
 
                                                               

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Το χρηµατοδοτικό πλαίσιο της Νέας προγραµµατικής Περιόδου και οι ευκαιρίες 

για την Πρωτοβάθµια Τοπική Αυτοδιοίκηση  
Θεσσαλονίκη, 14 ∆εκεµβρίου 2021 

Αθήνα, 15/12/2021 

 

Η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), σε 

συνεργασία µε την Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδος (ΚΕ∆Ε) και την 

Περιφερειακή Ένωση ∆ήµων (ΠΕ∆) Κεντρικής Μακεδονίας, υλοποίησαν 

Υβριδική Ενηµερωτική Ηµερίδα για τα “Χρηµατοδοτικά Προγράµµατα της 

Νέας Προγραµµατικής Περιόδου 2021 – 2027 και τις ευκαιρίες για τους ΟΤΑ α΄ 

βαθµού”, την Τρίτη 14 ∆εκεµβρίου 2021, στην πόλη της  Θεσσαλονίκης, 

(Mediterranean Palace).  

 

Την  Ηµερίδα χαιρέτησαν, 

ο Πρόεδρος της ΠΕ∆ 

Κεντρικής Μακεδονίας και 

∆ήµαρχος Πυλαίας-

Χορτιάτη, Ιγνάτιος 

Καϊτετζίδης, ο Πρόεδρος 

της ΕΕΤΑΑ, ∆ηµήτρης 

Μαραβέλιας, ο ∆ιευθύνων 

Σύµβουλος της ΕΕΤΑΑ, 

Σπύρος Σπυρίδων,  ο 

Περιφερειάρχης Κεντρικής 

Μακεδονίας και Πρόεδρος  

 

της ΕΝΠΕ, Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε και ∆ήµαρχος 

Τρικκαίων, ∆ηµήτρης Παπαστεργίου.  

 

Ο Πρόεδρος της ΠΕ∆, στο σύντοµο χαιρετισµό του, έκανε αναφορά στην πλειάδα 

των Χρηµατοδοτικών Προγραµµάτων τα οποία είναι διαθέσιµα για το σύνολο των 

δήµων της χώρας αυτό το διάστηµα, τονίζοντας ότι στόχος είναι η συµµετοχή όλων 

των ΟΤΑ σε αυτά. «Η δίκαιη και ισοµερής ανάπτυξη, θα µεταφραστεί σε χιλιάδες 

θέσεις εργασίας, σε χιλιάδες έργα, στους δήµους της Κεντρικής Μακεδονίας, 

προσφέροντας παράλληλα καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους», υπογράµµισε. 

Οκ. Καϊτετζίδης, µίλησε ακόµη για τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι ∆ήµοι 

σήµερα και ζήτησε  να γίνουν κατανοητές από τους αρµόδιους φορείς και να δώσουν 

τις αναγκαίες λύσεις Έκανε µάλιστα ιδιαίτερη αναφορά  στους υποστελεχωµένους 

µικρούς δήµους και στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν, ειδικότερα εξαιτίας της  

έλλειψης µηχανικών, γεγονός  που προκαλεί εµπόδια στην ωρίµανση των έργων και 

στην υλοποίησή τους, σε συνδυασµό µε την γραφειοκρατία. 



Ο Πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ ∆ηµήτρης Μαραβέλιας, στο σύντοµο χαιρετισµό του, 

γνωστοποίησε τη δηµιουργία τεχνικής υπηρεσίας από την ΕΕΤΑΑ που θα βοηθήσει 

τους δήµους οι οποίοι δεν έχουν καθόλου ή έχουν υποστελεχωµένη τεχνική υπηρεσία. 

«Με τον τρόπο αυτό, πιστεύουµε ότι θα δοθεί µια απάντηση στην έλλειψη κυρίως 

επιστηµονικού προσωπικού στους δήµους στους τοµείς των τεχνικών υπηρεσιών 

τους», είπε. Σηµείωσε ακόµη ότι, οι δήµοι που δεν έχουν καθόλου τεχνική υπηρεσία 

στην Ελλάδα είναι 25 ενώ εκείνοι µε υποστελεχωµένη τεχνική υπηρεσία είναι, 75. 
 

