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ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 2016 

 

Στο πλαίσιο του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της Περιφερειακής Ένωσης 

Δήμων Στερεάς Ελλάδας, που συνήλθε με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου, στα Καμένα Βούρλα, στις 11 & 12 Νοεμβρίου 2016, 

αποφασίστηκαν τα εξής: 

Α. Διοργάνωση Θεματικού Συνεδρίου Πολιτισμού & Νεολαίας  

Ο πολιτισμός αποτελεί αδιαμφισβήτητα το απόλυτο συγκριτικό 

πλεονέκτημα της Στερεάς Ελλάδας και θα πρέπει συντεταγμένα και κατόπιν 

συνεννόησης των Δήμων και των τοπικών φορέων να αναδειχθούν εκείνες οι 

πτυχές, που θα καταστήσουν δυνατή την ενεργοποίηση του σημαντικού αυτού 

πλεονεκτήματος της Περιφέρειας. Ταυτόχρονα, κρίνεται πρωταρχικής 

σημασίας η παρότρυνση της νεολαίας για την εμπλοκή και την ενεργή 

συμμετοχή τους στα κοινά, σε δράσεις για την αναζωογόνηση των τοπικών 

κοινωνιών, ανάπτυξης του αθλητισμού & του πολιτισμού και γενικά σε 

ενέργειες που στόχο θα έχουν την επανεκκίνηση των μοντέλων λειτουργίας 

και προγραμματισμού των Δήμων, με βάση την πρωτοπόρα σκέψη και τις 

φρέσκιες ιδέες των νέων. Η Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας θα πρέπει να αναλάβει 

πρωτοβουλία για τη διοργάνωση θεματικού συνεδρίου για τα θέματα 

πολισμού και νεολαίας και να αποτελέσει τον φορέα που θα δώσει το 

εναρκτήριο λάκτισμα στο νέο αυτό μοντέλο ανάπτυξης της Στερεάς Ελλάδας. 
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Β. Έκδοση ψηφίσματος για τα διόδια της οδού Σχηματαρίου - 

Χαλκίδας και τα διόδια του Δήμου Λοκρών. 

Το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα την έκδοση ψηφίσματος για τα διόδια της 

οδού Σχηματαρίου - Χαλκίδας και τα διόδια του Δήμου Λοκρών, το οποίο 

διατυπώθηκε ως εξής: 

 
ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ  ΔΗΜΩΝ  ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 11 & 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

 
Η Γενική συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδας 

εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεσή της στην τοποθέτηση σταθμών 

διοδίων στον οδικό άξονα Χαλκίδας - Σχηματαρίου καθώς και σταθμών 

πλευρικών διοδίων στη Δ.Κ. Αταλάντης και στη Δ.Κ. Λιβανατών. 

Η λειτουργία των εν λόγω σταθμών διοδίων θα έχει δυσμενέστατες 

επιπτώσεις για τους κατοίκους και τους εργαζόμενους των ευρύτερων 

περιοχών εγκατάστασης, αλλά και τους επισκέπτες. Παράλληλα, η δυσμενής  

οικονομική κατάσταση που επικρατεί, καθιστά αδύνατη σε πολλούς 

οικονομικά αδύναμους, να ανταποκριθούν στις βασικές τους ανάγκες και 

αποδεδειγμένα οι άνθρωποι αυτοί δεν θα έχουν τη δυνατότητα να 

ανταποκριθούν σε επιπλέον οικονομικές επιβαρύνσεις. 

Συγκεκριμένα, σε σχέση με τα διόδια στον οδικό άξονα Χαλκίδας  -  

Σχηματαρίου: 

Σύσσωμοι φορείς και κάτοικοι της Εύβοιας, από το 2005, όταν 

ανακοινώθηκε η ένταξη  του έργου έργο Χαλκίδα - Σχηματάρι στο διαγωνισμό  

παραχώρησης για την κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση 

της Ιονίας οδού, αντέδρασαν δυναμικά. 

Είναι κατάφωρα άδικη και στερείται επιχειρημάτων η τοποθέτηση διοδίων, 

για ένα δρόμο 11χλμ. που είναι συνδετήριος με τον ΠΑΘΕ, τη στιγμή που 

μετά από τέσσερα κοινοτικά πλαίσια στήριξης δεν έχει κατασκευασθεί ούτε 

ένα χιλιόμετρο αυτοκινητόδρομου στην Εύβοια. Επίσης, δεν θα πρέπει να 

παραβλέπουμε το γεγονός ότι ο δρόμος Σχηματάρι - Χαλκίδα 

κατασκευάσθηκε από αμιγώς εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. 

Τα γεωμετρικά του χαρακτηριστικά, οι προσβάσεις στον ΠΑΘΕ, η διατομή 

του δρόμου και η διαχωριστική νησίδα δεν έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με 

τον υπόλοιπο αυτοκινητόδρομο, ώστε να δικαιολογούν την επιβολή τέλους 

διέλευσης. 

Αποτελεί πρωτοτυπία η πληρωμή διοδίων για συνδετήριο δρόμο πόλης 

με αυτοκινητόδρομο, μήκους μόλις 11χλμ, για την προπληρωμή της 

κατασκευής της Ιονίας οδού, ενός αυτοκινητόδρομου συνολικού μήκους 380 

χλμ και συνολικού κόστους, πάνω από 1,5 δις ευρώ. 

Δημότες και επαγγελματίες, λόγω της φύσεως της εργασίας τους  στη 

βιομηχανική περιοχή Οινοφύτων – Σχηματαρίου και την Πρωτεύουσα, είναι 
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υποχρεωμένοι να διέρχονται πολλές φορές από το συγκεκριμένο σταθμό 

διοδίων. Επίσης, ευπαθείς ομάδες και δημότες μετακινούνται καθημερινά στην 

Αθήνα για ιατρικούς λόγους. Οι δημότες πληρώνουν ήδη πολύ υψηλά και μη 

αναλογικά διόδια για τις μετακινήσεις τους προς την Πρωτεύουσα και την έδρα 

της Περιφέρειας. 

Αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα στην επισκεψιμότητα της Χαλκίδας 

και της Εύβοιας, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους τουριστικούς 

προορισμούς. 

Σε σχέση με τα πλευρικά διόδια στη Δ.Κ. Αταλάντης και στη Δ.Κ. Λιβανατών: 

Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να γίνει αποδεκτή η εγκατάσταση 

διοδίων, αφού μετά από τέσσερα κοινοτικά πλαίσια στήριξης δεν έχει 

ολοκληρωθεί το παράπλευρο οδικό δίκτυο και δεν έχουν προβλεφθεί και 

κατασκευαστεί αντιπλημμυρικά έργα, ειδικά στην περιοχή από ΤΚ Τραγάνας 

έως τη Σκάλα Αταλάντης, με αποτέλεσμα συχνά τον χειμώνα παρουσιάζονται 

πλημμυρικά φαινόμενα (δεν έχει κατασκευαστεί δίκτυο απορροής υδάτων).    

Επιπλέον δεν έχει κατασκευαστεί ο ανισόπεδος κόμβος στην Σκάλα 

Αταλάντης, ο οποίος είναι σημαντικός τόσο για την πόλη της Αταλάντης, όσο 

και για την σύνδεση της ΠΑΘΕ με το περιφερειακό δίκτυο. 

Δημότες και επαγγελματίες, λόγω της φύσεως της εργασίας τους, είναι 

υποχρεωμένοι να διέρχονται πολλές φορές από τα μετωπικά διόδια της 

Τραγάνας, που ήδη έχουν αυξημένο κόστος αναλογικά με τα χιλιόμετρα εντός 

του Δήμου Λοκρών. 

Οι δημότες πληρώνουν ήδη πολύ υψηλά και μη αναλογικά διόδια για τις 

μετακινήσεις τους. Επιπροσθέτως, η εγκατάσταση νέων σταθμών διοδίων θα 

επηρεάσει αρνητικά την επισκεψιμότητα των περιοχών του Δήμου των 

Λοκρών, ο οποίος είναι Δήμος με εν δυνάμει σημαντική τουριστική 

δραστηριότητα. 

Η αποτροπή των βαρέων οχημάτων και η διέλευση τους μέσα από τους 

οικισμούς Τραγάνας και Προσκυνά μπορεί να επιτευχθεί με τη μείωση του 

κόστους των μετωπικών διοδίων της Τραγάνας ή με την εφαρμογή της 

χιλιομετρικής χρέωσης. 

Με την ίδια αποτυχημένη λογική εγκαταστάθηκαν και τα πλευρικά διόδια 

στην Τραγάνα και ως αποτέλεσμα είχαμε όλα τα οχήματα να διέρχονται μέσα 

από τον οικισμό της Τραγάνας ενώ πριν αυτό δεν συνέβαινε. Επίσης, για το 

ενδεχόμενο μετά την εγκατάσταση των πλευρικών διοδίων ότι τα οχήματα θα 

διέρχονται πλέον από το περιφερειακό δίκτυο δεν έχει ληφθεί υπ’ όψιν διότι το 

επαρχιακό δίκτυο είναι παλαιωμένο και χρήζει αναβάθμισης και σίγουρα θα 

επιβαρυνθεί από την επερχόμενη διέλευση οχημάτων. 

Επειδή η παράλογη αυτή απόφαση, αντί για αύξηση των εσόδων το μόνο 

που καταφέρνει είναι να πλήξει καίρια την παραγωγικότητα, τη συχνότητα των 

μετακινήσεων, να αυξήσει τη φθορά του ήδη υπάρχοντος οδικού δικτύου και 

εν τέλει οδηγήσει στην μείωση των εσόδων, γίνεται κατανοητό πως δεν 
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μπορεί η τακτική αυτή να συνεχίσει να εφαρμόζεται ως μία επιτυχημένη 

πρακτική. 

    ΖΗΤΟΥΜΕ να επαναξιολογηθούν οι ενέργειες με γνώμονα το όφελος 

των πολιτών, την προστασία του περιβάλλοντος και την φροντίδα της 

δημόσιας περιουσίας στο σύνολό της.  

ΔΙΑΦΩΝΟΥΜΕ ΚΑΘΕΤΑ στην υλοποίηση της οποιασδήποτε 

απόφασης εγκατάστασης νέων σταθμών διοδίων καθότι τα έσοδα  των 

κομίστρων των διοδίων θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή της Ιονίας 

Οδού. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ με  την 

τροποποίηση του Νόμου 3555\2007 (ΦΕΚ Α81\16.04.2007) με τον οποίο 

έγινε η κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης ώστε να αποτραπεί οριστικά η 

τοποθέτηση  σταθμών διοδίων. 

Γ. Διερεύνηση διοργάνωσης θεματικών συναντήσεων με τη 

συμμετοχή της Π.Ε.Δ., των Δημοτικών και Τοπικών 

Συμβουλίων, ανά Νομό, για την συνολική ενημέρωση και 

πληροφόρηση των αυτοδιοικητικών, και διά μέσω αυτών 

των πολιτών της Στερεάς Ελλάδας, για τα θέματα της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Κρίνεται χρήσιμη η διερεύνηση της διοργάνωσης θεματικών συναντήσεων 

ανά Νομό, μετά το Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Θεσσαλονίκη, για 

την ενημέρωση των μελών των Δημοτικών και Τοπικών Συμβουλίων για τα 

θέματα που τέθηκαν στο Συνέδριο αυτό. Επίσης, στις εν λόγω συναντήσεις θα 

αναδειχθούν και θα επικοινωνηθούν τα θέματα που απασχολούν τη Στερεά 

Ελλάδα, ενώ απαραίτητη κρίνεται η ενεργή συμμετοχή της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας και των βουλευτών της. 

Δ. Την οριστικοποίηση των εισηγήσεων των Θεματικών 

Επιτροπών και των συνολικών Θέσεων της Π.ΕΔ. Στερεάς 

Ελλάδας. 

Τη συμπλήρωση των εισηγήσεων των Θεματικών Επιτροπών με τις 

απόψεις και τις θέσεις που κατατέθηκαν από τους Συνέδρους στο πλαίσιο των 

τοποθετήσεών τους και την  οριστικοποίηση των τελικών θέσεων της Π.Ε.Δ. 

Στερεάς Ελλάδας για το Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ σε ειδική συνεδρίαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 
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Θεματική Επιτροπή «ΕΣΠΑ 2014-2020» 

Υφιστάμενη Κατάσταση 

Στο τέλος του έτους 2014 εγκρίθηκαν τα περισσότερα Επιχειρησιακά 

Προγράμματα που εντάσσονται στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και περίπου ένα χρόνο 

μετά εγκρίθηκαν τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και 

Αλιείας & Θάλασσας 2014 - 2020. Το νέο ΕΣΠΑ αποτελεί το πρόγραμμα 

χρηματοδότησης στα πλαίσια της 5ης Προγραμματικής Περιόδου.  

Όπως και στα τέσσερα προηγούμενα κοινοτικά πλαίσια στήριξης, έτσι και 

στο τρέχον, για μια ακόμη φορά, δεν επετράπη στους Δήμους να 

συμμετάσχουν στην διαδικασία εκπόνησης και δόμησης των τομεακών και 

περιφερειακών προγραμμάτων. Ο σχεδιασμός έγινε κεντρικά, κυρίως από το 

Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, χωρίς να ζητηθεί η συμβολή 

της τοπικής αυτοδιοίκησης για την αποτύπωση σχεδίων που βασίζονται στις 

κατευθυντήριες γραμμές που θέτουν οι τοπικές κοινωνίες και στοχεύουν στην 

τοπική ανάπτυξη. Δυστυχώς, το μοντέλο αυτό λειτουργεί στη χώρα μας εδώ 

και χρόνια, ωστόσο τόσο η Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας, όσο και η Κ.Ε.Δ.Ε. σε 

κεντρικό επίπεδο, συνεχίζουν τη συντονισμένη τους προσπάθεια για να 

ακουστεί η φωνή και να αντιμετωπιστούν οι πραγματικές ανάγκες των Δήμων 

και των δημοτών τους. 

Παρότι δεν βρισκόμαστε σε φάση σχεδιασμού προγραμμάτων, αλλά σε 

φάση πλήρους ενεργοποίησης, είμαστε ακόμη στην αρχή της νέας 

Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020 και μπορούν να γίνουν ενέργειες, 

ώστε τα κονδύλια να προσανατολιστούν στις πραγματικές ανάγκες του τόπου. 

Η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει μέσα από την εξειδίκευση και τις 

αναθεωρήσεις των Προγραμμάτων και την διεκδίκηση επιπλέον πόρων από 

τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (Προγράμματα Υπουργείων).  

Στο σημερινό περιβάλλον, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί μέσα από τις 

σημαντικές επιδράσεις της οικονομικής κρίσης, που έκπληξε τη χώρα μας και 

τα μνημονιακά μέτρα που την ακολούθησαν και την επέτειναν, η Τοπική 

Αυτοδιοίκηση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ο μόνιμα χειμαζόμενος 

θεσμός, που δεν προστατεύθηκε όπως θα έπρεπε, αντίθετα αποτέλεσε το 

πρώτο μεγάλο θύμα της δημοσιονομικής προσαρμογής.  Οι κρατικές 

επιχορηγήσεις έχουν περικοπεί σε ποσοστό μεγαλύτερο του 65% και αν σ’ 

αυτό συνυπολογίσουμε την μείωση των ιδίων εσόδων, λόγω της μείωσης της 

φοροδοτικής ικανότητας των πολιτών, γίνεται αντιληπτό το μέγεθος του 

προβλήματος. 

Επιπλέον, παράλληλα με τη μείωση των εσόδων για τους ΟΤΑ, 

αυξήθηκαν οι ανάγκες για την υποστήριξη της κοινωνίας και των πολιτών που 

το έχουν περισσότερο ανάγκη και κατά συνέπεια αυξήθηκαν και οι 

οικονομικές απαιτήσεις. Σήμερα περισσότερο από ποτέ, οι Δήμοι έχουν την 

ηθική υποχρέωση να επιδείξουν πνεύμα κοινωνικής αλληλεγγύης και 
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υποστήριξης προς τους αδύναμους και η Κυβέρνηση να βοηθήσει προς την 

κατεύθυνση αυτή. 

Στα πλαίσια των παραπάνω είναι εμφανής η ανάγκη των Δήμων για την 

εύρεση εναλλακτικών και συμπληρωματικών πηγών χρηματοδότησης, 

προκειμένου να αναβαθμιστούν και να προάγουν τα συγκριτικά αναπτυξιακά 

τους πλεονεκτήματα. Στη δύσκολη αυτή συγκυρία, το ΕΣΠΑ 2014 - 2020 είναι 

αποτελεί αδιαμφισβήτητα τη βασική πηγή χρηματοδότησης.  

 

Νέα στοιχεία  ΕΣΠΑ 2014-2020 & Περιφερειακού Επιχειρησιακού 
Προγράμματος  Στερεάς Ελλάδας 

Το νέο ΕΣΠΑ καθώς και το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

(ΠΕΠ) Στερεάς Ελλάδας ειδικότερα, διαφοροποιούνται σε σχέση με τα 

αντίστοιχα Προγράμματα της Προγραμματικής Περιόδου 2007- 2013 τόσο 

από άποψη δομής, όσο και από άποψη βαθμού δυσκολίας. Αναλυτικότερα: 

ΕΣΠΑ 2014-2020 

 Θεσπίζονται ειδικοί όροι για την αποδέσμευση των κονδυλίων, οι οποίοι 

ονομάζονται αιρεσιμότητες και χωρίζονται σε Εθνικές και Περιφερειακές. 

Οι αιρεσιμότητες επιβάλλουν την υλοποίηση ορισμένων ενεργειών πριν 

την χρηματοδότηση των έργων. Αν οι αιρεσιμότητες δεν ικανοποιηθούν, 

τα κονδύλια παραμένουν δεσμευμένα και δεν μπορούν να 

χρηματοδοτηθούν έργα. Παρεμφερή έννοια έχουν κι οι αυτοδεσμεύσεις 

κάθε Προγράμματος, οι οποίες θέτουν περιορισμούς και πρέπει να 

καλύπτονται πολλές φορές πριν ακόμη την έκδοση προσκλήσεων. 

 Σύμφωνα με το Άρθρο 24 του Κεφαλαίου Α του Νόμου 4314/2014: «Για τη 

διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 

την προγραμματική περίοδο 2014−2020» σε κάθε Περιφέρεια έχει 

συγκροτηθεί με απόφαση της ΚΕΔΕ μια Επιτροπή Αναπτυξιακού 

Σχεδιασμού ΕΣΠΑ (ΠΕΑΣ) η οποία έχει ως κύριο ρόλο την διατύπωση 

γνώμη για την εξειδίκευση των δράσεων του ΠΕΠ (και των Τομεακών ΕΠ) 

και την κατάρτιση των κριτηρίων αξιολόγησής τους. Η ΠΕΑΣ αποτελεί 

υποεπιτροπή της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος (Επ.Πα.) και γνωμοδοτεί και να διατυπώνει τις προτάσεις 

της τόσο πριν όσο και κατά την διάρκεια των συνεδριάσεων της Επ.Πα. 

Ωστόσο, κρίνοντας εκ του αποτελέσματος ο ρόλος των ΠΕΑΣ είναι 

καθαρά συμβουλευτικός και σε ορισμένες περιπτώσεις διακοσμητικός και 

επ’ ουδενί επιτελικός. 

 Δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην ολοκληρωμένη προσέγγιση της εδαφικής 

ανάπτυξης με την δημιουργία «υποπρογραμμάτων» εντός του 

Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) με ενδιάμεσους 

φορείς διαχείρισης Αναπτυξιακές συμπράξεις με κύριους συμμετέχοντες 

τους εμπλεκόμενους Δήμους. 
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 Η διαχειριστική και επιχειρησιακή επάρκεια των δικαιούχων εξετάζεται 

πλέον σε κάθε υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση έργου με την 

κατάθεση και αξιολόγηση ενός τυποποιημένου εγχειριδίου. 

 Θεσπίστηκε το αποθεματικό επίδοσης το οποίο αποδεσμεύεται μόνο στην 

περίπτωση που θα επιτευχθούν τα ορόσημα του 2018 και οι στόχοι  του 

2023. Το αποθεματικό επίδοσης αποτελεί το 6,25% των αξόνων των 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (πλην των  αξόνων Τεχνικής 

Υποστήριξης). 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 

 Το νέο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά την 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας κι εγκαταλείπεται το τρίπτυχο Θεσσαλία – 

Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος.   

 Το ύψος του προϋπολογισμού του ΠΕΠ είναι 190 εκατ. €, από 224,5 εκατ. 

€, που διαχειρίστηκε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας κατά την 

προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο. Θα πρέπει να διευκρινιστεί 

ωστόσο πως στα 190 εκατ. € περιλαμβάνεται και ένα σημαντικό κομμάτι 

που θα κατευθυνθεί προς την χρηματοδότηση ιδιωτικών επενδύσεων 

καθώς και πόροι από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, που δεν υπήρχαν 

στο προηγούμενο πρόγραμμα. 

 Τη χρηματοδότηση του ΠΕΠ συμπληρώνουν οι πόροι των Τομεακών 

Προγραμμάτων: «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία», «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια 

Βίου Μάθηση», «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη»,  «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» και «Τεχνική Βοήθεια», με 

κατανομή κονδυλίων ύψους 332,23 εκατ. € ονομαστικά στην Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας. Επίσης, η Στερεά Ελλάδα θα λάβει πρόσθετη 

εκχώρηση (πέραν της ονομαστικής) από το Πρόγραμμα «Υποδομές 

Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», η οποία υπολογίζεται 

σε 92 εκατ. €. Τα ποσά που αναφέρονται έχουν αναχθεί σε όρους 

συνολικής δημόσιας δαπάνης (δηλαδή το άθροισμα συγχρηματοδότησης 

και εθνικών πόρων). Ωστόσο, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι το 

μεγαλύτερο τμήμα αυτών αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για την 

υλοποίηση οριζόντιων δράσεων, δηλαδή δράσεων που αποτελούν 

προτεραιότητες των Υπουργείων και δεν έχουν σχέση με την 

περιφερειακή πολιτική. 

 Δεδομένου ότι το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως επίσης και το 

Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας εγκρίθηκαν με καθυστέρηση, δεν 

υπάρχει οριστικοποιημένη εκχώρηση κονδυλίων στην Περιφέρεια Στερεάς 

Ελλάδας, ωστόσο σύμφωνα με τον ισχύοντα σχεδιασμό τα χρήματα που 

θα δοθούν στη Στερεά Ελλάδα θα είναι περίπου 100 εκατ. €.  

 Οι Δήμοι αναμένεται να χρηματοδοτηθούν για την υλοποίηση έργων 

πέραν του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος και από τα 

Τομεακά «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 
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Μάθηση», «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

και «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», με φορείς διαχείρισης τις Ειδικές 

Υπηρεσίες των Υπουργείων ή της Περιφέρειας. 

 Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας χαρακτηρίζεται πλέον ως «περιφέρεια σε 

μετάβαση» με ποσοστό συγχρηματοδότησης 50%, ενώ στην 

προηγούμενη (2007-2013) ανήκε στις περιφέρειες «Περιφερειακή 

Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση» (στόχος 2). 

Από τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα ότι πλήττονται άμεσα οι 

μικροί Δήμοι που συνήθως δεν διαθέτουν το κατάλληλο τεχνικό και 

επιστημονικό προσωπικό για να ανταποκριθούν στις υψηλές απαιτήσεις που 

θέτουν τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, με αποτέλεσμα να υπάρχει 

κίνδυνος αποκλεισμού τους από τη χρηματοδότηση.  

Θέσεις και προτάσεις ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας για το ΕΣΠΑ 2014-2020 

Η Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας θέτει τις ανάγκες των Δήμων και των πολιτών 

σε πρώτο πλάνο και λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση και τα 

νέα δεδομένα που προκύπτουν από το νέο ΕΣΠΑ διατυπώνει τις ακόλουθες 

προτάσεις: 

 Εκχώρηση του συνόλου των πόρων από τα Τομεακά Προγράμματα στις 

Περιφέρειες, διότι όπως έχει διαπιστωθεί διαχρονικά όταν υπάρχει 

αποκέντρωση της διαχείρισης των πόρων υπάρχει καλύτερος 

συντονισμός και τα αποτελέσματα έχουν πιο άμεσο και ευεργετικό 

χαρακτήρα για τους Δήμους και τους πολίτες. Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι 

δικαιούχοι θα απευθύνονται σε έναν φορέα ο οποίος είναι άμεσα 

προσεγγίσιμος και σαφώς πιο ευέλικτος από τις Ειδικές Υπηρεσίες 

Διαχείρισης των Υπουργείων. Αποτελεί Ελληνικό παράδοξο η ύπαρξη 

τομεακών προγραμμάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται στην ουσία για την 

υλοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής θέτοντας σε δεύτερη μοίρα τις 

πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Η Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας 

έχει ήδη χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης και βρίσκεται σε διηνεκή 

συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε ένα ευρύ φάσμα 

αντικειμένων, που στόχο έχουν την εγκαθίδρυση ενός σταθερού διαύλου 

επικοινωνίας μεταξύ της αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού. 

 Διασφάλιση διακριτών κατηγοριών δράσεων με αποκλειστικούς 

δικαιούχους τους Δήμους σε όλα τα Τομεακά και Περιφερειακά 

Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, ο συνολικός προϋπολογισμός των 

οποίων κρίνεται απαραίτητο να υπερβαίνει τα 2 δις ευρώ, ώστε να 

δημιουργηθεί ουσιαστικά ένα «οριζόντιο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης». Το εν λόγω ποσό προτείνεται να εκχωρηθεί 

στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. 

