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Η Ήπειρος παίρνει 2,8 εκ. ευρώ από τα περίπου 16 εκ. ευρώ

Θα περιμένουν τη σειρά τους όσοι έχουν λαμβάνειν χρήματα από παλιά έργα που
εκτέλεσαν ή από υπηρεσίες που προσέφεραν, δεδομένου ότι τα ληξιπρόθεσμα της
Περιφέρειας Ηπείρου και όλων των άλλων θα καταβληθούν σε δόσεις.

Το υπουργείο Εσωτερικών, προφανώς, δεν εξασφάλισε από το υπουργείο Οικονομικών το
σύνολο των οφειλομένων παρά μόνο μέρος αυτών και το οποίο διένειμε με απόφαση του
υπουργού Ευριπίδη Στυλιανίδη στις 13 Περιφέρειες. Για την Περιφέρεια Ηπείρου
αντιστοιχούν 2,8 εκ. ευρώ από τα περίπου 16 εκ. ευρώ που είναι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Συνολικά το υπουργείο Εσωτερικών ενισχύει με το ποσό των 20.545.595 ευρώ τις
Περιφέρειες της χώρας, για την εξόφληση αποκλειστικά και μόνο των ληξιπρόθεσμων
οφειλών τους προς τρίτους.

Αναλυτικά τα ποσό που λαμβάνει κάθε Περιφέρεια είναι:
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- ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 1.549.633,00

- ΑΤΤΙΚΗΣ 2.828.497,00

- ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 937.665,00

- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2.828.497,00

- ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1.734.407,00

- ΗΠΕΙΡΟΥ 2.828.497,00

- ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 560.150,00

- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 810.773,00

- ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2.828.497,00

- ΚΡΗΤΗΣ 172.467,00

- ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 640.015,00
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- ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2.828.497,00

Στην απόφαση, που υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών επισημαίνεται ότι η εν λόγω
επιχορήγηση αποτελεί μέρος της συνολικής και θα κατανεμηθεί στους λογαριασμούς των
Περιφερειών με χρηματική εντολή προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις πληροφορίες που υπήρχαν περί άλλης
απόφασης για την κατανομή των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους των 13
περιφερειών. Το αίτημα του ΥΠΕΣ στο υπουργείο Οικονομικών ήταν για εκταμίευση
58.707.414 ευρώ (από τα συνολικά 71.013.155 ευρώ, με βάση την καταγραφή το Σεπτέμβριο
2012), αλλά πρόκειται μόλις για 20,5 εκ. ευρώ.

Οι Περιφέρειες περιμένουν σχεδόν για δύο μήνες τα ληξιπρόθεσμα για να πληρώσουν με τη
σειρά τους εργολήπτες και όσους έχουν λαμβάνειν.

Από τότε που κλήθηκαν να υπογράψουν συμφωνητικό με το υπουργείο Εσωτερικών με το
οποίο το δημόσιο, μετά τον έλεγχο που έκανε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους,
αναγνωρίζει ως δικές του τις οφειλές αυτές από έργα που δεν πλήρωσε το ίδιο μέσω της
νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και ορισμένων ης αιρετής Περιφέρειας.

Όπως είχε διευκρινίσει ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχριμάνης οι οφειλές αφορούν
ακόμη και το 2007, για μεταφορά μαθητών που δεν αποδόθηκαν, του Οργανισμού Σχολικών
Κτιρίων, της ΓΓΑ για αθλητικά έργα, του Πράσινου Ταμείου (πρώην ΕΤΕΡΠΣ), του Ταμείου
Εθνικής Οδοποιίας και υπουργείων, όπως του Αγροτικής Ανάπτυξης για το καταφύγιο
αδέσποτων που δεν αποδόθηκαν οι πιστώσεις οι οποίες εγκρίθηκαν το 2009.
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