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Συνάντηση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Κλέαρχου Περγαντά  µε τον 

Πρόεδρο της ΜΟ∆ ΑΕ. 

 

Συνάντηση µεταξύ του Περιφερειάρχη κ. Κλέαρχου Περγαντά  και του Προέδρου της Μ.Ο.∆. 

(Μονάδα Οργάνωσης ∆ιαχείρισης) Αναπτυξιακών Προγραµµάτων κ. Μάριο 

Καµχή πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη  6 Ιουνίου 2012 στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας. Στη διάρκεια της συνάντησης έγινε µια συνολική επισκόπηση της πορείας του ΕΣΠΑ στη 

Στερεά Ελλάδα, για την οποία ο Περιφερειάρχης υπογράµµισε ότι µετά την πρωτιά της Στερεάς 

Ελλάδας για το έτος 2011 διατηρείται  σταθερή η πρωτοκαθεδρία σε όλους τους δείκτες 

απορροφητικότητας του ΕΣΠΑ και το πρώτο πεντάµηνο του έτους 2012.  

 Στο γεγονός αυτό συµφώνησε ο κ. Καµχής, αναγνωρίζοντας την υψηλή απορρόφηση της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  στο ΕΣΠΑ, όπως προκύπτει αδιαµφισβήτητα από τα επίσηµα στοιχεία 

του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

 Παράλληλα, στη συνάντηση έγινε εκτενής αναφορά και σε προβλήµατα  που προκύπτουν από την 

γραφειοκρατία και τις χρονοβόρες διαδικασίες. Όπως είναι γνωστό, για την Περιφέρεια Στερεάς 

Ελλάδας (Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας) το 

συνολικό ύψος του ΕΣΠΑ ανέρχεται στα 252,57 εκατ. Ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του 

Προγράµµατος “Jessica”). Το 2011, µετά από συντονισµένες προσπάθειες του Περιφερειάρχη κ. 

Περγαντά, των Αντιπεριφερειαρχών, των Συλλογικών Οργάνων, της ∆ιαχειριστικής Αρχής, των 

εµπλεκόµενων φορέων και των δικαιούχων, η Στερεά Ελλάδα βρέθηκε στην κορυφή των 

Περιφερειών µε τη µεγαλύτερη υλοποίηση έργων και απορρόφηση κονδυλίων που έφτασε σε 

ποσοστό 62,05 %. 

 

Σε σταθερή τροχιά, η υλοποίηση του προγράµµατος και τους πρώτους µήνες του 2012, εξακολουθεί 

να καταγράφει εξαιρετικές επιδόσεις  Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς: «η 

Στερεά Ελλάδα καταγράφει άλλη µια συνεχόµενη πρωτιά, που είναι αποτέλεσµα σκληρής και 

επίπονης προσπάθειας, συνεχών συναντήσεων, διαρκούς παρακολούθησης της υλοποίησης των 



έργων και άµεσης επίλυσης προβληµάτων. Η επίτευξη των στόχων του 2011 και του πρώτου 

πενταµήνου του 2012, µας δηµιουργεί ακόµα µεγαλύτερες προσδοκίες, για τη χρονιά που 

διανύουµε, που εν µέσω οικονοµικής κρίσης απαιτεί ακόµα µεγαλύτερη προσπάθεια και γρήγορο 

αποτέλεσµα. Αυτή την κρίσιµη και δύσκολη περίοδο, είναι επιβεβληµένο να συνεχίσουµε αποδοτικά 

και να συντονίσουµε τις ενέργειές µας, έτσι ώστε µέσα από την επιτυχηµένη υλοποίηση του ΕΣΠΑ να 

συµβάλλουµε στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στη διατήρηση της αγοράς εργασίας και στην 

προοπτική για ένα καλύτερο µέλλον για την Περιφέρεια και την κοινωνία».   

Οι κ.κ. Περγαντάς και Καµχής συζήτησαν, επίσης, για την προετοιµασία και τον σχεδιασµό ενόψει 

της Πέµπτης Προγραµµατικής Περιόδου (2014-2020), όπου σύµφωνα µε τις νέες κατευθυντήριες 

γραµµές  ενισχύεται ο ρόλος της Περιφέρειας αλλά και τα περιφερειακά προγράµµατα µε την 

πρόβλεψη µεταβίβασης προς αυτά πόρων που έως τώρα κατευθύνονταν στα τοµεακά προγράµµατα 

των Υπουργείων. Ήδη  στον τοµέα αυτό στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει προηγηθεί µια 

σηµαντική προεργασία, σε συνεργασία µε τα αρµόδια Υπουργεία αλλά και µε  ευρωπαϊκούς φορείς.  
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