 Στο πλαίσιο της επόμενης προγραμματικής περιόδου, θεωρείται 

απαραίτητη η απευθείας εκχώρηση πόσων για την υλοποίηση δράσεων 

τοπικής κλίμακας σε Δήμους ή συμπράξεις αυτών. Δεδομένης της 
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εγγύτητας των Δήμων στους πολίτες δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση το 

γεγονός ότι οι Δήμοι είναι αυτοί που γνωρίζουν επακριβώς τις ανάγκες και 

τα πλεονεκτήματα του τόπου τους. Η κινητοποίησή μας προς αυτόν το 

σκοπό πρέπει να ξεκινήσει από σήμερα κιόλας διότι ως γνωστόν ο 

σχεδιασμός των προγραμματικών περιόδων ξεκινά τουλάχιστον δύο 

χρόνια πριν την έναρξη της υλοποίησής τους. 

 Άμεση και κατά προτεραιότητα έναρξη της χρηματοδότησης των 

κοινωνικών δομών των Δήμων, όπως ΚΗΦΗ, ΚΔΑΠ, κοινωνικών 

παντοπωλείων, κοινωνικών ιατρείων, δομών σίτισης, κέντρα κοινότητας, 

κλπ. Στις σημερινές εύθραυστες ισορροπίες κρίνεται απαραίτητη η 

έμπρακτη υποστήριξη των πολιτών και κυρίως των ανέργων και των 

ανθρώπων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Σε πολλά, αν 

όχι σε όλα τα ΠΕΠ, οι πόροι για τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις είναι 

ιδιαίτερα περιορισμένοι και απαιτείται σημαντική ενίσχυση, προκειμένου 

να υπάρξουν ουσιαστικά αποτελέσματα και όχι μια προσωρινή 

ανακούφιση. Η πλειοψηφία των ανωτέρω δράσεων έχουν ορίζοντα 

χρηματοδότησης έως 3 έτη και το ανησυχητικό είναι ότι δεν έχει 

διασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας τους μετά το χρονικό διάστημα 

αυτό. Συνεπώς, κρίνεται απαραίτητη η δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας 

για την εξεύρεση πόρων για τον σκοπό αυτό.  

 Ενεργή συμμετοχή των Π.Ε.Δ. και των Δήμων στη διαμόρφωση των 

ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την εδαφική ανάπτυξη καθώς 

αποτελούν τους άμεσα ενδιαφερόμενους και τους μεγαλύτερους γνώστες 

των αναγκών του τόπου. Οι ολοκληρωμένες χωρικές παρεμβάσεις, 

σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο ΕΣΠΑ 2014-2020, θα είναι κάποια 

τοπικά προγράμματα που θα περιλαμβάνουν δράσεις αναβάθμισης των 

δημοσίων υποδομών, ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων, υποστήριξης και κατάρτισης των ανέργων 

και των εργαζομένων, ανάπλασης περιοχών, ανάδειξης μνημείων και 

πολιτιστικών χώρων κ.α. Σε περίπτωση που η ολοκληρωμένη παρέμβαση 

θα αφορά αγροτικές περιοχές της Περιφέρειας έμφαση θα δίδεται στην 

παραγωγική ανασυγκρότηση και αναβάθμιση του αγροτικού χώρου. 

Επομένως γίνεται κατανοητό πως η αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να 

απουσιάζει από την διαδικασία εκπόνησης των συγκεκριμένων 

παρεμβάσεων. 

 Διασφάλιση της συμμετοχής της Στερεάς Ελλάδας σε όλες τις δράσεις 

που προκηρύσσονται στη χώρα ή εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα 

συγχρηματοδότησης όλων των δράσεων, το συγκεκριμένο ποσό να 

καταβάλλεται από εθνικούς πόρους, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ίση 

μεταχείριση των πολιτών. Κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, η 

Στερεά Ελλάδα παρέμεινε αποκλεισμένη από μεγάλο αριθμό 

προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) λόγω κατάταξης 

της στην κατηγορία «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση 

(στόχος 2)». Στο νέο ΕΣΠΑ ανήκει στις «Περιφέρειες σε μετάβαση» με 

αποτέλεσμα το ΠΕΠ της να διαθέτει ελάχιστους πόρους. Πάγια θέση του 
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συνόλου των φορέων αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας αποτελεί η άρση της 

αδικίας που υφίσταται η Στερεά Ελλάδα και η αξιολόγησή της βάσει των 

πραγματικών της δεδομένων και όχι των πλασματικών που 

δημιουργούνται από την γειτνίαση με το μητροπολιτικό κέντρο της Αθήνας 

(αναλύεται στην επόμενη ενότητα).  

 Κατανομή των πόρων της Τεχνικής Βοήθειας του νέου ΕΣΠΑ 2014 – 2020 

προς τους Δήμους έτσι ώστε να προχωρήσουν άμεσα στην ωρίμανση 

μελετών. Μετά τη δραματική περικοπή της εκχώρησης εθνικών πόρων και 

τη γενικότερη μείωση των εσόδων των Δήμων, η χρηματοδότηση μελετών 

αποτελεί πραγματική γάγγραινα στην προσπάθεια της αυτοδιοίκησης για 

την υλοποίηση έργων αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των κατοίκων. 

 Λειτουργία Μονάδων ή Τμημάτων υποστήριξης τελικών δικαιούχων εντός 

των δομών των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης ΕΠ των Περιφερειών 

αλλά και των Υπουργείων, έτσι ώστε να παρέχεται η απαραίτητη 

καθοδήγηση και συνδρομή τόσο σε τεχνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο 

προγραμματισμού. Οι νέες αυτές δομές θα πρέπει να συμπεριληφθούν 

στο οργανόγραμμα των Υπηρεσιών και μάλιστα κρίνεται απαραίτητο να 

δοθεί μεγάλη έμφαση στην στελέχωσή τους, έτσι ώστε να υποστηριχθούν 

αποτελεσματικά όλοι οι Δήμοι της Περιφέρειας. 

 Ενίσχυση των Δήμων με νέες προσλήψεις, προκειμένου να υφίσταται και 

να πιστοποιείται η διαχειριστική τους επάρκεια. 

Θέσεις και προτάσεις της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας για την άρση της 
υποχρηματοδότησης της Στερεάς Ελλάδας 

Κατ’ αρχήν θα πρέπει να διευκρινιστεί πως η Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας δεν 

διεκδικεί τη μείωση των πόρων που κατευθύνονται στις υπόλοιπες 

Περιφέρειας της Χώρας με σκοπό να αυξηθεί η κατανομή στην οικεία 

Περιφέρεια. Η αδικία που υφίσταται η Στερεά Ελλάδα, σε σχέση με την 

κατανομή των πόρων του ΕΣΠΑ 2014-2020, οφείλεται στη στρέβλωση των 

οικονομικών της στοιχείων, που προκαλεί η εγκατάσταση της άτυπης ΒΙΠΕ 

(Αθήνας) στα Οινόφυτα και η εγκατάσταση πληθώρας επιχειρήσεων της 

πρωτεύουσας στις γειτονικές περιοχές της Βοιωτίας αλλά και της Εύβοιας.  

Δεδομένης της άνευ προηγουμένου, δύσκολης οικονομικής και κοινωνικής 

συγκυρίας για την Ελλάδα, θα έπρεπε η κατανομή των κονδυλίων να ήταν 

συνολικά μεγαλύτερη, ούτως ώστε να δοθούν πειστικές απαντήσεις και 

ολοκληρωμένες λύσεις στα διαρθρωτικά της χώρας αλλά και τα προβλήματα 

της καθημερινότητας που ταλανίζουν τους πολίτες. 

Με βάση τα παραπάνω, όσον αφορά την δικαιότερη κατανομή των 

κοινοτικών πόρων  προτείνεται: 

 Να θεσπιστούν επιπλέον δείκτες για την κατανομή των πόρων ανά 

Κράτος – Μέλος ή/και ανά Περιφέρεια και αναλυτικότερα: 

 Δείκτης ανεργίας: Θα πρέπει τόσο οι πόροι του ΕΚΤ, όσο και οι 

πόροι των υπόλοιπων Ταμείων που αφορούν στην τόνωση της 
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επιχειρηματικότητας να αποδίδονται κατά προτεραιότητα στα 

Κράτη – Μέλη και τις Περιφέρειες στις οποίες η ανεργία καλπάζει 

 Δείκτης ανεργίας των νέων: Ομοίως με παραπάνω, κρίνεται 

απαραίτητη η υποστήριξη των νέων με στόχο την τόνωση της 

νεανικής επιχειρηματικότητας, την δημιουργία βιώσιμων θέσεων 

εργασίας για τους νέους και την κατάρτισή τους προκειμένου να 

αναβαθμίζεται το γνωστικό τους επίπεδο  και να τίθενται στέρεες 

βάσεις για τη δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης σε στέρεες βάσεις 

 Δείκτης εισροής / εκροής εισοδήματος από και προς όμορες 

Περιφέρειες: Η συμπερίληψη ενός τέτοιου δείκτη στα κριτήρια 

κατανομής αναμένεται να αντιμετωπίσει επαρκώς την διαρροή 

εισοδήματος που παράγεται στην Βοιωτία (κατά κύριο λόγο) και 

καταναλώνεται στην Αττική. 

 Δείκτης καινοτομίας: Το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 δίνει μεγάλη 

βαρύτητα στην προώθηση της καινοτομίας. Με γνώμονα το 

δικαίωμα των Ευρωπαίων πολιτών για πρόσβαση σε ίσες ευκαιρίες 

θα πρέπει να πριμοδοτούνται οι Περιφέρειες που υστερούν. 

Μάλιστα, ο συγκεκριμένος δείκτης ως «ποσοστό νέων καινοτόμων 

επιχειρήσεων στο σύνολο των νέων επιχειρήσεων» έχει 

χρησιμοποιηθεί ήδη για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων 

αρκετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής 

Περιόδου 2014-2020. 

 Δείκτης φτώχειας: Κρίνεται απαραίτητο να λαμβάνεται υπόψη στην 

κατανομή των πόρων για την επιχειρηματικότητα, την κοινωνική 

ένταξη και αλληλεγγύη καθώς  την δημιουργία ή αναβάθμιση 

κοινωνικών υποδομών, ο αριθμός των νοικοκυριών που διαβιούν ή 

απειλούνται άμεσα να διαβιώσουν σε συνθήκες φτώχειας.  

 Να αποτελέσει κριτήριο της κατανομής των πόρων η γεωμορφολογία 

και ο χαρακτήρας (αγροτικός, νησιωτικός, ορεινός, μειονεκτικός, 

αστικός, κλπ) των Περιφερειών. Δεν είναι δυνατόν μια Περιφέρεια με το 

μεγαλύτερο ποσοστό της να αποτελούν αγροτικές περιοχές, δύσβατοι 

ορεινοί όγκοι ή δυσκόλως προσεγγίσιμα νησιά να θεωρείται πως έχει 

τις ίδιες ανάγκες και τις ίδιες δυνατότητες ανάπτυξης με μια Περιφέρεια, 

η οποία έχει ενιαίο χαρακτήρα, αποτελείται κυρίως από αμιγείς αστικές 

περιοχές και δεν αντιμετωπίζει ενδοπεριφερειακές ανισότητες. 

 Κατ’ αντιστοιχία με τις ευνοϊκές διατάξεις που προβλέπονται για τις 

βόρειες αραιοκατοικημένες περιοχές που είναι σε θέση να 

επωφεληθούν από ειδικά μέτρα και πρόσθετη χρηματοδότηση προς 

αντιστάθμιση των σοβαρών και φυσικών ή δημογραφικών 

προβλημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 2 του Πρωτοκόλλου αριθ. 6 

της Πράξης προσχώρησης του 1994 κρίνεται επιτακτική ανάγκη η 

πρόβλεψη για την ευνοϊκή μεταχείριση για τα Κράτη – Μέλη, που 

αντιμετωπίζουν  σημαντικά προβλήματα λόγω οικονομικής κρίσης. 

Πρότασή μας είναι η συμπληρωματική ειδική χρηματοδότηση που θα 

αντιστοιχεί σε ένταση ενίσχυσης τουλάχιστον 30 € ανά κάτοικο και ανά 

έτος στις εν λόγω περιοχές επιπέδου NUTS-2. Η χρηματοδότηση αυτή 
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θα πρέπει να διανέμεται ανά περιφέρεια και κράτος μέλος με τρόπο 

αναλογικό ως προς τον συνολικό πληθυσμό στις περιφέρειες αυτές. 

Η παρούσα πρόταση αφορά τόσο στην επικείμενη αναδιανομή των 

πόρων του ΕΣΠΑ 2014-2020, που θα λαμβάνει υπόψη τα πλέον πρόσφατα 

στοιχεία όσο και τη γενικότερη αναθεώρηση των κανονισμών για την άρση 

των αδικιών στα πλαίσια της εκπόνησης των προγραμμάτων της επόμενης 

Προγραμματικής Περιόδου. Στόχος της Π.Ε.Δ. δεν είναι η εξασφάλιση μιας 

προσωρινής ανακούφισης, παρότι ή Περιφέρειά Στερεάς Ελλάδας τόσο πολύ 

την χρειάζεται, αλλά η επίτευξη μιας αμοιβαίας αποδεκτής λύσης που θα 

προάγει το δικαίωμα της ισότιμης μεταχείρισης των πολιτών, το οποίο 

αποτελεί θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Παράλληλα με την άμεση χρηματοδοτική ενίσχυση του ΠΕΠ και την άρση 

της υποχρηματοδότησης, θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει πολύ μεγάλη 

ενίσχυση από τα Τομεακά Προγράμματα και κυρίως: 

o  το Πρόγραμμα Υποδομών, Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Αειφόρου 

Ανάπτυξης για να ολοκληρωθούν σημαντικές υποδομές που θα 

ωθήσουν στην ανάπτυξη της Στερεάς Ελλάδας και για να 

δημιουργηθούν όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις που θα 

εξασφαλίσουν την προστασία του περιβάλλοντος, 

o το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Δια 

Βίου Μάθησης για την αναβάθμιση και επιμόρφωση του ανθρωπίνου 

δυναμικού της Περιφέρειας, την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της 

κρίσης και της φτώχειας, την ενδυνάμωση του συνεκτικού μας ιστού, την 

προώθηση της ισότητας  και  

o το Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητας και 

Καινοτομίας για να στηριχθούν οι χειμαζόμενες κακή οικονομική 

συγκυρία επιχειρήσεις μας. 

Τέλος, αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι οι διαδικασίες επαναδιαμόρφωσης 

των κριτηρίων κατανομής των Ευρωπαϊκών κονδυλίων, εφόσον αποφασισθεί, 

καθίσταται μια χρονοβόρα διαδικασία επισημαίνουμε ό,τι κρίνεται επιτακτική 

ανάγκη η ισότιμη συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε οριζόντιες 

δράσεις ανάπτυξης, αύξησης της επιχειρηματικότητας και τόνωσης της 

απασχόλησης και θα πρέπει να εξασφαλίζεται με την καταβολή των 

αντίστοιχων ποσών από Εθνικούς πόρους. Οι πόροι αυτοί δύνανται να 

προέρχονται από ένα Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ίσης διάρκειας με το 

ΕΣΠΑ 2014-2020, το οποίο θα είναι προσανατολισμένο στις δράσεις, όπου 

υπάρχει υποχρηματοδότηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από 

κοινοτικούς πόρους. 
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Θέσεις και προτάσεις ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας συγκεκριμένα για το Ε.Π. 
Στερεά Ελλάδα 2014-2020 

Σε σχέση με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014 – 2020»  

οι ανάγκες σε βασικές υποδομές καθώς και σε δράσεις υποστήριξης των 

ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε επίπεδο Στερεάς Ελλάδας είναι 

πολλαπλάσιες των προϋπολογισμών που εξειδικεύονται και πρόκειται να 

διατεθούν μέσω των  επικείμενων προσκλήσεων. Αναφερόμαστε κυρίως σε 

παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση και ποιοτική αναβάθμιση του πόσιμου 

νερού, την αντιπλημμυρική προστασία, δράσεις για την ανάδειξη του 

πολιτιστικού αποθέματος, σε έργα αναβάθμισης της προσχολικής και 

σχολικής εκπαίδευσης, δράσεις υποστήριξης της απασχόλησης, 

καταπολέμησης της φτώχειας και της παροχής ίσων ευκαιριών προς όλους. Η 

Π.Ε.Δ. προτείνει τη μεταφορά ποσών στους Άξονες προτεραιότητας και τις 

επενδυτικές προτεραιότητες εκείνες, που αναμένεται:  

1. Να επιφέρουν σημαντική αναβάθμιση των βασικών υποδομών που 

αναφέραμε παραπάνω αλλά και υποδομές υγείας και πρόνοιας, 

προστασίας του περιβάλλοντος, εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες κ.α., 

2. Να προσδώσουν ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα στις κατά τόπους 

περιοχές και κοινωνίες, όπως δράσεις αναβάθμισης των πολιτιστικών 

υποδομών και δράσεις τόνωσης της επιχειρηματικότητας, 

3. Να περιορίσουν το δυσθεώρητο ποσοστό ανεργίας και να 

δημιουργήσουν βιώσιμες θέσεις εργασίας, 

4. Να ενισχύσουν την χωρίς εμπόδια κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων 

που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. 

5. Τα επιπλέον κονδύλια θα μπορούσαν να προκύψουν από τον Άξονα 

Προτεραιότητας 7 και πιο συγκεκριμένα της επενδυτικής προτεραιότητας 

7β: Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης 

δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων στην υποδομή ΔΕΔ-Μ, 

συμπεριλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων, η οποία 

περιλαμβάνει στην ουσία τις κεντρικές οδικές αρτηρίες, που έχουν 

χαρακτηριστεί ως ΔΕΔ-Μ (Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφοράς) και των 

καθέτων οδών σε αυτές. Θεωρούμε πως η πλειοψηφία των 

συγκεκριμένων δράσεων  θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί από το Τομεακό 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη» καθώς αφορά στο βασικό οδικό δίκτυο της χώρας. 

Τέλος, δεδομένου πως ήδη οι περισσότερες Περιφέρειες της χώρας έχουν  

προκηρύξει δράσεις Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) θεωρείται 

απαραίτητη η άμεση ενεργοποίηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς 

την κατεύθυνση αυτή, προκειμένου να ενταχθούν το συντομότερο και να 

υλοποιηθούν με τη χρηματοδότηση του ΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014 – 2020 

παρεμβάσεις ολοκληρωμένου χαρακτήρα που θα ενδυναμώσουν την 

ελκυστικότητα των μεγάλων αστικών κέντρων της Περιφέρειας. 
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Θεματική Επιτροπή «Κοινωνικής Πολιτικής, 
Αλληλεγγύης & Απασχόλησης» 

Υφιστάμενη Κατάσταση 

Η παρατεταμένη οικονομική  ύφεση προκάλεσε δραματική μείωση του 

διαθέσιμου ατομικού και οικογενειακού εισοδήματος στην Στερεά Ελλάδα 

καθώς και τρομακτική αύξηση του ποσοστού (πάνω από 30%) του 

πληθυσμού που ήδη βιώνει ή απειλείται άμεσα να βρεθεί σε καθεστώς 

φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Επιπροσθέτως, έχει μειωθεί 

σημαντικά ο δείκτης έντασης εργασίας ανά νοικοκυριό, έχει αυξηθεί σε 

δυσθεώρητα επίπεδα η ανεργία, το ποσοστό των ανασφάλιστων και 

παράλληλα ο αριθμός των πολιτών που έχουν πρόσβαση σε δημόσιες 

κοινωνικές υποδομές. Γενικά, λόγω της κρίσης ενισχύθηκε τόσο στο σύνολο 

της χώρας όσο και στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας το φαινόμενο της 

φτωχοποίησης του πληθυσμού με την εμφάνιση και νέων μορφών 

φτωχοποίησης (π.χ. ελευθέρων επαγγελματιών, εμπόρων και άλλων 

μικρομεσαίων επιχειρηματιών).  

Παράλληλα αυξήθηκαν τα επίπεδα ανασφάλειας του πληθυσμού σε 

θέματα ζωής, περιουσιακών στοιχείων, υγείας, εκπαίδευσης κ.α. Η 

ανασφάλεια που μαστίζει την ύπαιθρο λόγω της ενισχυμένης 

παραβατικότητας που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια έχει σχεδόν 

εξαφανίσει την οικιακή οικονομία που ιστορικά στήριξε και διέθρεψε τον 

πληθυσμό σε δύσκολες καταστάσεις. 

Πριν από την έναρξη της κρίσης, η Στερεά Ελλάδα είχε έναν από τους 

υψηλότερους δείκτες απασχόλησης της χώρας. Το 2012 ο δείκτης αυτός 

μειώθηκε στο 51,9%, από 63,9% το 2010. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, στο 

ζήτημα της απασχόλησης, η Περιφέρεια να αποκλίνει σημαντικά από τους 

τεθέντες ευρωπαϊκούς και εθνικούς στόχους (75% και 70% αντίστοιχα). 

Μάλιστα, το 2012 απείχε και του εθνικού μ.ο. απασχόλησης, που ανέρχονταν 

στο 55,3%. Σε περίπτωση συνέχισης της κρίσης είναι βέβαιο ότι η φθίνουσα 

τάση της απασχόλησης θα συνεχιστεί. Η μείωση της απασχόλησης είχε ως 

συνέπεια την αύξηση της ανεργίας στο 27,9% (2013, Eurostat). Περισσότερο 

θιγμένοι από την ανεργία είναι οι γυναίκες (32,9%) και οι νέοι (59,8%). 

Χαμηλό βαθμό πρόσβασης στην απασχόληση εμφανίζουν ορισμένες ειδικές 

κατηγορίες του πληθυσμού, όπως οι έχοντες χαμηλή εκπαίδευση, 

μονογονεϊκές οικογένειες, άστεγοι, ρομά, ανήμπορα άτομα, μετανάστες, 

άτομα που φροντίζουν ανήμπορα άτομα κ.α. Παράλληλα, αυξήθηκε 

σημαντικά το ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων σε 71,0%, καθώς και ο 

αριθμός των ατόμων με μερική ή άτυπη απασχόληση. Παρά τη σημαντική 

μείωση των μισθών, η περιφερειακή αγορά εργασίας δεν εμφανίζει ακόμη 

σημάδια ανάκαμψης. 
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Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες (EndeavorGreece 2014) περίπου το 

50% της ανεργίας είναι διαρθρωτική και προέρχεται από τους κλάδους 

κατασκευές, εμπόριο και βιομηχανία. Αυτό σημαίνει ότι περίπου οι μισοί 

άνεργοι είναι αναγκασμένοι να αλλάξουν επάγγελμα, στο πλαίσιο της 

αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονομίας, στη βάση της νέας εθνικής και 

περιφερειακής αναπτυξιακής στρατηγικής. Παράλληλα με την ισχυρή ύφεση 

και την αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας, υπάρχουν και άλλα αίτια της 

ανεργίας ή εμπόδια πρόσβασης στην απασχόληση όπως ο παραδοσιακά 

σχετικά χαμηλός βαθμός κλαδικής και γεωγραφικής κινητικότητας των 

εργαζομένων, η αναντιστοιχία μεταξύ των εκπαιδευόμενων και της ζήτησης 

στην αγορά εργασίας καθώς και τα προσκόμματα που θέτει η λαβυρινθώδης 

νομοθεσία στη δημιουργικότητα των πολιτών.  

Τέλος, στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας η Στερεά Ελλάδα 

παρουσιάζει χαμηλή ενεργοποίηση και θα πρέπει να αναληφθεί δράση έτσι 

ώστε να προσεγγιστεί ο Ευρωπαϊκός μέσος όρος (10% των ευρωπαϊκών 

επιχειρήσεων είναι έχουν κοινωνικό χαρακτήρα και προσανατολισμό). 

Θέσεις και προτάσεις ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας για την αναβάθμιση της 
κοινωνικής πολιτικής, την προώθηση της αλληλεγγύης και την 
τόνωση της απασχόλησης. 

Η ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας, σε πλήρη σύμπνοια με την ΚΕΔΕ και θέτοντας 

τις ανάγκες των Δήμων και των πολιτών σε πρώτο πλάνο, όντας άρτιος 

γνώστης της υφιστάμενης κατάστασης στον τομέα της κοινωνικής 

αλληλεγγύης και της απασχόλησης διατυπώνει τις ακόλουθες προτάσεις ανά 

τομέα: 

Τομέας Υγείας, Πρόνοιας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

 Ενδυνάμωση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας των Δήμων με το 

απαραίτητο στελεχιακό δυναμικό, έτσι ώστε να μπορούν να 

εξυπηρετηθούν άμεσα και ποιοτικά οι ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες. 

 Άμεση προκήρυξη δράσεων για την προάσπιση της δημόσιας υγείας, 

που εντοπίζονται κυρίως στην Α’ βαθμίδα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι 

σημαντικός αριθμός ατόμων ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας, λόγω 

της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, παρατηρούμε ότι αυξάνεται 

συνεχώς ο αριθμός των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα 

πρόσβασης σε μία σειρά από υπηρεσίες (π.χ. υγείας, κοινωνικές), με 

αποτέλεσμα να περιθωριοποιείται συνεχώς. 

 Διασφάλιση ύπαρξης εξειδικευμένων δομών στην περιφέρεια και 

τουλάχιστον στα 6 μεγάλα αστικά κέντρα, ώστε η νοσηλεία ασθενών 

που πάσχουν από ευρύτατα διαδεδομένες πλέον ψυχικές νόσους και 

νόσους όπως ο αυτισμός και το Alzheimer να γίνονται σε αυτές. 

