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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΠΕΡΓΑΝΤΑ 

 
Λαµία, 7 Φεβρουαρίου 2014 

 
 
[προσφωνήσεις] 

 

Με πολύ µεγάλη µου, µε ειλικρινή χαρά, καλωσορίζω τον Επίτροπο 

Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Jiohannes 

Hahn, στον τόπο µας, στη Στερεά Ελλάδα, στην Περιφέρειά µας. 

Και τον ευχαριστώ από καρδιάς, για τη σπουδαία τιµή µας έκανε να 

ανταποκριθεί στην πρόσκλησή µου, που έγινε τον Οκτώβριο στις 

Βρυξέλλες. Ο κύριος Επίτροπος, ο, επί τρία χρόνια, εξαίρετος 

συνεργάτης µας, ο διακεκριµένος φίλος, ο κ. Jiohannes Hahn, είναι 

σήµερα εδώ κοντά µας.  

Κι αυτή του η παρουσία αποδεικνύει τη στενή, καλή, ειλικρινή και 

αµφίδροµη σχέση που οικοδοµήσαµε αυτά τα χρόνια, µέσα από όσα 

µας ένωσαν : τη συστηµατική δουλειά µας, την αποτελεσµατικότητα 

στους στόχους µας, την ανταλλαγή των απόψεων, τους 

προβληµατισµούς για την αποδοτικότητα των Ευρωπαϊκών 

πολιτικών, τη θέληση να διεκδικήσουµε και να πετύχουµε 

περισσότερα και καλύτερα για τη Στερεά Ελλάδα. 

 

Βεβαίως, µαζί µε τον κ. Hahn, καλωσορίζω και ευχαριστώ όλους σας 

για την παρουσία σας και τη συµµετοχή σας στην σηµερινή µας 

συνάντηση. Μια σηµαντική συνάντηση, χρονικά και σηµειολογικά.  

 

Γιατί το 2014, που η χώρα µας ανέλαβε την Προεδρία της ΕΕ, η 

Στερεά Ελλάδα υποδέχεται τον Επίτροπο της Περιφερειακής 

Πολιτικής. Η δική µας Περιφέρεια δείχνει σήµερα, µε τον πιο 
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προφανή τρόπο, την αποδοτική, συστηµατική και συγκροτηµένη 

πορεία που χάραξε, εδώ και τρία χρόνια. ∆είχνει, µε την πιο καθαρή 

εικόνα, πως η Στερεά Ελλάδα ξεπερνά τα όριά της κι αναγνωρίζεται 

στον Ευρωπαϊκό χώρο. 

 

Άλλωστε γι΄αυτή τη Στερεά Ελλάδα δουλέψαµε και δουλεύουµε. Και 

αυτή τη δουλειά την παρουσιάζουµε – όπως και πριν λίγες µέρες 

στον απολογισµό – µε την αλήθεια των αριθµών. 

 

Κυρίες και κύριοι 

Μια από τις πιο κεντροβαρικές και σηµαντικές δράσεις µας στην 

Περιφέρεια, είναι η διαχείριση των συγχρηµατοδοτούµενων 

προγραµµάτων. Το ΕΣΠΑ 2007 -2013 & ΝΕΟ ΕΣΠΑ  2014-2020 

Που είναι τα πιο σηµαντικά, και – υπό συνθήκες οικονοµικής ύφεσης 

της χώρας – τα πιο αξιόπιστα χρηµατοδοτικά εργαλεία για την 

υλοποίηση έργων στη Στερεά Ελλάδα  

 

Να δώσουµε πρώτα µια σύντοµη και εποπτική εικόνα για την  

Πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ – Περιφερειακό Πρόγραµµα Στερεάς 

Ελλάδας 

 

Με πλήρη επίγνωση των δυνατοτήτων, αλλά και των αδυναµιών του 

ΕΣΠΑ και έχοντας παράλληλα στραµµένη την προσοχή µας στο νέο 

πρόγραµµα 2014-2020, προχωρήσαµε αυτά τα τρία χρόνια δουλειάς, 

για να κάνουµε το πρόγραµµα πιο εργοκεντρικό, πιο αποδοτικό, πιο 

αποτελεσµατικό. Και το πετύχαµε.  

