κι άλλων έργων σε τομεακά ή με αύξηση των
πόρων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ηπείρου.

Εντός του πρώτου εξαμήνου του 2013 θα ολοκληρωθούν σημαντικά έργα στις οδικές
υποδομές, την υγεία, την εκπαίδευση και το περιβάλλον. Είναι ξεκάθαρο ότι τα κονδύλια
του ΕΣΠΑ είναι αυτά που κρατούν «όρθια» την Ήπειρο με την υλοποίηση έργων υποδομής
και άλλες δράσεις, διαφορετικά χωρίς εθνικούς πόρους, η Περιφέρεια, οι δήμοι και άλλοι
φορείς δεν θα μπορούσαν να κάνουν τίποτε.

Τελευταία μέρα του 2012 χθες και η Περιφερειακή Αρχή προχώρησε σε έναν μίνι
απολογισμό. Ειδικότερα, η απορρόφηση του ΕΣΠΑ, από την Περιφέρεια Ηπείρου για το
2012, υπερκάλυψε τον κανόνα v+3, (αφορά τις απορροφήσεις έργων που εντάχθηκαν τρία
χρόνια πριν) συμβάλλοντας παράλληλα ουσιαστικά στην επίτευξη του εθνικού στόχου
κάλυψης των δεσμεύσεων έναντι του Μνημονίου.

Οι πληρωμές από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή το 2012, ανήλθαν σε 61 εκ. ευρώ,
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ανεβάζοντας τη συνολική απορρόφηση σε 171 εκ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό
58,40% (έναντι 110 εκ. ευρώ και 33,7% που ήταν το 2011).

Με την ολοκλήρωση χθες των πληρωμών σε δικαιούχους η Περιφέρεια Ηπείρου υπερκάλυψε
κατά 77 εκ. ευρώ το στόχο ν+3 για το 2012 ( 171 εκ. ευρώ έναντι ορίου 94 εκ. ευρώ), ενώ
έχει ήδη πλησιάσει πολύ κοντά και το στόχο του ν+3 για το 2013 που ανέρχεται σε 191 εκ.
ευρώ.

Μεταφορά έργων σε τομεακό και Interreg

Παράλληλα η Περιφέρεια μετέφερε έργα ύψους 25 εκ. ευρώ, από τον Αναπτυξιακό Νόμο,
στο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης, αφενός μεν για ενισχυθούν
οι απορροφήσεις του Υπουργείου και αφετέρου να διατηρηθούν ανέπαφα τα κονδύλια του
ΕΣΠΑ της Περιφέρειας για έργα και δράσεις υποδομών του προγράμματος.

Επιπλέον, η Περιφέρεια έδωσε τη συγκατάθεσή της για τη μεταφορά έργων ύψους 2 εκ.
ευρώ από το ΕΣΠΑ στο Interreg III Ελλάδα- Αλβανία, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι
του. Πρόκειται για πρόγραμμα που έμεινε πολύ πίσω και υπάρχει κίνδυνοις απώλειας
κονδυλίων.

Χώρος για νέα έργα στο ΠΕΠ

Ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχριμάνης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, δήλωσε,
μεταξύ άλλων, ότι πιστεύει ότι σε λίγες ημέρες θα αποφορτιστεί το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Ηπείρου από έργα, προσθέτοντας ότι η Περιφέρεια Ηπείρου είναι έτοιμη ανά
πάσα στιγμή να πάρει και άλλα νέα έργα και νέες πιστώσεις. Ένα από τα έργα που θα
μπορούσε να μεταφερθεί (επιστρέψει στην ουσία) στο τομεακό της Προσπελασιμότητας
του υπουργείου Ανάπτυξης και Υποδομών, είναι και ο δρόμος Καρτέρι-Πάργα, (περίπου 40
εκ. ευρώ) δεν λείπουν κι άλλα στο χώρο της Υγείας που πρέπει να πληρωθούν από το
κεντρικό ΕΣΠΑ, όπως το ΤΕΠ Ηγουμενίτσας, η επέκταση του νοσοκομείου Φιλιατών, το
Πολυδύναμο στο «Χατζηκώστα» ή το μεγαλύτερο η επέκταση του πανεπιστημιακού
νοσοκομείου, δεδομένου ότι έγιναν εντάξεις από το υπουργείο Υγείας το οποίο δεν διαθέτει
τομεακό πρόγραμμα και πληρώνουν τα ΠΕΠ.
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Έργα προς ολοκλήρωση

Σημαντικό στοιχείο είναι επίσης και το γεγονός ότι οι πληρωμές από την Ενδιάμεση
Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ηπείρου, αφορούν έργα που ευρίσκονται σε εξέλιξη
και για τα οποία καταβάλλονται εντατικές και επίπονες προσπάθειες για την ολοκλήρωσή
τους. Στο πλαίσιο αυτό στο πρώτο εξάμηνο του 2013 αναμένεται η παράδοση προς χρήση
σειράς έργων που θα βελτιώσουν ουσιαστικά τις υποδομές και στις τέσσερις
Περιφερειακές Ενότητες.

Ενδεικτικά, ορισμένα από τα έργα αυτά, είναι τα εξής:

-Εθνική οδός Καρτέρι – Πάργα

-Είσοδος πόλης Ιωαννίνων

-Πολυδύναμο Κέντρο αντιμετώπισης αλκοολικών και χρηστών ναρκωτικών νοσοκομείου
«Χατζηκώστα».

-Διδακτήρια σε Θεσπρωτικό, Άρτα, Ανατολή, Ηγουμενίτσα

-Νηπιαγωγείο Ν. Ζωής Ιωαννίνων

-Παιδικοί σταθμοί σε Πρέβεζα – Ιωάννινα

-Αποχέτευση Ηγουμενίτσας
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-Οδικές συνδέσεις Σεισμοπλήκτων – Καρδαμιτσίων Ιωαννίνων

-Υδρεύσεις δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων.

Εκταμίευση 13 εκ. ευρώ από τους ΚΑΠ

Επίσης, με αφορμή άλλη ερώτηση ο Περιφερειάρχης ανακοίνωσε την καταβολή ποσού
13.120.000 ευρώ προς την Περιφέρεια Ηπείρου από τους οφειλόμενους ΚΑΠ του 2012.

Η απόδοση των συγκεκριμένων οφειλών, σημείωσε, επετεύχθη μετά από την πρόσφατη
σύσκεψη των Περιφερειαρχών στο Υπουργείο Εσωτερικών, όπου σε συνεννόηση με το
Υπουργείο Ανάπτυξης, αποφασίστηκε η μεταφορά των πόρων στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων.

«Ευελπιστώ πως στα τέλη Ιανουαρίου δεν θα υπάρχει ουδεμία οφειλή από πλευράς
Περιφέρειας Ηπείρου προς όλους όσοι συναλλάσσονται μαζί της και εκτελούν, είτε έργα,
είτε προμήθειες», τόνισε ο Περιφερειάρχης.

Τέλος, υπογράμμισε πως οι οφειλές του κράτους με τη μη απόδοση πόρων μέχρι το
Σεπτέμβριο του 2011 ανέρχονται σε 17 εκ ευρώ (που ήδη έχουν μειωθεί σε 16 εκ. ευρώ),
μετά και τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
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