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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Με πρωτοβουλία του Προέδρου της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας κ. Νίκου Σουλιώτη,
Δημάρχου Καρπενησίου και με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
συγκροτήθηκαν 16 Θεματικές Επιτροπές.
Οι Επιτροπές αποτελούνται από 7 έως 9 μέλη, τα οποία είναι αιρετοί εκπρόσωποι
των Δήμων. Η ανθρωπογεωγραφία αποφασίστηκε κατά τρόπο τέτοιο ώστε αφενός
να εκπροσωπείται το σύνολο των Δήμων με περισσότερους από έναν αιρετούς και
αφετέρου να συμμετέχει σε κάθε Επιτροπή τουλάχιστον ένα μέλος από κάθε
Περιφερειακή Ενότητα της Στερεάς Ελλάδας. Με τον τρόπο αυτό επιτεύχθηκε ο
στόχος της πολυφωνίας καθώς και της ανάδειξης ειδικότερων θεμάτων τοπικού
χαρακτήρα σε όλες τις Θεματικές Επιτροπές.
Οι Θεματικές Επιτροπές είναι οι εξής:
1. Θεματική Επιτροπή «Θεσμών»
2. Θεματική Επιτροπή «Οικονομικών των Ο.Τ.Α.»
3. Θεματική Επιτροπή «Αγροτικής Ανάπτυξης»
4. Θεματική Επιτροπή «Ανάπτυξης & Υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας»
5. Θεματική Επιτροπή «Απασχόλησης & Κοινωνικής Οικονομίας»
6. Θεματική Επιτροπή «Ενέργειας, Περιβάλλοντος & Διαχείρισης Απορριμμάτων»
7. Θεματική Επιτροπή «ΕΣΠΑ & λοιπών Προγραμμάτων της Τ.Α.»
8. Θεματική Επιτροπή «Ισότητας»
9. Θεματική Επιτροπή «Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης»
10. Θεματική Επιτροπή «Οργάνωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης»
11. Θεματική Επιτροπή «Παιδείας & Νεολαίας»
12. Θεματική Επιτροπή «Πολιτικής Προστασίας»
13. Θεματική Επιτροπή «Πολιτισμού & Αθλητισμού»
14. Θεματική Επιτροπή «Τουριστικής Ανάπτυξης»
15. Θεματική Επιτροπή «Υγείας»
16. Θεματική Επιτροπή «Χωροταξίας, Υποδομών & Δικτύων»
Τον Οκτώβριο του 2022, το Δ.Σ. της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας αποφάσισε, ενόψει του
Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ για το 2022, να πραγματοποιηθεί το Τακτικό
Συνέδριο της Π.Ε.Δ. στο Καρπενήσι, στις 11 & 12 Νοεμβρίου. Νωρίτερα συνεδρίασαν
όλες οι Θεματικές Επιτροπές της Π.Ε.Δ. προκειμένου να καταλήξουν στα θέματα προς
ανάδειξη. Στην από 8 Νοεμβρίου 11η συνεδρίαση του Δ.Σ., πραγματοποιήθηκε
συζήτηση επί των εισηγήσεων και οριστικοποιήθηκαν οι θέσεις της Π.Ε.Δ., που θα
παρουσιάζονταν και θα συζητούνταν στο Συνέδριό της. Στις 12 Νοεμβρίου
παρουσιάστηκαν οι εισηγήσεις στους Συνέδρους και υπήρξαν τοποθετήσεις και
προτάσεις επί αυτών.
Μετά την ενσωμάτωση των σχετικών προτάσεων συντέθηκε η ολοκληρωμένη
πρόταση της Π.Ε.Δ., προκειμένου να υποβληθεί στην ΚΕΔΕ, στο πλαίσιο του
Συνεδρίου στον Βόλο. Η ολοκληρωμένη πρόταση περιλαμβάνει ζητήματα και
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προτάσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Στερεάς Ελλάδας, που αφορούν σε
διεκδικήσεις τόσο σε εθνικό όσο και περιφερειακό επίπεδο.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι εμπεριστατωμένες και τεκμηριωμένες θέσεις της
Π.Ε.Δ Στερεάς Ελλάδας. Αντί επιλόγου, αποτυπώνονται, τιμής ένεκεν, τα ονόματα των
Προέδρων και των Μελών των Επιτροπών καθώς και των λοιπών συντελεστών
εκπόνησης του παρόντος.
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Θεματική Επιτροπή «Αγροτικής Ανάπτυξης»
Εισαγωγή - Τοπική Αυτοδιοίκηση και ανάπτυξη των τοπικών αγροτικών
οικονομιών
Στη Στερεά Ελλάδα ο πρωτογενής τομέας (εκτατικές καλλιέργειες, ελαιοκομία,
κτηνοτροφία, μελισσοκομία, αμπελουργία, κ.α.) καταλαμβάνει σημαντική θέση στην
συνεισφορά του στη δημιουργία του περιφερειακού ΑΕΠ. Σε πολλές περιπτώσεις η
ενασχόληση με τον αγροτικό ή τον κτηνοτροφικό τομέα είναι η κύρια πηγή εσόδων,
ωστόσο ακόμη και στις περιπτώσεις που δεν αποτελεί την κύρια ενασχόληση, το
αγροτικό εισόδημα αποτελεί βασικό συμπληρωματικό εισόδημα για πολλές
οικογένειες.
Ο πρωτογενής τομέας μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα στην ανάπτυξη
των τοπικών οικονομιών. Στην Περιφέρειά μας παράγονται πολλά προϊόντα
ονομασίας προέλευσης καθώς και άλλα αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα
υψηλής ποιότητας και ως εκ τούτου σημαντικής ζήτησης.
Επομένως, στην Περιφέρειά μας καθώς και σε ολόκληρη τη χώρα η ανάγκη στήριξης
και υλοποίησης επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα κρίνεται επιτακτική.
Επιπλέον, ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να ληφθεί για τη στήριξη των αγροτικών και
κτηνοτροφικών επιχειρήσεων και στα επαγγέλματα του δάσους στη Βόρεια Εύβοια,
που επλήγη καίρια από τις πυρκαγιές του Αυγούστου του 2021. Τον τελευταίο χρόνο
έχουν αναληφθεί ορισμένες πρωτοβουλίες, ωστόσο οι στοχευμένες παρεμβάσεις
πρέπει να συνεχιστούν για ένα ικανό διάστημα, έως ότου το σχετικό εισόδημα να
επιστρέψει στα προ πυρκαγιάς επίπεδα.

Α. Θέσεις και προτάσεις Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας για ανάληψη
πρωτοβουλιών με τη συμμετοχή των Δήμων
Για τη συστηματική υποστήριξη του πρωτογενούς τομέα στη Στερεά Ελλάδα, αλλά
και σε εθνικό επίπεδο πρέπει να αναληφθούν, με την άμεση συμμετοχή των Δήμων,
οι παρακάτω πρωτοβουλίες:
1. Ενίσχυση των δημόσιων υποδομών.
Μία αγροτική περιοχή πρέπει απαραιτήτως να διαθέτει όλες εκείνες τις υποδομές
(αγροτικούς δρόμους, αρδευτικό δίκτυο, αποστραγγιστικό δίκτυο, έργα πρόληψης
ή/και αποτροπής καταστροφών από πλημμυρικά φαινόμενα, ολοκλήρωση
αναδασμών κλπ.), οι οποίες θα εξασφαλίζουν την ομαλή πρόσβαση, την εξασφάλιση
άρδευσης, την προστασία των αγροτεμαχίων και των εγκαταστάσεων και γενικότερα
την καλή λειτουργία των αγροτικών επιχειρήσεων. Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις θα
διευκολύνουν τις μετακινήσεις και τις μεταφορές προϊόντων, θα ενισχύσουν την
παραγωγικότητα και θα προωθήσουν την ανάπτυξη. Για την υλοποίηση των
παραπάνω απαιτείται η ενίσχυση της χρηματοδότησης προς τους Δήμους για την
υλοποίηση των συγκεκριμένων δράσεων.
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2. Στελεχιακή Ενίσχυση των Δήμων.
Στο γενικότερο πλαίσιο της εντεινόμενης υποστελέχωσης των Δήμων, τα οικεία
τμήματα αγροτικής και ζωικής παραγωγής στερούνται των υπηρεσιών
εξειδικευμένου προσωπικού. Οι περισσότερες οργανικές θέσεις γεωπόνων και
κτηνιάτρων είναι πλέον κενές, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να παραχθεί στρατηγική
στον αγροτικό και τον κτηνοτροφικό τομέα. Απαιτείται άμεσα η πρόσληψη νέων
υπαλλήλων για τη στελέχωση των σχετικών τμημάτων.
3. Στήριξη αγροτικού τομέα μέσω των Δήμων
Ειδικά κατά την τρέχουσα περίοδο, κατά την οποία το κόστος παραγωγής (καύσιμα,
λιπάσματα, σπόροι, κα) έχει εκτοξευθεί, πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στους
Δήμους να καλύπτουν μέρος των εξόδων άρδευσης των αγροτών, προκειμένου οι
ίδιοι να είναι σε θέση να λειτουργήσουν επαρκώς και οι επιχειρήσεις τους να είναι
βιώσιμες. Οι Δήμοι, την ίδια ώρα που μπορούν να στηρίξουν «πολιτιστικές
εκδηλώσεις» αμφιβόλου ποιότητας και αποτελέσματος, δεν επιτρέπεται να
χρηματοδοτήσουν κόστη του αγροτικού τομέα, με αποτέλεσμα να πλήττονται καίρια
οι τοπικές οικονομίες.
4. Προώθηση νέων καλλιεργειών/ νέων καλλιεργητικών μεθόδων – Δικτύωση
– Διαρκής επιμόρφωση.
Οι Δήμοι ως αρωγοί της τοπικής ανάπτυξης θα πρέπει να συμμετέχουν και να
στηρίζουν ερευνητικά σχήματα, που έχουν ως στόχο την προώθηση νέων
καλλιεργειών ή/και νέων καλλιεργητικών μεθόδων, τη μείωση του περιβαλλοντικού
αποτυπώματος και τη δημιουργία προϊόντων Π.Ο.Π., που θα εκμεταλλεύονται τις
ιδιαιτερότητες της περιοχής ή των τοπικών επιχειρήσεων και θα βασίζονται σε καλές
πρακτικές. Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται απαραίτητη η διοργάνωση σεμιναρίων (και
μέσω δομών των Δήμων) με βασική ομάδα στόχο τους νέους και τους κατά κύριο
επάγγελμα αγρότες. Επίσης, έμφαση θα πρέπει να δοθεί στη δικτύωση των
αγροτών/κτηνοτρόφων με ερευνητικούς φορείς, προκειμένου να υπάρχει συνεχής
ροή αμφίπλευρης πληροφόρησης, με σκοπό τη συνεχή ανάπτυξη της παραγωγής και
της ποιότητας των προϊόντων. Απαιτείται χρηματοδότηση προς τους Δήμους για
ερευνητικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση ότι θα συνεργάζονται με ερευνητικούς
φορείς και Πανεπιστήμια.
Η ενεργοποίηση μιας ανάλογης δράσης, στη Βόρεια Εύβοια, θα είχε ευεργετικά
αποτελέσματα για τους επαγγελματίες του δάσους, που είδαν τη βασική πηγή
εσόδων τους να εκμηδενίζεται.
5. Ανάσχεση της ερημοποίησης της ελληνικής υπαίθρου.
Το σημαντικότερο ίσως στοίχημα της τοπικής αυτοδιοίκησης και της ελληνικής
Πολιτείας είναι αφενός η αναστροφή της τάσης μείωσης του πληθυσμού και
αφετέρου η αποτροπή της συγκέντρωσης κυρίως των νέων στα αστικά κέντρα και της
ερημοποίησης της υπαίθρου. Η Στερεά Ελλάδα, λόγω της γειτνίασής της με το
Μητροπολιτικό Κέντρο της Αθήνας, αντιμετωπίζει έντονα το συγκεκριμένο
πρόβλημα.
Θα πρέπει να δοθούν κίνητρα, με σκοπό οι νέοι να μείνουν στα χωριά τους, να
ασχοληθούν με την αγροτική παραγωγή και την κτηνοτροφία. Τα κίνητρα θα
μπορούσαν να είναι φορολογικά, αναπτυξιακά, χρηματοδοτικά κλπ. Τα οφέλη από
την επιτυχία του εγχειρήματος θα είναι πολλαπλά τόσο για τους νέους (σταθερό
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εισόδημα, επιχειρηματική πραγμάτωση, ποιότητα διαβίωσης κλπ), όσο και για τους
Δήμους (διατήρηση νέων σε αγροτικούς Δήμους, επίλυση δημογραφικού
προβλήματος, ισχυρές δυνατότητες τοπικής ανάπτυξης κλπ) και για τη χώρα
(αποτροπή συνωστισμού στα μεγάλα αστικά κέντρα, η οποία έχει επιπτώσεις στην
ποιότητα ζωής, ευρύτερο επιχειρηματικό φάσμα που εξασφαλίζει μεγαλύτερες
ανοχές της οικονομίας σε δύσκολες καταστάσεις, μείωση της ανεργίας κλπ).
6. Αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειες μπορούν να αποτελέσουν σημαντική παράμετρο
στην προσπάθεια μείωσης του κόστους παραγωγής για τους αγρότες. Οι Δήμοι θα
πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο συμμετοχής σε ενεργειακές κοινότητες σε
συνεργασία με αγρότες, ομάδες παραγωγών ή συνεταιρισμούς, με σκοπό, πέραν του
προφανούς ενεργειακού συμψηφισμού με τις ανάγκες τους, να συνδράμουν στην
τοπική ανάπτυξη και την στήριξη των τοπικών αγροτικών επιχειρήσεων. Σε καμία
περίπτωση η συγκεκριμένη πρόταση δεν αφορά σε εγκατάσταση ΑΠΕ σε καμένες
δασικές εκτάσεις ή περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ή πολιτιστικού
ενδιαφέροντος, κλπ, πρακτική με την οποία η Π.Ε.Δ. είναι πλήρως αντίθετη.
7. Υποστήριξη ίδρυσης τοπικών αγροτικών αγορών.
Συνδρομή των Δήμων στη διαδικασία ίδρυσης τοπικών αγροτικών αγορών, με σκοπό
την αύξηση του κέρδους για τους αγρότες, λόγω μη παρεμβολής μεσαζόντων. Με τον
τρόπο αυτό αναμένεται ισχυροποίηση των δεσμών της τοπικής αγοράς και ενίσχυση
της τοπικής οικονομίας.
8. Αρτιότερη εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας
Η ελαιοκομία αποτελεί σημαντικό τμήμα της ενασχόλησης με τον αγροτικό τομέα. Η
παραγωγή εξαρτάται άμεσα από την εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας.
Απαιτείται η λήψη όλων απαραίτητων μέτρων από το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και την Περιφέρεια για την άρτια εφαρμογή του
προγράμματος, με σκοπό την διατήρηση της παραγωγής σε υψηλά επίπεδα.
9. Προώθηση του αγροτουρισμού.
Τα τελευταία κυρίως χρόνια παρατηρείται αύξηση των τουριστών που επιλέγουν τον
τομέα του αγροτουρισμού. Η Στερεά Ελλάδα διαθέτει πολλές περιοχές που
συνδυάζουν τον αγροτουρισμό με το φυσικό κάλλος και θα πρέπει να γίνουν
ενέργειες περαιτέρω ανάπτυξης. Απαιτείται η δημιουργία ενός φιλικού
περιβάλλοντος, εκ μέρους των Δήμων, για τους επιχειρηματίες που επιλέγουν να
αναπτύξουν τον αγροτουρισμό κι ενός ελκυστικού και φιλόξενου περιβάλλοντος για
τους επισκέπτες. Παράλληλα, θα πρέπει να υπάρξει συμβολή στην προβολή/
διαφήμιση της επιλογής αυτής τόσο στο εσωτερικό, όσο και στη εξωτερικό. Για την
υλοποίηση των παραπάνω δράσεων απαιτείται η στόχευση των Προγραμμάτων
leader να αφορά κατά κύριο λόγο τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και τους
Δήμους.
10. Διάχυση καλών πρακτικών.
Δεδομένου ότι υπάρχουν Δήμοι ή περιοχές στην Ελλάδα, οι οποίες έχουν καταφέρει
να διατηρούν τον πρωτογενή τους τομέα σε μια διαδικασία συνεχούς ανάπτυξης,
κρίνεται σκόπιμη η δημιουργία ενός διαδημοτικού δικτύου, που θα έχει ως στόχο την
διάχυση των καλών πρακτικών και των αποτελεσμάτων των σχετικών δράσεων.
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Β. Θέσεις και προτάσεις Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας για ανάληψη δράσης σε
Κεντρικό Επίπεδο
Σε κεντρικό επίπεδο, η Π.Ε.Δ. και οι Δήμοι της Στερεάς Ελλάδας θεωρούν ότι θα
πρέπει να αναληφθεί άμεσα δράση από την Κυβέρνηση στα εξής θέματα:
1. Υλοποίηση δράσεων υποστήριξης των πυρόπληκτων επαγγελματιών
(αγροτών, κτηνοτρόφων, επαγγελματιών του δάσους) στις περιοχές της
Βόρειας Εύβοιας με σκοπό να ανασχεθεί και να αναστραφεί το διαρκώς
επιταχυνόμενο κύμα ερημοποίησης.
2. Συμπερίληψη των αγροτικών επιχειρήσεων στη λίστα των επιχειρήσεων που
συμμετέχουν στα προγράμματα απασχόλησης της Δ.Υ.Π.Α. (πρώην ΟΑΕΔ) για
την επίλυση του προβλήματος έλλειψης εργατών γης στην ελληνική ύπαιθρο.
3. Υποστήριξη αγροτών και καταβολή αποζημιώσεων σε όλους τους πληγέντες
πραγματικούς καλλιεργητές στον Ελαιώνα Δελφών, έπειτα από την πρόσφατη
πυρκαγιά, καθώς παρατηρούνται περιπτώσεις, στις οποίες άνθρωποι που
καλλιεργούν και οι καλλιέργειές τους έχουν καταστραφεί να μην
εμπεριέχονται στους εν δυνάμει δικαιούχους αποζημίωσης.
4. Προστασία της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων με
παρεμβάσεις για τη μείωση του κόστους παραγωγής και παροχή κινήτρων για
την καλλιέργεια της ελληνικής υπαίθρου.
5. Στήριξη παραδοσιακών ελληνικών καλλιεργειών, όπως το βαμβάκι, τα σιτηρά,
τα ζαχαρότευτλα κλπ, τα οποία ξεχωρίζουν ποιοτικά σε σχέση με τα εξωχώρια.
6. Αυστηροποίηση των ελέγχων στα εισαγόμενα προϊόντα από τρίτες χώρες με
σκοπό την αποφυγή κατανάλωσης επικίνδυνων ή χαμηλής ποιότητας
προϊόντων.
7. Καθιέρωση συστήματος κατάταξης των προϊόντων βάσει των ποιοτικών τους
χαρακτηριστικών.
8. Να υλοποιηθεί η πρόβλεψη επιστροφής της μείωσης της επιδότησης στα
καπνά στις τοπικές κοινωνίες, μέσω της χρηματοδότησης προς τους Δήμους
για την υλοποίηση έργων υποδομών.
9. Αντιμετώπιση προβλήματος καταστροφών από άγρια ζώα. Για παράδειγμα, οι
καταστροφές που προκαλούνται στις καλλιέργειες από τα αγριογούρουνα, τα
τελευταία χρόνια, στη Στερεά Ελλάδα, είναι τεράστιες. Θα πρέπει να
επιτραπεί το κυνήγι τους, υπό αυστηρούς όρους, κατά τις περιόδους έξαρσης.
10. Επιτάχυνση διαδικασίας αδειοδότησης γεωργικών γεωτρήσεων. Σε όλη τη
χώρα ο αριθμός των μη διεκπεραιωμένων φακέλων είναι τεράστιος. Πρέπει
απαραιτήτως να αναληφθεί σχετική πρωτοβουλία για να επανεκκινήσει η
διαδικασία και να ολοκληρωθεί άμεσα.
11. Πιστή εφαρμογή του Ν. 3259/2004 για τα πανωτόκια για τις αγροτικές
επιχειρήσεις και άμεση περαίωση της διαδικασίας προκειμένου οι
επιχειρήσεις, κυρίως του κτηνοτροφικού τομέα, να μπορέσουν να
ορθοποδήσουν.
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Θεματική Επιτροπή «Ανάπτυξης & Υποστήριξης της
Επιχειρηματικότητας»
Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την ανάπτυξη της τοπικής
οικονομίας
Η διασφάλιση της ανθεκτικότητας της οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς
επίσης και η διαδικασία των διαρθρωτικών αλλαγών και των οικονομικών
μεταρρυθμίσεων είναι ένα θέμα, που πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει την
εμπλοκή των ΟΤΑ, τόσο στη φάση της διαβούλευσης όσο και στη φάση της
εφαρμογής. Με την προϋπόθεση αυτή, η ανάληψη ενεργειών για την οικονομική
ανάπτυξη των κατά τόπους περιοχών, αλλά και της χώρας πρέπει να γίνει
«προσωπικό στοίχημα» όλων των εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄
Βαθμού.
Σ΄ αυτό το «στοίχημα» σχετικά με την Επιχειρηματικότητα πρέπει να απαντηθούν
τα κάτωθι ερωτήματα :
✓ Πόσο οι Δήμοι, διευκολύνουν τους επενδυτές, μικρούς και μεγάλους, να
αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους;
✓ Πόσο φιλικές είναι οι υπηρεσίες τους προς αυτούς, πόσο εξυπηρετικές και
σαφείς είναι σε ότι ζητάνε;
✓ Πόσο εύκολο είναι το νομικό πλαίσιο σε σχέση με τις χρήσεις γης και πόσο το
θεσμικό πλαίσιο επιτρέπει να τελειώνουν οι αδειοδοτήσεις από τα αντίστοιχα
τμήματα εμπορίου που έχουν περιέλθει στους Δήμους;
✓ Πόσο και πως μπορούν οι ΟΤΑ να στηρίξουν την επιχειρηματικότητα;
✓ Μπορούν να αναδείξουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των περιοχών τους;
✓ Μπορούν να οργανώσουν και να ΣΤΗΡΙΞΟΥΝ τις μικρές επιχειρήσεις των
περιοχών τους;

