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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθμ. 1/7-4-2022  Πρακτικό Συνεδρίασης 

Της Επιτροπής Διαβούλευσης Περιφέρειας Ηπείρου (του  άρθρου 178  του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 105 του Ν. 4555/2018, της 

αριθμ 14/59/21-10-2019 (ΑΔΑ: Ψ0ΖΚ7Λ9-ΘΧΕ) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου και της αριθμ. 189679/1481/29-11-2019 (ΑΔΑ:6Ζ9Ω7Λ9-

ΜΛΘ)  απόφασης Περιφερειάρχη Ηπείρου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), η οποία  συνήλθε σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης (σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις του  άρθρου 167 του Ν 3852/2010, όπως ισχύει,  του άρθρου 10 της δημοσιευμένης στο ΦΕΚ τ.Α΄55/11-3-2020 Π.Ν.Π., η οποία κυρώθηκε με το 

άρθρ. 2 του ν.4682/2020, Α΄76 , όπως ισχύει και  της υπ΄αριθμ. 642/2021 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε),-  συνεδρίαση, στα Ιωάννινα 

(Διοικητήριο), κατόπιν της υπ΄ αριθμ. πρωτ. οικ. 44285 / 740/23-3-2022 Πρόσκλησης της Προέδρου της 
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι :  

Συμμετέχοντες /Παρόντες:  

Η Πρόεδρος  της Επιτροπής, κα Μπραΐμη-Μπότση Σταυρούλα 

Τα μέλη της Επιτροπής: 

Α. Οι εκπρόσωποι Φορέων,  κ.κ:  
1. Σκανδάλη Μαρία (Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Ηπείρου κaι Βορείων Ιονίων Νήσων (Πο.ΜΑμε.Α), τακτικό μέλος 

2. Παναγιωτίδου Γιώτα (ΚΕΘΕΑ Ήπειρος), αναπληρωματικό μέλο 

3. Σιούτης Ευστάθιος (Ένωση Ξενοδόχων Ν. Ιωαννίνων), τακτικό μέλος 
4. Μυλωνίδης Νικόλαος  (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), αναπληρωματικό μέλος 

5. Τουλκιαρίδου Χριστίνα Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ιωαννίνων (Τμήμα  Γεν. Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας), αναπληρωματικό μέλος 

6. Λιλής Παύλος (ΤΕΕ) Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος– Τμήμα Ηπείρου , τακτικό μέλος 
7. Γκολομάζος Ιωάννης (Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Ηπείρου (ΠΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ), τακτικό μέλος 

8. Κατσανάκης Αθανάσιος (Γενικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων  “Ένωση Αγροτών΄΄), 

9. Τσιφιτάκη Νίκη  (Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» ), ως εκπρόσωπος του κου Δερδεμέζη, τακτικό μέλος 
10. Χρυσοστόμου Ευθύμιος( Ομοσπονδία Επαγγελματικών Βιοτεχνικών  & Εμπορικών Σωματείων  Ν. Ιωαννίνων), τακτικό μέλος 

11. Καμπούρη Δέσποινα (Σύλλογος Εργαζομένων Περιφέρειας Ηπείρου), τακτικό μέλος 

12. Παππάς Δημήτριος, (Γυμναστική Ένωση Πρέβεζας Τμήμα Αντισφαίρισης, τακτικό μέλος) 
Β. Πολίτες (Δημότες ) της Περιφέρειας Ηπείρου 

1. Κιτσούλης Παναγιώτης 

2. Τζίμας Γρηγόριος 
3. Κίτσιου Ελένη 

 

Επίσης, συμμετέχοντες/παρόντες ήταν:  
Ο  Περιφερειάρχης Ηπείρου, κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης  

   Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Ηπείρου, κ.κ.: 

    Νάκου – Δασούλα Αγνή  
    Γοργόλης Βασίλειος  

    Ματσίρας Χρήστος,  

   Οι Επικεφαλής των παρατάξεων του Π.Σ. Ηπείρου, κ.κ.:  
    Ζάψας Γεώργιος, «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ» 

    Πρέντζας Γεώργιος,  « ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»   

    Γαλατάς Ζώης, «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»   
     Οι Δήμαρχοι Ηπείρου, κ.κ.: 

      Χασιάκος Χρήστος, Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων  

      Καραγιάννης Ιωάννης, Δήμαρχος Σουλίου 
      Γεωργάκος Νικόλαος, Δήμαρχος Πρέβεζας  

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης: 
Ο κ. Τσιάρας Ευάγγελος, ως εισηγητής, υπάλληλος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου 

Ο κ. Ζιώγας Αλέξανδρος, μελετητής επί του Σχεδίου ΠεΣΠΚΑ Περιφέρειας Ηπείρου 

 
Στη συνεδρίαση, δεν παραβρέθηκαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν: 

Μη συμμετέχοντες /απόντες  

Τα μέλη της Επιτροπής: 
Α. Οι εκπρόσωποι των Φορέων 

1.Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας –Παράρτημα Ηπείρου -Νήσων 

2.Αποκ/νη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας 
3.Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας – 6ο Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου 

4.Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων  

5.Ιατρικός Σύλλογος Ιωαννίνων 
6.Ένωση Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου (Ε.Μ.Κ.Η.) 

7.Δικηγορικός Σύλλογος Ιωαννίνων 
8.Δικηγορικός Σύλλογος Πρέβεζας 

 

Β. Πολίτες (Δημότες ) της Περιφέρειας Ηπείρου 
1.Λαγός Δημήτριος 

2. Δημητρίου Γεώργιος 

 3.Λάππα Γεωργία 
 4.Κοντού Βασιλική  

 

Χρέη Γραμματείας άσκησαν  οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπείρου  Θεοδώρα Μήτσιου και Ανθούλα Κατηρτζίδη, σύμφωνα με την αριθ.πρωτ. 
189679/1481/29-11-2019 (ΑΔΑ:6Ζ9Ω7Λ9-ΜΛΘ), απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής 

 

Η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, με σύνολο δεκαέξι (16) παρόντων, επί συνόλου είκοσι οκτώ (28) μελών, 
συμπεριλαμβανομένης της Προέδρου,  συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω ημερήσιας διάταξης  θέμα: 
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                                                                                                     Θέμα μόνον  

                                                                                             =============== 

Γνωμοδότηση επί του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) της Περιφέρειας 

Ηπείρου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρ. 43 του Ν. 4414/2016  (ΦΕΚ 149 / Α /9-8-2016) 

 

Η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης Ηπείρου, έχοντας  υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα του  άρθρου 178  

του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 105 του Ν. 4555/2018 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 

τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ.Β΄) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/3-11-2017 τ.Β΄), αποφάσεις 

του  Συντονιστή Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίας 

3. Την αριθμ 14/59/21-10-2019 (ΑΔΑ: Ψ0ΖΚ7Λ9-ΘΧΕ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου,  με την οποία εγκρίθηκε η 

σύσταση της Επιτροπής Διαβούλευσης Περιφέρειας Ηπείρου 

4. Την αριθμ. 189679/1481/29-11-2019 (ΑΔΑ:6Ζ9Ω7Λ9-ΜΛΘ) απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία 

συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαβούλευσης Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2023, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

5. Την παρ. 2 του άρθρ. 43 «Περιφερειακά Σχέδια για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ)», του Ν. 

4414/2016  (ΦΕΚ 149 / Α /9-8-2016) 

6. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. οικ. 5129/127/15-01-2020 επί του θέματος εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 

Σχεδιασμού Π.Η, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ: 7599/186/20-1-2020)  

7. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/4734/95/16-6-2020 γνωμοδότηση επί του Περιφερειακού Σχεδίου για την 

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) της Περιφέρειας Ηπείρου, της Δ/νσης Κλιματικής Αλλαγής και 

Ποιότητας της Αρμόσφαιρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ: 

75827/1371/18-6-2020)  

8. Το Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) της Περιφέρειας Ηπείρου 

9. Τις τοποθετήσεις των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης 

10. Τις τοποθετήσεις των συμμετεχόντων (κου Περιφερειάρχη,  επικεφαλής των παρατάξεων, εισηγητή, μελετητή και λοιπών) 

       & ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης 

                     Αποφασίζει  

(απόφαση:1/1/7-4-2022) 

Γνωμοδοτεί θετικά επί του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) της Περιφέρειας 

Ηπείρου, (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρ. 43 του Ν. 4414/2016  (ΦΕΚ 149 / Α /9-8-2016)), σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η (υπό στοιχ. 6) και τη γνωμοδότηση του ΥΠΕΝ (υπό στοιχ. 7), όπως προκύπτει και 

από τις τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής, στο απόσπασμα απομαγνητοφωνημένων πρακτικών της συνεδρίασης, που 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       Το παρόν Πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

 

    Οι  Γραμματείς της Επιτροπής   Η  Πρόεδρος της  Επιτροπής Διαβούλευσης  Π.Η.              

 

   

    Θεοδώρα Κ. Μήτσιου               Μπραΐμη – Μπότση Σταυρούλα 

    Ανθούλα Ι. Κατηρτζίδη    
  

  

 

 

   Ακριβές Απόσπασμα 

   Η Γραμματέας της Επιτροπής 

      Αργυρώ Παππά           

 

 

 

Ακολουθεί  απόσπασμα απομαγνητοφωνημένων πρακτικών: 

ΑΔΑ: ΨΖΕΧ7Λ9-ΠΨ7



3 

 

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Γνωμοδότηση επί του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) της 

Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρ. 43 του Ν. 4414/2016   (ΦΕΚ 149 / Α /9-8-2016). 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κα ΜΠΡΑΪΜΗ):  Παρακαλώ πάρα πολύ, λίγο τα μικρόφωνά σας.  

Λοιπόν καλή σας μέρα. Σήμερα 7 Απριλίου και ώρα 11:07 συνέρχεται σε δημόσια Συνεδρίαση η Επιτροπή Διαβούλευσης 

της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία πραγματοποιείται μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω της πανδημίας, με θέμα Ημερήσιας 

Διάταξης: Γνωμοδότηση επί του Περιφερειακού Σχεδιασμού για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή της 

Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με την παράγραφο 2, του άρθρου 43, του Νόμου 4414  του 2016.  

 Για την Περιφέρεια Ηπείρου η ελευθερία της έκφρασης και η διαβούλευση μεταξύ των φορέων είναι πάρα πολύ 

σημαντικό θέμα. Βεβαίως η κατάσταση με την πανδημία και τον κορωνοϊό, και όλα τα προστατευτικά… τα μέτρα 

προστασίας απαγόρευσαν ουσιαστικά να πραγματοπο ιούνται τακτικές συνεδριάσεις της Επιτροπής Διαβούλευσης. 

Κάνουμε μία αρχή σήμερα και να είστε σίγουροι ότι θα τη συνεχίσουμε, λαμβάνοντας υπόψη, ως οφείλουμε, τις γνώμες 

των φορέων που συμμετέχουνε.  

Πολύ σύντομα θα πω ότι η Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελείτ αι από εκπροσώπους Φορέων, από πολίτες. Επίσης 

συμμετέχουνε στη Συνεδρίαση με δικαίωμα λόγου, όχι ψήφου, ο Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες Χωρικοί και 

Θεματικοί, εκπρόσωποι πολιτικών Κομμάτων της Βουλής κι οι επικεφαλής των Παρατάξεων του Περιφερειακ ού 

Συμβουλίου και προαιρετικά, ανάλογα με τα συζητούμενα θέματα, Δήμαρχοι, εκπρόσωποι Αποκεντρωμένης και ο 

Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ηπείρου.  

Καλό θα ήταν, σύμφωνα με τη γνώμη μας, να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότερο, ειδικά στο συγκεκρ ιμένο θέμα, 

το οποίο αφορά όλους μας.  

Σε αυτό το σημείο θα ξεκινήσουμε τον έλεγχο απαρτίας. Όπως είπαμε, η Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελείται κατά κύριο 

λόγο… όχι, αποτελείται αποκλειστικά από πολίτες, καθώς επίσης και από εκπροσώπους Φορέων.   

(…Έλεγχος Απαρτίας…………………….)………………………………………………………………………………. 

 

Στη συνεδρίασή μας σήμερα βρίσκεται και ο μελετητής, ο οποίος πραγματοποίησε τη συγκεκριμένη Μελέτη. Επίσης από 

τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος είναι ο κύριος Τσιάρας. Κύριε Τσιάρα, θέλετε να προηγηθείτε του μελετητ ή; Κύριε Τσιάρα, 

μας ακούτε; 

ΤΣΙΑΡΑΣ: Καλημέρα, μ’ ακούτε; 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κα ΜΠΡΑΪΜΗ): Ναι.  

 

ΤΣΙΑΡΑΣ: Καλημέρα σε όλους. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κα ΜΠΡΑΪΜΗ): Ο λόγος στον κύριο Τσιάρα, ο οποίος εκπροσωπεί τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της 

Περιφέρειας Ηπείρου. Σας ακούμε.  

 

Θέμα 1ο Η.Δ. 

Γνωμοδότηση επί του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) της 

Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρ. 43 του Ν. 4414/2016   (ΦΕΚ 149 / Α /9-8-2016). 

ΤΣΙΑΡΑΣ: Λοιπόν καλημέρα σε όλο το πάνελ το ηλεκτρονικό. 

Ένα γρήγορο ιστορικό για το πώς φτάσαμε σήμερα εδώ πέρα. Όλα ξεκινήσαν στις 10 -2ου, 10 Φεβρουαρίου του 2017, όπου 

βρήκε η Πρόσκληση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου… 

(δεν υπάρχει καλή εγγραφή) … στις 18 βγήκε Προκήρυξη Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μέσω καταλόγου για το 

συγκεκριμένο έργο,  με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.  

Τρεις ήταν οι εταιρείες, ήταν η εταιρεία «ΕΜΒΗΣ  – Διαχείριση Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Ανώνυμη Εταιρεία», 

η εταιρεία «ΑΚΚΤ – Σύμβουλοι Μηχανικοί» και η εταιρεία «ΥΕΤΟΣ Ανώνυμη Εταιρεία». Να σημειωθεί εδώ ότι  ο 

προϋπολογισμός του έργου ήταν στα… (δεν υπάρχει καλή εγγραφή)  
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Η Υπηρεσία, με τη βοήθεια βέβαια του κυρίου Ζιώγα, διαβίβασε την εισήγηση, αυτή που έχετε και σήμερα εσείς, στο 

ΥΠΕΝ και με βάση αυτή την εισήγηση, το ΥΠΕΝ μετά από περίπου 6 μήνες στις 16 Ι ουνίου του 2020 απάντησε με 

κάποιες προτάσεις για πιθανά… (δεν υπάρχει καλή εγγραφή)  

Μας έστειλε το Υπουργείο τις προτάσεις του για πιθανά πρόσθετα μέτρα προσαρμογής, στις 17 -3ου του ’22, δηλαδή πριν 

από λίγες μέρες με νέο του έγγραφο μας κάλεσε να επισπε ύσουμε τη διαδικασία έγκρισης Περιφερειακού Σχεδίου και γι’ 

αυτό σήμερα βρισκόμαστε εδώ, για να συζητήσουμε αυτό το πολύ σημαντικό κομμάτι της Περιφέρειά μας.  

Ευχαριστώ πάρα πολύ  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κα ΜΠΡΑΪΜΗ): Ζητώ συγγνώμη. Γεια σας, ξανασυνδεθήκαμε.  

Λοιπόν συνεχίζουμε με τον Μελετητή…………………………………………………………………………….……………… 

 

ΖΙΩΓΑΣ: Γεια σας, γεια σας. Καλημέρα σε όλους.  

Ονομάζομαι Αλέξανδρος Ζιώγας, ήμουνα υπεύθυνος διαχείρισης του έργου απ’ την πλευρά της εταιρεία μας της 

«ΕΜΒΗΣ». Επίσης ήμουν υπεύθυνος για τον σχεδιασμό της Μελέτης και συμμετείχα κι ως κύριος μελετητής στο έργο. 

Έχω γεννηθεί κι έχω μεγαλώσει στα Γιάννενα και το έργο αυτό είχε ιδιαίτερη αξία για μένα και το είδα με ιδιαίτερη 

αγάπη.  

Αυτό που έχω να σας πω, αφού όλα είναι διαθέσιμα και δημόσια όσον αφορά τα αποτελέσματα είναι ότι για το 

συγκεκριμένο έργο αξιοποιήθηκαν τα πιο σύγχρονα κλιματικά δεδομένα, πο υ υπάρχουνε διαθέσιμα, σε συνάρτηση με 

δυνατότητες και παραγωγή δεδομένων κλιματικών προβολών από σύγχρονα επίσης Προγράμματα Ευρωπαϊκής 

Συνεργασίας, στα οποία συμμετείχαμε κι είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε εσωτερική πληροφόρηση γι’ αυτά τα δεδομένα.  

Συνεπώς το ΠεΣΚΠΑ Ηπείρου βασίζεται σε μια πληθώρα κλιματικών προβολών, ιδιαίτερης επιστημονικής αξίας και αυτή 

είναι διαφορά του κιόλας σε σχέση με αρκετά ΠεΣΠΚΑ, που εκπονήθηκαν στα πλαίσια της Ελλάδας, έχει χρησιμοποιήσει 

πολύ σύγχρονα δεδομένα και μάλιστα τα έχει υποκλιμακώσει σε μεγάλη χωρική διακριτοποίηση, με μεγάλη λεπτομέρεια 

δηλαδή για όλη την Περιφέρεια Ηπείρου.  

