
 

                                                           

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Το χρηµατοδοτικό πλαίσιο της Νέας προγραµµατικής Περιόδου  

και οι ευκαιρίες για την Πρωτοβάθµια Τοπική Αυτοδιοίκηση  

Αθήνα, 5/4/2022 

 

Η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης 

και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), σε 

συνεργασία µε την Κεντρική Ένωση ∆ήµων 

Ελλάδος (ΚΕ∆Ε) και την Περιφερειακή 

Ένωση ∆ήµων (ΠΕ∆) Αττικής, υλοποίησαν 

Ενηµερωτική Ηµερίδα για τα 

“Χρηµατοδοτικά Προγράµµατα της Νέας 

Προγραµµατικής Περιόδου 2021 – 2027 και 

τις ευκαιρίες για τους ΟΤΑ α΄ βαθµού”, την 

Πέµπτη 5 Μαΐου, στην Αθήνα. 

 

Στις εργασίες της Ηµερίδας παραβρέθηκε και µίλησε ο Γενικός Γραµµατέας 

Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης 

Σταυριανουδάκης. 

Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης. 

Ο κ. Σταυριανουδάκης τόνισε ότι: «Η 

Κυβέρνηση και ιδιαίτερα το Υπουργείο 

Εσωτερικών, αναγνωρίζοντας τη 

δυναµική των ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού 

στέκεται έµπρακτα δίπλα τους.  Η 

επιπρόσθετη οικονοµική ενίσχυσή της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης µε πέντε (5) 

δισεκατοµµύρια ευρώ και η 

εξασφάλιση αναπτυξιακών εργαλείων που διατίθενται σε αυτή (έως το 2027) 

ξεπερνούν τα 20 δις ευρώ και την καθιστούν σηµαντικό µοχλό βιώσιµης και 

ισόρροπης ανάπτυξης όλης της χώρας» Συµπλήρωσε  επίσης ότι:  «Η Τοπική 

Αυτοδιοίκηση έχει αποκτήσει σήµερα πια την αξιοπιστία που της άξιζε.» 



Αναφορικά µε τη συµβολή της Ε.Ε.Τ.Α.Α, ο Γενικός Γραµµατέας Εσωτερικών και 

Οργάνωσης πρόσθεσε ότι: «Οι Ηµερίδες της Ε.Ε.Τ.Α.Α. αποτελούν ένα ακόµα 

λιθαράκι στην προσπάθεια που καταβάλλουν όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς, προκειµένου 

να αξιοποιηθούν, µέσα από τα χρηµατοδοτικά εργαλεία, οι ευκαιρίες που 

παρουσιάζονται και αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και την κοινωνία 

συνολικά». Ο κ. Σταυριανουδάκης αναφερόµενος στην απορροφητικότητα των 

κονδυλίων, τόνισε: «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση µπορεί και οφείλει να αποκρίνεται στις 

σύγχρονες προκλήσεις µέσω της χρηστής αξιοποίησης των χρηµατοδοτικών εργαλείων 

που παρέχονται σε αυτή», και πρόσθεσε ότι «Η Κυβέρνηση εκτός από την οικονοµική 

ενίσχυσή των ΟΤΑ, λειτουργεί µεθοδικά και δίνει ουσιαστικές λύσεις όπως τη:  

• Στήριξη των οικονοµικών υπηρεσιών µε την επιβολή του 65% στις Τεχνικές 

Υπηρεσίες στους κύκλους της κινητικότητας  

• ∆ηµιουργία, µέσω της Ε.Ε.Τ.Α.Α.: α) Μητρώου Μηχανικών σε όλη την χώρα  

β) Πρόσληψη περίπου πενήντα (50) Μηχανικών για την ενίσχυση των ∆ήµων 

µε στόχο την κατάθεση ώριµων προτάσεων και την ορθή αξιοποίηση 

κονδυλίων που απορρέουν από τα αναπτυξιακά προγράµµατα  

• Προκήρυξη περίπου εξακοσίων πενήντα (650) Μηχανικών µέσω του, εν 

εξελίξει διαγωνισµού του ΑΣΕΠ, εξασφαλίζοντάς τους τη δυνατότητα της 

αξιοποίησης προσωπικού από τον ίδιο πίνακα (εγκρίσεις του 2022) 

