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Κυρίες και κύριοι,
Είναι πραγµατικά µεγάλη η χαρά να βρισκόµαστε σήµερα εδώ µε την
ευκαιρία της συνεδρίασης της 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης του
Προγράµµατος «Πίνδος». Έχουµε κάθε λόγο να αισθανόµαστε υπερήφανοι.
Το στοίχηµα της ανάπτυξης της Περιφέρειας, µίας κεντρικής πολιτικής
επιλογής της Νέας ∆ιακυβέρνησης, κερδίζεται µέρα µε την ηµέρα όλο και
περισσότερο. Η ορεινή περιοχή της Πίνδου αλλάζει πρόσωπο, αναβαθµίζεται,
αναπτύσσεται, αναδεικνύει τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήµατά της. Οι
άνθρωποί της, αντιλαµβάνονται τις αλλαγές στην καθηµερινή τους ζωή,
αντικρίζουν το µέλλον τους µε αισιοδοξία και αίσθηµα ασφάλειας.
Με το Πρόγραµµα «Πίνδος» αποδεικνύουµε ότι όταν θέλουµε,
µπορούµε. Μπορούµε να αλλάζουµε τη ζωή µας. Μπορούµε να την κάνουµε
καλύτερη. Μπορούµε να δώσουµε νέες ευκαιρίες σε όλους και να
κληροδοτήσουµε στις επόµενες γενιές ένα καλύτερο τόπο για να ζουν, να
εργάζονται, να προοδεύουν.
Γι’ αυτό και θέλω να επισηµάνω ότι οι παρεµβάσεις µας δεν είναι απλά
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παρεµβάσεις. Χρειάζεται να κερδίσουµε όχι µόνο το µυαλό, αλλά και τη
καρδιά των κατοίκων της Πίνδου.
Οι στόχοι µας είναι σαφείς και ξεκάθαροι. Επιδιώκουµε την ολόπλευρη
και µακροχρόνια ανάπτυξη. Επιθυµούµε την εξάλειψη των συνθηκών
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αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων, των φυσικών πόρων και του
ανθρώπινου δυναµικού. Στοχεύουµε στην απόλαυση των ωφελειών της
ανάπτυξης από όλους ανεξαιρέτως, στη συµµετοχή και στη δηµιουργικότητα
του συνόλου της τοπικής κοινωνίας.
Οι προκλήσεις είναι µεγάλες και οι απαντήσεις που δίνουµε είναι ταχείς
και αποτελεσµατικές. Με πνεύµα συνεργασίας, αλληλεγγύης και σύµπνοιας
εργαζόµαστε σκληρά, κεντρική διοίκηση και αυτοδιοίκηση αποδεικνύοντας την
ολόψυχη προσήλωσή µας στην κοινή προσπάθεια.
Η υλοποίηση του Προγράµµατος «Πίνδος» πραγµατοποιείται µε
ταχύτατους ρυθµούς, αποφέροντας απτά αποτελέσµατα και αποτελώντας ένα
σηµαντικό πρότυπο για την αναπτυξιακή αναβάθµιση και άλλων περιφερειών
της χώρας.
Συγκεκριµένα, µέσα σε διάστηµα µικρότερο των 2,5 ετών έχουν
ενεργοποιηθεί οι δύο από τους τέσσερις άξονες προτεραιότητας του
Προγράµµατος. Σχετικά µε τον πρώτο άξονα, ο οποίος αποσκοπεί στη
βελτίωση των βασικών υποδοµών και της ποιότητας ζωής έχουν εγκριθεί 38
έργα συνολικού προϋπολογισµού 62.451.000,00€, εκ των οποίων έχουν
συµβασιοποιηθεί και υλοποιούνται 17 µε συνολικό συµβατικό ποσό
29.922.972,00€. Επίσης έχουν εγκριθεί και 9 µελέτες προϋπολογισµού
1.906.000,00€. Αντίστοιχα, αναφορικά µε τον τρίτο άξονα προτεραιότητας
που στοχεύει στην ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής
κληρονοµιάς,
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11.553.000€, από τα οποία υλοποιούνται 16 µε συνολικό συµβατικό ποσό
2.986.000,00€. Εξάλλου στο πλαίσιο του ίδιου άξονα έχουν εγκριθεί 3 µελέτες
προϋπολογισµού 450.000,00€.
Αποδείξαµε ότι τα κούφια ευχολόγια, η αναπόληση του παρελθόντος
και ο στείρος συντηρητισµός δεν παράγουν αποτελέσµατα. Αποτελέσµατα
παράγονται µόνο µε σχέδιο, µέθοδο και καθηµερινή δουλειά.
Σε συνέχεια λοιπόν αυτής της εξόχως σηµαντικής και αξιέπαινης
προόδου καλούµαστε να υλοποιήσουµε τις δεσµεύσεις µας για την
ενεργοποίηση
Προγράµµατος.