 ...................................................(Διακοπή της εγγραφής)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κα ΜΠΡΑΪΜΗ): Με ακούτε;  

 

ΖΑΨΑΣ: Μπορώ να κάνω εγώ μια πρώτη ερώτηση;  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κα ΜΠΡΑΪΜΗ): Βεβαίως, κύριε Ζάψα, σας ακούμε.  

 

ΖΑΨΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, το ποιος θα μου απαντήσει, θα το αποφασίσετε απ’ τη συζήτηση, αλλά έχετε βγάλει σε 

διαβούλευση εσείς στις 29 -3ου, και για 45 μέρες διαρκεί αυτή η διαβούλευση… (διακοπή της εγγραφής)  

Είναι η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 2021 – 2027… και Κλιματική Αλλαγή. Πώς… αυτά τα δύο δε 

συνδέονται; Νομίζω ότι έχουν μια σχέση, γιατί τα συζητούμε με αυτόν τον τρόπο; Δηλαδή προηγείται αυτή η συζήτηση 

σήμερα, γιατί έτσι μας υποχρεώνει ο Νόμος προφανώς, ενώ παράλληλα έχουμε την άλλη διαβούλευση για τη Στρατηγική 

Μελέτη για το χρονικό διάστημα αυτό; Πώς δικαιολογείται αυτό κι αν είμαστε εντός του πλαισίου;  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κα ΜΠΡΑΪΜΗ): Να σας απαντήσω εγώ. Η Επιτροπή Διαβούλευσης της Περιφέρειας Ηπείρου είναι 

γνωμοδοτικό όργανο, όπως είναι και αρκετά άλλοι … άλλα τέτοια, Γνωμοδοτικές Επιτροπές ή Φορείς. Στα πλαίσια αυτά 

συζητάμε, κι η άποψη της Επιτροπής Περιβάλλοντος θα ληφθεί υπόψη, όταν θα έρθει το θέμα και στο Περιφερειακό 

Συμβούλιο. Άλλο η Επιτροπή Διαβούλευσης, άλλο το Περιφερειακό Συμβούλιο. Γνωμοδοτεί η Επιτροπή Διαβούλευσης 

αυτή τη στιγμή, θα κάνουμε άλλο, άλλες διαδικασίες θα γίνουν.  

 

ΖΑΨΑΣ: Δεν αναφέρομαι στη διαδικασία, αναφέρομαι στην ουσία. Γι’ αυτό, νομίζω ότι ο κύριος Ζιώγας θα μπορούσε…  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κα ΜΠΡΑΪΜΗ): Η ουσία είναι μια χαρά.  
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ΖΑΨΑΣ: … να μας πει κάτι.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κα ΜΠΡΑΪΜΗ): Ο κύριος Ζιώγας επί της διαδικασίας θα μας πει.  

 

ΖΑΨΑΣ: Όχι, τη διαδικασία την περιγράψατε εσείς, την ουσία τώρα.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κα ΜΠΡΑΪΜΗ): Την ουσία ποια εννοείτε; Αν θα είναι ο κύριος Ζιώγας μαζί μας στο Περιφερειακό 

Συμβούλιο; Λίγο ακριβώς την ερώτηση, κύριε Ζάψα, ζητώ συγγνώμη.  

 

ΖΑΨΑΣ: Όχι. Έχουμε μια συζήτηση σήμερα.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κα ΜΠΡΑΪΜΗ): Ωραία, ναι.  

 

ΖΑΨΑΣ: Εντάξει; 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κα ΜΠΡΑΪΜΗ): Ναι.  

 

ΖΑΨΑΣ: Παράλληλα «τρέχει» η διαβούλευση, όπως εσείς το ανακοινώσατε, για τις επόμενες 45 μέρες για την Στρατηγική 

Μελέτη, στην οποία αναφέρθηκα πριν και αφορά το Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή ’21 – ’27». Την ίδια 

ώρα εμείς καλούμαστε στην Επιτροπή Διαβούλευσης να συζητήσουμε το σημερινό μας θέμα.  

Και λέω εγώ, αυτά τα δυο δεν επηρεάζονται το ένα από το άλλο; Έχω την αίσθηση ότι συμβαίνει αυτό, υπ άρχει μια 

συμβατότητα. Επί αυτού, επί της ουσίας λέω. Μπορεί να μας πει δυο λόγια ο κύριος Ζιώγας;  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κα ΜΠΡΑΪΜΗ): Κύριε Ζιώγα, αν μπορείτε να απαντήσετε, απαντήστε, για να προχωρήσουμε στην ουσία 

του θέματος να μη χάνουμε μισή ώρα με τα  διαδικαστικά. 

 

ΖΙΩΓΑΣ: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, όχι, συμφωνώ, εντάξει, υπάρχει μια συνάφεια, αλλά είναι δύο διαφορετικά πράγματα. 

Το Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή είναι ένα Στρατηγικό Σχέδιο Σχεδιασμού, το οποίο, εντάξει, και 

όφειλε η κάθε Περιφέρεια να παράξει, σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική για το Κλίμα, και είναι το Σχέδιο που θα θέσει 

τη βάση από κει και πέρα, για να προχωρήσουν οι υπόλοιπες ενέργειες σε κάθε Περιφέρεια σχετιζόμενες με τη Στρατηγική 

για την Κλιματική Αλλαγή. Επομένως πρέπει να  προηγηθεί, αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κα ΜΠΡΑΪΜΗ): Ωραία. Κύριε Ζάψα, συνεχίστε την επόμενη ερώτησή σας. Κύριε Ζάψα, μ’ ακούτε;  

 

ΖΑΨΑΣ: Θα τα πω στην τοποθέτησή μου, δεν έχω.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κα ΜΠΡΑΪΜΗ): Πολύ ωραία. Άλλος που θέλει να κάνει ερώτηση στον μελετητή.  

 

ΠΡΕΝΤΖΑΣ: Ναι, κυρία Μπραΐμη.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κα ΜΠΡΑΪΜΗ): Ποιος είναι;  

 

ΠΡΕΝΤΖΑΣ: Πρέντζας.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κα ΜΠΡΑΪΜΗ): Συγγνώμη τώρα, να κάνετε κι εσείς την ερώτηση και στη συνέχεια, αγαπητοί συνάδελφοι 

του Περιφερειακού Συμβουλίου, θα μου επιτρέψετε να δώσω πρώτα τον λόγο στα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης και 

στη συνέχεια σε μας…  

 

ΠΡΕΝΤΖΑΣ: Μία ερώτηση μόνο. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κα ΜΠΡΑΪΜΗ):  … και στους άλλους. Κύριε Πρέντζα, σας ακούμε.  

 

ΠΡΕΝΤΖΑΣ: Κύριε Ζιώγα, καλημέρα. Ήθελα να ρωτήσω επί των δεδομένων, είπατε ότι κάνατε άντληση δεδομένων με 

μεγάλη ποικιλία. Εγώ θα πιαστώ από ένα επιμέρους, δεν είναι ενδεικτικό, ούτε ασκώ κριτική στη Μελέτη, όσον αφορά τα 

υπόγεια ύδατα, επειδή έχουμε και εκπρόσωπο του ΓΕΩΤΕΕ εδώ πέρα, υπήρξε μια μεγάλη συζήτηση και στο Περιφερειακό 

Συμβούλιο ως προς την επάρκεια, ή τη βλάβη που μπορεί να έχουν τα υπόγεια ύδατα στο οικοσύστημα του Μιτσικελίου σε 

σχέση με την υπεράντληση υδάτων.  

Εδώ βλέπω στη δικιά σας τη Μελέτη λέτε ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Εμένα ο προβληματισμός μου 

είναι επί των δεδομένων, γιατί τα δεδομένα που έχουν αντληθεί, αυτά βγάζουνε και τα συμπεράσματα και τις πιθανές 

εκτιμήσεις, που έχετε κάνει. Μία ερώτηση επ’ αυτού, εστιασμένος σ’ αυτό το παράδειγμα , το οποίο το ξέρω, για τα 

υπόλοιπα δεν μπορώ να έχω γνώμη.  

 

ΖΙΩΓΑΣ: Ναι, αν θυμάμαι καλά…  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κα ΜΠΡΑΪΜΗ): Ναι, μισό λεπτό λίγο. Μισό λεπτό λίγο. Κύριε Ζιώγα, μισό λεπτό λίγο. Υπάρχει κάποιος, 

ο κύριος Πρέντζας έκανε την ερώτηση, τι περιλαμβάνει το  συγκεκριμένο… η συγκεκριμένη Μελέτη για τα υπόγεια ύδατα.  

 

ΠΡΕΝΤΖΑΣ: Όχι, όχι, όχι, επί των δεδομένων.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κα ΜΠΡΑΪΜΗ): Επί των δεδομένων.  

 

ΠΡΕΝΤΖΑΣ: Γιατί τα δεδομένα καθορίζουν και τα αποτελέσματα. Εδώ έχουμε μια περίπτωση που τα δεδομένα είναι, 

τουλάχιστον από το ΓΕΩΤΕΕ…  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κα ΜΠΡΑΪΜΗ): Κύριε Ζιώγα,  καταγράψτε τις ερωτήσεις. Παρακαλώ, ποιο απ’ τα μέλη της Επιτροπής 

Διαβούλευσης αν θα ρωτήσει τον κύριο Μελετητή.  

 

ΓΟΡΓΟΛΗΣ: Μια ερώτηση.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κα ΜΠΡΑΪΜΗ): Ποιος είναι; Παρακαλώ, δεν ξέρω γιατί, δε σας βλέπω, σας παρακαλώ βοηθήστε με, είναι 

ο κύριος… ο κύριος Γοργόλης;  

 

ΓΟΡΓΟΛΗΣ: Ναι, ναι, κυρία Πρόεδρε, εγώ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κα ΜΠΡΑΪΜΗ): Ναι, μισό λεπτό λίγο. Απ’ τα μέλη της Επιτροπής, φορείς και πολίτες, υπάρχει κάποιος, 

που να θέλει να κάνει ερώτηση στον μελετητή; Λοιπόν δεν υπάρχει κάποιος…  

 

ΛΙΛΗΣ: Ναι, κυρία Πρόεδρος; 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κα ΜΠΡΑΪΜΗ): Ναι;  

 

ΛΙΛΗΣ: Απ’ το Τεχνικό Επιμελητήριο, Τμήμα Ηπείρου.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κα ΜΠΡΑΪΜΗ): Από το Τεχνικό Επιμελητήριο για πέστε μου ξανά το όνομά σας. 

 

ΛΙΛΗΣ: Παύλος Λιλής.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κα ΜΠΡΑΪΜΗ): Μισό λεπτό λίγο. Είναι ο κύριος Λιλής.  
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ΛΙΛΗΣ: Ναι, ήθελα να…  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κα ΜΠΡΑΪΜΗ): Υπάρχει άλλος; Ο κύριος Λιλής θα κάνει ερώτηση, και μαζεύει τις ερωτήσεις ο κύριος 

μελετητής.  

Κύριε Λιλή, σας ακούμε. 

 

ΛΙΛΗΣ: Ήθελα να κάνω μια ερώτηση όσον αφορά … τα θέματα, στα οποία παρουσιάζεται οντότητα η Ήπειρος και ποια 

μέτρα, τα βασικά σημεία, τα οποία προτείνει, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο της Κλιματικής Κρίσης.  

Και το δεύτερο σημείο, θα ήθελα λίγο, το Τμήμα Κλιματικής, νομίζω, Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος έχει κάνει κάποιες παρατηρήσεις. Επί αυτών των συγκεκριμένων παρατηρήσεων έχουν ληφθεί υπόψη, έχει 

γίνει νέα επεξεργασία κι έχουν ενσωματωθεί;  

Ευχαριστώ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κα ΜΠΡΑΪΜΗ): Κύριε Ζιώγα, σημειώσατε την ερώτηση. Κάποιος άλλος απ’ την Επιτροπή Διαβούλευση; 

Θα φροντίζω να κάνω πιο συχνά Επιτροπή Διαβούλευσης, για να μην μπερδεύομαι! Απ’ την Επιτροπή Διαβούλευσης 

κάποιος άλλος, απ’ τους φορείς ή τα μέλη. Το θέμα της Κλιμα τικής Αλλαγής είναι πάρα πολύ σοβαρό, αγαπητοί… (δεν 

υπάρχει καλή εγγραφή)  

Απ’ τους πολίτες δεν υπάρχει ερώτηση. Παρακαλώ, κύριε Γοργόλη, έχετε τον λόγο.  

 

ΓΟΡΓΟΛΗΣ: Ναι. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κα ΜΠΡΑΪΜΗ): Ο Αντιπεριφερειάρχης  Περιβάλλοντος ο κύριος Γοργόλης.  

 

ΓΟΡΓΟΛΗΣ:  .............................(Εκτός μικροφώνου)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κα ΜΠΡΑΪΜΗ): Κύριε Γοργόλη, δε σας ακούμε καλά.  

 

ΓΟΡΓΟΛΗΣ: Θα ήθελα απ’ τον μελετητή να μας διευκρινίσει για τα 3 παραδοτέα, που είπε ο κύριος Τσιάρας, τι 

αποτελούσε το κάθε παραδοτέο, κι αν το τελευταίο παραδοτέο είχε δέσμη μέτρων, με τα οποία θα πρέπει είτε εμείς να 

εναρμονιστούμε, είτε εμείς θα πρέπει να προετοιμάσουμε για την επόμενη περίοδο.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κα ΜΠΡΑΪΜΗ): Πολύ ωραία. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω ότι συνδέεται κι ο Δήμαρχος Πρέβεζας ο κύριος 

Γεωργάκος. Και σ’ αυτό το σημείο, αν υπάρχει άλλος από τους συμμετέχοντες, μη έχοντες δικαίωμα ψήφου, που να θέλει 

να κάνει ερώτηση. Δημάρχους;  

Δεν υπάρχει άλλη ερώτηση στον  μελετητή, γιατί στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στο στάδιο των τοποθετήσεων.  

Παρακαλώ, κύριε Ζιώγα, απαντήστε στις ερωτήσεις, που σας έγιναν από τα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης και όχι 

μόνο. Ευχαριστώ.  

 

ΖΙΩΓΑΣ: Ναι. Ξεκινώντας με την ερώτηση συγκεκριμένα με τα δεδομένα, που χρησιμοποιήθηκαν στη Μελέτη. Υπάρχει 

ένα μεγάλο εύρος δεδομένων, που χρησιμοποιήθηκαν και για διαφορετικό στόχο. Η βασική εισαγωγή μου αφορούσε τα 

δεδομένα κλιματικών προβολών, κυρίως τα πρωτογενή, κι αυτά είναι οι προβολές για τις βασι κές κλιματικές παραμέτρους 

και μεταβλητές, όπως είναι η θερμοκρασία, η βροχόπτωση, οι άνεμοι, για να προχωρήσουμε μετά σε δευτερογενή 

δεδομένα, όπως έχουν να κάνουν με τη διαθεσιμότητα της επιφανειακής απορροής, και σε τριτογενή που προκύπτουν από 

την ανάλυση, κι εκεί θα πάμε στο θέμα των υπογείων υδάτων.  

Στα πρωτογενή λοιπόν δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από περιοχικά και παγκόσμια κλιματικά μοντέλα και 

πειράματα, που έγιναν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχευση την παραγωγή σχετικών κλιματικών δεδομέν ων καλύτερων 

για την περιοχή της Ευρώπης. Αυτά αξιολογήθηκαν ως προς την απόδοσή τους σε σχέση με επίγειους σταθμούς για την 

Περιφέρεια της Ηπείρου, κι απ’ αυτά επιλέχτηκαν τα καλύτερα όσον αφορά την απόδοση και χρησιμοποιήθηκαν δύο 
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διαφορετικά σενάρια, που έχουν να κάνουν με τις μελλοντικές ανθρωπογενείς εκπομπές ρύπων, που διαμορφώνουν και την 

εξέλιξη του κλίματος, ένα μέτριο σενάριο κι ένα δυσμενές σενάριο.  

Αυτά λοιπόν όσον αφορά τα κλιματικά δεδομένα.  

Από κει και πέρα αξιοποιήθηκαν, σε συνδυασμό με αυτά , δευτερογενή δεδομένα από μοντέλα επιπτώσεων, όπως 

υδρολογικά μοντέλα μεγάλης κλίμακας, που προβλέπουν την εξέλιξη της επιφανειακής απορροής και άλλων 

χαρακτηριστικών υδρολογικών, που συμβάλλουν στη διαθεσιμότητα του ύδατος και στο υδατικό ισοζύγιο, και π εραιτέρω 

χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία, που είναι ήδη διαθέσιμα από προγράμματα και μέτρα στον ελληνικό χώρο, όπως τα Σχέδια 

Διαχείρισης Λεκανών Απορροής, στα οποία είχανε προσδιοριστεί χρήσεις υδάτων και τα λοιπά, και όλα αυτά 

συνδυάστηκαν για την παραγωγή αποτελεσμάτων.  