 Ενίσχυση και θεσμοθέτηση νέων μοντέλων παροχής κοινωνικών 

υπηρεσιών που θα στηρίζονται στον εθελοντισμό. 
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 Εγκαθίδρυση του μοντέλου παροχής ιατρικής φροντίδας κατ΄οίκον σε 

ευάλωτες και άλλες ειδικές ομάδες με συνεπακόλουθο αφενός τη 

μείωση των δαπανών νοσηλείας αφετέρου την εξασφάλιση της 

πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας με εναλλακτικό τρόπο. 

 Διεύρυνση των δωρεάν ιατρικών καλύψεων. Προτείνεται να 

συμπεριληφθούν τα έξοδα φυσικοθεραπείας, λογοθεραπείας και 

εργοθεραπείας των ατόμων με ειδικές ανάγκες, τα έξοδα οδοντιατρικών 

επεμβάσεων και τα έξοδα διαγνωστικών εξετάσεων. 

 Πλήρης χαρτογράφηση των μονάδων υγείας και κοινωνικών υποδομών 

(capacity building) με σκοπό να διαπιστωθούν οι ανάγκες για τη 

δημιουργία νέων ή την αναβάθμιση των υπαρχουσών δομών ούτως 

ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των πολιτών. 

 Ενδυνάμωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με : 

 Στελέχωση των δομών με ικανό αριθμό γιατρών και νοσηλευτικού 

προσωπικού. 

 Προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού για την αντιμετώπιση κατά 

πρώτο λόγο των επειγόντων περιστατικών. 

 Προμήθεια των μεγάλων νοσοκομείων της Περιφέρειας με σύγχρονο 

διαγνωστικό εξοπλισμό (αξονικός τομογράφος, μαγνητικός 

τομογράφος, μηχανήματα αιμοκάθαρσης, υπέρηχοι κτλ) και πρόσληψη 

εξειδικευμένου προσωπικού/ χειριστών, έτσι ώστε ο ασθενής να μπορεί 

να εξυπηρετείται στην πόλη της περιοχής του. 

 Δημιουργία κοινωνικών ιατρείων, με τη μορφή πολυϊατρείων, με 

σύμπραξη όμορων Δήμων, όπου δεν υπάρχουν δομές. 

 Δυνατότητα συνταγογράφησης σε ιατρούς που παρέχουν υπηρεσίες σε 

κοινωνικά ιατρεία. 

Τομέας Κοινωνικής Οικονομίας & Απασχόλησης 

 Δημιουργία γραφείων ευρέσεως εργασίας στους Δήμους σε σύμπραξη 

με τα Επιμελητήρια για την εξυπηρέτηση ανέργων ή 

χαμηλοεισοδηματιών, με παράλληλη παροχή κινήτρων στις 

επιχειρήσεις. 

 Άμεση προκήρυξη δράσεων, κυρίως μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020, για 

την στήριξη και την περαιτέρω ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας. Η 

κοινωνική οικονομία περιλαμβάνει οικονομικές δραστηριότητες που 

αναλαμβάνονται από επιχειρήσεις και οργανισμούς, κυρίως 

συνεταιρισμούς, κοινωνίες αλληλοβοήθειας και σωματεία (ενώσεις), η 

ίδρυση και η λειτουργία των οποίων στοχεύει πρωταρχικά στην παροχή 

υπηρεσιών προς τα μέλη τους ή την κοινωνία και δευτερευόντως στην 

επιδίωξη κέρδους. 

 Ενίσχυση της κουλτούρας της οικιακής οικονομίας με παράλληλη 

καταπολέμηση της παραβατικότητας. Μ’ αυτόν τον τρόπο αναμένεται 



 

19 | Σ ε λ ί δ α  
 

να προκύψει κατ’ αρχήν ένα συμπληρωματικό εισόδημα καθώς τα μέλη 

των νοικοκυριών θα καλύπτουν τις βασικές τους ανάγκες με μικρότερο 

κόστος, ενώ στη συνέχεια τα αποτελέσματα δύνανται να έχουν 

πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα κυρίως σε επίπεδο απασχόλησης.  

 Άμεση κινητοποίηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την 

ενεργοποίηση του Περιφερειακού Μηχανισμού Κοινωνικής Οικονομίας 

και χρηματοδότηση δράσεων δημιουργίας συνεταιριστικών ή/και 

συνεργατικών σχημάτων 5-7 ατόμων με κοινό στοιχείο την 

ευαλωτότητα (επιχειρηματίες που έχουν πληγεί από την κρίση, 

μακροχρόνια άνεργοι, φέροντες το στίγμα της ψυχικής νόσου λόγω της 

κρίσης, αποφυλακισμένοι, άνεργες γυναίκες). 

 Ενίσχυση της βιωσιμότητας των Κοινωνικών Επιχειρήσεων μέσω της 

υποστήριξής τους με χρηματοδότηση και της διασφάλισης αφενός του 

απαραίτητου χρόνου για τη σχετική ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας 

και την ανάπτυξη κουλτούρας υποστήριξης αφετέρου του απαραίτητου 

χρόνου για την πλήρη παραγωγική δραστηριοποίηση των ΚΟΙΣΠΕ και 

την παγιοποίηση της λειτουργίας τους. 

 Ανασχεδιασμός και επαναπροκήρυξη Προγραμμάτων τύπου ΤΟΠΣΑ 

και ΤΟΠΕΚΟ προκειμένου: 

 Να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια (έως και 12 μήνες),  

 Να αφορούν δυνητικά μεγαλύτερο τμήμα του οικονομικά ενεργού 

πληθυσμού,  

 Να διασφαλίζεται μεγαλύτερη διατηρησιμότητα των νέων θέσεων 

εργασίας  

 Να υπάρχει προσανατολισμός του μεγαλύτερου μέρους των 

προϋπολογισμών των προγραμμάτων στην δημιουργία θέσεων 

εργασίας και μετατόπιση σε δεύτερο πλάνο των υποστηρικτικών 

δράσεων, όπως δικτύωση, κατάρτιση, ευαισθητοποίηση κτλ. 

Προτάσεις Οριζόντιου Χαρακτήρα 

 Συμμετοχή της Π.Ε.Δ. και των Δήμων στη διαμόρφωση των 

ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την εδαφική ανάπτυξη και κυρίως 

την κοινωνική μέριμνα, καθώς αποτελούν τους άμεσα ενδιαφερόμενους 

και τους μεγαλύτερους γνώστες των αναγκών του τόπου και 

εξασφάλιση της συμμετοχής όλων των Δήμων της Περιφέρειας στις 

ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την εδαφική ανάπτυξη. 

 Διασφάλιση της συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε όλες 

τις δράσεις ΕΚΤ που προκηρύσσονται στη χώρα ή εφόσον δεν υπάρχει 

δυνατότητα συγχρηματοδότησης όλων των δράσεων, το συγκεκριμένο 

ποσό να καταβάλλεται από εθνικούς πόρους, προκειμένου να 

διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση των πολιτών. 
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Θεματική Επιτροπή «Θεσμών & Ισότητας» 

Οι θέσεις της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας για τις θεσμικές αλλαγές στον 
Καλλικράτη  

Οι παρακάτω προτάσεις για θεσμικές αλλαγές στον ν. 3852 / 2010 και 

στο εν γένει θεσμικό πλαίσιο που διέπει τους ΟΤΑ Α βαθμού, γίνονται με 

γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία των ΟΤΑ, την αποτελεσματική ενάσκηση 

των αρμοδιοτήτων τους και κυρίως την διατήρηση και σεβασμό της 

οικονομικής τους αυτοτέλειας.  

Στην κατεύθυνση αυτή, με δεδομένη την ποικιλία και το πλήθος των 

προτάσεων, η παρούσα επιχειρεί μία κωδικοποίηση και  όπου χρειάζεται, 

σύντομη ανάλυση, κατά περίπτωση.  

Οι προτάσεις προσανατολίζονται σε δύο βασικούς πυλώνες. Αφενός 

στην ανάδειξη των βασικών αξόνων πάνω στους οποίους θα πρέπει να 

δομηθεί το νέο θεσμικό πλαίσιο για την Αυτοδιοίκηση  και αφετέρου στην 

προώθηση σημαντικών θεμάτων της καθημερινότητας των Δήμων που 

χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. 

Α. ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ  

1. Συνταγματική κατοχύρωση  της διοικητικής και οικονομικής 
αυτοτέλειας της Αυτοδιοίκησης και διαχωρισμός αρμοδιοτήτων. 

Αν και η διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια προβλέπεται στο άρθρο 102 Σ, 

περαιτέρω μέτρα και ενέργειες θα πρέπει να ληφθούν για την προάσπιση της 

συνταγματικής αυτής πρόβλεψης. Κρίνεται επιτακτική η ανάγκη για τον πλήρη 

διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης (Κράτος – 

Περιφέρεια – Δήμοι). Θα πρέπει να εφαρμοσθούν στην πράξη οι αρχές της 

εγγύτητας και της επικουρικότητας και να αποδοθεί στους Δήμους η 

διαχείριση δράσεων που αφορούν άμεσα τους πολίτες (όπως π.χ. κοινωνικές 

δράσεις κ.α.). 

2. Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Πρωτοβάθμια 
Αυτοδιοίκηση. 

3. Ορθολογική κατανομή χρηματοδοτήσεων προς τους Δήμους. 

Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κριτήρια όπως: ο πληθυσμός, το ελάχιστο 

προϋπολογιζόμενο κόστος λειτουργίας, η έκταση, η πυκνότητα του 

πληθυσμού, η νησιωτικότητα και το γεωγραφικό ανάγλυφο των Δήμων και 

απόδοση των δικαιούμενων σύμφωνα με τη ροή των φορολογικών εσόδων . 
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4. Μεταφορά Αρμοδιοτήτων Δήμων άρθρο 94 και 95 ν. 3852/2010. 

Απαιτείται άμεση μεταφορά αρμοδιοτήτων, πόρων και προσωπικού στα 

αυτοδιοικητικά όργανα που προέκυψαν στα πλαίσια του Καλλικράτη. Σε 

πολλές περιπτώσεις δε μετατάχθηκε από τις πρώην Νομαρχιακές 

Αυτοδιοικήσεις ο αναγκαίος αριθμός υπαλλήλων, ενώ την ίδια στιγμή το 

αντίστοιχο προσωπικό στις Περιφέρειες είναι υπεράριθμο. Η ανάθεση κάθε 

νέας αρμοδιότητας θα πρέπει να συνοδεύεται και με αντίστοιχη 

χρηματοδότηση. Η δε δημιουργία νέων υπηρεσιών να συνοδεύεται και από 

υποχρεωτική μεταφορά - απόσπαση - μετάθεση του προσωπικού, 

προκειμένου να καλυφθούν τα κενά. 

 

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ 

1. Ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων. 

Ο Ν. 4412/2016 είναι ένα θετικό βήμα κωδικοποίησης και ενοποίησης των 

διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, χωρίς όμως να λαμβάνει υπόψη 

τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και τον Καλλικράτη, με αποτέλεσμα να 

υφίστανται ασάφειες, καθώς και αντικρουόμενες διατάξεις, οι οποίες επ’ 

ουδενί θα πρέπει να ρυθμιστούν με εγκυκλίους και ερμηνευτικά έγγραφα, 

αλλά ρητώς και σαφώς στο νέο θεσμικό πλαίσιο των ΟΤΑ.  

Επίσης, για λόγους ομαλής μετάβασης στο νέο καθεστώς κρίνεται επιτακτική 

η παράταση της εφαρμογής του νέου νόμου έως το τέλος του 2017. 

2. Οικονομική Διαχείριση. 

Α. Κατάργηση του ειδικού προορισμού ορισμένων εσόδων και άρση 

άλλων περιορισμών. 

Στην παρ. 7 του άρθρου 9 του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας, 

ο οποίος κυρώθηκε με το νόμο 1850/1989 (ΦΕΚ 114/Α), ορίζονται τα 

εξής:   

«Στο μέτρο του δυνατού, οι επιχορηγήσεις που παρέχονται στους 

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν πρέπει να προορίζονται για τη 

χρηματοδότηση ειδικών σχεδίων. Η παροχή επιχορηγήσεων δεν πρέπει 

να θίγει τη θεμελιώδη ελευθερία της πολιτικής των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης στο δικό τους πεδίο αρμοδιότητας». 

Παρά την ανωτέρω πρόβλεψη, πολλοί από τους σημαντικότερους 

πόρους της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού έχουν ειδικό προορισμό, 

νομοθετικά καθορισμένο, με συνέπεια να απαγορεύεται η διάθεσή τους 

για άλλους νόμιμους σκοπούς. Η μεταβολή του προορισμού των 

ειδικευμένων εσόδων συνιστά ποινικό και πειθαρχικό αδίκημα (άρθρο 86 

ΒΔ 24/9-20/10/1958). 
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Προτείνεται: 

 Η δυνατότητα διάθεσης μέρους των ανταποδοτικών εσόδων, 

προσδιοριζόμενου σε ανώτατο ποσοστό ετησίως (π.χ. 25%), για την 

κάλυψη λοιπών υποχρεωτικών και λειτουργικών δαπανών, σχετικών 

με τις υπηρεσίες του δήμου που εξυπηρετούν ή υποστηρίζουν 

διοικητικά, οργανωτικά και τεχνικά τις ανταποδοτικές υπηρεσίες, 

όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 του Ν. 215/1975 καθώς και η 

δυνατότητα ενίσχυσης κωδικού ανταποδοτικών εσόδων από άλλους 

κωδικούς, εφόσον αποδεδειγμένα υπάρχουν απαιτητά ποσά προς 

είσπραξη. 

 Κατάργηση της παρακράτησης από τη ΔΕΗ ποσοστού 15 % των 

εσόδων από το ΤΑΠ (άρθρο 24 παρ. 19 Ν 2130/93), έτσι ώστε 

ολόκληρο το αναλογούν τέλος να περιέρχεται στους δήμους. 

Κατάργηση του ειδικού προορισμού του ημίσεως ποσού των εσόδων 

από το ΤΑΠ (άρθρο 24 παρ. 20 Ν 2130/93). 

 Διεύρυνση της έκπτωσης του 15% που δίδεται από την ΔΕΗ στους 

ιδιώτες καταναλωτές και στους Δήμους. 

 Κατάργηση του ειδικού προορισμού των τελών και εισφορών που 

θεσπίσθηκαν υπέρ των ΟΤΑ στα όρια των οποίων λειτουργούν 

οχληρές δραστηριότητες (τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ειδική 

εισφορά για διυλιστήρια πετρελαίου, τέλος για παραγωγή ρεύματος 

από λιγνιτικούς σταθμούς κ.λ.π.), χωρίς να θίγονται οι ευνοϊκές 

ρυθμίσεις υπέρ των εδαφικών τμημάτων του δήμου όπου είναι 

εγκατεστημένες οι δραστηριότητες αυτές. 

 Επανεξέταση γενικά όλων των ειδικευμένων εσόδων προς την 

κατεύθυνση του περιορισμού των δημοτικών πόρων που δεσμεύονται 

για συγκεκριμένο σκοπό. 

 Επαναφορά στους δήμους του δικαιώματος είσπραξης των τελών 

διαφήμισης της κατηγορίας Δ΄ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-

20/10/1958, τα οποία σήμερα καταβάλλονται στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων (άρθρο 9 παρ. 6α Ν. 2880/2001).  

 Άπαξ εξομοίωση των συντελεστών του φόρου ηλεκτροδοτούμενων 

χώρων σε ολόκληρη τη διοικητική περιφέρεια των  Καλλικρατικών 

δήμων, χωρίς τον ποσοστιαίο περιορισμό της παρ. 13 του άρθρου 25 

του Ν 1828/89. 
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Β. Επανεξέταση και επικαιροποίηση των κριτηρίων των απαλλαγών 

από δημοτικούς φόρους και τέλη. 

Οι απαλλαγές από Δημοτικούς φόρους  και τέλη των Δημοτών θα 

πρέπει να γίνονται κατόπιν ετήσιας επικαιροποίησης των 

δικαιολογητικών και διερεύνησης συγκεκριμένων κοινωνικών κριτηρίων. 

Γ. Απόδοση των πολεοδομικών προστίμων στους δήμους. 

Δ. Απαλλαγή των δήμων από τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων. 

Ε. Κατάργηση των περιορισμών στη μεταφορά πιστώσεων. 

Στο άρθρο 161 του ΔΚΚ προβλέπονται περιορισμοί στη μεταφορά 

πιστώσεων από κωδικό σε κωδικό αριθμό του προϋπολογισμού. 

Προτείνεται η άρση των ανωτέρω περιορισμών έτσι ώστε να υπάρχει 

εναλλακτικά η ακόλουθη δυνατότητα:  

 Οι πιστώσεις που έχουν εγγραφεί για έργα να μπορούν να διατεθούν 

σε άλλες δαπάνες γενικά και όχι μόνο σε άλλα έργα. 

 Στο τελευταίο τρίμηνο του έτους να επιτρέπεται η διάθεση για άλλους 

σκοπούς ολόκληρων των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί για έργα 

και όχι μόνο ποσοστού 50%. 

Στ. Ρητή απαγόρευση κατάσχεσης μετρητών εις χείρας τρίτων που 

προορίζονται για αποδοχές καθώς και των ανταποδοτικών και των 

ειδικευμένων εσόδων των δήμων. 

Ζ. Ρύθμιση οφειλών  προς ΟΤΑ  

Σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρου 1 Ν. 3869/2010, όπως αντικαταστάθηκε 

από την παρ. 1 του άρθρου 1 της υποπαρ. Α.4 του άρθρου 2 του ν. 

4336/15, φυσικά πρόσωπα που στερούνται πτωχευτικής ικανότητας υπό 

την έννοια του άρθρου 2 του ν. 3588/2007 και έχουν περιέλθει, χωρίς 

δόλο, σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων 

χρηματικών οφειλών τους, δικαιούνται να υποβάλουν στο αρμόδιο 

δικαστήριο αίτηση για την ρύθμιση των οφειλών τους κατά τις διατάξεις 

του νόμου 3869/2010. Την ύπαρξη δόλου αποδεικνύει ο πιστωτής.  

Πέραν της ανωτέρω διάταξης που είναι περιοριστική έχουν περιέλθει, 

χωρίς δόλο, σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων 

χρηματικών οφειλών τους, προτείνουμε να διαμορφωθεί αντίστοιχη του 

Ν. 4321/2015 διάταξη για δυνατότητα λήψης απόφασης από το Δημοτικό 

Συμβούλιο  για τη ρύθμιση των οφειλών.  

Σε σχέση με τις οφειλές στις ΔΕΥΑ και τις Δημοτικές Υπηρεσίες 

κοινωφελούς σκοπού κρίνεται σκόπιμο οι πολίτες, που με αντικειμενικά 

κριτήρια, αδυνατούν να πληρώσουν τα χρέη τους να απαλλάσσουν από 
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τις προσαυξήσεις  και να γίνεται ρύθμιση των οφειλών τους σε 36 ή και 

περισσότερες δόσεις. 

Η. Κάλυψη εξόδων παράστασης για όλους τους Αντιδημάρχους, 

Δημοτικούς Συμβούλους και προέδρους Τοπικών Συμβουλίων και 

προσδιορισμός νέου τρόπου αποζημίωσης των Αιρετών 

(Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Δημοτικών  Συμβούλων και 

συνεργατών). 

Οι Αντιδήμαρχοι θα πρέπει να αμείβονται με ποσό που αντιστοιχεί στο 

50% της αποζημίωσης των Δημάρχων, ώστε απερίσπαστοι να 

απασχολούνται στα καθήκοντα τους. Επίσης, κρίνεται απαραίτητη η 

πρόβλεψη για κάλυψη εξόδων παράστασης για όλους τους 

Αντιδημάρχους, Δημοτικούς Συμβούλους και Προέδρους Τοπικών 

Συμβουλίων. 

Θ. Ενίσχυση της αυτοδυναμίας των Δήμων με την φορολογική 

αποκέντρωση των εσόδων. 

Ι. Αναλογική κατανομή στους ΟΤΑ κάλυψης των ληξιπρόθεσμων 

υποχρεώσεών τους.   

ΙΑ. Κατάργηση του Παρατηρητηρίου οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ. 

ΙΒ. Μετατροπή του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων σε Δημοτική 

τράπεζα. 

3. Επαναφορά βεβαίωσης ΤΑΠ και υποχρεωτική προσκόμιση 
βεβαίωσης δημοτικής ενημερότητας περί μη οφειλής για 
οποιαδήποτε μεταβίβαση ακινήτων, πριν τη σύναψη 
συμβολαιογραφικής πράξης.  

Κατά τη μεταβίβαση ενός αστικού ακινήτου (κατοικίας, οικοπέδου κλπ) ή 

ενός αγροτικού ακινήτου (εκτός σχεδίου και οικισμού δηλαδή) που 

περιλαμβάνει κτίσμα, ο πωλητής είχε την υποχρέωση να εκδώσει από τον 

αρμόδιο Δήμο βεβαίωση ότι δεν οφείλεται Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, το 

οποίο είναι τέλος που συνήθως πληρώνεται μέσω της ΔΕΗ. Με το 

Ν.4262/2014 καταργήθηκε η υποχρέωση αυτή .  

Βάσει των παραπάνω, προτείνουμε ρητή επαναφορά της ρύθμισης του ν. 

2190/1993 ως εξής: Σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας των πάσης 

φύσεως ακινήτων για οποιαδήποτε αιτία και προ της υπογραφής του 

συμβολαίου οι πωλητές υποχρεούνται να προσκομίζουν στο 

συμβολαιογράφο βεβαίωση του οικείου Ο.Τ.Α., στην περιφέρεια του οποίου 

κείται το ακίνητο, από την οποία να προκύπτει ότι δεν οφείλεται τέλος 

ακίνητης περιουσίας, άλλως το συμβόλαιο μεταβίβασης είναι άκυρο, 

ελέγχεται δε ο συμβολαιογράφος που το συνέταξε. 
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Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 285 του ν. 3463/2006, προϋπόθεση για 

τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής αδειών από Δήμους και Κοινότητες 

είναι η  μη ύπαρξη, εις βάρους του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων 

ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αυτούς,  με εξαίρεση τις περιπτώσεις 

εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα  με τη 

σχετική νομοθεσία. 

Προτείνουμε, την επέκταση της υποχρεωτικής προσκόμισης βεβαίωσης 

δημοτικής ενημερότητας περί μη οφειλής για οποιαδήποτε μεταβίβαση 

ακινήτων, πριν τη σύναψη συμβολαιογραφικής πράξης.  

4. Παραχώρηση ακινήτων ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ στους Δήμους. 

Προτείνουμε προσθήκη  ρύθμισης έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα στο  

ΤΑΙΠΕΔ να παραχωρεί ακίνητα στους δήμους με στόχο σημαντικής αξίας 

ακίνητα και κρίσιμες υπηρεσίες (που σχετίζονται με κοινωνικά αγαθά) να 

περιέλθουν ξανά υπό δημόσιο έλεγχο.  

5. Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 93 του Ν. 3852/10.  

Να δίνεται το δικαίωμα απουσίας από την εργασία, στους δημοτικούς 

συμβούλους καθώς και στα μέλη των επιτροπών του Δήμου, κατά την 

ημέρα της συνεδρίασης οποιαδήποτε ώρα κι αν αυτή τελείται και όχι μόνο 

όταν αυτή διενεργείται σε εργάσιμες ώρες, για την πληρέστερη ενημέρωσή 

τους και σε κάθε περίπτωση για τη διευκόλυνση της μετάβασής τους στην 

έδρα του Δήμου, εφόσον δεν κατοικούν εκεί. 

6. Διευκόλυνση διοικητικών αποβολών από καταπατημένες δημοτικές 
ιδιοκτησίες. 

7. Θέσπιση ειδικών ρυθμίσεων για στις περιπτώσεις προεξόφλησης 
δανείων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων – Κατάργηση στις 
προμήθειας του ΤΠΔ στις επιχορηγήσεις στις ΟΤΑ. 

8. Ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων του δημοσίου 
και των ΟΤΑ. 

Προτείνεται η καθιέρωση ενιαίου ωράριο 8:00π.μ. έως 4:00 μ.μ. .Τυχόν 

εξαιρέσεις θα πρέπει να υφίστανται μόνο σε περιπτώσεις που θα το 

επιβάλλουν  οικογενειακοί, κοινωνικοί και λόγοι υγείας. Η όποια εξαίρεση 

θα επικυρώνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου.  

9. Αύξηση δικαιολογούμενου ποσού κατανάλωσης καυσίμων ανά 
χιλιόμετρο για τα αυτοκίνητα των ΟΤΑ με βάση τα νέα δεδομένα 
(κόστος καυσίμου, διόδια, κ.α.) 

10. Διοργάνωση δράσεων «Χωρίς Μεσάζοντες». 

Η απαγόρευση, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, διοργάνωσης 

δράσεων “Χωρίς Μεσάζοντες”, έχει δημιουργήσει πλείστα προβλήματα στις 
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δημοτικές αρχές αλλά και στους πολίτες. Κρίνεται αναγκαία η ρητή 

πρόβλεψη για δυνατότητα, υπό προϋποθέσεις, διοργάνωσης δράσεων 

“Χωρίς Μεσάζοντες”.  

11. Υποχρεωτική συμμετοχή των εκπρόσωπων των ΠΕΔ & της ΚΕΔΕ 
στην διαδικασία εκπόνησης νόμων και διατάξεων που αφορούν την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

12.Θεσμοθέτηση κοινωνικών δομών στους ΟΤΑ Α Βαθμού (όπως π.χ. 
Κοινωνικά Ιατρεία ,Φροντιστήρια, Γραφεία Απασχόλησης). 

Η νομοθετική ρύθμιση δυνατότητας σύστασης τέτοιων δομών, διασφαλίζει 

την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία τους αλλά και τη δυνατότητα 

χρηματοδότησής τους από εθνικούς ή άλλους πόρους.  

