
1 

 

Αξιότιµε Κύριε ∆ιευθύνοντα Σύµβουλε της ΕΕΤΑΑ 

Αξιότιµε Κύριε Πρόεδρε της ΚΕ∆Ε, 

Αξιότιµε Κύριε Πρόεδρε της ΠΕ∆Α Αττικής, 

Αγαπητοί ∆ήµαρχοι και στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

Φίλες και Φίλοι, 

 

Θέλω καταρχήν να σας ευχαριστήσω θερµά για την πρόσκληση να 

συµµετάσχω στις εργασίες της ηµερίδας που οργανώνει η ΕΕΤΑΑ µε στόχο 

την ενηµέρωση των ∆ήµων για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2021-2027. 

Ωστόσο ανειληµµένες υποχρεώσεις µου ως Αντιπροέδρου της ΕΝΠΕ δεν µου 

επιτρέπουν να παραβρίσκοµαι σήµερα µαζί σας. Είναι σίγουρο όµως ότι τόσο 

τα στελέχη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που έχουν 

προσκληθεί όσο και η ∆ιαχειριστική µας Αρχή µε τον Προϊστάµενο της, θα 

δώσουν τις κατάλληλες απαντήσεις στα ερωτήµατα των συµµετεχόντων. 

Είναι δεδοµένου ότι η στήριξη της Περιφέρειας Αττικής µέσω των 

Ευρωπαϊκών ∆ιαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταµείων, αποτελεί διαχρονικά 

ένα πολύ σηµαντικό αναπτυξιακό εργαλείο για τις επιχειρήσεις και τους 

πολίτες της Περιφέρειας µας. Οι πόροι του ΕΣΠΑ διαχρονικά κατευθύνονται 

για τη στήριξη των αδύναµων και ευάλωτων οµάδων πληθυσµού, µε στόχο 

την µείωση των ανισοτήτων, αλλά και για την ενίσχυση εκείνων των 

αναπτυξιακών κλάδων προτεραιοτήτων που δύναται να οδηγήσουν µια 

Περιφέρεια σε βιώσιµη, έξυπνη και δίκαιη ανάπτυξη, 

Ειδικά την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο 2014-2020, όπου η Περιφέρεια 

µας βίωσε σηµαντικά αρνητικά γεγονότα (ενδεικτικά αναφέρω τις πληµµύρες 

στη Μάνδρα το 2017, τη φωτιά στο Μάτι το 2018, την πανδηµία covid19 το 

2020), οι πόροι του ΕΣΠΑ αποτέλεσαν ένα σηµαντικό στήριγµα για τους 

πολίτες και τις επιχειρήσεις. Συγκεκριµένα αναφέρω ότι µέσω του ΠΕΠ 

Αττικής 2014 – 2020, κατασκευάστηκε και ολοκληρώθηκε το έργο 

αντιπληµµυρικής προστασίας της ευρύτερης περιοχής της Μάνδρας που ήταν 

µια από τις αιτίες των πληµµυρών του 2017, χρηµατοδοτήθηκαν περίπου 400 

επιχειρήσεις µε έδρα τους ∆ήµους που περιβάλλουν τη Μάνδρα και το Μάτι 
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για την κάλυψη της απώλειας εισοδήµατος που είχαν ως αποτέλεσµα των 

ακραίων φαινοµένων που αναφέρθηκαν ανωτέρω, ενώ περίπου 10.000 

µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως πληγείσες 

από τον Covid 19, έλαβαν ενίσχυση µε παροχή κεφαλαίου κίνησης ύψους έως 

40.000€. Το σύνολο των παραπάνω εµβληµατικών δράσεων και ένας ακόµα 

µεγάλος αριθµός 750 συνολικά παρεµβάσεων, χρηµατοδοτούνται από το 

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αττική» 2014-2020, ο 

προϋπολογισµός του οποίου ξεπερνάει το 1 ∆ις Ευρώ. 