 

Το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, καταλαµβάνει την πρώτη 

θέση σε ποσοστό απορρόφησης, ανάµεσα σε όλα τα Περιφερειακά 

Προγράµµατα. Με το αίτηµα πληρωµής του 2013 το ποσοστό 

απορρόφησης της Περιφέρειας βρίσκεται στο 94,45 %, ενώ η 

αµέσως επόµενη Περιφέρεια βρίσκεται στο 75%. 
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Γεγονός που επιβεβαιώνει πως το Πρόγραµµα εξελίσσεται πλήρως και 

αναµένεται να ολοκληρωθεί απρόσκοπτα. Είναι παράλληλα ένα 

πρόγραµµα µε σταθερά σηµεία αναφοράς την υλοποίηση χρήσιµων, 

αναγκαίων έργων σε κάθε γωνιά της Στερεάς Ελλάδας και τη 

συµβολή του στην πραγµατική οικονοµία του τόπου. 

 

Στο Πρόγραµµα της Στερεάς Ελλάδας, προβλέπεται η υλοποίηση 

δράσεων συνολικού προϋπολογισµού 514,76 εκ. €, έχει ως βασικούς 

εταίρους την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και τις δύο Ειδικές 

Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης των Τοµεακών Προγραµµάτων «Ψηφιακή 

Σύγκλιση» και «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηµατικότητα». 

 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σύµφωνα µε την ισχύουσα 

εκχώρηση από το Υπουργείο έχει αναλάβει τη διαχείριση 212,57 εκ. 

€, στα οποία προστίθενται και άλλα 59,74 εκ. €, που έχουν εκχωρηθεί 

από το ΕΠΠΕΡΑΑ για περιβαλλοντικές παρεµβάσεις. Επιπλέον, η Ε∆Α 

Στερεάς Ελλάδας διαχειρίζεται το ποσό των 4,2 εκ. € από το Τοµεακό 

Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007-2013» 

 

Ειδικότερα η πρόοδος ΕΠ ΘΣΗ στη Στερεά Ελλάδα, δηλαδή των 

212,57 εκ. είναι : 

 

Έχουν εκδοθεί 63 προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισµού 435,05 

εκ. €. 

Έχουν ενταχθεί 336 έργα  

Έχουν υπογραφεί συµβάσεις 273,89 εκ. € 

Έχουν δηλωθεί δαπάνες 200,78 εκ. €. 

Έχουµε ποσοστό απορρόφησης 94,45 % 

 

Σε ότι αφορά την εκχώρηση του ΕΠΠΕΡΑΑ  
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Η εκχώρηση του προγράµµατος στη Στερεά Ελλάδα, είναι 59,74 εκ. € 

µε επιπλέον 25 εκ. € εγκεκριµένη προγραµµατική υπερδέσµευση.  

Έχουν εκδοθεί 6 προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισµού 101,54 εκ. 

€  

Έχουν ενταχθεί 75 έργα προϋπολογισµού 93,99 εκ. €  

Έχουν γίνει συµβάσεις 30,06 εκ. € 

 

Σε ότι αφορά την εκχώρηση του πρρογράµµατος «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007-2013») στη Στερεά Ελλάδα 

 

Η εκχώρηση είναι 4,2 εκ. € 

Έχουν εκδοθεί 2 προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισµού 4,2 εκ. €  

Έχουν ενταχθεί 12 έργα, προϋπολογισµού 2,23 εκ. € που κυρίως 

αφορούν ΤΟΠΣΑ  

 

Κυρίες και κύριοι,  

αυτή την εποχή βρισκόµαστε προ των πυλών για το νέο ΕΣΠΑ σε 

επίπεδο χώρας και βεβαίως και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας την 

προγραµµατική περίοδο 2014-2020 

 

Το νέο ΕΣΠΑ θα αποτελείται από τέσσερα (4) εθνικά Τοµεακά 

Επιχειρησιακά Προγράµµατα και δεκατρία (13) ενισχυµένα, 

πολυτοµεακά και πολυταµειακά περιφερειακά προγράµµατα. 

 

Οι 13 Περιφέρειες θα διαχειρισθούν το 35% των πόρων του νέου 

ΕΣΠΑ – περίπου 5,4 δις ευρώ - αναλαµβάνοντας κρίσιµο και 

περισσότερο ενεργό ρόλο µε την υλοποίηση έργων και παρεµβάσεων 

σε όλους τους τοµείς της περιφερειακής οικονοµίας. Βέβαια, παρά 

την αύξηση σε σχέση µε το σηµερινό Πρόγραµµα, διεκδίκησή µας, 

ήταν να διαχειριστούν οι Περιφέρειες όχι το 35% αλλά το 50% του 

νέου ΕΣΠΑ. 

Στο νέο ΕΣΠΑ, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα έχει την µεγαλύτερη 

αύξηση στο ποσό που θα διαχειριστεί κατά την Περίοδο 2014-2020. 

