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Η ανεξάρτητη αυτοδιοικητική παράταξη «Ορίζοντες Ηπείρου- 
Περήφανοι Ξανά!» παρουσιάζει το πρόγραμμα της για την 
Ήπειρο και τους ανθρώπους της. Μέσα από την υλοποίηση μιας 
νέας αντίληψης Διοίκησης που συνοψίζεται στη λέξη 
«Περιφερειακότητα», οι άξονες πολιτικής που προτείνουμε 
καθώς και οι επιμέρους ενδεικτικές δράσεις υλοποίησης τους 
ανά νομό, συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα οριστικής 
εξόδου της Ηπείρου από το τέλμα, την μιζέρια, την μετριότητα 
και τον ξεπεσμό που μας οδήγησαν αποτυχημένες πολιτικές με 
ονοματεπώνυμο. 

Το πρόγραμμα μας υπήρξε αποτέλεσμα εκατοντάδων 
συναντήσεων, επισκέψεων, περιοδειών και αναλύσεων της 
οικονομικής, παραγωγικής και κοινωνικής κατάστασης της 
Ηπείρου. Προϊόν επίσης συνδυασμού των βέλτιστων 
πρακτικών σε Ελλάδα και εξωτερικό, αλλά και αποτέλεσμα της 
προσωπικής προσπάθειας και εμπειρίας εκατοντάδων μελών 
των Οριζόντων Ηπείρου που σκέφτηκαν, πρότειναν και 
συνέθεσαν ένα αποτελεσματικό και άμεσα υλοποιήσιμο πλάνο 
πολιτικής για την επόμενη πενταετία. Υπήρξε επίσης 
αποτέλεσμα της ίδιας της ανάγκης των Ηπειρωτών για νέες 
ιδέες, νέες προτάσεις, νέα πρόσωπα που να μπορούν να 
αλλάξουν ριζικά την εικόνα της Περιφέρειας στο σύνολο της. 
Χωρίς αποκλεισμούς και προκαταλήψεις και καλύπτοντας το 
σύνολο της επικράτειας της Ηπείρου, χωρίς να αφήνει απέξω 
ακόμα και το πιο απομακρυσμένο χωριό!

Μέσα από αυτό το Πρόγραμμα επιδιώκουμε να στείλουμε ένα 
ξεκάθαρο μήνυμα: Δεν μπορούμε να πάρουμε πίσω τις 
δεκαετίες που χάθηκαν. Μπορούμε όμως, και πρέπει, να 
δημιουργήσουμε μόνοι μας και να εκμεταλλευθούμε νέες 
ευκαιρίες για το άμεσο μέλλον των οικογενειών μας και των 
παιδιών μας.

Οι Ηπειρώτες διψάμε για ελπίδα και οργανώνουμε τη 
Στρατηγική μας με γνώμονα τη σύνεση, την ανιδιοτέλεια και την 
ανανέωση. Με Όραμα και Σχεδιασμό, με πολίτες όλων των 
ιδεολογιών, όλων των κοινωνικών τάξεων, όλων των 
επαγγελμάτων, όλων των ηλικιών. Χωρίς κομματικές φαυλό-
τητες και στίγματα, χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς πελατειακές 
αγκυλώσεις, πολιτικές και μη.

Διαμορφώνουμε όλοι μαζί τους νέους Ορίζοντες της Ηπείρου, 
με τη δημιουργία ενός νέου, υπεριδεολογικού, ανεξάρτητου, 
καθαρού, αυτοδιοικητικού φορέα με στόχο να καθορίσουμε 
μαζί το μέλλον του τόπου μας.

Αυτό πρόκειται να κάνουμε πράξη, στις προσεχείς αυτοδιοι-
κητικές εκλογές. Το πρόγραμμα μας σέβεται τον Ηπειρώτη, τους 
κόπους και τα όνειρα του και αποτελεί το καλύτερο εφόδιο στην 
προσπάθεια μας να πετύχουμε την μεγαλύτερη πολιτική 
αλλαγή που έχει γνωρίσει ποτέ η  Ήπειρος.

Για την μεγάλη αλλαγή που επιβάλλει η Ιστορία μας, ο 
Πολιτισμός μας και η υπερηφάνεια μας.

                                           Σπύρος Ριζόπουλος
Ανεξάρτητος Υποψήφιος Περιφερειάρχης Ηπείρου

Με σεβασμό 
στους Ηπειρώτες
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Περιφερειακότητα: 
η νέα αντίληψη διακυβέρνησης της Ηπείρου

Η νέα αντίληψη της Περιφερειακότητας, την οποία εισήγαγε πρώτη στον δημόσιο 
διάλογο η παράταξη «Ορίζοντες Ηπείρου-Περήφανοι Ξανά!», στόχο έχει να 
αναδιατάξει το πολιτικό λεξιλόγιο δίνοντας μια ουσιαστική, αυτοδιοικητική οπτική, 
επιτρέποντάς μας να σχεδιάσουμε έργα πνοής τα οποία ωφελούν ΣΥΝΟΛΙΚΑ την 
Περιφέρεια Ηπείρου. 
Η παράταξή μας βλέπει την Ήπειρο ως ενιαίο σύνολο που μόνο μέσα από ενιαίες 
πολιτικές Περιφερειακότητας μπορούμε να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα που 
μας ταλανίζουν αλλά και προοπτική για τους νέους ανθρώπους για να μείνουν στον 
τόπο τους και να δημιουργήσουν.
Στην αφετηρία αυτής της προσπάθειας, στο πλαίσιο της Περιφερειακότητας, 
θέτουμε αρχικά τρεις προτεραιότητες:

- Την αύξηση του Ακαθάριστου Περιφερειακού Προϊόντος - όρο που τον 
εισάγουμε για πρώτη φορά ως πολιτική πρόταση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση,
- Τη μείωση της ανεργίας σε μονοψήφιο αριθμό,
- Την αύξηση της συμμετοχής των πολιτών ώστε πραγματικά να σχεδιάσουμε ένα 
καλύτερο μέλλον.

Για να υλοποιηθούν οι παραπάνω προτεραιότητες χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο 
στρατηγικό σχέδιο αναγέννησης της Ηπείρου με ορίζοντα πενταετίας χωρισμένο σε 
άξονες πολιτικής και επιμέρους έργα υλοποίησης ανανομό. Χρειάζεται ένα 
στρατηγικό σχέδιο αναγέννησης που θα αξιοποιεί πλήρως τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα της Ηπείρου και θα αναδεικνύει το ανθρώπινο δυναμικό της, την 
αστείρευτη πηγή Ιστορίας και Πολιτισμού της, το μοναδικό Περιβάλλον και τις 
πλούσιες αναπτυξιακές προοπτικές λόγω της γεωγραφικής της θέσης και των 
υποδομών που μπορεί να φιλοξενήσει.

Πρώτος Άξονας: Καταπολέμηση Ανεργίας

Δεύτερος Άξονας: Τουρισμός- Πολιτισμός- Aθλητισμός

Τρίτος Άξονας: Ανάπτυξη -Ενέργεια- Υποδομές

Τέταρτος Άξονας: Πρωτογενής Παραγωγή

Πέμπτος Άξονας: Νέο μοντέλο Περιφερειακής Διακυβέρ-
νησης και άμεσος εξορθολογισμόςτων Οικονομικών της 
Περιφέρειας.

Στρατηγικό Σχέδιο Αναγέννησης της Ηπείρου

5 ΑΞΟΝΕΣ

Η νέα αντίληψη της Περιφερειακότητας θα υλοποιηθεί μέσα από πέντε κεντρικούς άξονες πολιτικής για την Ήπειρο. 
Πέντε άξονες που καλύπτουν πλήρως όλους τους αναπτυξιακούς κλάδους της Ηπείρου, δίνουν δραστικές λύσεις στο τεράστιο ζήτημα 
της ανεργίας και αναδεικνύουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου, μέσα από ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης και 
αποτελεσματικής διαχείρισης του νέου ΠΕΠ, πλεονεκτήματα που μπορούν άμεσα να αξιοποιηθούν προς όφελος όλων των Ηπειρωτών. 

Οι πέντε αυτοί άξονες πολιτικής θα συνοδευτούν από μια νέα στρατηγική για το νέο ΠΕΠ 2021-2027.



Πρώτος άξονας: Καταπολέμηση της Ανεργίας

Προμετωπίδα του στρατηγικού 
σχεδίου αναγέννησης της Ηπείρου με 
επίκεντρο την Περιφερειακότητα είναι η 
άμεση, δραστική και δίκαια κατανε-
μημένη καταπολέμηση της Ανεργίας σε 
ολόκληρη τη Περιφέρεια.Η Περιφέρεια 
δεν μπορεί να μειώσει τους φόρους που 
επιβάλλονται από το κεντρικό Κράτος, 
μπορεί όμως να προχωρήσει σε στρατη-
γικές κινήσεις επίλυσης διαχρονικών 
π ρ ο β λ η μ ά τ ω ν π ο υ τ α λ α ν ί ζο υ ν τ ην 
Ήπειρο. 

· Η  Ήπειρος δεν μπορεί να αντέξει 
για πολλές δεκαετίες ακόμη αν οι νέοι 
άνθρωποι της μεταναστεύουν μαζικά για 
ένα καλύτερο αύριο στο εξωτερικό. 

· Η Ήπειρος δεν μπορεί να εκμεταλ-
λευθεί τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα 
αν δεν μπορεί να αξιοποιήσει μέσα από 
νέες θέσεις εργασίας το ανθρώπινο 
δυναμικό που διαθέτει. 

Η Ήπειρος μπορεί να μεγαλουργήσει μόνο 
αν προηγουμένως αποφασίσει να στρέψει 
εθνικούς πόρους, ευρωπαϊκά κονδύλια 

και διοικητικούς μηχανισμούς 
στην δραστική μείωση του 
ποσοστού ανεργίας μέσα από νέες 
και καλά αμειβόμενες δουλειές.
·
Αυτό θα συμβεί πρωτίστως μέσα 
από την υιοθέτηση ενός νέου οικονομικού 
μοντέλου για την Ήπειρο. 
Ενός μοντέλου:

-  Που προτάσσει την υλοποίηση μεγάλων 
ενεργειακών έργων καθώς και υποδομών 
που στηρίζουν την εξωστρέφεια.

- Που επισπεύδει την μετατροπή της 
Ηπείρου σε αυτόνομο τουριστικό προϊόν 
12 μήνες τον χρόνο,

- Που επιτυγχάνει την προσέλκυση μεγά-
λων επενδύσεων σε οριοθετημένους βιο-
μηχανικούς και βιοτεχνικούς χώρους που 
θα λειτουργούν με ηπειρώτικο ανθ-
ρώπινο δυναμικό, ενισχύοντας δραστικά 
την τοπική οικονομία. 
Και όλα αυτά με απόλυτο σεβασμό στο 
Περιβάλλον και το πολιτιστικό φορτίο της 
Ηπείρου.  

Στο εν λόγω στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης 
αντιλαμβανόμαστε την Περιφέρεια ως 
π υ ρ ήν α δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ς ν έ ω ν θ έ σ ε ω ν 
εργασίας και προσανατολισμού της 
αγοράς σε πεδία μεγάλου επενδυτικού 
ενδιαφέροντος. 

- Αντιλαμβανόμαστε τον Περιφερειάρχη 
ως αρωγό στις προσπάθειες ενός νέου 
Ηπειρώτη να βρει δουλειά στον τόπο του. 

- Αντιλαμβανόμαστε την Περιφέρεια ως 
κέντρο ανακατεύθυνσης εθνικών και 
ευρωπαϊκών πόρων σε περιφερειακά 
προγράμματα πραγματικής αποδοτι-
κότητας για την Ήπειρο. 

- Προγράμματα που δημιουργούν νέες και 
καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας σε 
πολλές και διαφορετικές παραγωγικές 
λειτουργίες σε πρωτογενή, δευτερογενή 
και τριτογενή τομέα. 
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· Μητρώο Ανέργων Ηπειρωτών. 
Δημιουργούμε το Μητρώο Ανέργων Ηπειρωτών (ΜΑΗ) που 
στόχο έχει να συγκεντρώσει όλους τους Ηπειρώτες που έχουν 
ανάγκη για εργασία σε μια ενιαία βάση δεδομένων στην οποία 
θα περιλαμβάνονται οι δεξιότητες, η προϋπηρεσία και οι 
κ λ ά δ ο ι π ο υ το υ ς ε ν δ ι α φ έ ρ ο υ ν. Ό σ ε ς ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς 
προσλάβουν εργαζομένους μέσα από αυτό το Μητρώο θα 
έχουν ειδική μοριοδότηση στο πλαίσιο των περιφερειακών 
προγραμμάτων που κατά καιρούς προκηρύσσονται. Με 
αυτόν τον τρόπο κινητοποιούμε τις τοπικές επιχειρήσεις να 
προσλάβουν ντόπιο εργατικό δυναμικό και παράλληλα 
μειώνουμε δραστικά την τοπική ανεργία. 

· Συμμετοχή επιχειρήσεων στο Μητρώο Ανέργων 
Ηπειρωτών. 
Οι επιχειρήσεις -υπάρχουσες και νέες που θα έρθουν να 
εγκατασταθούν στην Ήπειρο- θα κληθούν να δηλώσουν 
συμμετοχή στο πρόγραμμα και θα έχουν επιδότηση για κάθε 
εργαζόμενο που θα προσλαμβάνουν μέσα από το Μητρώο. Το 
πρόγραμμα αυτό θα αφορά επίσης και σε υπάρχουσες 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

       Διασύνδεση Μητρώου Ανέργων Ηπειρωτών με την 
Εκπαίδευση. 
Το Μ ητ ρ ώ ο Αν έ ρ γ ω ν Η π ε ι ρ ω τ ώ ν ( Μ Α Η ) θ α ε ί ν α ι  
διασυνδεδεμένο με τις πανεπιστημιακές και τεχνικές σχολές 
που εδράζονται στην Ήπειρο με στόχο να ενταχθούν σε αυτό 
όλοι οι απόφοιτοι και τελειόφοιτοι των σχολών. Μέσα από 
αυτήν την διασύνδεση θα υπάρξει καλύτερη εικόνα των 
Σχολών για το ποιες ανάγκες για ειδικότητες και τεχνικές 
ικανότητες υπάρχουν στην αγορά εργασίας εκ μέρους των 
επιχειρήσεων, προκειμένου να υλοποιούν ειδικά προγράμ-
ματα δεξιοτήτων στο πλαίσιο του Μητρώου. Με αυτόν τον 
τρόπο διασυνδέουμε την αγορά εργασίας με τα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα και προσανατολίζουμε τους νέους ανθρώπους να 
αποκτήσουν δεξιότητες που έχουν υψηλή ζήτηση στην 
ελεύθερη αγορά.

Προς αυτή την κατεύθυνση οι 
«Ορίζοντες Ηπείρου» προτείνουν:

· Ανακατεύθυνση επιδοτήσεων. 
Οι περιφερειακές επιδοτήσεις θα ενισχυθούν και θα 
κατευθύνονται στην εκπαίδευση, την μετεκπαίδευση και τη 
συνεχή βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του 
ανθρώπινου δυναμικού με στόχο την άμεση καταπολέμηση 
της ανεργίας.

· Συνεργασία με ΙΟΒΕ. 
Η Περιφέρεια θα αναθέσει στοΊδρυμα Οικονομικών και 
Β ι ο μ η χα ν ι κ ώ ν Ε ρ ε υ ν ώ ν ( Ι Ο Β Ε ) τ ην ε κ π ό ν η σ η ε ν ό ς 
ολοκληρωμένου σχεδίου οικονομικής ανάπτυξης της 
Ηπείρου, πέραν των υπαρχουσών οικονομικών δραστηριο-
τήτων, που θα εστιάζει απόλυτα στη μείωση της ανεργίας. 
Μέσα από αυτό η ίδια η Οικονομία και η ίδια η αγορά θα 
δώσουν ένα ολοκληρωμένο και συντεταγμένο σχέδιο με 
βάση τις ανάγκες που υπάρχουν, τις δυνατότητες επενδύσεων 
και τις προοπτικές τόσο για τις ίδιες τις επιχειρήσεις όσο και 
για την τοπική οικονομία.