Αξιότιµοι Κύριοι, 

Είναι γεγονός ότι η Περιφέρεια Αττικής είναι η µεγαλύτερη Περιφέρεια της 

Ελλάδας µε πληθυσµό που ξεπερνάει τα 3,8 εκ., διαθέτοντας παράλληλα το 

υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ και ένα από τα µικρότερα ποσοστά ανεργίας 

µεταξύ των 13 Περιφερειών της Χώρας. Όµως οι ανάγκες της Περιφέρειας 

Αττικής είναι µεγάλες, σηµαντικές και διαχρονικές, όπως εξάλλου 

πιστοποιούνται από µια σειρά δεικτών αειφορίας και ποιότητας ζωής της 

Eurostat, όπως το προσδόκιµο ζωής, η πυκνότητα πληθυσµού, η αναλογία 

πρασίνου ανά κάτοικο και τετραγωνικό µέτρο κλπ. Επιπρόσθετα θα ήθελα να 

µοιραστώ µαζί σας, ένα απόσπασµα από την πρόσφατη σχετικά έκθεση του 

ΟΟΣΑ για την πολιτική συνοχής στην Ελλάδα, η οποία αναφέρει επί λέξει: 

«Με ρυθµό ανάπτυξης της Χώρας 2% κατά έτος, η Ελλάδα θα επανέλθει σε 

επίπεδα προ κρίσης σε 15 έτη, ενώ µε ρυθµό ανάπτυξης της Περιφέρειας 

Αττικής 3% ετησίως, η περίοδος ανάκαµψης µειώνεται στα µισά (ήτοι 7 έτη)». 

∆ηλαδή η παραγωγικότητα της Αττικής µας, είναι το κλειδί για την ανάκαµψη 

του συνόλου των οικονοµικών µεγεθών της Χώρας. 

Το νέο Περιφερειακό µας Πρόγραµµα για την περίοδο 2021-2027, το οποίο 

αναµένεται να εγκριθεί στο προσεχές διάστηµα, περιλαµβάνει µια πληθώρα 

παρεµβάσεων αναπτυξιακού χαρακτήρα, που θέλουµε να υλοποιήσουµε την 

προσεχή 7ετία. Ειδικότερα το νέο Πρόγραµµα της Αττικής έχει έναν 

προϋπολογισµό που ξεπερνάει τα 1,6 ∆ις Ευρώ, αυξηµένο κατά 54% σε 

όρους δηµόσιας δαπάνης, σε σύγκριση µε την τρέχουσα προγραµµατική 

περίοδο 2014-2020. 

Οι βασικοί πυλώνες χρηµατοδότησης θα είναι: 
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• 200 εκ. ευρώ για δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας, της 

έρευνας και της καινοτοµίας 

• 330 εκ. € για δράσεις εξοικονόµησης ενέργειας και αντιµετώπισης των 

επιπτώσεων από την κλιµατική αλλαγή 

• 130 εκ. € για Βιώσιµα και «έξυπνα» µεταφορικά δίκτυα και για τη 

βελτίωση της οδικής ασφάλειας 

• 650 εκ. € για την Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής, τη βελτίωση της 

υγειονοµικής περίθαλψης και για την κατασκευή υποδοµών 

εκπαίδευσης και κοινωνικής πρόνοιας 

• 290 εκ. € για την υλοποίηση σχεδίων ολοκληρωµένων χωρικών 

επενδύσεων  

Είναι σκόπιµο να τονιστεί ότι ένας σηµαντικότατος προϋπολογισµός των 

δράσεων του νέου Περιφερειακού µας προγράµµατος, θα στοχεύει στην 

ενίσχυση των 66 δήµων µας, προκειµένου να µειωθούν οι ενδοπεριφερειακές 

ανισότητες και να επιτευχθεί ισόρροπη ανάπτυξη. Ειδικότερα προβλέπεται:  

• η συνέχιση και ενίσχυση όλων των κοινωνικών δοµών που λειτουργούν 

υπό την οµπρέλα των δήµων, όπως κέντρα κοινότητας, δοµές 

αστέγων, δοµές παροχής βασικών αγαθών κλπ. 