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΕΕΤΑΑ Σπύρος Σπυρίδων, αφού 

παρουσίασε συνοπτικά τα εµβληµατικά έργα που υλοποιεί η 

ΕΕΤΑΑ, τόνισε το εύρος των χρηµατοδοτικών πηγών της νέας 

προγραµµατικής περιόδου, µε έµφαση στο Πρόγραµµα «Αντώνης 

Τρίτσης», που βοηθά στη δηµιουργία ενός «εµπροσθοβαρούς 

ΕΣΠΑ», υπό την έννοια της επικουρικότητας ώστε έργα, µετά από 

ωρίµανση να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ 2021 – 2027. 

Αναφορικά µε τον θεσµό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

υπογράµµισε ότι, «η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ένας από τους 

σηµαντικότερους εταίρους στην αναπτυξιακή προσπάθεια της 

χώρας. Θα πρέπει, ως εκ τούτου, να σχεδιάσει µια ολοκληρωµένη 

και συνεκτική αναπτυξιακή πρόταση που θα περιλαµβάνει έργα 

και δράσεις, µε προστιθέµενη αξία και βιωσιµότητα, µε στόχο την 

ενδυνάµωση της οικονοµίας και την κοινωνική συνοχή» . 

Από την πλευρά του ο Περιφερειάρχης Κεντρικής 

Μακεδονίας,  και Πρόεδρος της ΕΝΠΕ Απόστολος 

Τζιτζικώστας επισήµανε ότι τα επόµενα χρόνια θα 

εισρεύσουν στην οικονοµία  πόροι ύψους 70 δισεκατοµµυρίων ευρώ, ενώ µαζί µε 

τους πόρους από τον ιδιωτικό τοµέα θα φτάσουν το ποσό των 100 δισεκατοµµυρίων 

ευρώ. 

Ανακοίνωσε ακόμη ότι, μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2022 αναμένεται η οριστική έγκριση 

των προγραμμάτων των 13 Περιφερειών της χώρας από την ΕΕ, ενώ οι πρώτες 

προσκλήσεις του νέου ΕΣΠΑ θα εκδοθούν το ερχόμενο καλοκαίρι: «Με διεκδίκηση της 

Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος και σε συνεργασία με την Κυβέρνηση έχουμε διασφαλίσει ότι 

τα περιφερειακά προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ θα είναι τα μεγαλύτερα προγράμματα που 

έχουν εγκριθεί ποτέ για τις Περιφέρειες. Οι Περιφέρειες θα διαχειριστούν το ένα τρίτο των 

πόρων του νέου ΕΣΠΑ. Και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης 

έχουμε υποβάλει τα προγράμματα προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναμένουμε 

την οριστική έγκριση τους στο πρώτο τρίμηνο του 2022».  

Ειδικά για την Κεντρική Μακεδονία, σηµείωσε ότι «στο νέο ΕΣΠΑ 21-27 

«εξασφαλίστηκαν πόροι ύψους 1,4 δισεκατοµµυρίων ευρώ που µαζί µε τα υπόλοιπα 

χρηµατοδοτικά προγράµµατα της περιόδου που ξεκινάει θα αποτελέσουν και τη 

µεγαλύτερη χρηµατοδοτική παρέµβαση που έγινε ποτέ στον τόπο µας». 

 Ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε και ∆ήµαρχος Τρικκαίων, ∆ηµήτρης Παπαστεργίου, 

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. 

Στόχος της Ηµερίδας, στην οποία συµµετείχαν δια ζώσης και διαδικτυακά περίπου 

100 αιρετοί και εργαζόµενοι από τους ∆ήµους της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας, 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, ο Προϊστάµενος της Μονάδας Β΄ΕΥΣΕΚΤ Χρήστος 

Κύρκογλου,  και ο  Κοσµάς Σιδηρόπουλος, Στέλεχος ΕΕΤΑΑ – ΜΟ∆. 

− Στις ∆ράσεις του Πράσινου Ταµείου αναφέρθηκε ο Αντιπρόεδρος Ιωάννης 

Ευµολπίδης, 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. 

 

 

 

 

 

 