• Απλοποίηση διαδικασίας έκδοσης αδειών των Υ.∆ΟΜ  

• Ανάθεση για την καταπολέµηση αυθαίρετης δόµησης  στο ΤΕΕ 

Τέλος, ο κ. Σταυριανουδάκης επεσήµανε ότι: «Το πρόγραµµα της Κυβέρνησης, 

αποτελεί εφαλτήριο πολλών ώριµων προτάσεων, που αν αξιοποιηθούν σωστά, θα 

αποδώσουν σύντοµα καρπούς». 

Ακολούθησαν σύντοµοι χαιρετισµοί από, τον Πρόεδρο και τον  ∆ιευθύνοντα 

Σύµβουλο της ΕΕΤΑΑ ∆ηµήτρη Μαραβέλια και  Σπυρίδων Σπυρίδων, 

αντίστοιχα,  τον εκπρόσωπο του ∆ηµάρχου  Αθηναίων, Αντιδήµαρχο Κλιµατικής 

Αλλαγής και Πρασίνου Χρήστο Τεντόµα, τον Γενικό Γραµµατέα της ΠΕ∆ 

Αττικής και  ∆ήµαρχο Λυκόβρυσης –Πεύκης  Τάσο Μαυρίδη , τον Περιφερειάρχη 

Αττικής Γιώργο Πατούλη και τον Γενικό ∆ιευθυντή της ΚΕ∆Ε Γιάννη 

Καραγιάννη. 

 

Στην Ηµερίδα παραβρέθηκε και η Αντιπρόεδρος της ΕΕΤΑΑ Ευαγγελία 

Γκόγκου.  

 



Ο Πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ, στο σύντοµο χαιρετισµό του, αναφέρθηκε στο σκοπό των 

Ηµερίδων που συνδιοργανώνει η ΕΕΤΑΑ µε το ΥΠΕΣ, την ΚΕ∆Ε και τις 13 ΠΕ∆, 

που δεν είναι άλλος από την όσο το δυνατόν πληρέστερη ενηµέρωση της 

Αυτοδιοίκησης για τα νέα χρηµατοδοτικά εργαλεία και τον σχεδιασµό τους. 

Ενηµέρωσε επιπλέον τους παρευρισκόµενους ∆ηµάρχους ότι, η ΕΕΤΑΑ, στην 

προσπάθεια να συµβάλλει µε την τεχνογνωσία και την εµπειρία των στελεχών της, 

ακόµη περισσότερο προς την κατεύθυνση αυτή και να φανεί πραγµατικός αρωγός 

στους ΟΤΑ, εκείνους που έχουν πραγµατική ανάγκη, προχώρησε στη δηµιουργία 

ενός καθηµερινά  επικαιροποιηµένου «Ηλεκτρονικού οδηγού χρηµατοδοτήσεων», 

που είναι διαθέσιµος στην ιστοσελίδα της Εταιρίας καθώς και στη δηµιουργία της 

Τεχνικής Υπηρεσίας, πρώτιστα για τους µικρούς ορεινούς και νησιωτικούς ∆ήµους, 

χωρίς όµως να αποκλείονται και οι ∆ήµοι της Αττικής. 

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΕΕΤΑΑ στο σύντοµο χαιρετισµό του, αφού 

παρουσίασε συνοπτικά τα εµβληµατικά έργα που η ΕΕΤΑΑ υλοποιεί, τόνισε το 

εύρος των χρηµατοδοτικών πηγών της νέας προγραµµατικής περιόδου, 

δ ί ν ο ν τα ς  ι δ ι α ί τ ε ρη  έµφαση  στο Πρόγραµµα «Αντώνης Τρίτσης», το οποίο 

χαρακτήρισε ως «εµπροσθοβαρές ΕΣΠΑ», υπό την έννοια της επικουρικότητας 

ώστε έργα, µετά από ωρίµανση να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ 2021 – 2027. 