· Επιμόρφωση παραγωγών. 
Πολλές φορές ανασταλτικός παράγοντας για την μη 
ενασχόληση ενός νέου με τον πρωτογενή τομέα είναι η άγνοια 
του σχετικά με τη παραγωγική και χρηματοδοτική 
διαδικασία. Για το σύνολο του πρωτογενούς τομέα θα ιδρυθεί 
το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Αγροτών που θα στελεχωθεί με 
ειδικό επιστημονικό προσωπικό. Μέσα από ειδικά 
προγράμματα αφενός θα τους εκπαιδεύσει σε θέματα 
τεχνολογίας και χρηματοδότησης και αφετέρου θα 
αποτελέσει έναν εξειδικευμένο θεσμικό τους σύμβουλο για 
όλα τα ζητήματα που άπτονται της σύγχρονης παραγωγικής 
διαδικασίας από τη στάνη, το χωράφι, τη θάλασσα, την 
κυψέλη και όπου αλλού χρειάζεται έως το ράφι.

Χρηματοδότηση: Η χρηματοδότηση του ΜΑΗ θα προέλθει 
κυρίως από το ΠΕΠ Ηπείρου, με αναμόρφωση μέρους των 
σημερινών κονδυλίων αλλά κυρίως με τη διαμόρφωση του 
νέου ΠΕΠ που θα αρχίσει το 2021.
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Δεύτερος άξονας: 
Τουρισμός- Πολιτισμός- Αθλητισμός

Ο Πολιτισμός , οι άνθρωποι και το 
Περιβάλλον της Ηπείρου αποτελούν το 
ισχυρότερο όπλο μας στην προσέλκυση 
ξένων και Ελλήνων επισκεπτών με στόχο 
την δραστική διείσδυση του Τουρισμού 
στην αύξηση του Περιφερειακού ΑΕΠ. Ο 
Τουρισμός παγκοσμίως πρόκειται για έναν 
από τους ταχύτερα εξελισσόμενους 
κλάδους της Οικονομίας που συμβάλει 
πάνω από 15% στο ΑΕΠ της Ελλάδας (μαζί 
με τα εξαρτώμενα επαγγέλματα) συντη-
ρώντας τις τοπικές κοινωνίες σε νησιά και 
ηπειρωτική χώρα και συμβάλλοντας 
καταλυτικά στον μετριασμό των επιπτώ-
σεων της οικονομικής κρίσης στους 
πολίτες. Στρατηγικός στόχος της Ηπείρου 
θα πρέπει να είναι να διασυνδεθεί ο 
μακραίωνος και ιδιαίτερος Πολιτισμός της 
με την μοναδικότητα του Περιβάλλοντος 
και τον Τουρισμό. Και όλα αυτά μέσα από 
πολιτικές εξωστρέφειας, τοπικής ανάπτυ-
ξης και πραγματικής ισονομίας και ισότη-
τας για όλους τους πολίτες. 

Στην Ήπειρο ωστόσο σήμερα 
παρατηρείται το φαινόμενο:

να μην διαθέτουμε τις κατάλληλες 
υποδομές για προσέλκυση μεγάλου 
αριθμού επισκεπτών,

ν α  μ η ν  δ ι α θ έ τ ο υ μ ε  σ υ ν ε χ ή  
τουριστική κίνηση 12 μήνες τον χρόνο 
αλλά εποχιακό,

           να μην αξιοποιούμε το σύνολο του 
παραλιακού μετώπου της Ηπείρου που 
ξεκινά από τον Αμβρακικό και φτάνει 
μέχρι τα σύνορα με την Αλβανία,

να μην αξιοποιούμε το σύνολο του 
ορεινού όγκου της Ηπείρου ως τουριστικό 
προορισμό,

να μην στρέφουμε την εκπαίδευση 
και τον επαγγελματικό προσανατολισμό 
των νέων ανθρώπων σε τουριστικά 
επαγγέλματα αυξημένης ζήτησης,

να μην προχωρούμε σε μια αποτε-
λεσματική διεθνή εκστρατεία προσέλ-
κυσης τουριστών δίνοντας έμφαση στα 
συγκριτικά μας πλεονεκτήματα,

να μην προστατεύουμε επαρκώς τα 
πολιτιστικά μνημεία μας με τρανταχτά 

τ α π α ρ α δ ε ί γ μ α τ α τ ω ν π ρ ό σ φ α τ ω ν 
π τ ώ σ ε ω ν γ ε φ υ ρ ι ώ ν π ο υ ε ί χα ν τ ην 
σφραγίδα της παρούσας Περιφερειακής 
Αρχής,

να μην προάγουμε τον Αθλητισμό 
στον βαθμό που έχει ανάγκη ο σύγχρονος 
Η π ε ι ρ ώ τ η ς π ο υ ε π ι ζητ ά σ ύ γ χ ρ ον ε ς 
υποδομές,

να μην λειτουργούμε με εξωστρέ-
φεια όσων αφορά το πολιτιστικό προϊόν 
π ο υ έ χο υ μ ε κ α ι π ο υ μ π ορ ο ύ μ ε ν α 
«πουλήσουμε» στο εξωτερικό. 
Για όλα τα παραπάνω απαιτούνται άμεσες 
κινήσεις βασισμένες σε ένα στρατηγικό 
σχέδιο τουριστικής και πολιτιστικής 
ανάπτυξης της Ηπείρου. Ένα σχέδιο που 
δεν θα αφήνει καμία περιοχή της Περιφέ-
ρειας εκτός αναπτυξιακού σχεδιασμού και 
που θα κατανέμει δίκαια και αναλογικά τα 
οφέλη του Τουρισμού, του Πολιτισμού και 
της Εξωστρέφειας στο σύνολο των 
Ηπειρωτών.
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Πρώτη προτεραιότητα η 
ολοκλήρωση των εργασιών στο 

αρχαίο θέατρο της Δωδώνης. 
Δεν μας τιμά ως 

Ηπειρώτες η καθυστέρηση.

“

”



Η Ήπειρος έχει μια μοναδική ευκαιρία να 
δημιουργήσει από το μηδέν έναν ενιαίο 
τουριστικό προορισμό υψηλής προστι-
θέμενης αξίας για ορεινές περιοχές που 
μέχρι και σήμερα μαστίζονται από 
ανεργία, εγκατάλειψη και έλλειψη ίσων 
ευκαιριών. Το ενιαίο τουριστικό αυτό 
πρόγραμμα με το όνομα «Πίνδος» 
προβλέπει:

� τ η ν  δ η μ ι ο υ ρ γ ί α  ε ν ό ς  ε ν ι α ί ο υ  
προορισμού που θα εκκινεί από τα 
Τζουμέρκα και θα καταλήγει στην 
Κόνιτσα.Θα εντάσσονται σε αυτόν 
γεωγραφικά το σύνολο των ορεινών 
όγκων της Ηπείρου από Νότο προς 
Βορρά.

� Ο ενιαίος αυτός τουριστικός προορι-
σμός στόχο θα έχει να ενσωματώσει 
τους ήδη υπάρχοντες τουριστικούς 
προορισμούς (Μέτσοβο, Ζαγοροχώρια) 
αλλά και να αναδείξει ξεχασμένες από 
τ ην ν υ ν Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ή Δ ι ο ί κ η σ η 
περιοχές όπως τον ορεινό όγκο των 
Τζουμέρκων.

� Το πρόγραμμα «Πίνδος» θα δημιουρ-
γήσει τις προϋποθέσεις αύξησης των 
διανυκτερεύσεων ανα επισκέπτη 
καθώς ο ενιαίος τουριστικός προορι-
σμός που θα δημιουργηθεί θα διευκο-
λύνει και την λογική ταξιδιών τύπου 
« r o a d t r i p s » ,  δ ι α δ ο χ ι κ ή ς δ η λ α δ ή 
ε π ί σ κ ε ψ η ς π ο λ λ ώ ν π ε ρ ι οχ ώ ν μ ε 
αυτοκίνητο και διανυκτέρευση κάθε 
φορά και σε διαφορετική πόλη/χωριό. 
Επιτυγχάνεται με αυτόν τον τρόπο 
ισοκατανομή των διανυκτερεύσεων σε 
όλο τον ορεινό όγκο της Ηπείρου και 
διασπορά των ωφελειών από την 
τουριστική ανάπτυξη σε όλους τους 
κατοίκους. 

� Το πρόγραμμα «Πίνδος» απαιτεί την 
έγκριση ενός ολοκληρωμένου και 
ενιαίου χωροταξικού σχεδιασμού σε 
όλους τους ορεινούς όγκους της 
Ηπείρου, μέσα από τον οποίο θα 
καθοριστούν ζητήματα όπως:

- Η κατασκευή νέου σύγχρονου οδικού 
δικτύου με έμφαση στην ευρύτερη 
περιοχή του Συρράκου. Στην ταχεία 
ολοκλήρωση του οδικού δικτύου θα 
αξιοποιηθεί και το καινοτόμο σύστημα 
ηλεκτρονικών αναθέσεων «e-MΟΜΑ» που 
προτείνουμε (βλ. παρακάτω). 
- Την διασυνδεσιμότητα του ορεινού 
δικτύου με τις κεντρικές οδικές αρτηρίες 
της Ιόνιας και της Εγνατίας Οδού. 
- Την διασυνδεσιμότητα όλων των ορεινών 
όγκων μεταξύ τους.
- Τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, τις 
χρήσεις γης και τους όρους δόμησης των 
ξενοδοχειακών υποδομών.

� Το πρόγραμμα «Πίνδος» αξιοποιεί 
αντίστοιχες πολιτικές που εφαρμό-
ζονται παγκοσμίως όπως στην περιοχή 
τ ω ν Ά λ π ε ω ν, ό π ο υ η τ α υ τό τ ητ α 
«Άλπεις» είναι ενιαία είτε επισκέπτεσαι 
το ιταλικό κομμάτι τους είτε το 
αυστριακό κοκ. Η τουριστική προβολή 
και επικοινωνία του προγράμματος 
«Πίνδος» θα γίνει με τρόπο ενιαίο και θα 
π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε ι  τ ο  σ ύ ν ο λ ο  τ ω ν  
προορισμών που εντάσσονται σε 
αυτόν. 

� Μ έ σ α  α π ό  τ η ν  υ λ ο π ο ί η σ η  τ ο υ  
παραπάνω σχεδιασμού, μικρά και 
μεγάλα χωριά που μέχρι σήμερα 
βρίσκονται στην απομόνωση θα μπουν 
στον τουριστικό χάρτη ανάπτυξης 
κρατώντας τους κατοίκους στον τόπο 
τους και δίνοντας κίνητρα και σε όσους 
έφυγαν να επιστρέψουν.

Ενιαίο Τουριστικό Πρόγραμμα «Πίνδος»

Προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει:Προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει:
·Να μετατρέψουμε την Ήπειρο σε ενιαίο προορισμό 12 μήνες τον χρόνο καταργώντας την λογική της εποχικότητας και 
προσελκύοντας περισσότερους επισκέπτες σε ολοένα και περισσότερους νέους τουριστικούς προορισμούς. Αυτό θα γίνει πράξη 
με έργα-τομές που καλύπτουν τον σύνολο της Περιφέρειαςμε αιχμή του δόρατος το Ενιαίο Τουριστικό Πρόγραμμα «Πίνδος».
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Τι προτείνουμε:



Η Θλιβερή Ευρωπαϊκή Πρωτιά 
της Ηπείρου για την Ανεργία και το 

Σχέδιό μου για την Αντιμετώπισή της
*Δήλωση Σπύρου Ριζόπουλου στις 16 Οκτωβρίου 2018

Δημιουργούμε την «Ριβιέρα της Ηπείρου»

Ένα εξίσου εμβληματικό έργο είναι η 
λ ε γ ό μ ε ν η « Ρ ι β ι έ ρ α τ η ς Η π ε ί ρ ο υ » .  
Στρατηγικός στόχος είναι να ενοποιή-
σουμε την ακτογραμμή μας δημιουρ-
γώντας έναν τεράστιο προορισμό, που 
ξ ε κ ι ν ά ε ι  α π ό τ ην α ξ ι ο π ο ί η σ η τ ο υ 
Αμβρακικού και φτάνει έως τα σύνορα της 
Αλβανίας. Για την Ήπειρο αποτελεί τη 
φυσική της μαρίνα, ένα χώρο που μπορεί 
άνθρωπος και φύση να συνυπάρχουν σε 
αρμονία. Στόχος αυτού του στρατηγικού 
σχεδιασμού θα είναι:

- O ελλιμενισμός σκαφών σε σύγχρονες και 
εύκολα προσβάσιμες μαρίνεςγια σκάφη 
αναψυχής με απόλυτο όμως σεβασμό στο 
φυσικό περιβάλλον και στο ειδικό οικοσύ-
στημα της περιοχής. Το Ιόνιο Πέλαγος των 
χαμηλών ανέμων εξυπηρετεί αυτή την 
πολιτική και θα μπορούσε να υλοποιηθεί 
μέσω ήπιων μορφών υποδομής όπως οι 
ξυλοκατασκευές αντίστοιχες με αυτές της 
Βαλτιμόρης.  

- Η δημιουργία ενός τοπικού οδικού 
δικτύου για την άμεση πρόσβαση των 
επισκεπτών στην ακτογραμμή. Στόχος της 
νέας Περιφερειακής Αρχής θα είναι όλες οι 
παραθαλάσσιες περιοχές της Ηπείρου να 
καταστούν προσβάσιμες για τον Ηπειρώτη 
και τον επισκέπτη. 

- Η σύνταξη ολοκληρωμένων ρυθμιστικών 
σχεδίων ανάπτυξης του παραλιακού 
μετώπου της Άρτας, της Πρέβεζας και της 
Θεσπρωτίας όπου θα προβλέπονται 
αναλυτικά οι όροι χρήσεις, οι συντελεστές 
δ ό μ η σ η ς , ο ι π ρ ο δ ι α γρ α φ έ ς γ ι α τ ι ς 
τουριστικές επενδύσεις κατά μήκος όλης 
της ακτογραμμής. Με αυτόν τον τρόπο θα 
θωρακίσουμε το περιβάλλον και θα 
αναδείξουμε τα συγκριτικά πλεονε-
κτήματα του τόπου μας που σήμερα 
βρίσκονται στην αφάνεια. 

Η «Ριβιέρα της Ηπείρου» δεν είναι ένα 
άπιαστο όνειρο αλλά ένα στρατηγικό 
σχέδιο που θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται 
ήδη από την πρώτη μέρα της νέας 
περιφερειακής αρχής. 

Επιπλέον θα πρέπει:
· Να δημιουργήσουμε μια διαδι-
κτυακή πλατφόρμα βραχυχρόνιας ενοι-
κίασης ακινήτων- «Epirusbooking.com».

Η ραγδαία αύξηση του τουριστικού 
ρεύματος προς την Ήπειρο μέσα από την 
Στρατηγική ανάπτυξης που προτείνουν 
οι «Ορίζοντες Ηπείρου» θα προκαλέσει 
την ανάγκη νέων ξενοδοχειακών υποδο-
μών αλλά και καταλυμάτων βραχυ-
χρόνιας μίσθωσης. 
Το Epirusbooking.com θα αποτελέσει μια 
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Τι προτείνουμε:

πλατφόρμα σε επίπεδο Περιφέρειας 
Ηπείρου, αντίστοιχη του Booking και 
του Airbnb, και στόχο θα έχει να 
συγκεντρώσει όλα τα ακίνητα που οι 
ιδιοκτήτες τους επιθυμούν να τα 
εντάξουν σε καθεστώς βραχυχρόνιας 
μίσθωσης. Με αυτόν τον τρόπο θα 
αντιμετωπιστεί η έλλειψη τουριστικών 
καταλυμάτων σε αρκετές περιοχές της 
Ηπείρου και ένα χρήσιμο διαδικτυακό 
εργαλείο με παγκόσμια επιτυχία θα 
γ ί ν ε ι  ά μ ε σ α δ ι α θ έ σ ι μ ο γ ι α τ ο υ ς 
Ηπειρώτες σε επίπεδο Περιφέρειας. 
Παράλληλα, στο πλαίσιο του νέου ΠΕΠ 
θ α  υ π ά ρ ξ ε ι  π ρ ό β λ ε ψ η  γ ι α  κ α τ ά  
προτεραιότητα επιδότηση κλειστών 
κατοικιών σε ορεινά χωριά που σήμερα 
βρίσκονται στην εγκατάλειψη. Λόγω 
έλλειψης ξενοδοχειακών καταλυμά-
των, οι κλειστές αυτές κατοικίες θα 
μπορέσουν να ανακαινιστούν και να 
φιλοξενήσουν ως καταλύματα βραχυ-
χρόνιας μίσθωσης το έντονο τουριστικό 
ρεύμα που θα προκύψει μέσα από το 
πρόγραμμα «Πίνδος» (όπως στα χωριά 
των Τζουμέρκων). Για την πολιτική αυτή 
απαιτείται ειδικός χωροταξικός σχεδια-
μός. 