Θέσεις και προτάσεις Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας για την επιχειρηματικότητα
Στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας, θα πρέπει να βρίσκονται οι εξής κύριοι άξονες
- στόχοι:
• ΥΠΟΔΟΜΕΣ :
✓ Τακτοποίηση των μεγάλων πολεοδομικών ζητημάτων που αφορούν σε
χρήσεις γης, ζώνες οικιστικού ελέγχου, τοπικά, χωρικά και άλλα σχέδια.
✓ Εξορθολογισμός του πλαισίου σε σχέση με την υλοποίηση επενδύσεων ή
έργων υποδομής σε περιοχές προστασίας χαρακτηρισμένων αρχαιολογικών
χώρων, προκειμένου να επιτραπεί η υπάρχει επιτάχυνση των διαδικασιών
υλοποίησης έργων ανάπτυξης υποβαθμισμένων περιοχών.
✓ Εναρμόνιση των χωροταξικών σχεδίων σε επίπεδο Καλλικρατικού Δήμου για
ήπιες μορφές επιχειρηματικής δραστηριότητας ή συνδέσμου Καλλικρατικών
Δήμων για τη βαριά βιομηχανία.
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✓ Ολοκλήρωση των βασικών υποδομών αρμοδιότητας των Δήμων, όπως δίκτυα
ύδρευσης, δίκτυα αποχέτευσης, τοπικό οδικό δίκτυο κλπ.
✓ Δημιουργία φιλικού περιβάλλοντος προς τις επιχειρήσεις (τόσο σε εθνικό όσο
και σε τοπικό επίπεδο) και συνεχείς προσπάθειες για προσέλκυση νέων
επενδύσεων με παροχή φορολογικών κινήτρων, με την παροχή οικονομικών
διευκολύνσεων από τους Δήμους με βάση την τήρηση ορισμένων
προϋποθέσεων, όπως πχ η απασχόληση δημοτών, η προσέλκυση επενδυτών
ή επισκεπτών κλπ.
• ΑΝΑΔΕΙΞΗ και ΠΡΟΒΟΛΗ των ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ κάθε ΔΗΜΟΥ
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 παραπάνω φιλοσοφίας κρίνονται απαραίτητα τα εξής:
✓ Να υπάρχει σαφής στόχευση στο επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου σχετικά με
την αναπτυξιακή στρατηγική, τους στόχους, τις προτεραιότητες καθώς και τις
προβλεπόμενες παρεμβάσεις για να επιτευχθούν οι στόχοι.
✓ Να ενισχυθούν οι συνεργασίες των Δήμων με φορείς όπως ερευνητικά κέντρα
και Πανεπιστήμια για την καλύτερη δυνατή στόχευση σε δράσεις με
αναπτυξιακή προοπτική.
✓ Κατάρτιση αναλυτικού πλάνου για την ανάδειξη των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων του Δήμου, προκειμένου να προσελκυσθούν ιδιωτικές
επενδύσεις.
• ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ και ΣΤΗΡΙΞΗ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ
✓ Δημιουργία Γραφείου Υποστήριξης Επιχειρήσεων και Επενδύσεων, σε
επίπεδο Δήμου. Το γραφείο θα ενημερώνει για τα κίνητρα που προβλέπονται
στις περιπτώσεις νέων επενδύσεων, ενώ παράλληλα θα συνδράμει στις
υφιστάμενες επιχειρήσεις, με σκοπό τη μείωση της γραφειοκρατίας και της
γρήγορης επίλυσης θεμάτων με το Δημόσιο. Το γραφείο θα διατηρεί επίσης
βάση δεδομένων με βιογραφικά σημειώματα, με σκοπό την παροχή άμεσης
πληροφόρησης προς τους δυνητικούς επενδυτές σχετικά με το υφιστάμενο
στελεχιακό δυναμικό στην περιοχή και την διασύνδεσή τους.
✓ Ανάπτυξη επιχειρηματικών συστάδων (clusters) με την συμμετοχή
ερευνητικών φορέων, επιχειρήσεων και φορέων της αυτοδιοίκησης, με σκοπό
την τοπική ανάπτυξη και την προσέλκυση νέων επιχειρήσεων.
• ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ και των ΠΗΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
✓ 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
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τον ρόλο του διαμεσολαβητή και διαθέτοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία
θα καθοδηγεί και θα συνδράμει τους Δήμους στην εξασφάλιση πρόσθετων
χρηματοδοτήσεων. Τον 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.
✓ Ίδρυση Θερμοκοιτίδων Νεοφυών Επιχειρήσεων (start up) με τη συμμετοχή
Δήμων, για τη «φιλοξενία» καινοτόμων και όχι μόνο, επιχειρήσεων, που θα
αξιοποιούν το τοπικό παραγωγικό δυναμικό.
✓ Συνεργασίες με πιστωτικά Ιδρύματα και φορείς για την ανάπτυξη
χρηματοδοτικών εργαλείων και την επίτευξη εύκολης πρόσβασης σε πηγές
χρηματοδότησης.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει τα μέσα να συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη, στη
δημιουργία οικονομιών κλίμακας προς όφελος των πολιτών και στη δημιουργία των
κατάλληλων προϋποθέσεων για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Πρέπει να θεωρείται
βέβαιο πως με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και την ισχύουσα θεώρηση σχετικά
με τα πεδία παρέμβασης και δραστηριοποίησης των Δήμων, η συγκεκριμένη λογική
δεν αποτελεί προτεραιότητα για αυτούς. Η κατάσταση αυτή πρέπει να αλλάξει
άμεσα, με τη δρομολόγηση μιας ολιστικής μεταρρύθμισης του κράτους,
προκειμένου ο Δήμος να μπορεί να αποτελέσει συνδετικό κρίκο της αλυσίδας τοπικής
και ευρύτερης ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας, όπως άλλωστε συμβαίνει τις
τελευταίες δεκαετίες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
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Θεματική Επιτροπή «Απασχόλησης & Κοινωνικής
Οικονομίας»
Υφιστάμενη Κατάσταση
Στη δύσκολη συγκυρία που διανύουμε και καθώς η οικονομική δυσπραγία οδηγεί σε
κλείσιμο επιχειρήσεων, μείωση της απασχόλησης και εκτόξευση της ανεργίας, ο
θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ως ο αμεσότερος εκπρόσωπος της διοικητικής
μέριμνας του κράτους, πρέπει και οφείλει να πάρει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες,
για την στήριξη της κοινωνικής συνοχής.
Ο θεσμός της κοινωνικής πρόνοιας και οικονομικής στήριξης των ανέργων και των
αδύναμων κοινωνικά ομάδων δεν επαρκεί πλέον για να αντιμετωπίσει το συνεχώς
αυξανόμενο κοινωνικό πρόβλημα.
Ο θεσμός της κοινωνικής οικονομίας (οικονομία της αλληλεγγύης), εισήχθη από την
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ), καθιερώνοντας μια τρίτη
μορφή οικονομικής δραστηριότητας, μεταξύ του Δημόσιου και ιδιωτικού τομέα,
προωθώντας συνεταιριστικές μορφές επιχειρηματικότητας που μπορούν να
αντιμετωπίσουν αυξημένες κοινωνικές ανάγκες, όπως μαζική μακροχρόνια ανεργία,
συνθήκες διαβίωσης ηλικιωμένων, εθνικές μειονότητες, ΑΜΕΑ, μετανάστες,
επανένταξη αποφυλακισθέντων, κακοποιημένες γυναίκες κ.ά.
Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται απαραίτητη η ανάληψη πρωτοβουλιών στήριξης της
βιώσιμης απασχόλησης στη χώρα μας και προώθησης του θεσμού της κοινωνικής
οικονομίας.

Θέσεις και προτάσεις Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας στον τομέα της
απασχόλησης και της κοινωνικής οικονομίας
Η Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας, θέτοντας τις ανάγκες των Δήμων και των πολιτών σε πρώτο
πλάνο και όντας άμεσος γνώστης της υφιστάμενης κατάστασης στον τομέα της
απασχόλησης και της κοινωνικής οικονομίας, παραθέτει τις κάτωθι προτάσεις ανά
τομέα:
Τομέας Απασχόλησης :
✓ Με δεδομένο το πρόβλημα της ανεργίας καθώς και το δυσμενές οικονομικό
περιβάλλον όπως διαμορφώθηκε αρχικά λόγω της πανδημίας και στη συνέχεια
λόγω της ενεργειακής κρίσης, η συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην
αντιμετώπισή του είναι περισσότερο αναγκαία από κάθε άλλη φορά.
Η δημιουργία γραφείων για την προώθηση της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο
και της κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων, στο πλαίσιο
των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών για την εφαρμογή προγραμμάτων
ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού σε κάθε Δήμο, σύμφωνα με τις
προβλεπόμενες ρυθμίσεις του ν.3463/2006 άρθρο 75 παρ.1δ και όπως αυτό
εξειδικεύεται στο άρθρο 85 του ίδιου νόμου, καθίσταται πλέον προτεραιότητα.
Στα πλαίσια αυτά καλό είναι να προβληθούν ως παράδειγμα υπάρχουσες δομές
σε επίπεδο Δήμων ή Περιφέρειας ως καλές πρακτικές, προκειμένου να
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αξιοποιηθεί η υπάρχουσα εμπειρία. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το “Γραφείο
Πληροφόρησης και Προώθησης της Απασχόλησης ” του Δήμου Ασπροπύργου, το
οποίο συγκροτήθηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το 2016 και έχει μια
σημαντικά αξιόλογη δράση, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και όχι μόνο.
✓ Σύμφωνα με τα στοιχεία για τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό ατόμων με
αναπηρίες, παρατηρείται ότι τα άτομα με σοβαρή αναπηρία κινδυνεύουν να
διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού σε ποσοστό 22,1%,
με μέτρια αναπηρία σε ποσοστό 17,5% και χωρίς αναπηρία σε ποσοστό 15,1%.
Είναι εμφανές ότι τα άτομα με αναπηρίες βρίσκονται σε πιο δυσχερή θέση σε
σχέση με εκείνα που δεν έχουν και υφίστανται αντικειμενικές δυσκολίες στο να
εισέλθουν στην αγορά εργασίας. Δεν μπορούμε το 2022 να μιλάμε για ίσες
ευκαιρίες και να θεωρούμε ότι αυτές έρχονται μέσα από ίση μεταχείριση. Δεν
μπορεί να υπάρχει ίση μεταχείριση μεταξύ ανθρώπων που ξεκινούν από
διαφορετική αφετηρία στον αγώνα για την εύρεση εργασίας. Πρέπει λοιπόν να
υπάρξει ειδική μεταχείριση των ατόμων με αναπηρίες, προκειμένου να έχουν όλοι
ίσες πιθανότητες να εισέλθουν στην αγορά εργασίας. Τότε μόνο θα μπορούμε να
μιλάμε για ίσες ευκαιρίες.
Βάσει των ανωτέρω προτείνεται η επικαιροποίηση του πλαισίου για την ενίσχυση
των ΑΜΕΑ (στις προκηρύξεις για τη στελέχωση του δημοσίου: να αυξηθεί το
ποσοστό των θέσεων που προορίζονται για ΑΜΕΑ, στον ιδιωτικό τομέα: να
υπάρχει υποχρεωτικό απασχόλησης ΑΜΕΑ για επιχειρήσεις με προσωπικό άνω
των 15 ατόμων - αντί για 50 σήμερα – και να δίνονται φορολογικά ή άλλα κίνητρα
για τις επιχειρήσεις με λιγότερο προσωπικό, στα επιδοτούμενα προγράμματα:
πρόβλεψη κάλυψης των εργοδοτικών εισφορών για ένα επιπλέον έτος για τα
άτομα με αναπηρίες, να προβλέπεται μεγαλύτερος χρόνος παραμονής τους στις
επιδοτούμενες θέσεις εργασίας, κ.α.)
✓ Σε σχέση με τις γυναίκες, βλέπουμε ότι τα ποσοστά ανεργίας είναι διαχρονικά
μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα των ανδρών. Είναι πολύ θετικό που προβλέπονται
συγκριμένες δράσεις με ωφελούμενους αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο γυναίκες.
Στις μέρες μας είναι μειονέκτημα να είσαι γυναίκα μεταξύ 25 και 40, γιατί ανά
πάσα στιγμή «κινδυνεύεις» να μείνεις έγκυος και να «βάλεις σε περιπέτειες» την
επιχείρηση στην οποία δουλεύεις. Προτείνουμε, παράλληλα με τις δράσεις
υποστήριξης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των γυναικών, να
δίνονται επιπλέον κίνητρα για την ηλικιακή ομάδα των γυναικών, από 25 έως 40
ετών.
✓ Για να υπάρχει σχεδιασμός δράσεων που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της
κάθε Περιφέρειας πρέπει να υπάρχει ενεργός μηχανισμός παρακολουθούσης ανά
περιφέρεια και να υπάρχει άμεση συνεργασία με τον Κεντρικό Μηχανισμό. Αυτή
τη στιγμή, στις περισσότερες Περιφέρειες δεν υπάρχει μηχανισμός και η
παρακολούθηση της αγοράς εργασίας γίνεται (αν γίνεται) μέσω μελετών. Με το
μοντέλο αυτό ουσιαστικά δεν υπάρχει στοχευμένη και ενδελεχής
παρακολούθηση. Πρέπει να δημιουργηθούν μηχανισμοί παρακολούθησης ανά
περιφέρεια και οι μηχανισμοί αυτοί να στελεχωθούν με έμπειρο προσωπικό. Οι
μηχανισμοί θα προβούν στην καταγραφή της πραγματικής κατάστασης και των
αναγκών της κάθε αγοράς εργασίας, προκειμένου να σχεδιαστούν προγράμματα
απασχόλησης, που θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες του κάθε
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τόπου. Οι μηχανισμοί αυτοί να υπάγονται απευθείας στο Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων.
✓ Βασικό εργαλείο για να υπάρξει επιτυχία της Εθνικής Στρατηγικής για τις
Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης και των δράσεων που προβλέπονται σε αυτή
είναι η ύπαρξη ενός ισχυρού ΟΑΕΔ (ΔΥΠΑ όπως ονομάζεται πλέον). Έχουμε δει
κάποιες διαδικασίες να ψηφιοποιούνται, ωστόσο δεν αρκεί αυτό για να
μιλήσουμε για αναδιοργάνωση του ΟΑΕΔ, όπως εξαγγέλλουν και νομοθετούν
ενίοτε οι Κυβερνήσεις. Ο ΟΑΕΔ πρέπει να ενισχυθεί στελεχιακά και η ενίσχυσή του
πρέπει να γίνει άμεσα. Είμαστε υπέρ της πρόσληψης νέων ανθρώπων, γιατί η νέα
γενιά μας έχει ξεπεράσει κατά πολύ και θεωρούμε ότι με τον τρόπο αυτό θα
υπάρξει μια νέα, φρέσκια νοοτροπία στον ΟΑΕΔ και θα ξεπεραστούν χρόνιες
παθογένειες και συμπεριφορές.
✓ Τα προγράμματα κατάρτισης να είναι στοχευμένα στις ανάγκες της αγοράς
εργασίας και να συνδέονται απαραιτήτως με συγκεκριμένες θέσεις εργασίας. Οι
θέσεις εργασίας να επιδοτούνται για τουλάχιστον ένα χρόνο. Να υπάρχει
υποχρέωση στις επιχειρήσεις διατήρησης της θέσεις για τουλάχιστον ένα χρόνο
μετά την ολοκλήρωση της επιδότησης.
Θέματα Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας :
Κοινή πεποίθηση αποτελεί ότι ο θεσμός της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας,
αποτελεί μια τρίτη μορφή οικονομικής δραστηριότητας μεταξύ του δημόσιου και του
ιδιωτικού τομέα, προωθώντας συνεταιριστικές μορφές επιχειρηματικότητας που
μπορούν να αντιμετωπίσουν αυξημένες κοινωνικές ανάγκες (μακροχρόνια ανεργία,
ένταξη μειονεκτικών κοινωνικών ομάδων, ΑΜΕΑ κ.ά.) ή και καινοτόμες μορφές
επιχειρηματικότητας προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
Από τα στατιστικά δεδομένα που υπάρχουν διαπιστώνουμε ότι παρότι από το 2011
εισήχθη με νομοθετική ρύθμιση η λειτουργία του θεσμού στην Ελληνική
πραγματικότητα, εντούτοις μέχρι σήμερα δεν έτυχε της κατάλληλης ανταπόκρισης
από τους δυνητικά ωφελούμενους πολίτες.
Σε μια πρώτη προσέγγιση ως προς τους λόγους αυτής της καθυστέρησης
καταγράφονται :
α. Το θολό θεσμικό πλαίσιο και η ελλιπής προώθηση από τις αρμόδιες κρατικές
υπηρεσίες.
β. Η εσφαλμένη εμπλοκή ως προς τον επαγγελματικό φορέα εκπροσώπησης των
ΚΟΙΝΣΕΠ, δημιούργησε σύγχυση και πιθανόν ανταγωνιστική στάση των
επαγγελματικών οργανώσεων του ιδιωτικού τομέα.
γ. Έλλειψη σαφούς πλαισίου χρηματοδότησης και φορολογικής πολιτικής.
δ. Η απουσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από την προσπάθεια ενημέρωσης και
προώθησης του θεσμού στις τοπικές κοινωνίες.
Βάσει αυτών προτείνεται:
✓ Ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου και επαρκής στελέχωση των αρμόδιων
Υπηρεσιών, προκειμένου να δοθεί ώθηση στον θεσμό.
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✓ Παροχή φορολογικών κινήτρων στις κοινωνικές επιχειρήσεις, δεδομένου ότι στους
βασικούς σκοπούς τους είναι η κοινωνική προσφορά.
✓ Ενίσχυση της δικτύωσης του θεσμού και της ανταλλαγής καλών πρακτικών, καθώς
επίσης και θεσμοθέτηση αυτόνομου πλαισίου για τα όργανα αντιπροσώπευσης.
✓ Ενεργοποίηση δράσεων κοινωνικής οικονομίας από την σχετική επενδυτική
προτεραιότητα των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και του
αντίστοιχου Τομεακού Προγράμματος.
✓ Ανάληψη πρωτοβουλίας από τους Δήμους για την παροχή ενημέρωσης προς του
πολίτες σχετικά με την κοινωνική οικονομία και τα οφέλη που προκύπτουν από
αυτή για την κοινωνία.
Στα πλαίσια αυτής της ενημέρωσης η ΠΕΔ, σε συνεργασία με τους Δήμους μέλη
της, προτίθεται να διοργανώσει ημερίδες με θέμα το νομικό πλαίσιο ίδρυσης και
λειτουργίας, το φορολογικό καθεστώς και τις πηγές χρηματοδότησης μιας
ΚΟΙΝΣΕΠ.
Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελούν οι πληγέντες περιοχές της Βόρειας Εύβοιας, όπου
το στοίχημα για όλους μας αποτελεί η δυνατότητα παραμονής και απασχόλησης
των κατοίκων στον τόπο τους.
✓ Οικοδόμηση μόνιμων συνεργασιών των Δήμων με κοινωνικές επιχειρήσεις, με
στόχο την απόδοση του μεγαλύτερου δυνατού οφέλους στην κοινωνία.
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Θεματική Επιτροπή «Ενέργειας, Περιβάλλοντος &
Διαχείρισης Απορριμμάτων»
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.
Χαρακτηριστικό της σημασίας που δίδεται παγκοσμίως στην προστασία του
περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είναι ότι στις 22
Απριλίου 2016 (Ημέρα της Γης) υπογράφηκε η Συμφωνία του Παρισιού για την
κλιματική αλλαγή. Είναι η πρώτη οικουμενική, νομικά δεσμευτική παγκόσμια
συμφωνία για το κλίμα. Η Συμφωνία του Παρισιού είναι ουσιαστικά ένα παγκόσμιο
σχέδιο δράσης για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης, και κατά συνέπεια του
φαινομένου του θερμοκηπίου. Μέχρι τον Μάιο του 2021, η ΕΕ και 196 κράτη έχουν
υπογράψει τη συμφωνία. Από αυτά, η Ε.Ε. και 190 κράτη (που αντιπροσωπεύουν
περίπου το 97% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου) έχουν επικυρώσει
ή προσχωρήσει στη Συμφωνία. Οι ΗΠΑ αποχώρησαν από τη Συμφωνία τον Νοέμβριο
του 2020, επανεντάχθηκαν ωστόσο τον Φεβρουάριο του 2021.
Επίσης, ο αειφορικός χαρακτήρας της ανάπτυξης και η σημαντικότητα προστασίας
του περιβάλλοντος αποτελούν βασικό συστατικό στοιχείο όλων των
συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΣΠΑ, ΠΑΑ,
Ταμείο Ανάκαμψης, κ.α.).
Ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι κυρώσεις της Ε.Ε. προς τη Ρωσία και τα αντίμετρα της
Ρωσίας προς την Ε.Ε. έχουν δημιουργήσει μια άνευ προηγουμένου ενεργειακή κρίση,
που πλήττει τους πολίτες, τις επιχειρήσεις αλλά και τους Δήμους. Τα κράτη
βρίσκονται σε μία διαδικασία με διττή στόχευση. Αφενός να μειώσουν την
ευαλωτότητά τους και τον βαθμό εξάρτησής τους από τους εξωγενείς ενεργειακούς
τους «εταίρους» και αφετέρου να παρέχουν στήριξη στα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις
και τους Φορείς, για να είναι αυτοί με τη σειρά τους σε θέση να ανταπεξέλθουν στις
επιπτώσεις της κρίσης. Η κατάσταση αυτή έχει καταστήσει την εξασφάλιση της
ενεργειακής επάρκειας ως πρωταρχικό στόχο, θέτοντας την μετάβαση σε ένα πιο
πράσινο μοντέλο παραγωγής ενέργειας σε δεύτερο πλάνο.
Υπό τις συνθήκες αυτές κρίνεται απαραίτητο, τουλάχιστον στη χώρα μας, να
αξιοποιηθούν ακόμη περισσότερο οι ΑΠΕ. Η αξιοποίηση θα πρέπει να γίνει βάσει
κανόνων και με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον.
Στο πλαίσιο αυτό η αυτοδιοίκηση πρέπει να αναθεωρήσει τον ρόλο της και να
αποκτήσει επιχειρηματικό χαρακτήρα, με σκοπό τα οφέλη να αποδοθούν στους
δημότες. Το κράτος, από την πλευρά του, πρέπει να κινηθεί με γρήγορο βηματισμό,
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παρέχοντας στους Δήμους τα απαραίτητα εργαλεία για να αποκτήσουν ενεργειακή
αυτοτέλεια, να γίνουν πιο φιλικοί προς το περιβάλλον και να διαχειριστούν με
ολοκληρωμένο τρόπο τα απορρίμματά τους.

Θέσεις και προτάσεις Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας για την ενέργεια, την
προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση απορριμμάτων
Η Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας θέτει τις ακόλουθες προτάσεις ανά τομέα.

Προτάσεις στον τομέα της Ενέργειας
✓ Προτάσεις για τον μετριασμό των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης:
o Αλλαγή του τρόπου κατανομής των ειδικών χρηματοδοτήσεων για την
κάλυψη του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Η επιπλέον χρηματοδότηση
ανά Δήμο να είναι στοχευμένη, με βάση την κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας και αυτό μπορεί να επιτευχθεί με απευθείας χρηματοδότηση στην
πηγή (δηλαδή στον προμηθευτή ενέργειας του κάθε Δήμου), με στόχο η τιμή
ανά κιλοβατώρα, που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της χρέωσης των
Δήμων, να είναι σταθερή και να κυμαίνεται στα επίπεδα του Ιουνίου 2021.
o Ανάγκη χρηματοδοτικής ενίσχυσης των Δ.Ε.Υ.Α., διότι ειδικά στις
περιπτώσεις χρησιμοποιούνται αντλιοστάσια, το κόστος λειτουργίας τους
είναι πλέον απαγορευτικό και οι επιχειρήσεις σύντομα θα καταστούν μη
βιώσιμες.
o Θέσπιση ενιαίου τιμολόγιου χρέωσης των Δήμων, με τιμή ανά KWh, πλησίον
σε αυτή που ισχύει για τα οικιακά τιμολόγια, δεδομένης της
ανταποδοτικότητας που προσφέρουμε ως Δήμοι είτε μέσω των Φ.Ο.Π., είτε
μέσω των ανταποδοτικών υπηρεσιών ύδρευσης, αποχέτευσης και
άρδευσης.
✓ Προτάσεις σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας στους Δήμους:
o Σε σχέση με τον Φωτισμό Οδών και Πλατειών (Φ.Ο.Π.), οι λαμπτήρες να
ανάβουν 25 λεπτά πριν τη δύση του ηλίου και να σβήνουν 25 λεπτά πριν την
ανατολή (αντί για 15 λεπτά που ισχύει σήμερα).
o Να εξαιρεθεί η κατανάλωση των αντλιοστασίων από τον υπολογισμό της
εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς η λειτουργία τους εξαρτάται από τις
καιρικές συνθήκες και η σχετική δαπάνη είναι ανελαστική.
o Οι πάροχοι να αναγράφουν στους λογαριασμούς αναλυτικά τις
καταναλώσεις Φ.Ο.Π., κτιρίων, άρδευσης κλπ, ανάλογα με το είδος των
τιμολογίων, με βάσει τα οποία πραγματοποιούνται οι χρεώσεις, καθώς
επίσης και την έκπτωση συνέπειας 15%.
o Η καταγραφή των καταναλώσεων και η καταχώρηση των εργασιών, εκ
μέρους του ΔΕΔΔΗΕ, να γίνονται σε εγκαίρως, προκειμένου οι Δήμοι να
έχουν όσο το δυνατόν καλύτερη εικόνα επί των τελικών χρεώσεων.
✓ Προώθηση θεσμού ενεργειακών κοινοτήτων:
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o Να αυξηθεί ο διαθέσιμος ηλεκτρικός χώρος στους υποσταθμούς υψηλής
προς μέση τάση, σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ, που θα διατίθεται αποκλειστικά
για ενεργειακές κοινότητες Δήμων (ενεργειακός συμψηφισμός).
o Να υπάρξει συνεργασία μεταξύ των συναρμόδιων Υπουργείων, της Κ.Ε.Δ.Ε.
και των Π.Ε.Δ. για την προώθηση του θεσμού των ενεργειακών κοινοτήτων
και την ενδυνάμωση της δικτύωσης μεταξύ των Δήμων, με σκοπό την
ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών.
o Να δοθούν κίνητρα στους Δήμους, για την ίδρυση ενεργειακών κοινοτήτων,
με χρηματοδότηση των έργων, που θα κατασκευάσουν για την εξασφάλιση
της ενεργειακής τους αυτοτέλειας.
✓ Τροποποίηση του Γενικού Χωροταξικού Σχεδιασμού των Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας (ΑΠΕ) με στόχο την ορθολογική διαχείριση για την προστασία των
ορεινών όγκων και των περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους καθώς και των
σημείων ιδιαίτερου πολιτιστικού ενδιαφέροντος, με απαραίτητη τη σύμφωνη
γνώμη των ΟΤΑ α΄ & β΄ βαθμού. Τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου, όπου θα
υπάρχει αυστηρός καθορισμός των εξαιρούμενων περιοχών (στις οποίες θα
περιλαμβάνονται απαραιτήτως οι καμένες εκτάσεις) και καθορισμός του
ελάχιστου οικονομικού οφέλους των τοπικών κοινωνιών. Οι Δήμοι να δύνανται
να διαπραγματευτούν μεγαλύτερο όφελος.
✓ Δημιουργία ειδικού χρηματοδοτικού προγράμματος με δικαιούχους τους
Δήμους, για την εγκατάσταση ΑΠΕ (μικρές ανεμογεννήτριες, Φ/Β & Φ/Β στέγης,
μικρά υδροηλεκτρικά κ.α.). Ειδικά για το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης
δημοσίων κτιρίων «Ηλέκτρα», κρίνεται απαραίτητο η επιδότηση να αυξηθεί έως
ποσοστό του 100%. Πρόβλεψη δυνατότητας ενεργειακού συμψηφισμού.
✓ Ρύθμιση οφειλών ιδιωτών στη βάση των οφειλών προς το δημόσιο (120 δόσεις).
✓ Πρόσθετη χρηματοδότηση των Δήμων για τη σύναψη συνεργασιών με την
επιστημονική κοινότητα, με σκοπό την εύρεση καινοτόμων τρόπων
εξοικονόμησης ενέργειας, βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του κάθε
δήμου.
✓ Διάχυση καλών πρακτικών για την εγκατάσταση ενεργειακών πάρκων σε
δημοτικές εκτάσεις. Επικαιροποίηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.
✓ Δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος
και των συμφερόντων των δήμων σε σχέση με την πώληση ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές.
✓ Να θεσμοθετηθεί η διακατοχή των Δήμων στις κατά κυριότητα δημόσιες εκτάσεις
εντός των διοικητικών τους ορίων.