Τώρα συγκεκριμένα για την περιοχή της Ηπείρου και για την περιοχή της λεκάνης των Ιωαννίνων, απ’ ό,τι θυμάμαι, τόσο 

όσον αφορά και τα επιφανειακά ύδατα, αλλά όσο και τα υπόγεια, εκεί που υπάρχουν στοιχεία όμως, προσέξτε, και σε 

συνδυασμό με τα  Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής, γιατί όλα αυτά είναι συνδυαστικά, προέκυψε κάποια 

τρωτότητα, δηλαδή δεν έχω την αίσθηση, που έχετε κι εσείς, ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα.  

Αλλά, επαναλαμβάνω, ότι αυτά έχουνε προκύψει για εκεί, που ήταν δια θέσιμα όλο το σύνολο των στοιχείων. Δεν φτάνει 

δηλαδή να έχουμε κλιματικά δεδομένα, τα οποία καλύπτουν το σύνολο της Περιφέρειας, αλλά φτάνει να έχουμε και 

πρωτογενή στοιχεία, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε συγκεκριμένες επιπτώσεις. Και ξαναπηγαίνω λοιπόν στα 

δεδομένα, που έχουν παραχθεί στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής συγκεκριμένα.  

Αυτό όσον αφορά τη συγκεκριμένη ερώτηση.  

Τώρα αν πάμε στην επόμενη ερώτηση όσον αφορά ποια είναι… (διακοπή της εγγραφής)  … το παραδοτέο. Είναι 3 

παραδοτέα και τα βασικά, που περιλαμβάνουν είναι, το πρώτο, που περιλαμβάνει την παρουσίαση των κλιματικών 

δεδομένων και των κλιματικών προβολών για την Περιφέρεια Ηπείρου, καθώς και την ανάλυση τρωτότητας των διαφόρων 

δεδομένων που εξετάστηκαν. Είναι το δεύτερο παραδοτέο, που συνοψίζει λίγο τα αποτελέσματα της διαβούλευσης και το 

τρίτο παραδοτέο, που προσδιορίζει τις επιπτώσεις με βάση όλων, όσων έχουν προηγηθεί στους διάφορους τομείς της 

Κλιματικής Αλλαγής, και καταλήγει στην πρόταση μέτρων, τα οποία και αναλύει, και δίνει μια σειρά προτεραιότητας, 

καθώς επίσης και στην πρόταση ενός Σχεδίου Παρακολούθησης την εξέλιξη αυτών των μέτρων.  

Οπότε, ναι, υπάρχει δέσμη μέτρων που προβλέπεται αρκετά αναλυτική, και υπάρχει και πρόγραμμα παρακ ολούθησης της 

εξέλιξης αυτών των μέτρων, μένει σιγά -σιγά να μπούνε σε διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης.  

Αυτά ως προς τις ερωτήσεις και ελπίζω να σας κάλυψα.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κα ΜΠΡΑΪΜΗ): Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση;  

 

ΛΙΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε;  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κα ΜΠΡΑΪΜΗ): Ναι.  

 

ΛΙΛΗΣ: Από το Τεχνικό Επιμελητήριο ο κύριος Λιλής είμαι.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κα ΜΠΡΑΪΜΗ): Ο κύριος;  

 

ΛΙΛΗΣ: Σε σχέση με την ερώτηση, που έχω κάνει…  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κα ΜΠΡΑΪΜΗ): Ναι, ο κύριος Λιλής, ναι.  

 

ΛΙΛΗΣ: Ναι, ναι.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κα ΜΠΡΑΪΜΗ): Δε σας ακούω, μισό λεπτάκι λίγο, μισό λεπτό. Πέστε, κύριε Λιλή. Δε σας ακούμε.  

 

ΛΙΛΗΣ: Με ακούτε τώρα;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κα ΜΠΡΑΪΜΗ): Ναι.  

 

ΛΙΛΗΣ:  .....................................(Εκτός μικροφώνου)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κα ΜΠΡΑΪΜΗ): Ναι, τώρα σας ακούμε.  

 

ΛΙΛΗΣ: Νομίζω για την πληρότητα της συζήτησης συνοπτικά, αν θα μπορούσε να μας αναφέρει είτε ο μελετητής, είτε η 

Υπηρεσία, ποια είναι τα βασικά σημεία σ’ αυτόν τον Στρατηγικό Σχεδιασμό της τρωτότητας της Ηπείρου στο θέμα της 

Κλιματικής Κρίσης και συνοπτικά ποιες είναι οι δράσεις, που πιστεύει ότι πρέπ ει να γίνουν, για να αντιμετωπιστεί το 

φαινόμενο. 

Και όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα, που απαντήθηκε ότι δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι παρατηρήσεις του Τμήματος 

Κλιματικής Κρίσης, εάν υπάρχει πρόνοια, έτσι ώστε να γίνει και αυτή η συμπερίληψη.  

 

ΠΡΕΝΤΖΑΣ: Κυρία Μπραΐμη, μία ακόμα ερώτηση.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κα ΜΠΡΑΪΜΗ): Ναι, κύριε Πρέντζα.  

 

ΠΡΕΝΤΖΑΣ: Η προηγούμενη ήτανε λίγο πιο επιστημονική, τεχνική. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Ζιώγα, όταν 

εκπονήθηκε όλο αυτό το Σχέδιο με τα δεδομένα που υπήρχανε, προφανώς υπάρχει μια αυτ οτέλεια, γιατί είναι 

περιβαλλοντικά δεδομένα, επειδή όμως όλο το πόνημα του Υπουργείου στηρίζεται στην «πράσινη μετάβαση», στο Σχέδιο 

Πισσαρίδη, έχουμε μεταβολές στον παρόντα χρόνο, λόγω του πολέμου, λόγω της αλλαγής του ενεργειακού μίγματος, 

επιστροφή στον λιγνίτη, LNG και τα λοιπά, πόσο επηρεάζει η τρέχουσα πραγματικότητα όλο το περιεχόμενο αυτή της 

μελέτης και σε ποιο βαθμό. Αν έχει δηλαδή η Μελέτη μία τρωτότητα όχι επιστημονική, αλλά σε σχέση με τα δεδομένα, 

που έχουνε δημιουργηθεί, τα πραγματικά τα πολ ιτικά, τα οικονομικά στον παρόντα χρόνο.  

Ευχαριστώ.  

 

ΖΙΩΓΑΣ: Συγγνώμη, δε…  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κα ΜΠΡΑΪΜΗ): Υπάρχει άλλη ερώτηση από τα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης, ή τους συμμετέχοντες; 

Γιατί θα… τελειώνει η διαδικασία των ερωτήσεων.  

Δεν υπάρχει άλλη ερώτηση. Κύριε Ζιώγα, κύριε Τσιάρα, θα ήθελα να απαντήσετε στην ερώτηση του κυρίου Λιλή και του 

κυρίου Πρέντζα. 

 

ΖΙΩΓΑΣ: Να ξεκινήσω από το τέλος, απ’ την ερώτηση του κυρίου Πρέντζα.  

Η πολύ σύντομη απάντηση θα έλεγα ότι, μάλλον όχι δεν επηρεάζουν , αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή, αυτά που 

προβλέπει το Σχέδιο.  

Λίγο πιο αναπτυγμένα αυτό, που έχω να σας πω, είναι ότι… (δεν υπάρχει καλή εγγραφή) … μέχρι και τα μέσα των 

σεναρίων, που εξετάζονται κλιματικά και δε φαίνεται να υπάρχει κάποια επιρροή τόσο σύντομη, να μπορεί να … (διακοπή 

της εγγραφής)… το σύστημα μέχρι και τα μέσα του αιώνα.  

… αυτών των σχεδίων υπάρχει, λαμβάνει υπόψη τα νέα δεδομένα, που μπορεί να δημιουργούντα ι, και η Επιτροπή για το 

Κλίμα…… συνεδριάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα, αναθεωρώντας τις προβλέψεις που υπάρχουν για τις κλιματικές 

προβολές και την εξέλιξη, οι οποίες λογικά στα επόμενα επίπ εδα επικαιροποίησης θα λαμβάνονται υπόψιν.  

Επομένως νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο καλύπτω αυτό το κομμάτι της ερώτησης.  

Τώρα για να επανέλθω στην ερώτηση του κυρίου Λιλή, εγώ δεν μπορώ να φανταστώ μια συνοπτική παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων, που να είναι λιγότερη, ξέρω εγώ, του 10λεπτου, οπότε δεν ξέρω, κυρία Πρόεδρε, αν θέλετε να πείτε κάτι 

πάνω σ’ αυτό. Μπορώ να κάνω μία ανασκόπηση των αποτελεσμάτων και των μέτρων, και τα λοιπά, αλλά δε θα είναι 

αρκετά σύντομη, απ’ ό,τι καταλαβαίνετε. Δε νομίζω ότι μπορεί να συνοψιστεί, είναι ένα πολύ μεγάλο έργο και σχέδιο, το 

Σχέδιο για την Περιφερειακή Αλλαγή, δε θα μπορούσα να πω, ξέρω εγώ, με bullets 1, 2, 3, 4, αυτά. Θέλει μία… ακόμη κι 

η σύντομη περιγραφή θα πάρει λίγο χρόνο.  
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ΛΙΛΗΣ: Είμαστε στη διάθεσή σας, γι’ αυτό είμαστε εδώ να σας ακούσουμε.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κα ΜΠΡΑΪΜΗ): Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν τοποθετήσεις. Επειδή θεωρώ ότι αυτό, που ζήτησε ο 

κύριος Λιλής είναι αρκετά σημαντικό, κύριε Ζιώβα, βέβαια όσο μπορείτε –έτσι;– δε θα πάμε… ναι, όσο μπορείτε, καλό 

είναι να αναφερθούνε. Και μπορεί κάποια στιγμή να πούμε ότι σταματάμε εδώ.  

 

ΖΙΩΓΑΣ: Ωραία.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κα ΜΠΡΑΪΜΗ): Απλά στη συνέχεια, όταν θα γίνουν οι τοποθετήσεις, θα είναι πολύ σύντομες όλες οι 

τοποθετήσεις και θα αφορούνε σαφέστατα βέβαια και τα πολιτικά π ρόσωπα που συμμετέχουν, αλλά κυρίως τα μέλη της 

Επιτροπής Διαβούλευσης.  

Κύριε Ζιώγα, σας ακούμε.  

 

ΖΙΩΓΑΣ: Ωραία, πολύ σύντομα λοιπόν.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κα ΜΠΡΑΪΜΗ): Προσπαθήστε, όσο μπορείτε, να είστε πιο λακωνικός, προκειμένου ας πούμε να 

διαφωτιστούμε κι εμείς…  

 

ΖΙΩΓΑΣ: Ωραία.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κα ΜΠΡΑΪΜΗ): … κι αμέσως, μετά δε θα ακολουθήσουν όμως άλλες ερωτήσεις, αμέσως μετά μπαίνουμε 

στις τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής Διαβούλευσης. Δεν ξέρω αν μ’ ακούτε;  

 

ΖΙΩΓΑΣ: Εγώ σας ακούω.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κα ΜΠΡΑΪΜΗ): Ωραία, γιατί χάθηκε πάλι η οθόνη. Αμέσως μετά πάμε στις τοποθετήσεις για να πάμε να 

κάνουμε και την τελική γνωμοδότηση.  

Κύριε Ζιώγα, σας ακούμε.  

 

ΖΙΩΓΑΣ: Πολύ σύντομα λοιπόν και ξεκινώντας πρώτα από τις κλιματικές μεταβλητές, μπορούμε να πο ύμε ότι η ετήσια 

βροχόπτωση παρουσιάζει γενικά αρνητικές τάσεις για την Περιφέρεια Ηπείρου και για τα δύο σενάρια εκπομπών που 

εξετάστηκαν, όπως σας είπα, τα οποία διαμορφώνουν τις κλιματικές προβολές.  

Έτσι έχουμε για τη μεσοπρόθεσμη περίοδο, κι όταν λέμε μεσοπρόθεσμη, εννοούμε περίπου στα μέσα του αιώνα, που 

ξεκινάει περίπου απ’ το 2020 και φτάνοντας μέχρι το 2050 -’60, αναμένεται μια αύξηση από κάποια σενάρια, από 5 έως 

10% σε σχέση με την ετήσια βροχόπτωση της περιόδου αναφοράς, η οποία περίοδος αναφοράς είναι απ’ το 1970 μέχρι το 

2000. Η αύξηση αυτή αναμένεται περίπου στους Νομούς της Θεσπρωτίας και Πρέβεζας, ενώ για την ίδια περίοδο η ετήσια 

βροχόπτωση αναμένεται να μειωθεί λίγο στους Νομούς Ιωαννίνων και Άρτας περίπου στο 7%.  

Για το τέλος του αιώνα, απ’  το 2070 ως το 2100 περίπου, ανά 30ετίες έγινε η ανάλυση, οι προβλέψεις και για τα δύο 

σενάρια αφορούνε μία μείωση της ετήσιας βροχόπτωσης και στους 4 Νομούς, με ποσοστά που κυμαίνονται από 10 έως 

20% σε σχέση με την περίοδο αναφοράς.  

ΖΙΩΓΑΣ:   Οι προβλέψεις για τη μεταβολή της θερμοκρασίας, της μέσης θερμοκρασίας του αέρα σε σχέση με την περίοδο 

αναφοράς, παρουσιάζουν μία πιο συνεπή τάση γενικότερα σε σχέση με τη βροχόπτωση. Έτσι για το μεσοπρόθεσμο 

διάστημα αναμένεται μια αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του αέρα, που θα κυμανθεί από 1 έως 2 βαθμούς Κελσίου. Για 

το τέλος του αιώνα, και με τα δύο σενάρια εκπομπών, και το μέτριο και το δυσμενές, έχουμε αυξήσεις… εκτιμήσεις για 

αύξηση της θερμοκρασίας από 3 έως 4 βαθμούς, κι από 4 έως 5 βαθμούς αντίστοιχα για τα δυο σενάρια σχεδόν για όλη 

την Περιφέρεια.  

Μεγαλύτερη θερμοκρασιακή μεταβολή αναμένεται το καλοκαίρι, και σημαντικές αυξήσεις της μέγιστης καλοκαιρινής 

θερμοκρασίας προβλέπονται και για το τέλος του αιώνα.  
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Τώρα να δούμε λίγο την κατάσταση των υδατικών συστημάτων στην Περιφέρεια. Γενικά η κατάσταση των υδατικών 

συστημάτων στην Περιφέρεια, κι απ’ τα Σχέδια που υπάρχουν ήδη αυτή τη στιγμή, που είναι πιο εξειδικευμένα γύρω απ’ 

τα υδατικά συστήματα, χαρακτηρίζεται σε μεγάλο ποσοστό ως καλή. Η επιφανειακή απορροή αναμένεται να παρουσιάσει 

μία ήπια μεταβολή για το βραχυπρόθεσμο διάστημα, όπως σας είπα, περίπου μέχρι τα μέσα του αιώνα.  

Όσον αφορά τα υπόγεια αποθέματα, γενικά το διαθέσιμο επιφανειακό νερό για απορροή και συνεπώς κατείσδυση και 

εμπλουτισμό των υπόγειων, θα παραμείνει περίπου το ίδιο και ενδέχεται να αυξηθεί και ελάχιστα για το μεσοπρόθεσμ ο 

διάστημα μέχρι τα μέσα του αιώνα, και για το μέτριο σενάριο. Έτσι φαίνεται ότι η διαθεσιμότητα ύδατος για κατείσδυσ η 

και εμπλουτισμό ενδέχεται να μην μεταβληθεί ιδιαίτερα. Η τρωτότητα των επιφανειακών υδατικών πόρων στην Κλιματική 

Αλλαγή και σε επίπεδο λεκάνης απορροής σε συμβατότητα με τα Σχέδια Διαχείρισης για τις λεκάνες απορροής για τη 

μέση ετήσια περίοδο είναι γενικά πολύ χαμηλή για το μεσοπρόθεσμο διάστημα.  

Για τη θερινή περίοδο τώρα, που έχουμε και αυξημένες απαιτήσεις και λόγω αρδεύσεων για τις καλλιέργειες, η 

πλειοψηφία των σωμάτων, που εξετάστηκε, παρουσιάζει μεσαία τρωτότητα για το μεσοπρόθεσμ ο διάστημα. Γενικά τα 

υπόγεια υδάτινα σώματα παρουσιάζουν την ίδια εικόνα περίπου τρωτότητας στην Κλιματική Αλλαγή ως προς τις 

απολείψεις, γιατί η τρωτότητα καθορίζεται σε σχέση με κάποια κριτήρια, και σε επίπεδο lap της Περιφέρειας.  

Για τη μέση ετήσια περίοδο η τρωτότητα  υπολογίζεται χαμηλή. Ωστόσο έχουμε και συστήματα, όπως το υπόγειο σύστημα 

χερσονήσου Πρέβεζας, το οποίο είναι ήδη επιβαρυμένο κυρίως λόγω της διείσδυσης του θαλασσινού νερού, το οποίο θα 

έχει αυξημένη τρωτότητα και για άλλους παράγοντες, όπως είναι κι ανα μενόμενη άνοδος της στάθμης της θάλασσας σε 

σχέση με όλους τους υπόλοιπους παράγοντες, και όχι μόνο τους κλιματικούς.  