· Να εντάξουμε στον τουριστικό 
χάρτη περιοχές υψηλού φυσικού κάλλους 
και πολιτιστικής αξίας όπως η ευρύτερη



πόλη, μια νέα μαρίνα και χρήσεις αναψυχής. 
Το ίδιο ισχύει και για το στρατόπεδο Σολωμού 
για το οποίο ήδη υπάρχει ενδιαφέρον για 
τουριστική, οικιστική αξιοποίηση αλλά και 
δημιουργία κέντρου θαλασσοθεραπείας. Τα 
σχέδια αυτά υλοποιούνται σε δημοτικό 
ε π ί π ε δ ο α λ λ ά α π α ι τ ε ί τ α ι ο υ σ ι α σ τ ι κ ή 
ενίσχυση και από την Περιφέρεια.

Να προχωρήσουμε σε αστικές 
αναπλάσεις με αιχμή του δόρατος την πόλη 
της Πρέβεζας. Μια πόλη που αν και κομμάτι 
της ηπειρωτικής χώρας θυμίζει έντονα 
νησιωτική πόλη. 
Με ένα παραλιακό μέτωπο που αντί να 
διαθέτει υψηλού επιπέδου τουριστικές 
μονάδες και καταστήματα, εμφανίζει την 
ε ι κ ό ν α  μ ε γ α λ ο ύ π ο λ η ς ,  μ ε  δ η μ ό σ ι ε ς  
υπηρεσίες, στρατόπεδα και parking στην 
προκυμαία της. Η Πρέβεζα χρειάζεται ένα 
συνολικό σχέδιο πολεοδομικής ανασυγ-
κρότησης με επίκεντρο την παραλία της, την 
αρχιτεκτονική και την πνευματική της 
κληρονομιά. Είναι ντροπή η πόλη του 
Ανδρούτσου και του Μόραλη να μην έχει να 
παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο 
μουσειακών χώρων, εικαστικών διαδρομών 
και ιστορικής μνήμης που να δημιουργούν 
μια ιδιαίτερη ταξιδιωτική εμπειρία.

Να π ροχ ωρή σου μ ε στ ην αξ ι ο-
ποίηση παραλιακού μετώπου από την 
Πρέβεζα μέχρι την Πάργα στο πρότυπο 
ανάπτυξης του μετώπου από τον Αμβρακικό 
μέχρι την Πρέβεζα. Αυτή τη στιγμή η παραλία 
της Πρέβεζας από την Πάργα είναι ένα 
ανεκμετάλλευτο  κομμάτι με νησίδες 
ενδιαφέροντος που δεν έχουν κανένα άξονα 
που να τις συνδέει.
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Χρηματοδότηση: 
Σ τ ό χ ο ς  μ α ς  θ α  ε ί ν α ι  ν α  
στρέψουμε το νέο ΠΕΠ 2021-
2027 που θα καταρτιστεί από τη 
νέα Περιφερειακή Αρχή προς 
την κατεύθυνση της ενίσχυσης 
του Τουρισμού και των επαγγελ-
μάτων που τον συνθέτουν, 
καθώς και κάθε άλλου τομέα της 
Οικονομίας που διακρίνεται 
από εξωστρέφεια.

 περιοχή του Αχέροντα, ενός θησαυρού στα 
χέρια των Ηπειρωτών που δυστυχώς μέχρι 
σήμερα παραμένει αναξιοποίητος ελλείψει 
σωστού σχεδιασμού και επαρκούς χρηματο-
δότησης. Παράλληλα, να προχωρήσουμε στη 
δ η μ ι ο υ ρ γ ί α  μ ι α ς  ν έ α ς  π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ή ς  
διαδρομής. Χρειαζόμαστε έναν άξονα που θα 
ξεκινά από το νεκρομαντείο στον Αχέροντα 
και τη Δωδώνη και θα καταλήγει στο Ζάλογγο 
και τη Νικόπολη δίνοντας στον επισκέπτη να 
καταλάβει την πολιτισμική διαδρομή της 
περιοχής κατά τις διαφορετικές περιόδους 
της Ιστορίας.

· Να μετατρέψουμε, αποφεύγοντας 
περαιτέρω καθυστερήσεις, το λιμάνι της 
Ηγουμενίτσας σε λιμάνι προσέγγισης και 
κρουαζιερόπλοιων, που θα τροφοδοτούν όλη 
την Θεσπρωτία με τουριστική κίνηση και θα 
δώσουν ζωή στην πόλη και στα χωριά του 
νομού. Προς αυτή την κατεύθυνση απαιτεί-
ται συστηματικός συντονισμός με τον Οργα-
νισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας και τις τοπικές 
αρχές για να μην παρατηρηθούν φαινόμενα 
κακού συντονισμού και αυξημένης τουρι-
στικής κίνησης εντός του λιμανιού που θα 
μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα 
στην εύρυθμη λειτουργία της πόλης. 

· Να καταστήσουμε την πόλη της 
Πρέβεζας πραγματικό τουριστικό προορι-
σμό για όλον τον χρόνο. Η Πρέβεζα θα πρέπει 
να αξιοποιήσει εγκαταλελειμμένες εκτάσεις 
και υποδομές για να δημιουργήσει το δικό της 
τουριστικό αποτύπωμα. Ειδικά το στρατό-
πεδο Τσακαλώτου είναι αδιανόητο να μην 
έχει προχωρήσει, εμπλουτίζοντας την 

Να 
προχωρήσουμε 

σε αστικές 
αναπλάσεις 
με αιχμή του 

δόρατος 
την πόλη 

της Πρέβεζας

“

”



Τρίτος άξονας: Ανάπτυξη- Ενέργεια- Υποδομές

Η Ήπειρος αντιμετωπίζει ένα σοβαρό διαχρονικό πρόβλημα 
απουσίας βασικών υποδομών που καθιστούν δύσκολη έως 
αδύνατη την εξομοίωση της με τις άλλες Περιφέρειες της 
χώρας. Η έλλειψη υποδομών όπως επαρκές οδικό δίκτυο, 
λειτουργικά αεροδρόμια, εναλλακτικές ενεργειακές πηγές, 
σύγχρονο κτιριακό απόθεμα για δημόσιους οργανισμούς και 
επιχειρήσεις , μεγάλα αντιπλημμυρικά, αρδευτικά και 
περιβαλλοντικά έργα:
�· Καθιστά ανέφικτη την παραγωγική ανασυγκρότηση 
της Περιφέρειας
�· Δημιουργεί προβλήματα προσβασιμότητας σε 
ορεινές και ημιορεινές περιοχές
�· Απωθεί μεγάλους στρατηγικούς επενδυτές να 
έρθουν στην Ήπειρο και να επενδύσουν τα χρήματα τους
�· Εμποδίζει την ραγδαία ανάπτυξη του Τουρισμού
· Αποτρέπει την δημιουργία εναλλακτικών πηγών 
ενέργειας που θα μπορούσαν να μετατρέψουν την Ήπειρο σε 
ενεργειακό κόμβο
�· Ενισχύει το καθολικό πλέον αίσθημα αδικίας που 
επικρατεί στους Ηπειρώτες
�· Παγιώνει την κατάσταση της Ηπείρου ως η 
Περιφέρεια εκείνη που κατατάσσεται τελευταία στην 
Ανάπτυξη, τελευταία στην Εργασία και πρώτη στην Ανεργία!
Η Ήπειρος έχει ανάγκη από μεγάλα αναπτυξιακά έργα που θα 
στοχεύουν στις Υποδομές και την Ενέργεια. 
Αυτά τα έργα ανάπτυξης:
� Θα καλύπτουν το σύνολο της περιφερειακής επικράτειας
� Τα οφέλη τους θα κατανέμονται ισομερώς στους Ηπειρώτες

�Θα σέβονται απόλυτα το Περιβάλλον και το πολιτιστικό φορτίο της 
Ηπείρου
�Θα αποτελέσουν προϊόν συνέργειας με την Περιφερειακή Αρχή 
�Η Περιφερειακή Αρχή θα εποπτεύει επαρκώς την πορεία των έργων 
και αν πραγματικά έχουν τηρηθεί τα συμφωνηθέντα
�Οι μεγάλες εταιρίες που θα αναλάβουν τα έργα θα αξιοποιούν το 
τοπικό ανθρώπινο δυναμικό ειδικά μέσα από το Μητρώο Ανέργων 
Ηπειρωτών (ΜΑΗ).
� Θα αφήνουν το οικονομικό τους αποτύπωμα στην περιοχή μέσα από 
αντισταθμιστικά οφέλη που θα συμφωνηθούν με την Περιφερειακή 
Αρχή και τους Δήμους
� Θα υιοθετηθούν και καινοτόμες πρακτικές συνεργασίας μεταξύ 
Περιφέρειας-ιδιωτών με στόχο την άμεση εκκίνηση εκατοντάδων 
έργων μικρής έκτασης που χρονίζουν λόγω της γραφειοκρατίας.

�Ολοκλήρωση των βασικών και διασυν-
δετήριων οδικών αξόνων που τόσο έχει 
ανάγκη η Ήπειρος.
Διότι η ολοκλήρωση της Ιόνιας Οδού μπο-
ρεί να βελτίωσε αισθητά την διαδρομή 
από την Πάτρα ή την Αθήνα προς την Άρτα 
και τα Ιωάννινα, εντούτοις άφησε εκτός 
σχεδιασμού σημαντικά κομμάτια της Πε-
ριφέρειας τα οποία συνεχίζουν να παρα-
μένουν χωρίς επαρκές οδικό δίκτυο. 
Κεντρικός στρατηγικός μας στόχος είναι 
να δρομολογηθεί άμεσα η ολοκλήρωση 
όλων των οδικών αξόνων που απαιτού-
νται για να μπορέσει πραγματικά η Ήπει-
ρος να επικοινωνήσει με τις υπόλοιπες 
περιοχές της χώρας αλλά και την Ευρώπη. 
Συγκεκριμένα θα πρέπει:
� Να βγάλουμε την Κόνιτσα από την 
απομόνωση, υλοποιώντας τη σύνδεση 
του Ζαγορίου με την Κόνιτσα και μετά να 
υλοποιήσουμε την υπάρχουσα μελέτη 
που συνδέει την Κόνιτσα με το Καλπάκι 
αναβαθμίζοντας έτσι και τον ρόλο του 
Δήμου Πωγωνίου.

� Να φανούμε αρωγοί στα Τζουμέρκα και 
να αποκαταστήσουμε την έλλειψη δίκαιης 
ανάπτυξης μέσα από στοχευμένα έργα 
όπως:

- ο οδικός άξονας Άρτα - Βουργα-
ρέλι, δρόμος που θα περνά περιμετρικά 
από τη λίμνη Πουρναρίου, 

- ο οδικός άξονας που θα ενώνει το 
Βουργαρέλι με τη Θεσσαλία και ουσιαστι-
κά θα αντικαταστήσει την προβληματική 
σήμερα διαδρομή και 

- ο οδικός άξονας που θα ενώνει τα 
πέντε μεγαλύτερα χωριά των Κεντρικών 
Τζουμέρκων και θα συντομεύσει τους 
χ ρ ό ν ο υ ς ε σ ω τ ε ρ ι κ ή ς ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς 
τουλάχιστον στο μισό. 

Όλα αυτά τα δίκαια τοπικά αιτήματα θα 
υλοποιηθούν και θα ενταχθούν στο 
Στρατηγικό πρόγραμμα τουριστικής 
ανάπτυξης «Πίνδος» που αναλύθηκε. Στον 
σχεδιασμό αυτό Βόρεια και Κεντρικά 
Τζο υ μ έ ρ κ α α π ο τ ε λ ο ύ ν έ ν α ν ε ν ι α ί ο 
προορισμό ενώ η αναβάθμιση του οδικού 

τους δικτύου αποτελεί απαραίτητη προϋ-
πόθεση επιτυχούς υλοποίησης οποιου-
δήποτε στρατηγικού σχεδιασμού. Το δε 
οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής του 
Συρράκου, το οποίο παρουσιάζει παρό-
μοια προβλήματα με αυτό της Λάκας 
Σουλίου, χρήζει άμεσης αναβάθμισης για 
να αποτελέσει και αυτή η περιοχή κομμάτι 
του ευρύτερου προγράμματος «Πίνδος» 
που σχεδιάσαμε. 

Να συνδέσουμε τον κάμπο στην 
Άρτα, εντός του ορίου του Δήμου Σκουφά, 
με την κεντρική αρτηρία της Ιόνιας Οδού. 
Πρόκειται για πάγιο αίτημα της τοπικής 
κοινωνίας το οποίο είναι απολύτως λογικό 
και θα πρέπει να δρομολογηθεί άμεσα από 
την Περιφέρεια Ηπείρου. 

Να θέσουμε ως προαπαιτούμενο 
της ιδιωτικοποίησης της Εγνατίας Οδού να 
γίνουν κόμβοι στα Ζαγόρια και ένας ακόμη 
στην Τύρια. Ο επόμενος Περιφερειάρχης 
θα πρέπει να είναι αποφασισμένος να 
                                                     συνέχεια σελ 11.

10 / ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Τι προτείνουμε:



�Θα εξυπηρετεί το νότιο κομμάτι της 
Ηπείρου που μέχρι και σήμερα υπολείπεται 
σε υποδομές και προσβασιμότητα
�Θα ενισχύσει τις εμπορευματικές μεταφο-
ρές
�Θα μετατρέψει την Άρτα και την Πρέβεζα 
σε τουριστικούς πόλους για citybreak
�Θα συμπαρασύρει μαζί του και την 
υλοποίηση και άλλων μικρών τοπικών 
έργων (μικρά οδικά δίκτυα, φωτισμό, 
αντιπλημμυρικά έργα κλπ).
�

                                                συνέχεια στην σελ 12

� Νέα βιομηχανικά και βιοτεχνικά πάρκα.
�Τα βιομηχανικά πάρκα Ιωαννίνων και 
Πρέβεζας δεν μπορούν να καλύψουν την 
ανάγκη για εγκατάσταση νέων επιχειρή-
σεων εντός των ορίων τους ενώ οι νέες 
ο δ ι κ έ ς αρ τ η ρ ί ε ς ε κ τ ω ν π ρ α γ μ ά τ ω ν 
καθιστούν αναχρονιστικές τις δυο βιομηχα-
ν ι κ έ ς ζώ ν ε ς . Γι α α υ τό α π α ι τ ε ί τ α ι η 
δημιουργία νέων βιομηχανικών και βιοτε-
χνικών πάρκων που θα λειτουργούν με 
βάση τους νέους οδικούς άξονες. Ένα από 
αυτά θα δρομολογηθεί εντός των ορίων του 
Δήμου Ζηρού.

� 5% των περιφερειακού προϋπολογισμού 
σε υποδομές για ΑΜΕΑ. 
Αξιοποίηση του 5% ανά έτος του προϋπο-
λογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου σε υπο-
δομές για επισκευή Σχολείων, Δημοσίων 
Κτιρίων, Αθλητικών κέντρων και δημόσιων 
χώρων αρμοδιότητας Περιφέρειας (πεζο-
δρόμια, πλατείες πάρκα). Τα χρήματα αυτά 
θα έχουν ένα διπλό στόχο. Και να επανα-
φέρουν σε καθεστώς λειτουργικότητας 
βασικές υποδομές της Ηπείρου με άμεσο 
κοινωνικό αντίκτυπο και να δώσουν έμφα-
ση στην βελτίωση της προσβασιμότητας 
ατόμων με ειδικές ανάγκες και προβλήματα 
μετακίνησης. Η χρηματοδότηση αυτή θα 
συνεχίζεται έως ότου υπάρξει συνολική 
αποκατάσταση των δημόσιων υποδομών 
καθιστώντας τες προσβάσιμες και ασφαλείς 
για τους συμπολίτες μας που αντιμετπίζουν 
δυσκολίες στην μετακίνηση τους.