Προτάσεις στον τομέα του Περιβάλλοντος
✓ Απρόσκοπτη χρηματοδότηση έργων βελτίωσης ποιότητας και εξοικονόμησης
πόσιμου νερού. Οι συγκεκριμένες δράσεις θα πρέπει να έχουν σημαντική
χρηματοδοτική βαρύτητα στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027.
✓ Προώθηση της βιώσιμης καθαρής αστικής κινητικότητας και των έξυπνων
συστημάτων μεταφορών (όπως τα Κέντρα Διαχείρισης Κυκλοφορίας) στα μεγάλα
αστικά κέντρα της Περιφέρειας.
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✓ Διασύνδεση των μέσων μαζικής μεταφοράς με ήπιους τρόπους μεταφοράς (πεζή,
ποδήλατο κ.α.).
✓ Χρηματοδότηση δράσεων κυκλικής οικονομίας για την επαναξιοποίηση
απορριμμάτων. Στα σχήματα πρέπει να συμμετέχουν και οι Δήμοι με σκοπό την
προάσπιση των συμφερόντων των τοπικών κοινωνιών.
✓ Συνεργασία της Περιφέρειας με τα συναρμόδια Υπουργεία για την επιτάχυνση
στην υλοποίηση της ΟΧΕ Ασωπού. Η εξυγίανση του Ασωπού θα έχει σημαντικά
οφέλη στην ποιότητα ζωής των πολιτών των όμορων δήμων. Ο ρυθμός
υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού κρίνεται ιδιαίτερα χαμηλός.
✓ Ένταξη ολόκληρης της Στερεάς Ελλάδας στη δράση της απονιτροποίησης.
✓ Κοινοποίηση των αναδασωτέων εκτάσεων από τα Δασαρχεία και μεταφορά
πόρων στους δήμους για την αποκατάστασή τους.
✓ Βελτίωση ροής χρηματοδότησης για την υλοποίηση των και ολοκλήρωση των
έργων στον τομέα του Περιβάλλοντος.

Προτάσεις στον τομέα της Διαχείρισης απορριμμάτων
Οι ΠΕΣΔΑ εκπονούνται με ευθύνη των κατά τόπους περιφερειακών ΦΟΔΣΑ. Ο ΦοΔΣΑ
Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. έχει ήδη δρομολογήσει τις διαδικασίες εκπόνησης του νέου
ΠΕΔΣΑ και βρίσκεται στη φάση ανάθεσης της μελέτης.
Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται ο απαιτούμενος αριθμός των Μονάδων
Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και Μονάδων Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων
(ΜΕΒΑ) καθώς και των Σταθμών Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΣΜΑ/ΣΜΑΥ). Αυτές οι
υποδομές θα εξυπηρετούν το σύνολο (25) Δήμων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Ο σχεδιασμός στηρίζεται σε ένα αποκεντρωμένο σύστημα ΜΕΑ με βάση την αρχή της
εγγύτητας για την εξυπηρέτηση των Δήμων, στους ήδη υπάρχοντες ΣΜΑ και στα
επιπλέον έργα για τη συμπλήρωση των υποδομών.
Σημειώνεται ότι όλες οι ΜΕΑ έχουν σχεδιαστεί ως RRF δηλαδή μονάδες ανάκτησης
ανακύκλωσης, προκειμένου να επεξεργάζονται το σύνολο των ρευμάτων (όλους
δηλαδή τους κάδους, πράσινο για το υπόλειμμα, καφέ για τα οργανικά και μπλε για
τα ανακυκλώσιμα απόβλητα συσκευασίας ή και άλλα χωριστά συλλεγέντα λοιπά
ανακυκλώσιμα όπως κίτρινο για χαρτί – χαρτόνι κ.ά.), σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
Ευρωπαϊκής και Εθνικής νομοθεσίας αλλά και του νέου προγράμματος ΠΕΚΑ 20212027, το οποίο εγκρίθηκε πρόσφατα.
Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τα παρακάτω έργα:
Ι. ΜΕΑ/ΧΥΤΥ Χαλκίδας (θα εξυπηρετούνται 5 Δήμοι της Κεντρικής & Νότιας Εύβοιας)
ΙΙ. ΜΕΑ/ΧΥΤΥ Λαμίας (θα εξυπηρετούνται 10 Δήμοι της Φθιώτιδας, Ευρυτανίας &
Βόρειας Εύβοιας)
ΙΙΙ. ΜΕΑ/ΧΥΤΥ Θήβας (θα εξυπηρετούνται 6 Δήμοι της Βοιωτίας & Φθιώτιδας)
ΙV. ΜΕΑ Άμφισσας (θα εξυπηρετούνται 3 Δήμοι της Φωκίδας & Βοιωτίας)
Οι προτάσεις του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ, που έχουν υποβληθεί έγκαιρα, θα πρέπει
άμεσα να αξιολογηθούν και τα έργα να ενταχθούν.
Έργα Μεταβατικής περιόδου:
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Για την ασφαλή διάθεση των απορριμμάτων των Δήμων της Περιφέρειας, κατά την
μεταβατική περίοδο και μέχρι την κατασκευή των έργων ολοκληρωμένης διαχείρισης
αποβλήτων (ΜΕΑ/ΧΥΤΥ) έχουν δρομολογηθεί τα παρακάτω έργα :
Α. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ Λαμίας (αφορά την κατασκευή 2 νέων κυττάρων)
Β. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤ Θήβας (αφορά την κατασκευή 3ου κυττάρου)
Γ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (αφορά την κατασκευή 2ου κυττάρου στην Άμφισσα)
Θέσεις Π.Ε.Δ. σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων:
Α) Η χρηματοδότηση και κατασκευή των έργων ολοκληρωμένης διαχείρισης να γίνει
με δημόσια χρηματοδότηση και όχι με ΣΔΙΤ. Όλες οι προτάσεις που έχουν υποβληθεί
από τον ΦοΔΣΑ σε συνεργασία με τους Δήμους – Μέλη του καλύπτουν πλήρως τις
απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών.
Σε σχέση με τις πρόσφατες προτεινόμενες τροποποιήσεις του Εθνικού Σχεδίου
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) οι Δήμοι, όπως εκφράσθηκαν μέσω της ΚΕΔΕ, είναι
αντίθετοι στην εκχώρηση της αρμοδιότητας των Δήμων σε ιδιώτες (ιδιωτικές ΜΕΑ)
καθώς και στη καύση των σύμμεικτων απορριμμάτων.
Β) Να επιταχυνθεί η διαδικασία αξιολόγησης και υλοποίησης (απρόσκοπτη
χρηματοδότηση) των έργων διαχείρισης απορριμμάτων.
Γ) Να ανασταλεί η εφαρμογή του μέτρου που αφορά την επιβολή τέλους ταφής για
τους δήμους τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων έργων, που
προβλέπονται για την ολοκληρωμένη διαχείριση και δεν έχουν υλοποιηθεί με ευθύνη
του Κράτους.
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Θεματική Επιτροπή «ΕΣΠΑ και λοιπών Προγραμμάτων
Τ.Α.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΣΠΑ 2021-2027
1.1 Το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027
Το νέο «Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-2027» («ΕΣΠΑ 20212027») αποτυπώνει σε μεγάλο βαθμό τις νέες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και τις νέες αναπτυξιακές προτεραιότητες της Ελλάδας για τα επόμενα
χρόνια.
Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 29 Ιουλίου 2021 και σύμφωνα με αυτό
πρόκειται να διατεθούν για την χώρα μας πόροι συνολικού ύψους 26,2 δισ. ευρώ για
τα επόμενα 7 έτη, από τα οποία τα 20,9 δισ. ευρώ αφορούν στην Ενωσιακή Στήριξη
και ποσό 5,3 δισ. ευρώ αφορά στην Εθνική Συνεισφορά.
Η Ελλάδα είναι το πρώτο Κράτος-Μέλος της ΕΕ που προχώρησε σε επίσημη υποβολή
και της εγκρίθηκε το «Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-2027» για
τη νέα Προγραμματική Περίοδο.
Το νέο «ΕΣΠΑ 2021-2027» αποτυπώνει και θέτει προτεραιότητες για την ενίσχυση
του παραγωγικού δυναμικού της οικονομίας, των υποδομών, των ανθρώπινων
δεξιοτήτων και την ενδυνάμωση της κοινωνικής προστασίας.
Τα έργα/δράσεις που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από το νέο ΕΣΠΑ λαμβάνουν
υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες και ανάγκες της χώρας τα επόμενα χρόνια και
απαντούν στις διαρθρωτικές υστερήσεις της ελληνικής οικονομίας. Ταυτόχρονα,
συνεχίζονται και ολοκληρώνονται μεγάλα έργα που ξεκίνησαν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ
2014-2020.
Προβάλλονται, ως συνολική πολιτική, οι προτεραιότητες και δράσεις που θα
υλοποιηθούν και οι οποίες ως σκοπό τους έχουν τη γόνιμη μετάβαση σε μια:
•
•
•
•
•
•

«πιο έξυπνη» Ελλάδα - 20% των πόρων
«πιο πράσινη» Ελλάδα - 27% των πόρων
«πιο διασυνδεδεμένη» Ελλάδα - 8% των πόρων
«πιο κοινωνική» Ελλάδα - 30% των πόρων
Ελλάδα πιο κοντά στους πολίτες της- 6% των πόρων
Για τη Δίκαιη Μετάβαση των περιοχών μετά την απολιγνιτοποίηση - 7% των
πόρων

Το νέο «ΕΣΠΑ 2021-2027» έχει ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα μέσα από δράσεις
και έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας και με πολλαπλασιαστικά οφέλη τόσο για την
κοινωνία, όσο και για την οικονομία -μετά την πανδημική κρίση- συμβάλλοντας τα
μέγιστα στην εκκίνηση ενός νέου κύκλου ευημερίας για όλους.
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1.1.1 Οι πόροι του ΕΣΠΑ 2021-2027 για την Ελλάδα
Σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΕΣΠΑ στη χώρα μας κατανέμονται 20,9 δις € για το 20212027. Πιο συγκεκριμένα, στην Ελλάδα κατανέμονται ανά Ταμείο τα ακόλουθα:
Σε εκατ. €
(Κ.Σ.)

ΕΚΤ+

ΕΤΠΑ

ΤΣ

ΕΤΘΑΥ

ΤΔΜ

Συνολική
Κατανομή

ΕΛΛΑΔΑ

5.560

10.672

2.933

364

1.375

20.904

ΕΚΤ+: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο/ ΕΤΠΑ: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης/ ΤΣ: Ταμείο Συνοχής/ ΕΤΘΑΥ: Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και
Υδατοκαλλιεργειών/ ΤΔΜ: Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης
Συνυπολογίζοντας τα 5,3 δις € της εθνικής συνεισφορά το ΕΣΠΑ 2021-2027 έχει
προϋπολογισμό 26,2 δις €, σε όρους δημόσιας δαπάνης.
Οι κύριες αλλαγές σε σχέση με το ΕΣΠΑ 2014-2020 συνοψίζονται στο παρακάτω
γράφημα.

1.1.2. Παρατηρήσεις - Προτάσεις της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας για το ΕΣΠΑ 2021-2027
και τα Τομεακά Προγράμματα
Α. Ουσιαστική συμμετοχή των Δήμων, μέσω της ΚΕΔΕ και των ΠΕΔ, στη διαδικασία
διαβούλευσης του ΕΣΠΑ.
Κατά την εκπόνηση του ΕΣΠΑ 2021-2027 κι επίσης κατά τη διαδικασία κατανομής του
Προϋπολογισμού στους Στόχους Πολιτικής και στα επιμέρους Προγράμματα, δεν
υπήρξε ουσιαστική διαβούλευση, όπως έγινε και κατά τις αντίστοιχες διαδικασίες
των προηγούμενων Προγραμματικών Περιόδων. Θεωρούμε απαραίτητη και
αναγκαία τη συμμετοχή των Δήμων, μέσω της ΚΕΔΕ και των ΠΕΔ, στη διαδικασία
διαβούλευσης του ΕΣΠΑ και των επιμέρους Προγραμμάτων, μέσω της συμμετοχής
τους στις Ομάδες Σχεδιασμού Πολιτικής (ΟΣΠ).
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Οι ΠΕΑΣ (Περιφερειακές Επιτροπές Αναπτυξιακού Σχεδιασμού ΕΣΠΑ για την τοπική
αυτοδιοίκηση) που θεσπίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 24α του Ν. 4314/2014 και
προβλέπονται και στον νέο Ν. 4914/2022 για τη διαχειρίσης των Προγραμμάτων της
Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, ήταν μια θετική κίνηση ώστε να υπάρχει
ουσιαστική διαβούλευση. Ο θεσμός κατά την Π.Π. 2014-2020 ουσιαστικά ατόνισε
καθώς αποτελούσαν γνωμοδοτικά όργανα, χωρίς να είναι απαραίτητη η σύμφωνη
γνώμη τους κατά την κατάρτιση και την εξειδίκευση των ΕΠ, κατά τη διαδικασία
εκπόνησης των προσκλήσεων και τη διαδικασία ένταξης των πράξεων που αφορούν
έργα και δράσεις τοπικής ανάπτυξης και ιδίως των πράξεων που εντάσσονται σε
κατηγορίες δράσης με δικαιούχους τους δήμους. Και στην Π.Π. 2021-2027 οι ΠΕΑΣ,
απλά θα γνωμοδοτούν, οπότε δεν υπάρχουν σημαντικές προσδοκίες για την κύρια
συμμετοχή τους στη διαμόρφωση της ενεργοποίησης και της υλοποίησης των
Προγραμμάτων. Η σύμφωνη γνώμη των ΠΕΑΣ πρέπει γίνει υποχρεωτική.
Β. Πρόβλεψη τεχνικής υποστήριξης των Δήμων για την ωρίμανση έργων τους από
το Τομεακό Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας.
Δεδομένης της υποστελέχωσης των Δήμων, λόγω των συνεχών αποχωρήσεων χωρίς
να επιτρέπονται ανάλογες προσλήψεις και λόγω του συστήματος κινητικότητας που
έχει αποδυναμώσει τις Υπηρεσίες των Δήμων έχει δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα
στη διαχειριστική τους ικανότητα και απαιτείται να ληφθεί μέριμνα χρηματοδοτικής
ενίσχυσης, ούτως ώστε να είναι σε θέση να ωριμάζουν εγκαίρως τα έργα τους.
Γ. Χρηματοδοτική ενίσχυση του Στόχου Πολιτικής 3.
Ο Στόχος Πολιτικής 3 υποχρηματοδοτείται σε εθνικό επίπεδο. Η ενοχή μας ως χώρα
«ότι οι υποδομές χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο τεσσάρων και πλέον
Προγραμματικών Περιόδων και οφείλαμε να έχουμε σύγχρονες υποδομές» πρέπει
να εκλείψει. Το 2021, τα δεδομένα, οι ανάγκες και οι προδιαγραφές έχουν αλλάξει
ριζικά. Αρχικά τα δίκτυα που κατασκευάστηκαν πριν το 2000 δεν θα
χρηματοδοτούνταν από το νέο ΕΣΠΑ καθώς δεν θα πληρούσαν τις προδιαγραφές
ασφαλείας. Επομένως, η αλλαγή των προδιαγραφών αποτελεί από μόνη της ανάγκη
για την εκ νέου χρηματοδότηση κυρίως έργων αναβάθμισης του οδικού δικτύου.
Επίσης, είναι πλέον πολύ μεγαλύτερη η χρήση των υφιστάμενων δικτύων, λόγω της
τεράστιας αύξησης της τουριστικής κίνησης. Επιπλέον, η χρήση του οδικού δικτύου
έχει αυξηθεί και λόγω της αλλαγής του οικιστικού μοντέλου, που απαιτεί συνεχείς
μετακινήσεις των εργαζόμενων από και προς τον χώρο εργασίας τους κυρίως στα
μεγάλα αστικά κέντρα. Τέλος συνεχίζουν να υπάρχουν ολόκληρες Περιφερειακές
Ενότητες -χαρακτηριστικά μπορεί να αναφερθεί η Εύβοια- με άκρως επικίνδυνο
οδικό δίκτυο, το οποίο χρήζει πλήρους αναβάθμισης. Για όλους τους παραπάνω
λόγους θεωρούμε ότι οι πόροι του ΣΠ3 πρέπει να αυξηθούν σημαντικά σε όλες τις
Περιφέρειες, στο πλαίσιο αναθεώρησης των Προγραμμάτων.
Δ. Οι Δήμοι ως δικαιούχοι στο Πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας για μηχανήματα
και εξοπλισμό.
Με την ψήφιση του Ν. 4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και
Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας,
αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις» είναι εμφανές ότι ο ρόλος
των Δήμων είναι καταλυτικός για να τεθεί σε πλήρη και αποτελεσματική λειτουργία
ο Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων. Για τον
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λόγο αυτό κρίνεται αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας των Δήμων για να
είναι σε θέση να συμβάλουν στην πρόληψη και την αντιμετώπιση καταστροφών.
Βάσει των ανωτέρω κρίνεται απαραίτητη η απόδοση ικανής χρηματοδοτικής
βαρύτητας στις δράσεις για την προμήθεια εξοπλισμού και μηχανημάτων για την
πολιτική προστασία από τους Δήμους, από το ομώνυμο Πρόγραμμα.
Ε. Θέσπιση υποχρεωτικής συμμετοχής των Π.Ε.Δ. στους φορείς διαχείρισης
διαδημοτικών ολοκληρωμένων παρεμβάσεων του ΣΠ5.
Κρίνεται απαραίτητη η θέσπιση υποχρεωτικής συμμετοχής των Π.Ε.Δ. στους φορείς
διαχείρισης διαδημοτικών ολοκληρωμένων παρεμβάσεων του ΣΠ5. Με τον τρόπο
αυτό θα αναβαθμιστεί η αποτελεσματικότητα των ΟΧΕ, των ΣΒΑΑ (Στρατηγικές
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης) και των ΤΑΠΤοΚ, δεδομένου ότι οι Π.Ε.Δ. μπορούν να
προσδώσουν στον σχεδιασμό στοιχεία που θα έχουν στόχο την ανάπτυξη των
ευρύτερων, από την περιοχή παρέμβασης, περιοχών.

1.2. Το Πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
(ΠΣΤΕ) 2021-2027 εντάσσεται στο προγραμματικό πλαίσιο της περιόδου, όπως αυτό
προσδιορίζεται από την έκδοση των αναμορφωμένων Κανονισμών των Ευρωπαϊκών
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) και εξειδικεύεται από τις στρατηγικές
επιλογές του Εταιρικού Συμφώνου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ 2021-2027) και
τις εθνικές και τομεακές αναπτυξιακές στρατηγικές της χώρας.
Οι συνολικοί πόροι που έχουν κατανεμηθεί στο Πρόγραμμα ανέρχονται σε
426.065.902,00 €, από τα οποία τα 315.684.496,00 € (το 74,1% του συνολικού
προϋπολογισμού του Προγράμματος) συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και τα
110.381.406 € (25,9% του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος)
συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ+. Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος είναι
αυξημένος κατά 2,2 φορές σε σχέση με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά
Ελλάδα» 2014-2020, ενώ το ποσοστό συγχρηματοδότησης (συμμετοχή στη Δημόσια
Δαπάνη) των δύο (2) Ταμείων είναι 85% για τη νέα περίοδο, έναντι 50% της
προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020.
Στη συνέχεια παρατίθενται οι προτεραιότητες του ΠΕΠ καθώς και οι ειδικοί στόχοι
και οι ενδεικτικές ομάδες δράσεων ανά Προτεραιότητα:
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της
οικονομίας μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου μετασχηματισμού της
(Δ.Δ. 54.104.712,00 €)
Ειδικός στόχος(1.1): Ανάπτυξη και ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και της
καινοτομίας και αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών - Δ.Δ. 24.117.647 €.
1.1.1: Στήριξη επιχειρήσεων για την ενίσχυση των επιδόσεών τους στην έρευνα,
ανάπτυξη και καινοτομία καθώς και τη συνεργασία τους με ερευνητικούς /
ακαδημαϊκούς φορείς
1.1.2 Ενίσχυση συνεργατικών σχηματισμών επιχειρήσεων, με τη συμμετοχή δυνητικά
και ερευνητικών οργανισμών, για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και μεθόδων
παραγωγής σε τομείς προτεραιότητας της ΠΣΕΕ
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1.1.3: Εκσυχρονισμός / αναβάθμιση ερευνητικών υποδομών δημόσιων ερευνητικών
κέντρων και ερευνητικών οργανισμών για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και
μεθόδων παραγωγής σε τομείς προτεραιότητας της ΠΣΤΕ.
1.1.4 Ανάπτυξη και Αναβάθμιση Μηχανισμών και Δομών Στήριξης Επιχειρήσεων.
Ειδικός στόχος(1.2): Εκμετάλλευση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες,
τις επιχειρήσεις, τους ερευνητικούς φορείς και τις δημόσιες αρχές - Δ.Δ. 14.692.947€.
1.2.1: Αξιοποίηση καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών στις ΜΜΕ.
1.2.2: Υποστήριξη της ψηφιοποίησης δημοσίων οργανισμών και ερευνητικών
φορέων στην ΠΣΤΕ.
Ειδικός στόχος(1.3): Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας
των ΜΜΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των
παραγωγικών επενδύσεων- Δ.Δ. 15.294.118 €.
1.3.1 Ενίσχυση παραγωγικών
παραγωγικών διαδικασιών).

