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ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΜΕΝΟΣ ΔΗΛΩΝΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων για την ανέγερση, επέκταση και βελτίωση των
κτιριακών υποδομών στην προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έχουν
οι Δήμοι της Ηπείρου μέσω της πρόσκλησης «Υποδομές Προσχολικής και Σχολικής
Εκπαίδευσης» που δίνεται στη δημοσιότητα από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.
«Ήπειρος» 2014-2020.

Η πρόσκληση όμως αυτή προκαλεί πολλά ερωτηματικά καθώς ο μεγαλύτερος Δήμος της
Ηπείρου, αυτός των Ιωαννίνων δηλώνει αιφνιδιασμένος.

Αυτό γιατί, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΚΠΑΠΑ Φίλιππο Τσουμάνη, σε επικοινωνία που
υπήρχε το προηγούμενο διάστημα με την Περιφέρεια προκειμένου να διαπιστωθεί αν
υπάρχουν κονδύλια μέσω του ΠΕΠ Ηπείρου για την ανέγερση νέου παιδικού σταθμού στα
Γιάννενα η απάντηση που έλαβε ήταν αρνητική.
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Ο κ. Τσουμάνης έχει δηλώσει εδώ και καιρό ότι ο ΟΚΠΑΠΑ αναζητά χώρο για να
δημιουργήσει νέους παιδικούς σταθμούς καθώς η ζήτηση είναι μεγάλη και είχε δει ως
ευκαιρία τη χρηματοδότηση ενός τέτοιου έργου από το ΕΣΠΑ.

Η αρνητική απάντηση της Περιφέρειας όμως έβαλε στον πάγο την σκέψη αυτή.

Θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι με την πρόσκληση που έδωσε στη δημοσιότητα η
Περιφέρεια το πρόβλημα λύνεται. Τα πράγματα όμως δεν είναι έτσι, αφού ένας δήμος για
να υποβάλει μια πρόταση που θα έχει τύχη προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ
θα πρέπει να τη δουλέψει για αρκετό διάστημα και οι προθεσμίες που έχουν τεθεί εκ
μέρους της Περιφέρειας δεν δίνουν αυτή τη δυνατότητα.

Σύμφωνα με την πρόσκληση η αίτηση χρηματοδότησης, εκ μέρους των ενδιαφερόμενων
Δήμων, θα πρέπει να υποβληθεί από τις 5/05/2017 έως τις 26/06/2017 και ώρα 14:00 (Ε.Υ.Δ.
Περιφέρειας Ηπείρου).

Ένα χρονικό διάστημα το οποίο, σύμφωνα με τον κ. Τσούμανη, δεν είναι αρκετό για να
κατατεθεί μια πρόταση χωρίς αυτή να μην έχει δουλευτεί ήδη.

Πως όμως να γίνει αυτό αφού η Περιφέρεια είχε ενημερώσει πως δεν υπάρχουν κονδύλια
για τέτοιου είδους έργο;

Εκτός αν κάποιοι δήμοι είχαν ήδη έτοιμες προτάσεις ή είχαν ενημερωθεί επιλεκτικά, κάτι
που φαντάζει δύσκολο αλλά κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει.

Ο Δήμος Ιωαννιτών πάντως δηλώνει πως θα κάνει ότι περνάει από το χέρι του προκειμένου
να προλάβει τις προθεσμίες.

Να σημειώσουμε ότι η πρόσκληση της Περιφέρειας, συνολικής δημόσιας δαπάνης 5.250.000
ευρώ, στοχεύει στην επίτευξη επαρκών χώρων και συνθηκών ασφαλούς παραμονής στις
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σχολικές μονάδες, στην αντιμετώπιση των ποιοτικών και ποσοτικών ελλείψεων κατά την
διάρκεια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, και κατ' επέκταση στην πρόληψη των
εκπαιδευτικών διαρροών.

Ενδεικτικά, στο πλαίσιο της πράξης μπορούν να χρηματοδοτηθούν:

1. Ανέγερση νέων κτιριακών υποδομών ή επέκταση σχολικών μονάδων Προσχολικής
Αγωγής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (και εξοπλισμός σε περίπτωση
που δεν είναι δυνατή η παροχή του από τον αρμόδιο φορέα)

2. Βελτίωση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών των ανωτέρω σχολικών μονάδων.
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