13. Εξασφάλιση κονδυλίων για την ομαλή χρηματοδότηση των 
προγραμμάτων βρεφικών - βρεφονηπιακών σταθμών και 
γενικότερα προγραμμάτων που στόχο έχουν τη διασφάλιση της 
ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας . 

Η πρόβλεψη αυτή θα πρέπει να ρυθμιστεί νομοθετικά, προκειμένου να 

αρθεί η αβεβαιότητα και να διασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη 

λειτουργία των δομών και των προγραμμάτων αυτών. 

14. Δημιουργία Επιχειρησιακού σχεδίου προγράμματος Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης  

Στόχος είναι η  άρση των επιπτώσεων  της ανθρωπιστικής και κοινωνικής 

κρίσης καθώς και της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης, με στόχο 

την επανεκκίνηση των τοπικών κοινωνιών. Το Ε.Σ. θα πρέπει να 

προβλέπει τη χρηματοδότηση των λειτουργικών και λοιπών εξόδων. 

15. Ενίσχυση των οργανισμών που έχουν τη δυνατότητα παροχής 
τεχνογνωσίας και ερευνητικής στήριξης στους οργανισμούς της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως είναι το ΙΤΑ. 

16. Λειτουργία των αποκεντρωμένων διευθύνσεων καθώς και των  
επιτροπών του άρθρου 152 για έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σε καμία περίπτωση έλεγχο 
σκοπιμότητας. 

17. Χρηματοδότηση και αναβάθμιση υποδομών και εξοπλισμό για την 
επαρκή λειτουργία των Κέντρων Υγείας και των αγροτικών ιατρείων. 

18. Οι μετακινήσεις και οι μετατάξεις των δημοτικών υπαλλήλων δεν θα 
πρέπει να γίνεται σε καμία περίπτωση χωρίς τη σύμφωνη γνώμη 
του Δημάρχου. 

19. Διατήρηση του υφιστάμενου εκλογικού συστήματος για την 
αυτοδιοίκηση (Πρόταση που εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία). 
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20. Διατήρηση του υφιστάμενου πλαισίου για τη δυνατότητα υποβολής 
υποψηφιότητας για τη θέση του Δημάρχου χωρίς κανένα 
περιορισμό θητειών (Πρόταση που εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία).. 

 

Οι θέσεις της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας για την ισότητα των φύλων 

Η Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας, δίνοντας προτεραιότητα και 
επιδεικνύοντας ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση στα θέματα της ισότητας μεταξύ 
των δύο φύλων και της καταπολέμησης των διακρίσεων προτείνει τα εξής: 

 Χρηματοδότηση έργων δημιουργίας συμβουλευτικών κέντρων και ξενώνων 
φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών και ενίσχυση υφιστάμενων δομών και 
υποδομών με ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους, μέσω του ΕΣΠΑ-
ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014 - 2020.  Θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για 
τουλάχιστον μια δομή ανά έδρα Περιφερειακής Ενότητας. 

 Ενίσχυση της προώθησης γυναικείας επιχειρηματικότητας με τη 
χρηματοδότηση δράσεων τύπου «Ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας των 
γυναικών» και «Γυναικείας κοινωνικής επιχειρηματικότητας» από τα 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.  

 Υλοποίηση δράσεων επαγγελματικής κατάρτισης, όπου θα προβλέπεται η 
ισότιμη συμμετοχή ανδρών και γυναικών ή/και ευάλωτων κοινωνικά 
ομάδων.  

 Εξασφάλιση κονδυλίων για την ομαλή χρηματοδότηση, ακόμη και από 
εθνικούς πόρους, των προγραμμάτων βρεφικών, βρεφονηπιακών,  
παιδικών σταθμών και κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, για 
να διασφαλίζεται η ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας. 
Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στις ακόλουθες κατηγορίες μητέρων: 
άνεργες, κακοποιημένες, ευάλωτες κοινωνικά, αρχηγοί μονογονεϊκών 
οικογενειών, οικονομικά αδύναμες κτλ. 

 Διεξαγωγή δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το ζήτημα της 
ισότητας των δύο φύλων με τη δημιουργία ή την ενίσχυση των δομών 
ισότητας μέσα στους Δήμους. Δημιουργία πολυετούς σχεδίου δράσης  από 
την κάθε Δημοτική Αρχή, έτσι ώστε τα αποτελέσματα να έχουν μόνιμο και 
πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα. Δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
προωθεί συστηματικά την άρση των διακρίσεων από το 1957, η 
χρηματοδότηση δύναται να ανακύψει από ευρωπαϊκά κονδύλια, με τη 
συμμετοχή για παράδειγμα της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας στο πρόγραμμα 
Δικαιοσύνη ή Δικαιώματα, Ισότητα και Ιδιότητα του Πολίτη.  
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Θεματική Επιτροπή «Οικονομικών των Ο.Τ.Α.» 

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου της Π.Ε.Δ., που πραγματοποιήθηκε  κατόπιν 

απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου και αποτέλεσε τη συνέχεια του 

Προσυνεδριακού διαλόγου, που ξεκίνησε στις Επιτροπές Θεσμών της ΠΕΔ 

για τη  μεταρρύθμιση της ΤΑ – η οποία δρομολογείται από την Κυβέρνηση -, 

αποτυπώθηκαν και διαμορφώθηκαν οι θέσεις της Π.Ε.Δ., οι οποίες και θα 

κατατεθούν στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ στη Θεσσαλονίκη στις αρχές Δεκέμβρη. 

Η θεσμοθέτηση του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ και η δρομολόγηση εφαρμογής του 

στην Α/βάθμια και Β/βάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση το 2011 αποτελούσε την 

κατάκτηση μιας προσπάθειας αναδιάρθρωσης και λειτουργίας της ΤΑ με 

όρους προσδοκιών και απαιτήσεων του σήμερα και του αύριο για το θεσμό 

και προσαρμοσμένο στα ευρωπαϊκά δεδομένα. 

Η εφαρμογή όμως σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία οικονομικά και 

κοινωνικά με την εξελισσόμενη κοινωνικοοικονομική και ανθρωπιστική κρίση 

αφενός μεν και αφετέρου με τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε ευρύ επίπεδο, η 

οποία όμως δεν συνδυάστηκε με την παράλληλη μεταβίβαση πόρων για την 

υλοποίησή τους, η μεγάλη αφαίμαξη του θεσμού από ενεργό και έμπειρο 

προσωπικό με τα αλλεπάλληλα κύματα πρόωρων συνταξιοδοτήσεων και από 

την ΤΑ, παράλληλα δε με τη μη δυνατότητα πρόσληψης και αναπλήρωσης 

τακτικού προσωπικού όπως και η εν γένει μείωση των πόρων της σε μεγάλο 

ποσοστό, έχουν οδηγήσει την ΤΑ και τα στελέχη της σε έναν μόνιμο 

προβληματισμό. 

Εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι : 

α) Θεωρούμε αδιαπραγμάτευτη τη συνταγματικά κατοχυρωμένη διοικητική 

και οικονομική αυτοτέλεια της ΤΑ και 

β) Τασσόμαστε υπέρ της Διοικητικής Μεταρρύθμισης με βάση όμως την 

αρχή της εγγύτητας και τις βέλτιστες Ευρωπαϊκές πρακτικές. 

Στόχο  μας θα πρέπει να αποτελεί η ουσιαστική θεσμοθέτηση ενός 

πλαισίου, που θα δίνει βιώσιμες λύσεις στα σοβαρά προβλήματα της 

Αυτοδιοίκησης και των τοπικών κοινωνιών με χρονοπρόγραμμα και 

πρόβλεψη αντίστοιχου κόστους υλοποίησής τους. 

Έτσι λοιπόν οι προτάσεις που θα μπορούσαν να γίνουν στον τομέα των 

οικονομικών για τη βελτίωση και την αποτελεσματικότερη λειτουργία του 

θεσμού με στόχο την τοπική ανάπτυξη και την αναστροφή της υφιστάμενης 

κρίσης είναι : 

Α) Στρατηγικε ς Επιλογε ς για τα Οικονομικα  των ΟΤΑ   

1) Εσωτερική Οικονομική Οργάνωση και Διαχείριση των ΟΤΑ  

Οι ΟΤΑ καλούνται να παρέχουν περισσότερες υπηρεσίες και αγαθά με 

λιγότερους πόρους, γιατί από το 2009 μέχρι σήμερα η μείωση ξεπέρασε το 
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60% και η ΣΑΤΑ από 1,10 δις εκατ. € το 2009,  περιορίστηκε σε 180 εκατ. € το 

2016. 

Για την αποκατάσταση  της ομαλής λειτουργίας των Δήμων πρέπει να 

στηριχτούμε σε τρεις άξονες : 

- Οικονομική αυτοτέλεια και δημοσιονομική αποκέντρωση με την 

αποκέντρωση φορολογικού χαρακτήρα  και όχι  με νέα φορολογία. 

- Εναλλακτικοί τρόποι χρηματοδότησης: Οι ΟΤΑ πρέπει  να αναπτύξουν 

εναλλακτικές δυνατότητες χρηματοδότησης για τις επενδυτικές τους 

ανάγκες. 

- Πολιτικές διαδημοτικών συνεργασιών. 

2) Η Εξωστρέφεια της ΤΑ:  

Θα μπορούσε να αναπτυχθεί με πολιτικές προσέλκυσης επενδύσεων – 

αύξησης απασχόλησης και με την κοινωνική οικονομία και βέβαια την 

καινοτομία. 

Τα παραπάνω για να επιτευχθούν χρειάζονται συνεργασία – διαβούλευση 

και συνέργεια  όλων των συντελεστών  Περιφερειακής και Τοπικής Ανάπτυξης  

με υπεύθυνη για αυτά την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Από την άλλη είναι γνωστό , ότι η χρηματοδότηση των Δήμων για την άσκηση 

των αποκλειστικών τους αρμοδιοτήτων προέρχεται είτε από ίδιους πόρους 

είτε από κρατικούς πόρους με τη μορφή των ΚΑΠ. 

Η δε χρηματοδότηση των Δήμων για την άσκηση των συντρεχουσών 

αρμοδιοτήτων τους προέρχεται κυρίως από το Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων, που οι αποφάσεις τους υπόκεινται σε ουσιαστικό έλεγχο και 

έγκριση των Δημοσίων Αρχών. 

Επομένως για τη διεύρυνση του ρόλου της ΤΑ απαιτείται: 

α) η αποκατάσταση των ΚΑΠ σύμφωνα με το Ν. 3852 / 2010 και η 

συνέχιση της προσπάθειας ορθολογικής κατανομής των ΚΑΠ, η οποία 

πρέπει να συνεχιστεί με κριτήρια (πληθυσμός - ελάχιστο κόστος 

λειτουργίας – έκταση – νησιωτικοί, ορεινοί Δήμοι – πρωτεύουσες 

Νομών). 

β) η διερεύνηση της  χρηματοδότησης των  Δήμων από το Πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ 2014 -2020 κ.α. 

γ) η σταδιακή απόδοση των  παρακρατηθέντων πόρων από το 2009 

μέχρι σήμερα. 

δ) η επιστροφή των πόρων που αφαιρέθηκαν από την ΤΑ (φόρος ζύθου , 

πετρελαιοειδή κλπ ) και η επαναφορά ποσοστού από 2,5 % σε 10 % 

από την απόδοση των πόρων του Πράσινου Ταμείου. 
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ε) Συλλογική υποστήριξη των Δήμων για τη διασφάλιση της διαχειριστικής 

τους επάρκειας ως δικαιούχων για την ωρίμανση των έργων και των 

δράσεών τους στα επιχειρησιακά προγράμματα. 

στ) Άρση της απαλλαγής των παραχωρησιούχων από τα ανταποδοτικά 

τέλη, που πλήττει τους δημότες και τους Δήμους. 

Τέλος στα πλαίσια χάραξης της πολιτικής για την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ των ΟΤΑ πρέπει να ξεκινήσει ο διάλογος με το κεντρικό κράτος 

με κυρίαρχο στόχο τα ενοποιημένα έσοδα της ΤΑ ως ποσοστό του ΑΕΠ από 

το 1,37 % που είναι σήμερα να φτάσουν στο στόχο του 8 % με ταυτόχρονη 

μεταφορά νέων αρμοδιοτήτων. 

Β) Εποπτει α Ελεγκτικοι  Θεσμοι   

Για τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ είναι απαραίτητο να 

συγκροτηθεί η ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ) 

με οργάνωση – μεθοδολογία εκσυγχρονισμό μέσων και ικανό στελεχιακό 

δυναμικό  με σκοπό την απλοποίηση – το συντονισμό του ελεγκτικού έργου 

και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας , όταν σήμερα είναι γνωστό ότι 

γίνεται έλεγχος σκοπιμότητας από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις με 

συνέπεια το ταλάνισμα της ΤΑ. 

Οι δαπάνες  των ΟΤΑ υπάγονται σε προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο 

από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Επίσης με το Ν 4172 / 2013 συγκροτήθηκε το 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ των ΟΤΑ για το 

διοικητικό έλεγχο των οικονομικών των ΟΤΑ, το οποίο αποτελεί αίτημα της ΤΑ 

να αρθεί. 

Εκτός των ανωτέρω ασκείται σωρεία ελέγχων στη διοικητική και 

οικονομική λειτουργία και από άλλους ελεγκτικούς μηχανισμούς όπως 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ 

ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ στα καθ΄ ύλην 

αρμόδια Υπουργεία. 

Οι ανωτέρω ελεγκτικοί μηχανισμοί παρουσιάζουν αλληλοεπικάλυψη και 

μη συντονισμό με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αβεβαιότητα και σημαντικό  

διοικητικό βάρος στη λειτουργία της διοίκησης των ΟΤΑ. 

ΠΡΟΤΑΣΗ : 

Ενοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών ή συντονισμός και 

προγραμματισμός του ελεγκτικού έργου τους. Παράλληλα έχει προκύψει η 

ανάγκη εισαγωγής εσωτερικού ελέγχου στους μεσαίους και μεγάλους Δήμους 

που θα διασφαλίσει τη νομιμότητα και την αξιοπιστία της οικονομικής 

διαχείρισης. 

Γ) Θεσμικε ς αλλαγε ς σε συνα φεια με οικονομικε ς διεκδικη σεις  

1) Νομοθετική ρύθμιση εξόδων μετακίνησης Δημοτικών – τοπικών 

Συμβούλων σε όλους τους Δήμους. 
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2) Αποζημίωση συμμετοχής των δημοτικών Συμβούλων στα συλλογικά 

όργανα. 

3) Καταβολή αντιμισθίας για όλους τους Αντιδημάρχους και θέσπιση νέου 

τρόπου υπολογισμού της αποζημίωσης των αιρετών (Δημάρχων, 

Αντιδημάρχων , Δημοτικών Συμβούλων και Συνεργατών). 

Οι Αντιδήμαρχοι θα πρέπει να αμείβονται στο ½ της αποζημίωσης των 

Δημάρχων , ώστε απερίσπαστοι  να απασχολούνται στα καθήκοντά τους. 

Κατάργηση της διάταξης του άρθρου 20 του Ν. 4387 / 2016 , που αφορά 

στην  περικοπή στο 100% της σύνταξης του συνταξιούχου αιρετού για όσο 

χρονικό διάστημα διατηρεί την ιδιότητα του αιρετού. 

Δ) Αναπτυξιακο ς Ρο λος της ΤΑ  

Σύμφωνα με τον ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΩΝ αλλά και τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ οι Δήμοι 

έχουν αναπτυξιακές αρμοδιότητες στους τομείς ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ και 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ και 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ. 

Σήμερα όμως θεωρείται απαραίτητη η διεύρυνση του αναπτυξιακού ρόλου 

του Δήμου στις κατευθύνσεις της περιοχής του και ως έξυπνης πόλης - στην 

υποστήριξη των επιχειρήσεων - στην προώθηση της κοινωνικής οικονομίας - 

στην εφαρμογή προγραμμάτων απασχόλησης και στην ανάδειξη των 

στοιχείων του τοπικού πολιτισμού. 

Αναγκαία προϋπόθεση για αυτά είναι η διασφάλιση της οικονομικής 

αυτοτέλειας και η διεύρυνση των χρηματοδοτικών πόρων. Επίσης, η σύνταξη 

του ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος για τους Δήμους με συνδυασμένη 

χρηματοδότηση εθνικών και κοινοτικών πόρων. 

Ε) Άλλα Θε ματα 

α) Καταβολή έκτακτου επιδόματος θέρμανσης των σχολείων και 

προσδιορισμός Δήμων ζώνης Α’. 

β) Αποσαφήνιση της σχέσης μεταξύ της ΔΕΗ και των Δήμων (15% απόδοση 

από ΔΕΗ στους Δήμους). 

γ) Διατύπωση των αρχών για ένα νέο επενδυτικό πρόγραμμα των Δήμων 

στα πρότυπα που «ΘΗΣΕΑ». 

δ) Μετατροπή Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων σε Δημοτική τράπεζα. 

ε) Εξασφάλιση κονδυλίων για την ομαλή χρηματοδότηση των 

προγραμμάτων λειτουργίας βρεφικών - βρεφονηπιακών σταθμών και 

γενικότερα προγραμμάτων που στόχο έχουν τη διασφάλιση της ισότιμης 

συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας . 

στ) Χρηματοδότηση έργου δημιουργία Συμβουλευτικών Κέντρων κ.α. για 

κακοποιημένες γυναίκες. Μία δομή ανά έδρα Περιφερειακής Ενότητας. 
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ζ) Αναλογική κατανομή στους ΟΤΑ κάλυψης των ληξιπρόθεσμων 

υποχρεώσεών τους. 

η) Θέσπιση ειδικού τιμολογίου από την ΔΕΗ για τον οδοφωτισμό, τη 

θέρμανση σχολείων, τα αντλιοστάσια για τη διασφάλιση του κοινωνικού 

χαρακτήρα των Δήμων.  

ι) Αλλαγή της διάταξης περί είσπραξης φόρου 29% (και επιπλέον 100% 

προκαταβολή) από τις ΔΕΥΑ, όχι επί των εισπρακτέων αλλά επί των 

βεβαιωθέντων. Θα πρέπει να ξεκαθαριστεί το καθεστώς στο οποίο  

εντάσσονται οι Δημοτικές Επιχειρήσεις, αν δηλαδή θα πρέπει να 

αντιμετωπίζονται ως Ανώνυμες Εταιρείες Ειδικού σκοπού ή ως εταιρείες, 

που διέπονται από το Δημόσιο Λογιστικό. 

ια) Σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς ευνοούνται οι Δήμοι με ληξιπρόθεσμα 

χρέη και αδικούνται οι καλοπληρωτές Δήμοι. Κρίνεται απαραίτητη η 

θέσπιση ενός συστήματος επιβράβευσης των Δήμων που καταφέρνουν 

να είναι ακέραιοι στις υποχρεώσεις τους και να μην έχουν ληξιπρόθεσμα 

χρέη.  

 

Τέλος θα πρέπει να αναφέρουμε τη διεκδίκηση της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας 

σχετικά με την άρση της κατάταξης της Στερεάς Ελλάδας στο στόχο δύο ( 2 ) 

με συνέπεια το ΠΕΠ αυτής να διαθέτει ελάχιστους πόρους. Πάγια θέση του 

συνόλου της αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας αποτελεί η άρση της αδικίας που 

υφίσταται η Στερεά Ελλάδα και η αξιολόγησή της βάσει των πραγματικών της 

δεδομένων και όχι των πλασματικών που δημιουργούνται με το μητροπολιτικό 

κέντρο της Αθήνας λόγω της άτυπης βιομηχανικής ζώνης των Οινοφύτων.  

Απαιτούμε την άρση της υποχρηματοδότησης και την αλλαγή των  

κριτηρίων χρηματοδότησης της, γιατί η Περιφέρειά μας λαμβάνει αθροιστικά 

(εθνικούς και κοινοτικούς πόρους) περίπου το 50% από τον μ.ο. των πόρων 

συγκριτικά με άλλες Περιφέρειες της χώρας. Οι πολίτες της Στερεάς Ελλάδας 

δικαιούνται περισσότερα έργα, παροχές και πρόνοια από αυτά που 

λαμβάνουν σήμερα.  

Απαιτείται, λοιπόν, η ανάδειξη του θέματος αυτού σε όλα τα θεσμικά 

όργανα, εγχώρια και ευρωπαϊκά, με στόχο την αποκατάσταση αυτής της 

αδικίας. 
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Θεματική Επιτροπή «Πολιτικής Συνοχής & 
Ανάπτυξης» 

Ισχύουσα Κατάσταση 

Η κυρίαρχη σε όλα τα επίπεδα υδροκεφαλική λογική του ελληνικού 

κράτους, είναι αδιαμφισβήτητα μια εκ των βασικών γενεσιουργών αιτιών της 

κοινωνικής κρίσης και της παραγωγικής αποδιοργάνωσης, που βιώνουμε 

τόσο έντονα τα τελευταία χρόνια. 

Η αστυφιλία και ιδιαιτέρως ο Αθηνοκεντρισμός αναδεικνύονται ξεκάθαρα 

σε κάθε επίπεδο της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας της χώρας, 

με αποτελέσματα τη σταδιακή μετατροπή της Ελλάδας κατά τις τελευταίες 

δεκαετίες σε μια οικονομία συντριπτικά προσανατολισμένη προς την παροχή 

υπηρεσιών, χωρίς ουσιαστική παραγωγική βάση, με τελικό αποτέλεσμα (και 

αίτιο σ’ έναν φαύλο αυτοτροφοδοτούμενο κύκλο…) την Επαρχία εν πολλοίς 

εγκαταλειμμένη και έρημη.   

Στα πλαίσια του γενικότερου αυτού εθνικού μας προσανατολισμού είναι 

προφανής και η μεροληπτική στάση υπέρ των αστικών Δήμων και εις βάρος 

των περιφερειακών Δήμων στα κριτήρια κατανομής των θεσμοθετημένων 

πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών 

Πόρων, αλλά και της Σ.Α.Τ.Α. διενεργείται ακόμη και σήμερα λαμβάνοντας υπ’ 

όψιν κυρίως το πληθυσμιακό κριτήριο, ενώ την ίδια ώρα ελάχιστα 

λαμβάνονται ως κριτήρια η έκταση και ο αριθμός των Κοινοτήτων που 

συμπεριλαμβάνει ο κάθε «Καλλικρατικός» Δήμος.  

Κι όμως η έκταση (και μάλιστα η αληθινή τρισδιάστατη επιφάνεια και όχι 

η δισδιάστατη έκταση του χάρτη…) προσδιορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις 

ανάγκες ενός Δήμου, ο οποίος υποχρεούται να φροντίσει για θέματα όπως η 

πολιτική προστασία, η αγροτική οδοποιία, η δημοτική οδοποιία, η παροχή 

κοινωνικών υπηρεσιών στους δημότες σε όλο το μήκος και το πλάτος του, η 

αποκομιδή απορριμμάτων ακόμη και στον μικρότερο και πιο απομακρυσμένο 

οικισμό, η άμεση αποκατάσταση βλαβών των δικτύων. 

Το ίδιο σημαντική παράμετρος θα έπρεπε να είναι ο αριθμός των 

Κοινοτήτων που ενσωματώνει ο κάθε σημερινός Δήμος, αφού δεν πρέπει να 

ξεχνάμε ότι πρόκειται για μέχρι πριν λίγα χρόνια αυτοτελείς Ο.Τ.Α., για χωριά 

μικρά και μεγάλα ή πόλεις, με δικά τους δημοτικά κτίρια, δίκτυα ύδρευσης, 

αποχέτευσης και φωτισμού, δικούς τους κοινόχρηστους χώρους, δικές τους 

ξεχωριστές ανάγκες για κοινωνική και πολιτιστική ζωή. 

Εδώ πρέπει επιτέλους να επισημανθεί ότι είναι εντελώς προσχηματικός 

και παραπλανητικός ο ισχυρισμός περί ανταποδοτικών υπηρεσιών για τους 

επαρχιακούς Δήμους. Μια υπηρεσία (λ.χ. στον τομέα της ύδρευσης) που για 

έναν αστικό Δήμο μπορεί να κοστίζει ένα συγκεκριμένο ποσό, το οποίο 

επιμερίζεται σ’ έναν εύλογο αριθμό δημοτών, στην περίπτωση του 
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επαρχιακού Δήμου κοστίζει συνήθως ακριβότερα και αντιστοιχεί σ’ έναν 

υποπολλαπλάσιο αριθμό δημοτών. Με λίγα λόγια το κόστος των υπηρεσιών 

αυτών στους περιφερειακούς Δήμους είναι πολλές φορές ακριβότερο ανά 

δημότη και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να καλυφθεί με τη λογική της 

ανταποδοτικότητας, η οποία πρέπει να επανεξεταστεί εξ’ υπαρχής και στην 

πραγματική της βάση, εφόσον θέλουμε να υφίσταται έστω και κατ’ ελάχιστον 

η ελληνική Περιφέρεια ως οργανωμένος τόπος διαμονής για τους κατοίκους 

της και επισκέψιμος για τον τουρισμό. 