• η ενίσχυση του ψηφιακού µετασχηµατισµού και η ανάπτυξη ψηφιακών 

υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις από τους ΟΤΑ  

• η ενεργειακή αναβάθµιση δηµοτικών κτιρίων και η ενίσχυση της 

πρωτοβουλίας των ενεργειακών κοινοτήτων 

• η κατασκευή και ολοκλήρωση έργων αντιπληµµυρικής προστασίας στις 

ζώνες υψηλού κινδύνου πληµµύρας της Αττικής 

• ο εκσυγχρονισµός δικτύων ύδρευσης σε νησιωτικές περιοχές και 

παραλιακές ζώνες που αντιµετωπίζουν ζητήµατα ποιότητας ή/και 

επάρκειας 

• η ολοκλήρωση των έργων αποχέτευσης στους οικισµούς Γ 

Προτεραιότητας της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ, σε συνεργασία µε το 

αντίστοιχο τοµεακό πρόγραµµα. 

• η χρηµατοδότηση γωνιών ανακύκλωσης σε όλους τους δήµους της 

Αττικής 
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• η δηµιουργία ποδηλατοδρόµων µητροπολιτικού χαρακτήρα και η 

ανασύσταση και αποκατάσταση υγροτόπων περιφερειακής εµβέλειας. 

• η προµήθεια εξοπλισµού πολιτικής προστασίας σε τοπικό / δηµοτικό 

επίπεδο. 

• η κατασκευή παιδικών σταθµών και σχολείων σύµφωνα µε τις ανάγκες 

του κάθε δήµου 

• η κατασκευή και επέκταση κέντρων υγείας αστικού τύπου και η 

ενίσχυση του θεσµού των ΚΕΠ Υγείας 

• η υλοποίηση έργων οδικής ασφάλειας εντός αστικού ιστού  

• η υλοποίηση έργων αναβάθµισης των λιµένων Λαυρίου και Ραφήνας 

καθώς και η βελτίωση της διασύνδεσης µε τα νησιά του 

Αργοσαρωνικού 

• η υλοποίηση Ολοκληρωµένων Χωρικών Επενδύσεων τόσο εντός όσο 

και εκτός του πολεοδοµικού συγκροτήµατος Αθήνας – Πειραιά, στη 

βάση της ετοιµότητας των αστικών αρχών. 

 

Φίλες και Φίλοι, 

Ο τρόπος που υλοποιούµε το ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια Αττικής υπηρετεί το 

συνολικό εθνικό σχεδιασµό για την αναγέννηση της ελληνικής οικονοµίας, µε 

ανάταξη και αναβάθµιση του παραγωγικού και κοινωνικού ιστού της χώρας, 

δηµιουργία και διατήρηση βιώσιµων θέσεων απασχόλησης, έχοντας ως αιχµή 

την εξωστρεφή, καινοτόµο και ανταγωνιστική επιχειρηµατικότητα. Με 

γνώµονα την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τις αρχές της αειφόρου 

ανάπτυξης. Είναι η δική µας συµβολή, σε µια ευρωπαϊκή, εθνική και τοπική 

προσπάθεια, που θέτει στο επίκεντρό της τον άνθρωπο και υπηρετεί τις 

ευρωπαϊκές αρχές κι αξίες, το ευρωπαϊκό µοντέλο ζωής.  

Χωρίς χρονοτριβές και µε σχέδιο, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιµα 

χρηµατοδοτικά εργαλεία, θα συνεχίσουµε να εργαζόµαστε µε στόχο την 

αναπτυξιακή επανεκκίνηση της Αττικής µας σε όλα τα επίπεδα. 

Σας ευχαριστώ θερµά για την προσοχή σας. 
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