�Σε σχέση με τις θαλάσσιες μεταφορές, δεν 
μπορεί να συζητάμε για κρουαζιέρα και η 
Ηγουμενίτσα, η Πάργα, η Πρέβεζα να μην 
είναι σταθμοί ή σημεία έναρξης και λήξης 
θαλασσίων διαδρομών. Οι υποδομές πρέπει 
να εκσυγχρονιστούν ουσιαστικά με σταθ-
μούς επιβίβασης τελευταίων προδιαγρα-
φών, μαρίνες που θα εξυπηρετούν περιο-
δικό αλλά και μόνιμο ελλιμενισμό σκαφών 
και θα συνοδεύονται από καταστήματα 
εστίασης τα οποία θα προσφέρουν υψηλού 
επιπέδου υπηρεσίες βασιζόμενες στα 
τοπικά αγροδιατροφικά προϊόντα και την 
παράδοσή μας

� Κατασκευή του Διεθνούς Περιφερειακού 
Αερολιμένα Ηπείρου. 
Το συνολικό σχέδιο των συνδυασμένων 
μεταφορών που προτείνουμε συμπληρώνει 
η δημιουργία ενός νέου αεροδρομίου στην 
καρδιά της Ηπείρου. Οι αναπτυξιακές 
προοπτικές της Ηπείρου είναι τόσο μεγάλες 
που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από 
ένα μόνο περιφερειακό αεροδρόμιο, αυτό 
των Ιωαννίνων. Η νέα αντίληψη της Περι-
φερειακότητας επιτάσσει την δημιουργία 
ενός νέου, σύγχρονου, διεθνούς αεροδρο-
μίου στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου 
Ζηρού που στόχο θα έχει να εξυπηρετεί 
καθημερινά όλους τους Ηπειρώτες. Η 
στρατηγική θέση του Δήμου Ζηρού και 
ισομερή απόσταση του από τα μεγάλα 
αστικά κέντρα της Ηπείρου, τον καθιστά 
άμεσα προσβάσιμη μέσω της Ιονίας Οδού σε 
όποιον Έλληνα ή ξένο επισκέπτη επιθυμεί να 
επισκεφθεί την περιοχή. Παράλληλα, το 
αεροδρόμιο των Ιωαννίνων θα λειτουργεί 
συμπληρωματικά με το νέο αεροδρόμιο το 
οποίο:
� Θα δημιουργήσει εκατοντάδες νέες θέσεις 
εργασίας αυξάνοντας το Ακαθάριστο 
Περιφερειακό Προϊόν
�Θα αποτελέσει τοπικό πόλο ανάπτυξης
�Θα διευκολύνει την πρόσβαση των 
Η π ε ι ρ ω τ ώ ν σ ε π ο ι ο τ ι κ έ ς υ π η ρ ε σ ί ε ς 
μεταφορών

συνέχεια από σελ 10.

αναμετρηθεί τόσο με το ΤΑΙΠΕΔ όσο και με 
τους μεγάλους κατασκευαστές προκει-
μ έ ν ο υ ν α δ ι α σ φ α λ ί σ ε ι  α υ τ ά π ο υ ο ι  
προηγούμενοι δεν κατάφεραν ή δεν ήθελαν. 

Να προχωρήσουμε στην άμεση 
αναβάθμιση του οδικού άξονα Ηγουμε-
νίτσας-Πρέβεζας. Αποτελεί αποτυχία της 
παρούσας Περιφερειακής αρχής στη 
γενικευμένη σπατάλη να μην έχουν βρεθεί 
τα 50 εκατομμύρια ευρώ που χρειάζονται 
γ ι α  ν α  ο λ ο κ λ η ρ ω θ ε ί  α υ τ ό ς  ο  τ ό σ ο  
σημαντικός οδικός άξονας.Ο δρόμος πρέπει 
να ολοκληρωθεί αφενός γιατί πλέον είναι 
θέμα επιβίωσης και προστασίας της 
δημόσιας ζωής αλλά και για να εξυπηρε-
τήσει δύο ακόμα στόχους. Ο πρώτος να 
περιβάλλει την πόλη της Ηγουμενίτσας και 
να γίνει ένας πραγματικά αστικός περιφε-
ρειακός δρόμος και ο δεύτερος να συνεχίσει 
μέχρι τη Σαγιάδα και τα σύνορα με την 
Αλβανία. 

Να υλοποιήσουμε τον εκσυγχρο-
νισμό του οδικού άξονα Πρέβεζας-Γέφυρας 
Καλογήρου-Καμπή (Παράκαμψη Φιλιπ-
πιάδας)με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ 
τερματίζοντας μια χρόνια αδικία εις βάρος 
της Πρέβεζας που δεν έχει συνδεθεί μέχρι 
σήμερα με την Ιόνια Οδό. 

�·Δημιουργία δικτύων συνδυασμένων 
μεταφορών. 
�Μιλώντας για συνδυασμένες μεταφορές 
στην ουσία μιλάμε για τρία είδη συγκοινω-
νιών: Χερσαίες, θαλάσσιες και εναέριες και 
βεβαίως που αυτές μπορούν να λειτουργή-
σουν συμπληρωματικά η μία με την άλλη για 
να δημιουργήσουν οικονομίες κλίμακας. 
�Οι χερσαίες μεταφορές θα μπορέσουν να 
κ α τ ασ το ύ ν α π ο τ ε λ εσ μ α τ ι κ ές εφ ό σ ον 
υλοποιηθεί το πρόγραμμα οδικών αξόνων 
που αναφέρθηκε παραπάνω. 

 ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ  / 11 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ



                          συνέχεια από σελ 11

Στον κλάδο της Ενέργειας οι 
«Ορίζοντες Ηπείρου» προτεί-
νουν τις εξής πολιτικές:

� Συ ν ο λ ι κ ή κ ά λ υ ψ η ε ν ε ρ -
γειακών αναγκών Ηπείρου απο 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
με στόχο τη δραστική μείωση 
του κόστους ενέργειας κατά 
40%. 
Άμεσος στόχος της νέας Περι-
φερειακής Αρχής θα είναι η 
ενεργειακή ενίσχυση της Ηπεί-
ρου και η συνακόλουθη δραστι-
κή μείωση κατά 40% του κό-
στους ενέργειας για νοικοκυριά 
και επιχειρήσεις μέσα από την 
ραγδαία ανάπτυξη των Ανα-
νεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
(ΑΠΕ). Οι ΑΠΕ θα μειώσουν το 
κόστος ενέργειας, θα μειώσουν 
την εξάρτηση από το πετρέλαιο 
και θα βελτιώσουν τις συνθήκες 
προστασίας του περιβάλλοντος 
αξιοποιώντας πηγές ενέργειας, 
όπως τα υδροηλεκτρικά, που 
βρίσκονται σε αφθονία στην 
Ήπειρο. Η διαμόρφωση, σε 
συνεργασία με την Ρυθμιστική 
Αρχή Ενέργειας , ενός χάρτη 
ε ν ε ρ γ ε ι α κ ώ ν  π ό ρ ω ν  σ τ η ν  
Ήπειρο με στόχο να 

καταγραφούν όλες οι ενεργεια-
κές πηγές που μπορούν να 
ε ν τ α χ θ ο ύ ν σ το ε ν ε ρ γ ε ι α κ ό 
ισοζύγιο της Ηπείρου (φωτοβολ-
ταικά, η ηλιακή ενέργεια, η 
γεωθερμία, τα μικρά υδροηλε-
κτρικά κλπ) θα αποτελέσει το 
πρώτο βήμα προς αυτή τη 
κατεύθυνση.  

� Εκτεταμένο δίκτυο φυσικού 
αερίου και αξιοποίηση των 
υποδομών του λιμανιού της 
Ηγουμενίτσας. 
Στρατηγικός στόχος της Περιφέ-
ρειας Ηπείρου θα είναι επίσης 
και η δημιουργία ενός εκτετα-
μένου δικτύου φυσικού αερίου 
και στους 4 νομούς για τα νοικο-
κυριά και τις επιχειρήσεις. 
Προς αυτή τη κατεύθυνση θα 
συσταθεί ειδικός Περιφερειακός 
φορέας Φυσικού Αερίου που θα 
συνεργάζεται με τον ΔΕΣΦΑ. 
Παράλληλα, το λιμάνι της Ηγου-
μενίτσας, πέραν της χρήσης του 
ως βάση προμήθειας φυσικού 
αερίου για τα πλοία που κινού-
νται με αυτό, θα μετατραπεί και 
σε λιμάνι αποθήκευσης και 
διοχέτευσης φυσικού αερίου και 
προς την Περιφέρεια συνδέο-
ντας το με το δίκτυο φυσικού 
αερίου που θα κατασκευαστεί.

�  Ίδρυση Εταιρίας Ρεύματος 
Περιφέρειας. 
Η Περιφέρεια Ηπείρου μπορεί να 
αξιοποιήσει το άνοιγμα της 
αγοράς διανομής ενέργειας και 
με όρους ιδιωτικής αγοράς να 
προχωρήσει στην Ίδρυση μιας 
Εταιρίας Ρεύματος Περιφέρειας 
με μοναδικό στόχο την μείωση 
του κόστους αγοράς ενέργειας 
για τον τελικό καταναλωτή. Ο 
συνολικός στρατηγικός στόχος 
γ ι α μ ε ί ω σ η κ α τ ά 4 0 % το υ 
κ ό σ το υ ς ε ν έ ρ γ ε ι α ς γ ι α τον 
Ηπειρώτη θα εξυπηρετηθεί και 
μέσα από αυτήν την στρατηγική 
κίνηση. 

� Ί δ ρ υ σ η  α ν ε ξ ά ρ τ η τ ο υ  
π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ο ύ  φ ο ρ έ α  
υδρογονανθράκων. 
Το ζήτημα της αξιοποίησης των 
φυσικών πόρων και του ορυκτού 
πλούτου της Ηπείρου δεν μπορεί 
παρά να αντιμετωπιστεί με 
απόλυτο σεβασμό στο Περιβάλ-
λον, τις τοπικές κοινωνίες και τον 
Πολιτισμό του τόπου μας. Καμία 
εξορυκτική δραστηριότητα δεν 
μπορεί να εκκινήσει αν προη-
γουμένως δεν έχουν διασφαλι-
στεί οι τρεις παραπάνω προϋπο-
θέσεις.

Α π α ι τ ε ί τ α ι  π α ρ ά λ λ η λ α  η  
δημιουργία ανεξάρτητου περι-
φ ε ρ ε ι α κ ο ύ φ ο ρ έ α υ δ ρ ο γ ο -
ν α ν θ ρ ά κ ω ν σ το ν ο π ο ί ο θ α 
συμμετέχουν οι ενδιαφερόμενοι 
δήμοι που θα λαμβάνουν τα 
ανταποδοτικά οφέλημε ξεκά-
θαρους όρους, δίνοντας προτε-
ραιότητα σε εκείνους στους 
οποίους θα πραγματοποιηθεί 
τελικά η γεώτρηση, όταν και αν 
αυτή γίνει τηρώντας τις προϋπο-
θέσεις που αναφέρθηκαν.

Τρίτος άξονας: Ανάπτυξη- Ενέργεια- Υποδομές
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Τι προτείνουμε:

Χρηματοδότηση 
Υποδομών-Ενεργειακού 

τομέα:

 -Αξιοποίηση Ευρωπαϊκού 
Τα μ ε ί ο υ Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ή ς 
Ανάπτυξης και πακέτου 
Γιούγκερ. 
- Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α  μ ε  τ η ν  
Δ ι α κ ρ α τ ι κ ή  Τ ρ ά π ε ζ α  
Εμπορίου και Ανάπτυξης - 
B l a c k  S e a  T r a d e  a n d  
D e v e l o p m e n t  B a n k  
(«Παρευξείνια»)
-Αξιοποίηση σύγχρονων 
χ ρ η μ α τ ο δ ο τ ι κ ώ ν  
εργαλείων όπως ΣΔΙΤ
- Αν α κ α τ ε ύ θ υ ν σ η π όρ ω ν 
α π ό  τ α μ ε ί ο  Δ η μ ο σ ί ω ν  
Επενδύσεων.



Η Π ρ ω το γ ε ν ή ς Π α ρ α γ ω γ ή έ χ ε ι τ ι ς 
π ρ ο δ ι α γ ρ α φ έ ς  ν α  α π ο τ ε λ έ σ ε ι  
ακρογωνιαίο λίθο της αναπτυξιακής 
π ρο ο π τ ι κ ής τ ης Η π εί ρου .  Α ρ κ ε ί ν α 
προσαρμοστεί στην νέα αντίληψη παρα-
γωγής που επικρατεί παγκοσμίως και που 
λαμβάνει υπόψιν τ ις κα τα να λ ωτι κές 
ανάγκες των πολιτών προκειμένου να 
παράξει τα αντίστοιχα προϊόντα. Η λογική 
«από το ράφι στο χωράφι» (και όχι το 
αντίστροφο) αποτελεί κανόνα στις μέρες 
μαςτον οποίο θα πρέπει να ακολουθήσει και 
η Ήπειρος αν θέλει να καρπωθεί τα οφέλη 
της σύγχρονης μαζικής κατανά-λωσης. 
Ο τρόπος ανάπτυξης της Ηπείρου μέχρι 
τώρααντι να εκτοξεύσει το περιφερειακό 
ΑΕΠ αντιθέτως το καθήλωσε σε ένα από τα 
χαμηλότερα της Ευρώπης. 
Σε μια Περιφέρεια με το υψηλότερο 
ποσοστό απασχόλησης στον πρωτογενή 
τομέα, με πέντε ποτάμια και τα μεγαλύτερα 
υδάτινα αποθέματα της χώρας, έχουμε το 
θλιβερό προνόμιο να είμαστε η Περιφέρεια 
με τη μεγαλύτερη ανεργία και με το τοπικό 
ΑΕΠ της να βρίσκεται μόλις στο 53% του 
ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Οι λόγοι του σημερινού αδιεξόδου είναι 
συγκεκριμένοι και διαχρονικοί:
� Μικρή και πολυδιασπασμένη αγροτική 
παραγωγή,
� Τεράστιο κόστος παραγωγής λόγω 
ακριβών πρώτων υλών,
� Τεράστιο κόστος άρδευσης λόγω της 
ακριβής ενέργειας, 
� Χαμηλές τιμές παραγωγού κυρίως για τους 
κτηνοτρόφους,
� Ανυπαρξία σοβαρών δομών ουσιαστικής 
βοήθειας στους αγρότες,
� Λανθασμένες καλλιέργειες που δεν 
απορροφώνται από την αγορά, 
� Τεράστιες εκτάσεις δεκάδων χιλιάδων 
στρεμμάτων ανεκμετάλλευτες,
� Π αρ α γ ω γ ο ί έ ρ μ α ι ο σ τ α χ έ ρ ι α τ ω ν 
μεσαζόντων και των βιομηχανιών.

Πραγματική βοήθεια από την Πολιτεία δεν 
μπορούν να εννοηθούν οι επιδοτήσεις που 
πρόσκαιρα μπαλώνουν την κατάσταση και 
που νομοτελειακά θα μειωθούν ή θα 
εκλείψουν αργά ή γρήγορα. Πραγματική 
βοήθεια δεν μπορεί να υπάρξει από μια 
Περιφερειακή Αρχή που τόσα χρόνια  δεν 
διατύπωσε συνολική, ολιστική, στρατηγική 
και όραμα για τον πρωτογενή τομέα και 
αντιμετώπιζε τους Ηπειρώτες αγρότες 
μονάχα ως ψηφοφόρους και με μοναδικό 
γνώμονα την ανταποδοτικότητα των 
ψήφων τους…

Χρειαζόμαστε ένα σύγχρονο και αποδοτικό 
μοντέλο ανάπτυξης της Πρωτογενούς 
Παραγωγής στο πλαίσιο του οποίου η 
Περιφέρεια θα παίζει αποφασιστικό ρόλο σε 
όλα τα επίπεδα.