Τονίζουμε ότι πολλοί επαρχιακοί Δήμοι (και της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας) καλούνται να παρέχουν υπηρεσίες σε υπερπολλαπλάσιο 

πληθυσμό, ως τουριστικοί προορισμοί που συμβάλουν σημαντικά στο 

εισαγόμενο εισόδημα. Επίσης κάποιοι Δήμοι αποτελούν ταυτόχρονα και έδρες 

Νομών, λειτουργώντας δηλαδή ταυτόχρονα ατύπως ως μικρές «νομαρχίες» 

με αντίστοιχες βεβαρημένες υποχρεώσεις προς τους πολίτες. Την 

συγκεκριμένη κατάσταση επιτείνει και η τραγική έλλειψη προσωπικού, ειδικά 

αυξημένης επιστημονικής κατάρτισης και προσόντων. Το ήδη υπηρετούν 

προσωπικό πασχίζει καθημερινά να ανταποκριθεί σε πολλαπλά και 

απαιτητικά αντικείμενα ενώ στην πλειοψηφία του πλησιάζει στην 

συνταξιοδότηση. Αυτές είναι ορισμένες μόνο πτυχές της σκληρής 

πραγματικότητας που βιώνουμε καθημερινά κατά την άσκηση των 

καθηκόντων μας και καλούμενοι να ανταποκριθούμε στις συνεχώς 

αυξανόμενες και «άνευ πόρων» αρμοδιότητες που μας αναθέτει το κεντρικό 

κράτος. 

Μια εμπειρική εκτίμηση που μπορούν οι αυτοδιοικητικοί της Περιφέρειας 

να τολμήσουν, είναι ότι ο μέσος επαρχιακός Δήμος, προκειμένου να 

ανταποκριθεί στοιχειωδώς μόνο στις εκ του νόμου προκύπτουσες 

αρμοδιότητές του (και χωρίς να συμπεριληφθούν καθόλου οι απαραίτητες 

«αναπτυξιακές» μας πρωτοβουλίες), θα χρειαζόταν τουλάχιστον διπλάσια 

χρηματοδότηση από αυτή που εισπράττει σήμερα. Κατ’ ουσίαν βρισκόμαστε 

σε καθεστώς πλήρους αδυναμίας να ασκήσουμε επαρκώς το καθήκον μας και 

καθημερινά διακινδυνεύουμε να μας καταλογιστούν ευθύνες αστικές, 

πειθαρχικές ή ακόμη και ποινικές για τη μη συμμόρφωσή μας με τις ως άνω 

εκ του νόμου υποχρεώσεις μας, που είναι ιδιαιτέρως αυξημένες, την ίδια ώρα 

που η χρηματοδότησή μας συρρικνώνεται συνεχώς, ενώ η έννοια της 

ανταποδοτικότητας των υπηρεσιών στους Δήμους αυτούς πολύ απλά δεν 

υφίσταται.   

Η ιδιαιτερότητα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι μια από τις μεγαλύτερες σε έκταση 

Περιφέρειες καταλαμβάνοντας έκταση 15.549 km² (11,8% της συνολικής 

έκτασης της Ελλάδας) και απαρτίζεται από πέντε (5) Περιφερειακές Ενότητες 

(Βοιωτίας,  Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας). Το μεγαλύτερο 

τμήμα της είναι ορεινό ή ημιορεινό (47,4% και 31,8% αντίστοιχα της έκτασης), 

ενώ οι πεδινές εκτάσεις αποτελούν μόνο το 20,8% της συνολικής της έκτασης. 
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Στις αστικές περιοχές κατοικεί το 46% του συνολικού πληθυσμού της 

Περιφέρειας.  

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας βρίσκεται πάνω στον κεντρικό οδικό 

άξονα Βορρά – Νότου και συνορεύει με το μητροπολιτικό κέντρο της Αθήνας. 

Το γεγονός αυτό της άμεσης γειτνίασης δημιουργεί αφενός σημαντικά οφέλη 

και προοπτικές ανάπτυξης και αφετέρου καίρια προβλήματα για τον τόπο. 

Συνοπτικά, τα οφέλη  αφορούν κυρίως στην αυξημένη ζήτηση των προϊόντων 

και υπηρεσιών που παράγονται στην Περιφέρεια, την χρησιμοποίηση των 

μεταφορικών υποδομών που εξυπηρετούν την Αθήνα, την εγγύτητα στα 

κέντρα λήψης αποφάσεων, την εγκατάσταση εντός των ορίων της 

Περιφέρειας σημαντικών παραγωγικών επιχειρήσεων (κατά κύριο λόγο 

μεταποιητικών), τη δυνατότητα αξιοποίησης διακεκριμένων ερευνητικών 

φορέων και άρτια εξειδικευμένου προσωπικού, κ.α. Τα προβλήματα που 

προκύπτουν αφορούν στην αλόγιστη χρήση φυσικών πόρων της Στερεάς 

Ελλάδας για κάλυψη αναγκών της Αττικής, την έξαρση της ανεργίας καθώς 

σημαντικό ποσοστό εργαζομένων ζει στην Αττική και εργάζεται στην άτυπη 

ΒΙΠΕ των Οινοφύτων ή τη Χαλκίδα, την κατανάλωση υπολογίσιμου μέρους 

του ΑΕΠ που παράγεται στην Στερεά Ελλάδα στην Αττική, την μετακίνηση και 

μόνιμη διαμονή αξιόλογου ανθρώπινου δυναμικού στην Αττική, την 

επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος από τις βαριές και ρυπογόνες 

επιχειρήσεις της Αθήνας που εγκαθίστανται στη Βοιωτία, την υποβάθμιση των 

τοπικών αγορών που αδυνατούν να ανταγωνιστούν τις αντίστοιχες της 

Πρωτεύουσας κ.α. 

Η κατάσταση αυτή δημιουργεί έναν έντονο οικονομικό δυϊσμό στην 

Περιφέρεια με τις ενδοπεριφερειακές ανισότητες να εμφανίζονται στον μέγιστο 

βαθμό τους μεταξύ ανατολικής και δυτικής Στερεάς Ελλάδας. Διαχρονικά η 

χωρική συνοχή και συνεκτικότητα μεταξύ των κατά τόπους περιοχών 

αποτέλεσε και αποτελεί σημαντικό μειονέκτημα και «αγκάθι» στη δημιουργία 

μιας ενός ενιαίου μοντέλου ανάπτυξης για περιοχές που απαρτίζουν τη 

Στερεά Ελλάδα και οι οποίες έχουν άλλους στόχους, άλλες προτεραιότητες, 

άλλες ανάγκες, αλλά πλεονεκτήματα και άλλα προβλήματα. 

Η ύφεση ήρθε να εντείνει τις παραπάνω ανομοιομορφίες και να 

δημιουργήσει πέραν των οικονομικών προβλημάτων και δυσεπίλυτα 

κοινωνικά ζητήματα. Για να ανατραπεί η συγκεκριμένη κατάσταση και να αρθεί 

το έντονο κοινωνικό αποτύπωμα της κρίσης, η περιφερειακή πολιτική θα 

πρέπει να εφοδιαστεί με επαρκείς πόρους για επενδύσεις, για αναθεώρηση 

και εκσυγχρονισμό του παραγωγικού προτύπου, για κατασκευή σύγχρονων 

υποδομών, για δημιουργία νέων ή υποστήριξη υφιστάμενων δομών και 

γενικότερα για την ανάληψη δράσεων που στόχο έχουν την ισότιμη 

αντιμετώπιση των περιοχών και τις ίσες ευκαιρίες στους πολίτες. Όπως 

γίνεται κατανοητό, σύμφωνα με τις τρέχουσες συνθήκες, οι πόροι των 

Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων είναι αυτοί που θα 

μπορούσαν να αξιοποιηθούν ορθολογικά και με κριτήριο την αποδοτική τους 

χρήση και την μεγιστοποίηση του παραγόμενου αποτελέσματος για την 
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Περιφέρεια να αποτελέσουν ένα ισχυρό εφαλτήριο για την αντιμετώπιση  των 

προαναφερθέντων προβλημάτων.  

Οι βασικές προτεραιότητες της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας για τη συνοχή 
και την ανάπτυξη 

Κρίνεται επιτακτική ανάγκη να πραγματοποιήσει άμεσα: 

1. Η ανάθεση από την Κ.Ε.Δ.Ε. της εκπόνησης μιας μελέτης 

τεκμηρίωσης, που θα αναδείξει τις εσφαλμένες προσεγγίσεις 

της σημερινής μεθόδου και θα προτείνει ένα πιο δίκαιο 

σύστημα κατανομής των πόρων της Αυτοδιοίκησης, τόσο προς 

όφελος των αδικημένων σήμερα περιφερειακών Δήμων, όσο 

και κυρίως προς όφελος της αναγκαίας σήμερα (ίσως 

περισσότερο από ποτέ ιστορικά) παραγωγικής 

ανασυγκρότησης της χώρας. 

2. Η διαμόρφωση πρότασης αναδιανομής των Κ.Α.Π.  και της 

Σ.Α.Τ.Α. με βάση την εκπονηθείσα μελέτη και επιπλέον να 

δημιουργηθούν εναλλακτικά χρηματοδοτικά εργαλεία π.χ. μέσω 

της δημιουργίας ειδικού ταμείου χρηματοδότησης της 

συγκεκριμένης κατηγορίας Δήμων και για ειδικές κατηγορίες 

δράσεων. 

Οι συνολικές θέσεις και προτάσεις της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας για τη 
συνοχή και την ανάπτυξη 

Η ΠΕΔ καθώς και οι Δήμοι της Στερεάς Ελλάδας, έχοντας άμεση επαφή 

με τα προβλήματα, τις ανάγκες αλλά και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται 

στην περιοχή προτείνει την ανάληψη των κάτωθι πρωτοβουλιών.  

Πολιτικές συνοχής 

 Πρόσθετη χρηματοδότηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από την 

επιπρόσθετη κατανομή πόρων του ΕΣΠΑ 2014-2020, Εθνικούς 

Πόρους, τομεακά προγράμματα ή άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, ώστε 

να αρθεί η αδικία της υποχρηματοδότησήςτης από τα Ευρωπαϊκά 

Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία. 

 Εξορθολογισμός της χρηματοδότησης των Δήμων μέσω των ΚΑΠ 

ανάλογα με την μορφή του Δήμου (αστικός, ορεινός, νησιωτικός) ή 

ακόμα και με την ενδοδημοτική κατηγοριοποίηση των περιοχών, 

ορεινές δημοτικές περιοχές, αγροτικές περιοχές, παράλιες ζώνες, 

τουριστικές περιοχές, αστικά κέντρα, οικισμούς. Η κατανομή των 

πόρων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα βασικά ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των Δήμων και να εστιάζει στην πληρέστερη κάλυψη 

των αναγκών του. Ο κεντρικός σχεδιασμός και η φιλοσοφία της 

κατανομής των χρηματοδοτήσεων θα πρέπει να διαθέτει ευελιξία και να 

στηρίζεται σε πραγματικά δεδομένα και όχι σε τυφλά οριζόντια 
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κριτήρια. Άλλωστε δεν θα πρέπει να λησμονούμε πως ο βασικός 

στόχος της πολιτικής συνοχής δεν είναι η ισοκατανομή των πόρων 

αλλά η κατανομή των πόρων με τέτοιων τρόπο ώστε να αμβλυνθούν 

και μακροπρόθεσμα να απαλειφθούν οι ανισότητες και οι 

ανομοιομορφίες σε τοπικό, δημοτικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.  

 Επιτακτική κρίνεται η ανάγκη να ληφθούν υπόψη στη κατανομή των 

ΚΑΠ, με την ίδια βαρύτητα, εκτός του πληθυσμιακού κριτηρίου, η 

έκταση του Δήμου και ο αριθμός των Δημοτικών και τοπικών 

διαμερισμάτων.   

 Εξορθολογισμός της χρηματοδότησης των Δήμων μέσω των 

περιφερειακών προγραμμάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 

ώστε να δημιουργηθούν οι απαραίτητες βασικές υποδομές (υγεία, 

εκπαίδευση & κατάρτιση, προσπελασιμότητα, πόσιμο νερό, 

απασχόληση, κοινωνική πρόνοια, δίκτυα ενέργειας & επικοινωνίας, 

κ.α.) για να αρθεί η ενδοπεριφερειακή ανισότητα. 

 Θέσπιση κριτηρίων αξιολόγησης ιδιωτικών επενδύσεων, που θα 

ενθαρρύνουν και θα επιβραβεύουν την δημιουργία επιχειρήσεων σε 

περιοχές με μεγάλη ανεργία ή χαμηλό ΑΕΠκκ. Φυσικά, δεν θα πρέπει 

να μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα τα κριτήρια σχετικά με τη συνδρομή 

στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και τη βιωσιμότητα της 

επιχείρησης. 

 Δεδομένου ότι το διαδίκτυο αποτελεί μέσο που δίνει την δυνατότητα 

ισότιμης πρόσβασης των πολιτών σε αγαθά και υπηρεσίες θα πρέπει 

κατά προτεραιότητα να αναπτυχθούν και να λειτουργήσουν ψηφιακές 

εφαρμογές  για όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου. Οι Δήμοι θα πρέπει 

να αποτελέσουν βασικούς δικαιούχους των δράσεων ενίσχυσης της 

ηλεκτρονικής τους διακυβέρνησης, μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020  και να 

λάβουν την κατάλληλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση. 

 Αντιμετώπιση θεμάτων ενδοπεριφερειακής ανισότητας με μελέτης της 

περιφέρειας. 

 Ανακοπή της συνεχώς εντεινόμενης ερημοποίησης της Ελληνικής 

επαρχίας, που οδηγεί σε τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα κυρίως 

στους μικρούς, ορεινούς, αγροτικούς και μειονεκτικούς Δήμους και κατά 

συνέπεια θα επιφέρει μοιραίο πλήγμα την βιωσιμότητά τους. 

Πολιτικές Ανάπτυξης 

 Η Τοπική ανάπτυξη πρέπει να βασίζεται στην εκμετάλλευση των 

συγκριτικών αναπτυξιακών πλεονεκτημάτων των κατά τόπους 

περιοχών και κυρίως τον τεκμηριωμένο συνδυασμό τους, που θα 

συνοδεύεται από μετρήσιμους στόχους. Στα πλαίσια της παρούσας 

δράσης κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση των συνεργασιών των Δήμων 

με φορείς όπως ερευνητικά κέντρα και Πανεπιστήμια για την καλύτερη 

δυνατή στόχευση σε δράσεις με αναπτυξιακή προοπτική. 
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 Άμεση λύση στο πρόβλημα των χαρακτηρισμένων αρχαιολογικών 

χώρων, προκειμένου να υπάρχει επιτάχυνση των διαδικασιών 

υλοποίησης έργων ανάπτυξης υποβαθμισμένων περιοχών. 

 Δημιουργία ή ενίσχυση και περαιτέρω ενεργοποίηση φορέα/ων για την 

ενημέρωση και υποστήριξη των Δήμων στην προσπάθειά τους για 

συμμετοχή σε άλλα χρηματοδοτούμενα προγράμματα πέραν του ΕΣΠΑ 

ή την υλοποίηση έργων που θα έχουν πολλαπλασιαστικά 

αποτελέσματα για τους ίδιους και τους πολίτες τους. Στόχος του φορέα 

θα πρέπει να είναι η έκδοση οριζόντιων οδηγών και εγχειριδίων και η 

παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Όσον αφορά τα 

χρηματοδοτούμενα προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα 

οποία δεν υπάρχει η διαμεσολάβηση Υπηρεσιών ή Δομών του Κράτους 

θα πρέπει να οριστεί συγκεκριμένος φορέας (ή φορείς), ο οποίος θα 

αναλάβει τον ρόλο του διαμεσολαβητή και διαθέτοντας την απαραίτητη 

τεχνογνωσία θα καθοδηγεί και θα συνδράμει τους Δήμους στην 

εξασφάλιση πρόσθετων χρηματοδοτήσεων. Το ρόλο αυτό μπορεί να 

επιτελέσει ένας φορέας που υφίσταται (και θα πρέπει να ενισχυθεί) ή 

ένας νέος που θα δημιουργηθεί με τη συμμετοχή της ΚΕΔΕ και των 

ΠΕΔ. 

 Εναρμόνιση των χωροταξικών σχεδίων σε επίπεδο Καλλικρατικού 

Δήμου για ήπιες μορφές επιχειρηματικής δραστηριότητας ή συνδέσμου 

Καλλικρατικών Δήμων για την βαριά βιομηχανία. 

 Ανάπτυξη επιχειρηματικών συστάδων (clusters) με την συμμετοχή 

ερευνητικών φορέων, επιχειρήσεων και φορέων της αυτοδιοίκησης με 

στόχευση στην ανάπτυξη του αγροτικού, του τουριστικού και του 

μεταποιητικού τομέα στη βάση της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης. 

 



 

39 | Σ ε λ ί δ α  
 

Θεματική Επιτροπή «Αειφόρος Ανάπτυξη, 
Περιβάλλον & Χωροταξία» 

Υφιστάμενη Κατάσταση 

Από τα τέλη της δεκαετίας του ‘90 ο αειφορικός χαρακτήρας της 

ανάπτυξης και η σημαντικότητα προστασίας του περιβάλλοντος, τέθηκαν σε 

πρώτο πλάνο. Βασικός γνώμονας της αειφορίας είναι η μέγιστη δυνατή 

απολαβή αγαθών από το περιβάλλον, χωρίς όμως να διακόπτεται η φυσική 

παραγωγή αυτών των προϊόντων σε ικανοποιητική ποσότητα και στο μέλλον. 

 Η βιώσιμη ανάπτυξη προϋποθέτει ανάπτυξη των παραγωγικών δομών 

της οικονομίας παράλληλα με τη δημιουργία υποδομών για μία ευαίσθητη 

στάση απέναντι στο φυσικό περιβάλλον και στα οικολογικά συστήματα. 

 Στην Ελλάδα και στην Στερεά Ελλάδα ειδικότερα, η σημασία της 

αειφόρου ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος έχει σχετικά 

αναβαθμιστεί, ωστόσο οι παρεμβάσεις κρίνονται αποσπασματικές, χωρίς 

επαρκή και ολοκληρωμένο σχεδιασμό. 

Η Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας, εκτιμά ότι η αντιμετώπιση της οικονομικής 

κρίσης και της ύφεσης στην οποία έχουν περιέλθει οι τοπικές κοινωνίες, οι 

Δήμοι, οι Περιφέρειες και η χώρα πρέπει να στηριχθεί σε ολοκληρωμένο 

ορθολογικό σχεδιασμό και προγραμματισμό. Σε στενή συνεργασία με τα 

τμήματα του ΤΕΕ της Ανατολικής Στερεάς και της Εύβοιας προτείνονται οι 

παρακάτω ενέργειες ανά τομέα.  

Θέσεις και προτάσεις ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας για την τόνωση του 
αειφορικού χαρακτήρα της ανάπτυξης, την προστασία του 
περιβάλλοντος και την χωροταξία 

Χωροταξία 

Η Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας αναγνωρίζει και επικεντρώνεται στη σημασία 

της αειφόρου ανάπτυξης με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο 

καθώς και στον καίριο ρόλο που διαμορφώνει ο χωροταξικός σχεδιασμός 

στην προώθηση της ανάπτυξης κάθε περιοχής.  

Είναι επιτακτική ανάγκη η άμεση επικαιροποίηση - αναθεώρηση και 

θεσμοθέτηση των υφιστάμενων σχεδιασμών, με βάση τα διεθνή, Ευρωπαϊκά 

πρότυπα και τις Εθνικές προτεραιότητες. 

Η Χωροταξική Μεταρρύθμιση επιβάλλεται να περιλαμβάνει επίσης τον 

προσδιορισμό των προτεραιοτήτων, των χρονοδιαγραμμάτων και των μέτρων 

υλοποίησης για την πραγματοποίηση των αναπτυξιακών δράσεων. 

Συγκεκριμένα: 
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 Την ολοκλήρωση του νομοθετικού πλαισίου για τον χωρικό σχεδιασμό στα 

τρία επίπεδα: Εθνικό, Περιφερειακό, Τοπικό. 

 Άμεση έκδοση των απαραίτητων εγκυκλίων από το Υπ. Περιβάλλοντος 

των προδιαγραφών, για την υλοποίηση του Ν. 4258 / 2014:«Διαδικασία 

οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα ρυθμίσεις 

Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», που αφορά και στην 

αξιοποίηση της δημόσιας και δημοτικής περιουσίας. 

 Επανέκδοση του εθνικού χωροταξικού για τον τουρισμό.  

 Ολοκλήρωση του Περιφερειακού Χωροταξικού σχεδιασμού, ψήφιση και 

θεσμοθέτησή του. 

 Συνολικός σχεδιασμός των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) 

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειάς μας: του πλαισίου 

ανάπτυξης των ΟΧΕ άλλων χωρικών στρατηγικών και του πλαισίου 

ανάπτυξης των ΟΧΕ για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ). 

 Επικαιροποίηση - Αναθεώρηση των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων 

(ΓΠΣ) και των Σχεδίων Χωροταξικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής 

Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ), στα  διοικητικά όρια των Καλλικρατικών Δήμων. 

 Επίσπευση, απλούστευση διαδικασιών και εξεύρεση πόρων για την 

υλοποίησή των πολεοδομικών μελετών και των πράξεων εφαρμογής. 

 Άρση των ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων. Με τον νέο οικοδομικό 

κανονισμό (άρθρο 32), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δημιουργεί 

ασφυκτικές προθεσμίες για τους Δήμους, με αποτέλεσμα να λαμβάνονται 

αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων, οι οποίες στην ουσία δεν 

υλοποιούνται. 

 Πρόβλεψη ατελούς οικοδομικής άδειας για τις ορεινές και μειονεκτικές 

περιοχές. 

Διοίκηση 

Με βάση τον χωροταξικό σχεδιασμό στον τομέα της διοίκησης 

προκύπτουν τα εξής: 

 Διαχωρισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς 

Ελλάδας και λειτουργία διακριτών δομών ανά Περιφέρεια. 

 Εγκατάσταση Κέντρου Ελέγχου Δικτύου Μεταφοράς και Διανομής 

Ενέργειας στην Λιβαδειά. Άλλωστε, η μεγαλύτερη παραγωγή και 

κατανάλωση παρουσιάζεται εντός της Βοιωτίας, όπου υφίστανται 4 Κέντρα 

Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ). 

 Εγκατάσταση της έδρας Περιφερειακής Διαχείρισης Υδάτων στην 

Λιβαδειά, μιας και η Βοιωτία αποτελεί το ουσιαστικό κέντρο συγκέντρωσης 

υδάτων της ΕΥΔΑΠ κλπ. 

 Δημιουργία δημοπρατηρίου αγροτικών προϊόντων στις σημαντικότερες 

αγροτικές περιοχές της Στερεάς Ελλάδας με έδρα τις κοντινότερες πόλεις ή 
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κωμοπόλεις. Στο πλαίσιο της παρούσας πρότασης συμπεριλαμβάνεται η 

αναβάθμιση του άτυπου δημοπρατηρίου τριφυλλιού στην Αλίαρτο. 

Περιβάλλον 

 Δημιουργία Ταμείου Αρωγής για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από 

φυσικές καταστροφές. Πόροι του ταμείου θα είναι τμήμα (των ΚΑΠ) της 

επιχορήγησης της ΚΕΔΕ. Θα χρηματοδοτεί τους πληγέντες Δήμους είτε με 

άτοκο δάνειο, και σε κάθε περίπτωση ο έλεγχος θα γίνεται από επιτροπή 

της ΚΕΔΕ. 

 Προώθηση της κοινωνικής οικονομίας για να επιτυγχάνεται η 

εξοικονόμηση φυσικών και οικονομικών πόρων για τα νοικοκυριά, τον 

Δημόσιο τομέα και τις επιχειρήσεις. 

 Προώθηση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για την εξοικονόμηση ενέργειας 

με την χρηματοδότηση έργων σε ενεργοβόρα δημόσια κτίρια (όπως 

νοσοκομεία, σχολεία, δημοτικά και δημόσια κτίρια) αλλά και ιδιωτικών 

επενδύσεων. Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται απαραίτητη η αύξηση των πόρων 

του «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» και των ενεργειακών προγραμμάτων της 

αυτοδιοίκησης. 

  Δημιουργία περιβαλλοντικών παρατηρητηρίων (ατμόσφαιρας, θορύβου, 

θαλασσών και υδάτων κολύμβησης, κ.α.) στις έδρες όλων των 

Περιφερειακών Ενοτήτων. 

 Διαχείριση των απορριμμάτων από τρεις φορείς διαχείρισης σε επίπεδο 

Περιφέρειας, σύμφωνα με την σχετική απόφαση της Π.Ε.Δ. 

 Υλοποίηση του ΠΕΣΔΑ με την άμεση χρηματοδότηση των 

προβλεπόμενων έργων, στη βάση του Εθνικού Σχεδιασμού (ΕΣΔΑ). 

 Απρόσκοπτη χρηματοδότηση έργων βελτίωσης ποιότητας και 

εξοικονόμησης πόσιμου νερού και ολοκληρωμένης διαχείρισης υγρών και 

στερεών αποβλήτων. Η χρηματοδότηση που προβλέπεται από το ΕΣΠΑ 

2014-2020 δεν μπορεί να απαντήσει στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η 

Στερεά Ελλάδα και πρέπει να υπάρξει άμεση ενίσχυση από εθνικούς 

πόρους ή από άλλες πηγές χρηματοδότησης. 

 Προώθηση της βιώσιμης καθαρής αστικής κινητικότητας και των έξυπνων 

συστημάτων μεταφορών (όπως τα Κέντρα Διαχείρισης Κυκλοφορίας) στα 

μεγάλα αστικά κέντρα της Περιφέρειας. 

 Διασύνδεση των μέσων μαζικής μεταφοράς με ήπιους τρόπους μεταφοράς 

(πεζή, ποδήλατο κ.α.). 

  Άμεση ενεργοποίηση των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων – ΟΧΕ 

(Οινόφυτα – Σχηματάρι / Πολιτιστικές διαδρομές) καθώς και των 

Προγραμμάτων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για τα αστικά κέντρα της 

Περιφέρειας. 

 Ολοκλήρωση κτηματολογίου. 
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 Ανάρτηση των δασικών χαρτών. 

 Σύνταξη δασολογίου. 