Τώρα αν δούμε λίγο τις γεωργικές δραστηριότητες στην Ήπειρο και συγκεκριμένα την καλλιέργεια εσπεριδοειδών, ελιών, 

κτηνοτροφικών φυτών, την αμπελουργία, επίσης σημαντικά θέματα που εξετάστηκαν ήταν και η αιγοπροβατοτροφία, και η 

πτηνοτροφία. Έτσι για τα μέσα περίπου του αιώνα και το ευμενές… όχι το ευμενές, το μέτριο σενάριο εκπομπών, θα 

λέγαμε ότι συνολικά η τρωτότητα της καλλιέργειας της ε λιάς είναι πολύ χαμηλή σ’ όλη την έκταση της Περιφέρειας. Η 

τρωτότητα της καλλιέργειας αμπέλου εκτιμάται από χαμηλή έως μεσαία στις περιοχές της Περιφέρειας, όπου η 

καλλιέργεια είναι πιο εκτεταμένη.  

ΖΙΩΓΑΣ: Η τρωτότητα της καλλιέργειας των εσπεριδοειδών τώρα, υπολογίζεται από χαμηλή έως μεσαία στις περιοχές 

πάλι της Περιφέρειας, όπου είναι εκτεταμένη αυτή η καλλιέργεια.  

Όσον αφορά την καλλιέργεια των κτηνοτροφικών φυτών, η τρωτότητα εκτιμάται από μηδενική έως χαμηλή. Υψηλή 

τρωτότητα είδαμε στις καλλιέργειες στα ορεινά του Νομού Ιωαννίνων, εφόσον οι ποικιλίες, που χρησιμοποιούνται, δε θα 

είναι κατάλληλες για τις νέες θερμοκρασιακές συνθήκες που ενδέχεται να προκύψουνε. Σημειώνω τη σημαντική αύξηση 

της θερμοκρασίας στην περιοχή.  

Για την ίδια περίοδο η διαθεσιμότητα των επιφανειακών υδάτων, απ’ ό,τι φαίνεται, θα καλύπτει τις σημερινές ανάγκες, το 

μεγαλύτερο ποσοστό των οποίων αφορά τη Γεωργία.  

Τώρα υπάρχει αυξημένη πίεση σε κάποια σώματα υδάτινα κατά τη θερινή περίοδο και είναι πιθανόν να επηρεάσει εν μέρει 

τις καλλιέργειες, που αρδεύονται απ’ αυτά. Συγκεκριμένα αναφέρω τον Καλαμά, τον Αχέροντα, τον Λούρο.  

Τώρα αν με την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, είτε λόγω παροδικών φαινομένων, τα οποία είναι οι πλημμυρισμοί 

λόγω καταιγίδας, είτε πιο μόνιμων φαινομένων, εί τε των συνδυασμών τους και σε συνδυασμό με την ευστατική κίνηση 

της θάλασσας, δηλαδή τη μακροπρόθεσμη ανοδική στάθμη της θάλασσας, αναμένεται να επηρεαστεί περιοδικά η παράκτια 

περιοχή της Ηπείρου. Αναφέρεται σε ποσοστό συνολικής αγροτικής έκτασης ανά Περι φερειακή Ενότητα η πιο εκτεθειμένη 

είναι η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, με ποσοστά έκθεσης, που κυμαίνονται απ’ το 3% ως περίπου το 7,5% στο 

δυσμενέστερο σενάριο.  

ΖΙΩΓΑΣ: Αν δούμε λίγο των τρωτότητα της εκτροφής όρνιθας για την περίοδο κυρίως μέχρι τα μέσα του αιώνα και το 

μεσαίο σενάριο, αυτή είναι μεσαία ως υψηλή, όπου έχουμε αυξημένο αριθμό ορνιθοτροφείων και μονάδες με υψηλή 

δυναμικότητα. Όμως πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι η εκτροφή πραγματοποιείται σε στεγασμένες μονάδες συνήθως, όπου 

υπάρχει και έλεγχος των συνθηκών. Έτσι η τρωτότητα δεν αφορά ακριβώς τα ίδια τα πτηνά, αλλά ίσως τις ενεργειακές 

ανάγκες των μονάδων αυτών κυρίως για κλιματισμό, και με ό,τι συνέπειες έχει αυτό στο κόστος παραγωγής.  

Όσον αφορά την εκτροφή προβάτων η τρωτότητα για τη μέση πε ρίοδο, για το μέσο σενάριο, είναι γενικά χαμηλή προς 

μεσαία κυρίως τους Νομούς της Άρτας και της Θεσπρωτίας, αλλά και σε μεγαλύτερο μέρος του Νομού των Ιωαννίνων.  

Αν δούμε τώρα τον τομέα του Τουρισμού, η αυξημένη τουριστική κίνηση παράλληλα παρουσιάζεται σ την παράκτια ζώνη, 

όπου έχουμε τις Δημοτικές Ενότητας Πάργας, Συβότων, Ζαλόγγου, Πρέβεζας, Φαναρίου, Πέρδικας, καθώς επίσης και 
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στην Ενότητα Ιωαννίνων, που δεν είναι παράκτια. Στο σύνολο της Περιφέρειας περίπου το 70% του τουρισμού αντιστοιχεί 

σε παραθεριστές, ενώ περίπου το 30% αντιστοιχεί σε επισκέπτες ορεινών περιοχών.  

ΖΙΩΓΑΣ: Τώρα για τον συνδυασμό των κλιματικών μοντέλων, που εξετάσαμε, οι θερμικές συνθήκες, απ’ ό,τι φαίνεται, 

θα είναι ιδανικές και καλές για όλα τα σενάρια και διαστήματα που εξετάστηκ αν. Αναμένεται μια μείωση της ανάγκης 

θέρμανσης από 10 έως 30% για το μεσοπρόθεσμο διάστημα για τον χειμώνα, αλλά οι ανάγκες ψύξης θα αυξηθούν 

περισσότερο στις παραθαλάσσιες περιοχές.  

Υψηλή και πολύ υψηλή ευαισθησία έχουν οι Δημοτικές Ενότητες Πάργας, Συβό των, Ζαλόγγου, που συγκεντρώνουν κι 

αθροιστικά το 54% περίπου του ετήσιου τουρισμού της Περιφέρειας. Οι υπόλοιπες παράκτιες δημοτικές ενότητες με το 

μέτωπο στο Ιόνιο έχουνε στην πλειοψηφία τους χαμηλή έκθεση, ενώ η Δημοτική Ενότητα Ζαλόγγου είναι πιο πολύ 

εκτεθειμένη στην παράκτια διάβρωση. Η Δημοτική Ενότητα Πρεβέζης παρουσιάζει μεγαλύτερες τιμές του δείκτη 

τρωτότητας όσον αφορά την παράκτια ευαισθησία.  

Τώρα εξετάστηκε η επίδραση της κλιματικής αλλαγής και στα δάση και ημι -φυσικές εκτάσεις, μ’ έναν συνδυασμό 

επιλεγμένων δεικτών, που εκφράζουν την τρωτότητα του δασικού τομέα της Περιφέρειας. Εκεί… (δεν υπάρχει καλή 

εγγραφή) … ως τα μέσα αιώνα. Από ένα πολύ χαμηλό ποσοστό το 0,14% του εθνικού δικτύου και το 0,2% περίπου του 

επαρχιακού δικτύου βρίσκεται σε απόσταση 50 μέτρων περίπου από τη θάλασσα. Είναι αυτό το κομμάτι του δικτύου και 

το οποίο διερευνήθηκε της ακτογραμμής μέχρι το τέλος του μεσοπρόθεσμου διαστήματος. Αυτό προσδιορίστηκε η 

μεγαλύτερη ή ίση της μέτριας γι’ αυτό το τμήμα.  

ΖΙΩΓΑΣ: Εξετάστηκε επίσης η τρωτότητα των λιμανιών, της Ηγουμενίτσας εν προκειμένω και του λιμένα της Πρέβεζας, 

κυρίως έναντι της κατάκλυσης λόγω της ανόδου της στάθμης της θάλασσας, και εξετάστηκε και η τρωτότητα σε 

πλημμυρικούς κινδύνους για το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων, καθώς κ αι για το αστικό και επαρχιακό, και εθνικό οδικό 

δίκτυο. Τώρα, αν θυμάμαι καλά, οι πλημμυρικοί κίνδυνοι για το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων είναι αρκετά χαμηλοί, το ίδιο 

και για το αστικό – επαρχιακό δίκτυο, αν και προκύπτουνε ανάγκες, που ποσοτικοποιούνται όσ ον αφορά τη συντήρηση 

των αναγκών του δικτύου.  

Τώρα η τρωτότητα των λιμένων έναντι της κατάκλυσης λόγω ανόδου της στάθμης της θάλασσας είναι λίγο μεγαλύτερη, 

ωστόσο αυτό θα έχει να κάνει και με τα μελλοντικά προγραμματιζόμενα έργα στους ίδιους τους λιμένε ς, καθώς και με την 

εξέλιξη της ανόδου της στάθμης της θάλασσας, η οποία δεν είναι καθόλου βέβαια ως προς το μέγεθος, όχι ως προς την 

τάση.  

Οι ενεργειακές υποδομές της Περιφέρειας Ηπείρου ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κινδύνους, οι οποίοι θα σχετίζονται 

κυρίως με τα έντονα φαινόμενα πλημμυρικών απορροών, τόσο το κομμάτι του δικτύου, όσο κι οι σταθμοί παραγωγής.  

Τώρα γενικά κατά τη θερινή περίοδο  όντως θα έχουμε αύξηση των βαθμοημερών ψύξης, δηλαδή της ανάγκης ψύξης, που 

ενδέχεται να αυξήσει και τις εποχιακές ανάγκες σε ενέργεια, και θα πρέπει ίσως να ληφθεί υπόψη στο μελλοντικό 

σχεδιασμό του ενεργειακού μείγματος για τα καλοκαιριά και αυτό θα δημ ιουργήσει υψηλές ημερήσιες αιχμές.  

ΖΙΩΓΑΣ: Πάνω-κάτω αυτές είναι οι εκτιμήσεις χοντρικά οι κύριες για την επιρροή της Κλιματικής Αλλαγής σε 

διάφορους τομείς.  

Τώρα υπάρχουνε, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 68 προτεινόμενα μέτρα για διάφορους τομείς, μέτρα που π ροβλέπουν τόσο 

την προετοιμασία, στοχεύουνε στη μείωση της έντασης του φαινομένου και στη μείωση της έκτασης των επιπτώσεων. Δεν 

προτείνονται γενικά μέτρα αποκατάστασης επιπτώσεων απ’ την Κλιματική Αλλαγή, λόγω του πρώιμου χαρακτήρα του 

Σχεδίου και ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν τα μέτρα, που σχετίζονται με τους υδατικούς πόρους, τη γεωργία, κτηνοτροφία και 

τον τουρισμό, ενώ ακολουθούν οι τομείς των δασών, υποδομών και της ενέργειας.  

Ε, πάνω-κάτω αυτά θα έλεγα εν συντομία όσον αφορά το Σχέδιο της Κλιματικής Αλλα γής για την Περιφέρεια.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κα ΜΠΡΑΪΜΗ): Ε, πάρα πολύ ωραία. Κύριε Ζιώγα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι είχαμε 

αρκετή ενημέρωση όσον αφορά τη Μελέτη, που έχει γίνει, και παρακαλώ πάρα πολύ πλέον τα μέλη της Επιτροπής 

Διαβούλευσης, αρχικά τα κύρια μέλη της Επιτροπής, αν θέλουνε, να κάνουνε κάποια τοποθέτηση επί του Σχεδίου, επί της 

Μελέτης για την Κλιματική Αλλαγή.  

Υπάρχει κάποιος, ο οποίος να θέλει να…;  

 

ΣΚΑΝΔΑΛΗ: Μπορώ να κάνω την τοποθέτησή μου;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κα ΜΠΡΑΪΜΗ): Η κυρία Σκανδάλη. Πέστε μας λίγο, σας παρακαλώ, ποιον Φορέα εκπροσωπείτ ε; 

 

ΣΚΑΝΔΑΛΗ: Την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, είμαι ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ομοσπονδίας 

Ηπείρου και Βορείων Ιονίων Νήσων των Ατόμων με αναπηρία.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κα ΜΠΡΑΪΜΗ): Πάρα πολύ ωραία. Σας ακούμε για την τοποθέτησή σας.  

 

ΣΚΑΝΔΑΛΗ: Μπορώ να γνωρίζω τον χρόνο της τοποθέτησής μου; Δηλαδή τον χρόνο που θα δοθεί σε κάθε άτομο, που 

θέλει να τοποθετηθεί, εννοώ, σε κάθε μέλος.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κα ΜΠΡΑΪΜΗ): Ναι, θα δώσω 3 λεπτά.  

 

ΣΚΑΝΔΑΛΗ: Νομίζω τα μισά μου δίνετε. Εντάξει, ευχαριστώ, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κα ΜΠΡΑΪΜΗ): Έχω την εντύπωση ότι δε θα είναι πάρα πολλοί αυτοί, που θα θέλουν να τοποθετηθούν, 

οπότε θα κάνουμε μία υπέρβαση.  

 

ΣΚΑΝΔΑΛΗ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κα ΜΠΡΑΪΜΗ): Μην αγχώνεστε. Να ’στε καλά, κυρία Σκανδάλη, σας ακούμε.  

 

ΣΚΑΝΔΑΛΗ: Κατ’ αρχάς ξανά την καλησπέρα μου πλέον, γιατί έχουμε περάσει απ’ τις 12:00.  

Θα ’θελα να επισημάνω ότι στη σελίδα 8 της Εθνικής Στρατηγικής για  την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή 

αναφέρεται ότι η Στρατηγική οφείλει να ικανοποιεί τα ακόλουθα χαρακτηριστικά. Να ανταποκρίνεται στο  δημόσιο 

αίσθημα για δικαιοσύνη  και ευθυδικία, προκρίνοντας στα μέτρα της τις πλέον ευάλωτες περιοχές και κοινωνικές ομ άδες. 

ΣΚΑΝΔΑΛΗ: Φαντάζομαι ότι το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και για τα Περιφερειακά Σχέδια για την προσαρμογή στην 

Κλιματική Αλλαγή, δεδομένου ότι η προαναφερθείσα αναφορά περιλαμβάνει την Ενότητα «Στόχοι και κατευθυντήριες 

αρχές» της Εθνικής Στρατηγικής για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή.  

Ωστόσο, δεν εντόπισα στο Περιφερειακό Σχέδιο για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή της Περιφέρειας Ηπείρου , 

για τη διάσταση αυτή περί ευάλωτων ομάδων. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω, εάν αυτή η διάσταση περιλαμβάνετα ι στο 

κείμενο και με ποιο τρόπο.  

Το ερώτημά μου πηγάζει από το γεγονός ότι την τελευταία δεκαετία αρκετά ψηφίσματα στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών κι οι αποφάσεις που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για 

την Κλιματική Αλλαγή αναγνωρίζουν ότι, τα άτομα με αναπηρία αποτελούν μια εκ των πληθυσμιακών ομάδων, των 

οποίων τα δικαιώματα ενδέχεται να επηρεαστούν αρνητικά από την Κλιματική Αλλαγή.  

Στο πιο πρόσφατο μάλιστα ψήφισμα του Συμβουλίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών στις 23 

Ιουλίου του 2019 αναφέρονται για τα άτομα με αναπηρία τα εξής:  

«Αναγνωρίζοντας ότι η εξάλειψη της φτώχειας είναι κρίσιμη για την εφαρμογή των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (Ατζέντα 

του 2030), την ανθεκτικότητα στην Κλιματική Αλλαγή και την προώθηση και προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, 

συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, τα οποία επηρεάζονται δυσανάλογα από τις αρνητικές 

επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής.  

ΣΚΑΝΔΑΛΗ: Εκφράζοντας ανησυχία για τις αρνητικές επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής σε άτομα με πολλαπλούς 

παράγοντες ευπάθειας, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρία, και τονίζοντας την ανάγκη τα 

Κράτη να λάβουν και να υποστηρίξουν κατάλληλα μέτρα και να αντιμετωπίσουν τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, και να 

διασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στον σχεδιασμό αντιμετώπισης καταστροφών σε καταστά σεις έκτακτης ανάγκης και 

εκκενώσεις, σε ανθρωπιστική απόκριση έκτακτης ανάγκης και σε Υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης.  

Επισημαίνοντας ότι οι αιφνίδιες φυσικές καταστροφές και τα γεγονότα βραδείας έναρξης επηρεάζουν σοβαρά την πρόσβαση 

των ατόμων με αναπηρία σε τρόφιμα, σε διατροφή, ασφαλές πόσιμο νερό και αποχέτευση, υπηρεσίες υγειονομικής 

περίθαλψης και φάρμακα, εκπαίδευση και κατάρτιση, επαρκή στέγαση και πρόσβαση σε αξιοπρεπή εργασία ». 
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Αναγνωρίζοντας λοιπόν την ανάγκη διασφάλειας όλων  αυτών, που προανέφερα, το Συμβούλιο των Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων καλεί όλα τα κράτη – μέλη να υιοθετήσουν μια ευρεία ολοκληρωμένη, ανταποκρινόμενη  στα ζητήματα 

φύλου και χωρίς αποκλεισμούς προσέγγιση, στις πολιτικές προσαρμογής και μετριασμού των επιπτώσεων της Κλιματικής 

Αλλαγής, σύμφωνα με το πλαίσιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή.  

