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Η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), σε
συνεργασία µε την Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδος (ΚΕ∆Ε) και την
Περιφερειακή Ένωση ∆ήµων (ΠΕ∆) Θεσσαλίας, υλοποίησαν Υβριδική
Ενηµερωτική Ηµερίδα για τα “Χρηµατοδοτικά Προγράµµατα της Νέας
Προγραµµατικής Περιόδου 2021 – 2027 και τις ευκαιρίες για τους ΟΤΑ α΄
βαθµού”, την Πέµπτη 9 ∆εκεµβρίου 2021, στην πόλη της Λάρισας (∆ηµοτική
Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο Γ. Κατσίγρα).
Την Ηµερίδα χαιρέτησαν, ο
Πρόεδρος
της
ΕΕΤΑΑ
∆ηµήτρης Μαραβέλιας, ο
Πρόεδρος της ΠΕ∆ Θεσσαλίας
και
∆ήµαρχος
Κιλελέρ
Αθανάσιος Νασιακόπουλος, ο
Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας
Κωνσταντίνος Αγοραστός, ο
Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε και
∆ήµαρχος
Τρικκαίων
∆ηµήτρης Παπαστεργίου, και
ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ΕΣΠΑ της ΚΕ∆Ε και ∆.Σ. Ελασσόνας Νίκος
Ευαγγέλου.
Ο Πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ, στην οµιλία του, αναφέρθηκε στο εύρος των
χρηµατοδοτικών πηγών της νέας προγραµµατικής περιόδου 2021 – 2027 και στις
πρωτοβουλίες της ΕΕΤΑΑ για να στηρίξει την Τοπική Αυτοδιοίκηση: (α) µε τη
λειτουργία Τεχνικής Υπηρεσίας για την ενίσχυση της τεχνικής επάρκειας των ∆ήµων,
µε προτεραιότητα σε µικρούς ορεινούς και νησιωτικούς ∆ήµους ή σε ∆ήµους µε
ανεπαρκή Τεχνική Υπηρεσία, (β) µε τα Ηλεκτρονικά Μητρώα Μηχανικών
Μελετητών και Βοηθών Επιβλεπόντων – Επιµετρητών, που τηρεί και (γ) µε τον
συνεχώς επικαιροποιηµένο «Ηλεκτρονικό οδηγό χρηµατοδοτήσεων», που είναι
διαθέσιµος στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ.
Ο Πρόεδρος της ΠΕ∆ Θεσσαλίας, στο σύντοµο χαιρετισµό του, υπογράµµισε,
µεταξύ άλλων, την ανάγκη όλοι οι ∆ήµοι της Χώρας, µικροί και µεγάλοι, ορεινοί και
νησιωτικοί, να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες στα νέα χρηµατοδοτικά προγράµµατα.
Κάνοντας µάλιστα ειδική αναφορά στους µικρούς ∆ήµους σηµείωσε πως,
προκειµένου να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες του νέου ΕΣΠΑ αλλά και σε όλα τα
χρηµατοδοτικά προγράµµατα που τους αφορούν, έχουν ανάγκη από νέα στελέχη,
σύγχρονο εξοπλισµό, ισότιµη ενηµέρωση και ίδια αντιµετώπιση.

«Η Πρωτοβάθµια Αυτοδιοίκηση πρέπει να συµµετέχει ενεργά και µε θεσµικό
ρόλο στο σχεδιασµό όλων των χρηµατοδοτικών προγραµµάτων που την αφορούν
συµπεριλαµβανοµένου και του ΕΣΠΑ, έτσι ώστε οι ∆ήµοι να έχουν τη χρονική
δυνατότητα να ενηµερώνονται επαρκώς προκειµένου να εκπονούν τις απαιτούµενες
µελέτες και να ωριµάζουν τα έργα τους. Μόνο έτσι θα µπορέσουµε να πετύχουµε ως
χώρα τους Ευρωπαϊκούς Στόχους της πολιτικής συνοχής», είπε.
Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, τόνισε ιδιαίτερα την αγαστή και αδιάλειπτη
συνεργασία της Περιφέρειας µε όλους τους ∆ήµους που υπάγονται σε αυτήν, µιας και
το µοτο, της ∆ιοίκησης, όπως είπε χαρακτηριστικά, είναι, ταχύτητα, αυτοµατισµός,
απλοποίηση, συνέργεια. Έκανε ακόµη σύντοµη αναφορά στο σηµαντικό έργο που
έχει επιτελεστεί τα προηγούµενα χρόνια, αλλά και σε αυτό που βρίσκεται σε εξέλιξη,
στην περιοχή του, µέσα από το ΕΣΠΑ. «Έργα που συµβάλλουν στην πραγµατική
τοπική οικονοµία. Έργα που έχουν ως επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του.
Όσον αφορά Το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021 -2027 ανέρχεται στα 553.885.664 ευρώ
εκ των οποίων: το 85% είναι Κοινοτική Συµµετοχή. Ο Στρατηγικός στόχος του
Προγράµµατος είναι: η Ενίσχυση της καινοτοµίας και εξωστρέφειας του
παραγωγικού συστήµατος και η µετάβαση της οικονοµίας σε ένα µοντέλο αειφόρου
και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξης µε σύµµαχο τη φύση», υπογράµµισε.
Ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε, υπογράµµισε πως , «η περίοδος αυτή είναι πραγµατικά
εξαιρετική για τους ∆ήµους. Έχουµε τόσα προγράµµατα και τόσα χρήµατα, τα οποία
ποτέ δεν είχαµε ονειρευτεί. Που κολλάµε; Κολλάµε και πάλι στο ότι τα πράγµατα
πάνε πιο αργά από ό,τι θα θέλαµε, δεν έχουν αποκτήσει τη δυναµική και την ορµή
που απαιτούν οι περιστάσεις.Για να έχει θετικό αποτέλεσµα αυτό το momentum, για
να µπορέσει δηλαδή η Αυτοδιοίκηση να απορροφήσει χρήµατα, θα πρέπει να
αναπτύξουµε πολύ µεγαλύτερες ταχύτητες και να εµπλέξουµε περισσότερο τους
∆ήµους».
Ο κ. Παπαστεργίου, αναφέρθηκε στη συνέχεια στα Προγράµµατα που «τρέχουν»
αυτήν την περίοδο, (Αντώνης Τρίτσης, Ταµείο Ανάκαµψης, Νέο ΕΣΠΑ κ.λ.π.) και
τόνισε πως µε τη συµµετοχή όλων των εµπλεκοµένων φορέων, θα αναπτυχθούν οι
ρυθµοί και θα επιτευχθούν οι στόχοι της Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθµού, για το
όφελος των πολιτών που είναι και οι τελικοί αποδέκτες.
Όσον αφορά στην ΕΕΤΑΑ και το ρόλο της, χαρακτήρισε ως πάρα πολύ σηµαντικό το
γεγονός ότι η Εταιρία ξαναβρίσκει το δρόµο της, έτοιµη να βοηθήσει και πάλι τους
∆ήµους σε σηµαντικό βαθµό. Χαρακτηριστικό παράδειγµα η δηµιουργία της
Τεχνικής Υπηρεσίας, µε σκοπό την παροχή βοήθειας στους µικρούς νησιωτικούς και
ορεινούς ∆ήµους.