Αναφέρθηκε επίσης στις κρίσιµες υστερήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στους 

τοµείς της υπο-στελέχωσης και της ελλιπούς/µη έγκαιρης ενηµέρωσης και στις 

πρωτοβουλίες της ΕΕΤΑΑ για να στηρίξει σε αυτούς τους τοµείς 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 και (β) µε τα 

Ηλεκτρονικά Μητρώα Μηχανικών Μελετητών και Βοηθών Επιβλεπόντων – 

Επιµετρητών που τηρεί. 

Κλείνοντας την οµιλία του, είπε χαρακτηριστικά 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 στόχους την ενδυνάµωση της οικονοµίας και την 

κοινωνική συνοχή. Έργα τα οποία όµως να είναι σε θέση στη συνέχεια να µπορεί 

να συντηρήσει, γιατί αλλιώς όλη η προσπάθεια δεν θα έχει το επιθυµητό 

αναπτυξιακό αποτέλεσµα µακροπρόθεσµα». 

 

Ο Γενικός Γραµµατέας της ΠΕ∆ Αττικής, αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα των 

χρηµατοδοτικών εργαλείων και την άµεση αξιοποίησή τους από την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, προκειµένου να αντιµετωπιστούν τα χρόνια προβλήµατα που 

αντιµετωπίζουν οι ∆ήµοι της χώρας. «Κάνουµε αγώνα δρόµου για να εντάξουµε έργα 

στον προγραµµατισµό µας και στην συνέχεια να τα υλοποιήσουµε. Αγωνιζόµαστε για 

την αξιοποίηση των χρηµατοδοτικών εργαλείων µε µοναδικό συµφέρον την 

προσφορά στον δηµότη και τη δηµιουργία έργων στις πόλεις µας. Θέλουµε να 

είµαστε χρήσιµοι, ως Αυτοδιοικητικοί στις τοπικές µας κοινωνίες, τους συµπολίτες 

µας αλλά  και να κάνουµε χρηστή διαχείριση», επεσήµανε ο κ. Μαυρίδης. 

Στόχος της Ηµερίδας, 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 Προϊστάµενος Ε.Υ.Θ.Υ. ∆ηµήτρης Φακίτσας, 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, ο Προϊστάµενος 

της ΕΥ∆ Αττικής ∆ηµήτρης ∆ρόσης και ο  Κοσµάς Σιδηρόπουλος, Στέλεχος 

ΕΕΤΑΑ – ΜΟ∆. 

− Στις ∆ράσεις του Πράσινου Ταµείου αναφέρθηκε, ο Πρόεδρος του Ταµείου 

Στάθης Σταθόπουλος, για το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης το Στέλεχος 

ΕΥ∆.Π.Α.Α. ∆ηµήτρης Παππάς, για τις ∆ράσεις του Ταµείου Ανάκαµψης στο 

Περιβάλλον, η Επικεφαλής του Γραφείου του Γενικού Γραµµατέα Χωρικού 

Σχεδιασµού και Αστικού Περιβάλλοντος Αυγή Βάσση,  ενώ τις ∆ράσεις του  

Ταµείου Ανάκαµψης που ενδιαφέρουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση εισηγήθηκε ο 

Γιάννης Γούπιος, ∆ιευθυντής Οικονοµικής Ανάπτυξης, Οργάνωσης και 

Περιβάλλοντος της ΕΕΤΑΑ. 

 

Επισυνάπτονται οι οµιλίες του Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη και 

του Γενικού ∆ιευθυντή της ΚΕ∆Ε Γιάννη Καραγιάννη. 

 

 

 

 

 

 