Το νέο πρόγραµµα της Στερεάς Ελλάδας θα είναι περίπου 20,55 % 

µεγαλύτερο από το τρέχον. 
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Το Πρόγραµµα, που θα διαχειριστεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 

σύµφωνα µε την πρόταση του Υπουργείου Ανάπτυξης θα είναι 

166,68 εκατ. ευρώ Κοινοτικής Συνδροµής, στην οποία προσθέτοντας  

την εθνική συγχρηµατοδότηση κατά 50 % (δηλαδή, σύν 166,68 εκ. 

€) προκύπτει πως οι διαθέσιµοι πόροι για την Περιφέρεια Στερεάς 

Ελλάδας αναµένεται να φθάσουν τα 333,35 εκατ. Ευρώ.  

 

∆ηλαδή στο ισχύον ΕΣΠΑ διαχειριζόµαστε : 212,57 εκ. € + 59,74 εκ. 

€ εκχώρηση του ΕΠΠΕΡΑΑ + 4,2 εκ. € εκχώρηση του ΕΠΑΝΑ∆ = 

συνολικά 276,51 εκ. € 

 

Στο νέο ΕΣΠΑ αναλαµβάνουµε τη διαχείριση : 152,16 εκ. € από το 

ΕΤΠΑ + 138,68 εκ. € εκχώρηση του Ταµείου Συνοχής + 42,5 εκ. € 

του ΕΚΤ = συνολικά 333,35 εκ. €. 

 

Σε αυτούς θα πρέπει να προστεθούν και τα κονδύλια από το 33 % 

των πόρων από το πρόγραµµα της Αγροτικής Ανάπτυξης, οι οποίοι θα 

εκχωρηθούν στις Περιφέρειες για υλοποίηση δράσεων. 

 

Επίσης στο νέο ΕΣΠΑ διεκδικούµε: 

 

• Εκχώρηση πόρων από το ΕΤΠΑ του Τοµεακού 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα & 

Επιχειρηµατικότητα» για την υλοποίηση σηµαντικών έργων 

υποδοµής για την Περιφέρεια 

• Αύξηση εκχώρησης των πόρων από το Ταµείο Συνοχής για 

την ολοκλήρωση του σχεδιασµού της Περιφέρειας όσον 

αφορά παρεµβάσεις για στερεά απόβλητα.  

• Υλοποίηση µεγάλων έργων µε την ένταξή τους σε Τοµεακά 

Προγράµµατα. 

 

Κυρίες και κύριοι, 
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Αυτά τα χρόνια δουλέψαµε το ΕΣΠΑ, µε πολύ κόπο, αλλά και µε 

στόχους. Στόχους που οδήγησαν σε αποτελέσµατα, σε έργα χρήσιµα, 

σε παρεµβάσεις αναγκαίες για τον τόπο µας και την κοινωνία. 

Ενδεικτικά : 

� Υλοποιούµε µε τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας 

µεγάλους οδικούς άξονες : Θίσβη-Κανάβαρι, Άµφισσα-Λιδορίκι, 

Θήβα-Λιβαδειά-κόµβος Βαγίων, Κρέντη –Βαρβαριάδα- Άγραφα, 

Αταλάντη – Όρια Βοιωτίας / Φθιώτιδας , ΠΑΘΕ- Πορθµείο 

Γλύφας. 

 

� Παραδώσαµε 26 σχολικά συγκροτήµατα σε Εύβοια, Φθιώτιδα 

και Βοιωτία, και έχουµε σε εξέλιξη πλήθος άλλων παρεµβάσεων 

σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης. 

 

� Χρηµατοδοτούµε µεγάλα έργα στη Στερεά Ελλάδα, όπως το 

Νοσοκοµείο της Χαλκίδας, παρεµβάσεις για τη διαχείριση 

απορριµµάτων και ΧΥΤΑ σε Λιβαδειά, Θήβα, Φωκίδα, Λαµία, 

Κεντρική Εύβοια, αστικές αναπλάσεις στα έξι αστικά κέντρα 

της Στερεάς Ελλάδας και δεκάδες άλλα. 

 

Κυρίες και κύριοι, 

Ότι υλοποιούµε, ότι προχωρούµε φαίνεται : από τους αριθµούς, από 

τους δείκτες αποτελεσµατικότητας, από το φωτογραφικό υλικό που 

βλέπετε όλοι. 

 

Το 2014 σηµατοδοτεί την εκκίνηση του νέου ΕΣΠΑ. Μια νέα, µεγάλη 

ευκαιρία για τη Στερεά Ελλάδα από σήµερα µέχρι το 2020. 

