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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

“Ημερίδα με τίτλο: Το χρηματοδοτικό πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου και οι
ευκαιρίες για την Τοπική Αυτοδιοίκηση”.
Στη Λαμία (αίθουσα εκδηλώσεων Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Λαμιέων), την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε ημερίδα με πρωτοβουλία της ΕΕΤΑΑ και με τη στήριξη της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας και της
ΚΕΔΕ, με θέμα: «Το χρηματοδοτικό πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου και οι ευκαιρίες για την Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε με υβριδικό τρόπο, δηλαδή με φυσική παρουσία αλλά και μέσω
τηλεδιάσκεψης. Συμμετείχε ο Πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ, κ. Μαραβέλιας, ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. Στερεάς
Ελλάδας και Δήμαρχος Καρπενησίου, κ. Σουλιώτης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ. Σπανός,
ο Δ/νων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ, κ. Σπυρίδων, ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ, κ. Καφαντάρης,
στελέχη Υπουργείων, Διαχειριστικών Αρχών και Ταμείων καθώς και Δήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι
και στελέχη όλων των Δήμων της Στερεάς Ελλάδας. Διαδικτυακά χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος
της ΚΕΔΕ, κ. Παπαστεργίου.
Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας © 2016, τηλ. 22310-27368, e-mail info@pedstereas.gr.
Σχεδιασμός & δημιουργία ΓΝΩΣΙΣ Computers. Όροι χρήσης – Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Σελίδα 1 από 4

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ “Ημερίδα με τίτλο: Το
Δημοσίευση από ΠΕΔ Στερεάς
Ελλάδας (https://pedstereas.gr)
Σκοπός της ημερίδας ήταν να παρουσιαστούν στους Δήμους της Στερεάς Ελλάδας οι πηγές
χρηματοδότησης της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021 – 2027, προκειμένου να υλοποιηθούν
έργα της τοπικής αυτοδιοίκησης που είναι συμβατά με αυτές.
Ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας και Δήμαρχος Καρπενησίου, Νίκος Σουλιώτης ανέφερε
μεταξύ άλλων: «Τα τελευταία χρόνια η πατρίδα μας, είτε λόγω της κρίσης, είτε λόγω της
πανδημίας, αντιμετώπισε μια νέα πραγματικότητα, που είχε ως αποτέλεσμα ο ρυθμός ανάπτυξης να
μειωθεί. Σήμερα βρισκόμαστε στη φάση που πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία είναι στη διαδικασία
ενεργοποίησης. Είναι ίσως η πρώτη φορά που τόσα εργαλεία θα εκκινήσουν παράλληλα και πρέπει
τη συγκυρία αυτή, εμείς οι Δήμοι, να την εκμεταλλευτούμε, για να κάνουμε έργα χρήσιμα για τις
τοπικές μας κοινωνίες. Η ΚΕΔΕ έχει καταφέρει να αποτελέσει τη γέφυρα μεταξύ μεγάλων και μικρών
ή μειονεκτικών Δήμων και με τη σημαντική βοήθεια της ΕΕΤΑΑ, φιλοδοξούμε να έχουν όλοι την
κατάλληλη υποστήριξη για να ωριμάσουν και να υλοποιήσουν έργα σημαντικά για τον τόπο τους.
Στη Στερεά Ελλάδα έχουμε έναν ακόμη λόγο να είμαστε αισιόδοξοι, καθώς μετά από τον αγώνα μας
πλάι-πλάι με την Περιφέρεια, καταφέραμε να υπερδιπλασιάσουμε το ΠΕΠ μας. Η συνεργασία, που σε
άλλες Περιφέρειες είναι ζητούμενο, στη δική μας περίπτωση είναι κεκτημένο και μαζί
καταφέρνουμε να κερδίζουμε μάχες. Παρότι μεγαλώσαμε τη χρηματοδότηση για τη Στερεά Ελλάδα,
δεν ξεχνάμε ότι για 14 χρόνια υποχρηματοδοτηθήκαμε και διεκδικούμε τα περίπου 400 εκ. €, που
στερηθήκαμε, για να κερδίσουμε το χαμένο έδαφος. Σίγουρα λοιπόν θα υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι
για την νέα Περίοδο, ωστόσο το στοίχημα για όλους εμάς θα είναι να αξιοποιηθούν οι πόροι αυτοί.
Να μετατραπούν σε έργα που θα αλλάξουν τη Στερεά, σε έργα που θα βελτιώσουν την
καθημερινότητα των δημοτών μας και θα δώσουν προοπτικές ανάπτυξης στον τόπο μας. Η
αυτοδιοίκηση πρέπει να αλλάξει ταχύτητα. Δεν είναι δυνατόν να χρειάζονται 2 ή 3 αυτοδιοικητικές
περίοδοι για να ωριμάσουμε και να υλοποιήσουμε τα έργα μας. Πρέπει εμείς να κάνουμε την
προσπάθειά μας, αλλά και η Πολιτεία παράλληλα να μας δώσει τα μέσα, δηλαδή προσωπικό,
εισαγωγή νέων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας, για να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί και πιο
γρήγοροι».
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