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17 Δεκεμβρίου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Η ενεργοποίηση της κοινωνικής οικονομίας και τα οφέλη για τους Δήμους - Ανάγκη
διασφάλισης της ομαλότητας της διαδικασίας απογραφής - Διαμόρφωση πρότασης
αλλαγής τρόπου κατανομής χρηματοδοτήσεων»

Την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε με υβριδικό τρόπο (με φυσική παρουσία και
μέσω τηλεδιάσκεψης) η 14η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας
στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Θηβαίων, στη Θήβα. Η συνεδρίαση έγινε με διευρυμένη σύνθεση
καθώς κλήθηκαν και συμμετείχαν Δήμαρχοι - μη μέλη του Δ.Σ.. Συμμετείχαν επίσης ο
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ. Σπανός, ο Επίτιμος Πρόεδρος της Π.Ε.Δ., κ. Υπερήφανος και οι
Αντιπεριφερειάρχες, κα Παπαθωμά, κ. Περγαντάς και κ. Κούκουζας.
Ο Πρόεδρος της Θεματικής Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας της Π.Ε.Δ., κ.
Χαλβατζής, Δημοτικός Σύμβουλος Θηβαίων αναφέρθηκε στη σημαντικότητα της ενεργοποίησης της
κοινωνικής επιχειρηματικότητας και στα οφέλη που μπορούν να προκύψουν για τις τοπικές
κοινωνίες, καθώς αφενός δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και αφετέρου δίνει την ευκαιρία σε
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ανθρώπους που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες να εισέλθουν στην αγορά εργασίας. Όπως επεσήμανε
ο κ. Χαλβατζής, η Περιφέρεια πρέπει να αγκαλιάσει και αυτή τη μορφή επιχειρηματικότητας και να
χρηματοδοτήσει δράσεις για την ανάπτυξή της. Ο κ. Σπανός αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα
της κοινωνικής επιχειρηματικότητας επεσήμανε πως στο νέο ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2021-2027 θα
ενεργοποιηθούν σχετικές δράσεις και θα στηριχθεί η λειτουργία υφιστάμενων κοινωνικών
επιχειρήσεων, αλλά και η δημιουργία νέων. Ο Πρόεδρος της Ένωσης Φορέων Κοινωνικής
Αλληλέγγυας Οικονομίας Στερεάς Ελλάδας, κ. Θεοδώρου αναφέρθηκε στα καινοτόμα
χαρακτηριστικά των κοινωνικών επιχειρήσεων, αλλά και στις δυσκολίες που πλήττουν σε πολλές
φορές τη βιωσιμότητά τους. Ευχαρίστησε παράλληλα την Π.Ε.Δ. για τη σημαντική πρωτοβουλία
της. Η κα Αθανασοπούλου, Πρόεδρος της ΚΟΙΝΣΕΠ Έρκυνα, η οποία δραστηριοποιείται στη
Λιβαδειά, αλλά και σε ολόκληρη τη Στερεά Ελλάδα και αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα καλής
πρακτικής, έκανε μια μεστή παρουσίαση της δραστηριοποίησης της επιχείρησης και ζήτησε τη
συνδρομή της Π.Ε.Δ. και των Δήμων για να ανθίσει η κοινωνική επιχειρηματικότητα. Ο Πρόεδρος
της Π.Ε.Δ., κ. Σουλιώτης, Δήμαρχος Καρπενησίου και το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισαν τη
διοργάνωση ημερίδων για την ενημέρωση σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και τα
οφέλη της, σε όλους τους Δήμους της Στερεάς Ελλάδας, αρχής γενομένης από τη Βόρεια Εύβοια.
Στη συνέχεια, η Δήμαρχος Χαλκιδέων, κα Βάκα και ο Δήμαρχος Λοκρών, κ. Ζεκεντές διατύπωσαν
την ανησυχία τους σχετικά με την πορεία της απογραφής. Όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι η
διαδικασία δεν προχωρά σύμφωνα με τον σχεδιασμό κι ότι πρέπει η ΕΛΣΤΑΤ αλλά και το Υπουργείο
Εσωτερικών να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να πάρουν τις κατάλληλες αποφάσεις, καθώς λίγες
μέρες πριν την ολοκλήρωσή της έχουν απογραφεί μόλις 6,5 εκ. κάτοικοι. Ο κ. Σουλιώτης ανάφερε:
«Αν δεν ληφθούν δραστικές αποφάσεις οι συνέπειες για την Ελλάδα, αλλά και τους Δήμους μας θα
είναι τεράστιες. Δεδομένου ότι οι χρηματοδοτήσεις μας εξαρτώνται άμεσα από τον πληθυσμό,
φοβάμαι πως η πλειοψηφία των Δήμων θα πληγεί ανεπανόρθωτα και δεν θα μπορούμε να
εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες των πολιτών και του τόπου μας». Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε
την ανάληψη δράσης για την ενημέρωση των πολιτών και την παρότρυνση τους να απογραφούν,
ενώ παράλληλα να ζητηθεί, μέσω της ΚΕΔΕ, συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών.
Σε σχέση με τη διαμόρφωση της πρότασης της Π.Ε.Δ. σχετικά με την αναγκαία αλλαγή του τρόπου
κατανομής χρηματοδοτήσεων, ο Πρόεδρος, κ. Σουλιώτης παρουσίασε μια στατιστική ανάλυση των
χαρακτηριστικών των Δήμων σε επίπεδο Περιφέρειας αλλά και σε σχέση με τους εθνικούς μέσους
όρους. Από την ανάλυση αυτή, κατέστη εμφανές, ότι οι Δήμοι της Στερεάς Ελλάδας και γενικότερα
οι περιφερειακοί Δήμοι αδικούνται καθώς δεν λαμβάνονται υπόψη, με τη δέουσα βαρύτητα, κριτήρια
όπως η έκταση, η διασπορά των κοινοτήτων και των οικισμών και η ορεινότητα, που εκτοξεύουν τα
κόστη λειτουργίας. Ο κ. Σουλιώτης επεσήμανε: «Η χρηματοδότηση προς τους Δήμους έχει μειωθεί
σε μεγάλο βαθμό από το 2011 και μετά και αυτό δυσκολεύει το έργο μας. Αρχικά, πρέπει να αυξηθεί
συνολικά η χρηματοδότηση προς τους Δήμους και φυσικά να αυξηθεί η κατανομή στους
περιφερειακούς Δήμους που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες λόγω διασποράς του πληθυσμού και
μεγάλης έκτασης. Επίσης, πρέπει απαραιτήτως να καλύπτεται τουλάχιστον το κόστος μισθοδοσίας
των εργαζομένων μας και το κόστος ενέργειας για τις εγκαταστάσεις και τον στόλο μας». Το
Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την εκπόνηση πλήρους και τεκμηριωμένης πρότασης και την
κατάθεσή της στην ΚΕΔΕ, προκειμένου στη συνέχεια να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση με το
Υπουργείο Εσωτερικών για την άρση των υφιστάμενων αδικιών.
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