Μια Περιφέρεια που θα μπορεί να:
� Να διασφαλίζει φθηνή ενέργεια για τους 
παραγωγούς,
� Να βοηθά πραγματικά χωρίς να κοροϊδεύει 
τους αγρότες με πρόσκαιρες επιδοτήσεις 
και όχι με μονίμου χαρακτήρα ελαφρύνσεις 
με αναπτυξιακό πρόσημο,
� Να συμπαρίσταται και να συμβουλεύει 
νέες επιχειρηματικές προσπάθειες στον 
πρωτογενή τομέα,
� Να επικεντρώσει τις δυνάμεις τις στη 
μείωση του κόστους παραγωγής μέσω της 
ίδρυσης συνεταιριστικών σχημάτων που θα 
επιτύχουν οικονομίες κλίμακος,
� Να παρακινεί για μεταστροφή του 
αγροτικού παραγωγικού μοντέλου σε νέες 
πιο αποδοτικές καλλιέργειες,
� Να λειτουργεί με στρατηγικό σχέδιο 
10ετίας σχετικά με το τι θέλουμε να παράγει 
η Ήπειρος και πώς πρέπει να δουλέψουμε 
για να το καταφέρουμε γρήγορα και με 
χαμηλό κόστος. 
Προς αυτή την κατεύθυνση οι «Ορίζοντες 
Ηπείρου» προτείνουν μια δέσμη άμεσων 
μέτρων και πολιτικών με στόχο την 
μετατροπή μιας πρω-τόγονης παραγωγής 
σε πρότυπο πρωτογενούς παραγωγής με 
ά μ ε σ ο  α ν τ ί κ τ υ π ο  σ τ ι ς  τ σ έ π ε ς  τ ω ν  
Ηπειρωτών:

· Η ώρα μιας νέας φιλοσοφίας για την 
πρωτογενή παραγωγή συνοψίζεται σε 
πέντε λέξεις: «Από το ράφι στην παραγω-
γή». Με την έννοια ότι η κατανάλωση 
καθορίζει το τι θα παράγεται ώστε να μπορεί 
να απορροφηθεί από την αγορά για να φέρει 
κέρδος και άρα έσοδα στους παραγωγούς. 
Με άλλα λόγια, γνωρίζοντας την ζήτηση στο 
ρ ά φ ι θ α μ π ο ρ έ σ ε ι ο π α ρ α γ ω γ ό ς ν α 
προσαρμόσει και αναλόγως την παραγωγή 
τ ο υ σ τ ο χ ω ρ ά φ ι .  Ε ί ν α ι  μ ι α π λ ή ρ η ς 
αντιστροφή της νοοτροπίας που επικρα-
τούσε μέχρι σήμερα και που δεν λογάριαζε 
τις απαιτήσεις τις αγορές εστιάζοντας έτσι 
σε μαζικές παραγωγές προϊόντων μικρής 
απόδοσης για το τοπικό και περιφερειακό 
ΑΕΠ. 

· Ο ρόλος του Πανεπιστημίου στην 
καρδιά της αγροτικής επιχειρηματικότητας. 
Για να πετύχουμε τον στρατηγικό στόχο 
«από το ράφι στο χωράφι» που αναλύθηκε 
παραπάνω, θα πρέπει να προσανατολί-
σουμε την παραγωγή μας σε νέα προϊόντα 
και σε νέες αγορές. 
Θα πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο 
αλλαγής καλλιεργειών οι οποίες όμως 
μπορούν να ευδοκιμήσουν στην Ήπειρο. Για 
να συμβεί αυτό χρειάζεται διασύνδεση της 
παραγωγής με την ακαδημαϊκή κοινότητα, 
την έρευνα και την αγορά. 
                                            
                                               συνέχεια στην σελ. 14
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Από το Ράφι στο Χωράφι:  το νέο μοντέλο Παραγωγής
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συνέχεια από σελ 14

Οι «Ορίζοντες Ηπείρου» θέτουν στο επίκεν-
τρο του σχεδιασμού τους την διασύνδεση 
αυτών των ξεχωριστών μέχρι σήμερα 
πόλων σε ένα ενιαίο σύστημα παραγωγής 
πολιτικής. Ο Ηπειρώτης Αγρότης θα πρέπει 
να γνωρίζει ποιο προϊόν «πουλάει» στην 
αγορά και με ποιο τρόπο μπορεί να το 
καλλιεργήσει. Προς αυτή την κατεύθυνση 
θα ακολουθηθούν τα εξής βήματα:
Πρώτο βήμα: Υπογραφή προγραμματικής 
Σύμβασης με την Γεωπονική προκειμένου 
να καταγραφούν οι κάμποι καθώς και τα 
προϊόντα που μπορούν να καλλιεργηθούν 
σε αυτούς. Παράλληλα θα διαπιστωθεί και 
το οδικό δίκτυο που απαιτείται να κατα-
σκευαστεί εντός των κάμπων προκειμένου 
να μεταφέρονται με ευκολία τα προϊόντα. 
Δεύτερο βήμα:Υπογραφή προγραμματικής 
Σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
με στόχο να παρασχεθεί τεχνογνωσία στους 
παραγωγής σε θέματα όπως η παρακο-
λούθηση των τιμών των προϊόντων στην 
αγορά αγαθών (commodities), αναλύσεις 
σχετικά με τον προσανατολισμό της 
παγκόσμιας παραγωγής τα επόμενα χρόνια, 
παροχή πληροφορίας σχετικά με το ποια 
προϊόντα θα έχουν υψηλή ζήτηση και ποια 
θα κλονιστεί η ζήτηση τους, πληροφορίες 
για θέματα αγοράς εργασίας και ευκαιριών 
ευρωπαϊκής χρηματοδότησης κλπ. 
�Τρίτο βήμα:Στο νέο ΠΕΠ που θα καταρ-
τιστεί από την νέα Περιφερειακή Αρχή θα 
υπάρξει ειδική επιδότηση και έμπρακτη 
στήριξη σε όσους παραγωγούς επιλέξουν 
τ ην α λ λ α γ ή σ ο δ ε ι ά ς μ ε μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η 
προστιθέμενη αξία.

�  Η ώρα της ισόρροπης ανάπτυξης. 
Η  α π ε ρ χ ό μ ε ν η  π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ή  α ρ χ ή  
χρησιμοποίησε την φέτα ως κινητήριο 
δύναμη άγρας ψήφων σε συγκεκριμένα 
εκλογικά κοινά που την ενδιέφεραν. 
Δημιούργησε παραγω

� Δημιουργία του νέου συνεταιριστικού 
κινήματος της Ηπείρου μέσα από ένα 
Κοινωνικό Συμβόλαιο Περιφέρειας-
Παραγωγών. 
Ενός κινήματος που θα μετατρέψει την 
πρωτογενή παραγωγή σε πραγματικό πόλο 
επιχειρηματικότητας και εξωστρέφειας και 
την Περιφέρεια σε πραγματικό αρωγό των 
προσπαθειών των πρωταγωνιστών που δεν 
είναι άλλοι από τους μικρούς και μεσαίους 
παραγωγούς. 
Στόχος είναι η δημιουργία συνεταιριστικών 
μονάδων νέου τύπου, χωρίς τις παθογένειες 
τ ο υ  π α ρ ε λ θ ό ν τ ο ς ,  α λ λ ά  μ ε  σ α φ ή  
επιχειρηματική προσήλωση και πίστη στον

γούς δυο ταχυτήτων, 
τους ευνοημένους από τον Περιφερειάρχη 
«φετάρχη» και όλους τους υπολοίπους που 
προσπαθούν μόνοι τους και χωρίς καμία 
υποστήριξη να αναπτύξουν τις παραγωγές 
και την εξωστρέφεια τους. Χωρίς να 
παραγνωρίζουμε τη συνεισφορά της φέτας 
στο ΑΕΠ της Ηπείρου, οι «Ορίζοντες 
Η π ε ί ρ ο υ »  ε ί ν α ι  α π ο φ α σ ι σ μ έ ν ο ι  ν α  
λειτουργήσουν με όρους δικαιοσύνης και 
ισότητας απέναντι σε όλους τους κλάδους 
της πρωτογενούς παραγωγής και να 
παράσχει και σε αυτούς τα χρηματοδοτικά 
εργαλεία και την συμβουλευτική υποστή-
ριξη που χρειάζονται προκειμένου να 
αναπτυχθούν γρήγορα και με στόχευση σε 
νέες αγορές.  

τρόπο λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς. 
Η οργάνωση νέου τύπου συνεταιρισμών με 
επιχειρηματική προσέγγιση θα επιτρέψει 
στους παραγωγούς να παρέμβουν στην 
παραγωγική διαδικασία και να πετύχουν 
καλύτερες τιμές τόσο στο κόστος όσο και 
στη διάθεση των προϊόντων. Μόνο μέσα από 
ένωση δυνάμεων και συντονισμένες 
κινήσεις των παραγωγών και των εμπόρων 
θα μπορέσουμε να μεγιστοποιήσουμε τα 
οφέλη της πρωτογενούς παραγωγής. 

� Συνεταιρισμός Προμήθειας Πρώτων 
Υλών Γεωργίας και Κτηνοτροφίας. 

Με την ίδρυση του συνεταιρισμού Προμή-
θειας Πρώτων Υλών Γεωργίας και Κτηνοτρο-
φίας θα καταστεί δυνατή, μέσω ηλεκτρο-
νικών διαγωνισμών, η αγοράμεγάλων 
ποσοτήτων πρώτων υλών (ζωοτροφές, 
κτηνιατρικά φάρμακα σπόροι, φυτο-
φάρμακα, λιπάσματα) που θα μειώσει 
δραστικά το κόστος. Με αυτόν τον τρόπο το 
κ ό σ το ς θ α φ τ άσ ε ι σ τ α ε π ί π ε δ α το υ 
ανταγωνισμού που έχουν πετύχει οι 
αγρότες σε γειτονικά κράτη όπως η Ιταλία 
και η Βουλγαρία.Παράλληλα, η Περιφέρεια 
θα παρέμβει για την καταπολέμηση των 
τριγωνικών συναλλαγών που διαπιστώ-
νεται από μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες 
που ανεβάζουν τεχνητά το κόστος πώλησης 
την ίδια ώρα που παρουσιάζουν μειωμένα 
κέρδη ή και ζημίες.
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Δείχνουμε τον δρόμο 
στην οργανωμένη 

κτηνοτροφία, δίνοντας
 την δυνατότητα 

κερδοφορίας και στον
 τελευταίο παραγωγό 

μέσα από το πρόγραμμα
 των κτηνοτροφικών 

πάρκων.
Στόχος η δημιουργία σε

 κάθε νομό και η πλήρης 
απορρόφηση των 

σχετικών Ευρωπαικών 
κονδυλίων και ξεχωριστά 

από το ΠΕΠ.

“

”



εκμετάλλευση της υδροηλεκτρικής ενέργειας ή και

� Δυναμική επιστροφή της καραβίδας του ποταμού Καλαμά και η τιμωρία εκείνων που 
τον ρυπαινουν.

Βασική προτεραιότητα αποτελεί ο καθαρισμός και η απορρύπανση του Καλαμά και η
προσπάθεια να χρησιμοποιηθεί, μετά τον καθαρισμό, ως αρδευτική κοιτίδα για τον κάμπο
και συγχρόνως να αξιοποιηθεί και για αλίευση, ως τουριστικός προορισμός -προϊόν.

του φυσικού αερίου - με επίκεντρο 
εγκαταστάσεις στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, αυτός ο συνεταιρισμός μπορεί να παράγει 
ακόμη και το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας των περίπου 200 μέγαβατ που χρειάζεται 
σήμερα η Ήπειρος. Με τη δυνατότητα παραγωγής και διάθεσης του δικού της ηλεκτρικού 
ρεύματος η Ήπειρος μπορεί να ελαφρύνει σημαντικά το κόστος της ενέργειας που 
απαιτείται για την άρδευση. Άρα, όχι μόνο μειώνει το κόστος της παραγωγής βοηθώντας 
την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων αλλά και έχει τη δυνατότητα να αυξήσει τις 
καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Παράλληλα, δημιουργείται τη δυνατότητα να παραγωγής και να 
προμήθειας φθηνότερου ηλεκτρικούρεύματος και στο σύνολο τη Ηπείρου. Στους 
οικιακούς καταναλωτές, στις βιοτεχνίες, στις επιχειρήσεις, στα εργοστάσια.

�  Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Αγροτών και Κτηνοτρόφων. 
Σήμερα η Ήπειρος διαθέτει πάρα πολλούς μικρούς και άρα «αδύναμους» παραγωγούς και 
ταυτόχρονα σε μεγάλο βαθμό ένα γερασμένο πληθυσμό παραγωγών, σε ηλικία άνω των 60 
ετών που δεν μπορεί να χειριστεί τη σύγχρονη τεχνολογία προκειμένου να προσαρμοστεί 
στις ανάγκες της σύγχρονης παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων. Σύμφωνα με τα όσα 
συζητούνται σήμερα στις Βρυξέλλες αλλά και με τις πραγματικές ανάγκες του σύγχρονου 
ανταγωνισμού σε λίγα χρόνια δεν θα μπορέσει να είναι παραγωγός κάποιος που δεν θα 
μπορεί να καταχωρίσει την παραγωγή του σε εφαρμογές κινητών τηλεφώνων ή να 
διαβάζει τα δεδομένα μέσα από τον υπολογιστή του. Όσο κι αν ακούγεται ή είναι 
υπερβολικό η ουσία παραμένει ότι πρέπει εκτός από το να προσελκύσουμε νέους 
παραγωγούς να βοηθήσουμε τους υπάρχοντες. Για τον σκοπό αυτό θα ιδρυθεί το 
Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Αγροτών και Κτηνοτρόφων που θα στελεχωθεί με ειδικό 
επιστημονικό προσωπικό. Μέσα από ειδικά προγράμματα αφενός θα τους εκπαιδεύσει σε 
θέματα τεχνολογίας και αφετέρου θα αποτελέσει έναν εξειδικευμένο θεσμικό τους 
σύμβουλο για όλα τα ζητήματα που άπτονται της σύγχρονης παραγωγικής διαδικασίας από 
τη στάνη, το χωράφι, τη θάλασσα, την κυψέλη και όπου αλλού χρειάζεται έως το ράφι.

�  Ειδικό πρόγραμμα ανάδειξης του σταφυλίου «Ντεμπίνα» όπου μπορούμε να 
δημιουργήσουμε υπαραξίες για όλα τα προιόντα που παράγονται από τον συγκεκριμένο 
καρπό. 
                                                                                                                                                                                       

� Είσοδος των σύγχρονων μορφών 
marketing και του branding στις ζωές 
των αγροτών. 

Σε μια ανταγωνιστική αγορά παγκόσμιας 
κλίμακας όπως είναι αυτή των τροφίμων και 
των αγροτικών προϊόντων είναι αδύνατον 
τοπικοί παραγωγοί να επιβιώσουν χωρίς την 
γνώση και χρήση απαραίτητων εργαλείων 
marketing, προώθησης των προϊόντων τους 
και δημιουργίας ταυτότητας (branding) για 
αυτά αλλά και τις επιχειρήσεις τους. Η νέα 
Περιφερειακή Αρχή των Οριζόντων Ηπείρου 
θ α ε γ κ α ι ν ι άσ ε ι ά μ ε σ α έ ν α ε υ ρ ύ τ α το 
πρόγραμμα ενημέρωσης και υποστήριξης 
των παραγωγών με στόχο την εκπαίδευση 
τους προς αυτή ην κατεύθυνση. 

Π α ν η π ε ι ρ ω τ ι κ ό  Χ ω ρ ο τ α ξ ι κ ό  
Ρυθμιστικό Σχέδιο Διαχείρισης της 
Άρδευσης.