 Διευκόλυνση από τις Δασικές Υπηρεσίες στην εκτέλεση των Δημοτικών 

έργων και οριστική διευθέτηση των χαρακτηριζόμενων ως δασικών 

εκτάσεων εντός οικισμών. 

 Συντήρηση των δασικών δρόμων με διευκόλυνση από τα Δασαρχεία και 

την εξασφάλιση - διασφάλιση των σχετικών πόρων. 

 Αφαίρεση των ποινικών ευθυνών από την τοπική αυτοδιοίκηση για τα 

αδέσποτα και χορήγηση χρηματοδότησης τροφείων, κτηνιατρείων κ.α. 

 Νομιμοποίηση της σύλληψης ανεπιτήρητων ζώων, με αναισθησία, από 

κατάλληλο συνεργείο και υπό την επίβλεψη κτηνιάτρου.  

Πρωτογενής τομέας 

 Δημιουργία φορέα διαχείρισης του Κωπαϊδικού Πεδίου με τη συμμετοχή 

των Δήμων της περιοχής. 

 Προστασία του πρωτογενούς τομέα με την επαναθεσμοθέτηση της 

Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας (Γ.Γ.Υ.Π.), Ο ορισμός του 

προτείνεται να γίνει βάσει των αναδασμοδεισών και υπό αναδασμό 

περιοχών, επικοιστικών γαιών και αρδευόμενων εκτάσεων. 

 Χρηματοδότηση μεγάλων αρδευτικών έργων (π.χ. φράγμα Ψαχνών) & 

έργων αναδασμών, μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-

2020, για την αναβάθμιση της αγροτικής παραγωγής. 

Βιομηχανία 

 Θεσμοθέτηση και δημιουργία Οργανωμένης Βιομηχανικής Ζώνης στην 

περιοχή Οινόφυτα – Σχηματάρι. Άρση του χαρακτηρισμού της ως «Άτυπη» 

και δημιουργία Κεντρικού Σταθμού Βιολογικού Καθαρισμού για να 

αντιμετωπιστεί η σημαντική περιβαλλοντική επιβάρυνση της περιοχής. 

 Δημιουργία Ζωνών Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Αστικών Κέντρων 

στην ευρύτερη περιοχή Θήβας, Λιβαδειάς, Άμφισσας, Ιτέας και Ευπαλίου. 

 Ζώνες Καθετοποιημένης Εκμετάλλευσης Αγροτικών Προϊόντων στις 

περιοχές της Κωπαϊδας, της Λοκρίδας και του Δομοκού. 

 Ζώνες Καθετοποιημένης Εκμετάλλευσης Κτηνοτροφικών Προϊόντων στις 

περιοχές του Καρπενησίου, του Παρνασσού,  του Ελικώνα, της Σκύρου & 

της Καρύστου. 

Ενέργεια 

 Τροποποίηση του Γενικού Χωροταξικού Σχεδιασμού των Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) με ορθολογική διαχείριση της προστασίας των 

ορεινών όγκων και των περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, με 
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απαραίτητη τη σύμφωνη γνώμη των ΟΤΑ α΄ & β΄ βαθμού και αλλαγή του 

νομικού πλαισίου. 

 Αποτύπωση προτεινόμενων περιοχών προτεραιότητας Φ/Β σταθμών, 

συναρτήσει των πηγών κατανάλωσης και των υφιστάμενων υποδομών 

μεταφοράς. 

 Επέκταση δικτύου φυσικού αερίου στα αστικά κέντρα  και στη συνέχεια σε 

όλη την περιφέρεια. 

 Δυνατότητα των δήμων για εγκατάσταση ΑΠΕ (μικρές ανεμογεννήτριες, 

Φ/Β & Φ/Β στέγης, μικρά υδροηλεκτρικά κ.α.), άρση του περιορισμού για 

τις ΑΠΕ από την ΡΑΕ και ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων και 

αθλητικών εγκαταστάσεων.  

 Εναρμόνιση τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΗ στον ιδιωτικό και τον 

Δημόσιο τομέα και επέκταση του δικτύου της. 

 Ένταξη των Δήμων στην έκπτωση του 15% των «καλοπληρωτών» 

(συνεπών καταναλωτών) και παροχή όλων των στοιχείων των κατοικιών 

των καταναλωτών της ΔΕΗ στους Δήμους καθώς και τα Ε9 από τις ΔΟΥ 

για διασταύρωση. 

Υποδομές 

 Εκπόνηση και χρηματοδότηση ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος για 

την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα 

υστέρησης σε βασικές υποδομές, λόγω της υποχρηματοδότησης της 

Στερεάς Ελλάδας από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ. 

Συγκοινωνίες 

 Πύκνωση δρομολογίων σταθερής τροχιάς προς τη Λαμία. Η 

σιδηροδρομική υποδομή πρέπει να εξυπηρετεί τις ενδοπεριφερειακές 

ανάγκες σύνδεσης των πόλεων της Περιφέρειας με το διοικητικό κέντρο 

της Λαμίας. Κατασκευή γραμμής στην Οινόη, μήκους 300 μέτρων, για να 

εξασφαλιστεί η σύνδεση της Λαμίας με τη Χαλκίδα. 

 Αναβάθμιση οδικής σύνδεσης Ευβοϊκού – Κορινθιακού, Αμβρακικού – 

Μαλιακού, Π.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, Ε.Ο. Λαμίας – Άμφισσας, Ε.Ο. Λαμία 

– Καρπενήσι – Αγρίνιο (διασύνδεση με Ιονία οδό) και άμεση ολοκλήρωση 

της Ε65 που θα συνδέει τη Στερεά Ελλάδα με την ενδοχώρα. 

 Πρόγραμμα ενίσχυσης δημοτικής συγκοινωνίας κυρίως ορεινών και 

απομακρυσμένων περιοχών. 

 Για την Π.Ε. Εύβοιας κρίνεται απαραίτητη η άμεση έναρξη των εργασιών 

για την αναβάθμιση των οδικών συνδέσεων Βορρά-Νότου και Κύμης - 

Χαλκίδας. 

 Μη εγκατάσταση νέων σταθμών διοδίων στη Στερεά Ελλάδα. Ειδικότερα, 

σε σχέση με την οδό Χαλκίδας – Σχηματαρίου, να μην τοποθετηθεί 

μετωπικός σταθμός διοδίων, καθώς πρόκειται για συνδετήριο άξονα. 
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Επίσης, κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής 

κινητικότητας, μέσω της απαλλαγής των πολιτών της Στερεάς Ελλάδας 

από την υποχρέωση πληρωμής του αντιτίμου των διοδίων, μέχρι την 

ολοκλήρωση των παράλληλων έργων. 

 Μεταφορά πόρων στους Δήμους για την συντήρηση των τμημάτων των 

εθνικών και περιφερειακών οδών, που διέρχονται εντός των πόλεων και 

των οικισμών. 

Τουρισμός 

 Θεσμοθέτηση πολιτισμικών, θαλάσσιων και θρησκευτικών διαδρομών για 

την εκμετάλλευση του ιστορικού, φυσικού και τουριστικού αποθέματος της 

Στερεάς Ελλάδας. 

 Αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας μέσω δημιουργίας ειδικών χωρικών 

τουρισμού με εταιρείες ειδικού σκοπού και συμμετοχή των Δήμων. 

 Προώθηση συνδυαστικού τουρισμού με τη συνεργασία των ΟΤΑ, των 

εμπλεκόμενων φορέων και των επιχειρήσεων (π.χ. Συνδυασμός 

χιονοδρομικού, περιπατητικού, θρησκευτικού, φυσιολατρικού και 

αθλητικού τουρισμού στο Καρπενήσι). 

 Ζώνες αιγιαλού και παραλίας: α) Οι Υπουργικές αποφάσεις για 

παραχώρηση στους Δήμους να εκδίδονται έως τέλος Φεβρουαρίου, 

διαφορετικά να μην έχουν καταληκτική ημερομηνία τον Μάιο και β) 

χρηματοδότηση μελετών και έργων για την προστασία της ακτογραμμής 

και αντίστοιχες διευκολύνσεις από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου 

(ΚΕΔ). 
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Θεματική Επιτροπή «Αγροτικής Ανάπτυξης» 

Α. Φορολόγηση του οίνου  

Πολλά προβλήματα, αντί εσόδων, απέφερε η εφαρμογή της επιβολής του 

Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο κρασί (0,20 λεπτά το λίτρο ή 0,15 

λεπτά ανά φιάλη κρασιού) με ταυτόχρονη κατάργηση του μηδενικού 

συντελεστή, από την πρώτη κιόλας βδομάδα εφαρμογής του. Σύμφωνα με 

τους κυβερνητικούς υπολογισμούς, από την επιβολή του ΕΦΚ στο κρασί 

αναμένονται έσοδα της τάξης των 55 εκατ. ευρώ, φορολογικό μέτρο το οποίο 

υιοθετήθηκε ως ισοδύναμο της κατάργησης της επιβολής ΦΠΑ στην ιδιωτική 

εκπαίδευση, μαζί με την ταυτόχρονη επιβολή ειδικού τέλους 0,05 ευρώ ανά 

στήλη σε όλα τα τυχερά παιχνίδια του ΟΠΑΠ. 

Σήμερα, μετά την επιβολή του ΕΦΚ στο κρασί, η πτώση του τζίρου στα 

σημεία εστίασης υπολογίζεται να είναι μεγαλύτερη του 70%.  

Ακόμα, θα πρέπει να υπογραμμιστεί το γεγονός ότι ο φόρος επιβάλλεται 

στην παραγόμενη ποσότητα πράγμα που τον μετατρέπει αυτόματα σε φόρο 

παραγωγής.  

Ταυτόχρονα και με το ξεκίνημα του έτους, τα κατά τόπους τελωνεία 

αδυνατούν να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις, με αποτέλεσμα είτε να 

εμποδίζονται οι εξαγωγές είτε να επιβάλλεται ειδικός φόρος και στις 

ποσότητες κρασιού. 

Μετά τα παραπάνω, προτείνεται: 

Η διενέργεια όλων των απαραίτητων κινήσεων και πιέσεων προς τους 

αρμόδιους φορείς, ώστε να καταργηθεί ο ΕΦΚ στο κρασί. Είναι σχεδόν 

παράλογο να φορολογείται ένας κλάδος ταχέως αναπτυσσόμενος κατ’ αυτόν 

τον τρόπο. Παράλληλα, όμως, προτείνεται η καθιέρωση τακτικών ελέγχων 

ποιότητας και πιστοποίησης προϊόντος από εξειδικευμένους φορείς, 

καταγραφή των οινοπαραγωγών και αμπελοκαλλιεργητών, διαρκείς 

οικονομικοί έλεγχοι προκειμένου να εκλείψει το φαινόμενο της μαύρης αγοράς 

και άμεση επιβολή και είσπραξη προστίμων όπου δεν τηρούνται οι 

απαραίτητες προϋποθέσεις της σύννομης παραγωγικής διαδικασίας. 

Β. Ζαχαρότευτλα: Δυσκολίες στην αποπληρωμή των καλλιεργητών 
και προτάσεις για το μέλλον της τευτλοκαλλιέργειας 

Σημαντικά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι καλλιεργητές ζαχαρότευτλων με 

την αποπληρωμή της παραγωγής τους. Όπως είναι ευρέως γνωστό, η 

βιομηχανία ζάχαρης, που ήταν θυγατρική της Αγροτικής Τράπεζας, όταν αυτή 

πουλήθηκε στον Όμιλο Πειραιώς, παρέμεινε στο κράτος, ως ζημιογόνο 

κομμάτι και σήμερα βρίσκεται υπό εκκαθάριση.  

Η παραγωγική διαδικασία της σεζόν 2015 δεν έχει ολοκληρωθεί ως προς 

την πληρωμή της, με αποτέλεσμα να υπάρχουν οφειλές προς τους 
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παραγωγούς. Βρισκόμαστε πλέον στο τέλος του 2016 και οι παραγωγοί 

βρίσκονται σε απόγνωση. Επειδή, με τα δεδομένα αυτά  η κατάσταση της 

τευτλοκαλλιέργειας είναι αβέβαιη, η Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας προτείνει: 

1. Να ζητηθούν διευκρινίσεις από τους αρμόδιους σχετικά με το πλάνο της 

Διοίκησης της ΕΒΖ και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων για την εξασφάλιση των απαραίτητων πιστώσεων προς 

εξόφληση των τευτλοπαραγωγών. 

2. Να προσδιοριστεί το χρονοδιάγραμμα εξυγίανσης και τα μελλοντικά 

σχέδια της Κυβέρνησης για το μέλλον της ΕΒΖ. 

3. Να απαιτήσουμε την επαναεισαγωγή του όρου σχετικά με τη διασφάλιση 

των χρημάτων των παραγωγών στη νέα σύμβαση, ώστε οι καλλιεργητές  

να σπέρνουν και να καλλιεργούν τεύτλα χωρίς την ανασφάλεια της 

αποπληρωμής. 

4. Να ασκηθεί πίεση στην Τράπεζα Πειραιώς για επιτάχυνση στην 

εκταμίευσης της χρηματοδότησης προς την ΕΒΖ. 

Γ. Συμμετοχή των Δήμων στη Συντονιστική επιτροπή του Εθνικού 
Αγροτικού Δικτύου (ΕΑΔ) στο πλαίσιο του Προγράμματος 
Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ)  

Με σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & 

Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, κ. Κασίμη Χαρ., συστάθηκε η Συντονιστική 

επιτροπή του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου (ΕΑΔ), στο πλαίσιο του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ). 

Στην παραπάνω επιτροπή ο Α΄ Βαθμός Αυτοδιοίκησης δε συμμετέχει. 

Διαφωνούμε κάθετα με αυτή την ενέργεια από πλευράς του ΥΠΑΑΤ και 

απαιτούμε τη συμμετοχή εκπροσώπου των Δήμων. 

Με δεδομένο ότι η συγκεκριμένη επιτροπή υποστηρίζει την όλη δομή του 

ΕΑΔ παρακολουθώντας τον Πυλώνα 2, ο οποίος περιέχει τη μεταποίηση, 

προγράμματα Leader, Νέων Αγροτών, Σχέδια Βελτίωσης και έχει 

καθοδηγητικό και συμβουλευτικό ρόλο στον σχεδιασμό, στην τροποποίηση 

και στην υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης, αλλά και στην κατάρτιση του 

Ετήσιου Προγράμματος Δράσεων του ΕΑΔ., στα πλαίσια του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ), που αφορά άμεσα τους 

Δήμους και για το λόγο αυτό οι Δήμοι θα πρέπει να έχουν ενεργό ρόλο. 

Δ. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επαναφορά στους Δήμους 
του τέλους βοσκής. 

Σύμφωνα με τον νόμο 4351/2015 «Βοσκήσιμες Γαίες Ελλάδας και άλλες 

διατάξεις», το τέλος βοσκής μεταφέρεται από τους Δήμους στις Περιφέρειες, 

μια από τις παλαιότερες αρμοδιότητες που ασκούσαν οι Δήμοι. 

Κι ενώ οι Περιφέρειες, βάσει Νόμου, έπρεπε να εκπονήσουν τα 

Διαχειριστικά Σχέδια για την αύξηση του Εθνικού Επιλέξιμου Βοσκότοπου, 

καμία έως σήμερα δεν έχει ανταποκριθεί. 
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Η τελευταία Υ.Α. με αρ. ΦΕΚ 2848/7-9-2016 που αφορά τη διαδικασία 

μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών επιβάλει στους Δήμους να παρέχουν έναν 

αιρετό και έναν υπηρεσιακό για να κάνουν στην ουσία την εργασία που θα 

έπρεπε να τελούν οι Περιφέρειες. Το σχετικό έγγραφο έχει αποσταλεί από τις 

Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) στους Δήμους. 

Αποτέλεσμα της παραπάνω απόφασης είναι η επιφόρτιση εξ’ ολοκλήρου 

της διαδικασίας μισθωμάτων τέλους βοσκής να γίνεται από τους Δήμους μιας 

και οι Περιφέρειες δεν μπορούν να ανταποκριθούν στη συγκεκριμένη 

αρμοδιότητα. 

Πρόταση:  

Α) Οι Δήμοι να μην ορίσουν αντιπροσώπους προς τις ΔΑΟΚ, ενώ όσοι 

έχουν ορίσει να τους ανακαλέσουν.  

Β) Την επαναφορά του τέλους βοσκής στους Δήμους. 

Ε. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του Σχεδίου Διάταξης που 
αφορά θέματα Εγγείων Βελτιώσεων 

Προωθείται σχέδιο νόμου για τους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων.  

Για θέματα που αφορούν τους Δήμους μετά από διαλογική συζήτηση 

αποφασίστηκαν τα εξής: 

1. Σύμφωνα και με τον ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87), η 

εποπτεία των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων θα πρέπει να ασκείται 

από τους Δήμους υπό Προϋποθέσεις σχετικά κυρίως με τους 

οικονομικού πόρους και το ανθρώπινο δυναμικό. 

2. Να μπορούν να συμμετέχουν τα αιρετά μέλη των Δήμων στα Διοικητικά 

συμβούλια των ΓΟΕΒ-ΤΟΕΒ. 

3. Υποστηρίζουμε την άποψη περί βιώσιμων ΤΟΕΒ-ΓΟΕΒ ανά Δήμο, η 

οποία βιωσιμότητα τους θα προκύπτει με σχετική οικονομοτεχνική 

μελέτη βιωσιμότητας. 

4. Να διευκρινιστεί η θητεία των μελών των Δ.Σ των ΓΟΕΒ-ΤΟΕΒ. 

Στ. Άλλα θέματα  

 Εκχώρηση της διαχείρισης των κονδυλίων του ΠΑΑ 2014-2020 στους 

Δήμους αντί για τις Περιφέρειες. Οι ΔΑΟΚ των Περιφερειών δεν 

μπορούν να διαχειριστούν τα κονδύλια, που έχει εκχωρήσει το 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προς διαχείριση με 

αποτέλεσμα να υπάρχει άμεσος κίνδυνος απώλειας πόρων.  

 Έγγραφη σύμφωνη γνώμη των αγροτών, πριν την έναρξη της 

καλλιεργητικής περιόδου, όπου θα αναφέρεται ότι παρέχουν τη 

συγκατάθεσή τους για την παρακράτηση (μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ) του 

σχετικού ποσού από την επιστροφή φόρου πετρελαίου για την εξόφληση 

οφειλών τους για τα αρδευτικά τέλη. Η μη απόδοση των συγκεκριμένων 

τελών απειλεί ευθέως την βιωσιμότητα των αγροτικών Δήμων. 



 

48 | Σ ε λ ί δ α  
 

 Ο αγροτικός κόσμος έχει αδιαμφισβήτητα πληγεί από την απορρόφηση 

της Αγροτικής Τράπεζας. Κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία μιας νέας 

Αγροτικής Τράπεζας για την επανεκκίνηση του πρωτογενούς τομέα και 

τη στήριξη του μέσου Έλληνα αγρότη.  
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Θεματική Επιτροπή «Πολιτισμού, Παιδείας, 
Νεολαίας & Αθλητισμού» 

Υφιστάμενη Κατάσταση 

Η Στερεά Ελλάδα διαθέτει πλούσιο πολιτισμικό απόθεμα καθώς εντός των 

ορίων της εντοπίζεται πληθώρα σημαντικών πολιτιστικών μνημείων, 

αρχαιολογικών χώρων και μουσείων. Παράλληλα, πολλές περιοχές 

φιλοξενούν πολιτιστικές εκδηλώσεις στη μνήμη αρχαίων ποιητών, 

συγγραφέων ή φιλοσόφων, εκδηλώσεις αναβίωσης εθίμων και δρώμενα που 

συνδέονται με την παράδοση και έχουν τις ρίζες τους αρκετούς αιώνες πριν. 

Οι εκδηλώσεις αυτές οργανώνονται συνήθως από τους Δήμους, πολιτιστικούς 

συλλόγους ή σε συνεργασία αυτών των δύο και τυγχάνουν ευρείας αποδοχής 

τόσο από τις τοπικές κοινωνίες όσο και από επισκέπτες από όλη την Ελλάδα. 

Γεγονός ωστόσο αποτελεί η αδυναμία των τοπικών φορέων να 

χρηματοδοτήσουν επαρκώς και να προβάλλουν συντονισμένα την πλούσια 

ιστορία της περιοχής. 

Στον τομέα της παιδείας θα μπορούσαμε να πούμε πως η Στερεά Ελλάδα 

μπορεί να θεωρηθεί επαρκής από άποψη υποδομών τόσο στην πρωτοβάθμια 

όσο και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, χωρίς ωστόσο να παραβλέπουμε 

την ύπαρξη απαρχαιωμένων σχολείων στις απομακρυσμένες κυρίως από τα 

αστικά κέντρα περιοχές καθώς και σημαντικών ελλείψεων σε σύγχρονο 

εξοπλισμό εκπαίδευσης και επαρκές προσωπικό. Σημαντικά προβλήματα 

υπάρχουν στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, όπου μπορεί να 

φιλοξενηθεί ένα πολύ μικρό ποσοστό των παιδιών της περιοχής 

αναγκάζοντας τους γονείς να προβούν στην αναζήτηση ιδιωτικών παιδικών ή 

βρεφονηπιακών σταθμών. Επίσης, υστέρηση παρουσιάζεται στην 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση όπου παρότι πριν μερικά χρόνια έγινε μια 

προσπάθεια δημιουργίας ενός Πανεπιστημίου σήμερα η Στερεά Ελλάδα 

εξακολουθεί να μην έχει Πανεπιστήμιο. Το άλλοτε Πανεπιστήμιο Ρούμελης 

πλέον αποτελεί τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ενώ τα δύο της ΤΕΙ, 

Χαλκίδας και Λαμίας, έχοντας συνενωθεί αποτελούν το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. 

Ο σχεδιασμός στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί 

αποσπασματικός, μη παραγωγικός, πρόχειρος και χωρίς πραγματική θέληση 

για την εγκαθίδρυση αυτοδύναμων και ελκυστικών για τους νέους δομών. Δεν 

είναι τυχαίο πως η Στερεά Ελλάδα είναι η μόνη Περιφέρεια στην οποία ο 

ιδιωτικός τομέας συνεισφέρει περισσότερο στην έρευνα και την τεχνολογική 

ανάπτυξη απ’ ότι ο Δημόσιος. Ελλείψεις, επίσης, παρουσιάζονται και στην 

επαγγελματική/τεχνική εκπαίδευση όπως και στην μεταδευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, από άποψη κυρίως εκπαιδευτικού προσωπικού και σύγχρονου 

εξοπλισμού. Τέλος, πληγή για την Στερεά Ελλάδα αποτελεί η κατάσταση στα 

σχολεία ειδικής αγωγής. Παρότι οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί φορείς και η 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (χρηματοδότηση έργων ύψους 2,34 εκατ. € στα 

πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013)  καταβάλλουν τίμιες προσπάθειες για την 
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αναβάθμιση των δομών και των υποδομών, η πολιτεία θα πρέπει να 

εξαντλήσει όλα τα περιθώρια για να έχουν αυτά τα παιδιά την ίδια τουλάχιστον 

μεταχείριση με τα υπόλοιπα. Πέραν της εκπαίδευσης, στον τομέα της παιδείας 

γενικότερα, η Στερεά Ελλάδα βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο όσον αφορά 

το επίπεδο μόρφωσης και κατάρτισης του πληθυσμού της ενώ σε γενικές 

γραμμές αντιμετωπίζει τις ίδιες δυσκολίες και αντιξοότητες με τις υπόλοιπες 

περιφέρειες της Ελλάδας. 

Και στην περίπτωση του αθλητισμού η υποχρηματοδότηση από την 

Πολιτεία αποτελεί τροχοπέδη τόσο στην ενασχόληση των νέων για την 

αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους, όσο και για την δημιουργία των 

προϋποθέσεων εκείνων που θα αναβαθμίσουν το ποιοτικό επίπεδο των 

ατομικών και συλλογικών αθλημάτων και θα επιτρέψουν τον πρωταθλητισμό 

σε επαγγελματικό επίπεδο.    

Δράσεις Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με την αρμόδια 
Θεματική Επιτροπή για τον πολιτισμό, την παιδεία, την νεολαία και 
τον αθλητισμό 

 Καταγραφή πολιτιστικών στοιχείων Δήμων ( Απόφαση 54 / 30-7-2015 

Δ.Σ. ΠΕΔ και υπ΄ αριθμ. 621 / 7-9-2015 έγγραφο) και συγκεκριμένα 

καταγραφή όλων των στοιχείων που αφορούν τον πολιτισμό στην 

Περιφέρεια (αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, πολιτιστικοί φορείς, 

δημιουργοί , πολιτιστικές δραστηριότητες με τις σχετικές τους υποδομές 

(πνευματικά κέντρα , κάστρα , μουσεία , θέατρα , βιβλιοθήκες  κλπ ) 

καθώς και των  όποιων προτάσεων για την ανάδειξη αυτών. 

 Στήριξη του Δήμου Δελφών για τη διεκδίκηση του τίτλου «Πολιτιστική 

Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021» ( Απ. 49 / 30-7-2015 και 59 / 14-9-

2015 του ΔΣ ΠΕΔ).   

 Συνεχής προώθηση των προτάσεων στην ΚΕΔΕ και τα αρμόδια κέντρα 

αποφάσεων. 

Θέσεις και προτάσεις ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας για τον πολιτισμό, την 
παιδεία, την νεολαία και τον αθλητισμό 

Η ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας θέτει τις ακόλουθες προτάσεις ανά τομέα. 

Πολιτισμός 

 Χρηματοδότηση έργων αναβάθμισης των σημαντικότερων μνημείων, 

αρχαιολογικών χώρων και των χώρων πολιτισμού γενικότερα (π.χ. 

