
 

                                                               

 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Το χρηµατοδοτικό πλαίσιο της Νέας προγραµµατικής Περιόδου και οι ευκαιρίες 

για την Πρωτοβάθµια Τοπική Αυτοδιοίκηση  

Λαµία, 8 ∆εκεµβρίου 2021 

 

Αθήνα, 9/12/2021 

 

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

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

(ΠΕ∆) Στερεάς Ελλάδας, υλοποίησαν Υβριδική Ενηµερωτική Ηµερίδα για τα 

“Χρηµατοδοτικά Προγράµµατα της Νέας Προγραµµατικής Περιόδου 2021 – 2027 και 

τις ευκαιρίες για τους ΟΤΑ α΄ βαθµού” την Τετάρτη 8 ∆εκεµβρίου 2021, στην πόλη της  

Λαµίας (Πολιτιστικό Κέντρο ∆ήµου Λαµιέων, Λεωνίδου 9-11). 

 

Την  Ηµερίδα χαιρέτησαν, ο 

Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων 

Σύµβουλος της ΕΕΤΑΑ 

∆ηµήτρης Μαραβέλιας και 

Σπύρος Σπυρίδων αντίστοιχα, 

ο Περιφερειάρχης Στερεάς 

Ελλάδας Θεοφάνης Σπανός, ο 

Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε και 

∆ήµαρχος Τρικκαίων ∆ηµήτρης 

Παπαστεργίου, εκ µέρους της 

ΚΕ∆Ε, ο Γενικός Γραµµατέας 

και ∆.Σ. Πύλου-Νέστορος 

∆ηµήτρης Καφαντάρης και ο Πρόεδρος της ΠΕ∆ Στερεάς Ελλάδας και ∆ήµαρχος 

Καρπενησίου Νικόλαος Σουλιώτης.  

 

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. 

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΕΕΤΑΑ, 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. 



Αναφέρθηκε επίσης στις 

κρίσιµες υστερήσεις της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης στους 

τοµείς της στελέχωσης και της 

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, (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. 

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» 

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, επεσήµανε ότι, «η διοργάνωση των συγκεκριµένων 

Ηµερίδων σηµατοδοτεί όχι µόνον την αγαστή συνεργασία του Α΄ και Β΄ βαθµού 

Αυτοδιοίκησης, αλλά  ουσιαστικά και πρακτικά, τη τεχνική δουλειά που πρέπει να γίνει, 

ώστε, εν όψει των νέων χρηµατοδοτικών εργαλείων που αναπτύσσονται σήµερα, να 

προετοιµαστούν οι ∆ήµαρχοι και οι Περιφερειάρχες, τόσο στην οργάνωση και την ιεράρχηση 

των προτεραιοτήτων, όσο και στο σχεδιασµό των µελετών, προκειµένου νε επιτευχθεί ο 

στόχος που δεν είναι άλλος από την απορρόφηση όσο το δυνατόν περισσότερων κονδυλίων 

για την πραγµατοποίηση  εκείνων των έργων που θα αποφέρουν τη µέγιστη υπεραξία, 

κοινωνική και οικονοµική, για τους πολίτες». 

 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». 

 

Αναφερόµενος στην ΕΕΤΑΑ και το ρόλο της, σηµείωσε 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. 



 Ο Γενικός Γραµµατέας της ΚΕ∆Ε, αναφέρθηκε στο πάγιο αίτηµα της ΚΕ∆Ε για 

την εφαρµογή της Κοινοτικής Οδηγίας για επικουρικότητα, εγγύτητα, κοινή 

διαβούλευση και κοινό σχεδιασµό Προγραµµάτων, από όλους τους φορείς της 

Αυτοδιοίκησης και το ΥΠΕΣ γιατί, «µόνο µε τον κοινό σχεδιασµό και τη συµµετοχή 

όλων των εµπλεκόµενων φορέων, θα γίνει δυνατή η απορρόφηση περισσότερων  

έργων για τους ∆ήµους και τις Περιφέρειες γενικότερα», είπε.  

Έκανε ακόµη µικρή αναφορά στην ΕΕΤΑΑ και τον ρόλο που καλείται να παίξει στο 

χώρο, χαρακτηρίζοντάς την «βραχίονα της Αυτοδιοίκησης». 

 

Τέλος, Ο Πρόεδρος της ΠΕ∆ Στερεάς Ελλάδας, στο σύντοµο χαιρετισµό του, χαρακτήρισε 

τις Ηµερίδες που πραγµατοποιούνται σε όλη την Ελλάδα, «γέφυρα των µικρών και µεγάλων 

∆ήµων και ελπίδα προοπτικής για µια συνεργασία που θα δώσει τη δυνατότητα στους ΟΤΑ, 

να είναι πιο αποτελεσµατικοί, να βλέπουν κατάµατα τις χρηµατοδοτήσεις και να µην χάνουν 

τις ευκαιρίες. Η Αυτοδιοίκηση πρέπει να αλλάξει ταχύτητα, και στην ολοκλήρωση των 

µελετών και στη στόχευση αλλά και στη δηµοπράτηση και εκτέλεση έργων», σηµείωσε. 

 Στόχος της Ηµερίδας, στην οποία συµµετείχαν δια ζώσης και διαδικτυακά περίπου 100 

αιρετοί και εργαζόµενοι από τους ∆ήµους της ΠεριφέρειαςΣτερεάς Ελλάδας, 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, ο Προϊστάµενος της ΕΥ∆ Στερεάς 

Ελλάδας Κωνσταντίνος Λέµας  και ο  Κοσµάς Σιδηρόπουλος, Στέλεχος ΕΕΤΑΑ – 

ΜΟ∆. 

− Στις ∆ράσεις του Πράσινου Ταµείου αναφέρθηκε η Κωνσταντίνα Αγκρά, 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. 

 

 

 

 

 

 