Στόχος η αποτελεσματική εκμετάλλευση 
των υδάτων: Το μεγάλο κόστος της άρδευσης 
των γεωργικών εκτάσεων έχει οδηγήσει την 
Ήπειρο σε γεωργικό μαρασμό. Στην Ήπειρο 
δε επικρατεί το αδιανόητο να είμαστε η 
Περιφέρεια με τα μεγαλύτερα υδάτινα 
αποθέματα της χώρας και με περισσότερες 
βροχές και την ίδια στιγμή τεράστιες 
καλλιεργήσιμες περιοχές να στερούνται 
επαρκούς ποσότητας νερού για άρδευση. Η 
κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει πολλές 
περιοχές σε παραγωγικό μαρασμό. Για 
παράδειγμα στη Θεσπρωτία παλαιότερα 
παράγονταν περίπου 15.000 τόνοι καλαμπό-
κι κάθε χρόνο. Σήμερα στην καλύτερη 
περίπτωση φτάνουν τους 500 τόνους. Οι 
σπόροι, τα λιπάσματα και το νερό ξεπερνούν 
την αξία πώλησης του ίδιου του προϊόντος. 
Για να γίνει δυνατή η άρδευση πολλαπλά-
σιων εκτάσεων σε σχέση με σήμερα, θα 
εκπονηθεί με ευθύνη της Περιφέρειας ένα 
Ρυθμιστικό Σχέδιο άρδευσης με βάση το 
οποίο θα καταγραφούν τόσο ο όγκος του 
διαθέσιμου υδάτινου δυναμικού όσο και οι 
δυνατότητες εκμετάλλευσής του, δίκαιης 
και προς όφελος του συνόλου των παραγω-
γών της περιφέρειας. Στόχος της Περιφέ-
ρειας θα πρέπει να υλοποιηθεί ένα ολοκλη-
ρωμένο σχέδιο αποθήκευσης νερού και 
στους 4 νομούς της Ηπείρου και παράλληλα 
να δημιουργηθούν κατά τόπους φορείς άρ-
δευσης που θα διαχειρίζονται με δικαιοσύνη 
και αναλογικότητα το διαθέσιμο νερό προς 
άρδευση. 

�

�  Πανηπειρωτικό ρυθμιστικό σχέδιο 
Ενέργειας. 
Στόχος η άμεση μείωση του κόστους Ενέρ-
γειας και η παραγωγή και η εκμετάλλευση 
ενέργειας για λογαριασμό της ευρύτερης 
περιοχής.Με τη δημιουργία ηλιακών και 
αιολικών πάρκων καθώς και με την
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Οι ιχθυοκαλλιέργειες, κυρίως στη Θεσπρωτία, αποτελούν τη 
βαριά βιομηχανία της περιοχής. Ο τομέας των ιχθυοκαλ-
λιεργειών αποτελεί το 84% των εξαγωγών του νομού. Ο ετήσιος 
οικονομικός κύκλος ξεπερνάει τα 60 εκ. ευρώ και ουσιαστικά 
απασχολούνται περίπου άμεσα 500 εργαζόμενοι. Το σύνολο της 
ετήσιας πρωτογενούς παραγωγής των εκτρεφόμενων ψαριών 
της περιοχής είναι περίπου 12.000 τόνοι και προσεγγίζει το 12-
14% της Πανελλήνιας παραγωγής. Αυτό αντιστοιχεί περίπου στο 
5% της συνολικής παραγωγής της Ε.Ε.. 
Στην περιοχή λειτουργεί ο μεγαλύτερος ιχθυογενετικός σταθμός 
στα Βαλκάνια όπως και ο σταθμός προπάχυνσης ψαριών. Ως 
γνωστό οι θαλάσσιες υδατοκαλλιέργειες αποτελούν μετά το λάδι 
το κύριο εξαγώγιμο αγροτικό προϊόν της χώρας. 
Οι «Ορίζοντες Ηπείρου» αντιλαμβανόμενοι τις τεράστιες 
προοπτικές που μπορεί να έχει ο κλάδος προτείνει συγκεκρι-
μένες πολιτικές που θα αποφέρουν άμεσα θετικά αποτελέσματα. 
Συγκεκριμένα προτείνεται:
� Χωροταξικός Σχεδιασμός:
Άμεσα θα πρέπει να προχωρήσει ο χωροταξικός σχεδιασμός με 
προεδρικό διάταγμα που θα θεσμοθετεί την περιοχή 
οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ) στη 
Θεσπρωτία.
� Ενίσχυση επιχειρήσεων: 
Να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις για εκσυγχρονισμό, μεταποίηση 
και καινοτομία μέσω του προγράμματος Αλιείας για να συνα-
γωνιστούν τις ανταγωνίστριες γειτονικές χώρες όπως για 
παράδειγμα την Τουρκία.

            Μοντέλο για τις Ιχθυοκαλλιέργειες η Θεσπρωτία
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Στρατηγική για την Κτηνοτροφία

Στην Ήπειρο επικρατεί η ψευδαίσθηση πως η 
ν υ ν  Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ή  Α ρ χ ή  β ο η θ ά  τ ο υ ς  
κτηνοτρόφους, στην πραγματικότητα όμως 
δεν κάνει τίποτα για να επιλύσει διαχρονικά 
προβλήματα του κτηνοτροφικού κλάδου. 
Αντιθέτως, οι κτηνοτρόφοι έχουν να αντι-
μετωπίσουν καθημερινά μια συστημα-τική 
διαστρέβλωση της αγοράς. Χρειάζεται η 
χάραξη μιας ενιαίας Στρατηγικής για την 
Κτηνοτροφία.

Οι κτηνοτρόφοι λόγω πελατειακών σχέσεων 
είναι αιχμάλωτοι της τιμής του γάλακτος και 
του κρέατος. Επιβάλλεται να μπουν σε 
διαδικασία ανταγωνισμού με τις βιομηχανίες. 
Για να γίνει αυτό απαιτούνται σύγχρονα 
λογιστικά δεδομένα, χρήση της τεχνολογίας, 
υποδομές παραγωγής προϊόντων, νέοι τρόποι 
συσκευασίας και τυποποίησης που θα τους 
επιτρέψουν να διαπραγματευτούν οι ίδιοι με 
τις βιομηχανίες και να αξιοποιήσουν στρατη-
γικές πιστοποίησης - τυποποίησης των 
προϊόντων.



Η Περιφέρεια λειτουργούσε όλα  
αυτά τα χρόνια ωςτροχονόμος 

εξυπηρέτησης συμφερόντων και 
όχι ως ο βασικός πόλο 

ανάπτυξης για όλη 
την περιοχή...

Πέμπτος άξονας: 
Νέο μοντέλο Περιφερειακής Διακυβέρνησης - 

εξορθολογισμός των Οικονομικών 
της Περιφέρειας.

�Η Ήπειρος ταλαιπωρείται εδώ και δεκα-
ετίες από κακοδιαχείριση, διαφθορά, 
εξωφρενική σπατάλη, συντεχνιακή λογική 
και συστηματική εξυπηρέτηση ημετέρων. 
Και όλα αυτά από μια καθεστωτική 
Περιφερειακή Αρχή που δεν διστάζει 
καθημερινά να καταλύει κάθε έννοια 
ισονομίας, ισότητας και κοινωνικής δικαιο-
σύνης στον βωμό της άγρας ψήφων από 
συγκεκριμένα εκλογικά ακροατήρια. Η 
Περιφέρεια λειτουργούσε όλα αυτά τα 
χρόνια ως τροχονόμος εξυπηρέτησης 
συμφερόντων και όχι ως ο βασικός πόλος 
ανάπτυξης για όλη την περιοχή. Η Περιφέ-
ρεια Ηπείρου και συγκεκριμένα η Περιφε-
ρειακή Αρχή της:
� Εξυπηρέτησε  κατά προτεραιότητα 
συγκεκριμένες εκλογικές ομάδες άμεσου 
ενδιαφέροντος για τον νυν Περιφερειάρχη,

� Αδίκησε χιλιάδες Ηπειρώτες κατά τον 
τρόπο διανομής των αναθέσεων για έργα 
άμεσης ανάγκης,

� Καταστρατήγησε κάθε έννοια ίσων 
ευκαιριών όσων αφορά της διαγωνιστικές 
διαδικασίες,

� Περιθωριοποίησε ολόκληρες κοινωνικές 
ομάδες αφήνοντας τες εκτός πρόσβασης 
στην περιφερειακή χρηματοδότηση, 

�Υποβίβασε τον ρόλο των Δήμων και των 
Δημάρχων και υπονόμευσε κάθε προσπά-
θεια ειλικρινούς και συστηματικού διαλό-
γου μαζί τους για την από κοινού επίλυση 
των προβλημάτων,

� Αύξησε την φτώχεια ενώ αποστολή της 
είναι να την μειώσει,

�

�

 Αύξησε την ανεργία ενώ καθήκον της είναι 
να βρει τρόπους να μειωθεί,

 Αύξησε την μετανάστευση ενώ αποστολή 
της είναι να κρατήσει τους Ηπειρώτες στον 
τόπο τους παρέχοντας τους ίσες ευκαιρίες 
και χρηματοδοτικά εργαλεία ανάπτυξης και 
προκοπής.

Για όλα τα παραπάνω η νυν Περιφερειακή 
Αρχή απέτυχε παταγωδώς στην αποστολή 
της. 
Η περιφερειακή παράταξη «Ορίζοντες 
Ηπείρου» προτάσσουν την υιοθέτηση ενός 
νέου μοντέλου Διακυβέρνησης:
� που δεν θα περιθωριοποιεί ανθρώπους 

και περιοχές της Ηπείρου αλλά θα ενώνει 
και θα λειτουργεί με όρους δικαιοσύνης 
και ισονομίας,

� που θα ακούει τον πολίτη και θα τον συμ-
βουλεύεται για τα τοπικά προβλήματα 
αλλά και για τα προβλήματα καθημερι-
νότητας,που θα καταπολεμά την σπατά-
λη από όπου και αν προέρχεται και θα 
εξοικονομεί χρήματα που θα κατευ-
θύνονται σε υποδομές , εκπαίδευση, 
κοινωνικές δομές, προστασία και ανά-
δειξη του Πολιτισμού και του Περιβάλ-
λοντος της Ηπείρου,

� που θα καθιστά τους Δήμους και τους 
Δημάρχους πραγματικούς και ισότιμους 
συνομιλητές της Περιφέρειας με στόχο 
την από κοινού επίλυση των προβλη-
μάτων.

Θα προχωρήσουμε λοιπόν άμεσα: 

� Στ η  μ ε τ α σ τ ρ ο φ ή  τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ  
λειτουργίας της Περιφέρειας Ηπείρου 
προκειμένου να απ οτ ελέσ ει κ όμ β ο 
ενίσχυσης της πραγματικής οικονομίας. 
Ενισχύοντας, μέσα από συνεργασίες με δή-
μους, φορείς, επιμελητήρια και τις τοπικές 
κοινωνίες δράσεις που θα βοηθήσουν την 
Ήπειρο να ξεκολλήσει από την τελευταία 
θέση, που θα φέρουν ανάπτυξη, θέσεις 
εργασίας και θα καταστήσουν την Ήπειρο 
τουριστικό hotspot όχι μόνο για τους 
Έλληνες αλλά και για πολλές εκατοντάδες 
χιλιάδες από τα εκατομμύρια ξένους 
επισκέπτες που φτάνουν κάθε χρόνο στην 
Ελλάδα.

� Σ τ η  σ υ ν ε χ ή  π α ρ ο υ σ ί α  τ ο υ  
Περιφερειάρχη σε όλη την Ήπειρο! 
Πρέπει ο Περιφερειάρχης κυλιόμενα, ανά 
δεκαήμερο να εργάζεται και στις τέσσερις 
πόλεις της Ηπείρου για να μπορεί να έχει 
συνολική παρακολούθηση της πορείας του 
έργου, δίπλα και κοντά στον αντιπεριφε-
ρειάρχη. Έτσι θα δηλώνει κατ' ελάχιστο την 
παρουσία του 4 φορές το μήνα σε κάθε πόλη.

� Στο γενικό αναδρομικό έλεγχο όλων των 
σ υ μ β άσ ε ω ν ,  α π ε υ θ ε ί α ς α ν α θ έ σ ε ω ν, 
χρηματοδοτικών εγκρίσεων και διαγωνι-
στικών διαδικασιών που υπέγραψε ο νυν 
Περιφερειάρχης με στόχο να εξακριβωθούν 
αν έχουν συντελεστεί αδικήματα διαφθο-
ράς, κατασπατάλησης δημοσίου χρήματος 
και άλλου είδους εγκλήματα οικονομικής 

“

”
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ΠΡΕΠΕΙ να διεκδικήσουμε ως 
Περιφέρεια κληροδοτήματα Ηπειρω-
τών που βρίσκονται στα αζήτητα. Αυτή 
τη στιγμή επικρατεί ένα γραφειο-
κρατικό και νομικό χάος σχετικά με το 
καθεστώς ιδιοκτησίας και διαχείρισης 
εκατοντάδων κληροδοτημάτων ευερ-
γετών της Ηπείρου. Τα κληροδοτήματα 
αυτά μπορούν υπο την κατάλληλη 
διαχείριση να υπηρετήσουν τον σκοπό 
για τον οποίο παραχωρήθηκαν: την 
βελτίωση της ποιότητας ζωής και της 
πολιτιστικής ανάπτυξης των ίδιων των 
Ηπειρωτών. Η Περιφέρεια οφείλει να 
αναλάβει καθοριστικό ρόλο προς αυτή 
την κατεύθυνση προχωρώντας:

Στην καταγραφή όλων των 
κληροδοτημάτων (ενεργών, εγκατα-
λελειμμένων, όσων έχει αλλάξει η 
χρήση τους με νόμιμο ή παράνομο 
τρόπο κλπ) που βρίσκονται στην Ήπειρο 
κα ι τ ην δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ενό ς ενι α ί ο υ 
Μητρώου Κληροδοτημάτων Ηπειρω-
τών. Μέσα από αυτό το Μητρώο θα 
καταγραφεί και το νομικό και ιδιοκτη-
σιακό καθεστώς τους.

Σε δεύτερη φάση η Περιφέρεια 
θα προχωρήσει σε άμεση διαχείριση 
όσων κληροδοτημάτων παραμένουν 
ανενεργά ενώ θα έπρεπε να υπηρετούν 
τους Ηπειρώτες καθώς και στην νομική 
διερεύνηση και δικαστική προσφυγή 
για όσα έχει παρανόμως αλλάξει η 
χρήση τους.

�

� Στην ενίσχυση της Δημοκρατίας στην 
διανομή των κονδυλίων. 
Στο πλαίσιο της περιφερειακότητας η 
πολιτική θα είναι σαφής: πρώτον θα υπάρξει 
διαχωρισμός μεταξύ των μεγάλων έργων. 
Τα έργα αυτά, θα επιμερίζονται σε κάθε 
δήμο με αξιοκρατικά χαρακτηριστικά που 
θα βασίζονται στην πληθυσμιακή δύναμη 
του καθενός αλλά θα έχουν και άλλη μια 

και διοικητικής φύσεως. Ο γενικός 
αναδρομικός έλεγχος θα ξεκινήσει κατά 
προτεραιότητα από τον Σεπτέμβριου του 
2018 όταν και ο νυν Περιφερειάρχης ανακοί-
νωσε πως θα είναι εκ νέου υποψήφιος
.

κατασκεύασε χιλιάδες μικρά και μεγάλα 
έργα υποδομών σε όλη την Επικράτεια με
χαμηλό κόστος και μηδενική γραφειο-
κρατία, αυτή η ιδέα στόχο έχει να 
συσταθεί μια ξεχωριστή διεύθυνση εντός 
της Περιφέρειας που θα διενεργεί άμεσα 
η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ς  δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ ς  γ ι α  
ανάθεση έργων μικρής κλίμακας αποφεύ-
γοντας με αυτόν τον τρόπο τις απευθείας 
αναθέσεις και προσδίδοντας αμεροληψία 
και ισονομία στην όλη διαδικασία. 
Με αυτόν τον τρόπο το «πάρτυ» των απευ-
θείας αναθέσεων της νυν Περιφερειακής 
Αρχής καταργείται και την θέση του παίρ-
νει ένα αδιάβλητο σύστημα ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού όπου ο καλύτερος ποιοτικά 
και οικονομικά θα καταφέρνει να παίρνει 
και το έργο προκαλώντας τεράστια εξοικο-
νόμηση προς όφελος των Ηπειρωτών. Η 
δ ι α δ ι κ τ υ α κ ή  υ π η ρ ε σ ί α  e - M O M A θ α  
αναθέσει κατά προτεραιότητα μέσω 
ηλεκτρονικών διαγωνισμών έργα όπως:
- Η κατάργηση των χωματόδρομων στους 
κάμπους και η δημιουργία ενός εκτετα-
μένου οδικού δικτύου εντός αυτών
- Η κατασκευή οδικού δικτύου σε περιοχές 
υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος
- Μικρά αρδευτικά έργα σε όλους τους 
νομούς της Περιφέρειας.

