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Κλέαρχος Περγαντάς, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας : «Πετύχαµε να 

διαµορφωθούν πολύ καλύτεροι, πολύ πιο θετικοί όροι για τη χρηµατοδότηση της 

Περιφέρειάς µας τη νέα προγραµµατική περίοδο 2014-2020» 

 

Με απόλυτα ικανοποιητικό τρόπο εξελίχτηκαν οι διαρκείς παρεµβάσεις του Περιφερειάρχη 

Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχου Περγαντά, τόσο προς τους Υπουργούς της Ελληνικής 

Κυβέρνησης, όσο και προς τον Επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής για την αναθεώρηση των 

κανονισµών των Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων και κυρίως σε ότι αφορά στη διαµόρφωση νέας 

κατηγορίας κατάταξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που διαµορφώνει και νέους, 

καλύτερους όρους χρηµατοδότησης µε κοινοτικά κονδύλια. 

 

Επανειληµµένα ο κ. Περγαντάς είχε υποστηρίξει πως η µονοδιάστατη ερµηνεία του κριτηρίου 

του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, στέρησε από την Περιφέρειά µας πολύτιµους και αναγκαίους πόρους 

την προγραµµατική περίοδο 2007-2013 και πως θα έπρεπε εν όψει του νέου ΕΣΠΑ 2014-

2020 να ληφθούν υπόψη η πραγµατική κατάσταση της Στερεάς Ελλάδας σε συνάρτηση µε τις 

συνθήκες οικονοµικής κρίσης που βιώνει η χώρα µας. 

 

Στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων σχετικά µε τους κανονισµούς της επόµενης προγραµµατικής 

περιόδου, ο Περιφερειάρχης πρότεινε και υποστήριξε τη δηµιουργία ενδιάµεσης κατηγορίας 

Περιφερειών (περιφέρειες σε µετάβαση µεταξύ του 75-90 % του µέσου όρου της ΕΕ), σε 

συγκλίνουσα κατεύθυνση µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πολλά Κράτη Μέλη. 

 

Όπως επισηµαίνει ο κ. Περγαντάς : «Την πρότασή µας διατυπώσαµε προς τον Επίτροπο 

Περιφερειακής Πολιτικής κ. Johannes Hahn, τόσο κατά την επίσκεψή του τον περασµένο 



Οκτώβρη στην Αθήνα, όσο και κατά τη συνάντηση µας στις Βρυξέλλες στα τέλη του 

περασµένου Νοέµβρη. Επιπλέον σαν Περιφέρεια υποστηρίξαµε τις θέσεις µας 

συνυπογράφοντας στην κοινή πρωτοβουλία κατά τη Σύνοδο Ευρωπαϊκών Περιφερειών και 

Πόλεων στο St Polten της Αυστρίας τον Οκτώβρη του 2011. 

Παράλληλα κατ΄επανάληψη, µε παρεµβάσεις προς τους Υπουργούς της Ελληνικής 

Κυβέρνησης, ζήτησα να διεκδικήσουν την καθιέρωση αυτής της πρότασης και για την 

κατανοµή των κονδυλίων να ληφθούν υπόψη δεδοµένα που ανταποκρίνονται στην 

πραγµατική κατάσταση του επιπέδου ζωής της Στερεάς Ελλάδας, όπως τα αποτελέσµατα της 

παρατεταµένης ύφεσης, η ανεργία, η ύπαρξη αποµακρυσµένων, ορεινών περιοχών, η µείωση 

της οικονοµικής δραστηριότητας, αλλά και παράλληλα οι δυνατότητες αξιοποίησης νέων 

ευκαιριών και αντιµετώπισης των αναγκών µας, έτσι ώστε να προχωρήσουµε πιο δυνατοί στις 

συνθήκες που διαµορφώνονται για τη χώρα µας».   

 

«Ξεκινάµε τον σχεδιασµό του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 µε πολύ καλύτερους όρους» συνεχίζει ο 

Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας «Η πρώτη εγκύκλιος για την κατάρτιση του νέου 

προγράµµατος, που εκδόθηκε πρόσφατα από το Υπουργείο Ανάπτυξης, καθιερώνει ενδιάµεση 

κατηγορία περιφερειών (κατά κεφαλήν ΑΕΠ µεταξύ του 75 και του 90% του ευρωπαϊκού 

µέσου όρου) στην οποία συµπεριλαµβάνεται και η Στερεά Ελλάδα. Θεσµοθετεί δηλαδή την 

πρόταση που προωθήσαµε και υποστηρίξαµε όλο το διάστηµα των διαβουλεύσεων τόσο προς 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και προς την Ελληνική κυβέρνηση. 

Κι αυτό είναι µια πολύ ικανοποιητική, µια πολύ θετική εξέλιξη, αφού πλέον η Στερεά Ελλάδα 

αντιµετωπίζεται µε τις πραγµατικά επικρατούσες παραµέτρους, δηλαδή τις παραµέτρους της 

κρίσιµης οικονοµικής συγκυρίας, που επιβάλλουν µεγαλύτερη ενίσχυση, σε οικονοµικά 

µεγέθη, αλλά και διευρυµένο πεδίο επιλέξιµων δράσεων. 

 

Εποµένως, ο σχεδιασµός του νέου ΕΣΠΑ για τη Στερεά Ελλάδα ξεκινά µε πολύ καλύτερες 

προϋποθέσεις, αφού κατ΄αρχήν διορθώνονται οι αστοχίες της περιόδου 2007 – 2013, που 

οδήγησαν την Περιφέρειά µας στο Στόχο 2 της ανταγωνιστικότητας και οι περιορισµοί των 

χρηµατοδοτήσεων δεν µας επέτρεψαν να καλύψουµε τις µεγάλες ανάγκες του τόπου µας. 

Εµείς, ως Περιφέρεια, κινηθήκαµε ήδη έγκαιρα και αποτελεσµατικά, κατοχυρώνοντας µια νέα 

αφετηρία για τη Στερεά Ελλάδα, ενώ παράλληλα είµαστε έτοιµοι να εκπονήσουµε το νέο 

περιφερειακό µας πρόγραµµα για την 5η προγραµµατική περίοδο, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες 

που αναδεικνύονται και ενδυναµωµένοι να αντιµετωπίσουµε τη δύσκολη κατάσταση που 

βιώνει ο τόπος µας και οι πολίτες». 

 



 
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
 
 

Υψηλάντη 1, Λαµία 35100,  Τηλ. 22313 51244     e-mail : grafeiotypou@pste.gov.gr 
Κιν : 6974747048  


