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Ο απολογισμός έργων και δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου για το 2016,
πραγματοποιήθηκε πριν λίγο στην ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Τοποθετήθηκαν αρχικά οι Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων και εν
συνεχεία οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες.

Κάθε ένας ανέλυσε τους στόχους που είχαν τεθεί για την περασμένη χρονιά και πως αυτοί
επιτεύχθηκαν ή και σε ποιο βαθμό έγινε αυτό, ενώ αναλύθηκαν εν μέρει και αυτοί για το
τρέχον έτος.

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις περιφερειακών συμβούλων και η συζήτηση
ολοκληρώθηκε με σύνοψη των όσων αναπτύχθηκαν από τον Περιφερειάρχη Αλέξανδρο
Καχριμάνη, ο οποίος έδωσε απαντήσεις και σε επιμέρους ζητήματα που τέθηκαν.

Ο κ. Καχριμάνης ουσιαστικά περιέγραψε την κατάσταση στην οποία καλείται η
Περιφερειακή Αρχή να κάνει τη δουλειά της όσο καλύτερα μπορεί παρά προχώρησε σε έναν
ουσιαστικό απολογισμό των πεπραγμένων καθώς αυτός είχε καλυφτεί από τους
αντιπεριφερειάρχες.
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"Δεν είναι εγωιστικό να πούμε ότι η Περιφέρεια Ηπείρου είναι η πρώτη από τις 13
Περιφέρειες της χώρας σε δράση και δουλειά. Και αυτό δεν οφείλεται μόνο στην
Περιφερειακή Αρχή, αλλά και στο προσωπικό της", τόνισε αρχικά, ενώ στη συνέχεια
αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο ζήτημα των δασικών χαρτών.

«Ζητάμε με την ΕΝΠΕ να δούμε τον Πρωθυπουργό για τους δασικούς χάρτες, ακόμα
περιμένουμε. Και για να λέμε αλήθειες και ο υπεύθυνος που ορίστηκε από τη ΝΔ, φωστήρας
και αυτός, ούτε ένα τηλέφωνο δεν πήρε. Είναι ντροπή κόμματα εξουσίας να μην έχουν ιδέα
τι γίνεται και θέλουν να αλλάξουν σελίδα στην Ελλάδα. Είναι ντροπή το πως σκέφτονται
για τον πρωτογενή τομέα, του λένε πάρτε τις επιδοτήσεις και όλα καλά...».

Αναγνώριση και κριτική

Εκ μέρους της αντιπολίτευσης υπήρξε μια κάποια αναγνώριση για το έργο της Περιφέρειας
τον περασμένο χρόνο αλλά και κριτική που σε κάποια σημεία ήταν και αρκετά αυστηρή.

Εκ μέρους της Ήπειρος Ανατροπής ο επικεφαλής της πια, Κώστας Μπασιούκας, τόνισε πως
δεν είναι στις προθέσεις της παράταξής του να ασκήσει κριτική για την κριτική ,έθεσε όμως
μια σειρά θεμάτων που αφορούν κυρίως στη λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου και
των επιτροπών του, ενώ στάθηκε τόσο στο σχεδιασμό της Περιφέρειας για τη διαχείριση
των απορριμμάτων εκφράζοντας τη διαφωνία του στα ΣΔΙΤ όσο και στις πολλές
προγραμματικές συμβάσεις.

Αυτό το σημείο, οι προγραμματικές συμβάσεις δηλαδή, αναφέρθηκαν και στην ομιλία του
Γιώργου Ζάψα της «Συμμαχίας Ηπειρωτών», με τον επικεφαλής της παράταξης να
χαρακτηρίζει τον Περιφερειάρχης ως «υπερδήμαρχο που υπογράφει προγραμματικές
συμβάσεις με τους Δήμους οι οποίοι παρακαλάνε για μια τέτοια καθώς δεν έχουν χρήματα
να κάνουν δικά τους έργα».

Από την πλευρά της η Όλυ Τσουμάνη της «Λαϊκής Συσπείρωσης» μίλησε για μια «ζοφερή
πραγματικότητα που αποτυπώνεται στον απολογισμό της περιφέρειας» ενώ ο Νίκος Ζήκος
της «Αριστερής Παρέμβασης» έκανε λόγο για απολογισμό χωρίς πολιτικές προεκτάσεις.
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