
 
                                                               

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Το χρηματοδοτικό πλαίσιο της Νέας προγραμματικής Περιόδου και οι 

ευκαιρίες για την Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση  
Ιωάννινα, 15 Νοεμβρίου 2021 

 
Αθήνα, 16/11/2021 

 

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

την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και την Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) 

Περιφέρειας Ηπείρου, υλοποίησαν Υβριδική Ενημερωτική Ημερίδα για τα 

“Χρηματοδοτικά Προγράμματα της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021 – 2027 και τις 

ευκαιρίες για τους ΟΤΑ α΄ βαθμού”, την Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2021, στην πόλη των 

Ιωαννιτών.    

 

Στις εργασίες της Ημερίδας παραβρέθηκε και μίλησε ο Αν.  Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος 

Πέτσας. 

Στην ομιλία του, ο κ. Πέτσας 

αναφέρθηκε εκτενώς στα 

χρηματοδοτικά εργαλεία –με 

αιχμή το Πρόγραμμα «Αντώνης 

Τρίτσης» ύψους 2,5 δισ. ευρώ– 

που έχουν στα χέρια τους οι Δήμοι 

και οι Περιφέρειες, έπειτα από 

σχεδόν μία δεκαετία οικονομικής 

κρίσης, προκειμένου να 

υλοποιήσουν σημαντικά αναπτυξιακά έργα, τα οποία έχουν προτεραιοποιήσει. 

Τόνισε, δε, τη σημασία για ώριμες προτάσεις, καθώς και για γρήγορη 

απορρόφηση των κονδυλίων από τους Δήμους και τις Περιφέρειες. «Θα πρέπει να 

συμβασιοποιήσετε τις εντάξεις που έχετε πάρει. Να τις δημοπρατήσετε και να τις 

συμβασιοποιήσετε. Υπάρχουν σχετικά εύκολα έργα που μπορούν να προχωρήσουν 

πιο γρήγορα. Υπάρχουν και πιο σύνθετα έργα. Δεν υπάρχει, όμως, καμία 

δικαιολογία για έργα που έχουν ενταχθεί τον Απρίλιο, τον Μάιο, τον Ιούνιο, ή τον 

Ιούλιο να περιμένουμε μήνες μέχρι να γίνει η δημοπράτηση. Πρέπει να αφήσουμε 

χώρο για αυτούς που θέλουν και μπορούν να τρέξουν. Και υπάρχουν οι 

μηχανισμοί, προκειμένου από την πλευρά μας να σας βοηθήσουμε σε ο,τιδήποτε 

χρειάζεστε. Γιατί μόνο τότε, θα έχουμε τη δυνατότητα να καρπωθούμε και τις 

εκπτώσεις στον αρχικό προϋπολογισμό, που θα μας επιτρέψουν να εντάξουμε και 

άλλα έργα», επισήμανε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών απευθυνόμενος 

προς τους εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης. 



 

Αναφερόμενος στην απήχηση του Προγράμματος και στο πλήθος των προτάσεων 

που έχουν υποβληθεί, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών προανήγγειλε την 

αύξηση του χρηματοδοτικού φακέλου, προκειμένου –όπως είπε– όλοι οι Δήμοι και 

οι Περιφέρειες της χώρας να δουν, στο Πρόγραμμα, τις εντάξεις των έργων που 

προσδοκούν. Όπως υπογράμμισε ο κ. Πέτσας, το αμέσως επόμενο διάστημα –μετά 

και την έκδοση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης, η οποία βρίσκεται στην 

τελική φάση των υπογραφών– ο φάκελος του «Αντώνης Τρίτσης» θα φτάσει στα 

4,1 δισ. ευρώ, μέσω δύο βασικών ενεργειών: α) της αύξησης, η οποία προβλέπεται 

στο Πρόγραμμα σχετικά με την υπερδέσμευση (overbooking) και β) των 

συνεργειών με άλλα Προγράμματα, της μεταφοράς δηλαδή έργων σε άλλα 

χρηματοδοτικά εργαλεία. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε, 

μάλιστα, την άμεση μεταφορά από το «Αντώνης Τρίτσης» έργων ύδρευσης ύψους 

222 εκατ. ευρώ στο ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ. «Με την επόμενη 

