
 

 

Αθήνα, 3 ∆εκεµβρίου 2021 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Σπύρος Σπυρίδων, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΕΕΤΑΑ από την Ειδική Μόνιµη 

Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής : «Ο συντονισµός και οι συνέργειες των 

φορέων της Αυτοδιοίκησης, θα συµβάλλουν στην εξάλειψη των αδυναµιών 

παραγωγής έργου» 

 

 

Στη συνεδρίαση της Ειδικής 

Μόνιµης Επιτροπής Περιφερειών 

της Βουλής, µε θέµα: 

«Περιφερειακή Ανάπτυξη µέσα 

από πολιτικές στήριξης και 

ενίσχυση της Αυτοδιοίκησης» και 

κεντρικό οµιλητή τον Αν. Υπουργό 

Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα, 

συµµετείχε ο ∆ιευθύνων 

Σύµβουλος της Ελληνικής 

Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) Σπύρος Σπυρίδων.  

 

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΕΕΤΑΑ, στην οµιλία του, αναφέρθηκε στον 

προβληµατισµό που κυριαρχεί στο χώρο της Αυτοδιοίκησης για το πώς θα µπορέσει 

αυτή, µετά από την πολυετή οικονοµική κρίση, εν µέσω µιας πανδηµίας αλλά και  της 

κλιµατικής αλλαγής, να παίξει πιο ουσιαστικό ρόλο στην παραγωγική 

ανασυγκρότηση, στην επανεκκίνηση της οικονοµίας και την διαφύλαξη της 

κοινωνικής συνοχής. «Με ποιο τρόπο δηλαδή, οι Περιφέρειες και οι ∆ήµοι,  θα 

µπορέσουν να βελτιώσουν την ικανότητά τους να σχεδιάσουν και να εφαρµόσουν 

στρατηγικές για την Περιφερειακή και την Αστική Ανάπτυξη», σηµείωσε. 

 

Ο κ. Σπυρίδων απαρίθµησε στη συνέχεια τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι ΟΤΑ 

Α΄ και Β΄ βαθµού, στην προσπάθειά τους να φέρουν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο 

εις πέρας την αποστολή τους.  

 Ενδεικτικά, αναφέρθηκε : 

• στα προβλήµατα που έχουν σχέση µε τη λειτουργία του κράτους και τις 

πολιτικές που πρέπει να ασκήσει ώστε τα απαιτούµενα έργα και οι επενδύσεις 

να γίνουν µε λιγότερη γραφειοκρατία αλλά και απλούστερες διαδικασίες και 

κανόνες που θα στοχεύουν στη διευκόλυνση και την επιτάχυνση της 

υλοποίησης έργων και επενδύσεων, 



• στην περιορισµένη διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα της 

Αυτοδιοίκησης, 

• στην αδυναµία των µικρών ορεινών και νησιωτικών ∆ήµων να 

προγραµµατίσουν, να ωριµάσουν και να υλοποιήσουν έργα. 

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΕΕΤΑΑ, επισήµανε τέλος, τη σηµασία αντιµετώπισης 

όλων αυτών των προβληµάτων, κάνοντας ιδιαίτερη µνεία στην αξιοποίηση των 

σηµαντικών Χρηµατοδοτικών Προγράµµατων που σχεδιάζονται αυτήν την περίοδο. 

«Η αξιοποίηση των Χρηµατοδοτικών Προγραµµάτων (ΕΣΠΑ, Μηχανισµός 

Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας, Πρόγραµµα Αντώνης Τρίτσης, Πρόγραµµα 

Αγροτικής ανάπτυξης, Εθνικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης, Πράσινο Ταµείο κ.α.), 

αποτελεί τη µεγάλη ευκαιρία να επιτευχθούν συντονισµένα και µε τη συνεργασία 

όλων των εµπλεκοµένων φορέων, στόχοι που στο παρελθόν δεν ήταν εφικτοί. Οι 

Περιφέρειες, οι ∆ήµοι, η ΕΕΤΑΑ, η ΜΟ∆, οι Αναπτυξιακοί Οργανισµοί, τα ∆ίκτυα 

Πόλεων, τα σχήµατα που προκύπτουν από τις ∆ιαδηµοτικές και ∆ιαβαθµικές 

συνεργασίες, είναι απαραίτητο να συντονίσουν τις δράσεις τους, ώστε να 

συµβάλλουν δραστικά στην ισόρροπη ανάπτυξη της Χώρας, να επιδιώξουν µείωση 

των Περιφερειακών και Ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων. Αλλά και να εγγυηθούν τη 

συνοχή της Ελληνικής κοινωνίας, διασφαλίζοντας  βιώσιµη ανάπτυξη των τοπικών 

οικονοµιών», κατέληξε ο κ. Σπυρίδων. 

Στη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής, 

συµµετείχαν, επίσης, εκπρόσωποι των κοµµάτων και της Αυτοδιοίκησης, ο Πρόεδρος 

της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδος (ΚΕ∆Ε) κ. ∆ηµήτρης Παπαστεργίου, ο 

Πρόεδρος του Τµήµατος Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου 

Πανεπιστηµίου κ. Ιωάννης Ψυχάρης, ο Καθηγητής Οικονοµικής Ανάλυσης του 

Χώρου και Αστικής Οικονοµικής του Παντείου Πανεπιστηµίου κ. Αντώνης Ροβολής, 

καθώς και ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ι.Τ.Α.) και 

∆ήµαρχος Παπάγου – Χολαργού Ηλίας Αποστολόπουλος.     

 