επενδύσεων

(προσαρμογή/εκσυγχρονισμός

1.3.2 Ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στο
πλαίσιο Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων στην ΠΣΤΕ, κατά προτεραιότητα σε
τομείς επικέντρωσης της ΠΣΕΕ.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2. Διασφάλιση της περιβαλλοντικής αειφορίας, προσαρμογή στην
κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων (Π/Υ 86.012.618,00 €)
Ειδικός στόχος(2.1): προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και μείωση των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου – Δ.Δ. 13.894.971 €.
2.1.1 Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων και Υποδομών.
Ειδικός στόχος(2.4): Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της
πρόληψης του κινδύνου καταστροφών και της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη
προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα – Δ.Δ. 34.010.912 €.
2.4.1. Παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας.
2.4.2 Εξοπλισμός Πολιτικής Προστασίας.
Ειδικός στόχος(2.5): Προαγωγή της πρόσβασης στο νερό και της βιώσιμης διαχείρισης
νερού – Δ.Δ. 29.489.088 €.
2.5.1: Κατασκευή/Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης.
2.5.2: Κατασκευή / Βελτίωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων.
Ειδικός στόχος(2.6): Προαγωγή της μετάβασης σε μία κυκλική και σε αποδοτική ως
προς τους πόρους οικονομία – Δ.Δ. 4.500.000 €.
2.6.1: Δημιουργία κέντρων επαναχρησιμοποίησης υλικών, κέντρων επισκευής και
άλλα μέτρα προώθησης της επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων – Πράσινα Σημεία.
Ειδικός στόχος(2.7): Ενίσχυση της προστασίας και της διατήρησης του φυσικού
περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας και των πράσινων υποδομών, μεταξύ άλλων σε
αστικές περιοχές και μείωση κάθε μορφής ρύπανσης – Δ.Δ. 4.117.647 €.
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2.7.1: Πράσινες Υποδομές για τη μείωση του κατακερματισμού των οικοσυστημάτων
και ανάπτυξη πρακτικών και μέτρων φιλικών και υποστηρικτικών προς τα είδη και
τους τύπους οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3. Ενίσχυση της συνδεσιμότητας της Περιφέρειας (Π/Υ
31.214.257,00 €)
Ειδικός στόχος(3.2): Ανάπτυξη και ενίσχυση της βιώσιμης, ανθεκτικής στην κλιματική
αλλαγή, έξυπνης, ασφαλούς και διατροπικής εθνικής, περιφερειακής και τοπικής
κινητικότητας με καλύτερη πρόσβαση σε ΔΕΔ-Μ (Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών)
και στη διασυνοριακή κινητικότητα.
3.2.1 Κατασκευή οδών για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας της ΠΣΤΕ.
3.2.2 Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας
3.2.3 Αναβάθμιση υποδομών λιμένων
3.2.4 Παρεμβάσεις στο σιδηροδρομικό δίκτυο της ΠΣΤΕ.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4.1: Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την αναβάθμιση
των μηχανισμών και υποδομών για τη στήριξη της απασχόλησης, της εκπαίδευσης,
της υγειονομικής περίθαλψης και της κοινωνικοοικονομικής ένταξης (Π/Υ
62.428.513,00 €)
Ειδικός στόχος(4.1): Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της χωρίς αποκλεισμούς
ένταξης στην αγορά εργασίας και της πρόσβασης σε ποιοτικές θέσεις απασχόλησης
μέσω της ανάπτυξης κοινωνικών υποδομών και της προώθησης της κοινωνικής
οικονομίας – Δ.Δ. 1.176.471 €.
Ειδικός στόχος(4.2): Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης σε χωρίς αποκλεισμούς και
ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης μέσω της
ανάπτυξης προσβάσιμων υποδομών, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της
ανθεκτικότητας της εξ αποστάσεως και της διαδικτυακής εκπαίδευσης και κατάρτισης
– Δ.Δ. 23.529.412 €.
Ειδικός
στόχος(4.3):
Προώθηση
της
κοινωνικοοικονομικής
ένταξης
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, νοικοκυριών με χαμηλό εισόδημα και
μειονεκτουσών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με ειδικές ανάγκες,
μέσω ολοκληρωμένων δράσεων που περιλαμβάνουν υπηρεσίες στέγασης και
κοινωνικές υπηρεσίες – Δ.Δ. 9.487.336 €.
Ειδικός στόχος(4.5): Εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη
και ενίσχυση της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας, συμπεριλαμβανομένης της
πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, και προώθηση της μετάβασης από την
ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα που βασίζεται στην οικογένεια και την τοπική
κοινότητα – Δ.Δ. 20.000.000 €.
Ειδικός στόχος(4.6): Ενίσχυση του ρόλου του πολιτισμού και του βιώσιμου τουρισμού
στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική καινοτομία – Δ.Δ.
8.235.294 €.
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4.2 Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την αναβάθμιση
των μηχανισμών και υπηρεσιών για τη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού, της
απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης, της
κοινωνικοοικονομικής ένταξης, της ισότητας των ευκαιριών και την αντιμετώπιση
κινδύνων φτώχειας και αποκλεισμού (Π/Υ 108.094.234,00 €)
Ειδικός στόχος(4.1): Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και μέτρα
ενεργοποίησης για όλα τα άτομα που αναζητούν εργασία, συγκεκριμένα, τους νέους,
ιδίως μέσω της υλοποίησης της Εγγύησης για τη Νεολαία, τους μακροχρόνια
ανέργους και τις μειονεκτούσες ομάδες στην αγορά εργασίας, και για τα οικονομικά
μη ενεργά άτομα, καθώς και μέσω της προώθησης της αυτοαπασχόλησης και της
κοινωνικής οικονομίας· (ΕΚΤ+) – Δ.Δ. 7.279.075 €.
Ειδικός στόχος(4.3): προώθηση της ισόρροπης συμμετοχής των φύλων στην αγορά
εργασίας, των ισότιμων συνθηκών εργασίας και της καλύτερης ισορροπίας μεταξύ
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, μεταξύ άλλων μέσω της πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτή φροντίδα παιδιών και εξαρτώμενων ατόμων· (ΕΚΤ+) – Δ.Δ.
1.176.471 €.
Ειδικός στόχος(4.4): προώθηση της προσαρμογής εργαζομένων, επιχειρήσεων και
επιχειρηματιών στην αλλαγή, της ενεργού και υγιούς γήρανσης, καθώς και ενός
υγιεινού και καλά προσαρμοσμένου περιβάλλοντος εργασίας που αντιμετωπίζει τους
κινδύνους για την υγεία· (ΕΚΤ+) – Δ.Δ. 2.941.177 €.
Ειδικός στόχος(4.6): προώθηση της ίσης πρόσβασης σε ποιοτική και χωρίς
αποκλεισμούς εκπαίδευση και κατάρτιση και της ολοκλήρωσής τους, ιδίως για τις
μειονεκτούσες ομάδες, από την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα έως τη γενική
και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και περαιτέρω έως την
τριτοβάθμια εκπαίδευση και την εκπαίδευση και επιμόρφωση ενηλίκων,
συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης της μαθησιακής κινητικότητας για όλους
και της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρίες· (ΕΚΤ+) – Δ.Δ. 5.146.706 €.
Ειδικός στόχος(4.8): Προαγωγή της ενεργητικής ένταξης για προώθηση των ίσων
ευκαιριών, της απαγόρευσης των διακρίσεων και της ενεργού συμμετοχής, καθώς και
βελτίωση της απασχολησιμότητας, ειδικότερα των μειονεκτουσών ομάδων (ΕΚΤ+) –
Δ.Δ. 7.352.941 €.
Ειδικός στόχος(4.9): προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των υπηκόων
τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών· (ΕΚΤ+) – Δ.Δ. 2.352.941 €.
Ειδικός στόχος(4.10): προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά· (ΕΚΤ+) – Δ.Δ. 3.857.647 €.

των

Ειδικός στόχος(4.11): ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές,
βιώσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών
που προάγουν την πρόσβαση σε στέγαση και υπηρεσιών φροντίδας με επίκεντρο τον
άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης· εκσυγχρονισμός
των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της
πρόσβασης στην κοινωνική προστασία, με ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά και στις
μειονεκτούσες ομάδες· βελτίωση της προσβασιμότητας, μεταξύ άλλων για τα άτομα
με αναπηρίες, της αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας των συστημάτων
υγειονομικής περίθαλψης και των υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης· (ΕΚΤ+) –
Δ.Δ. 70.386.932 €.
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Ειδικός στόχος(4.12): προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που
αντιμετωπίζουν
κίνδυνο
φτώχειας
ή
κοινωνικού
αποκλεισμού,
συμπεριλαμβανομένων των απόρων και των παιδιών· (ΕΚΤ+) – Δ.Δ. 7.600.344 €.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 5: Ενίσχυση της Χωρικής Συνοχής στις αστικές περιοχές και την
ενδοχώρα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Π/Υ 76.301.517,00 €)
Ειδικός στόχος(5.1): Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς
κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της
φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας στις αστικές
περιοχές– Δ.Δ. 55.112.023 €.
•
•
•

Συνέχιση των Στρατηγικών ΒΑΑ (στα αστικά κέντρα των Δήμων Χαλκιδέων,
Λαμιέων, Λεβαδέων και Θηβαίων).
Πρόβλεψη ΒΑΑ Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας (ΠΕΛ).
Επιπρόσθετες νέες ΒΑΑ δύναται να προκύψουν ως ανάγκες για σχεδιασμό
και υλοποίηση λαμβάνοντας υπόψη τον Περιφερειακό Χωροταξικό
σχεδιασμό της Στερεάς Ελλάδας, βάσει της περαιτέρω εξειδίκευσης και
διαβούλευσης του Προγράμματος και θα βρίσκονται σε ευθυγράμμιση με
το Άρθρο 29 του Κανονισμού.

Ειδικός στόχος(5.ii): Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς
κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής τοπικής ανάπτυξης, του πολιτισμού,
της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας σε περιοχές
πλην των αστικών – Δ.Δ. 21.189.494 €.
•
•
•

Συνέχιση ΟΧΕ ΛΑΠ (Λεκάνης Απορροής Ποταμού) Ασωπού.
Συνέχιση ΟΧΕ Πολιτιστικής Διαδρομής Στερεάς Ελλάδας «Οιδίποδας».
Πρόβλεψη για ΟΧΕ στις λουτροπόλεις της Αιδηψού και των Καμένων
Βούρλων.

Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ (Π/Υ 5.622.879,00 €) & Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+ (Π/Υ
2.287.172,00 €)
•
•
•
•
•

Επικοινωνία και Προβολή.
Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες, Τεχνικοί Σύμβουλοι.
Έλεγχοι, Επιθεωρήσεις και Πιστοποιήσεις.
Συμπληρωματικά / Εξειδικευμένα Συστήματα και Εργαλεία Οργάνωσης της
Διαχείρισης.
Ενδυνάμωση της διοικητικής ικανότητας δικαιούχων του Προγράμματος.

1.2.1. Το χρηματοδοτικό σχέδιο του Προγράμματος Στερεά Ελλάδα 2021-2027
Για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 στο Περιφερειακό Πρόγραμμα της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατανέμονται συνολικοί πόροι (Δημόσια Δαπάνη)
ύψους 426.065.898 €, οι οποίοι προέρχονται τόσο από το ΕΤΠΑ όσο και από το ΕΚΤ,
όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα που ακολουθεί.
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Κωδ.

Προτεραιότητα

Π/Υ

01

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της οικονομίας μέσω της
προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου μετασχηματισμού της

54.104.712,00

02

Διασφάλιση της περιβαλλοντικής αειφορίας, προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων

86.012.618,00

03

Ενίσχυση της συνδεσιμότητας της Περιφέρειας

31.214.257,00

04.1

Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την αναβάθμιση των μηχανισμών
και υποδομών για τη στήριξη της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της
υγειονομικής περίθαλψης και της κοινωνικοοικονομικής ένταξης

62.428.513,00

04.2

Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την αναβάθμιση των μηχανισμών
και υπηρεσιών για τη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού, της απασχόλησης,
της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης, της κοινωνικοοικονομικής
ένταξης, της ισότητας των ευκαιριών και την αντιμετώπιση κινδύνων φτώχειας
και αποκλεισμού

108.094.234,00

05

Ενίσχυση της Χωρικής Συνοχής στις αστικές περιοχές και την ενδοχώρα της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

76.301.517,00

06.1

Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ

5.622.879,00

06.2

Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+

2.287.172,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΠΑ

315.684.496,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤ+

110.381.406,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

426.065.902,00

Στο παράρτημα παρουσιάζεται η χρηματοδοτική κατανομή ανά προτεραιότητα και
ειδικό στόχο.

1.2.2. Προτάσεις της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας για ΠΕΠ 2021-2027
α. Στη διαδικασία ενεργοποίησης δράσεων να δοθεί προτεραιότητα και αυξημένη
χρηματοδοτική βαρύτητα στα εξής: υδρεύσεις, υγρά απόβλητα, αντιπλημμυρικά
έργα, πράσινα σημεία, οδικά έργα, δημιουργία και ενεργειακή αναβάθμιση
δημόσιων υποδομών, κοινωνικές δομές Δήμων με ενισχυμένο ρόλο και αντικείμενο.
Για την ωρίμανση έργων που θα ενταχθούν στα Προγράμματα της Περιόδου 20212027 απαιτείται η άμεση ολοκλήρωση της αξιολόγησης και ένταξη των σχετικών
μελετών στο ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020.
β. Στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 2 να χρηματοδοτηθούν:
i. τοπικά έργα αποθήκευσης ενέργειας, όπως προβλέπεται στο εγκεκριμένο ΕΣΠΑ.
ii. έργα υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Όπως αναφέρεται στο ΕΣΠΑ:
μικρής κλίμακας τοπικές υποδομές και κυρίως προμήθειες τοπικού χαρακτήρα θα
δύνανται να υλοποιούνται και από τα Περιφερειακά Προγράμματα εφόσον
συνάδουν με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την Περιφέρεια.
γ. Χρηματοδοτική ενίσχυση της Προτεραιότητας, που αφορά μεταφορές (σε
μεταγενέστερο χρόνο, μέσω αναθεώρησης). Οι προκλήσεις και τα αναγκαία έργα
οδικών υποδομών στην Περιφέρεια απαιτούν την κατανομή ενός αρκετά
μεγαλύτερου ποσού στον συγκεκριμένο Στόχο Πολιτικής. Στην Προτεραιότητα 3
πρέπει απαραιτήτως να συμπεριληφθεί η χρηματοδότηση της αναβάθμισης του
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οδικού δικτύου της Εύβοιας ή τουλάχιστον τμημάτων της. Σε περίπτωση που δεν
καταστεί εφικτή η αύξηση του προϋπολογισμού, η υλοποίηση έργων όπως ο
διαμήκης άξονας της Εύβοιας, ο διαγώνιος άξονας Μπράλου – Αντίρριου και η
ολοκλήρωση της εθνικής οδού Λαμίας – Καρπενησίου να ενταχθούν στο Τομεακό
Πρόγραμμα Μεταφορών.
δ. Σε σχέση με τις δράσεις του ΕΚΤ+ προτείνουμε:
i. την πρόβλεψη δημιουργίας ορισμένων δομών τουλάχιστον στις έδρες των
Περιφερειακών Ενοτήτων, πχ Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ), Κέντρα για
άτομα με alzheimer ή άνοια, Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ),
Κέντρα για καταπολέμησης εξαρτήσεων και επανένταξη, Δομές για κακοποιημένες
γυναίκες, κ.α.
ii. να ληφθεί μέριμνα για την κοινωνική ένταξη των ρομά και άλλων
περιθωριοποιημένων ομάδων. Να υπάρξει συνεργασία της Περιφέρειας με
εξειδικευμένους φορείς για να καταλήξουμε σε ένα συνεκτικό και αποτελεσματικό
πλέγμα δράσεων, με βασικό στόχο την κοινωνική ένταξη.
iii. Να χρηματοδοτηθεί η δημιουργία γραφείων απασχόλησης στους Δήμους σε
συνεργασία με τη ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) για να ενημερώνεται άμεσα και εύκολα ο
δημότης για τις περιπτώσεις προσφοράς εργασίας που υπάρχουν.
ε. Στην Προτεραιότητα 5:
i. Συμφωνούμε με τη συνέχιση των Στρατηγικών Βιώσιμης Ανάπτυξης και
Απασχόλησης (ΣΒΑΑ) και των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επεμβάσεων (ΟΧΕ) ΛΑΠ
Ασωπού και Πολιτιστικής Διαδρομής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ii. Χρηματοδοτηθεί ΟΧΕ Βόρειας Εύβοιας για την αντιμετώπιση των καταστροφικών
πυρκαγιών του Αυγούστου του 2021 και να προβλέπεται συνέργεια με Τομεακά
Προγράμματα.
iii. Να υπάρξει απαραιτήτως πρόβλεψη για νέες ΒΑΑ στις δύο πρωτεύουσες των
Περιφερειακών Ενοτήτων που δεν συμπεριλήφθηκαν στον σχεδιασμό της περιόδου
2014-2020, Καρπενήσι και Άμφισσα. Ο προϋπολογισμός των δύο νέων ΒΑΑ να είναι
ισόποσος με τον προϋπολογισμό των στρατηγικών που υλοποιούνται στο πλαίσιο του
ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020.
iv. Να υπάρξουν ΟΧΕ για ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Μπορεί να αρεσκόμαστε
στην ανάπτυξη των περιοχών με μεγάλες προοπτικές, αλλά παράλληλα θα πρέπει να
στηρίξουμε και τις περιοχές που μειονεκτούν, για να αποφευχθεί η ερημοποίηση
περιοχών και να δοθεί η δυνατότητα ισόρροπης ανάπτυξης. Ήδη έχει ανακοινωθεί
μια ΟΧΕ για τα Άγραφα, που εκτείνεται χωρικά σε 3 Δήμους. Θεωρούμε ότι η ΟΧΕ θα
πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των μειονεκτικών περιοχών της δυτικής Στερεάς
Ελλάδας (Δήμος Μακρακώμης, Δήμος Καρπενησίου, Δήμος Αγράφων). Επίσης,
πρέπει σε επίπεδο Στερεάς Ελλάδας να υπάρξει μια δεύτερη ΟΧΕ για το ορεινό τμήμα
της Φωκίδας, που αντιμετωπίζει ανάλογες δυσκολίες με τα Άγραφα.
v. Για τις νέες ΟΧΕ και ΒΑΑ, πρέπει η εκπόνηση των στρατηγικών να γίνει το πρώτο
έτος μετά την έγκριση του ΠΕΠ, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους Δήμους να
σχεδιάσουν και να ωριμάσουν τις παρεμβάσεις τους.
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vi. Να χρηματοδοτούνται μελέτες ωρίμανσης έως ένα ποσοστό 10% της δημόσιας
δαπάνης των έργων. Οι μελέτες να συνδέονται απαραίτητα με έργο που θα
περιλαμβάνεται στην ολοκληρωμένη παρέμβαση και θα υλοποιηθεί.
vii. Να υπάρχει πρόβλεψη τεχνικής υποστήριξης των φορέων υλοποίησης με ένα
ποσό της τάξης του 1% της δημόσιας δαπάνης της ολοκληρωμένης παρέμβασης.
viii. Να συμπεριληφθούν στους δικαιούχους οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί.
ix. Να προβλέπεται η συμμετοχή της ΠΕΔ σε όλα τα εταιρικά σχήματα των
διαδημοτικών ΟΧΕ και ΒΑΑ.
ζ. Στην προτεραιότητα της τεχνικής βοήθειας να προβλέπονται ως δικαιούχοι οι
Δήμοι και τα νομικά τους πρόσωπα για την ωρίμανση έργων. Το 50% της
προβλεπόμενης κατανομής να κατευθυνθεί στους φορείς αυτούς.
Τέλος, παρά τη σημαντική αύξηση των πόρων του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2021 – 2027,
κρίνεται απολύτως απαραίτητη η αποκατάσταση της αδικίας που υπέστη η
Περιφέρειά μας κατά τα τελευταία τουλάχιστον 14 χρόνια (2 προγραμματικές
περίοδοι). Για να αποκατασταθεί λοιπόν η αδικία, πέραν του ΠΕΠ, θα πρέπει στη
Στερεά Ελλάδα να διατεθούν επιπλέον πόροι, είτε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης,
είτε μέσω του ΠΔΕ και να υπάρξει διακριτό Πρόγραμμα. Υπολογίζεται ότι
στερηθήκαμε αδίκως, λόγω της στρέβλωσης που δημιουργεί η άτυπη ΒΙΠΕ
Οινοφύτων, που μας παρουσιάζει ως πλούσια Περιφέρεια, πόρους τουλάχιστον 400
εκ. €. Αυτό θεωρούμε ότι πρέπει να είναι το ύψος του διακριτού Προγράμματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ
2.1. Παρουσίαση του Προγράμματος
Με τη δημοσίευση του με αριθμ. 22766/09-04-2020 ΦΕΚ , ξεκίνησε το Ειδικό
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών
Προσώπων: ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης». Βασικός σκοπός του νέου προγράμματος
ανάπτυξης και αλληλεγγύης της αυτοδιοίκησης με το συμβολικό όνομα «Αντώνης
Τρίτσης» είναι η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού
αναπτυξιακής προοπτικής και κοινωνικής αλληλεγγύης μέσω των φορέων της
αυτοδιοίκησης.
Το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», έχει δομηθεί σύμφωνα με τα διαχειριστικά
πρότυπα του ΕΣΠΑ και για τη διαχείριση του προγράμματος συγκροτήθηκε η Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης του Υπουργείου Εσωτερικών.
Με την έκδοση των προσκλήσεων στις 20/9/2020 οι δικαιούχοι ΟΤΑ, υπέβαλλαν τις
προτάσεις τους προς αξιολόγηση.
Στη συνέχεια δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1399 Τεύχος Β’ 8 Απριλίου 2021 η
απόφαση τροποποίησης της υπ’ αρ. 22766/9.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών και του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών – «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού,
συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων ΟΤΑ: Πρόγραμμα Ανάπτυξης και
Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση ”Αντώνης Τρίτσης“» (Β’ 1386).
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Με τη συγκεκριμένη ΚΥΑ οι δυνητικοί δικαιούχοι του Προγράμματος ομαδοποιούνται
σε επτά (7) κατηγορίες σε επίπεδο Δήμων ή Περιφερειών ως εξής:
Κατηγορία 1 : Δήμοι με μόνιμο πληθυσμό ίσο ή μεγαλύτερο των 300.000 κατοίκων
Κατηγορία 2 : Δήμοι με μόνιμο πληθυσμό μικρότερο των 300.000 κατοίκων και ίσο ή
μεγαλύτερο των 100.000 κατοίκων
Κατηγορία 3 : Δήμοι που αποτελούν έδρες Νομών με μόνιμο πληθυσμό μικρότερο
των 100.000 κατοίκων
Κατηγορία 4 : Αστικοί Δήμοι (Περιφέρειες Αττικής και Περιφερειακής Ενότητας
Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας) με μόνιμο πληθυσμό
μικρότερο των 100.000 κατοίκων
Κατηγορία 5 : Λοιποί ηπειρωτικοί και νησιωτικοί Δήμοι
Κατηγορία 6 : Μικροί ηπειρωτικοί Δήμοι με μόνιμο πληθυσμό μικρότερο των 10.000
κατοίκων και μικροί νησιωτικοί Δήμοι με μόνιμο πληθυσμό μικρότερο των 35.000
κατοίκων
Κατηγορία 7 : Περιφέρειες
Οι άξονες προτεραιότητας του Προγράμματος είναι:
α) πολιτική προστασία (απόκτηση εξοπλισμού και μέσων και ενίσχυση της
διοικητικής ικανότητας για την αποτελεσματική εκτέλεση των ανατιθέμενων
καθηκόντων), προστασία της δημόσιας υγείας και ιδίως δράσεις προστασίας του
πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, δράσεις
τεχνικής βοήθειας των δικαιούχων για την εφαρμογή του Προγράμματος.
β) ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου, των οικισμών
(κατασκευή απαραίτητων έργων υποδομής, προστασία αδέσποτων κ.ά. καθώς και
ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας και ανταπόκρισης των ΟΤΑ),
γ) περιβάλλον (βιώσιμη ανάπτυξη με έντονο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, δράσεις
εξοικονόμησης ενέργειας, δράσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, διαχείριση
υδάτων, υγρών και στερεών αποβλήτων κ.α.),
δ) ψηφιακή σύγκλιση [τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ),
εφαρμογές διαδικτύου των πραγμάτων (Internet of Things), έξυπνες ψηφιακές
τεχνολογίες, με εφαρμογή στην τοπική διοικητική πρακτική και την καθημερινότητα
των πολιτών και στόχο τον μετασχηματισμό των πόλεων σε «έξυπνες πόλεις»],
ε) κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη (δράσεις κοινωνικής συνοχής για την
αποτελεσματική εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης
για όλους τους πολίτες καθώς και ειδικών προγραμμάτων για ευπαθείς κοινωνικές
ομάδες, με βασική στόχευση την άρση ή τον μετριασμό του κοινωνικού
αποκλεισμού),
στ) παιδεία, πολιτισμός, τουρισμός και αθλητισμός (όπως ανέγερση σχολείων,
αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας, εναλλακτικός τουρισμός κ.ά.).
Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος για όλη την προγραμματική
περίοδο, ανέρχεται στο ποσό των δύο δισεκατομμυρίων πεντακοσίων εκατομμυρίων
(2.500.000.000,00) ευρώ, χρήματα τα οποία προέρχονται από δανεισμό από το
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Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων καθώς και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων (Ε.Τ.Ε.Π.). Έχουν συμπεριληφθεί το σύνολο των έργων της
προηγούμενης περιόδου (460 έργα) τα οποία είχαν εγκριθεί αλλά δεν είχαν
χρηματοδότηση και τα οποία μετά τη συμβασιοποίησή τους είναι του ύψους των 650
εκατ. €.
Έχουν εκδοθεί 13 προσκλήσεις, οι οποίες είναι οι εξής:
1. Υποδομές ύδρευσης, με προϋπολογισμό 300 εκ. €.
2. Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων, με προϋπολογισμό 200 εκ. €.
3. Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων,
με προϋπολογισμό 150 εκ. €.
4. Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, με προϋπολογισμό 220 εκ. €.