ΣΚΑΝΔΑΛΗ: Προτρέπει λοιπόν τα Κράτη να ενισχύσουν και να εφαρμόσουν πολιτικές, που στοχεύουν στην αύξηση της 

συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία στην ανταπόκριση στην Κλι ματική Αλλαγή σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και 

διεθνές επίπεδο.  

Επιπρόσθετα να πω ότι στο προοίμιο της Συμφωνίας των Παρισίων για την Κλιματική Αλλαγή, που αποτελεί και την 

πρώτη οικουμενική νομικά δεσμευτική παγκόσμια συμφωνία για το Κλίμα, η οποία κυ ρώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

στις 5 Οκτωβρίου του ’16, αναγνωρίζεται ότι: Η Κλιματική Αλλαγή αποτελεί κοινό μέλημα των ανθρώπων. Τα 

συμβαλλόμενα μέρη θα πρέπει κατά τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής να σέβονται, να 

προωθούν και να εξετάζουν τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, το δικαίωμα στην 

Υγεία, τα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών, των τοπικών κοινοτήτων, των μεταναστών, των παιδιών των ατόμων 

με αναπηρίες και των προσώπων, τα οποία βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση και το δικαίωμα στην ανάπτυξη, καθώς και 

την Ισότητα των φύλων, τη χειραφέτηση των γυναικών και την ισότητα μεταξύ των γενεών.  

Στον Νόμο 4488 του ’17 προβλέπεται ότι: «Κάθε φυσικό πρόσωπο ή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαί ου 

υποχρεούται να διασφαλίζει την ισότιμη άσκηση των αρμοδιοτήτων ή δραστηριοτήτων τους, λαμβάνοντας κάθε πρόσφορο 

μέτρο και απέχοντας από οποιαδήποτε ενέργεια ή πρακτική … (διακοπή της εγγραφής) … του σχεδιασμού σε κάθε τομέα 

της αρμοδιότητάς του, ή της δραστηριοποίησής του, προκειμένου να διασφαλίζει για τα άτομα με αναπηρία την 

προσβασιμότητα των υποδομών, των υπηρεσιών, ή των αγαθών που προσφέρει.  

ΣΚΑΝΔΑΛΗ: Τρίτον, να παρέχει, όπου απαιτείται, στη συγκεκριμένη περίπτωση, εύλογες προσαρμογές υπό τη μορφή  

εξατομικευμένων και κατάλληλων τροποποιήσεων, ρυθμίσεων και ενδεδειγμένων μέτρων, χωρίς την επιβολή δυσανάλογου 

ή αδικαιολόγητου βάρους.  

Και, πέμπτο, να απέχει από πρακτικές, κριτήρια, συνήθειες, συμπεριφορές, που συνεπάγονται διακρίσεις σε βάρος των 

ΑμΕΑ και να προάγει με θετικά μέτρα την ισότιμη συμμετοχή και άσκηση των δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία 

στον τομέα της αρμοδιότητας ή δραστηριότητάς του.  

Τελειώνοντας, στη βάση λοιπόν των προαναφερθεισών απαιτήσεων και κατευθύνσεων της πολιτικής, θεωρούμε ότι το 

Περιφερειακό Σχέδιο για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή της Περιφέρειας Ηπείρου πρέπει να ενσωματώνεται η 

διάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό μπορεί να γίνει αφενός μέσω της εξέτασης των επιπτώσεων των πολιτικών 

μέτρων ενίσχυσης της προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, στα ανθρώπινα δικαιώματα, και δη στα ανθρώπινα 

δικαιώματα των πλέον ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, όπως είναι τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, και 

αφετέρου μέσω της υλοποιήσεως … (δεν υπάρχει καλή εγγραφή) … ενίσχυσής το υς. 

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κα ΜΠΡΑΪΜΗ): Νομίζω ότι είναι υποχρέωση όλων μας να ακούμε, ειδικά στη βάση της προστασίας των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να ακούμε τέτοιες φωνές και να υλοποιούμε αυτά, που πρέπει, ως κοινωνία των πολιτών.  

Παρακαλώ πάρα πολύ άλλος από τα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης θέλει να τοποθετηθεί;  

Ωραία. Από τους πολιτικούς συμμετέχοντες θα ήθελα κατάλογο ατόμων, που θα τοποθετηθούνε, για να ολοκληρώσουμε 

και τη διαδικασία. Παρακαλώ πολύ ακούω.  

 

ΛΙΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρος, μπορώ να κάνω μια μικρή τοποθέτηση;  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κα ΜΠΡΑΪΜΗ): Ναι, κύριε Λιλή, γιατί δε μου το λέτε την ώρα που ρωτάω και φεύγω, και μετά 

επανέρχεστε. 

 

ΛΙΛΗΣ: Δε σας πρόλαβα.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κα ΜΠΡΑΪΜΗ): Τέλος πάντων, θα κάνετε, κύριε Λιλή, θα σας παρακαλούσα να είστε λίγο πιο σύντομος 

από την κυρία Σκανδάλη, που τις δώσαμε παραπάνω χρόνο.  
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Λοιπόν ο κύριος Λιλής.  

 

ΛΙΛΗΣ:  .....................................(Εκτός μικροφώνου)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κα ΜΠΡΑΪΜΗ): Μισό λεπτό λίγο. Ο κύριος Λιλής από τα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης.  

 

ΛΙΛΗΣ: Ναι, θα είμαι πολύ σύντομος.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κα ΜΠΡΑΪΜΗ): Αγαπητοί συνάδελφοι, από τους… ο Περιφερειάρχης, ο οποίος θα κλείσει την Επιτροπή 

Διαβούλευσης, με ενημέρωσε πριν από λίγο. Ο κύριος… από τους Αντιπεριφερειάρχες; Βλέπω ότι ο κύριος Γοργόλης 

λείπει, ίσως να ήθελε να πει κάτι, είναι ο μόνος, τον οποίο θα τον αφήσω να πει κάτι μετά. Από τους επικεφαλής των 

Παρατάξεων, παρακαλώ.  

 

ΠΡΕΝΤΖΑΣ: Πρέντζας.  

 

ΖΑΨΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, δε θα πάρουμε τον λόγο;  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κα ΜΠΡΑΪΜΗ): Θα τον πάρετε, εφόσον τον ζητήσετε. Αν κάποιος δεν τον θέλει, πώς να τον πάρει; Αυτό 

σας ρωτάω τώρα, κύριε Ζάψα, δε θα τον πάρετε αυτοδίκαια, θα τον πάρετε, εφόσον θέλετε.  

 

ΖΑΨΑΣ: Τι κάνουμε εδώ; Βεβαίως θα τοποθετηθούμε, γι’ αυτό ήρθαμε.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κα ΜΠΡΑΪΜΗ): Ε, βεβαίως. Δεν ξέρω γιατί… Πού διαφωνείτε στη διαδικασία, που κάνω;  

 

ΠΡΕΝΤΖΑΣ: Πρέντζας, κύριε Ζάψα.  

 

ΖΑΨΑΣ: Όχι, δε διαφωνούμε… (δεν υπάρχει καλή εγγραφή)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κα ΜΠΡΑΪΜΗ): Ο κύριος Λιλής… Κύριε Πρέντζα, μου επιτρέπετε να δώσω τον λόγο πριν από σας στον 

κύριο Ζάψα;  

 

ΠΡΕΝΤΖΑΣ: Προφανώς .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κα ΜΠΡΑΪΜΗ): Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λιλής, ο κύριος Ζάψας κι ο κύριος Πρέντζας, και ο 

Περιφερειάρχης, μόνο για τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος θα κάνω μία έτσι εξαίρεση, αν θέλει τον λόγο, γιατί δεν 

το βλέπω στην οθόνη, παρότι την  έχει ανοιχτή. 

Κύριε Λιλή, σας ακούμε.  

 

ΛΙΛΗΣ: Θα είμαι πολύ σύντομος.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κα ΜΠΡΑΪΜΗ): Σας ευχαριστώ.  

 

ΛΙΛΗΣ: Ναι. Απλώς θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι το συλλογικό όργανο του Τμήματος Ηπείρου στο Τεχνικό 

Επιμελητήριο δεν έχει συζητήσει συλλογικά το συγκεκριμένο σχέδιο και γι’ αυτό επιφυλάσσομαι και δεν εκφράζω άποψη 

επί του συνόλου του Σχεδίου. Πιθανόν αυτό θα μπορέσουμε να το κάνουμε σε μια επόμενη χρονική περίοδο και να σας 

καταθέσουμε πιθανόν και συγκεκριμένες προτάσεις επί του Σχεδίο υ. 

Θα ήθελα από τη δική μου έτσι μικρή ενασχόληση με το αντικείμενο, να επισημαίνω ότι… (διακοπή της εγγραφής) … να 

ενσωματωθούνε στο τελικό Σχέδιο, το οποίο θα εγκριθεί. Για παράδειγμα, είδα εκεί πέρα ότι βάζει κάποια θέματα 
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προστασίας δασών, δασικού εξοπλισμού για πυροπροστασία, αυτά θα πρέπει μάλλον να μπουν σε προτεραιότητας 

Κατηγορίας 1 ως ζητήματα άμεσης προτεραιότητας.  

Επίσης θέματα, που έχουν σχέση με την απορροή των υδάτων στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων νομίζω ότι θα πρέπει κατά 

κάποιο τρόπο να γίνει μια ποσοτικοποίηση των απαιτήσεων, έτσι ώστε να έχουμε μια εικόνα του συνολικού 

προϋπολογισμού των έργων, τα οποία θα απαιτηθούν για να αντιμετωπίσουν το συγκεκριμένο ζήτημα.  

Σας ευχαριστώ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κα ΜΠΡΑΪΜΗ): Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.  

Κύριε Ζάψα, έχετε τον λόγο. 

 

ΖΑΨΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.  

Αγαπητοί συνομιλητές, να ξεκινήσω κατ’ αρχήν με κάποια θέματα της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης. Έχω 5 

κατ’ ελάχιστον λόγους για να σας καταγγείλω, να καταγγείλω την πολιτική της Περιφερειακής Αρχής, διότι , πρώτον, σε 3 

χρόνια δε συνεδρίασε η Επιτροπή. Προσπάθησε η κυρία Πρόεδρος να το δικαιολογήσει, αλλά δεν είναι αρκετό.  

Δεύτερον, αποτελείτε και εσείς, κυρία Πρόεδρε, το έναν πόλο της συμπαιγνίας, ο άλλος είναι ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

Περιβάλλοντος, ώστε να αποφεύγετε να συζητάτε σημαντικά θέματα στην Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης, ενώ ο 

Νόμος το προβλέπει, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχομε την γνώμη των σημαντικών θεμάτων. Και μη μου πείτε ότι επί 3 

χρόνια δεν είχαμε σημαντικά θέματα να συζητήσουμε … θα μεταφέρετε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο θα 

αποφασίζει.  

Τρίτο θέμα. Δε μου απαντάτε στις επιστολές. Όταν δεν απαντάτε στις επιστολές του επικεφαλής της δεύτερης Παράταξης 

του Περιφερειακού Συμβουλίου, που σας λέει το πώς θα συνεργαστούμε, για να συζη τήσουμε τα πολύ σημαντικά θέματα, 

που τα περνάτε στις Επιτροπές, και αφορούν τις Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, πώς γίνεται μετά να 

λέμε ότι, εντάξει, όλα λειτουργούν κανονικά;  

Τέταρτο, συνεχίζεται … (δεν υπάρχει καλή εγγραφή) … αρχηγοί Κο μμάτων, Πολιτικών Κομμάτων κι έχουν κάνει 

συγκεντρώσεις σε ξενοδοχεία στα πολύ ωραία ξενοδοχεία της πόλεώς μας. Η σημερινή συνάντηση … (διακοπή της 

εγγραφής)… γιατί έτσι φιμώνεται –με αι, όχι εσείς προσωπικά– το Περιφερειακό Συμβούλιο και πληγώνεται η 

Δημοκρατία.  

ΖΑΨΑΣ: Θα ήθελα αυτά να τα σκεφτείτε, κυρία Πρόεδρε, με όλη την εκτίμηση που έχω στο πρόσωπό σας, διότι είστε η 

Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου… (διακοπή της εγγραφής)  

Δηλαδή ξέρουμε τι θέλει η Περιφερειακή Αρχή, να περάσει αυτά τα θέματα με τον εύκολο τρόπο, λες και αν έχουμε και 

τη γνώμη των συμπολιτών μας, αυτό δε θα ωφελήσει.  

Και δείτε τα αποτελέσματα, σήμερα μετέχουν ένας ή δύο Δήμαρχοι στη συζήτηση, κι όταν έχουμε  θέματα για 

περιβαλλοντικά ζητήματα, οι Δήμαρχοι αποφασίζουν να προσφύγουν στο Συμβούλιο Επικρατείας.  

Αν αυτά, κυρία Πρόεδρε, δεν τα συζητήσουμε σήμερα, όπου εδώ τίθενται οι αρχές για τα επόμενα, δηλαδή σε λίγο θα 

έχουμε το νέο Ειδικό Πλαίσιο για την χωροθέτηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, που είναι βασικός πυλώνας για 

την επίτευξη των στόχων της Κλιματικής Αλλαγής.  

Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι, αν αυτή η συζήτηση δε γίνε ι με τη δέουσα δημοσιότητα, και σας το λέω σήμερα με καλή 

διάθεση, να ανοίξετε αυτή τη συζήτηση, γιατί θα τα βρούμε μπροστά μας. Είναι λοιπόν μια συζήτηση, που πάσχει στο 

βασικό ζήτημα της δημοσιότητας και γι’ αυτό ανέφερα και τη μικρή συμμετοχή των Δήμαρχων ως παράδειγμα.  

Βασικό στοιχείο για εμένα και την Παράταξή μου είναι  ότι αυτό το Ειδικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ, που ταλαιπωρεί την 

Ήπειρο, αλλά και τις άλλες Περιφέρειας της χώρας, ακόμα είναι «στα χαρτιά» και δεν προχωράει με γρηγορότερους 

ρυθμούς.  

ΖΑΨΑΣ: Παρά τη φιλόδοξη επιχείρηση κατάρτισης, και έρχομαι στο θέμα μας, του  Περιφερειακού Σχεδίου για την 

Κλιματική Αλλαγή, δεν ξέρω, αν θα πετύχουμε σημαντικά ζητήματα, παρά τα όσα είπαν οι εισηγητές, διότι τι διαπιστώνω;  

Υπάρχει ένα ζήτημα με την ενσωμάτωση των Κανονισμών και των Οδηγιών στην Εθνική Νομοθεσία, των Ευρωπαϊκών 

εννοώ Κανονισμών και των Ευρωπαϊκών Οδηγιών στην Εθνική Νομοθεσία. Εμείς βλέπετε στον πρόσφατο Νόμο –

πρόσφατο; πριν από δυο χρόνια–  τον λεγόμενο Νόμο Χατζηδάκη για τον εκσυγχρονισμό της Περιβαλλοντικής 

Νομοθεσίας, κάναμε αυτά που θέλαμε. Καταργήσαμε τους Φορείς Διαχείρισης, φτιάξαμε έναν υπερ-Φορέα απ’ το 

Υπουργείο, για να κάνει τη δουλειά, που έκαναν οι προηγούμενοι ανεξάρτητοι κατά τρόπον φορείς.  
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Άρα λοιπόν υπάρχει ένα τέτοιο ζήτημα, το πώς ενσωματώνουμε την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Και θα ήθελα, βλέποντας το 

μέλλον, να κριθεί τελικά και που, κατά την άποψή μου, έχει άμεση συμβατότητα με αυτό, που ανέφερα στην αρχή και στη 

διαβούλευση που έχουμε για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Προγράμματος «Περιβάλλον και 

Κλιματική Αλλαγή» για το… (διακοπή της εγγραφής)  … σε μια κλιματικά ουδέτερη Οικονομία.  

Μέχρι το 2050 είναι ειλημμένη δέσμευση της χώρας μας. Η Ελληνική Κυβέρνηση το 2019 εκπόνησ ε το Εθνικό Σχέδιο για 

την Ενέργεια και το Κλίμα, το λεγόμενο ΕΣΕΚ, τα ξέρουν αυτά οι ειδικοί, και τον Δεκέμβρ ιο του ιδίου έτους υιοθέτησε 

τη Μακροχρόνια Στρατηγική για το 2050, στοχεύοντας στην αυξημένη διείσδυση των Α.Π.Ε. –εννοώ τις Ανανεώσιμες 

Πηγές Ενέργειες για τους μη ειδικούς– στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας, δηλαδή θα έχουμε 35% από τις 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκ των οποίων το 37% θα προέρχεται από τους ΑΣΠΗΕ, από τους Αιολικούς Σταθμούς 

Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας περίπου στα 7 Giga Watt εγκατεστημένη ισχύ μέχρι το 2030.  

ΖΑΨΑΣ: Αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί οι στόχοι, για να επιτευχθούν, ει δικά για την Ήπειρο, που έχουμε ήδη άδειες 

δεκαπλάσιας δυναμικότητας, αιτήσεις έχει εγκρίνει… άδειες παραγωγής, νομί ζω, η ΡΑΕ, αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα 

πράγματα θα αλλάξουν άρδην τη φυσιογνωμία της Ηπείρου τουλάχιστον στην ενδοχώρα , αλλά και στον κάμπο στις 

πεδιάδες με τα φωτοβολταϊκά.  