Τέλος, ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ΕΣΠΑ της ΚΕ∆Ε, µίλησε για το ρόλο της
Επιτροπής ΕΣΠΑ της ΚΕ∆Ε και τους στόχους της και σηµείωσε πως υπάρχει άριστη
συνεργασία µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, προκειµένου να αναδειχθούν τα
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι ∆ήµοι.

Όπως είπε, ανάµεσα στους στόχους της Επιτροπής είναι, η έγκαιρη ενηµέρωση των
∆ήµων, ιδιαίτερα των µικρών, αλλά και του υπηρεσιακού τους προσωπικού, για τα
Προγράµµατα που «τρέχουν», η επάνδρωση µε το κατάλληλο επιστηµονικό
προσωπικό των ΟΤΑ που υστερούν καθώς και η ενεργή συµµετοχή του Α΄ Βαθµού
Αυτοδιοίκησης, στις αποφάσεις που αφορούν στο ΕΣΠΑ και τους άξονες που θα
κινηθεί.
Στόχος της Ηµερίδας, στην οποία συµµετείχαν δια ζώσης και διαδικτυακά περίπου
100 αιρετοί και εργαζόµενοι από τους ∆ήµους της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ήταν η
έγκαιρη ενηµέρωση και προετοιµασία των ΟΤΑ, για την αποτελεσµατική αξιοποίηση
των χρηµατοδοτικών πηγών και εργαλείων της επόµενης Προγραµµατικής Περιόδου.
Ειδικότερα:
− Το ΕΣΠΑ 2021-2027 και τις ευκαιρίες για την Τοπική Αυτοδιοίκηση παρουσίασαν
ο Γενικός ∆ιευθυντής της Εθνικής Αρχής Συντονισµού ΕΣΠΑ, Ιωάννης
Φίρµπας, ο Ειδικός Γραµµατέας ΕΤΠΑ & Ταµείου Συνοχής, Γιώργος Ζερβός, ο
Προϊστάµενος του Τοµέα Περιβάλλοντος ΕΥ∆ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Νίκος
Μαµαλούγκας, το Στέλεχος της Μονάδας Β΄ΕΥΣΕΚΤ Εµµανουέλα Κουρούση,
η Προϊσταµένη της ΕΥ∆ Θεσσαλίας Μελποµένη Σαραφίδου και ο Κοσµάς
Σιδηρόπουλος, Στέλεχος ΕΕΤΑΑ – ΜΟ∆.
− Στις ∆ράσεις του Πράσινου Ταµείου αναφέρθηκε ο Αντιπρόεδρος Ιωάννης
Ευµολπίδης, για το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης η Προϊσταµένη Μονάδας
∆ηµοσίων Υποδοµών, Οργάνωσης και Περιβάλλοντος της Υ.Ε.Ε. ΠΑΑ 2014 –
2020, Έφη Κυρίτση, για τις ∆ράσεις του Ταµείου Ανάκαµψης στο Περιβάλλον,
η Επικεφαλής του Γραφείου του Γενικού Γραµµατέα Χωρικού Σχεδιασµού και
Αστικού Περιβάλλοντος, Αυγή Βάσση, ενώ για τις δράσεις του Ταµείου
Ανάκαµψης που ενδιαφέρουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση εισηγήθηκε ο Γιάννης
Γούπιος,
∆ιευθυντής
Οικονοµικής
Ανάπτυξης,
Οργάνωσης
και
Περιβάλλοντος της ΕΕΤΑΑ.