και

Σταθμοί

5. Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία, με προϋπολογισμό 150 εκατ. €.
6. Αστική αναζωογόνηση, με προϋπολογισμό 400 εκατ. €.
7. Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων, με προϋπολογισμό 200 εκ.€.
8. Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια,
υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό
και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της
δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, με προϋπολογισμό 130 εκ. €.
9. Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος, με
προϋπολογισμό 100 εκ. €.
10. Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων,
προσβασιμότητα ΑμΕΑ, με προϋπολογισμό 40 εκ. €.
11. Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός
έλεγχος), με προϋπολογισμό 40 εκ. €.
12. Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους, με προϋπολογισμό 120 εκ. €.
13. Ελλάδα 1821 - Ελλάδα 2021, με προϋπολογισμό 50 εκ. €.
Έχει τεθεί ανώτατο όριο συνολικού προϋπολογισμού (πλαφόν) προτάσεων που
μπορούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα για κάθε κατηγορία δυνητικών δικαιούχων
της παρ. 4 του άρθρου 2, ως εξής:
Κατηγορία 1 : 40.000.000 ευρώ
Κατηγορία 2 : 25.000.000 ευρώ
Κατηγορία 3 : 22.000.00 ευρώ
Κατηγορία 4 : 18.000.000 ευρώ
Κατηγορία 5 : 12.000.000 ευρώ
Κατηγορία 6 : 6.000.000 ευρώ
Κατηγορία 7 : 30.000.000
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Δεν συνυπολογίζονται στον συνολικό προϋπολογισμό (πλαφόν) ανά δικαιούχο οι
προτάσεις (αιτήσεις ένταξης) που υποβάλλονται: α) στην Πρόσκληση ΑΤ14 με τίτλο
«Ελλάδα 1821 – Ελλάδα 2021», β) στην πρόσκληση ΑΤ11 με τίτλο «Δράσεις για
υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)», γ) στην
Ομάδα Α της Πρόσκλησης ΑΤ02 με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών
λυμάτων», δ) στη Δράση (δ) «Αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης
απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.)» της Πρόσκλησης ΑΤ04 «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων,
Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» και ε) στην Ομάδα
Γ «Ειδικά Σχολεία, Επαγγελματικά Λύκεια, Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία που
εξυπηρετούν δύο (2) ή περισσότερους Δήμους» της Πρόσκλησης ΑΤ07 με τίτλο
«Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων».
Κατά τον υπολογισμό του συνολικού προϋπολογισμού των προτάσεων, λαμβάνονται
υπόψη τα έργα κάθε δυνητικού δικαιούχου που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα
«ΦΙΛΟ- ΔΗΜΟΣ Ι» και μεταφέρθηκαν στο παρόν Πρόγραμμα δυνάμει της υπ’ αρ.
829/18.06.2020 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ),
καθώς και τα έργα για τα οποία είχαν υποβληθεί αιτήματα ένταξης στο Πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και η ένταξή τους θα γίνει στο πλαίσιο του παρόντος
Προγράμματος.
Τέλος Κατ’ εξαίρεση και κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης, ο Υπουργός
Εσωτερικών δύναται, με ειδικώς αιτιολογημένη απόφασή του, να εντάξει προτάσεις
που υπερβαίνουν τον συνολικό προϋπολογισμό που αντιστοιχεί στον δυνητικό
δικαιούχο και οι οποίες αφορούν σε έργα με σημαντικό περιβαλλοντικό, υγειονομικό
ή αναπτυξιακό αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες, ιδίως δε έργα, η υλοποίηση των
οποίων υπαγορεύεται από υπέρτερους λόγους δημόσιας υγείας και διασφάλισης της
περιβαλλοντικής αειφορίας και έργα, η υλοποίηση των οποίων είναι αναγκαία για τη
συμμόρφωση της χώρας με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ενωσιακή
νομοθεσία».
Το συνολικό ποσό που κατανέμεται στους Δήμους της Περιφέρειας ανέρχεται σε
335.000.000 €
Με τα μέχρι σήμερα στοιχεία του Υπ. Εσωτερικών, στους 25 Δήμους της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας έχουν εγκριθεί 112 έργα με συνολικό προϋπολογισμό 278.765.544
€.
Από αυτά, τα 49 έργα με προϋπολογισμό 119.552.476,48€ έχουν μεταφερθεί από το
πρόγραμμα Φιλόδημος και τα 63 έργα 159.213.068 έχουν ενταχθεί με την έκδοση της
απόφασης ένταξης της ΕΥΔ του προγράμματος.
Επίσης έχουν εκδοθεί 2 (δύο) αποφάσεις ένταξης με τελικό Δικαιούχο την Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας και Προϋπολογισμό 18.011.220 €.

2.2. Προτάσεις της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας για το Πρόγραμμα Αντώνης
Τρίτσης
α. Επιτάχυνση διαδικασίας αξιολόγησης των έργων, προκειμένου να ξεκινήσουν
άμεσα οι διαδικασίες δημοπράτησης. Να υπάρχει κοινός βηματισμός στην ένταξη
έργων ανά Δήμο για να είναι ανάλογα τα σχετικά ποσοστά επί του πλαφόν.
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β. Έγκαιρη μεταφορά ώριμων έργων σε άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα,
στις περιπτώσεις που καλύπτονται οι σχετικές προϋποθέσεις, για να μπορούν οι
Δήμοι ή τα νομικά τους πρόσωπα να προσαρμόσουν τον προγραμματισμό τους.
γ. Αύξηση στον προϋπολογισμό των προσκλήσεων, στο πλαίσιο των οποίων έχουν
κατατεθεί προτάσεις με πολλαπλάσιο οικονομικό αντικείμενο και στις οποίες δεν
υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς των έργων σε άλλα Προγράμματα (κυρίως
συγχρηματοδοτούμενα), π.χ. αγροτικές οδοποιίες.
δ. Να προκηρυχθεί δράση εσωτερικής οδοποιίας για τους Δήμους. Τα έργα
εγκατάστασης φυσικού αερίου και τα λοιπά έργα δικτύων έχουν δημιουργήσει
τεράστιο πρόβλημα προσπελασιμότητας εντός του αστικού ιστού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 εγκρίθηκε στις 13
Ιουλίου 2021 από το Συμβούλιο Οικονομικών Δημοσιονομικών Θεμάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ecofin). Το «Ελλάδα 2.0» περιλαμβάνει 106 επενδύσεις και 68
μεταρρυθμίσεις, κατανεμημένες σε 4 πυλώνες και συγκεντρώνει 31,16 δισ. ευρώ εκ
των οποίων ευρωπαϊκοί πόροι 30,5 δισ. Ευρώ (18,43 δισ. ευρώ ενισχύσεις και 12,73
δισ. ευρώ δάνεια) για να κινητοποιήσει 60 δισ. ευρώ συνολικές επενδύσεις στη χώρα
στα επόμενα πέντε χρόνια.
Πρόκειται για ένα φιλόδοξο σχέδιο που έχει ως στόχο να γίνουν θεμελιώδεις
οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, που θα επηρεάσουν όχι μόνο την
οικονομική δραστηριότητα, αλλά και τις τεχνολογίες, τις νοοτροπίες και τους
θεσμούς. Μία μετάβαση που συνδυάζει την οικονομική αποτελεσματικότητα με την
καινοτομία και τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό με την προστασία του περιβάλλοντος,
την κοινωνική συνοχή και τη δικαιοσύνη.
Οι σημαντικότερες δράσεις που έχουν προκηρυχθεί και περιλαμβάνουν στους
δικαιούχους τους τους Δήμους είναι το Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» για την ενεργειακή
αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων, το Πρόγραμμα «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας» και το
Πρόγραμμα για νέες υποδοχές παροχής νερού, για υποδομές τηλεμετρίας και έργων
τηλεχειρισμού για τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης, για προμήθεια
ψηφιακών μετρητών νερού και για μονάδες αφαλάτωσης.
Αναλυτικότερα:
Το Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» σκοπεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων του
Δημόσιου τομέα προωθώντας τον υποδειγματικό ρόλο του Δημοσίου στον τομέα της
ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων. Οι προς διάθεση πόροι του προγράμματος
είναι 640.000.000 €, ενώ με την αναμενόμενη μόχλευση θα αγγίξουν το ποσό του
ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, από πόρους του ιδίου και πόρους προερχόμενους από
δανειακή σύμβαση μεταξύ αυτού και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, καθώς
και από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στη
συγκεκριμένη δράση για τους Δήμους είναι ότι προβλέπεται χρηματοδότηση από
50% έως 85% (σε εξαιρετικές περιπτώσεις) του προϋπολογισμού των έργων.
Δεδομένου ότι τα οικονομικά των Δήμων βρίσκονται σε δεινή κατάσταση, λόγω της
ενεργειακής κρίσης, κρίνεται απαραίτητη η αύξηση του ποσοστού δημόσιας
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χρηματοδότησης έως το 100% του Π/Υ των έργων, διαφορετικά η δράση κινδυνεύει
να αποτύχει και σίγουρα δεν θα βοηθηθούν Δήμοι που έχουν πραγματικά ανάγκη την
μείωση του κόστους λειτουργίας τους.
Το Πρόγραμμα «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας», προϋπολογισμού 225.000.000 €,
βρίσκεται σε συνέργεια με το «Πρόγραμμα Επεμβάσεων Βελτίωσης Οδικής
Ασφάλειας (ΠΕΒΟΑ)» αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και
αποσκοπεί στο να γίνουν παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της Χώρας
καλύπτοντας παρεμβάσεις σε περισσότερα από 7.000 επικίνδυνα σημεία έκτασης
2.500 χλμ του δικτύου. Πρόκειται αδιαμφισβήτητα για μία πολύ χρήσιμη δράση,
ωστόσο η πρόσφατη αύξηση του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων στο 200%,
αναμένεται να δημιουργήσει καθυστερήσεις στην αξιολόγηση των έργων και τελικά
στην υλοποίησή τους. Επιπλέον, το ποσό που θα κατευθυνθεί στη Στερεά Ελλάδα (24
εκ. € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), λαμβάνοντας υπόψη το εύρος των
απαιτούμενων παρεμβάσεων στην Εύβοια, αλλά και σε άλλες Περιφερειακές
Ενότητες κρίνεται μη επαρκές.
Το Πρόγραμμα για νέες υποδοχές παροχής νερού, για υποδομές τηλεμετρίας και
έργων τηλεχειρισμού για τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης, για
προμήθεια ψηφιακών μετρητών νερού και για μονάδες αφαλάτωσης αφορά στη
χρηματοδότηση ΟΤΑ Α΄ και Β΄ και ΔΕΥΑ της Χώρας για την κατασκευή έργων και την
προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού με στόχο την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας
και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση. Η δράση έχει Π/Υ 95.000.000 €.
Πρόκειται για μια πολύ χρήσιμη δράση για τους Δήμους, ωστόσο τόσο σε αυτή όσο
και στις προηγούμενες κρίνεται απαραίτητη η επιτάχυνση της διαδικασίας
αξιολόγησης των προτάσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
Δεδομένου ότι υπάρχουν πολλά Προγράμματα που προκηρύσσονται απευθείας από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ή από εθνικούς φορείς (Υπουργεία, Διαχειριστικές Αρχές,
Πράσινο Ταμείο, κ.α.), αλλά και της υποστελέχωσης των Δήμων, παρατηρείται το
φαινόμενο να μη φθάνει η σχετική πληροφορία στους Δήμους ή ακόμη κι αν φθάνει
να μην υπάρχει η δυνατότητα υποβολής πρότασης. Κρίνεται απαραίτητη η ανάληψη
πρωτοβουλίας από το Υπουργείο Εσωτερικών και την ΚΕΔΕ για να οριστεί ένας
φορέας (πχ ΜΟΔ, ΕΕΤΑΑ, ΙΤΑ) ούτως ώστε να διαχέεται η σχετική πληροφορία και να
παρέχεται υποστήριξη στο αρχικό τουλάχιστον στάδιο της διερεύνησης της
επιλεξιμότητας πιθανών δράσεων.
Επίσης, θα ήταν απολύτως χρήσιμη η δημιουργία μιας πλατφόρμας δικτύωσης των
Δήμων σε σχέση με τα χρηματοδοτικά εργαλεία, με την ευθύνη της ΚΕΔΕ ή των
φορέων που αναφέρθηκαν παραπάνω.
Βασικότερες προϋποθέσεις για να μπορούν οι Δήμοι να αναβαθμίζονται και να
συμμετέχουν σε δράσεις αποτελούν:
•
•

η άμεση στελεχιακή τους ενίσχυση, και
η απρόσκοπτη χρηματοδότηση των έργων των Δήμων από το Π.Δ.Ε.
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Παράρτημα: Πίνακας χρηματοδοτικής κατανομής του Προγράμματος
Στερεά Ελλάδα ανά Προτεραιότητα και Ειδικό Στόχο.
Κωδ.

Προτεραιότητα/ Ειδικός στόχος

Π/Υ (Δ.Δ.)

1

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της οικονομίας μέσω της
προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου μετασχηματισμού της
Ανάπτυξη και ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας και αξιοποίηση των
προηγμένων τεχνολογιών (ΕΤΠΑ)
Αξιοποίηση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις εταιρείες, τους
ερευνητικούς οργανισμούς και τις δημόσιες αρχές (ΕΤΠΑ)
Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και δημιουργία
θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ, μεταξύ άλλων μέσω παραγωγικών επενδύσεων (ΕΤΠΑ)
Διασφάλιση της περιβαλλοντικής αειφορίας, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή,
πρόληψη και διαχείριση κινδύνων
Προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης και μείωση των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου (ΕΤΠΑ)
Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου
καταστροφών, της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο
οικοσύστημα (ΕΤΠΑ)
Προαγωγή της πρόσβασης στην ύδρευση και της βιώσιμης διαχείρισης του νερού (ΕΤΠΑ)
Προαγωγή της μετάβασης σε κυκλική οικονομία και σε αποδοτική ως προς τους πόρους
οικονομία (ΕΤΠΑ)
Ενίσχυση της προστασίας και της διατήρησης της φύσης, της βιοποικιλότητας και των
πράσινων υποδομών, μεταξύ άλλων σε αστικές περιοχές, και μείωση όλων των μορφών
ρύπανσης (ΕΤΠΑ)
Ενίσχυση της συνδεσιμότητας της Περιφέρειας

54.104.712,00

Ανάπτυξη και ενίσχυση βιώσιμης, ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή, έξυπνης και
διατροπικής εθνικής, περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας, με καλύτερη πρόσβαση στο
ΔΕΔ-Μ και διασυνοριακή κινητικότητα (ΕΤΠΑ)
Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την αναβάθμιση των μηχανισμών και
υποδομών για τη στήριξη της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής
περίθαλψης και της κοινωνικοοικονομικής ένταξης
Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της ικανότητας ένταξης των αγορών εργασίας και
της πρόσβασης σε ποιοτικές θέσεις απασχόλησης μέσω της ανάπτυξης των κοινωνικών
υποδομών και της προώθησης της κοινωνικής οικονομίας (ΕΤΠΑ)
Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά
βίου μάθησης χωρίς αποκλεισμούς μέσω της ανάπτυξης προσβάσιμων υποδομών,
συμπεριλαμβανομένων της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της εξ αποστάσεως και της
διαδικτυακής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΤΠΑ)
Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης περιθωριοποιημένων κοινοτήτων,
νοικοκυριών με χαμηλό εισόδημα και μειονεκτουσών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των
ατόμων με ειδικές ανάγκες, μέσω ολοκληρωμένων δράσεων που περιλαμβάνουν
υπηρεσίες στέγασης και κοινωνικές υπηρεσίες (ΕΤΠΑ)
Εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και ενίσχυση της
ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβάθμιας
υγειονομικής περίθαλψης, και προώθηση της μετάβασης από την ιδρυματική φροντίδα στη
φροντίδα που βασίζεται σε επίπεδο οικογένειας και τοπικής κοινότητας (ΕΤΠΑ)
Ενίσχυση του ρόλου του πολιτισμού και του βιώσιμου τουρισμού στην οικονομική
ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική καινοτομία (ΕΤΠΑ)
Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την αναβάθμιση των μηχανισμών και
υπηρεσιών για τη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού, της απασχόλησης, της
εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης, της κοινωνικοοικονομικής ένταξης, της
ισότητας των ευκαιριών και την αντιμετώπιση κινδύνων φτώχειας και αποκλεισμού

31.214.257,00

RSO1.1.
RSO1.2.
RSO1.3.
2
RSO2.1.
RSO2.4.

RSO2.5.
RSO2.6.
RSO2.7.

3
RSO3.2.

04.1

RSO4.1.

RSO4.2.

RSO4.3.

RSO4.5.

RSO4.6.
04.2

ESO4.1.

ESO4.3.

ESO4.4.

Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και μέτρα ενεργοποίησης για όλα τα άτομα που
αναζητούν εργασία, συγκεκριμένα, τους νέους, ιδίως μέσω της υλοποίησης των εγγυήσεων
για τη νεολαία, τους μακροχρόνια ανέργους και τις μειονεκτούσες ομάδες στην αγορά
εργασίας, και για τα οικονομικώς αδρανή άτομα, καθώς και μέσω της προώθησης της
αυτοαπασχόλησης και της κοινωνικής οικονομίας (ΕΚΤ+)
Προώθηση της ισόρροπης συμμετοχής των φύλων στην αγορά εργασίας, ισότιμων
συνθηκών εργασίας και καλύτερης ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής
ζωής, μεταξύ άλλων μέσω της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή φροντίδα παιδιών και
εξαρτώμενων ατόμων (ΕΚΤ+)
Προώθηση της προσαρμογής των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών
στην αλλαγή, της ενεργητικής και υγιούς γήρανσης, καθώς και ενός υγιούς και καλά
προσαρμοσμένου περιβάλλοντος εργασίας που αντιμετωπίζει τους κινδύνους για την υγεία
(ΕΚΤ+)

24.117.647,00
14.692.947,00
15.294.118,00
86.012.618,00
13.894.971,00
34.010.912,00

29.489.088,00
4.500.000,00
4.117.647,00

31.214.257,00

62.428.513,00

1.176.471,00

23.529.412,00

9.487.336,00

20.000.000,00

8.235.294,00
108.094.234,00

7.279.075,00

1.176.471,00

2.941.177,00
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Κωδ.

Προτεραιότητα/ Ειδικός στόχος

ESO4.6.

06.1

Προώθηση της ίσης πρόσβασης σε ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση και
κατάρτιση και της ολοκλήρωσής τους, ιδίως για τις μειονεκτούσες ομάδες, από την
προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα έως τη γενική και επαγγελματική εκπαίδευση και
κατάρτιση, έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και την εκπαίδευση και επιμόρφωση
ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης της μαθησιακής κινητικότητας για
όλους και της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρίες (ΕΚΤ+)
Προαγωγή της ενεργητικής ένταξης για προώθηση των ίσων ευκαιριών, της απαγόρευσης
των διακρίσεων και της ενεργού συμμετοχής, καθώς και βελτίωση της απασχολησιμότητας,
ειδικότερα των μειονεκτουσών ομάδων (ΕΚΤ+)
Προώθηση
της
κοινωνικοοικονομικής
ένταξης
υπηκόων
τρίτων
χωρών,
συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών (ΕΚΤ+)
Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως
οι Ρομά (ΕΚΤ+)
Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και οικονομικά
προσιτές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών που προάγουν την πρόσβαση σε
στέγαση και φροντίδα με επίκεντρο τον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής
περίθαλψης·
εκσυγχρονισμός
των
συστημάτων
κοινωνικής
προστασίας,
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της πρόσβασης στην κοινωνική προστασία, με
ειδική έμφαση στα παιδιά και στις μειονεκτούσες ομάδες· βελτίωση της προσβασιμότητας,
μεταξύ άλλων για τα άτομα με αναπηρίες, της αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας
των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και των υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης
(ΕΚΤ+)
Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή
κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων των απόρων και των παιδιών (ΕΚΤ+)
Ενίσχυση της Χωρικής Συνοχής στις αστικές περιοχές και την ενδοχώρα της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας
Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και
περιβαλλοντικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου
τουρισμού και της ασφάλειας στις αστικές περιοχές (ΕΤΠΑ)
Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και
περιβαλλοντικής τοπικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς, του
βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας σε περιοχές πλην των αστικών (ΕΤΠΑ)
Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ

06.2

Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+

ESO4.8.

ESO4.9.
ESO4.10.
ESO4.11.

ESO4.12.
5
RSO5.1.

RSO5.2.