και

των

δύο

επόµενων

αξόνων

προτεραιότητας

του

Προς την κατεύθυνση αυτή οφείλουµε να λάβουµε τις αποφάσεις
εκείνες µε τις οποίες θα ενεργοποιηθεί ο δεύτερος άξονας του Προγράµµατος
µε τον οποίο στοχεύουµε να ενισχύσουµε το παραγωγικό περιβάλλον της
περιοχής, να µεταβάλλουµε το αναπτυξιακό µοντέλο προωθώντας την
οικονοµική ανάπτυξη, την εξωστρέφεια και την συµµετοχή του συνόλου των
πολιτών στην παραγωγική διαδικασία. Συγκεκριµένα, προωθούµε την
ανάπτυξη του τουρισµού και των αντίστοιχων υπηρεσιών. ∆ηµιουργούµε
τουριστικές υποδοµές και υποδοµές πληροφόρησης των επισκεπτών
προβάλλοντας νέες µορφές τουρισµού, όπως λ.χ. ο αγροτουρισµός.
Παράλληλα, ενισχύουµε την τοπική παραγωγή συµβάλλοντας στη δηµιουργία
σύγχρονων µονάδων τυποποίησης και συσκευασίας ενώ προωθούµε την
ανάπτυξη
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ανταγωνιστικότητα, δίνοντας κίνητρα για τη λειτουργία νέων επιχειρήσεων οι
οποίες θα εκµεταλλεύονται τα τοπικά πλεονεκτήµατα, όπως τους φυσικούς
πόρους αλλά και την καινοτοµία.
Προς την ίδια κατεύθυνση ενεργοποιούµε και τον τέταρτο άξονα
προτεραιότητας µε στόχο την αναβάθµιση και στήριξη του ανθρώπινου
δυναµικού µέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. ∆ηµιουργούµε τις
κατάλληλες υποδοµές, προωθώντας παράλληλα τη συνεργασία των τοπικών
παραγωγικών δυνάµεων. Με τον τρόπο αυτό συµβάλλουµε στην εξωστρέφεια
και τη µέγιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της περιοχής.
Κλείνοντας αυτή την εισαγωγική τοποθέτησή µου, θέλω να σηµειώσω
ότι: Με την αγαστή µας συνεργασία, το ρεαλιστικό σχεδιασµό µας, την
εφαρµογή
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κυβέρνησης για ουσιαστική υποστήριξη της Περιφερειακής και τοπικής
ανάπτυξης, η Πίνδος έχει µπροστά της έναν ανοιχτό δρόµο ευηµερίας,
οικονοµικής και κοινωνικής προόδου.
Η επίτευξη των στόχων του προγράµµατος για την ολοκληρωµένη και
βιώσιµη ανάπτυξη της Βόρειας και Κεντρικής Πίνδου είναι στοίχηµα που όλοι
µαζί πρέπει να το κερδίσουµε. Επιπρόσθετα, δεν αφορά µόνο την Πίνδο. Θα
είναι ένα βήµα – πυξίδα προκειµένου η αειφόρος ανάπτυξη όλων των ορεινών
περιοχών της χώρας να αποτελέσει το εργαλείο χωρικών µετασχηµατισµών
στην κατεύθυνση της πολυκεντρικής οργάνωσης του ελληνικού χώρου και της

περιφερειακής συνοχής. Αυτός είναι και ο ασφαλέστερος δρόµος για ένα
µέλλον ευηµερίας χωρίς αποκλεισµούς και χωρίς εξαιρέσεις.
Θα ήθελα να τονίσω ότι οι αποφάσεις που θα λάβουµε είναι ύψιστης
σηµασίας. Αποτελούν τη συνέχεια των προσπαθειών µας και την απόδειξη
της θέλησης και της ικανότητάς µας να ξεπεράσουµε τα όποια εµπόδια και να
φτάσουµε τους στόχους µας. Έτσι δικαιώνεται η πολιτική. Όταν καταφέρνει να
λύνει προβλήµατα και να ανοίγει ορίζοντες.
Θέλω να σας ευχαριστήσω θερµά όλους για τη συµβολή σας στη µέχρι
σήµερα επιτυχηµένη εφαρµογή του Προγράµµατος και να ζητήσω ακόµη
µεγαλύτερη ένταση στις προσπάθειες που θα ακολουθήσουν.
Όλοι µαζί έχουµε ήδη πετύχει πολλά. Συνεχίζουµε όλοι µαζί για να
πετύχουµε ακόµη περισσότερα.