Μια ευκαιρία χειροπιαστή και άµεση, αφού µπορεί να αρχίσει αµέσως 

η υλοποίησή του, κυρίως µε τα έργα της τρέχουσας περιόδου που θα 

συνεχιστούν και την επόµενη. 
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Που σηµαίνει πως θα εξελίσσονται εργασίες, θα έχουµε ενεργό 

πρόγραµµα, θα γίνονται πληρωµές, θα υπάρχει ροή κονδυλίων στην 

αγορά. 

 

Αυτή την ευκαιρία η Στερεά Ελλάδα πρέπει να την αξιοποιήσει µε τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Όπως και η χώρα. Που σε κεντρικό επίπεδο θα πρέπει να φροντίσει 

για τοµές που θα µετασχηµατίζουν τα κονδύλια του νέου ΕΣΠΑ σε 

έργο, πιο γρήγορα, πιο ευέλικτα, µε λιγότερη γραφειοκρατία, µε 

περισσότερη διαφάνεια.  

Πιο συγκεκριµένα, χρειάζονται : 

 

� Να αλλάξει το συγκεντρωτικό και γραφειοκρατικό µοντέλο 

διαχείρισης και εφαρµογής του ΕΣΠΑ και να απλοποιηθούν οι 

διαδικασίες ένταξης, χρηµατοδότησης και παρακολούθησης 

των έργων. 

 

� Να δοθεί έµφαση στις διαδικασίες δηµοκρατικού 

προγραµµατισµού, που σηµαίνει ενίσχυση του ρόλου των 

αιρετών Περιφερειών. 

 

 

� Να γίνουν οι αναγκαίες θεσµικές ρυθµίσεις που θα 

επισπεύδουν τις συνθήκες υλοποίησης των έργων. Κορυφαίο 

παράδειγµα οι απαλλοτριώσεις, που πρέπει να συντελούνται 

προς όφελος του δηµοσίου συµφέροντος. 

 

� Να προχωρήσουν, να ολοκληρωθούν και πάνω απ΄όλα να 

εφαρµοστούν οι βασικές εθνικές µεταρρυθµίσεις – οριζόντια 

προϋπόθεση αναπτυξιακής δυναµικής σε τοπικό και εθνικό 

επίπεδο. Ενδεικτικά: 

• Το κτηµατολόγιο 
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• Το δασολόγιο 

• Τα χωροταξικά και ο καθορισµός χρήσεων 

γης 

• Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, που πέραν 

των άλλων, συµβάλλει στον περιορισµό της 

διαφθοράς και της διαπλοκής. 

Κυρίες και κύριοι, 

Το µεγάλο στοίχηµα του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, που σχεδιάζουµε 

σήµερα, είναι να υπερβεί η Στερεά Ελλάδα το δυϊσµό της. Έναν 

δυϊσµό ακατανόητο που βρίσκεται ανάµεσα στην υψηλή ανεργία και 

στη µεγάλη απώλεια θέσεων εργασίας και στη στατιστική εµφάνιση 

πλούτου λόγω του πλασµατικού ΑΕΠ. 

Μια κατάσταση δηλαδή, όπου η Στερεά Ελλάδα καλείται να 

αντιµετωπίσει τα ίδια και ίσως – λόγω της γεωγραφικής της 

πολυµορφίας - περισσότερα προβλήµατα µε τις άλλες Περιφέρειες, 

από άλλη θέση. 

 

Απέναντι σ΄αυτή την πρόκληση, που εµείς παλέψαµε και πετύχαµε 

περισσότερα (όπως τη µεγαλύτερη αύξηση στο νέο ΕΣΠΑ) πρέπει να 

προτάξουµε και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα αυτού του τόπου : 

Την ισχυρή δυναµική του σε παραγωγή, τη στρατηγική γεωγραφική 

του θέση, το σηµαντικό τουριστικό και πολιτιστικό του πλούτο. 

 

Με τα δυνατά µας σηµεία, τις προκλήσεις των καιρών, το όραµα για 

το πώς θέλουµε τον τόπο και την κοινωνία, βαδίζουµε 

επικεντρωµένοι σε ένα κεντρικό στόχο : να αναδείξουµε τις νέες 

ευκαιρίες που θα φέρουν τη Στερεά Ελλάδα πιο κοντά στην ισόρροπη 

σύγκλιση, στην κοινωνική και οικονοµική συνοχή. 

 

Κλείνοντας, ευχαριστώ για µια ακόµα φορά τον Επίτροπο k. 

Jiohannes Hahn, που µας έδωσε τη χαρά να τον υποδεχτούµε και να 
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συνοµιλήσουµε για όλα τούτα τα σηµαντικά ζητήµατα του τόπου µας, 

καθώς και όλους εσάς που είστε µαζί µας. 

 