Π/Υ (Δ.Δ.)
5.146.706,00

7.352.941,00

2.352.941,00
3.857.647,00
70.386.932,00

7.600.344,00
76.301.517,00
55.112.023,00

21.189.494,00

5.622.879,00
2.287.172,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΠΑ

315.684.496,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤ+

110.381.406,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

426.065.902,00
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Θεματική Επιτροπή «Θεσμών»
Θέσεις και προτάσεις Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας για την προώθηση
θεσμικών αλλαγών.
Η Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας, έχοντας ως σκοπό τη θεσμική αναβάθμιση του ρόλου της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης με σκοπό την ενίσχυση της τοπικής αυτονομίας, την
αποκέντρωση των λειτουργιών του κράτους και τον εξορθολογισμό των διαδικασιών
προς όφελος των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών, προτείνει ανά θεματική
ενότητα:
1. Καταστατική θέση αιρετών
Η θωράκιση της καταστατικής θέσης των αιρετών αποτελεί κρίσιμη θεσμική
προϋπόθεση για την ακώλυτη άσκηση των καθηκόντων τους και τη δυνατότητα να
αφοσιωθούν στο έργο της τοπικής αυτοδιοίκησης και τοπικής ανάπτυξης και στην
παροχή βέλτιστων υπηρεσιών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
Α) Αποδοχές:
✓ Κατάργηση των πληθυσμιακών κριτηρίων δυνάμει των οποίων καθορίζονται οι
αποδοχές των Δημάρχων προς το σκοπό όπως εξομαλυνθούν άλλως
εξορθολογισθούν οι ανισότητες. Εξομοίωση των αποδοχών τους με αυτές του
Γενικού Γραμματέα Υπουργείου.
✓ Εξομοίωση ως προς τις αποδοχές όλων των Αντιδημάρχων καθώς και όλων των
Προέδρων Δημοτικών Συμβουλίων, μεταξύ των, έτσι ώστε να μη διαχωρίζονται
σε αιρετούς δύο κατηγοριών. Ήτοι, να υπάρχουν μόνο έμμισθοι αντιδήμαρχοι
και οι Πρόεδροι των Δ.Σ. να λαμβάνουν το σύνολο της αντιμισθίας τους, χωρίς να
υφίστανται μειώσεις λόγω των τυχόν λοιπών αποδοχών τους.
✓ Επαναφορά αποζημίωσης για τη συμμετοχή στα Δημοτικά Συμβούλια σε όλους
του Δημοτικούς Συμβούλους. Το ύψος της να καθορίζεται με απόφαση των
οικείων Δημοτικών Συμβουλίων και έως ένα ορισμένο πλαφόν.
✓ Κατάργηση της νομοθετικής πρόβλεψης του αρ. 27 του Ν. 4670/2022
«Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και άλλες διατάξεις» βάσει της οποίας
αναστέλλεται η καταβολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων για το σύνολο
των συνταξιούχων, οι οποίοι έχουν ήδη αναλάβει ή αναλαμβάνουν από τη
δημοσίευση του νόμου, εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα σε
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, μετά το 62ο έτος ηλικίας. Δικαιολογητικό λόγο
της κατάργησης αποτελεί το ότι (παρ’ ότι με τον συγκεκριμένο νόμο
περιορίστηκε η μείωση των ακαθάριστων κύριων και επικουρικών συντάξεων
στο 30%, από το 60% που ίσχυε με τον Ν. 4387/2016), με την παραπάνω ρύθμιση
πλήττονται κυρίως οι απόστρατοι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων
Ασφαλείας, για τους οποίους η ίδια η Πολιτεία, αναγνωρίζοντας την προσφορά
τους στην ασφάλεια και την ευημερία της Ελλάδας, έχει μεριμνήσει για την
νόμιμη συνταξιοδότησή τους σε νεότερες, από τα προβλεπόμενα ηλικιακά όρια,
ηλικίες.
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Β) Άδειες αιρετών: Υποχρεωτικότητα παροχής αδειών στους αιρετούς για την άσκηση
των καθηκόντων τους ανεξαρτήτως της σχέσης εργασίας (π.χ. άδειες άνευ αποδοχών
στους εργαζόμενους στον Ιδ. Τομέα).
Γ) Μεταθέσεις αιρετών: Κατάργηση της πρόβλεψης της παρ. 7 του άρθρου 93 του Ν.
3852/2010, όπως ισχύει, και συγκεκριμένα της υποχρέωσης των δημοσίων
υπαλλήλων, που εκλέγονται ως αιρετοί, δυνάμει της οποίας εφόσον υφίσταται
δέσμευση παραμονής στην Υπηρεσία τους σε παραμεθόριο, η μετάθεσή τους γίνεται
αποκλειστικά σε άλλη παραμεθόρια περιοχή. Αναλυτικότερα η παρ. 7 αναφέρει:
«Δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι ν.π.δ.δ. ή υπάλληλοι κρατικών ν.π.ι.δ. και
δημοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα
ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, με οποιαδήποτε σχέση
εργασίας και εάν υπηρετούν, εκλεγόμενοι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, καθώς και
πρόεδροι και τα μέλη των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων δημοτικών και τοπικών
κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων, διαρκούσης της θητείας τους, δεν
μετατίθενται ούτε αποσπώνται εκτός των διοικητικών ορίων του δήμου στον οποίο
έχουν εκλεγεί. Οι υπάλληλοι αυτοί, εφόσον υπηρετούν στα διοικητικά όρια άλλου
δήμου, μετά από αίτησή τους μετατίθενται ή αποσπώνται εκεί όπου έχουν εκλεγεί.
Αν δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία ή θέση, μετατίθενται ή αποσπώνται στην
πλησιέστερη υπηρεσία προς τον δήμο όπου εξελέγησαν. Για τους υπηρετούντες σε
παραμεθόριες περιοχές που έχουν δέσμευση παραμονής στην υπηρεσία τους, η
παρούσα διάταξη έχει ισχύ μόνο για μετάθεση ή απόσπαση αποκλειστικά σε άλλη
παραμεθόρια περιοχή».
Ειδικότερα, προτείνεται η κατάργηση της τελευταίας πρότασης για λόγους ίσης
μεταχείρισης μεταξύ των αιρετών.
Δ) Τροποποίηση διατάξεων και επαναρρύθμιση θεμάτων αστικής, ποινικής και
πειθαρχικής ευθύνης που σε πολλές περιπτώσεις οδηγούν σε στοχοποίηση και
πολιτική ομηρία των αιρετών (νομοθεσία για αδέσποτα, αυτόφωρη διαδικασία
κλπ.).
Στ) Δημιουργία ειδικής πλατφόρμας της ΚΕΔΕ για τη διασύνδεση και πρόσβαση
των αιρετών όλων των Δήμων στις πληροφορίες που αφορούν την Αυτοδιοίκηση, τις
διαδικασίες, την εξυπηρέτηση των δημοτών, τα δικαιολογητικά ενεργειών κλπ.
Ζ) Δημιουργία Κώδικα Δεοντολογίας Αιρετών Τοπικής Αυτοδιοίκησης με πρόταση
της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ.
2. Ενίσχυση αυτοδυναμίας Δήμων
Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας η Διοικητική αυτοτέλεια των
Δήμων προϋποθέτει αρμοδιότητες πλήρεις και απόλυτες. Σε περίπτωση μεταβίβασης
εξουσιών οι ΟΤΑ πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζουν την άσκησή τους
στις τοπικές συνθήκες.
Α) Υποχρεωτικότητα διαβούλευσης με τους θεσμικούς φορείς της Τ.Α. (ΚΕΔΕ και
ΠΕΔ) κατά την εκπόνηση νόμων και διατάξεων και για όλα τα θέματα που την
αφορούν.
Ειδικά: α) Για θέματα αδειοδότησης και εγκατάστασης πάρκων ΑΠΕ, καθιέρωση
δεσμευτικότητας των αποφάσεων Δημοτικών Συμβουλίων, β) Για το μεταναστευτικό,
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δυνατότητα άσκησης βέτο για την εγκατάσταση προσφύγων σε περιοχές
αναγνωρισμένης ιστορικής, πολιτιστικής και τουριστικής σημασίας.
Β) Ενίσχυση αρμοδιοτήτων και πόρων. Μεταφορά αρμοδιοτήτων στην
Αυτοδιοίκηση μόνον με ταυτόχρονη μεταφορά οικονομικών και ανθρώπινων πόρων
και με τη σχετική υλικοτεχνική υποδομή.
Γ) Διάκριση αρμοδιοτήτων Α’ και Β΄ Βαθμού Αυτοδιοίκησης.
Δ) Αποκέντρωση φορολογικού συστήματος και παροχή των κατάλληλων εργαλείων
και μέσων, προκειμένου να διασφαλισθεί η δυνατότητα είσπραξης των εσόδων και
να μη διακινδυνεύεται η οικονομική θέση των Δήμων.
3. Εκλογικός Νόμος
Προτεινόμενες τροποποιήσεις Ν. 4804/2021 (Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών
Αρχών και λοιπές διατάξεις):
Α) Να αυξηθεί ο αριθμός των Δημοτικών Συμβούλων κατά 2 στους Δήμους με
πληθυσμό έως 50.000 κατοίκους και κατά 4 σε Δήμους με πληθυσμό 50.001 και
πάνω, για να υπάρχει καλύτερη εκπροσώπηση των τοπικών κοινωνιών και να
αμβλυνθεί η μείωση των αριθμού των συμβούλων που επέφερε ο νέος εκλογικός
νόμος.
Β) Το πληθυσμιακό κριτήριο για τις Δημοτικές Κοινότητες να μειωθεί από 300 σε 200
κατοίκους, λαμβάνοντας υπόψη και τη γενική μείωση του πληθυσμού βάσει της
απογραφής 2021.
Γ) Να αυξηθούν οι αντιδήμαρχοι κατά 1 στους Δήμους με πληθυσμό έως 50.000 και
κατά 2 σε Δήμους με πληθυσμό 50.001 και πάνω.
Δ) Σε Δήμους με πληθυσμό έως 30.000 κατοίκους να προσαυξάνεται ο αριθμός των
αντιδημάρχων έως τον αριθμό των δημοτικών ενοτήτων, με μέγιστο όριο τους 9.
4. Θεσμοθέτηση & ενίσχυση κοινωνικών δομών, προσωπικού και εξοπλισμού
Α) Ενίσχυση Γραφείων Απασχόλησης με προσωπικό και χρηματοδότηση και
απευθείας διασύνδεσή τους με τη ΔΥΠΑ (πρ. ΟΑΕΔ).
Β) Ενίσχυση των ΚΕΠ Υγείας, των Κοινωνικών Ιατρείων και των δομών στήριξης
ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, πχ ΑΜΕΑ και πληθυσμιακές ομάδες που βιώνουν
κοινωνικό αποκλεισμό, όπως Ρομά.
Γ) Ενίσχυση και επέκταση της δράσης «Βοήθεια στο Σπίτι». Πρόσληψη στους
Δήμους του συνόλου των εργαζομένων στις Δομές του Προγράμματος και άμεση
οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων της προκήρυξης 4Κ/2020 για τη στελέχωση και
την άρτια λειτουργία της δράσης.
Δ) Ενίσχυση προσωπικού μικρών Δήμων.
Ε) Μόνιμο σύστημα κινητικότητας για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ρητή πρόβλεψη ότι
για τη μετακίνηση υπαλλήλου απαιτείται προηγουμένως η σύμφωνη γνώμη του
Δημάρχου.
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Στ) Επαναφορά πρόβλεψης διορισμού Ιδιαίτερου Γραμματέα Δημάρχου. Θα γίνεται
με σχετική πρόβλεψη στον ΟΕΥ των Δήμων και εφόσον υπάρχει η ανάλογη
οικονομική δυνατότητα. Θα καταβάλλονται οι αποδοχές του ειδικού συνεργάτη και
θα ακολουθεί τη θητεία του Δημάρχου.
Ζ) Προσαρμογή των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στις πραγματικές
ανάγκες των Δήμων
•
•

Αλλαγή των κριτηρίων προσδιορισμού των θέσεων ανά Δήμο, ώστε να
λαμβάνεται υπόψη πέραν του πληθυσμού, η έκταση και ο αριθμός των
δημοτικών ενοτήτων.
Παροχή δυνατότητας στους Δήμους να επιλέγουν εκείνοι μεταξύ όλου του έτους,
την περίοδο απασχόλησης των συμβασιούχων, ανάλογα με τις δικές τους
περιόδους αιχμής (πχ. θερινή τουριστική σεζόν, χειμερινή σεζόν).

Η) Ενίσχυση υλικοτεχνικού και μηχανοκίνητου εξοπλισμού ΟΤΑ, ειδικά σε μέσα
Πολιτικής Προστασίας (για την αντιμετώπιση ακραίων φαινομένων, κλιματικής
αλλαγής κλπ.).
5. Νομοθεσία
Α) Κωδικοποίηση όλων των διατάξεων για την Αυτοδιοίκηση. Σύσταση ενιαίου
Κώδικα Αυτοδιοίκησης με πρόταση της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ.
Β) Επικαιροποίηση διατάξεων Κλεισθένη στα νέα δεδομένα, τις σύγχρονες
συναλλαγές, στη χρήση τεχνολογικών και οργανωτικών εργαλείων, στην εξ
αποστάσεως εξυπηρέτηση, τις διαδικτυακές συνεδριάσεις οργάνων και επιτροπών
κ.α. Σχετικά με τις συνεδριάσεις των οργάνων, να παρέχεται σε μόνιμη βάση, η
δυνατότητα στα Δημοτικά Συμβούλια να συνεδριάζουν υβριδικά ή μέσω
τηλεδιάσκεψης, κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης (π.χ. συμβάντα ανωτέρας βίας).
Γ) Απλούστευση διαδικασιών και μείωση γραφειοκρατίας.
Δ) Ηλεκτρονική διεύθυνση – ταυτότητα για κάθε ακίνητο που θα λειτουργεί ως
διεύθυνση αντικλήτου και η οποία θα χρησιμοποιείται από τους Δήμους για την
επικοινωνία και ειδοποίηση των ιδιοκτητών σχετικά με επείγοντα ζητήματα (πχ.
καθαρισμού οικοπέδων, κατεδαφίσεων, ζημιών κλπ.) ώστε να μην απαιτείται η
εξεύρεση όλων των ιδιοκτητών και να αποφεύγονται οι κωλυσιεργίες και δυσχέρειες.
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Θεματική Επιτροπή «Ισότητας»
Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης – Θέσεις και προτάσεις
της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας
1. Κατάρτιση και υιοθέτηση Σχεδίου Δράσης για την ένταξη της ισότητας των δύο
φύλων
Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων,
στο σύνολο των 25 Δήμων που αποτελούν την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, έχουν
υπογράψει και οι 25 την Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων.
Με βάση την Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων, κάθε Αρχή που έχει
υπογράψει ή/και πρόκειται να υπογράψει την Χάρτα, εντός εύλογης προθεσμίας από
την ημερομηνία υπογραφής της, πρέπει να καταρτίσει και να υιοθετήσει το δικό της
Σχέδιο Δράσης για την ένταξη της ισότητας των φύλων, το οποίο στη συνέχεια θα
εφαρμόζει. Χρειάζεται, λοιπόν, να ενημερώσουμε για τη διάταξη αυτή όλους τους
Δήμους, ώστε όσοι δεν έχουν δημιουργήσει και καταρτίσει το δικό τους Σχέδιο, να το
υλοποιήσουν και όσοι το έχουν καταρτίσει, να μας ενημερώσουν για τους τρόπους
εφαρμογής του στην τοπική τους κοινωνία.
2. Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων από όλους τους Δήμους
Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.70Α του ν.3852/2010, όπως αυτό προστέθηκε με τις
διατάξεις του αρ.6 του ν.4604/2019 (με την αριθμ.1/30.1.2020 Εγκύκλιο της Γενικής
Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων δόθηκαν οδηγίες για
την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4604/2019), προβλέπεται η σύσταση Δημοτικής
Επιτροπής Ισότητας σε κάθε Δήμο, αφενός με συμβουλευτικό ρόλο προς το Δημοτικό
Συμβούλιο και αφετέρου ως συνδετικός κρίκος με τη Γενική Γραμματεία
Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων.
1. Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας συγκροτείται με Απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου και αποτελείται από τα εξής μέλη:
α. Έναν (1) Αντιδήμαρχο ή εντεταλμένο ή Δημοτικό/ή Σύμβουλο ως Πρόεδρο, που
ορίζεται από τον/την Δήμαρχο,
β. Έναν (1) Δημοτικό/ή Σύμβουλο των λοιπών Παρατάξεων του Δημοτικού
Συμβουλίου, που ορίζεται με μεταξύ τους ψηφοφορία [ Με την παρ.3 του αρ.45
του ν.4647/2019 ορίζεται ότι «3. Οι διατάξεις των δύο πρώτων εδαφίων της
παρ.1 του αρ.6 του ν.4623/2019 ισχύουν αναλόγως και για τη σύσταση των
Επιτροπών των άρθρων 70, 70Α, 164 και 164Α του ν.3852/2010, καθώς και για τη
συμμετοχή Αιρετών εκπροσώπων των Ο.Τ.Α. σε Επιτροπές, Συμβούλια και λοιπά
συλλογικά όργανα πάσης φύσεως νομικών προσώπων, κληροδοτημάτων και
σωματείων…». Σύμφωνα με τα δύο πρώτα εδάφια της παρ.1 του αρ.6 του
ν.4623/2019, όπως αντικαταστάθηκαν με το αρ.177 παρ.3 του ν.4635/2019: «1.
Όπου στις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών
πράξεων, προβλέπεται ο ορισμός μελών στη Διοίκηση των Νομικών Προσώπων
των Δήμων και των Περιφερειών, καθώς και των Συνδέσμων τους, κατά
συγκεκριμένη αναλογία, τα 3/5 επί του συνόλου των μελών με τους αναπληρωτές
τους, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου,
ορίζονται από τον Δήμαρχο ή τον Περιφερειάρχη, αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα μέλη,
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αφαιρουμένων τυχόν μελών που ορίζονται εκ της θέσεώς τους (ex officio) ή
υποδεικνύονται από φορείς, ορίζονται από τις λοιπές Παρατάξεις με μεταξύ τους
ψηφοφορία.» ],
γ. Έναν (1) υπάλληλο της Κοινωνικής Υπηρεσίας ή της Υπηρεσιακής Μονάδας
Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων του Δήμου, που
ορίζεται από τον/την Δήμαρχο,
δ. Έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του Δήμου,
ε. Έναν (1) εκπρόσωπο τοπικού επαγγελματικού/εμπορικού συλλόγου ή
συνεταιριστικής
οργάνωσης,
που
υποδεικνύεται
από
τον
επαγγελματικό/εμπορικό σύλλογο ή την συνεταιριστική οργάνωση αντίστοιχα,
στ.
Έναν
(1)
εκπρόσωπο
τοπικού
γυναικείου/φεμινιστικού
συλλόγου/φεμινιστικής οργάνωσης ή μη κυβερνητικής οργάνωσης με δράση στα
θέματα της ισότητας των φύλων, που υποδεικνύεται από τον σύλλογο ή την
οργάνωση αντίστοιχα,
ζ. Δύο (2) εμπειρογνώμονες δημότες με ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων που
ορίζονται από τον/την Δήμαρχο.
✓ Με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να καθορίζονται ειδικότερα
ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας της. Προτείνεται δε για την ορθή και
απρόσκοπτη συγκρότηση της Επιτροπής, η έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας και
μάλιστα πριν τη συγκρότησή της, στον οποίο να καθορίζονται τα σχετικά ως άνω
θέματα. Επισημαίνεται, τέλος, ότι τα μέλη της Επιτροπής για τη συμμετοχή τους
σε αυτή δεν λαμβάνουν κανενός είδους αμοιβή ή αποζημίωση.
Η διάρκεια της θητείας της ακολουθεί τη θητεία των Δημοτικών Αρχών κατ’
αναλογία της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (κατ΄ ανάλογη εφαρμογή των
διατάξεων του αρ.76 του ν.3852/2010 ως ισχύει, για την επίτευξη της
ομοιόμορφης λειτουργίας των συμβουλευτικών οργάνων).
✓ Η Επιτροπή:
α) σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου συμμετέχει και υποστηρίζει
την ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές του Δήμου, εισηγείται και
συμμετέχει στην εκπόνηση σχεδίων δράσης για την ισότητα των φύλων σε τοπικό
επίπεδο,
β) διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου τη
λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των
φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής,
γ) συνεργάζεται με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, τις αρμόδιες,
κατά περίπτωση, υπηρεσιακές μονάδες του Δήμου και με δομές και
συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προώθησης θεμάτων
ισότητας των φύλων και δικαιωμάτων των γυναικών σε τοπικό επίπεδο και
δ) συνεργάζεται με τις δομές του Δικτύου της ανωτέρω Γενικής Γραμματείας για
την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, καθώς και με φορείς
της κοινωνίας των πολιτών ενδεικτικά, όπως προκύπτει από την Αιτιολογική
Έκθεση του ν.4604/2019, η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας αναλαμβάνει την
συνδιοργάνωση
ενημερωτικών
εκδηλώσεων,
ημερίδων/συνεδρίων,
επιμορφωτικών
προγραμμάτων
και
σεμιναρίων
σε
θέματα
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κακοποίησης/πρόληψης της βίας, υγείας, γυναικείας απασχόλησης και πολιτικών
ίσων ευκαιριών, ενίσχυσης της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης
συνεργασία με τις γυναίκες καλλιτέχνιδες των Δήμων και των Περιφερειών σε
συνεργασία με την Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση και με τις μονάδες υγείας για
ενημερωτικές εκδηλώσεις που θα απευθύνονται σε μαθητές και μαθήτριες των
Δήμων, κλπ.
3. Προτάσεις για την προώθηση και εφαρμογή της ισότητας των φύλων στους
Δήμους
Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ενσωμάτωση και την επίτευξη της ισότητας
των φύλων στην τοπική κοινωνία είναι ίσως ο σημαντικότερος, καθώς είναι ο θεσμός
που ασκεί άμεση διοίκηση και είναι σε απόλυτη εναρμόνιση με τις ανάγκες των
πολιτών.
Στο πλαίσιο αυτό, ο εκάστοτε Δήμος είναι υπεύθυνος να εφαρμόζει πρακτικές και να
καθορίζει τις ενέργειες και τα μέσα που θα πρέπει να χρησιμοποιήσει, ώστε να
προωθεί την ισότητα των φύλων στην πράξη, στα όρια της αρμοδιότητάς του.
Α. Βελτίωση ποιότητας ζωής
Η ποικιλία των ρόλων που καλούνται να υπηρετήσουν οι γυναίκες σήμερα, καθιστούν
την καθημερινότητά τους κουραστική και πολλές φορές ο ποιοτικός χρόνος είναι
περιορισμένος. Ο εκάστοτε Δήμος, στοχεύοντας στη βελτίωση της καθημερινότητας,
χρειάζεται να προχωρήσει στη δημιουργία υποδομών και τη βελτίωση των
κοινοχρήστων χώρων, ώστε να υπάρχουν χώροι φιλόξενοι και προσιτοί σε παρέες
γυναικών και ανδρών, σε μαμάδες με παιδιά αλλά και ολόκληρης της οικογένειας.
Χώροι ευχάριστοι, που θα διευκολύνουν την επισκεψιμότητα και θα αποφορτίζουν
από τα βάρη της καθημερινότητας, περνώντας ποιοτικό χρόνο με μηδενική
οικονομική επιβάρυνση.
Β. Προαγωγή προστασίας και ασφάλειας
Με στόχο την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και ιδιαίτερα των
γυναικών, που αποτελούν συνήθως θύματα επιθέσεων, ο εκάστοτε Δήμος, μέσω των
Οργανισμών Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας, μπορεί να οργανώνει δωρεάν
μαθήματα αυτοπροστασίας και μαθήματα τεχνικών αντιμετώπισης πιθανών
επιθέσεων. Παράλληλα, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, να
προχωρήσουν στην αύξηση του φωτισμού στους κοινόχρηστους χώρους,
προκειμένου να συμβάλλουν στην καταπολέμηση της βίας ενάντια των γυναικών και
πιθανών επιθέσεων. Τέλος σε συνεργασία με τις κατά τόπους Αστυνομικές Αρχές, να
υποστηρίξουν την ενίσχυση της Αστυνόμευσης των περιοχών της αρμοδιότητάς τους.
Γ. Ενίσχυση υπηρεσιών παιδείας, κοινωνικής πολιτικής και πολιτισμού
Σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση και ένταξη της ισότητας των φύλων στις τοπικές
κοινότητες διαδραματίζουν τα Νομικά Πρόσωπα και ιδιαίτερα οι Οργανισμοί
Κοινωνικής Προστασίας και Πολιτισμού σε συνδυασμό και με τα Κέντρα Δια Βίου
Μάθησης των Δήμων.
1. Στο πλαίσιο της ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση και κατάρτιση των γυναικών,
τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης μπορούν να εντάξουν στα προγράμματά τους
μαθήματα με έμφαση στις άνεργες γυναίκες.
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2. Δημιουργία Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας, σε κάθε Δήμο ή έστω στην έδρα κάθε
Περιφερειακής Ενότητας, με στόχο την υποστήριξη της επανένταξης ανδρών και
κυρίως γυναικών που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία. Μέσω των Γραφείων
αυτών, να μπορούν να υλοποιούνται δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης, με ισότιμη
συμμετοχή ανδρών και γυναικών.
3. Με στόχο την διευκόλυνση και εναρμόνιση της επαγγελματικής με την
οικογενειακή ζωή της γυναίκας, οι Οργανισμοί Κοινωνικής Προστασίας μπορούν να
ενισχύσουν τα προγράμματα των παιδικών σταθμών, των Κ.Δ.Α.Π. και Κ.Δ.Α.Π. ΜΕΑ,
προκειμένου να ελαφρυνθεί η μητέρα από κάθε άγχος και να είναι σίγουρη για τη
δημιουργική ενασχόληση των παιδιών τις ώρες που εκείνη είτε εργάζεται είτε
απασχολείται με κάτι στον ελεύθερο, προσωπικό της χρόνο.
4. Προς την ενίσχυση της δημιουργικής απασχόλησης των γυναικών, ο Οργανισμός
Κοινωνικής Προστασίας σε συνδυασμό με τον Οργανισμό Πολιτισμού, μπορούν να
εντάξουν στα προγράμματά τους δράσεις, όπου γυναίκες κάθε ηλικίας (από έφηβες
έως ηλικιωμένες) θα μπορούν να συμμετέχουν και περνούν τον ελεύθερό τους χρόνο
ευχάριστα με παράλληλη δυνατότητα φύλαξης παιδιών.
Δ. Συνέχιση λειτουργίας κι ενίσχυση των δομών συμβουλευτικής, κοινωνικής και
ψυχολογικής υποστήριξης
Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αυτή τη στιγμή λειτουργούν 3 δομές με κύρια
στόχευση την παροχή βοήθειας σε γυναίκες θύματα κακοποίησης, οι οποίες είναι:
➢ Ο Ξενώνας Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας στη Λαμία.
➢ Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στη Χαλκίδα.
➢ Το Συμβουλευτικό Κέντρο Κακοποιημένων Γυναικών στη Θήβα.
Ως μέλη της Επιτροπής, χρειάζεται να προωθήσουμε και να αναζητήσουμε, σε
συνεργασία με όλους τους Δήμους της Περιφέρειας, Ευρωπαϊκά Προγράμματα και
κονδύλια ώστε να δημιουργηθούν συμβουλευτικά κέντρα και χώροι φιλοξενίας
κακοποιημένων γυναικών και σε άλλους Δήμους, με κύρια στόχευση να αυξηθεί ο
αριθμός σε τουλάχιστον 1 δομή ανά έδρα Περιφερειακής Ενότητας.
Επιπρόσθετα, στις ήδη υπάρχουσες δομές:
•

να ενισχυθεί το επιστημονικό προσωπικό και ιδιαίτερα με έναν (1) Νομικό
Σύμβουλο,

•

να υπάρχει δυνατότητα παροχής βοήθειας και στήριξης και σε άντρες θύματα
κακοποίησης,

•

να οργανώνονται εβδομαδιαίως συναντήσεις και εκδηλώσεις κλειστού τύπου,
όπου γυναίκες και άντρες θα μπορούν να εκφράσουν ανησυχίες και φόβους
σχετικά με διάφορα ζητήματα της καθημερινότητάς τους, συζητώντας με
εξειδικευμένους ψυχολόγους και κοινωνιολόγους, οι οποίοι θα παρέχουν
ψυχοκοινωνική και συμβουλευτική υποστήριξη.

