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ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΕ∆ -ΕΕΤΑΑ 

TO NEO ΕΣΠΑ 2014-2020 – ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ 
 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΠΕΡΓΑΝΤΑ 
 

Λαµία, 21 Μαρτίου 2014 
 
 
[προσφωνήσεις] 

…………. 

Σας καλωσορίζω στη Λαµία στο πλαίσιο της σηµερινής επίκαιρης και 

σηµαντικής ηµερίδας που διοργανώνουµε από κοινού η Περιφέρεια και 

η ΠΕ∆ Στερεάς Ελλάδας µε την ΕΕΤΑΑ. 

 

Στόχος αυτής της συνάντησης σήµερα είναι η επικοινωνία µας, η 

ενηµέρωση και η συζήτηση για το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, που υπό τις 

συνθήκες οικονοµικής ύφεσης είναι το µόνο αξιόπιστο χρηµατοδοτικό 

εργαλείο για τη χώρα, την Περιφέρεια, την Αυτοδιοίκηση. 

 

Η σηµερινή ηµερίδα έρχεται να προστεθεί στον κύκλο των ενεργειών 

πληροφόρησης και συνεργασίας που προ καιρού έχουµε ξεκινήσει ως 

Περιφέρεια και ∆ιαχειριστική και συνεχίζουµε µε τους ∆ήµους και τους 

φορείς της Στερεάς Ελλάδας. 

 

Κεντρική µας επιδίωξη, ήταν εξαρχής και παραµένει η ανοιχτή και 

διαρκής συνεργασία µε την πρωτοβάθµια Αυτοδιοίκηση και όλους τους 

φορείς και η διαφάνεια στη δουλειά µας και στη διαχείριση τόσο του 

ΕΣΠΑ 2007-2013, όσο και του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020. 

 

Αυτή λοιπόν η δουλειά, η προσανατολισµένη στην πλήρη αξιοποίηση 

των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων, έγινε κεντροβαρική 

επιλογή της περιφερειακής µας θητείας 2011-2014. Και έδωσε 

αποτελέσµατα. Πολλοί από εσάς τα έχετε διαπιστώσει και τα έχετε 

ξανακούσει και µάλιστα πρόσφατα αφού πριν από 1,5 περίπου µήνα 
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κάναµε και δηµοσιοποιήσαµε τον απολογισµό µας και συναντηθήκαµε 

µε τον Επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ κ. Jiohannes Hahn.  

 

Αγαπητοί συνάδελφοι στην Αυτοδιοίκηση, κυρίες και κύριοι, 

Οι αριθµοί, όπως και οι εικόνες, αξίζουν χίλιες λέξεις και λένε πάντα 

αλήθειες. 

 

Αλήθεια πρώτη 

Η Στερεά Ελλάδα είναι στην κορυφή της απορρόφησης του ΕΣΠΑ, σε 

εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ποσοστό απορρόφησης 94,45 % στο 

κλείσιµο του 2013. Πλήρης εξέλιξη του προγράµµατος και µέγιστο της 

αξιοποίησης των πόρων, που εκφράζεται µε τη διαπίστωση και την 

ικανοποίηση του Επιτρόπου. 

 

Αλήθεια δεύτερη 

ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας = Πρόγραµµα εργοκεντρικό. Με 

µεγάλες παρεµβάσεις για τις µεταφορές, το περιβάλλον, την υγεία-

πρόνοια και κοινωνική αλληλεγγύη, τις σχολικές υποδοµές, τον 

πολιτισµό και τον τουρισµό, στις πέντε Περιφερειακές µας Ενότητες, σε 

κάθε γωνιά της Στερεάς Ελλάδας. 

 

Αλήθεια τρίτη 

Στη Στερεά Ελλάδα κλείνουµε µε επιτυχία το ΕΣΠΑ 2007-2013 και 

ανοίγουµε θετικά το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020. Με αυξηµένους πόρους για τις 

Περιφέρειες της χώρας και µε το µεγαλύτερο ποσοστό αύξησης 20,55% 

για τη Στερεά Ελλάδα. Που σηµαίνει διασφαλισµένα 333,35 εκ. € για το 

νέο Περιφερειακό Πρόγραµµα της Στερεάς Ελλάδας, έναντι 276,51 στο 

τρέχον. 

 

Αλήθεια τέταρτη 

Το νέο ΕΣΠΑ της Στερεάς Ελλάδας θα ενισχυθεί επιπλέον µε πόρους 

από το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο της εκχώρησής 

του σε ποσοστό 33% στις Περιφέρειες. Ήδη εµείς έχουµε διαµορφώσει 

τεκµηριωµένο πλαίσιο προτάσεων προς το Υπουργείο για µέτρα και 
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δράσεις που πρέπει να εκχωρηθούν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

σε εναρµόνιση µε το νέο Περιφερειακό µας Πρόγραµµα. 

 

Αλήθεια πέµπτη 

Η συνεχής διεκδίκηση της Περιφέρειας, µε παρεµβάσεις και 

προσωπικές µου παρουσίες για να πετύχουµε περισσότερα για τον 

τόπο και την κοινωνία.  