� Στην ανακατεύθυνση πόρων που έχει 
ανάγκη η Ήπειρος σε παραγωγικούς 
τομείς. 

Όσα από τα κονδύλια του ΕΣΠΑ έχουν μείνει 
αδιάθετα μέχρι σήμερα, με την ανάληψη της 
καινούργιας Περιφερειακής αρχής θα διατε-

παράμετρο ως επιβράβευση – το ποσοστό 
συμμετοχής του κάθε δήμου στις εκλογές. 
Είναι πολύ σημαντικό οι πολίτες να αντιληφ-
θούν την σημασία της συμμετοχής τους στα 
κοινά, σημασία που είναι ανάλογη και των 
χρημάτων που θα διατεθούν ως περιφερ-
ειακά προγράμματα στην περιοχή τους. 

� Στη δημιουργία της e-MOMA. 
Μιας νέας αντίληψης στον τρόπο ανάθεσης 
των δημοσίων έργων. Με την λογική των 
προτεραιοτήτων της ιστορικής ΜΟΜΑ που

 

θούν στο σύνολο τους σε προγράμματα 
εξωστρέφειας, τουριστικής ανάπτυξης, 
καινοτομίας και πρότυπων αγροτικών 
καλλιεργειών, όπως κάνουν άλλωστε και οι 
υπόλοιπες Περιφέρειες , έτσι ώστε ή 
δυνατόν το σύνολο των αξιολογημένων 
προτάσεων να ενταχθούν προς χρηματο-
δότηση.

� Στην πλήρη εφαρμογή των κοινωνικών 
διαβουλεύσεων. 

Ο ρόλος του Περιφερειάρχη δεν είναι να 
παραμένει κλεισμένος στο γραφείο του 
αλλά να έρχεται σε καθημερινή επαφή με 
την Κοινωνία και κυρίως να ακούει και να 
διαβουλεύεται μαζί της. Απαιτείται επομέ-
νως η υιοθέτηση ενός νέου μοντέλου κοι-
νωνικών διαβουλεύσεων το οποίο θα καλύ-
πτει όλο το εύρος της Περιφέρειας. Θα 
πραγματοποιείται μια κοινωνική διαβού-
λευση ανα βδομάδα και σε διαφορετικό 
μέρος της Ηπείρου, παρουσία του Περιφε-
ρειάρχη και των αρμόδιων αντιπεριφε-
ρειαρχών κλπ.

� Στην αποκατάσταση του πραγματικού 
ρόλου των Επιμελητηρίων ως θεσμικού 
εταίρου. 
Στόχος της νέας περιφερειακής αρχής είναι 
να εφαρμοστεί στη πράξη ο νόμος που 
προβλέπει τον ρόλο των επιμελητηρίων ως 
θεσμικοί εταίροι της Περιφέρειας και εν 
γένει της Πολιτείας. Θα υπάρξει πρόβλεψη 
γεωγραφικής συνύπαρξης στον ίδιο χώρο 
παραρτημάτων των επιμελητηρίων με την 
Περιφέρεια ούτως ώστε να υπάρξει καθη-
μερινή συνεργασία και άμεση επικοινωνία.

� Στη σύσταση γραφείων Περιφέρειας 
Ηπείρου σε Αθήνα και Βρυξέλλες. 
Η Περιφέρεια Ηπείρου δεν μπορεί να είναι 
απούσα στα κέντρα λήψης αποφάσεων σε 
Ελλάδα και Ευρώπη. Για αυτό και άμεσα θα 
συσταθούν δυο γραφεία της Περιφέρειας σε 
Αθήνα και Βρυξέλλες που θα ενημερώνουν 
και θα ενημερώνονται για τις τελευταίες 
εξελίξεις, τα χρηματοδοτικά προγράμματα 
και τα νομοσχέδια που βρίσκονται σε 
διαβούλευση και αφορούν άμεσα την 
Ήπειρο. Παράλληλα, τα δυο γραφεία θα 
λειτουργήσουν και ως κόμβοι προσέλκυσης 
και ενημέρωσης επενδυτών σχετικά με τα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ηπείρου και 
τις ευκαιρίες που προσφέρει. 

� Επιτροπή Παρακολούθησης: 
Η Επιτροπή Παρακολούθησης προόδου 
εργασιών θα συγκαλείται μια φορά τον 
μήνα ανα νομό και θα συμμετέχουν σε 
αυτόν όλοι οι εμπλεκόμενοι θεσμικοί και 
π α ρ α γ ω γ ι κ ο ί  φ ο ρ ε ί ς  μ α ζ ί  μ ε  τ ο ν  
Περιφερειάρχη και τους αρμόδιους Αντι-
περιφερειάρχες. Στόχος της Επιτροπής θα 
είναι να παρακολουθεί την πορεία των 
προς υλοποίηση έργων και των πολιτικών 
της Περιφέρειας , να δρα άμεσα σε 
περιπτώσεις καθυστερήσεων και να 
ενισχύει την συνεργασία μεταξύ των 
εμπλεκόμενων φορέων γνωρίζοντας 
παράλληλα ο καθένας μέχρι που φτάνουν 
οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες του. 
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Περιφερειακότητα στην πράξη στον Νομό Άρτας

Η Περιφερειακότητα, όπως παρουσιά-
στηκε μέσα από τις προτάσεις πολιτικής των 
«Οριζόντων Ηπείρου» καλύπτει γεωγρα-
φικά το σύνολο της Περιφέρειας και δίνει 
έμφαση σε αδικημένες μέχρι σήμερα περιο-
χές, όπως αυτή του νομού Άρτας. Νομός-
συνδετικός κρίκος μεταξύ της Ηπείρου και 
της υπόλοιπης κεντρικής και νότιας Ελλά-
δας, με τεράστιες αναπτυξιακές δυνατό-
τητες που μένουν μέχρι σήμερα ανεκμετάλ-
λευτες. 
Στη βάση της Περιφερειακότητας προτεί-
νεται μια δέσμη μέτρων και πολιτικών που 
στόχο έχουν:

� Να βγάλουν τον νομό Άρτας από το 
καθεστώς του φτωχού συγγενή
� Να αναδείξουν τα συγκριτικά πλεονε-
κτήματα του νομού σε επίπεδο θέσης, 
φυσικών και ανθρώπινων πόρων, Περιβάλ-
λοντος και Πολιτισμού
� Να τονώσουν την τοπική οικονομία μέσω 
ε ν ί σ χ υ σ η ς τ η ς τ ο π ι κ ή ς ε π ι χ ε ι ρ η μ α -
τικότητας με έμφαση στον Τουρισμό και την 
πρωτογενή παραγωγή
� Να μετατρέψουν την Άρτα σε ξεχωριστό 
προορισμό 12 μήνες τον χρόνο
� Να επιλυθούν χρόνια προβλήματα 
υποδομών και πρόσβασης

� Ενοποίηση παραλιακού μετώπου από τον Αμβρακικό μέχρι τα σύνορα με την 
Αλβανία με στόχο την δημιουργία της «Ριβιέρας της Ηπείρου», την δημιουργία 
εγκαταστάσεων ελλιμενισμού και την προσέλκυση τουρισμού υψηλής 
προστιθέμενης αξίας.

� Υλοποίηση του τουριστικού αναπτυξιακού προγράμματος «Πίνδος» που στόχο έχει 
την ένταξη των Τζουμέρκων στον τουριστικό χάρτη μέσω της τουριστικής 
ενοποίησης τους με τους υπόλοιπους ορεινούς όγκους της Ηπείρου που φτάνουν 
μέχρι την Κόνιτσα.

� Σύνδεση του κάμπου της Άρτας με την Ιόνια οδό άμεση επίλυση των προβλημάτων 
άρδευσης της περιοχής.

� Δημιουργία του βιοτεχνικού πάρκου, πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας για πάνω 
από 30 χρόνια.

� Αισθητική αναβάθμιση του ιστορικού κέντρου της Άρτας με στόχο την προσέλκυση 
τουριστών και εντός της πόλης.

� Ο Περιφερειάρχης θα συνεδριάζει μια φορά την εβδομάδα στην Άρτα προκειμένου 
να έχει άμεση επαφή με τους πολίτες και τους τοπικούς φορείς.

� Τουριστική αναβάθμιση των Τζουμέρκων μέσα από το Πρόγραμμα Πίνδος και 
άμεση δρομολόγηση της βελτίωσης του οδικού δικτύου.

Ενδεικτικές πολιτικές της νέας αντίληψης της Περιφερεια-
κότητας στον νομό Άρτας είναι οι εξής προτάσεις:
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Περιφερειακότητα στην πράξη στον Νομό Θεσπρωτίας 
Ο νομός Θεσπρωτίας αποτελεί την πύλη 
εισόδου-εξόδου από και προς την Ευρώπη 
λόγω του λιμανιού της Ηγουμενίτσας. 
Αποτελεί γεωστρατηγικό και ενεργειακό 
κόμβο με τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης 
ε π ω φ ε λ ε ί α  ό λ ω ν  τ ω ν  Η π ε ι ρ ω τ ώ ν .  
Πρόκειται όμως και για έναν αδικημένο 
νομό από την νυν Περιφερειακή Αρχή αν 
κρίνουμε από τα μέχρι τώρα έργα που έχουν 
υ λ ο π ο ι η θ ε ί  α λ λ ά κ α ι  τ ι ς  τ ε ρ ά σ τ ι ε ς  
κοινωνικές ανισότητες που επικρατούν. 

� Στόχος την νέας Περιφερειακής Αρχής θα 
πρέπει να είναι ο νομός Θεσπρωτίας:
� Να αξιοποιήσει τα μέγιστα την δυναμική 
του λιμανιού της Ηγουμενίτσας , τόσο 
οικονομικά όσο και τουριστικά ακόμα και αν 
αυτό σημαίνει συμμετοχή της Περιφέρειας 
στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του λιμανιού,
� Να μετατραπεί και ο ίδιος σε τουριστικό 
προορισμό αξιοποιώντας και τις ορεινές 
περιοχές του,
� Να βελτιώσει αισθητά το οδικό του δίκτυο
�Να οργανώσει με ποιο εξωστρεφή και 
αποτελεσματικό τρόπο την αγροτική και 
κτηνοτροφική παραγωγή.

� Υλοποίηση ενός κοινά συμφωνημένου με τους εμπλεκόμενους φορείς 
masterplan για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας που θα περιλαμβάνει:
-   Μέτρα περαιτέρω ανάπτυξης του ως διαμετακομιστικός κόμβος, 
- Πολιτικές φιλοξενίας κρουαζιερόπλοιων μέσω της επέκτασης των 
προβλητών μέσα στη θάλασσα, 
- Δράσειςόπως η δημιουργία εγκαταστάσεων υποδομής στο λιμάνι της 
Ηγουμενίτσας για την παραλαβή όλων των προϊόντων (π.χ. ζωοτροφών 
και λιπασμάτων) που σήμερα έρχονται από τον Αστακό ή άλλα λιμάνια της 
Δυτικής Ελλάδας.
- Μέτρα κοινωνικής προστασίας των κατοίκων λόγω της ραγδαίας 
ανάπτυξης του λιμανιού που θα μπορούσε δυνητικά να προκαλέσει 
απότομες αλλαγές χρήσης γης και ιδιοκτησιών, αύξηση θορύβου και 
ρύπων, κοινωνικές εντάσεις κλπ
� Σοβαρή εξέταση από την Περιφέρεια του ενδεχόμενου αγοράς του 
λιμανιού της Ηγουμενίτσας στο πλαίσιο του ΤΑΙΠΕΔ. Πρόκειται για μια 
ρηξικέλευθη πρόταση που όμως θα μπορούσε να κεφαλαιοποιήσει τα 
θετικά οφέλη από την ανάπτυξη του λιμανιού προς όφελος των κατοίκων 
χτίζοντας παράλληλα και ένα δίκτυ προστασίας. Οποιαδήποτε απόφαση 
θα παρθεί σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και τους αρμόδιους φορείς. 
Στόχος είναι η πόλη να μετατραπεί σε τουριστικό προορισμό για όποιον 
την επισκέπτεται με κρουαζιερόπλοιο. 
� Πλήρη απόδοση στον Δήμο Ηγουμενίτσας κάθε τμήματος της χερσαίας 
ζώνης που δεν εξυπηρετεί τη λειτουργία του λιμένα και απόδοση του 2-3% 
επί των ακαθάριστων εσόδων στον Δήμο Ηγουμενίτσας και την 
Περιφέρεια Ηπείρου.
� Εκσυγχρονισμός οδικού δικτύου Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας και 
κατασκευή αστικού περιφερειακού δρόμου Ηγουμενίτσας. 
� Ταχεία υλοποίηση του κάθετου οδικού άξονα της Εγνατίας Οδού 
Ηγουμενίτσα-Σαγιάδα-Μαυρομάτι-ελληνοαλβανικά σύνορα, μήκους 
20,5 χλμ.

Ενδεικτικές πολιτικές της νέας αντίληψης της 
Περιφερειακότητας στον νομό Θεσπρωτίας είναι οι εξής: 
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Περιφερειακότητα στην πράξη στον Νομό Ιωαννίνων

Ο νομός Ιωαννίνων διακρίνεται από πολλές ανισότητες εντός των ορίων του, ακόμα και μεταξύ γειτονικών περιοχών. Η νυν Περιφερειακή 
Αρχή λειτούργησε με όρους υδροκεφαλισμού, δίνοντας έμφαση μόνο στην πόλη των Ιωαννίνων και όχι συνολικά στον νομό, με 
αποτέλεσμα περιοχές όπως ο Δήμος Πωγωνίου ή ο Δήμος Δωδώνης να στερούνται βασικών υποδομών και αναπτυξιακής πολιτικής. 
Για να μπορέσει ο νομός να ορθοποδήσει θα πρέπει:
- Να ολοκληρωθούν βασικές υποδομές όπως το οδικό δίκτυο, αρδευτικά έργα κλπ
- Να ενταχθούν όλες οι περιοχές του νομού στον νέο τουριστικό χάρτη που σχεδιάζεται με γνώμονα το πρόγραμμα Πίνδος 
- Να δοθούν κίνητρα σε νέους παραγωγούς να μείνουν στον τόπο τους και να μην μετακομίσουν στα αστικά κέντρα.