θέατρα) της Περιφέρειας με βάσει ένα πλήρη και συνεκτικό σχεδιασμό 

που θα στοχεύει στην δημιουργία οικονομικών κλίμακας.  

a. Ανάδειξη του Ασκληπιείου του Δαφνούντος στον Άγιο 

Κωνσταντίνο Φθιώτιδας και ένταξή του στο χρηματοδοτικό 
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Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 ή σε κάποιο άλλο Ευρωπαϊκό 

Πρόγραμμα. 

b. Προβολή και ανάδειξη του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης στη 

Λαμία. Είναι το μοναδικό Μουσείο Εθνικής Αντίστασης στην 

Περιφέρεια και η ΠΕΔ πρέπει να στηρίξει την προβολή του. Η 

μετεστέγασή του σε έναν καλύτερο χώρο κρίνεται αναγκαία καθώς 

και η στελέχωση του με μόνιμο προσωπικό. Σε συνεργασία με το 

Μουσείο Εθνικής Αντίστασης , με όχημα την Παιδεία σε όλες της 

τις βαθμίδες της εκπαίδευσης , μπορεί να προχωρήσει η 

καταγραφή, η  έρευνα και η διάσωση της ιστορικής μας μνήμης. Ο 

Γοργοπόταμος , η Υπάτη και  το Δίστομο ως χώροι μαρτυρίου 

κατά τη ναζιστική κατοχή,  μπορούν να συμβάλλουν στη 

διατήρηση της συλλογικής μνήμης , όπως επίσης και οι 

Κορυσχάδες της Ευρυτανίας στην ιστορία της πολιτιστικής ζωής 

της χώρας μας. 

 Προώθηση και προβολή των σημαντικότερων πολιτισμικών και 

ιστορικών διαδρομών με βάση την τοπογραφική αρχή της εγγύτητας ή 

τα θεματικά δίκτυα μνημείων. Προτεινόμενες διαδρομές: αρχαίος 

Ελληνικός πολιτισμός (Ερέτρια - Αλίαρτος – Θεσπιές -Θήβα – 

Ορχομενός – Χαιρώνεια – Λιβαδειά – Δελφοί – Θερμοπύλες), αρχαίες 

οχυρώσεις (Λαμία – Ορχομενός – Άμφισσα – Φρούριο Κανήθου), 

Βυζαντινοί ναοί και μοναστήρια (Όσιος Λουκάς – Μονή Αγάθωνος – 

Μοναστήρι Παναγίας Προυσού), μαρτυρικές πόλεις (π.χ. Δίστομο, 

Υπάτη), το τρίπτυχο Θερμοπύλες – Αλαμάνα – Γοργοπόταμος, κ.α.. Η 

Στερεά Ελλάδα διαθέτει πλούσιο πολιτισμικό απόθεμα και η 

εκμετάλλευσή του δύναται να αποτελέσει την αρχή της ανάκαμψης. 

 Χρηματοδότηση πολιτιστικών εκδηλώσεων μέσω των  Υπουργείων 

Εσωτερικών και Πολιτισμού αλλά και των Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν πόλο έλξης για 

τους επισκέπτες, σε συνδυασμό με τα αρχαιολογικά μνημεία και 

μουσεία και με την παράλληλη δημιουργία διατοπικών δικτύων για την 

υποστήριξη των δράσεων αυτών. Μια πρόταση που έχει κατατεθεί από 

τον συνθέτη Γιώργο Κουρουπού και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφορά 

στην δημιουργία μιας σύγχρονης εκδοχής Μουσικών Αγώνων στον 

πνεύμα των Πυθίων με τη μορφή ενός συνδυασμού φεστιβάλ και 

διαγωνισμού που θα περιλαμβάνει ανά τετραετία απονομή διεθνών 

βραβείων αριστείας υψηλού κύρους. 

 Πιστοποίηση των μουσείων (κρατικών και ιδιωτικών) βάσει 

συγκεκριμένων κριτηρίων και διασύνδεσή τους ανάλογα με την 

θεματολογία τους (αρχαιολογικά, φυσικής ιστορίας, βυζαντινά, 

λαογραφικά κτλ), ώστε να καταστούν ανταγωνιστικά στο διεθνές 

περιβάλλον. 

 Αποκέντρωση στον τομέα του πολιτισμού με ενεργό ρόλο της ΤΑ.  
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 Καταγραφή του Νομοθετικού Πλαισίου το οποίο διέπει την 

αυτοδιοίκηση στα θέματα Πολιτισμού ( Νομοθεσία , διατάξεις κλπ). 

 Ενίσχυση των πολιτιστικών δομών (εφορίες αρχαιοτήτων, δομές 

υποστήριξης μουσείων ή αρχαιολογικών χώρων κτλ) με την πρόσληψη 

προσωπικού, την αύξηση της χρηματοδότησης για συντηρήσεις 

εκθεμάτων, την αναβάθμιση του εξοπλισμού αλλά και τη γενικότερη 

κάλυψη των αναγκών τους. Επιπλέον, κρίνεται απαραίτητη η 

διεξαγωγή προγραμμάτων κατάρτισης με ωφελούμενους τα άτομα που 

εργάζονται ή δυνητικά θα εργασθούν στον τομέα του πολιτισμού, 

προκειμένου να παρέχονται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες προς τους 

επισκέπτες.  

 Στήριξη του σύγχρονου θεάτρου, των εικαστικών εργαστηρίων, των 

δημοτικών ωδείων και φιλαρμονικών, των δημοτικών πινακοθηκών και 

βιβλιοθηκών με χρηματοδότηση με τη μορφή χορηγιών. Απαραίτητη 

κρίνεται η δημιουργία διαδημοτικών και διαπεριφερειακών 

συνεργασιών μεταξύ των δομών αυτών.  

 Χρηματοδότηση καινοτόμων σχεδίων, τα οποία θα συμβάλλουν στον 

ποιοτικό εκσυγχρονισμό της αρχαιολογικής έρευνας ή της έρευνας στον 

τομέα των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών, αξιοποιώντας 

με τον τρόπο αυτό το απόλυτο συγκριτικό πλεονέκτημα της 

Περιφέρειας.  

 Αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δίνουν οι ψηφιακές τεχνολογίες, από 

τα μουσεία, για 3D απεικόνιση των εκθεμάτων στην αρχική τους 

κατάσταση, αναπαράσταση ιστορικών γεγονότων και μαχών, 

παρουσίαση της αρχιτεκτονικής σημαντικών κτιρίων κ.α. 

 Θέσπιση βραβείων για τους πολίτες των Δήμων ή ευρύτερα της 

Περιφέρειας για την επιβράβευση της πολιτιστικής και καλλιτεχνικής 

τους προσφοράς. 

 Ενσωμάτωση της εμφύσησης της πολιτιστικής μόρφωσης και 

κουλτούρας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μέσω μαθήματος (όχι απαραίτητα 

βαθμολογούμενου) που θα μεταλαμπαδεύει στους νεαρούς μαθητές 

την φιλοσοφία, τον τρόπο σκέψης και τα επιτεύγματα των επιφανών 

προγόνων μας όπως επίσης και τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις 

του τόπου μας. 

 Στήριξη και προβολή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης από όλους τους 

Δήμους της Στερεάς Ελλάδας. 

 Συνεργασία σε Περιφερειακό επίπεδο των κατά τόπους εικαστικών 

εργαστηρίων , των δημοτικών Ωδείων, Φιλαρμονικών , Χορωδιών κλπ 

με κοινές εκδηλώσεις , συνδιοργανώσεις εκθέσεων κλπ. 

 Αθλητικοί Μουσικοί Αγώνες (ευρωπαϊκοί) στη Στερεά Ελλάδα, με 

δράσεις και στους 5 νομούς. 
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 Συγκρότηση Επιτροπής διερεύνησης της δυνατότητας για «ΣΚΑΛΙΣΜΑ 

ΜΟΡΦΗΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ ΣΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΟΡΥΦΗ ΑΝΩΘΕΝ ΤΟΥ 

ΛΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΟΛΩΝΟΥ στις ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ» αποτελούμενη από 

Εκπροσώπους των: ΠΕΔ, Δήμου, ΔΕΔΔΗΕ, Περιφέρειας, 

Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, Κτηματικής Υπηρεσίας, Δασικής Υπηρεσίας 

και ΤΕΕ.  

 Πρωτοβουλία για την έρευνα – καταγραφή , διάσωση συλλογικής 

μνήμης. 

 Δημιουργία Διεθνούς Φεστιβάλ Δελφών. 

 Πανελλήνιο Συνέδριο για τις «Αμφικτυονίες». 

 Αμφικτυονία Νέων (2017: Στερεάς, 2018: Ελλάδας, 2019: Ευρώπης, 

2020: Παγκόσμια). 

 Δίκτυο «Ηρακλής» (εξακτίνωση σε 5 Νομούς Στ. Ελλάδας & αναφορά 

στις 7 + 2 τέχνες). 

 Στήριξη διοργάνωσης πολιτιστικών Συνεδρίων – εκδηλώσεων στους 

Δήμους της Στερεάς με την παράλληλη δημιουργία διατοπικών δικτύων 

για την υποστήριξη των δράσεων αυτών. 

 Συμμετοχή ως εταίρος και υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα της 

Ευρωπαϊκής επιτροπής «δημιουργική Ευρώπη» μέσω του οποίου 

μπορούμε να πετύχουμε την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δίνουν 

οι ψηφιακές τεχνολογίες , από τα μουσεία , για 3D απεικόνιση των 

εκθεμάτων στην αρχική τους κατάσταση , αναπαράσταση ιστορικών 

γεγονότων και μαχών , παρουσίαση της αρχιτεκτονικής σημαντικών 

κτιρίων κλπ.  

 Παγκόσμιο Κέντρο Εθελοντισμού στις Θερμοπύλες εις μνήμην των 700 

Θεσπιέων, που επέλεξαν να πολεμήσουν για την ανακοπή της 

καταστροφικής πορείας των Περσών αντί να λιποτακτήσουν, κατά τη 

μάχη των Θερμοπυλών.  

 

Παιδεία 

 Δημιουργία ή αναβάθμιση κτιριακών υποδομών για την εγκατάσταση 

των Ειδικών Σχολείων. Επίσης, απαραίτητη κρίνεται η προμήθεια 

σύγχρονου εξοπλισμού που θα επιτρέπει στους μαθητές να έχουν 

ισότιμη πρόσβαση στη γνώση και στις νέες τεχνολογίες. Δυστυχώς, οι 

υπάρχουσες εγκαταστάσεις και οι συνθήκες εκπαίδευσης των παιδιών 

στα περισσότερα Ειδικά Σχολεία κρίνονται επιεικώς απαράδεκτες. 

 Προώθηση σύγχρονων συστημάτων υποστήριξης για τον 

εκσυγχρονισμό των μεθόδων εκπαίδευσης και του ψηφιακού σχολείου. 

Η εκπαίδευση στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο, κάνοντας 

χρήση της τεχνολογίας, αναβαθμίζεται και την πορεία αυτή θα πρέπει 

να ακολουθήσει και η χώρα μας από το επίπεδο μάλιστα της 
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προσχολικής εκπαίδευσης. Οι μαθητές από πολύ μικρή ηλικία θα 

πρέπει να είναι απόλυτα εξοικειωμένοι με τη χρήση ηλεκτρονικών 

υπολογιστών για να μπορούν να παρακολουθήσουν τις ραγδαίες 

εξελίξεις της εποχής μας. 

 Εγκαθίδρυση σταθερού συστήματος εκπαίδευσης με μακροπρόθεσμο 

πλάνο που θα αναβαθμίζει τον ρόλο του Δημόσιου Σχολείου και 

συμπεριλαμβάνει την δημιουργία φορέα επαγγελματικού 

προσανατολισμού των μαθητών με βάση τις ανάγκες της αγοράς 

εργασίας. 

 Καταγραφή του νομοθετικού Πλαισίου το οποίο διέπει την αυτοδιοίκηση 

στα θέματα Παιδείας (Νομοθεσία , νομιμοποίηση αθλητικών χώρων 

κλπ) 

 Λειτουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης για όλες τις βαθμίδες 

εκπαίδευσης, όπου ο μαθητής ή ο φοιτητής θα έχει τη  δυνατότητα να 

διευρύνει τους μαθησιακούς του ορίζοντες δωρεάν στο πλαίσιο 

εργασιών και δραστηριοτήτων ή δημιουργικής αξιοποίησης του 

ελεύθερου χρόνου. 

 Ανάπτυξη στρατηγικού σχεδιασμού τακτικής επιμόρφωσης του 

εκπαιδευτικού προσωπικού (Α βάθμιας και Β’ βάθμιας κυρίως), έτσι 

ώστε να εξασφαλίζεται η επαρκής εξειδίκευσή τους στις νέες μεθόδους 

εκπαίδευσης και η αποτύπωση ενιαίου πλάνου εκπαίδευσης ανά 

βαθμίδα  και ανά κατεύθυνση για την ισότιμη μόρφωση των μαθητών. 

 Ενίσχυση της ασφάλειας των σχολικών κτιρίων (οικοδομικές αιτίες, 

αντισεισμική -αντικεραυνική προστασία , μελέτες στατικής επάρκειας 

κλπ ) για την αποφυγή ατυχημάτων. Σε πολλές περιοχές λειτουργούν 

παλαιά σχολεία τα οποία χρήζουν άμεσων επεμβάσεων ή/και τακτικής 

παρακολούθησης.  

 Αύξηση της οικονομικής ενίσχυσης των Σχολικών Επιτροπών, τόσο για 

την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων με έμφαση στις 

δαπάνες για θέρμανση, όσο και για τις συντηρήσεις – επισκευές των 

κτιρίων. 

 Στήριξη δημιουργίας και λειτουργίας Κοινωνικών Φροντιστηρίων στους 

Δήμους. Τα Κοινωνικά Φροντιστήρια θα έχουν ως στόχο την στήριξη 

μαθητών του Γυμνασίου και κυρίως του Λυκείου σε όλα τα μαθήματα 

που διδάσκονται. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης θα είναι παρόμοιο με 

εκείνο των φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης . Στις δύσκολες εποχές 

που βιώνουμε οι Δήμοι θα πρέπει να είναι πρωτεργάτες στην 

προσπάθεια για την ελάφρυνση των εξόδων που είναι υποχρεωμένη 

να κάνει η μέση Ελληνική οικογένεια και στην προάσπιση των ίσων 

ευκαιριών για όλους άσχετα με τα βαλάντιά τους. 

 Συνέχιση του Προγράμματος  Δια Βίου Μάθησης. 

 Αξιοποίηση Προγράμματος ELENA για Ενεργειακή Αναβάθμιση 

σχολικών κτιρίων 
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 Αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ για τη 

συμμετοχή των σχολείων της Περιφέρειας Στερεάς , Erasmus+ Youth 

για τη συμμετοχή νέων αλλά και των ίδιων των Δήμων είτε με τη 

συμμετοχή ως εταίροι , είτε με την υποβολή προτάσεων.  

 Δημιουργία Γεωπονικού Πανεπιστημίου στην Κωπαΐδα για την 

εκκόλαψη επιστημόνων σε άμεση επαφή με το αντικείμενο του 

επιστημονικού τους πεδίου, τη γη και τις καλλιέργειες. 

 Δημιουργία και έκδοση βιβλίων τοπικής ιστορίας ανά Δήμο και 

εισαγωγή σχετικού μαθήματος στα προγράμματα των σχολείων με 10 

ώρες διδασκαλίας ανά έτος. 

 

Νεολαία & Αθλητισμός 

 Λειτουργία Συμβουλίων Νέων για την  εμπλοκή της νεολαίας  αφενός 

στα θέματα που την απασχολούν και αφετέρου στα γενικότερα 

ζητήματα των τοπικών κοινωνιών. Οι νέοι θα πρέπει επιτέλους να 

αποτελέσουν βασικούς συνδιαμορφωτές της πολιτικής και με τις 

φρέσκιες ιδέες τους να δώσουν λύσεις στα προβλήματα που 

ταλανίζουν τις τοπικές κοινωνίες. 

 Ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη του σχολικού αθλητισμού, 

με διοργάνωση σχολικών πρωταθλημάτων σε τοπικό, επαρχιακό και 

Πανελλήνιο επίπεδο για μια ευρεία γκάμα αθλημάτων με στόχο την 

καλλιέργεια αθλητικής συνείδησης και την ανάδειξη ταλέντων. 

 Χρηματοδότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την ανάπτυξη του 

κοινωνικού αθλητισμού με τη δημιουργία απλών και μικρής κλίμακας 

αθλητικών εγκαταστάσεων σε γειτονιές και κοινότητες, όπου όλοι θα 

έχουν δικαίωμα πρόσβασης. Θα πρέπει να υπάρχει επίσης πρόβλεψη 

για επιστημονική υποστήριξη από εθελοντές γυμναστές. 

 Ενέργειες για την ανάδειξη και αναβάθμιση μη δημοφιλών αθλημάτων, 

με τη χρηματοδότηση συλλόγων που δεν μπορούν να έχουν κάποια 

άλλη πηγή εσόδων πέραν της δημόσιας χρηματοδότησης (πχ στίβος, 

τοξοβολία, άρση βαρών, πάλη κτλ). Με αυτόν τον τρόπο θα 

πολλαπλασιαστεί το ποσοστό των νέων θα μπορεί να ασχοληθεί με τον 

αθλητισμό. 

 Επαναφορά νομοθεσίας για τις παιδικές χαρές στο καθεστώς που 

ίσχυε πριν το 2009. 

 Απλοποίηση διαδικασιών αδειοδότησης αθλητικών εγκαταστάσεων. 

 Αποκέντρωση στον τομέα του αθλητισμού με ενεργό ρόλο της ΤΑ 

 Καταγραφή του νομοθετικού Πλαισίου το οποίο διέπει την αυτοδιοίκηση 

στα θέματα Αθλητισμού ( Νομοθεσία , νομιμοποίηση αθλητικών χώρων 

κλπ ) 
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 Καταγραφή των Δημοτικών Αθλητικών Δομών και αποτύπωση της 

υφιστάμενης κατάστασής τους. 

 Στήριξη του μαζικού αθλητισμού στους Δήμους και διοργάνωση 

αθλητικών γεγονότων (Μαραθώνιοι, αναρρίχηση, Πεζοπορία και άλλες 

δραστηριότητες ευαισθητοποίησης ). 

 Προγράμματα για έργα Αθλητισμού στα πλαίσια του νέου ΕΣΠΑ. 

 Αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+Sports με το 

οποίο μπορούν να διοργανωθούν αγώνες και γεγονότα Ευρωπαϊκής 

εμβέλειας. 

 Το Πρόγραμμα Europe for Citizens μπορεί να αξιοποιηθεί από τους 

Δήμους με στόχευση προς τη νεολαία και έτσι να επανεκκινήσουμε τις 

σχέσεις μας ως τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση με τους νέους 

και τη συμμετοχή τους στα κοινά της χώρας μας και ευρύτερα της 

Ευρώπης 

 Χρηματοδότηση συντήρησης Αθλητικών εγκαταστάσεων. 

 Αξιοποίηση  νέων μορφών ενέργειας ( π.χ. Γεωθερμία , Ηλιακή κλπ) 

για τις αθλητικές εγκαταστάσεις. 
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Θεματική Επιτροπή «Τουριστικής Ανάπτυξης» 

Υφιστάμενη Κατάσταση 

Η Στερεά Ελλάδα είναι μια Περιφέρεια που λόγω της ιστορίας της, της 

μορφολογίας της και της θέσης της επιτρέπει την ανάπτυξη πολλών 

διαφορετικών ειδών τουρισμού. Στις ακόλουθες ενότητες παρουσιάζονται 

συνοπτικά τα είδη τουρισμού που ανθούν ή έχουν σημαντικές δυνατότητες 

ανάπτυξης. 

Πολιτισμικός τουρισμός 

Η Στερεά Ελλάδα διαθέτει πλούσια πολιτιστική παράδοση με σημαντικά 

μνημεία που μπορούν, με την κατάλληλη στρατηγική, να αποτελέσουν σημεία 

προσέλκυσης σημαντικού αριθμού επισκεπτών. Ένα από τα σημαντικότερα 

σημεία ενδιαφέροντος είναι οι Δελφοί με το αρχαίο θέατρο και τον επιβλητικό 

ναό του Απόλλωνα, την Κασταλία Πηγή, το τέμενος της Προναίας Αθηνάς, το 

Μουσείο, το Ευρωπαϊκό Κέντρο κ.α. Επίσης, σημαντικούς προορισμούς 

αποτελούν: οι Θερμοπύλες με το Μνημείο του Λεωνίδα και το Κέντρο 

Ιστορικής Ενημέρωσης, η Θήβα με το Αρχαιολογικό Μουσείο, τον Ναό 

Ισμηνίου Απόλλωνος, το Μυκηναϊκό Ανάκτορο και το Κάδμειον, η Ερέτρια με 

το αρχαίο θέατρο και τον αρχαιολογικό της χώρο, η Χαιρώνεια με το 

Αρχαιολογικό Μουσείο, την Ακρόπολη και το Αρχαίο Θέατρο, η Σκύρος με το 

Μεσαιωνικό της Κάστρο και γενικά ένας σημαντικός αριθμός πόλεων και 

οικισμών σε όλη την έκταση της Περιφέρειας. Δεν θα ήταν υπερβολή να 

αναφέραμε πως η πλειοψηφία των Δημοτικών Ενοτήτων της Στερεάς 

Ελλάδας έχει να επιδείξει ένα τουλάχιστον σημαντικό ιστορικό μνημείο στην 

επικράτειά της. 

Θρησκευτικός τουρισμός 

Εξίσου αξιόλογο κεφάλαιο στο τουριστικό απόθεμα της περιοχής 

αποτελούν τα θρησκευτικά μνημεία. Η Στερεά Ελλάδα διαθέτει πλήθος 

μοναστηριών και ιερών μονών που αποτελούν πόλους έλξης για τον 

ορθόδοξο πληθυσμό, και όχι μόνο, της Ελλάδας και όλης της υφηλίου. 

Ενδεικτικά αναφέρονται τα Μοναστήρια της Παναγίας στον Προυσό, της 

Γέννησης Θεοτόκου στην Τατάρνα (1555), της Παναγίας της Βαρνάκοβας στη 

Δωρίδα (1077), του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στην Αρτοτίνα, της 

Μαρίας Αιγυπτίας στο Μικρό Χωριό, της Παναγίας Διομιανίτισσας, της 

Παναγία Στάνας Αγράφων στην Ευρυτανία. Επίσης το όρος Ελικώνα Βοιωτίας 

διακρίνεται για τα πολλά μοναστήρια και τις ιερές μονές όπως η Μονή του 

Οσίου Λουκά, στον Ορχομενό υπάρχει η Μονή της Παναγίας Σκριπούς,  στο 

Ύπατο η Μονή Σαγματά, στα Βάγια η Μονή Τιμίου Σταυρού και στη Δαύλεια η 

Μονή Αγ. Ιερουσαλήμ. Στην Εύβοια σημαντικό θρησκευτικό μνημείο αποτελεί 

ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσσος, ενώ στη Φθιώτιδα το αντρικό Μοναστήρι  της 

Παναγίας Αγάθωνος. 
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Αθλητικός τουρισμός 

Τα τελευταία κυρίως χρόνια άνθιση παρουσιάζει ο αθλητικός τουρισμός. 

Η Ευρυτανία και κυρίως το Καρπενήσι, λόγω των ιδανικών κλιματικών 

συνθηκών που παρουσιάζει, αποτελεί πόλο έλξης για τη διεξαγωγή της 

προετοιμασίας σημαντικών συλλόγων και εθνικών ομάδων της Ελλάδας και 

του εξωτερικού, σε μια ευρεία γκάμα αθλημάτων. Επίσης, στην πόλη της 

Χαλκίδας διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία και με την προσέλευση μεγάλου 

αριθμού θεατών από όλη την Ευρώπη, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων 

Ανδρών (2016). 

Κατά το τρέχον έτος, διοργανώθηκε με επιτυχία ο διεθνούς φήμης 

αγώνας του μηχανοκίνητου αθλητισμού «Ράλλυ Ακρόπολις», με την εκκίνηση 

να δίνεται στις Θερμοπύλες του Δήμου Λαμιέων και η συνεχεία περιλαμβάνει 

τη διεξαγωγή του αγώνα σε διάσπαρτες διαδρομές, ιδιαίτερου φυσικού 

κάλλους, στη Φθιώτιδα και την Φωκίδα. 

Χειμερινός τουρισμός 

Στον τομέα του χειμερινού τουρισμού η Στερεά Ελλάδα έχει να επιδείξει 

δύο χιονοδρομικά κέντρα. Το χιονοδρομικό κέντρο στο Βελούχι θεωρείται ένα 

από τα ομορφότερα και πιο σύγχρονα Χιονοδρομικά Κέντρα της Ελλάδας. 

Από την άλλη πλευρά το χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού έχει μετατρέψει την 

περιοχή σε σημαντικό τουριστικό θέρετρο με κοσμικό χαρακτήρα που όμως 

συνδυάζει στοιχεία λαϊκής αρχιτεκτονικής. Ζωτικής σημασίας συγκριτικό 

πλεονέκτημα των δύο κέντρων μπορεί να χαρακτηριστεί η γεωγραφική τους 

θέση, που εντοπίζεται πλησίον του μητροπολιτικού κέντρου της Αθήνας και 

στις παρυφές του βασικού οδικού άξονα Αθήνας – Θεσσαλονίκης. 

Φυσιολατρικός τουρισμός/ οικοτουρισμός 

Η Στερεά Ελλάδα διαθέτει τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους σε όλη της 

την έκταση, τόσο στην ακτογραμμή όσο και σε ορεινές και άλλες περιοχές.  

