∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 26/11/2021
Σπύρος Σπυρίδων, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΕΕΤΑΑ από το Τακτικό Συνέδριο
της ΕΝ.Π.Ε : «Η συνεργασία των φορέων της Αυτοδιοίκησης, θα συµβάλει
δραστικά στην ισόρροπη ανάπτυξη της Χώρας»

Στο Τακτικό Συνέδριο της Ένωσης
Περιφερειών Ελλάδας, που διεξήχθη στις 23
και 24 Νοεµβρίου 2021, στη Αιδηψό, µε θέµα
«Περιφερειακή
∆ιακυβέρνηση,
οι
Περιφέρειες
στην
Πρώτη
Γραµµή»,
παραβρέθηκε και µίλησε ο ∆ιευθύνων
Σύµβουλος της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ)
Σπύρος Σπυρίδων.
Στο χαιρετισµό του ο κ. Σπυρίδων αναφέρθηκε
στις
σηµαντικές
προκλήσεις
που
αντιµετωπίζουν, τόσο η Ελλάδα όσο και
ευρύτερα η Ε.Ε., εξ΄ αιτίας της πανδηµίας του
κορονοϊού αλλά και της κλιµατικής αλλαγής.
Υπογράµµισε τις πρωτοβουλίες που πήρε η Ε.Ε. γενικότερα, αλλά και ειδικότερα η
Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθµού όσον αφορά στη Χώρας µας, παρεµβαίνοντας
δραστικά µε νέα χρηµατοδοτικά εργαλεία για την αντιµετώπιση των αναδυόµενων
αυτών κρίσεων, αντιδρώντας µε ταχύτητα και αποτελεσµατικότητα.
Αναφερόµενος στη συνέχεια στις ουσιαστικές αρµοδιότητες που έχουν πλέον οι 13
Περιφέρειες της χώρας, στον Προγραµµατισµό που αφορά στην Ανάπτυξη, σύµφωνα
µε το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, υπογράµµισε ότι δεν αρκεί µόνον η διαχείριση των
Περιφερειακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, αλλά απαιτείται ουσιαστική συµµετοχή
στον προγραµµατισµό των έργων και των δράσεων που έχουν περιφερειακή
εµβέλεια, εντάσσονται όµως, στα Τοµεακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ, στο
Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης και στο Πρόγραµµα του Ταµείου Ανάκαµψης και
Ανθεκτικότητας. «Θα ήταν ευχής έργο βέβαια, η ελληνική αυτοδιοίκηση να
αποκτήσει τη διοικητική ικανότητα των Περιφερειών και των ∆ήµων της υπόλοιπης
Ευρώπης και ιδιαίτερα των κρατών–µελών της Νοµισµατικής Ένωσης, για να µπορεί
να είναι περισσότερο αποτελεσµατική ιδίως όσον αφορά στον αναπτυξιακό της
ρόλο», είπε.

Στη συνέχεια ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΕΕΤΑΑ απαρίθµησε τις σηµαντικές
πρωτοβουλίες που ανέλαβε η Εταιρία µε τη στήριξη της ΚΕ∆Ε και του Υπουργείου
Εσωτερικών, στην κατεύθυνση ενίσχυσης του έργου των ΟΤΑ Α’ και Β΄ βαθµού, και
άµβλυνσης των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν, κυρίως οι µικροί νησιωτικοί και
ορεινοί ∆ήµοι.
Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Σπυρίδων αναφέρθηκε στα εµβληµατικά έργα που υλοποιεί η
ΕΕΤΑΑ αυτήν την περίοδο, µεταξύ άλλων, την κοινωνική πολιτική, την ανάπτυξη,
την οργάνωση και λειτουργία των ΟΤΑ, το περιβάλλον, τον ψηφιακό
µετασχηµατισµό των ∆ήµων και των Περιφερειών, τη νεολαία, την εκπαίδευση.
Ιδιαίτερη µνεία έκανε, στην Εναρµόνιση της επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής,
στην «Απλούστευση και Προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ Α΄και Β΄
βαθµού, στη σύσταση Τεχνικής Υπηρεσίας και τη δηµιουργία Ηλεκτρονικού
Μητρώου Μηχανικών για την υποστήριξη των αδύναµων ∆ήµων, τη διοργάνωση
ηµερίδων για την ενηµέρωση της Τ.Α. για τα «Χρηµατοδοτικά Προγράµµατα της
Νέας Προγραµµατικής Περιόδου 2021-2027 και τις ευκαιρίες για τους ΟΤΑ», τη
δηµιουργία «Ηλεκτρονικού Οδηγού Χρηµατοδοτήσεων», στην ιστοσελίδα της
ΕΕΤΑΑ, µε όλες τις πηγές χρηµατοδότησης που µπορεί να αξιοποιήσει η Τ.Α.
Παράλληλα, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΕΕΤΑΑ στάθηκε ιδιαίτερα στα σηµαντικά
Χρηµατοδοτικά Προγράµµατα που σχεδιάζονται αυτήν την περίοδο, τονίζοντας ότι η
αξιοποίησή τους 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 συµβάλουν 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»,τόνισε.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