Ε. Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση
Σημαντικός είναι ο ρόλος του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων στην έγκαιρη
και έγκυρη ενημέρωση σχετικά με την ισότητα των φύλων και την ενίσχυση των ρόλων
της γυναίκας:
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1. Εκστρατείες ενημέρωσης σχετικά με τα είδη κακοποίησης και τους τρόπους
αντιμετώπισής τους.
2. Ημερίδες για θέματα πρόληψης και προαγωγής της υγείας και για τα δύο φύλα,
σε συνεργασία με Μονάδες Υγείας και εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό.
3. Καμπάνιες ενημέρωσης και προώθησης των αρχών της Ισότητας των φύλων, των
ίσων ευκαιριών, της αξιοπρεπούς διαβίωσης και συμβίωσης και των οφελών
αυτής.
4. Δημιουργία ηλεκτρονικού υλικού ενημερωτικού χαρακτήρα (τύπου banner) στις
διαδικτυακές σελίδες των Δήμων, για διάφορα θέματα που αφορούν στην
ισότητα των φύλων.
Δεδομένου ότι οι συνέργειες πάντα αποφέρουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα
και με στόχο την αποφυγή της αποσπασματικότητας των δράσεων σε τοπικό επίπεδο,
κρίνεται αναγκαία η συνεργασία των Δήμων, των Δομών Υποστήριξης
Κακοποιημένων Γυναικών και των Π.Ε.Δ. για την υλοποίηση ανάλογων ενημερωτικών
εκστρατειών σε περιφερειακό επίπεδο.
ΣΤ. Ανθρώπινο δυναμικό Δήμου.
Ο κάθε Δήμος οφείλει να ακολουθεί το σχέδιο ένταξης της ισότητας και εντός των
διοικητικών του υπηρεσιών, όπως άλλωστε ορίζει και ο Ν. 3488/2006 σχετικά με την
ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών όσον αφορά στην απασχόληση, στην
επαγγελματική εκπαίδευση και ανέλιξη, στους όρους και τις συνθήκες εργασίας.
Σε εφαρμογή, λοιπόν, του παραπάνω Νόμου και με στόχο την ουσιαστική εφαρμογή
του, ο Δήμος θα πρέπει:
1. Να οργανώνει σεμινάρια εσωτερικής επιμόρφωσης του προσωπικού σχετικά με
τα εργασιακά δικαιώματα, τις απαγορεύσεις σχετικά με την άμεση και έμμεση
διάκριση, την παρενόχληση και σεξουαλική παρενόχληση σε χώρο εργασίας και
τις νομικές δυνατότητες αντιμετώπισης των ανωτέρω.
2. Να προωθεί την από κοινού συμμετοχή των γυναικών και των ανδρών σε
επιτροπές και γενικά σε κέντρα λήψης αποφάσεων.
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Θεματική Επιτροπή «Κοινωνικής Πολιτικής &
Αλληλεγγύης»
Υφιστάμενη Κατάσταση
Η παρατεταμένη οικονομική ύφεση, στη συνέχεια η πανδημία του COVID19 και τώρα
πλέον η ενεργειακή κρίση έχουν προκαλέσει σημαντική μείωση του διαθέσιμου
ατομικού και οικογενειακού εισοδήματος στη Στερεά Ελλάδα και διατηρούν σε πολύ
υψηλά επίπεδα, για περισσότερο από 10 χρόνια, το ποσοστό του πληθυσμού που
ήδη βιώνει ή απειλείται άμεσα να βρεθεί σε καθεστώς φτώχειας και κοινωνικού
αποκλεισμού. Οι απανωτές μορφές κρίσεων (δημοσιονομική, υγειονομική,
ενεργειακή) με τις οποίες έχει βρεθεί αντιμέτωπη η χώρα μας έχουν εντείνει το
φαινόμενο της φτωχοποίησης του πληθυσμού με την εμφάνιση και νέων μορφών
φτωχοποίησης (π.χ. ελευθέρων επαγγελματιών, εμπόρων και άλλων μικρομεσαίων
επιχειρηματιών).
Το κοινωνικό κράτος έχει δεχθεί ισχυρό πλήγμα με αποτέλεσμα πολλές δομές είτε να
έχουν εγκαταλειφθεί, είτε να λειτουργούν υποστελεχωμένες, με αποτέλεσμα να μην
παρέχονται οι προβλεπόμενες ή/και οι επιθυμητές υπηρεσίες προς τους πολίτες.
Η πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση ουσιαστικά έχει αναλάβει το μεγαλύτερο
βάρος για την συνέχιση και την αναδόμηση του Κοινωνικού Κράτους. Ωστόσο, οι
ανάγκες είναι πολλές και πρέπει να αναληφθούν άμεσα πρωτοβουλίες για να
μπορέσουν οι Δήμοι να ανταπεξέλθουν επαρκώς.

Θέσεις και προτάσεις Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας για την αναβάθμιση
της κοινωνικής πολιτικής και την προώθηση της αλληλεγγύης.
Η Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας θέτοντας τις ανάγκες των Δήμων και των πολιτών σε πρώτο
πλάνο και όντας άρτιος γνώστης της υφιστάμενης κατάστασης στον τομέα της
κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης διατυπώνει τις ακόλουθες προτάσεις:
✓ Ενδυνάμωση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας των Δήμων και των
υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της δράσης «Βοήθεια στο Σπίτι» με το
απαραίτητο στελεχιακό δυναμικό, εξοπλισμό και οικονομικούς πόρους, έτσι
ώστε να μπορούν να εξυπηρετηθούν άμεσα και ποιοτικά οι ευάλωτες
πληθυσμιακές ομάδες.
✓ Σε σχέση με το «Βοήθεια στο Σπίτι» κρίνεται απαραίτητη η άμεση ολοκλήρωση
της διαδικασίας προσλήψεων βάσει της προκήρυξης 4Κ/2020 και η διασφάλιση
της πρόσληψης όλου του προσωπικού που εργάζεται στις Δομές του
Προγράμματος και έχει προσφέρει τα μέγιστα όλα αυτά τα χρόνια στο κοινωνικό
σύνολο.
✓ Δημιουργία γραφείων παροχής κοινωνικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών στις
Π.Ε.Δ., τα οποία θα έχουν ως στόχο την ενημέρωση και την δικτύωση των Δήμων.
Ανάμεσα στις αρμοδιότητες των γραφείων θα είναι η έρευνα και η ενημέρωση
των Δήμων για χρηματοδοτικά προγράμματα και δράσεις κοινωνικής πολιτικής,
η τεχνική υποστήριξη των Δήμων για τη συμμετοχή τους στις δράσεις αυτές, η
διάχυση καλών πρακτικών, η υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης του
κοινού, η υλοποίηση σεμιναρίων προς τους Δήμους κ.α. Για την άρτια λειτουργία
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✓
✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓
✓

των γραφείων κρίνεται απαραίτητη η πρόσληψη εξειδικευμένου επιστημονικού
προσωπικού.
Διατήρηση των υφιστάμενων κοινωνικών δομών (π.χ. Κέντρων Κοινότητας,
ΚΗΦΗ, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, Κοινωνικά Παντοπωλεία, Δομές για κακοποιημένες
γυναίκες, κλπ) στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027. Μονιμοποίηση των
Δομών και πρόβλεψη σχετικής χρηματοδότησης, καθώς παρέχουν πολύ
σημαντικές υπηρεσίες και έχουν αναβαθμίσει το επίπεδο κοινωνικής πρόνοιας
και αλληλεγγύης.
Ένταξη του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στο κοινωνικό τιμολόγιο παροχής
ρεύματος.
Επαναπροσδιορισμός των κριτηρίων χορήγησης του Κοινωνικού Επιδόματος
Αλληλεγγύης, ώστε να καταβάλλεται ανεξάρτητα από την καταβολή άλλων
επιδομάτων.
Αναπροσαρμογή των κριτηρίων πρόσληψης προσωπικού για κοινωφελή εργασία
και παροχή δυνατότητας στους Δήμους να επιλέξει προσωπικό με αξιολογικά
κριτήρια ή να παρατείνει τη σύμβασή του, εφόσον κρίνεται αναγκαίο.
Θεσμοθετημένη 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.
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. Το συγκεκριμένο μοντέλο θα μπορούσε να λειτουργήσει
συνεργατικά με τη δράση Βοήθεια στο Σπίτι.
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.
Ενίσχυση και θεσμοθέτηση νέων μοντέλων παροχής κοινωνικών υπηρεσιών που
θα στηρίζονται στον εθελοντισμό.
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.
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Θεματική Επιτροπή «Οικονομικών των Ο.Τ.Α.»
Υφιστάμενη Κατάσταση
Οι Δήμοι καλούνται να διαδραματίσουν όλο και μεγαλύτερο ρόλο με περισσότερες
αρμοδιότητες και ευθύνες, οι οποίες δεν συνοδεύονται πάντα με τους ανάλογους
πόρους. Βασικό έσοδο των Δήμων είναι οι ανταποδοτικές υπηρεσίες, οι οποίες εν
μέσω της ενεργειακής κρίσης και σε συνέχεια της πανδημίας του κορωνοϊού έχουν
πρόβλημα εισπραξιμότητας εξαιτίας της οικονομικής ανάσχεσης. Η προσπάθεια
διατήρησης των ανταποδοτικών σε χαμηλό επίπεδο δεν είναι πάντα εφικτή εξαιτίας
του κόστους προμήθειας ενέργειας και καυσίμων που αποτελούν βασικά στοιχεία
των υπηρεσιών ανταποδοτικότητας.
Ταυτόχρονα, η ενεργειακή κρίση και η πανδημία έχουν αυξήσει τις οικονομικές
ανάγκες των Δήμων δημιουργώντας σε πολλές περιπτώσεις ανάλωση των
αποθεματικών τους και οικονομική δυσχέρεια. Η προσπάθεια για την οικονομική
εξυγίανση των Δήμων γίνεται σε βάρος του επιπέδου των παρεχομένων υπηρεσιών
και των επενδύσεων σε έργα από τους Δήμους.

Θέσεις και προτάσεις Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας για την
οικονομική βιωσιμότητα των ΟΤΑ Α’ βαθμού
Σε αυτό το περιβάλλον, η Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας καλείται όχι απλώς να συμβάλλει
στην επίλυση των προβλημάτων των Δήμων, αλλά και να προχωρήσει αφενός στην
διαμόρφωση των προϋποθέσεων αντιμετώπισης της ενεργειακής, υγειονομικής και
ανθρωπιστικής κρίσης, ως απόρροια της πληθωριστικής αύξησης των τιμών, της
πανδημίας του κορωνοϊού και αφετέρου στην αναβάθμιση του ρόλου των Δήμων,
προκειμένου να επιτελέσουν αποτελεσματικά τον ρόλο τους.
Στις σημερινές συνθήκες, είναι αναγκαίο όσο ποτέ άλλοτε, η Τοπική Αυτοδιοίκηση να
ξεκαθαρίσει τους στόχους της και να επεξεργαστεί ένα πρόγραμμα βραχυπρόθεσμων
και μακροπρόθεσμων στόχων και ένα σαφές πλαίσιο διεκδικήσεων.
Μέτρα με άμεσο χαρακτήρα
✓ Διατήρηση της ρύθμισης οφειλών των δημοτών, ληξιπρόθεσμων και μη, και
πρόβλεψη μη επιβολής προσαυξήσεων για όλο το διάστημα που διαρκεί η
ενεργειακή κρίση καθώς επίσης και αύξηση του αριθμού των δόσεων.
✓ Δυνατότητα οριστικής διαγραφής των υποχρεώσεων οφειλετών πλέον της
20ετίας με απόφαση Δ.Σ., χωρίς ευθύνες για την οικονομική υπηρεσία.
✓ Άρση της υποχρεωτικής ισοσκέλισης της ανταποδοτικής υπηρεσίας. Σε
περιπτώσεις που ο Δήμος έχει ικανά έσοδα από άλλες πηγές για να μπορεί να
ενισχύσει περαιτέρω την ανταποδοτική του υπηρεσία.
✓ Άμεση πρόσληψη και χρηματοδότηση της στελέχωσης της θέσης του
εσωτερικού ελεγκτή των Δήμων.
✓ Απελευθέρωση των απαγορεύσεων πρόσληψης προσωπικού, εφόσον
υπάρχουν επαρκείς ίδιοι πόροι.
✓ Ολοκλήρωση θεσμικού πλαισίου για τη σύσταση και τη λειτουργία της
Δημοτικής Αστυνομίας.
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✓ Κάλυψη των κενών θέσεων στις Πολεοδομίες κατά προτεραιότητα.
✓ Αύξηση του μεριδίου των Δήμων από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ).
✓ Μείωση των επιτοκίων των οφειλών των Δήμων προς το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων στο επίπεδο του επιτοκίου της Ε.Κ.Τ.
✓ Να γίνει αποδεκτή η πρόταση για διεκδίκηση των παρακρατηθέντων πόρων
που προβλέπονται από τον Νόμο Καλλικράτη, με τη σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΕ.
✓ Απόδοση πόρων που είναι αναγκαίοι για τη συντήρηση και λειτουργία
μεταφερόμενων δομών.
✓ Κάλυψη εξόδων μετακίνησης όλων των Δημοτικών Συμβούλων σε όλους τους
Δήμους.
✓ Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών των Δημοτικών Επιχειρήσεων σύμφωνα με
τις προτάσεις της ΚΕΔΕ.
✓ Σταθερή αύξηση των μηνιαίων ΚΑΠ σε όλους του Δήμους της χώρας για την
αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλεί η ενεργειακή κρίση με μείωση
εσόδων και αύξηση λειτουργικών δαπανών.
✓ Διεξαγωγή σεμιναρίων για την Οικονομική Υπηρεσία σχετικά με τις συνεχείς
αλλαγές του θεσμικού πλαισίου.
✓ Καθιέρωση πρόσθετης ετήσιας χρηματοδότησης για την πολιτική προστασία με
έμφαση στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της χειμερινής περιόδου.
✓ Ηλεκτρονική αποστολή καταστάσεων ακαθαρίστων εσόδων επαγγελματιών
από τη ΑΑΔΕ στους Δήμους, που αφορούν στο τέλος παρεπιδημούντων και
διαχωρισμός αυτών.
✓ Επαρκής χρηματοδότηση των δαπανών για τα αδέσποτα.
✓ Επαρκής χρηματοδότηση για τις πολυσύχναστες παραλίες και τις παραλίες με
γαλάζια σημαία.
✓ Απαλλαγή διοδίων για τα οχήματα καθαριότητας ή μεταφοράς απορριμμάτων
των Δήμων.
✓ Ο φόρος εισοδήματος των Δήμων να υπολογίζεται βάσει των εισπραχθέντων
εσόδων.
✓ Διατήρηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης έως το πέρας της
ενεργειακής κρίσης.
✓ Έναρξη της ψηφιακής πλατφόρμας δήλωσης τετραγωνικών.
Μέτρα με μακροπρόθεσμο χαρακτήρα
✓ Μετατροπή Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σε Δημοτική Τράπεζα.
✓ Ενίσχυση από το Κράτος των οργανισμών που σκοπό έχουν την παροχή
τεχνογνωσίας και γενικότερα την ερευνητική στήριξη των Δήμων (π.χ. σύσταση
Ινστιτούτων).
✓ Επανεξέταση των ΚΑΠ με έμφαση στα νεότερα δεδομένα κόστους
παρεχόμενων υπηρεσιών και λειτουργικών αναγκών των Δήμων.
✓ Επαναφορά προληπτικού ελέγχου στους Δήμους.
Πρόταση σχετικά με το ενεργειακό κόστος
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Σχετικά με τις τελευταίες εξαγγελίες του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ.
Σκρέκα, περί μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας από τους Δήμους της χώρας και
των τιμωρητικών μέτρων που αφορούν τις προσλήψεις και τις χρηματοδοτήσεις μας,
έχουμε να επισημάνουμε τα εξής:
Η αφαίρεση της ρήτρας αναπροσαρμογής δεν απέφερε κανένα αποτέλεσμα στη
μείωση του κόστους, δεδομένης της υπερβολικής αύξησης στην τιμή ανά κιλοβατώρα
(KWh).
Η γνωστοποίηση, στο τέλος κάθε μήνα, της τιμής ανά KWh για τον επόμενο μήνα,
προκαλεί αδυναμία τόσο στη σύνταξη όσο και στην υλοποίηση του προϋπολογισμού
των Δήμων, καθώς και στην απαίτηση σύνταξης και έγκρισης 12 κανονιστικών
αποφάσεων που αφορούν τα ανταποδοτικά τέλη του κάθε Δήμου. Αυτό οφείλεται
κυρίως στην διαρκώς αυξανόμενη τιμή του ρεύματος.
Η δυνατότητα της μείωσης κατανάλωσης δεν είναι εφικτή, ειδικά στους Δήμους που
διαθέτουν αντλιοστάσια για την παροχή πόσιμου ύδατος (ύδρευση), αποχέτευσης
και άρδευσης των καλλιεργειών των δημοτών. Σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται
εύκολα αντιληπτό ότι η κατανάλωση είναι άμεσα εξαρτώμενη από τις καιρικές
συνθήκες, ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
Η προτεραιοποίηση της ίδρυσης και σύνδεσης στο δίκτυο ενεργειακών κοινοτήτων
των Δήμων δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής, εξαιτίας της έλλειψης ηλεκτρικού χώρου
στους υποσταθμούς υψηλής προς μέση τάση, σχεδόν σε όλους τους Δήμους της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Οι Δήμοι και οι ΔΕΥΑ δεν επιδοτούνται στην κατανάλωση ρεύματος, όπως συμβαίνει
με τα νοικοκυριά.
Προκειμένου οι Δήμοι και οι ΔΕΥΑ να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις υπέρογκες
αυξήσεις της τιμής του ρεύματος (χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι η τιμή της KWh
στο αγροτικό τιμολόγιο από 0,065€ πριν από 15 μήνες, έφτασε σήμερα περίπου στα
0,40€) προτείνουμε τα εξής:
1) Η επιπλέον χρηματοδότηση ανά Δήμο να γίνεται με βάση τις καταναλώσεις
τους και όχι με βάση την κατανομή των ΚΑΠ. Συγκεκριμένα, η επιδότηση του
Κράτους να κατανέμεται ανά Kwh, αναλογικά με την κατανάλωση, σε όλους
τους Δήμους και τις ΔΕΥΑ.
2) Η επιπλέον χρηματοδότηση να γίνεται στην πηγή (δηλαδή στον προμηθευτή
ενέργειας του κάθε Δήμου) έτσι ώστε εν τέλει η τιμή ανά KWh, που
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της χρέωσης των Δήμων, να κυμαίνεται
στα επίπεδα του Ιουνίου του 2021.
3) Η δημιουργία ενιαίου τιμολογίου χρέωσης των Δήμων, με τιμή ανά KWh
πλησίον σε αυτή που ισχύει για τα οικιακά τιμολόγια, δεδομένης της
ανταποδοτικότητας που προσφέρουμε ως Δήμοι είτε μέσω των ΦΟΠ, είτε
μέσω των ανταποδοτικών υπηρεσιών ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης.
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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
N. 3852 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 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 και κυρίως διότι η
απόδοση αρμοδιοτήτων, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, δεν
συνοδευόταν από τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη άσκησή τους.
Σήμερα, οι Δήμοι παρουσιάζουν ελλείψεις σε προσωπικό και δη σε επιστημονικό
προσωπικό, συσσωρευμένα χρέη, μεγάλο φόρτο εργασίας που τρέφει τη
γραφειοκρατία, συνεχώς αυξανόμενη υποχρηματοδότηση καθώς και 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 τεχνολογική ανάπτυξη διαμορφώνει συνεχώς νέες συνθήκες και παρέχει νέες
δυνατότητες επομένως μπορεί να δώσει λύσεις στα οργανωτικά προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι Δήμοι. Είναι γεγονός ωστόσο, ότι το Κράτος αλλά και οι Δήμοι δεν
έχουν δείξει γρήγορα αντανακλαστικά, ώστε να ενσωματώσουν τις νέες τεχνολογίες
και τα πλεονεκτήματα που τις συνοδεύουν στην καθημερινή τους λειτουργία.
Πέραν των υπολοίπων παραγόντων, η πανδημία του κορωνοϊού, προέταξε για μια
ακόμη φορά την αναγκαιότητα της τεχνολογικής μεταρρύθμισης του Κράτους. Κατά
την περίοδο της έξαρσης της πανδημίας υιοθετήθηκε η τηλεργασία και έγινε
προσπάθεια για την κατά το δυνατόν αρτιότερη απομακρυσμένη εξυπηρέτηση του
πολίτη. Στην προσπάθεια αυτή έγιναν αρκετά σημαντικά βήματα, δημιουργήθηκαν
πλατφόρμες ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης των πολιτών και υπήρξαν υπηρεσίες που
αυτοματοποιήθηκαν, μειώνοντας τον σχετικό φόρτο εργασίας από τους Δήμους.
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΚΕΔΕ για τη δήλωση των αδήλωτων τετραγωνικών και
η λειτουργία του κόμβου gov.gr αποτέλεσαν σημαντικά βήματα προς την επόμενη
μέρα και η προσπάθεια αυτή πρέπει να συνεχιστεί.
Η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης των Δήμων πρέπει να έχει ως στόχο τον
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
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συμμετοχή των πολιτών. Γίνεται κατανοητό πως η Πολιτεία και οι Δήμοι θα πρέπει να
καταστρώσουν και να εφαρμόσουν ένα λεπτομερές σχέδιο για την σταδιακή
αξιοποίηση των ΤΠΕ σε όλες τις διαδικασίες στις οποίες αλληλοεπιδρά με τους
πολίτες, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η άρτια εξυπηρέτηση του πολίτη, η μείωση της
γραφειοκρατίας, η μείωση του κόστους λειτουργίας του Δημοσίου καθώς και η
ισότιμη αντιμετώπιση και οι ίσες ευκαιρίες προς όλους.

Θέσεις και προτάσεις Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας για την αναβάθμιση
της οργάνωσης και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης των Δήμων.
Η Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας προτείνει:
✓ Άμεση λύση του προβλήματος υποστελέχωσης των Δήμων. Οι Δήμοι προσπαθούν
να ανταπεξέλθουν στα απολύτως απαραίτητα με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η
δυνατότητα εκπόνησης και εφαρμογής στρατηγικού σχεδιασμού λειτουργίας ή
αναβάθμισης της οργάνωσης. Προτεραιότητα να δοθεί στις Τεχνικές και τις
Οικονομικές Υπηρεσίες.
✓ Σε σχέση με τα προγράμματα απασχόλησης, να επιτρέπεται η εκ νέου
απασχόληση ατόμων, που εργάσθηκαν μέσω προγράμματος κατά το
προηγούμενο έτος, στις περιπτώσεις που οι προκηρυχθείσες θέσεις δεν
καλύπτονται.
✓ Επικαιροποίηση των οργανισμών εσωτερικής λειτουργίας των Δήμων, με σκοπό
να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και να αυξηθεί το επίπεδο ευελιξίας.
✓ 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.
✓ Διασύνδεση όλων των δημοσίων βάσεων δεδομένων και παροχή δυνατότητας
πρόσβασης όλων των Δημοσίων Υπηρεσιών, προκειμένου να σταματήσει η
παράδοξη απαίτηση των δημόσιων φορέων να ζητούν βεβαιώσεις, πιστοποιητικά
ή γενικότερα στοιχεία που παρέχονται από άλλους δημόσιους φορείς. Κατ’ αυτόν
τον τρόπο θα μειωθεί η γραφειοκρατία και το κράτος θα μπορεί πλέον να παρέχει
υπηρεσίες προς τους πολίτες (και τις επιχειρήσεις) ως ολότητα.
✓ Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός της λειτουργίας των Κ.Ε.Π. και αυτοματοποίηση
όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς απαίτηση αυτοπρόσωπης παρουσίας.
Αναγνωρίζεται ότι κατά την περίοδο της πανδημίας έγιναν σημαντικά βήματα,
ωστόσο η προσπάθεια πρέπει να ολοκληρωθεί και όλες οι υπηρεσίες να
παρέχονται ηλεκτρονικά.
✓ Χρησιμοποίηση πληροφοριακών συστημάτων για την καλύτερη οργάνωση των
εργασιών. Για παράδειγμα ο επιχειρησιακός προγραμματισμός των Δήμων θα
μπορούσε να 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.
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✓ 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.
✓ Εφαρμογή της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων μεταξύ των
Δημόσιων υπηρεσιών για την εξοικονόμηση πόρων και επιτάχυνση των
διαδικασιών περαίωσης.
✓ Παροχή δωρεάν wifi σε όλο το εύρος των Δήμων.
✓ Χρηματοδότηση των Δήμων για την προμήθεια λογισμικού που θα προσαρμόσει
στη λειτουργία του αναβαθμίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το επίπεδο οργάνωσής
τους. Για παράδειγμα εφαρμογές διαχείρισης υλικών και παγίων στοιχείων,
εφαρμογές παρακολούθησης λειτουργίας και αναφοράς προβλημάτων (τηλεέλεγχος δικτύων, εφαρμογές αναφοράς βλαβών, αστοχιών κλπ.)
✓ Υιοθέτηση γεωγραφικών συστημάτων πληροφορικής (συμπληρωματικά με την
εθνική πύλη geodata.gov.gr) και ψηφιοποίηση όλων των δεδομένων (τίτλων
ιδιοκτησίας, τοπογραφικών διαγραμμάτων, αρχιτεκτονικών σχεδίων κλπ).
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Θεματική Επιτροπή «Παιδείας & Νεολαίας»
Υφιστάμενη Κατάσταση
Στον τομέα της παιδείας θα μπορούσαμε να πούμε πως η Στερεά Ελλάδα μπορεί να
θεωρηθεί επαρκής από άποψη υποδομών τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη
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. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός ότι
υφίστανται περιοχές εντός της Περιφέρειας, στις οποίες δεν λειτουργούν σχολεία,
αναγκάζοντας τους μαθητές να μετακινούνται διανύοντας μεγάλες αποστάσεις.
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 αυτόνομο και αυτοτελές Πανεπιστήμιο.
Με την τελευταία μεταρρύθμιση στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τα ΤΕΙ
Χαλκίδας και Λαμίας καταργήθηκαν και διαμελίστηκαν με αποτέλεσμα στην Στερεά
Ελλάδα να λειτουργούν σήμερα τρία (3) Πανεπιστήμια (ΕΚΠΑ, ΓΠΑ, Θεσσαλίας), εκ
των οποίων κανένα δεν έχει την έδρα του στην Στερεά Ελλάδα. Η μη φιλοξενία της
έδρας Πανεπιστημιακού ιδρύματος, όπως έχει αποδειχθεί παλαιότερα, καθιστά τον
κίνδυνο της παύσης λειτουργίας τμημάτων άμεσο, καθώς τα πιο απομακρυσμένα
τμήματα είναι συνήθως η πρώτη επιλογή για κατάργηση. Ο σχεδιασμός στην
Τριτοβάθμια εκπαίδευση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αποσπασματικός, μη
παραγωγικός, πρόχειρος και χωρίς πραγματική θέληση για την εγκαθίδρυση
αυτοδύναμων και ελκυστικών 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 καταβάλλουν τίμιες προσπάθειες για την 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.