Να περιορίσουµε την άδικη µεταχείριση της Στερεάς Ελλάδας λόγω της 

– προδήλως ξεπερασµένης πια – υπαγωγής της στο Στόχο 2 του ΕΣΠΑ, 

ειδικά σε ότι αφορά προγράµµατα απασχόλησης και αντιµετώπισης της 

ανεργίας. 

Να διασφαλίσουµε ακόµα περισσότερες εκχωρήσεις στο νέο ΕΣΠΑ από 

το πρόγραµµα της Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηµατικότητας, από 

το Ταµείο Συνοχής, από τα Τοµεακά προγράµµατα. 

 

Πέντε αλήθειες, αγαπητοί συνάδελφοι της Αυτοδιοίκησης, κύριες και 

κύριοι. 

Πέντε αλήθειες και ένας µύθος. 

Ένας µύθος πως όλα αυτά έγιναν, εξελίχθηκαν, επετεύχθηκαν σε µια 

οµαλή πορεία. 

 

Όλα αυτά τα κάναµε, τα δροµολογήσαµε, τα παλαίψαµε, τα πετύχαµε µε 

σκληρή δουλειά. Με επιµονή, προσπάθεια, κόπο, ευθύνη και κυρίως 

προσήλωση στο στόχο µας και τις δεσµεύσεις µας στην κοινωνία. 

Γιατί η πρώτη αιρετή Περιφερειακή µας θητεία συνέπεσε µε χρόνια 

δύσκολα. Με χρόνια που άλλαξαν πολλά. Εκτός από ένα. Τη συνέπειά 

µας απέναντι στη Στερεά Ελλάδα και τους συµπολίτες µας. 

 

Και τελικά, µια και σήµερα συναντιόµαστε πολλοί υπηρετούντες την 

Αυτοδιοίκηση, µπορεί οι αιρετοί να φεύγουν, µα οι προκλήσεις µένουν. 

 

Αυτές λοιπόν οι προκλήσεις, είναι ένα νέο πρόκριµα για τη Στερεά 

Ελλάδα και την Αυτοδιοίκηση. Που καλείται και πρέπει να το 

αντιµετωπίσει και πάλι µε προσπάθεια.  
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Με προσπάθεια για το καλύτερο και το περισσότερο. 

Με προσπάθεια για να πορευτεί, να σταθεί και να προσφέρει, ανάµεσα 

στον ανολοκλήρωτο Καλλικράτη, στο θεσµικό δαίδαλο, στη 

γραφειοκρατία, στην κατάργηση των πόρων της, στις δεσµεύσεις του 

µνηµονίου, στο συρρικνωµένο προσωπικό, στο «όλο και λιγότερο» που 

της δίνει η κυβέρνηση, από αυτό που της ανήκει. 

 

Όσοι ζήσαµε και δουλέψαµε την πρώτη Καλλικρατική θητεία τα ξέρουµε 

πολύ καλά, απ΄τη σκοπιά της Περιφέρειας, απ΄τη σκοπιά των ∆ήµων. 

Ξέρουµε όµως εξίσου καλά πως η Στερεά Ελλάδα και η Αυτοδιοίκηση 

πρέπει να αξιοποιήσουν την ευκαιρία του νέου ΕΣΠΑ, µε τον καλλίτερο 

δυνατό τρόπο. Όπως άλλωστε και η χώρα. Που θα πρέπει σε κεντρικό 

επίπεδο να κάνει τοµές : 

� Να δώσει πραγµατικό νόηµα στην Καλλικρατική µεταρρύθµιση 

της αιρετής Περιφέρειας και των ισχυρών ∆ήµων. 

� Να εφαρµόσει ουσιαστικές διαδικασίες δηµοκρατικού 

προγραµµατισµού. 

� Να αλλάξει το συγκεντρωτικό και γραφειοκρατικό µοντέλο 

διαχείρισης και εφαρµογής του ΕΣΠΑ και να απλοποιηθούν οι 

διαδικασίες ένταξης, χρηµατοδότησης και παρακολούθησης των 

έργων  

� Να γίνουν οι αναγκαίες θεσµικές ρυθµίσεις που θα επισπεύδουν 

τις συνθήκες υλοποίησης των έργων. Κορυφαίο παράδειγµα οι 

απαλλοτριώσεις, που πρέπει να συντελούνται προς όφελος του 

δηµοσίου συµφέροντος. 

 

� Να προχωρήσουν, να ολοκληρωθούν και πάνω απ΄όλα να 

εφαρµοστούν οι βασικές εθνικές µεταρρυθµίσεις – οριζόντια 

προϋπόθεση αναπτυξιακής δυναµικής σε τοπικό και εθνικό 

επίπεδο. Ενδεικτικά: 

• Το κτηµατολόγιο 

• Το δασολόγιο 

• Τα χωροταξικά και ο καθορισµός χρήσεων γης 
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• Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, που πέραν των 

άλλων, συµβάλλει στον περιορισµό της 

διαφθοράς και της διαπλοκής. 

Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι της Αυτοδιοίκησης, 

 

Το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι µια µεγάλη πρόκληση για τη Στερεά 

Ελλάδα. 

Απέναντι σ΄αυτή την πρόκληση, που εµείς παλέψαµε και καταφέραµε 

περισσότερα (όπως τη µεγαλύτερη αύξηση στο νέο ΕΣΠΑ) πρέπει να 

προτάξουµε και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα αυτού του τόπου : 

Την ισχυρή δυναµική του σε παραγωγή, τη στρατηγική γεωγραφική του 

θέση, το σηµαντικό τουριστικό και πολιτιστικό του πλούτο. 

 

Με τα δυνατά µας σηµεία, τις προκλήσεις των καιρών, το όραµα για το 

πώς θέλουµε τον τόπο και την κοινωνία, να βαδίσουµε επικεντρωµένοι 

σε ένα κεντρικό στόχο : να αναδείξουµε τις νέες ευκαιρίες που θα 

φέρουν τη Στερεά Ελλάδα πιο κοντά στην ισόρροπη σύγκλιση, στην 

κοινωνική και οικονοµική συνοχή. 

 

Φτάνοντας σήµερα στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 και µιλώντας µε µια 

θεσµική αυτοδιοικητική εµπειρία 12 ετών, λέω πως πολλά βήµατα 

έγιναν κι ακόµα πολλά πρέπει να γίνουν. 

 

Η Αυτοδιοίκηση έχει δώσει ήδη εξετάσεις και δεν διεκδικεί απλώς το 

ρόλο της, αλλά τον απαιτεί. Σήµερα τη µετα – Καλλικράτη εποχή έχει 

διαγραφεί µε απόλυτο και κατηγορηµατικό τρόπο πόσο σηµαντική είναι 

η παρέµβαση και πόσο πρωταγωνιστικός είναι ο ρόλος των 

Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην κοινωνία, στην οικονοµία 

στην ποιότητα ζωής. 

Έχει καταφανεί πόσο πολύ περνάει η διαχείριση πολλών υποθέσεων 

προς εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος, µέσα από τους 

Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

 



 6

Αυτή την αλήθεια κανείς δεν µπορεί να την παραγνωρίζει. Αυτή την 

πραγµατικότητα κανείς δεν µπορεί να την αγνοεί. Όπως δεν µπορεί να 

αγνοεί το Σύνταγµα και τους Νόµους, που το ίδιο το κράτος έφτιαξε και 

το ίδιο συστηµατικά τους καταστρατηγεί. 

Να αγνοεί δηλαδή θεµελιακές αρχές δηµοκρατίας, κι αυτές είναι η αρχή 

της εγγύτητας και της δηµοκρατικής συµµετοχής, αλλά και αρχές που 

σχετίζονται µε τη διαχείρισή τους : διαβούλευση, διαφάνεια, λογοδοσία, 

αποδοτικότητα. 

  

Η εµπειρία έχει πια αποδείξει πως η πολιτική και παραγωγική 

αποκέντρωση αποτελούν βασικές συνιστώσες για την οικονοµική 

ανάπτυξη και για την κινητοποίηση του ενδογενούς δυναµικού. 

 Έτσι η αυτοδιοίκηση και η αυτοτέλεια των ΟΤΑ θα πρέπει να είναι 

πλήρεις και αποκλειστικές, και δεν µπορούν να αµφισβητούνται και να 

περιορίζονται από άλλη αρχή, παρά µόνο στα πλαίσια του Νόµου.  

 

Η Αυτοδιοίκηση λοιπόν και θέλει και µπορεί. 

Έχει στα χέρια της τις µεγάλες προκλήσεις των καιρών, και πάνω 

απ΄όλα έχει συµµέτοχο τον πολίτη.  

Απέναντι σ΄αυτόν τον πολίτη η ευθύνη είναι µεγάλη.  

Όχι µόνο για να προχωρήσουµε αξιόπιστα για όσα πρέπει να αλλάξουν, 

αλλά κυρίως για να δώσουµε άµεσες και αποτελεσµατικές λύσεις στα 

προβλήµατά του. 

 

Εκεί θα κριθούµε εν τέλει όλοι :  

κόµµατα, φορείς και πρόσωπα. 

 

Κλείνοντας, σας ευχαριστώ όλους. 

Και µε τη σηµερινή ευκαιρία, ευχαριστώ ακόµα µια φορά τους 

∆ήµαρχους της Στερεάς Ελλάδας, τους εκπροσώπους της 

Αυτοδιοίκησης και των φορέων της για την εξαιρετική συνεργασία που 

έχουµε και συµβάλλει στα αποτελέσµατα του ΕΣΠΑ.  
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Όχι µόνο µε αριθµούς, αλλά µε έργα που χρειάζεται ο τόπος µας, που 

εξυπηρετούν τον πολίτη, που φέρνουν τις πόλεις µας, τα χωριά µας, την 

ύπαιθρο πιο κοντά στο αύριο. 

 

 