Παρέχεται η δυνατότητα για περιπλανήσεις στα βουνά και τα ποτάμια της ή 

για ορειβασία και πεζοπορία σε ειδικά χαρτογραφημένα μονοπάτια. Ιδιαίτερα 

στην περιοχή της Ευρυτανίας, της Φωκίδας και της Βόρειας Εύβοιας η 

πληθώρα αξιοθέατων, ιστορικών τοποθεσιών και φυσικής ομορφιάς δίνουν 

όλα τα απαραίτητα εχέγγυα για την ανάπτυξη του φυσιολατρικού, οικολογικού 

και περιπατητικού τουρισμού. 

Παράλληλα, η ευρύτερη περιοχή της Ευρυτανίας θεωρείται ο 

παράδεισος για τα σπορ περιπέτειας όπως το Trekking και το River Trekking, 

το Kayak, το rafting, το Μonoraft, το Cano ek Kayak, το Jeep safari και η 

ιππασία. Ενώ, τα βουνά της Φωκίδας προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες 

ανάπτυξης του αλεξίπτωτου πλαγιάς. Τέλος, στη Δωρίδα βρίσκεται και το 

μοναδικό κατοικήσιμο νησί του Κορινθιακού Κόλπου «Τριζόνια» που είναι 

βασικός προορισμός επισκεπτών με σκάφη, καθώς και με τα τοπικά θαλάσσια 

ταξί. 
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Αγροτικός τουρισμός 

Μεγάλο τμήμα του ακαθάριστου προϊόντος που παράγεται στην περιοχή 

προέρχεται από την αγροτική ενασχόληση καθώς στην Στερεά Ελλάδα 

εντοπίζεται μεγάλης έκτασης εύφορη, καλλιεργήσιμη γεωργική γη. Η 

παραδοσιακή  αγροτική  δραστηριότητα προσφέρει  σημαντικές  ευκαιρίες  

ανάπτυξης του αγροτουρισμού σε μικρές οικογενειακές μονάδες ή 

συνεταιρισμούς.  Τέτοιες μονάδες εντοπίζονται στην περιοχή της Ιστιαίας, της 

Κύμης, της Αράχωβας, του Ελικώνα, του Ορχομενού  και στα  γύρω  χωριά 

(στην κοιλάδα / λεκανοπέδιο Κωπαΐδας), στα Βάγια (Θηβαϊκό  κάμπο), στην  

Τανάγρα  (Πεδιάδα Τανάγρας). Ανάλογες  δυνατότητες  υπάρχουν στην 

Φωκίδα, την Ευρυτανία και τη Φθιώτιδα  όπου  καταγράφονται ήδη 

σημαντικές προσπάθειες.  

Θαλάσσιος τουρισμός 

Ο Θαλάσσιος τουρισμός βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα στις 

Περιφερειακές Ενότητες της Στερεάς Ελλάδας που έχουν άμεση πρόσβαση 

στην θάλασσα και ιδιαίτερα  στην  Εύβοια και τον Κορινθιακό Κόλπο.  Πέραν 

του κλασικού μοντέλου «ήλιος-παραλία - θάλασσα» προσπάθειες γίνονται για 

την ανάπτυξη του ιστιοπλοϊκού τουρισμού σε περιοχές κυρίως του Βορείου 

και Νοτίου Ευβοϊκού καθώς και του Κορινθιακού Κόλπου. Οι δυνατότητες για 

περαιτέρω ανάπτυξη του συγκεκριμένου είδους τουρισμού είναι 

αδιαμφισβήτητα πολύ μεγαλύτερες. Περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν τόσο 

στον κλασικό τουρισμό, όσο και σε άλλα είδη όπως ο τουρισμός κρουαζιέρας, 

ο ιστιοπλοϊκός, ο θαλάσσιος αθλητικός κ.α.  

Ιαματικός τουρισμός 

Παρά  τη  συνεχιζόμενη  μείωση  των  επισκεπτών  ιαματικού  τουρισμού  

στην  Στερεά Ελλάδα, κατά την τελευταία δεκαετία, υπάρχουν σημαντικές 

ανεκμετάλλευτες δυνατότητες για  την ανάπτυξη ιατρικών και τουριστικών 

δραστηριοτήτων.    

Τα λουτρά Αιδηψού αποτελούν το βασικό πόλο έλξης ιαματικού 

τουρισμού της Περιφέρειας και της χώρας. Επίσης, σε ικανοποιητικό επίπεδο 

βρίσκονται οι υποδομές των ιαματικών λουτρών στα Καμένα Βούρλα, τα 

οποία επιλέγει πλήθος παραθεριστών κατά την καλοκαιρινή κυρίως περίοδο. 

Στην Στερεά Ελλάδα επίσης χωροθετούνται κι άλλες πηγές / λουτρά όπως 

των Γιάλτρων (Λιχάδα Ιστιαίας), των Θερμοπυλών, της Υπάτης, του 

Πλατυστόμου, της Αμαρύνθου, της Παλαιοβράχας, της Εκκάρας, της Καϊτσας 

κ.α.   

Παρότι κάποια είδη τουρισμού βρίσκονται σε σχετικά ανταγωνιστικό 

επίπεδο, είναι κοινώς αποδεκτό το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη υστέρηση σε 

επίπεδο σχεδιασμού, οργάνωσης αλλά και υποδομών. Η κατάσταση 

επιδεινώθηκε από την έλευση της οικονομικής κρίσης και υπήρξε σημαντική 

επιβράδυνση των προσπαθειών ανάπτυξης του τουρισμού. Από την άλλη 

πλευρά, η γραφειοκρατία δυσχεραίνει και πολλές φορές αποτρέπει την 
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αναπτυξιακή και επενδυτική πρωτοβουλία, ρίχνοντας σε χειμερία νάρκη το 

όποιο ενδιαφέρον για την τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας. Τέλος, 

σημαντικό παράγοντα ανάσχεσης της προώθησης του τουριστικού προϊόντος 

και αποτελεί η σύμπτυξη ή η κεντρικοποίηση και η συγχώνευση βασικών 

υπηρεσιών τουρισμού. 

Θέσεις και προτάσεις ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας για την Τουριστική 
ανάπτυξη 

Η ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας, θέτοντας τις ανάγκες των Δήμων και των 

πολιτών σε πρώτο πλάνο, καθώς γνωρίζει πλήρως την υφιστάμενη 

κατάσταση στον τομέα του τουρισμού διατυπώνει τις ακόλουθες προτάσεις: 

 Προώθηση συνδυαστικών μορφών τουρισμού. Ο συνδυασμός δύο ή 

περισσότερων ειδών θα αποτελούσε δέλεαρ για τους επισκέπτες και θα 

επέκτεινε την τουριστική περίοδο περιορίζοντας τον εποχιακό της 

χαρακτήρα. Ο συνδυασμός ωστόσο θα πρέπει να γίνει με 

προγραμματισμό και μεταξύ μορφών που απευθύνονται σε παρόμοιες 

ομάδες τουριστών, προκειμένου να προκύψουν πολλαπλασιαστικά 

αποτελέσματα. Για παράδειγμα ενδείκνυται ο συνδυασμός 

θρησκευτικού, ιαματικού και πολιτισμικού τουρισμού καθώς 

απευθύνεται σε συγκεκριμένη ομάδα πληθυσμού (μεγαλύτερες ηλικίες), 

ενώ αντίθετα θα ήταν οξύμωρο να γίνει προσπάθεια συνδυασμού 

θρησκευτικού και χειμερινού τουρισμού καθώς τα δύο είδη στοχεύουν 

σε εκ διαμέτρου αντίθετες ομάδες στόχου. Οι Δήμοι οφείλουν να είναι 

αρωγοί της συγκεκριμένης προσπάθειας συνδράμοντας αρχικά στην 

εκπόνηση μελέτης – πρότασης σε συνεχή συνεργασία με τους 

εμπλεκόμενους φορείς και το ευρύ κοινό. Η μελέτη μπορεί μεν να είναι 

το πρώτο βήμα αλλά η εφαρμογή και η επικοινωνία/ δημοσιότητα του 

σεναρίου θα είναι τα στοιχεία πάνω στα οποία θα πρέπει να εστιάσουν 

οι εμπλεκόμενοι φορείς και επιχειρήσεις, διότι είναι αυτά που θα 

κρίνουν την επιτυχία της προσπάθειας.  

 Χρηματοδότηση έργων υποδομών για την προώθηση κατά κύριο λόγο 

των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, με στόχο την εξάλειψη της 

εποχικότητας του τουρισμού και την υψηλή επισκεψιμότητα καθ’ όλη τη 

διάρκεια του χρόνου. Έχοντας υπόψη ότι τα χρήματα του ΕΣΠΑ 2014 – 

2020 είναι εξαιρετικά περιορισμένα για την Στερεά Ελλάδα, η Πολιτεία 

θα πρέπει να διαθέσει επιπλέον πόρους ή/και να παράσχει την 

απαιτούμενη καθοδήγηση στους δυνητικούς δικαιούχους στην 

αναζήτηση πόρων από άλλα Χρηματοδοτικά Ταμεία ή Εργαλεία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Άμεση προκήρυξη ολοκληρωμένων δράσεων για την κατάρτιση του 

διοικητικού προσωπικού και των εργαζομένων των τουριστικών 

επιχειρήσεων. Υπήρξαν και στο παρελθόν παρόμοιες δράσεις, ωστόσο 

η Στερεά Ελλάδα όντας για μια ακόμη φορά θύμα των πλασματικών 

οικονομικών δεδομένων που προκύπτουν από την γειτνίαση με την 
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Αττική,  κατόρθωσε να επιμορφώσει ένα πολύ μικρό, σχεδόν μη 

μετρήσιμο ποσοστό των απασχολούμενων στον κλάδο. Η κατάρτιση 

θα μπορούσε να γίνει με τη μέθοδο της τηλεεκπαίδευσης, έτσι ώστε να 

μειωθεί το κόστος και να είναι πολλαπλάσιο το ποσοστό των 

ωφελούμενων. Δεδομένου ό,τι η Ελλάδα αποτελεί κατ’ εξοχήν 

τουριστική χώρα, το Υπουργείο Τουρισμού θα πρέπει να θεσμοθετήσει 

και να χρηματοδοτήσει ένα διηνεκές πρόγραμμα κατάρτισης. Είναι 

τουλάχιστον αφελές να θεωρούμε πως στηρίζεται επαρκώς η βαριά της 

βιομηχανία μιας χώρας (για την Ελλάδα: ο τουρισμός) με την 

ευκαιριακή και αποσπασματική χρηματοδότηση έργων υποδομών (και 

μόνο) από το ψαλιδισμένο ΕΣΠΑ. 

 Εγκατάσταση και λειτουργία Ανώτερων Σχολών Τουριστικής 

Εκπαίδευσης σε όλες τις πρωτεύουσες των Περιφερειών. 

 Χρηματοδότηση για την διάχυση της χρήσης τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ), έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να 

πάψουν να εξαρτώνται από τους tour operators και να βρίσκονται σε 

θέση προσέλκυσης πελατών χωρίς την παρεμβολή μεσαζόντων. 

 Παροχή κινήτρων και χρηματοδότησης για την αναβάθμιση των 

καταλυμάτων με ένα μοντέλο επενδύσεων μικρής κλίμακας με στόχο 

ένα ανώτερο επίπεδο υπηρεσιών. Το διαδίκτυο μπορεί να δίνει τη 

δυνατότητα σε μια επιχείρηση να προβληθεί σε όλα τα μήκη και πλάτη 

της υδρογείου μολαταύτα την ίδια στιγμή ανάγει το επίπεδο 

ανταγωνισμού από τοπικό σε εθνικό και πολλές φορές παγκόσμιο. Το 

βασικότερο ίσως κριτήριο για την επιλογή ενός προορισμού 

διανυκτέρευσης  αποτελεί η κατάταξη του καταλύματος στην διεθνή 

κατηγορία ποιότητας (αστέρια/ κλειδιά). Επομένως, η αναβάθμιση, για 

παράδειγμα, των υποδομών και των καταλυμάτων στους Δελφούς θα 

«αναγκάσει» τους επισκέπτες του Μουσείου και του Αρχαιολογικού 

χώρου να διαμείνουν στον ομώνυμο γραφικό οικισμό για μια ή και 

περισσότερες ημέρες. Σύμφωνα με μελέτες μια συντονισμένη 

αναβάθμιση των τουριστικών επιχειρήσεων στους Δελφούς 

προβλέπεται να αυξήσει το ποσοστό των διανυκτερεύσεων κατά 

τουλάχιστον 200%. Η συγκεκριμένη δράση θα μπορούσε να 

συνοδεύεται και από την ώθηση των επιχειρήσεων στην απόκτηση 

πιστοποιητικού ποιότητας ή κάποιου τοπικού σήματος ποιότητας, το 

οποίο μπορεί να δημιουργηθεί υπό την αιγίδα της ΠΕΔ και της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 Χρηματοδότηση έργων για τη δημιουργία νέων μαρίνων ή την 

αναβάθμιση και επέκταση των υφιστάμενων καθώς η μόχλευση στην 

τοπική οικονομία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ιδιαίτερα σημαντική. 

Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες της Ισπανικής  Ένωσης Τουριστικών 

Λιμένων προκύπτει ότι κάθε τουρίστας που ξοδεύει 100 € σε μια 

μαρίνα, ξοδεύει  επιπλέον 450 € στην τοπική οικονομία. Επίσης, η 

λειτουργία  της μαρίνας συμβάλει  στη δημιουργία θέσεων εργασίας σε  

πόλους κλάδους της τοπικής οικονομίας τόσο άμεσα σε 
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ναυπηγοεπισκευαστικές δραστηριότητες, όσο και έμμεσα στην 

ευρύτερη οικονομία. Συγκεκριμένα, για κάθε 100 νέες θέσεις σκαφών 

δημιουργούνται 4,4 νέες θέσεις εργασίας μέσα στην μαρίνα και 100 

θέσεις εργασίας στις δραστηριότητες υποστήριξης στην τοπική 

οικονομία.  

 Δυνατότητα διαχείρισης και αξιοποίησης τουριστικών υποδομών που 

ανήκουν στο ΤΑΙΠΕΔ και τα Λιμενικά Ταμεία από τους Οργανισμούς 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού, έτσι ώστε οι διαδικασίες να γίνουν 

περισσότερο ευέλικτες και να αρθούν ορισμένα σημαντικά εμπόδια που 

εμποδίζουν την τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας.  Στην 

περίπτωση που  ο Δήμος θα βρίσκει επενδυτή, η διαδικασία θα πρέπει 

να προβλέπει τη δυνατότητα άμεσης παραχώρησης του χώρου στον 

οποίο θα γίνει η παρέμβαση. 

 Ενίσχυση των Γραφείων Τουρισμού των Δήμων με πόρους και 

προσωπικό. Η δομή των γραφείων θα πρέπει να είναι επαρκής από 

όλες τις απόψεις για να διασφαλίζεται η παραγωγή έργου και να μην 

αποτελούν απλά ένα ακόμη κουτάκι στο οργανόγραμμα των Δήμων. 

Υπάρχουν αρκετά γραφεία ανά την Ελλάδα που δρουν συντονισμένα 

και παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Η ΚΕΔΕ, μέσω των ΠΕΔ, 

θα μπορούσε να συλλέξει τις καλές πρακτικές που εφαρμόζονται και να 

τις επικοινωνήσει σε όλους τους Δήμους. Τα αποτελέσματα της 

ζύμωσης αυτής θα ήταν ευεργετικά και πολλαπλασιαστικά για όλους 

τους Δήμους και ιδιαίτερα για εκείνους που δεν διαθέτουν την 

τεχνογνωσία και την εξειδίκευση που διαθέτουν οι κατεξοχήν 

τουριστικοί Δήμοι των νησιωτικών κυρίως περιοχών. 

 Σημαντική υποδομή για την ανάπτυξη του τουρισμού στην χώρα μας, 

σε συνδυασμό με την ενίσχυση των Γραφείων τουρισμού , είναι η 

δημιουργία Κέντρων Εξυπηρέτησης Τουριστών στους Δήμους που θα 

μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες πέραν του ωαρίου των δημοσίων 

υπηρεσιών. 

Τα Κέντρα αυτά θα πρέπει να διαθέτουν μια πλατφόρμα πληροφοριών 

διευρυμένης προσβασιμότητας και θα μπορούν να παρέχουν 

υπηρεσίες όπως: 

 Πληροφορίες για τα σημαντικά αξιοθέατα, μουσεία, ιαματικά λουτρά, 

χιονοδρομικά κέντρα οργανωμένες παραλίες, περιπατητικά 

μονοπάτια κ.α. 

 Πληροφορίες δρομολογίων όλων των μεταφορικών μέσων. 

 Δυνατότητα κρατήσεων και έκδοσής εισιτηρίων όπου αυτό κρίνεται 

απαραίτητο. 

 Πληροφορίες διαθεσιμότητας καταλυμάτων. 

 Πληροφορίες για κάθε τουριστική επιχείρηση. 
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  Συνεχής ενημέρωση για όλα τα πολιτιστικά ή αθλητικά δρώμενα 

της περιοχής. 

 Διάθεση εισιτηρίων θεάτρων, εκδηλώσεων, συναυλιών κ.α. 

 Πληροφορίες για κάθε μορφή Τουρισμού (Αρχαιολογικού, 

θρησκευτικού, εναλλακτικού κ.τ.λ.) ανά περιφέρεια. 

 Online επικοινωνία με πρεσβείες, προξενεία και άλλες υπηρεσίες. 

 Προβολή τοπικών προϊόντων και παραγωγών. 

 Ελεύθερη ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφοριακές πλατφόρμες 

του Δήμου, της Περιφέρειας κ.α.  

Οι Δήμοι μέσω αυτών των Κέντρων θα μπορούν να προβάλουν το 

τουριστικό προϊόν που διαθέτουν και να δημιουργήσουν ‘’γέφυρες’’ 

συνεργασίας με όμορους Δήμους για την καλύτερη δυνατή παροχή 

υπηρεσιών στον επισκέπτη. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την λειτουργία των Κέντρων 

Εξυπηρέτησης Τουριστών είναι η στελέχωσή τους με εξειδικευμένο 

προσωπικό, και η ηλεκτρονική τους διασύνδεση με όλους τους 

δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς γύρω από τον τουρισμό. 

 Απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου και άρση της γραφειοκρατίας των 

εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσιών σε θέματα τουριστικών 

επενδύσεων χωρίς φυσικά να γίνεται καμία έκπτωση στις αρχές της 

αξιοκρατίας και της ίσης μεταχείρισης. 

 Εκχώρηση στους Δήμους της χρηματοδότησης για την τουριστική 

προβολή του πολιτιστικού και τουριστικού αποθέματος της Στερεάς 

Ελλάδας και συνεργασία με την Περιφέρεια για μια συντονισμένη και 

ολοκληρωμένη στόχευση.  

 Ένταξη της Στερεάς Ελλάδας στην διαδρομή κρουαζιέρας, με την 

εκμετάλλευση μνημείων όπως οι Δελφοί και η Μονή του Οσίου Λουκά, 

τα οποία αποτελούν μνημεία UNESCO καθώς και άλλα μνημεία ή 

πολιτιστικούς χώρους. 
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Θεματική Επιτροπή «Οργάνωσης & 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» 

Υφιστάμενη Κατάσταση 

H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης  όπως αυτή καθορίστηκε μέσα 

από νόμο του «Καλλικράτη» αποτέλεσε μια ριζική αλλαγή στη διοικητική 

διάρθρωση της Ελλάδας καθώς με βάση αυτόν θεμελιώθηκε ο όρος της 

Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Με τον ισχύοντα Νόμο 3852 - ΦΕΚ 87/Α/7-6-

2010, οι Δήμοι της χώρας αποτελούν διοικητικές ενότητες τοπικής 

αυτοδιοίκησης με διευρυμένα γεωγραφικά όρια και ευρύτερο πλαίσιο δράσης 

σε σχέση με τους Καποδιστριακούς Δήμους/Κοινότητες. Η φιλοσοφία του 

Καλλικράτη στόχευε στη δημιουργία ισχυρών και αυτόνομων Δήμων με 

αυξημένες αρμοδιότητες για να υπάρχει η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των 

πολιτών, εφαρμόζοντας της αρχές της εγγύτητας και της 

αποτελεσματικότητας. Ωστόσο, στην πράξη φάνηκε πως ο νόμος χώλαινε σε 

πολλά σημεία καθώς δεν προέβλεπε μια σειρά από λύσεις στα ανακύπτοντα 

προβλήματα. Σήμερα οι Δήμοι παρουσιάζουν ελλείψεις σε προσωπικό και δη 

σε επιστημονικό προσωπικό, συσσωρευμένα χρέη, μεγάλο φόρτο εργασίας 

που τρέφει την γραφειοκρατία, συνεχώς αυξανόμενη υποχρηματοδότηση, 

ζητήματα ανομοιογένειας μεταξύ των Καποδιστριακών Δήμων που 

συνενώθηκαν τόσο από άποψης ανθρώπινου δυναμικού και δομών όσο και 

από άποψης γεωμορφολογίας και κρίσιμων προβλημάτων κ.α. 

Η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μπορεί να αποτελέσει μια 

διέξοδο των Δήμων από ορισμένα από τα προβλήματα που αναφέρθηκαν 

παραπάνω. Σύμφωνα με τη στρατηγική για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

2014 – 2020: «Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (eGovernment) αφορά στον 

εκσυγχρονισμό του Κράτους και της Δημόσιας Διοίκησης, με όχημα τις 

Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), με στόχο το ριζικό 

μετασχηματισμό των υφιστάμενων διαδικασιών και την αναβάθμιση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, σε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, προκειμένου η 

Διοίκηση να καταστεί αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη, εξασφαλίζοντας 

την ικανοποίηση των αναγκών του κοινωνικού συνόλου και προάγοντας την 

ενεργή συμμετοχή των πολιτών. Από τον ορισμό και μόνο γίνεται κατανοητό 

πως οι Δήμοι θα πρέπει να καταστρώσουν και να εφαρμόσουν ένα 

λεπτομερές σχέδιο για την σταδιακή αξιοποίηση των ΤΠΕ σε όλες τις 

διαδικασίες στις οποίες αλληλεπιδρά με τους πολίτες έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται η ισότιμη αντιμετώπιση και οι ίσες ευκαιρίες προς όλους. 

Θέσεις και προτάσεις ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας αναβάθμιση της 
οργάνωσης και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης των Δήμων 

 Αυτόματη μεταφορά των υπαλλήλων στους φορείς που είναι 

αποσπασμένοι μετά την παρέλευση 5ετούς υπηρεσίας στη θέση αυτή, 
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προκειμένου να πάψουν οι Δήμοι να επιβαρύνονται οικονομικά με την 

πληρωμή εργαζομένων που δεν εξυπηρετούν δικές τους ανάγκες και 

να προβούν στην πρόσληψη νέου προσωπικού. 

 Παραχώρηση ή επινοικίαση βάσει εύλογου τιμήματος 

αχρησιμοποίητων κτιρίων από το Δημόσιο στους Δήμους για τη 

συστέγαση όλων τους των υπηρεσιών. 

 Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας από τους Δήμους με 

στόχο να αναβαθμιστούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες, να 

προτυποποιηθούν οι εργασίες και οι αρμοδιότητες των εργαζομένων 

(δημιουργία εγχειριδίων εργασιών), να υπάρχει δυνατότητα άμεσου 

ελέγχου και εντοπισμού λαθών, να μειωθεί ο γραφειοκρατικός φόρτος, 

να επιταχυνθούν οι διαδικασίες προς όφελος των πολιτών, των Δήμων 

και των εργαζομένων κ.α. 

 Χρησιμοποίηση πληροφοριακών συστημάτων για την καλύτερη 

οργάνωση των εργασιών. Για παράδειγμα ο επιχειρησιακός 

προγραμματισμός των Δήμων θα μπορούσε γίνεται στη βάση ενός 

ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος και να επικαιροποιείται 

ανά τακτά χρονικά διαστήματα έτσι ώστε να αποτελεί ένα δυναμικό 

εργαλείο προγραμματισμού και διαχείρισης.  Απαραίτητη θεωρείται η 

παράλληλη κατάρτιση και επιμόρφωση των αρμόδιων υπαλλήλων των 

Δήμων. 

 Δημιουργία ψηφιακού κόμβου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, που θα 

συμπεριλαμβάνει την νομοθεσία που αφορά τους Δήμους με 

κωδικοποιημένη μορφή, την online υποστήριξη των Δήμων σε όλα τα 

ζητήματα, την δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων μεταξύ 

εμπειρογνωμόνων και υπαλλήλων των Δήμων (blog), παρουσιάσεις 

παραδειγμάτων καλής πρακτικής κ.α. Ο κόμβος θα υποστηρίζεται από 

δομή (αποτελούμενη από νομικούς, οικονομολόγους, μηχανικούς και 

άλλο επιστημονικό προσωπικό) που θα ανήκει στην ΚΕΔΕ και σε 

περίπτωση που το κόστος υποστήριξης είναι υψηλό (και το επίπεδο 

των παρεχόμενων υπηρεσιών υψηλό) προτείνεται η θεσμοθέτηση 

ετήσιας συνδρομής. 

 Χρηματοδότηση έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για να 

διασφαλιστεί, όπως τονίστηκε και στις προτάσεις της ΠΕΔ για την 

προαγωγή της συνοχής, η ίση μεταχείριση των πολιτών και οι ίσες 

δυνατότητες πρόσβασης σε αγαθά και σε υπηρεσίες. Και σ΄ αυτή την 

περίπτωση η επιμόρφωση των εργαζομένων κρίνεται απαραίτητη. 

 Θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων 

μεταξύ των Δημόσιων υπηρεσιών για την εξοικονόμηση πόρων και 

επιτάχυνση των διαδικασιών περαίωσης. 

 