Ενδεικτικές πολιτικές της νέας αντίληψης της Περιφερειακότητας στον νομό Ιωαννίνων είναι οι 
εξής προτάσεις:

� Ολοκλήρωση βασικών οδικών αξόνων και συνδέσεων όπως
1. Σύνδεση παλαιάς Ε.Ο. Ιωαννίνων Ηγουμενίτσας με οδό Καλπάκι 
– Κακαβιά
2. Σύνδεση το Καλέντζι με Γέφυρα Πλάκας (σήραγγα)
3. Κατασκευή εξόδου στην Εγνατία Οδό από Θεσσαλονίκη προς 
Μάζια – Πέραμα
4. Ολοκλήρωση της ταλαιπωρημένης ημιτελούς οδού Τύρια  - 
Σιστρούνι
5. Βελτίωση της σύνδεσης Κεντρικού Ζαγορίου (από Κήπους) με 
Ανατολικό Ζαγόρι (Μηλιωτάδες) και Εγνατία Οδό (κόμβο 
Μπαλντούμας)
6. Σύνδεση Καλπακίου με Κόνιτσα

� Αξιοποίηση παλαιού πανεπιστημιακού ακινήτου στη 
Δόμπολη.
Αυτό που το τότε πανεπιστήμιο ήταν η πύλη μας στην εξωστρέφεια 
και τη γνώση σήμερα είναι ένα ερείπιο μέσα στην πόλη. Στο πλαίσιο 
της συνεννόησης αντί να υπάρχει μια διαρκής απολογία των 
αρμοδίων επιβάλλεται συνεργασία της Αυτοδιοίκησης με τους 
βουλευτές προκειμένου να περάσει μια τροπολογία που να 
επιτρέπει την κατεδάφιση χωρίς να χαθεί ο συντελεστής δόμησης 
προκειμένου ο χώρος να αξιοποιηθεί για την κατασκευή χώρων 
πολλαπλών χρήσεων ψυχαγωγίας, αγορών κλπ.
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Η αντιμετώπιση του προβλήματός της ξεκινά περιβαλ-
λοντολογικά από τον Αώο μέχρι τη Σαγιάδα αλλά συνεχίζεται 
και στον πυρήνα της λόγω των λυμάτων που διοχετεύονται στη 
λίμνη. Το πρόβλημα θα λυθεί οριστικά μέσα από πέντε 
συγκεκριμένα βήματα:
Πρώτον, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με άμεσο και οριστικό 
τρόπο τόσο το θέμα των λυμάτων όσο και το ζήτημα των 
περιττών επιχωματώσεων,
Δεύτερον, θα πρέπει να σχεδιαστεί η μακροπρόθεσμη 
ανάπτυξη του Νησιού σε συνεργασία με τους κατοίκους του,
Τρίτον, προτεραιότητα η σύνδεση του Νησιού με την πόλη. Θ α 
χτυπήσουμε τα καρτέλ,
Τέταρτον, θα πρέπει να σχεδιαστεί το σύνολο της τουριστικής 
ανάπτυξής της Λίμνης 12 μήνες τον χρόνο προσελκύοντας 
τουρισμό και εκτός συνόρων,
Πέμπτον, θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα η μεταφορά της 
διαχείρισης της Λίμνης από την διαχειριστική αρχή στην ίδια τη 

ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Η ΛΙΜΝΗ

Ο ΠΑΣ, ΤΟ ΝΕΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΙ ΟΙ «ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ»

Η ιστορική ομάδα της Ηπείρου αξίζει ένα νέο σύγχρονο 
γήπεδο, ευρωπαϊκών προδιαγραφών σε έναν νέο χώρο που θα 
συμφωνηθεί μετά από δημόσια διαβούλευση. 
Η Περιφέρεια θα παραχωρήσει χώρο που θα πρέπει να είναι 
άμεσα προσβάσιμος και σε άμεση εγγύτητα με τους μεγάλους 
οδικούς άξονες της Εγνατίας και της Ιόνιας Οδού, έξω από το 
κέντρο της πόλης προς αποφυγή της υπερτροφικής ανάπτυξη 
του μητροπολιτικού δήμου και σε σημείο τέτοιο που να είναι 
πιο προσβάσιμο στους φιλάθλους όλης της Ηπείρου. Άποψή 
μας ότι το προτεινόμενο γήπεδο ευρωπαικών προδιαγραφών 
θα φέρει πόρους , χορηγίες , αναγνωρισιμότητα και θα 
ξεκολλήσει την ομάδα από την μετριότητα της καθημερι-
νότητας.
Παράλληλα με τη δημιουργία του νέου γηπέδου, Περιφέρεια 
και Δήμος Ιωαννίνων μετά από κοινωνική διαβούλευση, θα 
αποφασίσουν από κοινού εάν θα παραμείνει χώρος για τον 
κλασικό αθλητισμό ή θα προχωρήσουμε στην ανάπλαση της 
περιοχής  με στόχο την μετατροπή του σε χώρο πρασίνου και 
πολιτισμού στα πρότυπα των μητροπολιτικών πάρκων. 
Εφόσον το αποφασίσει η ομάδα και οι φίλαθλοί της, η 
Περιφέρεια θα προσφέρει το ακίνητο και ο ιδιώτης την 
χρηματοδότηση.



συνέχεια από τηνσελ. 22

� Η Κόνιτσα στο επίκεντρο. 
Η ευρύτερη περιοχή της Κόνιτσας κινδυνεύει από εξαθλίωση και 
κοινωνική αποσύνθεση παράγοντας την ίδια ώρα υψηλά ποσοστά 
εγκληματικότητας, ανομίας, ακόμη και τρομοκρατίας. Την ίδια 
στιγμή οι επιχειρήσεις μειώνονται μέρα με την ημέρα ελλείψει 
υγιούς κοινωνικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Στόχος 
της νέας Περιφερειακής Αρχής θα είναι η άμεση αντιμετώπιση των 
κοινωνικών προβλημάτων της περιοχής αλλά και η άμεση 
επιδότηση από το υπάρχον ΠΕΠ κατά 100% όποιων επιχειρήσεων 
επιλέξουν να ανοίξουν στην περιοχή της Κόνιτσας (αντίστοιχη 
επιδότηση θα δοθεί και στις Φιλιάτες καθώς και στον Δήμο Γ. 
Καραϊσκάκη που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα).

� Ένωση Ιόνιας Οδού, στον κόμβο Τερόβου, με την παραποτάμια 
περιοχή (πηγές Λούρου). Πρόκειται για ένα διαχρονικό και δίκαιο 
αίτημα των κατοίκων της περιοχής που θα αποτελέσει 
προτεραιότητα για τη νέα Περιφερειακή Αρχή. 

� Συνολική Αποκατάσταση του Ιστορικού και Πολιτιστικού 
χαρακτήρα του Αρχαίου Θεάτρου της Δωδώνης. Και στο θέμα της 
αποκατάστασης του Αρχαίου Θεάτρου της Δωδώνης η νυν Περιφε-
ρειακή Αρχή έχει τεράστιες και διαχρονικές ευθύνες. Το Αρχαίο 
Θέατρο θα πρέπει να αποκατασταθεί συνολικά και να αποδοθεί 
πλήρως προς αξιοποίηση για υψηλού επιπέδου παραστάσεις. Προς 
αυτή τη κατεύθυνση θα πρέπει να αποκατασταθεί το σύνολο των 
κερκίδων του για να μπορεί να φιλοξενήσει τους χιλιάδες 
επισκέπτες που θα ήθελαν να το επισκεφθούν. 

Περιφερειακότητα στην πράξη στον Νομό Πρεβέζης

Ο νομός Πρεβέζης έπεσε και αυτός θύμα του 
υδροκεφαλισμού της νυν Περιφερειακής 
Αρχής με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει τα 
μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας, κοινωνικές 
ανισότητες και πλήρη αβεβαιότητα για το 
αύριο. Ο νομός ωστόσο διαθέτει συγκριτικά 
πλεονεκτήματα τέτοια που θα μπορούσαν 
ν α  τ ο ν  ε κ τ ι ν ά ξ ο υ ν  ο ι κ ο ν ο μ ι κ ά  κ α ι  
τουριστικά τα αμέσως επόμενα χρόνια.

Ο νομός Πρεβέζης χρειάζεται:
� Ένα συνεκτικό αναπτυξιακό πλάνο με 
έμφαση τον τουρισμό και την πρωτογενή 
παραγωγή για την επόμενη πενταετία
� Μια αποτελεσματική αντιμετώπιση της 
έλλειψης βασικών υποδομών που αντιμε-
τωπίζει
�  Την ανάδειξη συγκεκριμένων τοποσήμων 
που θα την αναδείξουν σε σύγχρονο 
τουριστικό προορισμό.

Ενδεικτικές πολιτικές της νέας αντίληψης 
τ η ς Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ό τ ητ α ς σ τον ν ο μ ό 
Πρεβέζης είναι οι εξής προτάσεις: 

Αισθητική αναβάθμιση της Πρέβεζας με 
στόχο την προσέλκυση τουρισμού και την 
διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς 
της πόλης. Αντίστοιχα προγράμματα 
αισθητικής αναβάθμισης θα πραγματο-
ποιηθούν και στις άλλες μεγάλες πόλεις της 
Ηπείρου. 

� Κίνητρα αξιοποίησης των παράλιων και 
με προσέλκυση μεγάλων τουριστικών 
μονάδων. 
Δημιουργία τουριστικού άξονα Πρέβεζας, 
παραλίων Καναλίου, Λούτσας, Βράχου έως 
και Πάργα, με παράλληλη αξιοποίηση και 
της ευρύτερης περιοχής. 
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Στην καρδιά 
της «Ριβιέρας 
της Ηπείρου» 

ο Νομός 
Πρεβέζης 

“

”



Το νέο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) 
για την διαχειριστική περίοδο 2021-2027

Στροφή στον Άνθρωπο, στις Δεξιότητες και τις Ανάγκες του

Η παταγώδης αποτυχία της δίκαιης και 
αποτελεσματικής διαχείρισης του τρέχοντος 
Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμ-
ματος (ΠΕΠ) από την νυν Περιφερειακή Αρχή 
επιτάσσει την εκ του μηδενός χάραξη μιας νέας 
στρατηγικής για το ΠΕΠ 2021-2027. Μιας 
στρατηγικής που δεν θα κλείνει το μάτι σε 
συγκεκριμένες κοινωνικές ή παραγωγικές 
τάξεις αλλά θα διανέμει με τρόπο δίκαιο και 
αναλογικό τα χρήματα που θα διατεθούν για την 
ανάπτυξη της Ηπείρου. Η Ήπειρος δεν έχει 
άλλο χρόνο για χάσιμο. Ούτε μπορεί να 
συνεχίσει να βλέπει τον εαυτό της τελευταία 
στην Ανάπτυξη και πρώτη στην Ανεργία, 
στοιχεία που αποδεικνύουν πόσο εσφαλμένα 
διανεμήθηκαν τα κονδύλια του τρέχοντος ΠΕΠ 
από τον νυν Περιφερειάρχη. 

To νέο ΠΕΠ θα εδράζεται σε 4 άξονες 
πολιτικής που ουσιαστικά αποτελούν και τις 
προτεραιότητες του προγράμματος μας: 
Ο Πολιτισμός, ο Αθλητισμός, ο Τουρισμός και 
η Ενέργεια με έμφαση στις Ανανεώσιμες 
Πηγές. 

Το νέο ΠΕΠ θα σχεδιαστεί από το μηδέν από την 
επόμενη Περιφερειακή Αρχή των «Οριζόντων 
Ηπείρου». Θα πληροί δε τις εξής προϋποθέσεις:
-Θα είναι δίκαιο και αναλογικό

-Οι υποδομές θα υπηρετούν τις ανάγκες και όχι 
το αντίστροφο

-Δεν θα χρηματοδοτείται τίποτα περιττό και 
σπάταλο

-Θα είναι κατανεμημένο γεωγραφικά σε όλη 
την Περιφέρεια Ηπείρου

-Θα απευθύνεται σε όλες τις παραγωγικές και 
κοινωνικές ομάδες

-Θα προκρίνει την επιδότηση καινοτόμων 
παραγωγών και εξωστρεφών επιχειρήσεων

-Θα εστιάζει στην ενίσχυση της έρευνας και της 
διείσδυσης των νέων τεχνολογιών στην 
παραγωγική διαδικασία

-Θα δίνει έμφαση στη συνολική Προβολή της 
Ηπείρου σε Ελλάδα και εξωτερικό

-Θα στοχεύει σε μεγάλα ενεργειακά projects με 
απώτερο στόχο την ενεργειακή αυτονομία της

 Ηπείρου, όπως αναλύθηκε στον αντίστοιχο άξονα πολιτικής.
- Θα δίνει έμφαση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

-Θα περιλαμβάνει στρατηγικές δράσεις ενίσχυσης του Τουρισμού και ανάδειξης του 
Πολιτισμού μέσα από μεγάλα έργα, όπως αυτά αποτυπώθηκαν στον αντίστοιχο άξονα 
πολιτικής, μεταξύ των οποίων η χρηματοδότηση του Αχέροντα κα. 

-Θα στηρίζει έμπρακτα του Δήμους για την υλοποίηση όλων των παραπάνω, χωρίς 
διακρίσεις και χωρίς προτιμήσεις

-Θα εστιάσει στην δημιουργία κατάλληλων υποδομών για προσέλκυση μεγάλων 
αθλητικών διοργανώσεων 

-Θα δίνει έμφαση σε προγράμματα επαναφοράς των ανέργων στην αγορά εργασίας 
μέσω του Μητρώου Ανέργων Ηπειρωτών, που αναλύθηκε στον αντίστοιχο άξονα 
πολιτικής. 

Το νέο ΠΕΠ σε συνδυασμό με μια νέα Περιφερειακή Αρχή με όραμα και δημιουρ-
γικότητα, είναι μια χρυσή ευκαιρία για την Ήπειρο να αποτινάξει από πάνω της την 
μετριότητα, την ρεμούλα, την μιζέρια και τον ξεπεσμό εκείνων που την καταδίκασαν 
στην οπισθοδρόμηση όλα αυτά τα χρόνια. Είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να 
αξιοποιήσουμε σημαντικούς οικονομικούς πόρους για να κάνουμε τα απαραίτητα 
άλματα προς τα μπρος. Άλματα ανάπτυξης, άλματα Προόδου, άλματα Δημιουργίας. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ  / 23 



24 / ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Μας ρωτάνε...
Πως θα διοικήσετε; Δεν θα είναι ανοιχτές οι 
πόρτες σας;
Θα διοικήσουμε με διαφάνεια. Χωρίς διακρίσεις. 
Με ορθάνοιχτες τις πόρτες , αλλά όχι για 
"δουλειές" και σχέσεις διαπλοκής.

Μέχρι να υλοποιήσετε τους μεγαλόπνοους 
στόχους σας δεν θα γίνονται έργα; Δεν θα 
κλείνετε... λακκούβες;
Θα γίνονται μικρά και μεγάλα, που θα φέρουν και 
θέσεις απασχόλησης. Όχι, λακκούβες δεν θα 
κλείνουμε. Αυτό είναι δουλειά των δήμων και 
δουλειά της Περιφέρειας είναι να τους στηρίζει 
και όχι να τους παρακάμπτει για να φτιάχνει 
σύστημα διαπλοκής.

Από που θα βρείτε τα χρήματα για την 
προοπτική που λέτε;
Από το νοικοκύρεμα των οικονομιών της 
Περιφέρειας. Το σταμάτημα των πελατειακών 
σχέσεων. Από εθνικούς πόρους και προπάντων 
από την σωστή αξιοποίηση ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων. Μέσω ΣΔΙΤ και την σωστή 
χρησιμοποίηση της ηλεκτρονικής διακυβέρ-
νησης.

Πως θα φέρετε επενδύσεις και γιατί να έρθουν;
Οι επενδύσεις θέλουν χαμηλή φορολογία και 
χαμηλά κόστη λειτουργίας. Το πρώτο δεν 
μπορούμε να το επηρεάσουμε, το δεύτερο όμως
με συγκεκριμένα προγράμματα χαμηλού 
κόστους η Ήπειρος θα γίνει ελκυστική για 
επενδύσεις.
Θα ξεκινήσουμε από την αξιοποίηση των 
προτάσεών μας για την ενέργεια που έχουν ως 
στόχο την μείωση του υψηλού κόστους. Η 
Ήπειρος είναι φτωχή, πρέπει να ζεσταίνεται 
φτηνά και να προσφέρει και φτηνή ενέργεια 
στους επενδυτές για να τους προσελκύσουμε.

Τι λέτε για τον πρωτογενή τομέα; Πως θα 
στηριχθεί και θα εξελιχθεί;
Καταρχάς, ο πρωτογενής τομέας στην Ήπειρο δεν 
είναι πρωτογενής αλλά πρωτόγονος. Απαιτείται 
ά μ ε σ ο ς ε κ σ υ γ χ ρ ο ν ι σ μ ό ς κ α ι  ν έ ο ι  σ τ ό χο ι .  
Πιστοποίηση και τυποποίηση. Ανταγωνισμός με τις 
βιομηχανίες. Αλλά και  ο περιφερειάρχης δεν 
μπορεί να λειτουργεί ως μεσάζων και να κρατάει 
αιχμαλώ-τους τους παραγωγούς, όπως γίνεται 
σήμερα. Πρέπει να χαράζει την στρατηγική και να 
ηγείται των διεκδικήσεων τους χωρίς να τους 
"πατρονάρει".

Τι καινούργιο φέρνετε εσείς;
Την διοίκηση χωρίς διακρίσεις. Χωρίς πελατειακές 
σχέσεις. Τη θέληση για δουλειά και συνεργασία με 
όλους. Την επιθυμία η Ήπειρος να πάψει να 
εκλιπαρεί για ελεημοσύνη. Με βασικό παρονομα-
στή την αποδεδειγμένη εμπειρία και διεθνή 
απήχηση. Και πάνω από όλα την αξιοπιστία σε όλο 
το πολιτικό φάσμα.