Δεν ήθελα να μπω σε εξειδίκευση, αλλά καμιά φορά πρέπει να λέμε, γιατί, όπως είδα, ο κύριος Ζιώγας ενδιαφέρεται για 

τη Στρατηγική, και πολύ σωστά, αυτός είναι ο στόχος. Όμως, όπως ανέφερε κι ο Παύλος ο Λιλής απ’ το Τεχνικό 

Επιμελητήριο μας ενδιαφέρουν οι επιπτώσεις. Και επίσης θα ήθελα κάποια… εάν έχει το στοιχείο αυτό ο κύριος Ζιώγας, 

να μας πει στο τέλος, πόσο θα κοστίσει η αντιμετώπιση όλων αυτών των φαινομένων, που θα έχουμε απ’ την Κλιματική 

Αλλαγή και πώς θα επηρεαστεί; Γιατί υπάρχει σαν στόχος μέσα, κάπου το συνάντησα.  

Κοιτάξτε, αγαπητοί μου, ότι πήγαμε σε βίαιη απολιγνιτοποίηση, πήγαμε, και τώρα το πληρώνουμε, γιατί ήρθε ο πόλεμος, 

όπως είπε ο συνάδελφος ο Γιώργος ο Πρέντζας, και αλλάζει τα δεδομένα. Παρότι ο κύριος Ζ ιώγας είπε ότι δε θα μας 

επηρεάσει μακροπρόθεσμα… (διακοπή της εγγραφής)  

ΖΑΨΑΣ: … θα ήθελα κι εγώ να είμαι πολύ αισιόδοξος για όλα αυτά, που θέλουμε να νομοθετήσουμε και για τη χώρα μας, 

και για την Περιφέρεια, γιατί υπάρχει το Περιφερειακό Σχέδιο για την  Κλιματική Αλλαγή, αλλά υπάρχει και το Εθνικό 

Σχέδιο. Και αυτά θα πρέπει να «παντρευτούν».  

Επίσης θα πρέπει αυτό, που εμείς συζητούμε σήμερα, σίγουρα θα επηρεαστεί και από τις γειτονικές περιοχές. Δεν είναι 

κάποιος φράχτης, που φράζει την Ήπειρο και δεν επ ηρεάζει απ’ τη Δυτική Μακεδονία, ή βόρεια απ’ την Αλβανία, ή 

δυτικά απ’ τη Δυτική Ελλάδα. Όλα αυτά έχουν μια σχέση μεταξύ τους και θα… (διακοπή της εγγραφής)  

… η προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή αποτελεί, όπως είπα και στην αρχή, εθνική και περιφερειακή υπ οχρέωση, που 

απορρέει από τη σύμβαση για την Κλιματική Αλλαγή του 1992, τη Συμφωνία του Παρισιού και τις δεσμεύσεις της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Θα ήθελα λοιπόν κλείνοντας να πω το εξής. Ότι το Περιφερειακό Σχέδιο για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, 

όπως ειπώθηκε, και είδα και καταγράφεται στο δεύτερο παραδοτέο, στοχεύει σ’ ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα 

προσαρμογής, που μπορεί να αποτελέσει ένα μοχλό ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας σε περιφερειακό επίπεδο. Ένα 

τέτοιο πρόγραμμα, επισημαίνω ακριβώς για τη συζήτηση, θα έχει ένα διπλό όφελος, έτσι τουλάχιστον λέει το παραδοτέο. 

Το οικονομικό περιβαλλοντικό και, δεύτερο, το αναπτυξιακό όφελος.  

 

ΖΑΨΑΣ: Πραγματικά θα ήθελα να δω, όταν έρθουν αυτά στο Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί θα έρθουν, μετά από τη 

σημερινή γνώμη θα πάει στο Υπουργείο κι από κει στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Πραγματικά θα ήθελα η Υπηρεσία, 

μάλλον η Πολιτική Ηγεσία της Περιφέρειας, σε συνεργασία με όποιους Συμβούλους έχει, και φυσικά με την Υπηρεσία, να 

εξειδικεύσει ακριβώς σε τι επηρεάζεται η Ήπειρος, τι μας κοστίζει; Αναφέρθηκε πριν για τις πλημμύρες, για τις καιρικές 

συνθήκες και τα λοιπά.  

Θα πρέπει να ξέρουμε, υπάρχουν, ή φτιάχνουμε χαρτιά και εκθέσεις; Διότι το σημαντικό ε ίναι, να έχουμε και 

αποτελέσματα. Πραγματικά είμαι σε πολύ δύσκολη θέση να συμφωνήσω και να είμαι κι εγώ αισιόδοξος, και να δώσω τη 

θετική μου γνώμη.  

Φυσικά και θέλω να υπάρξει ο εκσυγχρονισμός για τα ζητήματα του Περιβάλλοντος, φυσικά και θέλω να συνδέσουμε την 

Κλιματική Αλλαγή με τα αναπτυξιακά δεδομένα, που έχει και σχεδιάζει η Ήπειρος, αλλά νομίζω ότι, αν δεν υπάρξει ο 

σωστός τρόπος για την ενσωμάτωση στην Εθνική Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής, και μέχρι σήμερα δεν το είδα αυτό, νομίζω 

θα έχουμε… έχουμε πολλές επιφυλάξεις.  
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Η γνώμη μας δηλαδή είναι ότι, να πάμε μπροστά,  αλλά τα δεδομένα, που έχουμε μέχρι σήμερα, με κάνουν να είμαι πολύ 

επιφυλακτικός. Εύχομαι να έχουμε καλύτερη συνέχεια, και να λάβετε υπόψη αυτά, που σας είπα, όχι ως καταγγελτικό 

λόγο, αλλά ως πραγματικά παρατηρήσεις μιας Παράταξης, που θέλει να συμβάλλει  και στον διάλογο, και στη Δημοκρατία, 

και περαιτέρω να ολοκληρώσουμε την αυτοδιοικητική μας θητεία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.  

Ευχαριστώ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κα ΜΠΡΑΪΜΗ): Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οι απόψεις να ξέρετε ότι από το νυν Προεδρείο λαμβάνονται 

πολύ σοβαρά υπόψη, εξ ου και η Επιτροπή Διαβούλευσης μετά από τόσο καιρό. Τώρα το ότι δε γίνεται δια ζώσης, 

σαφέστατα το δια ζώσης, οι δια ζώσης Συνεδριάσεις νομίζω ότι έχουν ε έτσι περισσότερο ενδιαφέρον για όλους, αλλά 

ακόμα και η τηλεδιάσκεψη, εκεί που δε γινότανε καθόλου, είναι κάτι πολύ σημαντικό.  

Και επειδή το «αλλά» το είπα κι εγώ στον λόγο μου, αλλά κι εσείς, δυστυχώς το «αλλά» καταλύει όλα τα προηγούμενα 

και τα καταργεί. Γι’ αυτόν τον λόγο λοιπόν θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, έτσι ώστε να δίνουμε το δικαίωμα και το βήμα σε 

όλους τους φορείς, εξάλλου η γνωμοδότηση, η άποψή σας, κύριε Ζάψα, ξέρετε ότι πολύ καλά ότι θα ’ρθει και στο 

Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί εδώ στην Επιτροπή Διαβούλευσης δεν προβλέπεται γνωμοδότηση απ’ τα πολιτικά 

πρόσωπα, εφόσον θα δοθεί στο καθ’ ύλην αρμόδιο θεσμικό όργανο, που είναι το Περιφερε ιακό Συμβούλιο, αλλά σας 

ακούσαμε, κι όπως είδατε, δε σας διέκοψα, προκειμένου να ολοκληρώσετε τη σκέψη σας.  

Κύριε Πρέντζα, έχετε τον λόγο. Θα μου υποσχεθείτε ότι θα είστε λίγο πιο σύντομος.  

 

ΖΑΨΑΣ: Δεν είναι προσωπικά τα ζητήματα, κυρία Πρόεδρε, είναι πολιτικά τα ζητήματα.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κα ΜΠΡΑΪΜΗ): Παρακαλώ, κύριε Ζάψα, μη με διακόπτετε, δε μίλησα για προσωπικά ζητή ματα.  

Κύριε Πρέντζα, έχετε τον λόγο και σας παρακαλώ πολύ να είστε λίγο πιο σύντομος. Ευχαριστώ.  

 

ΠΡΕΝΤΖΑΣ: Λοιπόν θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι το γεγονός ότι δεν υπήρχε μεγάλη συμμετοχή και δεν 

τοποθετήθηκαν οι κύριοι φορείς της Επιτροπής Διαβούλευση ς, ή σημαίνει ότι ακόμα δεν έχει ωριμάσει αυτή η διαδικασία, 

οπότε ίσως είναι μεγαλύτερη η ευθύνη η δικιά μας, εννοώ αυτών οι οποίοι έχουνε την ευθύνη για να κάνουνε αυτή τη 

διαβούλευση, προκειμένου να ωριμάζει και η ευθύνη από τα κάτω των μελών της Επιτρο πής Διαβούλευσης, κατ’ αρχήν να 

’χουν τον χρόνο, τη βοήθεια, την στήριξη για να μπορούν να καταλάβουνε τόσο δύσκολα ζητήματα. Γιατί δεν είναι αμιγώς 

περιβαλλοντικά, είναι κατά κύριο λόγο οικονομικά.  

Οπότε σήμερα το γεγονός ότι καν απ’ το ΓΕΩΤΕΕ ο εκπρόσωπο ς δεν μπαίνει στην ανάγκη να τοποθετηθεί στην 

παρατήρηση, που έκανα, όσον αφορά την απόφαση του ΓΕΩΤΕΕ για την υπεράντληση υδάτων και για την εγκατάσταση 

της υπολεκάνης του Μιτσικελίου, θεωρώ ότι είναι ένα έλλειμμα.  

Δεύτερον, θα ήθελα να πω ότι, παρότι ο κύριος Ζιώγας μας είπε ότι ενσωματώνει η Μελέτη ένα μέτριο κι ένα σενάριο, το 

οποίο είναι κακό, θα ’λεγα ότι όλες οι μελέτες προβολών στο μέλλον στηρίζονται και σε κάποια στοιχεία αβεβαιότητας. 

Είμαστε σε μια περίοδο πραγματικά αβεβαιότητας μεγάλης, δεν ξέρ ω σε ποιο βαθμό τα επιστημονικά μοντέλα, δεν είμαι 

αυτής της ειδίκευσης, μπορούν να ενσωματώσουν τούτες τις μεγάλες αβεβαιότητες, σαν αυτή που ζούμε σήμερα, αλλά το 

σίγουρο είναι ότι κοιτάζοντας τις παρατηρήσεις του Υπουργείου είναι ότι, το Περιφερειακό Σχ έδιο δεν αναλύει την 

τρωτότητα και λέει, δεν αξιοποιεί τις πιθανές επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής σε άλλους σημαντικούς για την 

Περιφέρεια Ηπείρου τομείς, όπως η βιοποικιλότητα, τα οικοσυστήματα, η υγεία και τα λοιπά.  

ΠΡΕΝΤΖΑΣ: Στέκομαι σ’ αυτό να πω το  εξής. Επειδή η ίδια η Μελέτη αναγνωρίζει ότι οι ορεινοί όγκοι, οι καλλιέργειες 

μάλλον στα ορεινά έχουνε μεγάλη τρωτότητα, και επειδή οι μεγάλες αδειοδοτήσεις για Α.Π.Ε., ιδίως για ανεμογεννήτριες, 

οι οποίες… (δεν υπάρχει καλή εγγραφή) τα καινούργια δεδομέ να του πολέμου θα οδηγήσουν σε μια τεράστια πίεση, για 

να στηθούνε παντού ανεμογεννήτριες, η επίδραση απ’ αυτή την ανθρωπογενή παρέμβαση, δηλαδή την αλλοίωση, που 

μπορεί να προκαλέσει η τοποθέτηση ανεμογεννητριών, από τη διάβρωση του εδάφους, απ’ το μικροκ λίμα και οτιδήποτε, 

απ’ ό,τι φαίνεται δεν ενσωματώνονται και θα ’πρεπε.  

Επειδή αυτή είναι η μεγάλη πίεση κι η τάση, να σπρωχτεί όλο το μοντέλο των Α.Π.Ε., ιδίως με τις ανεμογεννήτριες, όπως 

και με τα φωτοβολταϊκά, από καλλιεργήσεις γαίες μέχρι και σε άλλε ς περιοχές, όπου μπορούν να αυξήσουνε και τη 

θερμοκρασία, ή να αλλάξουν και το Κλίμα, οπότε μια τέτοια ενσωμάτωση ανθρωπογενών παρεμβάσεων ως προς το κύριο 

μέλημα της «πράσινης μετάβασης» της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Α.Π.Ε. φαίνεται να μην υπάρχει.  
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Δεύτερον, η παρατήρηση που γίνεται είναι ότι για τις δράσεις, προκειμένου να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τα πράγματα, 

δεν υπάρχουνε προϋπολογισμοί. Και στο κομμάτι των προϋπολογισμών, επειδή πάμε σε μία κατάσταση, όπου το 

ενεργειακό κόστος, το οποίο αναγνωρίστηκε ως αύξηση του κόστους παραγωγής στην ορνιθοτροφία π.χ., θα αυξηθεί 

γενικότερα στην ενέργεια, δηλαδή μέχρι να φτάσουμε σ’ ένα σημείο, αν φτάσουμε, για να έχουμε ενέργεια από Α.Π.Ε., το 

LNG έγινε πολύ πιο ακριβό κι απ’ την τωρινή τιμή του φυσικού αερίου, οπό τε μιλάμε, επειδή δεν ξέρουμε πόσο θα 

κρατήσει αυτή η κατάσταση, για πολλά χρόνια το κομμάτι το χρηματοδοτικό, το χρηματοοικονομικό πραγματικά θα ’ναι 

σε τεράστια αβεβαιότητα, οπότε δεν ξέρω με τι «μαξιλάρι» ξεκινάμε.  

ΠΡΕΝΤΖΑΣ: Αν υπάρχουνε δηλαδή οι πόροι  κι αν μπορούν να προβλεφτούν κονδύλια, προκειμένου ακόμα κι αυτά που 

καταγράφονται σαν επιστημονικές ιδέες να μπορέσουνε να υλοποιηθούνε.  

Επίσης, επειδή έχουμε όσον αφορά τις παράκτιες περιοχές το πρόβλημα με τα λιμάνια, θα ήθελα, δεν ξέρω αν μπορεί να 

προβλεφθεί επιστημονικά, έχουμε ιδιωτικοποίηση του λιμανιού της Ηγουμενίτσας, κι απ’ ό,τι φαίνεται πάνε όλα τα 

λιμάνια. Η ιδιωτικοποίηση με τη μορφή ΣΔΙΤ όσον αφορά την ανάληψη ευθυνών περιβαλλοντικών των εταιρειών τα 

είδαμε όσον αφορά την ΤΕΡΝΑ, είναι το σίριαλ που παίζεται αυτή την περίοδο.  

Οπότε το να δίνουμε, σε κινδύνους περιβαλλοντικούς, μέσω ΣΔΙΤ σε εταιρείες να διαχειριστούνε πράγματα, τα οποία 

πιθανά αργότερα να έρχονται οι εταιρείες, όπως και στην περίπτωση της Κυκλικής Οικονομίας εδώ πέρα, να θέλ ουνε να 

προβάλουν τις δικές τους αξιώσεις, αυτό δεν ξέρω αν μπορεί να ενσωματωθεί και να προβλεφθεί, θεωρώ ότι είναι ένα 

μειονέκτημα ως αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης οικονομικής επιλογής.  

 

ΠΡΕΝΤΖΑΣ: Όσον αφορά, είπε ο κύριος Ζιώγας  ότι έχουμε κινδύνους από τις πλημμυρικές απορροές. Αυτό έχει να κάνει 

και με τις βροχοπτώσεις, αυτό έχει να κάνει και με τις διάφορες παρεμβάσεις, κι εδώ ο Νόμος Χατζηδάκη όσον αφορά το 

να χτίζουμε παντού, ακόμα και σε περιοχές «NATURA», και επειδή δεν υπάρχει πρόβλεψη ιδιαίτερη μες στη Μελέτη για 

τα δάση, είναι ένα ζήτημα. Γιατί γενικά δεν ευνοείται απ’ την Ευρωπαϊκή Ένωση, δε θεωρείται ανταποδοτικό το να 

υπάρχουνε αντιπλημμυρικά έργα μεγάλης έκτασης, παρά περισσότερο να υπάρχει καταστολή, δηλαδή παρεμβάσ εις μικρές, 

όπως κι αυτές που γίνονται στη δικιά μας την Περιφέρεια.  

Οπότε εδώ υπάρχει ένα έλλειμμα, αν όντως υπάρχει εκτίμηση κινδύνου πλημμυρικών απορροών, υπάρχει ένα ζήτημα πολύ 

νωρίς να προλάβουμε, μεγάλες Μελέτες σαν αυτή που εκπονείται για τα Γιάνν ενα, αλλά να γίνει πραγματικά σε όλη την 

Ήπειρο, αν αυτός είναι ένας μεγάλος κίνδυνος.  

