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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με παρέµβαση – οµιλία του Περιφερειάρχη Κλέαρχου Περγαντά ξεκίνησε η
ηµερίδα για το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, που διοργανώθηκε από την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, την ΠΕ∆ και την ΕΕΤΑΑ

Επίκαιρη ηµερίδα πραγµατοποιήθηκε στη Λαµία στις 21 Μαρτίου 2014, µε θέµα «Το
νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 – Οι προτεραιότητες για τους ∆ήµους», µε κοινή διοργάνωση
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων (ΠΕ∆) και της
Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ).

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και συµµετείχαν Αντιπεριφερειάρχες και Περιφερειακοί
Σύµβουλοι, ∆ήµαρχοι της Στερεάς Ελλάδας, εκπρόσωποι και στελέχη της
Αυτοδιοίκησης και των φορέων της, καθώς και εκπρόσωποι θεσµικών και
παραγωγικών φορέων της Στερεάς Ελλάδας.
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι παρευρισκόµενοι παρακολούθησαν τις οµιλίες του
Περιφερειάρχη Κλέαρχου Περγαντά και του Προέδρου της ΠΕ∆ Ευάγγελου Τετριµίδα,
καθώς και τις παρουσιάσεις των οµιλητών :
κ. Ι. Γούπιου, ∆ιευθυντή Ανάπτυξης κ, Οικονοµικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
, ΕΕΤΑΑ

κ. Ι. Φίρµπα, Προϊστάµενου της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού
και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας
κ. Α. Παπαθανασίου, Προϊσταµένης Ε∆Α Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Η έναρξη της ηµερίδας έγινε µε χαιρετισµό οµιλία του Περιφερειάρχη, ο οποίος
αναφέρθηκε στα αποτελέσµατα του ΕΣΠΑ 2007-2013 και στο σχεδιασµό του νέου
ΕΣΠΑ 2014-2020 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας µε «πέντε αλήθειες και ένα
µύθο»

“Αλήθεια πρώτη :
Η Στερεά Ελλάδα είναι στην κορυφή της απορρόφησης του ΕΣΠΑ, σε εθνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο, µε ποσοστό απορρόφησης 94,45 %.
Αλήθεια δεύτερη :
ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας = Πρόγραµµα εργοκεντρικό. Με µεγάλες
σηµαντικές και χρήσιµες παρεµβάσεις, σε όλους τους τοµείς, σε κάθε γωνιά της
Στερεάς Ελλάδας.
Αλήθεια τρίτη :
Εξασφαλίσαµε ένα νέο µεγαλύτερο ΕΣΠΑ 2014-2020 για τη Στερεά Ελλάδα ύψους
333,35 εκ. €, αυξηµένο κατά 20,55 % σε σχέση µε το τρέχον.
Αλήθεια τέταρτη :
Το νέο ΕΣΠΑ της Στερεάς Ελλάδας, ενισχύεται ακόµα παραπάνω µε πόρους για την
αγροτική ανάπτυξη.
Αλήθεια πέµπτη :
Οι συνεχείς διεκδικήσεις και παρεµβάσεις για να δεσµεύσουµε περισσότερα κονδύλια,
για να πετύχουµε περισσότερα για τον τόπο και την κοινωνία.

Και ένας µύθος :
Πως ότι κάναµε, δροµολογήσαµε, πετύχαµε, έγινε απλά, οµαλά και άκοπα.”

Στη συνέχεια ο κ. Περγαντάς αναφέρθηκε σε σηµαντικές τοµές που πρέπει να γίνουν
για την αναβάθµιση του ρόλου της Αυτοδιοίκησης και την µεγαλύτερη αξιοποίηση
των κονδυλίων καθώς και στις προκλήσεις του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 για τη Στερεά
Ελλάδα, λέγοντας συγκεκριµένα :
«Το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι µια µεγάλη πρόκληση για τη Στερεά Ελλάδα.

Απέναντι σ’ αυτή την πρόκληση, που εµείς παλέψαµε και καταφέραµε 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.
Κεντρικός στόχος είναι να αναδειχθούν οι νέες ευκαιρίες που θα φέρουν τη Στερεά
Ελλάδα πιο κοντά στην ισόρροπη σύγκλιση, στην κοινωνική και οικονοµική συνοχή.»

Τέλος, ο Περιφερειάρχης τοποθετήθηκε µε πολιτικό και αυτοδιοικητικό λόγο,
τονίζοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο των ΟΤΑ στην εξυπηρέτηση του δηµόσιου
συµφέροντος, και στην τοπική κοινωνική και οικονοµική ζωή. Χαρακτηριστικά
επεσήµανε :
«Η Αυτοδιοίκηση πάνω απ΄όλα έχει συµµέτοχο τον πολίτη.
Απέναντι σ΄αυτόν τον πολίτη η ευθύνη είναι µεγάλη. Όχι µόνο για να προχωρήσουµε
αξιόπιστα για όσα πρέπει να αλλάξουν, αλλά κυρίως για να δώσουµε άµεσες και
αποτελεσµατικές λύσεις στα προβλήµατά του.
Εκεί θα κριθούµε εν τέλει όλοι : κόµµατα, φορείς και πρόσωπα.»

Επισυνάπτονται :
Πλήρες κείµενο της οµιλίας του Περιφερειάρχη
Φωτογραφικό υλικό της ηµερίδας