αξιολόγηση που έχει προγραμματιστεί για την επόμενη εβδομάδα, θα έχουμε 

φτάσει σε εντάξεις έργων ύψους 1,4 δισ. μέσα σε πολύ λίγους μήνες. Και στόχος 

μας είναι, μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2022 να εξαντλήσουμε τον χρηματοδοτικό 

φάκελο που θα έχουμε στη διάθεσή μας. Και φυσικά δεν πρόκειται να 

σταματήσουμε εδώ», ανέφερε ο κ. Πέτσας.  

 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών εξήρε, τέλος, την καλή συνεργασία με την 

Ε.Ε.Τ.Α.Α., καθώς και τη συμβολή της στην ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου της 

Αυτοδιοίκησης. «Θα ήθελα να πω, ξανά, συγχαρητήρια για την διοργάνωση των 

ημερίδων αυτών και για την προσπάθεια που κάνετε –σε συνεργασία με την Κ.Ε.Δ.Ε. 

και τις κατά τόπους Π.Ε.Δ.– για να έχουμε αυτή την απαραίτητη κυκλοφορία της 

γνώσης και της όσμωσης μεταξύ ανθρώπων που θέλουν το καλό της Αυτοδιοίκησης 

και εργάζονται για αυτό. Από την πλευρά μου, σας διαβεβαιώνω ότι το Υπουργείο 

Εσωτερικών θα είναι δίπλα σας, προκειμένου να κάνουμε –από κοινού– το 

καλύτερο δυνατό για την Πατρίδα μας», κατέληξε ο κ. Πέτσας.  

 

Ακολούθησαν σύντομοι χαιρετισμοί από, τον, Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων Γεώργιο Στύλιο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΕΤΑΑ Σπυρίδων Σπυρίδων,τον 

Πρόεδρο της ΠΕΔ και Δήμαρχο Δωδώνης Χρήστο Ντακαλέτση,  τον Περιφερειάρχη Ηπείρου 

Αλέξανδρο Καχριμάνη και τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ και Δήμαρχο Τρικκαίων Δημήτρη 

Παπαστεργίου.  

 

Ο Διευθύνων 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, με 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 Δήμων, με προτεραιότητα 

σε μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς Δήμους ή σε Δήμους 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». 

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

αιρετοί και εργαζόμενοι από τους Δήμους της Ηπείρου, 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 Διευθυντής της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ Ιωάννης Φίρμπας, ο 

Προϊστάμενος Ε.Υ.Θ.Υ. Δημήτρης Φακίτσας, ο Ειδικός Γραμματέας ΕΤΠΑ & Ταμείου 

Συνοχής Γιώργος Ζερβός,ο Προϊστάμενος Τομέα Περιβάλλοντος ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ Νίκος 

Μαμαλούγκας, ο Προϊστάμενος της Μονάδας Β΄ της ΕΥΣΕΚΤ Χρήστος Κύρκογλου, η 

Προϊσταμένη της ΕΥΔ ΠΕΠ Ηπείρου Έφη Παπανικολάου και ο Κοσμάς Σιδηρόπουλος, 

Στέλεχος ΕΕΤΑΑ – ΜΟΔ. 

− Στις Δράσεις του Πράσινου Ταμείου αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου  

Στάθης Σταθόπουλος, στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης  η Προϊσταμένη Μονάδας 

Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων της Υ.Ε.Ε. ΠΑΑ 2014-2020 Έφη Κυρίτση, στις 

δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης στο Περιβάλλον η Επικεφαλής του γραφείου του Γ.Γ. 

Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Αυγή Βάσση,  ενώ για τις δράσεις του  

Ταμείου Ανάκαμψης που ενδιαφέρουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, εισηγήθηκε ο Γιάννης 

Γούπιος Διευθυντής Οικ. Ανάπτυξης, Οργάνωσης και Περιβάλλοντος της ΕΕΤΑΑ. 

 

 