Και επειδή μπαίνουμε σε μία φάση, όπου η αβεβαιότητα είναι μεγάλη, εγώ θα ξαναθέσω το ερώτημα, αν τα δεδομένα κι 

αν τελικά το μοντέλο μπορεί να προβλέψει. Το είδαμε αυτό , πώς έπεφταν μοντέλα όσον αφορά την πανδημία. Θα μου 

πείτε είναι βιοστατιστικά τα μοντέλα εκείνα, αλλά πραγματικά έχω έναν προβληματισμό σε σχέση με την αβεβαιότητα 

των πολιτικών επιλογών, που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή σε σχέση με την «πράσιν η μετάβαση», το Σχέδιο 

Πισσαρίδη, όλα αυτά που αναφέρονται στο Εθνικό Σχέδιο ότι είναι προαπαιτούμενα, πρ έπει να ενσωματωθούν δηλαδή. Οι 

πυλώνες της προστασίας απ’ την Κλιματική Αλλαγή είναι οι πολιτικοοικονομικές πολιτικές επιλογές όσον αφορά τη 

Συμφωνία για το Ταμείο Ανάκαμψης, το Σχέδιο Πισσαρίδη και τα λοιπά.  

ΠΡΕΝΤΖΑΣ: Δεν είμαι απλά απαισιόδοξος, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή γίνεται μια προσπάθεια, κίνδυνοι, οι οποίοι είναι 

πολύ ορατοί σε κάποιους από μας κι αρχίζουν και γίνονται σε περισσότερους, δε νομίζ ω ότι είναι εργαλεία 

αποτελεσματικά. Η αβεβαιότητα, στην οποία μπαίνουμε και το γεγονός ότι όλα αυτά παίζονται πάνω σε λεπτές ισορροπίες 

–δε θέλω να εκφραστώ αλλιώς– θεωρώ ότι θα πρέπει να προκαλέσουν πολύ μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και των μελών 

της Επιτροπής Διαβούλευσης, που δεν ήταν κάποιοι εδώ, που δεν τοποθετήθηκαν, αλλά πάνω απ’ όλα, κυρία Πρόεδρε, 

είναι ευθύνη δικιά μας.  

Δηλαδή η Επιτροπή Διαβούλευσης είναι ευκαιρία, μιας και ξεκίνησε με δικιά σας πρωτοβουλία, πραγματικά τα μέλη της 

Επιτροπής Διαβούλευσης και οι φορείς να έχουν τη δυνατότητα και να εκπαιδευτούνε, και να ενημερωθούνε, και να 

έχουνε όλη τη στήριξη κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, για να μπορούν να έρθουν να τοποθετηθούνε.  

Άκουσα δηλαδή ότι μικρές περιοχές όπως η Πάργα, όπως το Ζάλογ γο, όπου εκεί είναι, το 70% συγκεντρώνεται των 

παραθεριστών, και περίμενα μια τοποθέτηση όσον αφορά τον εκπρόσωπο των ξενοδόχων. Θα το περίμενα, πιθανά να μην 

ήταν έτοιμος, δεν κάνω παρατήρηση, αλλά λέω, η σημερινή συζήτηση θα μπορούσε να ’ταν πολύ πιο πλο ύσια. 

Δικιά μας η ευθύνη, και δικιά σας πάνω απ’ όλα, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να επαναληφθεί με κάποιον τρόπο, δεν μπορεί 

να προσπεραστεί έτσι το όλο ζήτημα, γιατί υποτιμιέται η συζήτηση για το Περιβάλλον, γιατί δεν έρχεται στο 

Περιφερειακό Συμβούλιο, έχουμε κάνει άπειρες συζητήσεις γι’ αυτό το πράγμα, θεωρώ ότι με τα καινούργια δεδομένα θα 
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πρέπει να δοθεί πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα, και όχι να ξεπερνιέται μ’ έναν τέτοιο τρόπο και να πούμε, απλά κάναμε τη 

συζήτηση.  

Σας ευχαριστώ όλους.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κα ΜΠΡΑΪΜΗ): Ευχαριστώ πάρα πολύ…  

 

ΤΖΙΜΑΣ: Θα ήθελα να μιλήσω.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κα ΜΠΡΑΪΜΗ): Όχι, κύριε Ζάψα, δε θα μιλήσετε, θα μιλήσετε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Σας 

παρακαλώ πάρα πολύ, η προσπάθεια η δικιά μας…  

 

ΖΑΨΑΣ: Γιατί αναφέρεστε σε μένα;  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κα ΜΠΡΑΪΜΗ): Νόμιζα είπατε, θέλω να μιλήσω, γι’ αυτό.  

 

ΖΑΨΑΣ: Όχι, γιατί αναφέρεστε σε μένα; Εγώ δεν είπα τίποτα.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κα ΜΠΡΑΪΜΗ): Νόμιζα ότι είπατε, θέλω να μιλήσω, λάθος μου, κάποιος  άλλος προφανώς το είπε.  

 

ΤΖΙΜΑΣ: Εγώ, κυρία Πρόεδρε, ο Τζίμας. Εγώ, κυρία Πρόεδρε.  

Θα παρακαλούσα πάρα πολύ τον κύριο Πρέντζα…  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κα ΜΠΡΑΪΜΗ): Κύριε Τζίμα;  

 

ΤΖΙΜΑΣ: Ναι; 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κα ΜΠΡΑΪΜΗ): Όχι, όχι, κύριε Τζίμα, δε σας έχω δώσει τον λόγο, περιμένετε σας παρακαλώ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κα ΜΠΡΑΪΜΗ): Λοιπόν η πρόθεση του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου και εμού προσωπικά 

ήτανε, να ενεργοποιηθεί η Επιτροπή Διαβούλευσης με  πολύ σεβασμό στα μέλη…  (διακοπή της εγγραφής) … είχε πολλά 

χρόνια να ενεργοποιηθεί, ίσως επειδή οι πολ ίτες δε μας έχουν εμπιστοσύνη, ίσως δεν ξέρω τις προθέσεις του καθενός, 

όπως επίσης είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι κάποιοι Δήμοι δε συμμετείχαν καθόλου.  

Αυτό επίσης πρέπει να προβληματίσει πρωτίστως εμάς και δευτερευόντως τους ιδίους τους Δήμους,  οι οποίοι στη 

συνέχεια δεν μπορούν να λένε ότι δεν είμαστε ενημερωμένοι. Γίνεται αυτή η προσπάθεια, αν μη τι άλλο, μέσα από την 

Επιτροπή Διαβούλευσης γνωρίζουν περισσότερο κάποιους, στους οποίους μπορούν να απευθυνθούν, παίρνοντας 

πληροφορίες από μας. Όπως, παράδειγμα, είναι ο μελετητής, όπως, παράδειγμα, είναι ο κύριος Τσιάρας από τη Διεύθυνση 

Περιβάλλοντος.  

Γιατί πάρα πολλές φορές ζητείται απ’ τους Δήμους να γνωμοδοτήσουνε για θέματα, τα οποία δεν μπορούν να τα 

γνωρίζουνε, όμως μέσα απ’ την Επιτροπή Διαβούλευσης, μέσα απ’ το Περιφερειακό Συμβούλιο μπορούν να μάθουνε 

κάποιες πληροφορίες, έτσι ώστε να είναι και περισσότερο αποτελεσματικοί στο έργο που επιτελούν.  

Άρα λοιπόν όσοι φορείς δε συμμετείχανε… (διακοπή της εγγραφής) … πρωτίστως την ευθύνη αυτοί και δευτερευόντως 

εμείς, που στο χέρι μας είναι, στην προσπάθειά μας είναι, να μπορέσουμε να τους πείσουμε και για τη σημασία που έχει, 

ακόμα-ακόμα και για την ενημέρωσή τους ως ενεργούς πολίτες.  

Πάντως σας πληροφορώ ότι υπάρχουνε μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσ ης, τα οποία πήρα προσωπικά εγώ τηλέφωνο. Και 

σ’ αυτή την Επιτροπή δε θα αναφέρω, ποιοι ήτανε αυτοί, που είπανε, ναι, θα είμαστε και δεν είναι. Προσπαθώ να το 

μαζέψω, γιατί όλοι έχουν τις δουλειές τους και δεν είναι δυνατόν να συμμετέχουν σε μία Επιτροπή Δ ιαβούλευσης, που 

κρατάει πάρα πολύ ώρα, αγαπητοί συνάδελφοι από το Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί είναι όλοι εργαζόμενοι, άρα θα 

πρέπει κι εμείς να είμαστε … πιο φειδωλοί και πιο μαζεμένοι… (διακοπή της εγγραφής)  
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… να πείτε κάτι για τον κύριο Πρέντζα. Κύριε  Πρέντζα, αντιλαμβάνεστε τι θα πει, εγώ το ξέρω ήδη, γιατί ήσασταν λίγο 

δεικτικός σε κάποια πράγματα, σας παρακαλώ μην πάρουμε τον λόγο επί του προσωπικού και κάνουμε διάφορες 

συζητήσεις. Σκοπός του Προεδρείου είναι, να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην Επιτ ροπή Διαβούλευσης –έτσι;– και αυτό 

θα το διαπιστώσετε στη συνέχεια.  

Κύριε Τζίμα, πολύ σύντομα, έτσι;  

 

ΤΖΙΜΑΣ: Έχω στείλει κι εγώ ένα αίτημα, κυρία Μπραΐμη. Δεν ξέρω, αν το είδατε.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κα ΜΠΡΑΪΜΗ): Όχι, δε βλέπω. Προσέξτε λιγάκι δεν παρακολουθώ τα chat… 

 

ΤΖΙΜΑΣ:  Για ένα λεπτό μόνο. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κα ΜΠΡΑΪΜΗ): Δεν παρακολουθώ τα chat, ζητάω από την αρχή… (δεν υπάρχει καλή εγγραφή)  

Παρακαλώ, κύριε Τζίμα, έχετε τον λόγο, στη συνέχεια ο κύριος Γκολομάζος, παρακαλώ, αγαπητοί συνάδελφοι, μη 

θέσουμε θέματα ευθιξίας τώρα… (δεν υπάρχει καλή εγγραφή) … και προσωπικών θεμάτων. Έχετε τον λόγο και να κλείσει 

αυτή η Επιτροπή Διαβούλευσης.  

Κύριε Τζίμα, παρακαλώ.  

 

ΤΖΙΜΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Δε θα … (διακοπή της εγγραφής)  

… είναι να προφυλάξετε τα μέλη του Συμβουλίου, στο οποίο μετέχουμε σήμερα, γιατί ακούστηκαν πράγματα ότι εδώ δεν 

απαντάμε, δε μιλάμε, δεν ξέρουμε τι μας γίνεται, εν συντομία.  

Θα παρακαλούσα πάρα πολύ λοιπόν ότι τα μέλη του Συμβουλίου έχουν μια συγκεκριμένη θέση, μπορεί να την εκφράσουν 

ή όχι, όμως δεν είναι εδώ «γλάστρες».  

Ευχαριστώ πολύ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κα ΜΠΡΑΪΜΗ): Κύριε Γκολομάζο, έχετε τον λόγο.  

 

ΓΚΟΛΟΜΑΖΟΣ: Ναι, κι εγώ επειδή συμμετέχω για πρώτη φορά στην Επιτροπή Διαβούλευσης, δεν ήξερα και την όλη 

διαδικασία.  

Εγώ ήθελα να αναφερθώ για ένα λεπτό στο εξής, ότι ο πόλεμος στα επόμενα χρόνια θα γίνει για το νερό. Η ξηρασία στον 

πλανήτη θα μας φέρει μια διατροφική αλυσίδα, η οποία θα υπάρξει πείνα στον κόσμο δυστυχώς.  

Τώρα το ζήτημα ότι εδώ στην περιοχή μας, που λέγαμε ότι η Δυτική Ελλάδα έχει πολλά  νερά, απ’ τη Μελέτη φαίνεται ότι 

στην Άρτα και στην Πρέβεζα η βροχόπτωση θα πέσει 7% και σε πάροδο χρόνου θα φτάσει μέχρι το 20%. Η Μελέτη για 

την Άρτα, γιατί σαν Περιφερειακό Συμβούλιο δεν έχουμε κάνει συνεδρίαση, το ’χω στείλει για να το δούμε συνολικά το 

θέμα αυτό της Κλιματικής Αλλαγής, εδώ στην Άρτα, επειδή δεν υπολογίζει το παράγων ακτινίδια, βάζουμε μόνο το 

πορτοκάλι η Μελέτη, δεν υπολογίζει καθόλου τα ακτινίδια, τα οποία θέλουν πάρα πολύ νερό καθημερινά.  

ΓΚΟΛΟΜΑΖΟΣ: Αυτή τη στιγμή αντλούμε θάλασσα, δεν υπάρχουν δίκτυα, το δίκτυο είναι ελευθέρας ροής, δεν υπάρχει 

κλειστός αγωγός, οπότε στα επόμενα χρόνια θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα και με τη βροχόπτωση θα πέσει στα 20% στα 

επόμενα χρόνια και η μέση θερμοκρασία του αέρα, απ’ ό,τι μας είπε ο Μελετητής , θα αυξηθεί, θα έχουμε μεγάλο 

πρόβλημα και τα ακτινίδια δεν έχουν μπει καθόλου στη Μελέτη, το οποίο είναι η βασική πλέον παραγωγή στην περιοχή 

μας και στις άλλες περιοχές, αρχίζει σιγά -σιγά να μπαίνει σ’ όλες τις περιοχές και πρέπει να το δούμε αυτό πιο ζ εστά, 

γιατί όλοι μιλάμε ότι πρέπει να αλλάξουμε τον παραγωγικό ιστό της χώρας.  

Ευχαριστώ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κα ΜΠΡΑΪΜΗ): Να είστε καλά κι εγώ σας ευχαριστώ.  

Πριν δώσω τον λόγο στον Περιφερειάρχη, να πω ότι σκοπός είναι… σκοπός μας είναι η Επιτροπή Διαβούλευσης να 

λειτουργεί συχνότερα, ότι δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στο θέμα της άποψης. Αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες, που μπορεί 

να έχουν τα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης, αγαπητοί συνάδελφοι, πιστεύω ότι συμφωνείτε, γιατί δεν εκπροσωπούν 

τον εαυτό τους μόνο, όπως και κάποιοι από μας, αλλά εκπροσωπούνε έναν ολόκληρο Φορέα, κι είναι ιδιαίτερα δύσκολο, 
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όπως και ο τρόπος που λειτουργεί η διαβούλευση είναι λίγο δύσκολο  να γίνει κατανοητός και, αν θέλετε, για να το πω πιο 

απλά, γιατί δεν όλοι έχουμε μία στοιχειώδη, ας πούμε, δυνατότητα λειτουργίας στα συλλογικά όργανα, είναι ότι και σε 

μας γενικά είναι λίγο δύσκολα.  

Πάντως το να μπορείς να εκφράζεις την άποψή σου σ’ έναν  τέτοιο φορέα είναι πολύ σημαντικό, όσο και αν μερικοί, ας 

πούμε, λένε διάφορα. Και βέβαια σαφέστατα, κύριε Τζίμα, δε σας θεωρούμε «γλάστρες». Εκπροσωπείτε φορείς με πάρα 

πολλά μέλη και εμείς έχουμε την υποχρέωση να σας λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη.  

Κύριε Περιφερειάρχη;  

 

ΠΡΕΝΤΖΑΣ: Επειδή το επαναφέρετε όμως, κυρία Πρόεδρε… Κυρία Πρόεδρε, επειδή το αναφέρετε, εγώ δεν καταλαβαίνω 

την παρεξήγηση. Εγώ δεν υπονόησα τίποτα τέτοιο, κι αν έγινε…  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κα ΜΠΡΑΪΜΗ): Απλά τους ρωτήσατε, γιατί δε μιλάτε, γιατί δε μιλάτ ε και τους αγχώσατε, κύριε Πρέντζα.  

Λοιπόν, κύριε Περιφερειάρχη, είστε έτοιμος; Περιφερειάρχη, είστε έτοιμος; Μ’ ακούτε οι υπόλοιποι;  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ: Ένα λεπτό, κύριοι συνάδελφοι, γιατί συζητάω ένα πολύ σοβαρό θέμα με Αθήνα, γι’ αυτό, ένα 

λεπτό. 

 

ΧΑΣΙΑΚΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, μπορώ να πω εγώ κάτι ενδιαμέσως; Χασιάκος.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κα ΜΠΡΑΪΜΗ): Και βεβαίως. Κεντρικά Τζουμέρκα, μέχρι να ετοιμαστεί ο κύριος Περιφερειάρχης, σας 

ακούμε, καθ’ υπέρβαση.  

ΧΑΣΙΑΚΟΣ: Λοιπόν τι μπορεί να κάνει ένας Δήμος, όπως είναι ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων για την αντιμετώπιση 

της Κλιματικής Αλλαγής. Αυτό που μπορεί να κάνει είναι, τα κτίρια τα δημοτικά και τα σχολεία να κάνει θερμομόνωση 

στα κελύφη των κτιρίων, να μην καίνε πολύ πετρέλαιο. 

Μπορεί να αντικαταστήσει κάποια οχήματα στον Δήμο με ηλεκτρικά αυτοκίνητα, σχεδόν όλοι οι Δήμοι έχουν μπει στο 

Πρόγραμμα «ΤΡΙΤΣΗΣ» για προμήθεια ηλεκτρικών αυτοκινήτων και αυτό θα συνεισφέρει σε αυτή την αντιμετώπιση.  

Επίσης τεχνικά αντιπλημμυρικά έργα στους χειμάρρους, που έχουμε πάρα πολλούς στην περιοχή. Βελτίωση των δικτύων 

ύδρευσης, γιατί ομολογουμένως το νερό δεν πρέπει να χάνεται, να μην έχει διαρροές, να μην σπαταλάται. Να φτιάξουμε 

κλειστά δίκτυα για άρδευση, γιατί σήμερα σε όλα τα χωριά το πότισμα γίνεται με ανοιχτά αυλάκια, όπου έχουμε μεγάλη 

σπατάλη του νερού, και τέλος μπορεί και κάθε Δήμος, εάν έχει στην περιοχή του κάποια ρέματα που έχουν ικανοποιητική 

παροχή, μπορεί να φτιάξει ένα μικρό υδροηλεκτρικό έργο, να συνεισφέρει στην παραγω γή ενέργειας. 

Ευχαριστώ πολύ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κα ΜΠΡΑΪΜΗ): Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμαρχε, να είστε καλά.  

Για μένα παίζει σημαντικό ρόλο ότι, μέσα από εσάς συμμετέχει κι η Πρωτοβάθμια σ’ αυτή την πολύ σοβαρή συζήτηση.  

Κύριε Περιφερειάρχη, είστε έτοιμος; 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ: Ναι, κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα.  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ: Μια σοβαρή Μελέτη, πολύ καλή δουλειά απ’ τον κύριο Ζιώγα, αλλά και ευχαριστώ κι όλους τους 

φορείς, που συμμετέχουν στη διαβούλευση. Το θέμα είναι ότι μιλάμε λίγο «ξύλινα»… (διακοπή της εγγραφής)  

Θα ξεκινήσω απ’ το νερό. Η Ήπειρος, δε μιλάμε για άλλη Περιφέρεια, μιλάμε για τη δικιά μας, έχει το προνόμιο να έχει 

πολλά νερά κατά περιοχές, που μπορούν και είναι και μετρήσιμα. Επειδή ξεκίνησε το θέμα για τα νερά, που έχουμε την 

ευτυχία να έχουμε εργοστάσια παραγωγής νερού εμφιαλωμένου εδώ και να έχει ο κόσμος να τρώει ψωμί, θα σας πω ένα 

πολύ απλό. 

Κάποτε ήτανε δυο οι λίμνες, ήτανε και η Παμβώτιδα και η λίμνη Λαψίστα. Η Λαψίστα αυτή τη στιγμή έχει αποξηραθεί κι 

έχει γίνει μια σήραγγα, για να φεύγει το νερό όσο περισσεύει στον Καλαμά. Εάν κάποιος, αντί να συζητάει, αν έχουμε ή 

δεν έχουμε νερό, γιατί δεν είναι θέμα επιστημονικό, να δεις ότι εκεί έχει παραμείνει μια μικρή λιμνούλα, η οποία 

συνέχεια δίνει νερό στον Καλαμά κι από κει το  στέλνει στη Αδριατική Θάλασσα.  
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Τι θέλω να πω μ’ αυτό. Θέλω να πω ότι έχουμε ένα προνόμιο, να έχουμε ποσότητες νερού! Εμείς αυτή τη στιγμή στο 

λεκανοπέδιο Ιωαννίνων κάνουμε μελέτη, για να βοηθήσουμε αυτή τη σήραγγα, που φεύγει το νερό για τον Καλαμά, είναι  

η μοναδική διέξοδος, να ’χουμε κι άλλες διεξόδους, για να μην έχουμε τα φαινόμενα μέσα απ’ την Κλιματική Αλλαγή των 

πλημμυρών.  

Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι τόσο εύκολο και λαϊκίστικο το θέμα, να συζητάμε για να συζητάμε, αλλά να έχουμε ουσία.  

Θα σας πω ένα θέμα, που περνάει απαρατήρητο. Έχουμε τη ΔΕΔΔΗΕ, η οποία για 5-6 χρόνια… (δεν υπάρχει καλή 

εγγραφή) στις τοπικές κοινωνίες και χωρίς σκέψη, μέσα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, πήγε να αγοράσει στύλους 

ΔΕΗ από τη Φιλανδία. Τα μεγέθη όλα εκεί δεν υπήρχαν και έφτασαν στο σημείο να μου πουν εμένα ότι, οι στύλοι ΔΕΗ 

που έχει ο Νομός Ιωαννίνων, ο Νομός Γρεβενών, ο Νομός Καστοριάς, Τρικάλων και Δράμας δεν κάνουν. Ξέρετε τι 

σημαίνει αυτό; Ότι οι άνθρωποι ήτανε εκτός τόπου και χρόνου!   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ: Σήμερα αγοράζονται στύλοι και δεν περισσεύει τίποτα και εμποτίζονται και με νέες μεθόδους, οι 

οποίες είναι παραδεκτές απ’ την Ευρώπη. Αλλά , όλα αυτά τα χρόνια δε φρόντισαν ποτέ να αντικαταστήσουν και να 

επεκτείνουν τη μέση τάση. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι , όπου πάμε να κάνουμε κάποιες, στη χώρα του ήλιου, 

επεμβάσεις για να έχουμε από τα φωτοβολταϊκά ρεύμα, δεν έχουμε.  

Και φτάσαμε εμείς στο σημείο σήμερα, δίνει το Κράτος διάφορα, αλλά πού είναι το πρόβλημα; Να σας το εξηγήσω εγώ 

πού είναι. Λέει, στην Πάτρα που υπαγόμαστε εμείς, δεν έχουμε ανοιχτό δίκτυο. Έχει το δικαίωμα να μας το πει αυτό; 

Όταν στον κάθε επενδυτή, που ψάχνει μέσα απ’ τα κυκλώματα της ΔΕΔΔΗΕ και βρίσκει ανοιχτά δίκτυα και του δίνει 

αυτουνού να προχωρήσει μέσα από τη ΡΑΕ και να κάνει τη δουλειά του, στον μικρό ή σε μας, που λέμε στα αντλιοστάσια 

της χώρας, για να κατέβει και η τιμή στη μηδική και στο καλαμ πόκι, και σε όλα, και στα, όπως ανέφερε, γιατί νερό 

θέλουμε, και στα ακτινίδια, σε όλα, δεν υπάρχει. Γιατί δεν υπάρχει; Γιατί όλα τα αντλιοστάσια κοστίζουν τα μέγιστα.  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ: Αυτό το Κράτος, που δήθεν είναι Κράτος, για μένα δεν είναι, λέω για το  Κράτος το υπηρεσιακό, 

κύριοι, ποτέ δε νοιάστηκε για το συνημίτονο Φ μεταξύ του ρεύματος και της τάσεως. Και όλοι αυτοί πλήρωναν 40% 

άεργη ισχύ. Άρα θέλουμε πολλή δουλειά. Πολλή δουλειά πρώτα όχι να πείσουμε τους πολιτικούς, οι πολιτικοί έρχονται 

και παρέρχονται, αλλά το σύστημα το υπηρεσιακό είναι πολύ προβληματικό, που δεν ξέρει πώς θα έχουμε την άλλη μέρα.  

Τι θα πείραζε, όλα τα αντλιοστάσια των Δήμων σήμερα να είχανε… να στηριζότανε σε Ενεργειακή Κοινότητα; Τι θα 

πείραζε όλα τα αντλιοστάσια, είναι κρατικά, των ΤΟΕΒ – ΓΟΕΒ να έχουν ενεργειακή κοινότητα; Εκεί έβρισκες τα 

Δασαρχεία, γιατί άκουσα για τον Νόμο Χατζηδάκη, ο οποίος Νόμος είναι σοφός και πέρασε στην Ολομέλεια του 

Συμβουλίου Επικρατείας. Γιατί εδώ φτάσαμε στο τέλος να λέμε, «όλα δάσος», ενώ δεν εί ναι έτσι. Όταν ξέρεις ποιο είναι 

δάσος, το προφυλάσσεις κιόλας!  

Άρα ένα Κράτος, το οποίο τελικά υπηρεσιακά είναι χύμα! Όσες να γίνονται αλλαγές σήμερα, και θα σας φέρω ένα 

παράδειγμα, χτες είδαμε τον Πρωθυπουργό της χώρας να εγκαινιάζει ένα μεγάλο φωτοβολτ αϊκό, πάρα πολύ μεγάλο, όσοι 

είδατε τηλεόραση, στην περιοχή της Κοζάνης, στα πλαίσια στα οποία σιγά -σιγά βγαίνει ο λιγνίτης έξω, για να μην έχουμε 

διοξείδιο του άνθρακος εκπομπές, που θα πληρώνονται αύριο.  

Κύριοι, ξέρετε γιατί είχε σταματήσει τόσα χρόνια αυτό το έργο και δε γινόταν; Γιατί στην τεχνική λύση ο Τεχνικός 

Σύμβουλος δεν ασχολήθηκε ποτέ στα θέματα, που δίνουν τις επιδοτήσεις, ότι αυτό ήταν κάτι, το οποίο δεν είχε σχέση να 

δημιουργήσει πρόβλημα στον πρωτογενή τομέα. Θα σας φανεί τρελό, αλλά είναι ε λληνικό και αληθινό! Και χτες είδαμε 

ότι αυτό μπορεί να δώσει ρεύμα για 75.000 νοικοκυριά. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ: Και να σας πω και κάτι άλλο. Σήμερα κερδίσαμε 10 εκατομμύρια στρέμματα για τη βοσκή. Εάν 

αυτά μπουν σε κάθε Νομό, δε χρειάζεται ούτε ο Τεχνικός Σύμβο υλος, ούτε η τεχνική λύση, χρειάζεται να έχουμε τους 

χάρτες βοσκής και να δούμε και σε ποια σημεία μπορούν να μπουν φωτοβολταϊκά, και μπορούν να γίνουν κι άλλες 

«ήπιες» Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.  

Καταλαβαίνετε ότι δυστυχώς, αν δε βάλεις το μυαλό να το σπ άσεις, να βοηθήσεις και να ξέρεις ότι την άλλη μέρα έχουμε 

αυτές τις αλλαγές, δε γίνεται τίποτα. Με κουβέντες δε γίνεται, και στην Ελλάδα συνηθίσαμε να κουβεντιάζουμε, να 

νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα, ούτε καν ημιμαθείς, και να δημιουργούμε πρόβλημα εκεί, που δεν υπάρχει, κι εκεί που 

πραγματικά υπάρχει, να μην το πιάνουμε ποτέ, και να μην το ακουμπάμε, γιατί κάνει «τζιζ»! Έτσι είναι η αλήθεια.  

Λέμε στα παράλια ότι θα χρειαστούμε ενέργεια. Αν αρχίσουν και λένε ότι αύριο θα γίνει στη θάλασσα μία, εκεί που 

μπορεί να γίνει, στη θάλασσα, εγώ τα είδα στην Ολλανδία και παντού, και στο Βέλγιο, μια ανεμογεννήτρια, δε θα 
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αντιδράσουν; Είδαμε πώς φέρθηκαν κάποτε στο φυσικό αέριο. Καταλαβαίνετε ότι λείπει η ανάλογη Παιδεία και είμαστε 

ευκαιριακοί σε ό,τι λέμε κι αύριο το  ξεχνάμε. 

Η δικιά μου η γνώμη είναι ότι, πρέπει αρκετά πλέον όλοι να στοιχηθούμε και να δούμε, πώς θα πάμε στην επόμενη μέρα. 

Ο κόσμος ψάχνεται και βρίσκει λύσεις, εμείς ψάχνουμε πώς να μη βρούμε λύσεις. Αυτό είναι η αλήθεια. Εν πάση 

περιπτώσει, όλα μπορεί  να γίνουν και με μέτρο.  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ: Έχω αυτή τη στιγμή ένα πολύ σοβαρό θέμα στον Καλαμά τον ποταμό. Έχει γίνει ένα εργοστάσιο 

κάποτε και ο κύριος αυτός, που το έχει, λέει είναι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Δεν μπορώ ως Πολιτική Προστασία να 

μην του πω, τις μέρες τις δύσκολες ότι πρέπει να ανοίξει όλο το φράγμα, να φεύγει το νερό, γιατί μετά γίνεται ολόκληρη 

καταστροφή.  

Μας απείλησε με μήνυση. Εγώ ξέρω ότι στους πρώτους περιβαλλοντικούς όρους, που έχει πάρει, και τα Γίτανα δεν ήταν 

ακόμα στον τομέα της προστασίας της αρχαιολογικής και της εγκατάστασης που υπάρχει. Πρέπει να είναι σεβασμός σε 

όλα, και σ’ αυτόν που έχει τα πορτοκάλια και τα μανταρίνια στην περιοχή, και σ’ αυτόν που βγάζει το ρεύμα, και στον 

αρχαιολογικό χώρο.  

Σε όλα αυτά υπάρχει η «χρυσή τομή», μόνο όταν ο άλλος δε θέλει να συνεργαστεί, δημιουργεί το πρόβλημα. Έτσι θα τα 

δούμε τα πράγματα, πρέπει να συνυπάρχουν όλα και να κερδίσουμε τα πάντα κι απ’ τη φύση, και να βοηθήσουμε στο να 

μην έχουμε προβλήματα επάρκειας φυσικών πόρων, που πιστεύω ότι η πατρίδα μας είτε με το φυσικό αέριο, είτε με τον 

αέρα, αλλά κυρίως με τον ήλιο μπορεί να λύσει πάρα πολλά θέματα στο θέμα της ενέργειας, αλλά και με τα κτίρια να τα 

κάνουμε ενεργειακά έτσι, ώστε να μην καταναλίσκουμε ενέργεια… (διακοπή της εγγρ αφής) 

… οι άλλοι δε νοιάζονται; Έχουμε κάνει στο Νοσοκομείο της Άρτας και της Πρέβεζας. Έχουμε κάνει στην Αστυνομία 

κομπλέ μελέτες, γιατί αρχίσαμε με το «ELENA», τώρα τους έχουμε κομπλέ στην Αστυνομία Ιωαννίνων και νομίζω και της 

Άρτας. Και κομπλέ μελέτες,  είχε έρθει ο Διοικητής του 3 ου Σώματος Στρατού, δεν ξέρω πώς λέγεται τώρα, και μου λέει, 

θέλω να μου κάνετε τη Μεραρχία. Θα την κάνουμε.  

 

ΠΡΕΝΤΖΑΣ: Δεν έχουνε…; 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ: Δεν είναι δύσκολο.  

 

ΠΡΕΝΤΖΑΣ: Δεν έχουνε λεφτά …  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ: Θέλει δουλειά όμως.  

 

ΠΡΕΝΤΖΑΣ: Δεν έχουνε λεφτά για Μηχανικούς.  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ: … (δεν υπάρχει καλή εγγραφή) …  γιατί έτσι και οικονομία κάνουμε, και θα βγάλουμε και έργο… 

(δεν υπάρχει καλή εγγραφή)  

Αυτή είναι η αλήθεια, αλλά μάθαμε να μην έχουμε σοβαρότητα και μάθαμε να έχουμε εύκολες κουβέντες και πολύ 

δύσκολες λύσεις.  

Αυτό θέλω να πω, αυτή είναι η δικιά μου η σκέψη, όλα γίνονται και όλα μπορούν να γίνουν.  

Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή σας.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κα ΜΠΡΑΪΜΗ): Νομίζω ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία διαβούλευσης.  

Θεωρώ σίγουρο ότι την επόμενη φορά θα είμαστε περισσότεροι και στα μέλη, τα οποία αυτή τη στιγμή ακούνε, θα ήθελα 

να πω ότι, ό,τι χρειαστείτε, στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά το θέμα, το ο ποίο συζητιέται από 

την Επιτροπή Διαβούλευσης.  

Κύριε Ζιώγα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση, που κάνατε στα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης. 

Ευχαριστούμε επίσης τον κύριο Τσιάρα, που ήταν μαζί  μας, αν και αυτονόητα γίνεται αυτό. Κύριε Τσιάρα,  σας 

ευχαριστούμε πολύ.  

Όλα τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, καθώς επίσης και τους Δημάρχους, που συμμετείχανε στη διαβούλευση τη 

σημερινή.  
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Από τα μέλη της Επιτροπής, ως φαίνεται, δεν υπάρχει καμία αντίρρηση αρχικά γιατί, όπως είπαμε, είναι… γνωμοδότ ηση 

κάνουμε και επί της ουσίας δίνεται η ευκαιρία να συζητήσουμε, αφού ενημερωθούμε, δεν υπάρχει καμία αντίρρηση όσον 

αφορά το προσχέδιο της Μελέτης για την Κλιματική Αλλαγή.  

Λαμβάνοντας υπόψη βέβαια  πολύ σοβαρά όλες τις παρατηρήσεις, που έγιναν απ’ τα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης, 

όπως είναι για το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που τέθηκε από τον Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία, καθώς και τα 

υπόλοιπα που ακούστηκαν.  

Είναι σαφές, συνάδελφοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, ότι οι απόψεις σας θα καταγραφούν στις α πόψεις του Περιφερειακού 

Συμβουλίου, όταν θα έρθει το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Όταν γίνει η απομαγνητοφώνηση των Πρακτικών, θα 

ληφθούν μέσα των ατόμων της Επιτροπής… των μελών της Επιτροπής Διαβούλευσης.  

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για οποιαδήποτε διευκρίνιση η Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι στη 

διάθεσή σας.  

Καλό απόγευμα.  

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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