56 | Σ ε λ ί δ α

Θέσεις και προτάσεις της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας για την παιδεία και
τα θέματα νεολαίας
Η Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας θέτει τις ακόλουθες προτάσεις ανά τομέα:
Παιδεία
✓ Αύξηση της οικονομικής ενίσχυσης των Σχολικών Επιτροπών, τόσο για την
κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων, με έμφαση στις δαπάνες για
θέρμανση, ειδικά κατά την παρούσα περίοδο που το κόστος του ηλεκτρικού
ρεύματος και των ορυκτών καυσίμων έχει εκτοξευθεί, όσο και για τις
συντηρήσεις – επισκευές των κτιρίων.
✓ Δημιουργία ή αναβάθμιση κτιριακών υποδομών για την εγκατάσταση των
Ειδικών Σχολείων σε αυτοτελείς χώρους. Απαραίτητη προϋπόθεση για τις
κτιριακές παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια αποτελεί η νομιμοποίησή τους και
η έκδοση των σχετικών οικοδομικών αδειών.
✓ Αξιοποίηση χρηματοδοτήσεων για Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικών κτιρίων.
Προαπαιτούμενο αποτελεί η νομιμοποίηση των σχολικών κτιρίων.
✓ Ενίσχυση της ασφάλειας των σχολικών κτιρίων (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.
✓ Προμήθεια και συνεχή αναβάθμιση των ψηφιακών εργαλείων υποστήριξης των
μεθόδων εκπαίδευσης και του ψηφιακού σχολείου. Επίσης, παροχή ψηφιακού
εξοπλισμού (tablet, laptop κλπ) στους μαθητές. Οι μαθητές, από πολύ μικρή
ηλικία, απαιτείται 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 τη
δημιουργία φορέα επαγγελματικού προσανατολισμού των μαθητών με βάση τις
ανάγκες της αγοράς εργασίας και την προσωπικότητα των παιδιών.
✓ Ενίσχυση 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.
✓ Προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών, διοικητικού προσωπικού, φυλάκων και
επιστατών στα σχολεία.
✓ Χρηματοδότηση των σχολείων για τη σύνδεσή τους με τις ηλεκτρονικές σχολικές
βιβλιοθήκες (my school).
✓ Χρηματοδότηση στους Δήμους για τη δημιουργία και τη λειτουργία Κοινωνικών
Φροντιστηρίων. Τα Κοινωνικά Φροντιστήρια θα έχουν ως στόχο την στήριξη
μαθητών του Γυμνασίου και κυρίως του Λυκείου σε όλα τα μαθήματα που
διδάσκονται.
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✓ Δημιουργία και έκδοση βιβλίων (και ψηφιακών) τοπικής ιστορίας ανά Δήμο και
εισαγωγή σχετικού μαθήματος στα προγράμματα των σχολείων με 10 ώρες
διδασκαλίας ανά έτος.
✓ Ενίσχυση της καλλιτεχνικής αισθητικής, του επαγγελματικού προσανατολισμού,
της σεξουαλικής αγωγής, της κυκλοφοριακής αγωγής κλπ, μέσω διδασκαλίας
από ειδικούς επιστήμονες.
✓ Διασύνδεση σχολείων και Δήμων για την υλοποίηση δράσεων για την ενίσχυση
της περιβαλλοντικής συνείδησης των νέων.
Νεολαία
✓ Λειτουργία Συμβουλίων Νέων για την εμπλοκή της νεολαίας στα θέματα που την
απασχολούν και στα γενικότερα ζητήματα των τοπικών κοινωνιών. Οι νέοι θα
πρέπει να αποτελέσουν βασικούς συνδιαμορφωτές της πολιτικής και με τις
φρέσκιες ιδέες τους να δώσουν λύσεις στα προβλήματα που ταλανίζουν τις
τοπικές κοινωνίες.
✓

Εξασφάλιση διακριτής χρηματοδότησης προς τους Δήμους για τη λειτουργία
χώρων νεολαίας. Στους χώρους αυτούς οι νέοι θα μπορούν να αθλούνται, να
συμμετέχουν σε θεατρικές ή μουσικές ομάδες, να καλλιεργούν την
δημιουργικότητά τους (ρομποτική, κατασκευές, σχέδιο κλπ). Η χρηματοδότηση
θα αφορά τα λειτουργικά έξοδα, τις αμοιβές των ειδικών ανά ενασχόληση καθώς
και την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για την άρτια λειτουργία του.
Σε περίπτωση που η εύρεση χώρου είναι δύσκολη προτείνεται η λειτουργία τους
σε συγκεκριμένες ανά δήμο σχολικές μονάδες κατά τις απογευματινές ώρες.

✓

Δημιουργία διακριτού κωδικού στον προϋπολογισμό των Δήμων για την νεολαία
στους Δήμους. Θα υπάρχει η δυνατότητα καταβολής δωρεών και οι πόροι θα
κατευθύνονται αποκλειστικά σε δράσεις για την νεολαία.
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Θεματική Επιτροπή «Πολιτικής Προστασίας»
Γενικά
Η πολιτική προστασία αποτελεί έναν πολύ ευαίσθητο τομέα για τους Δήμους. Η
κλιματική αλλαγή εντείνει συνεχώς τη σφοδρότητα και τη συχνότητα των ακραίων
καιρικών φαινομένων. Κατά συνέπεια απαιτείται άψογη οργάνωση και
επαγγελματικός, καθώς το διακύβευμα είναι το πιο κρίσιμο, η ανθρώπινη ζωή. Οι
καταστροφικές πυρκαγιές του 2021 στη Βόρεια Εύβοια και η αδυναμίες που επέδειξε
ο μηχανισμός αντιμετώπισης των φαινομένων καθιστούν την αναβάθμισή του
απόλυτη προτεραιότητα.
Αδιαμφισβήτητα, η σύσταση Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας αποδεικνύει την κρισιμότητα του χαρτοφυλακίου. Επίσης, με τον Ν.
4662 (ΦΕΚ 27/τ. Α’/07.02.2020) με τίτλο: «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων
και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας,
αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις» τέθηκαν οι βάσεις για τη
δημιουργία μιας κάθετης δομής και την προτυποποίηση των διαδικασιών. Στον νόμο
μεταξύ άλλων προβλέπεται:
•

Ενίσχυση της εκπαίδευσης και του εθελοντισμού, με την δημιουργία Εθνικής
Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, στην οποία
εντάσσονται η Πυροσβεστική Ακαδημία, η Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας και
το Κέντρο Ειδικών Εκπαιδεύσεων.

•

Δημιουργία κάθετης δομής για όλους τους κύκλους διαχείρισης καταστροφών
με 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Κέντρα, που θα διαθέτουν εξειδικευμένο
προσωπικό και προηγμένα συστήματα επικοινωνίας και θα διασφαλίζουν το
συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

•

Δημιουργία Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης
Κρίσεων, (ΕΣΚΕΔΙΚ), που διασφαλίζει τον επιχειρησιακό συντονισμό.

Θέσεις και προτάσεις της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας σε θέματα Πολιτικής
Προστασίας
✓ Επιτάχυνση της εφαρμογής του Ν. 4662/2020 και έκδοση κανονιστικών
αποφάσεων για την εξειδίκευση στην κατανομή των αρμοδιοτήτων.
Συγκεκριμένα, απαιτείται άμεση εξειδίκευση και εφαρμογή του Ν. 4662/2020 στο
σκέλος των προβλέψεων που αφορά τους Δήμους (Επιχειρησιακά σχέδια,
προσαρμογή OΕΥ, εξοπλισμός, εκπαίδευση, εθελοντές κλπ) και η διάθεση
χρηματοδότησης για την εκτέλεση της προμήθειας εξοπλισμού και μηχανημάτων
για την πολιτική προστασία.
✓ Άμεσες προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού για την ενίσχυση της
στελέχωσης των Αυτοτελών Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας των Δήμων. Επίσης,
παροχή δυνατότητας στους Δήμους για προσλήψεις ικανού αριθμού χειριστών
μηχανημάτων, τουλάχιστον κατά τους μήνες της προετοιμασίας για τη χειμερινή
και την αντιπυρική περίοδο (χρονική διάρκεια συμβάσεων τουλάχιστον 4 μήνες).
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✓ Εκπόνηση πολυετούς σχεδιασμού για την αντιπλημμυρική και αντιπυρική
προστασία των πόλεων και των οικισμών. Θα πρέπει να εμπεριέχονται αφενός
δράσεις βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα, όπως ο περιοδικός καθαρισμός
υδατορεμάτων, η συντήρηση ή η διάνοιξη δασικών δρόμων και η κατασκευή ή
συντήρηση μικρών τεχνικών (πχ αναβαθμοί, μικρά φράγματα συγκράτησης
φερτών κλπ) και αφετέρου δράσεις μακροπρόθεσμου χαρακτήρα, όπως η
οριοθέτηση και η διευθέτηση ποταμών και υδατορεμάτων. Η αρμοδιότητα θα
πρέπει να ανατεθεί εξ ολοκλήρου στην Περιφέρεια (σήμερα ενεργεί η
Περιφέρεια, το Δασαρχείο και το Υπουργείο Υποδομών).
✓ Περιφερειακά Επιχειρησιακά Κέντρα Πολιτικής Προστασίας με ΣΔΙΤ,
προσδιορισμός του ρόλου των ΠΕΔ και των Δήμων κάθε Περιφέρειας στο
σχεδιασμό, την οργάνωση και τη λειτουργία των κέντρων αυτών.
✓ Κωδικοποίηση και προτυποποίηση των αρμοδιοτήτων των Δήμων σε θέματα
πανδημιών και κρίσεων που απειλούν τη δημόσια υγεία.
✓ Πρόβλεψη χρηματοδότησης προς τους Δήμους για την χρήση Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας.
Αξιοποίηση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ή του
Προγράμματος Αντώνης Τρίτσης για την υποχρεωτική προμήθεια και
εγκατάσταση μετρητικών σταθμών συστημάτων επιτήρησης και έγκαιρης
ειδοποίησης σε όλα τα επικίνδυνα υδατορέματα και ποταμούς.
✓ Ανάληψη πρωτοβουλίας για την αντισεισμική θωράκιση των δημόσιων κτιρίων
και ιδιαίτερα των σχολικών μονάδων. Απαιτείται η ενεργοποίηση και η
συνεργασία των συναρμόδιων Υπουργείων, των Περιφερειών, των Δήμων και των
ΠΕΔ για την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και την υλοποίηση
παρεμβάσεων.
✓ Καμπάνια ενημέρωσης των πολιτών σε όλα τα επίπεδα για την πολιτική
προστασία και τον τρόπο λειτουργίας της.
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Θεματική Επιτροπή «Πολιτισμού & 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.
Ομοίως και στον τομέα 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.

Θέσεις και προτάσεις της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας για τον πολιτισμό
και τον αθλητισμό
Η ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας θέτει τις ακόλουθες προτάσεις ανά τομέα.
Πολιτισμός
✓ Λήψη μέτρων προστασίας των μνημείων και των αρχαιολογικών χώρων από
τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
✓ Διαμόρφωση ξεκάθαρου θεσμικού πλαισίου για την επίλυση προβλημάτων
κυρίως στη διαχείριση πολιτιστικών πόρων, προκειμένου να υπάρξουν
στοχευμένες χρηματοδοτήσεις σε Δήμους ή Νομικά Πρόσωπα που έχουν
προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού.
✓ Συντονισμός και συνεργασία μεταξύ Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού, με την
Κεντρική Κυβέρνηση για το σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων στον
τομέα του πολιτισμού.
✓ Ανάδειξη και αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου της Στερεάς Ελλάδας, μέσω
της δημιουργίας ανοικτής ψηφιακής πλατφόρμας προβολής των σημείων
ενδιαφέροντος.
✓ Ψηφιοποίηση των σημαντικότερων σημείων και γεγονότων πολιτιστικού και
ιστορικού ενδιαφέροντος της Στερεάς Ελλάδας, με σκοπό την αξιοποίησή τους
και σύμπραξη με το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού για τη δημιουργία
κοινής βάσης δεδομένων.
✓ Πρόταση χωροθέτησης και κατασκευής Συνεδριακού Κέντρου Δελφών.
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Αναγνωρίζουμε την ανάγκη χωροθέτησης ενός συνεδριακού κέντρου στους
Δελφούς ή στην ευρύτερη περιοχή, ενόψει της αναθεώρησης των παλαιών Γ.Π.Σ.
(Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων) και των ΣΧΟΑΠ, με τη δημοπράτηση των Τ.Χ.Σ.
(Τοπικά Χωρικά Σχέδια) από το ΥΠΕΝ, τους επόμενους μήνες. Τα Τ.Χ.Σ.
προδιαγράφουν το μέλλον των περιοχών, το όραμα προς τα που πρέπει να
βαδίσουν, καλύπτοντας τις σύγχρονες ανάγκες για τις επόμενες δεκαετίες, αφού
αναθεωρούνται σπάνια και κατ’ ελάχιστον μετά από πέντε έτη.
Η ανάπτυξη μιας περιοχής, διέρχεται διαμέσου σημαντικών -«εμβληματικών»
έργων, υπερτοπικής σημασίας, που μπορούν να επηρεάσουν και να αλλάξουν
την πορεία αυτής.
Οι ανάγκες της ευρύτερης περιοχής των Δελφών έχουν αυξηθεί και οι Δελφοί
αποτελούν έναν παγκόσμιο προορισμό με υψηλό πνευματικό και Πολιτιστικό
φορτίο. Αποτελούν πόλο έλξης, όχι μόνο Τουριστών αλλά και συνεδρίων, με
κυριότερο το παγκοσμίου εμβέλειας Οικονομικού Forum.
Προτείνουμε τη χωροθέτηση, μελέτη και κατασκευή ενός συνεδριακού κέντρου,
αντάξιου του ονόματος και της Πολιτιστικής βαρύτητας των Δελφών.
✓ 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 Ψαχνά – Χαλκίδα - 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 συνολικότερης ανάπτυξής της.
✓ 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.
✓ 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.
✓ 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
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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.
✓ 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.
✓ Πρωτοβουλία για την έρευνα – καταγραφή , διάσωση συλλογικής μνήμης.
✓ Στήριξη διοργάνωσης πολιτιστικών Συνεδρίων, εκδηλώσεων, φεστιβάλ στους
Δήμους της Στερεάς με την παράλληλη δημιουργία διατοπικών δικτύων για την
υποστήριξη των δράσεων αυτών.
Αθλητισμός
✓ Δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων για την προώθηση του αθλητισμού.
✓ Χρηματοδότηση ειδικών μορφών υπαίθριου αθλητισμού διά μέσω ειδικών
προγραμμάτων (ορειβασία, mountain bike, trekking, παραπέντε, κ.α.)
✓ Παρεμβάσεις για τη βελτίωση των υπαρχόντων υποδομών άθλησης στους
Δήμους της Στερεάς.
✓ Στήριξη του μαζικού αθλητισμού στους Δήμους και διοργάνωση αθλητικών
γεγονότων με στόχο την ευαισθητοποίηση και την κοινωνική συμμετοχή και
ενίσχυση αθλητικών πρωτοβουλιών αυτοδιοργάνωσης πολιτών.
✓ 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.
✓ 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.
✓ Απλοποίηση διαδικασιών αδειοδότησης αθλητικών εγκαταστάσεων.
✓ Καταγραφή του νομοθετικού Πλαισίου το οποίο διέπει την αυτοδιοίκηση στα
θέματα Αθλητισμού ( Νομοθεσία , νομιμοποίηση αθλητικών χώρων κλπ).
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✓ Αξιοποίηση νέων μορφών ενέργειας ( π.χ. Γεωθερμία , Ηλιακή κλπ) για την
εξοικονόμηση ενέργειας στις αθλητικές εγκαταστάσεις και τη μείωση του
ενεργειακού κόστους.
✓ Δημιουργία χρηματοδοτικών εργαλείων για την ενεργειακή αναβάθμιση
αποκλειστικά αθλητικών εγκαταστάσεων (πχ κολυμβητήρια).
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Θεματική Επιτροπή «Τουριστικής Ανάπτυξης»
Υφιστάμενη Κατάσταση
Η Στερεά Ελλάδα είναι μια Περιφέρεια που λόγω της ιστορίας, της μορφολογίας 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
Θρησκευτικός τουρισμός
Αθλητικός τουρισμός
Χειμερινός τουρισμός
Φυσιολατρικός τουρισμός/ οικοτουρισμός
Αγροτικός τουρισμός
Θαλάσσιος τουρισμός
Ιαματικός τουρισμός

Θέσεις και προτάσεις της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας για την Τουριστική
Ανάπτυξη
Η Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας, θέτοντας τις ανάγκες των Δήμων και των πολιτών σε πρώτο
πλάνο, όντας πολύ καλός γνώστης της υφιστάμενης κατάστασης στον τομέα του
τουρισμού διατυπώνει τις ακόλουθες προτάσεις:
✓ Καταγραφή και προβολή των πόλων έλξης της Στερεάς Ελλάδας για τον τουρισμό
(Μνημεία, Μουσεία, αξιοθέατα, παραλιακοί οικισμοί, Μοναστήρια, Ναοί, τοπία
φυσικού κάλλους, κ.α.).
✓ Συνέχιση παροχής κινήτρων για την ενίσχυση του τουρισμού στη Βόρεια Εύβοια
(πχ vouchers) και επέκταση συνδρομής σε Δήμους που πλήττονται από
καταστροφές.
✓ Διακριτή χρηματοδότηση Δήμων για τουριστική προβολή και δημιουργία
τοπικών πλάνων για την προώθηση και ανάπτυξη του τουρισμού σε επίπεδο
Δήμου.
✓ Χρηματοδότηση των Π.Ε.Δ. για την τουριστική προβολή των Δήμων σε
περιφερειακό επίπεδο (δημιουργία θεματικών τηλεοπτικών σποτ, διασύνδεση
προορισμών και εμπειριών, μέσω δημιουργίας ηλεκτρονικών ή έντυπων
τουριστικών οδηγών, καταχωρήσεις σε τουριστικά έντυπα, πχ έντυπα
αερομεταφορέων, κ.α.).
✓ Μείωση της γραφειοκρατίας ως προς τις δαπάνες των Δήμων για τουριστική
προβολή.
✓ Δημιουργία νέων ή ενίσχυση των υπαρχόντων Γραφείων Προορισμού 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
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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.
✓ 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 και ολοκληρωμένων αναπλάσεων, με σκοπό
αφενός την αύξηση της ελκυστικότητας (αισθητική, προσβασιμότητα,
λειτουργικότητα, ασφάλεια, συνθήκες υγιεινής κλπ) των Δήμων και αφετέρου
την προώθηση συνδυαστικών μορφών τουρισμού, προκειμένου να
επιτυγχάνεται εξάλειψη της εποχικότητας του τουρισμού και υψηλή
επισκεψιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.
✓ Απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου και μείωση της γραφειοκρατίας των
εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσιών σε θέματα τουριστικών επενδύσεων, με
σκοπό την ενθάρρυνση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
✓ 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.
✓ 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.
✓ Πρωτοβουλίες 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
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των πλασματικών οικονομικών δεδομένων που προκύπτουν από την γειτνίαση
με την 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 τηλε-εκπαίδευσης, έτσι ώστε να μειωθεί το
κόστος και να είναι πολλαπλάσιο το ποσοστό των ωφελούμενων. Δεδομένου ότι
η Ελλάδα αποτελεί κατ’ εξοχήν τουριστική χώρα, το Υπουργείο Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού θα πρέπει να θεσμοθετήσει και να
χρηματοδοτήσει ένα διηνεκές πρόγραμμα κατάρτισης.
✓ 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.
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Θεματική Επιτροπή «Χωροταξίας, Υποδομών &
Δικτύων
Υφιστάμενη Κατάσταση
Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του Άρθρου 2 του Ν. 4759/2020, χωροταξικός
σχεδιασμός είναι ο χωρικός σχεδιασμός που εκπονείται σε εθνική ή περιφερειακή
κλίμακα, με τη μορφή πλαισίων, με τα οποία τίθενται οι μεσοπρόθεσμοι ή και
μακροπρόθεσμοι στόχοι της ανάπτυξης και οργάνωσης του χερσαίου και θαλάσσιου
χώρου, καθώς και οι κατευθύνσεις και οι αναγκαίες, όπου απαιτείται, ρυθμίσεις, για
τη διαμόρφωση των οικιστικών περιοχών, των περιοχών άσκησης παραγωγικών και
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και των προστατευόμενων περιοχών. Ο
χωροταξικός σχεδιασμός είναι κυρίως στρατηγικού χαρακτήρα και περιλαμβάνει
κατευθύνσεις και, όπου απαιτείται, ρυθμίσεις. Η πολιτεία αναγνωρίζει τη
σημαντικότητα του χωρικού σχεδιασμού για την ανάπτυξη της χώρας αλλά και
συγκεκριμένων περιοχών εντός αυτής και για τον λόγο αυτό, ανά τακτά χρονικά
διαστήματα προχωρά στην επικαιροποίησή του. Η συγκεκριμένη προσέγγιση από τη
μία πλευρά διορθώνει στρεβλώσεις και επιτρέπει την ανάπτυξη, από την άλλη
ωστόσο, επιβεβαιώνει τη μη ύπαρξη πολυετούς σταθερού εθνικού σχεδιασμού,
γεγονός που δημιουργεί επιφυλάξεις στους εν δυνάμει επενδυτές και λειτουργεί ως
αποτρεπτικός παράγοντας για την ανάπτυξη ολόκληρων περιοχών ή τομέων.
Η Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας συμμετέχει ενεργά στις διαδικασίες και τις πρωτοβουλίες
για τον εκσυγχρονισμό της χωροταξικής νομοθεσίας, καταθέτοντας, σε κάθε
διαβούλευση σχετικού νομοσχεδίου, προτάσεις/ παρατηρήσεις με σκοπό να
ενισχυθεί ο ρόλος των Δήμων και παράλληλα αποφευχθούν στρεβλώσεις και πιθανές
αγκυλώσεις κατά την εφαρμογή του.
Στον τομέα των υποδομών και των δικτύων η Στερεά Ελλάδα βρίσκεται σε
ικανοποιητικό επίπεδο στο μεγαλύτερο ηπειρωτικό της τμήμα, ωστόσο δεν
παρουσιάζεται ανάλογη κατάσταση στην Εύβοια, τη Φωκίδα και την Ευρυτανία,
ειδικά σχέση με το οδικό δίκτυο. Σχετικά με το δίκτυο φυσικού αερίου παρουσιάζεται
σημαντική υστέρηση στην εγκατάσταση και τη λειτουργία του σε όλο το εύρος της
Στερεάς Ελλάδας. Επιπλέον, η ενεργειακή κρίση έχει επιβραδύνει ακόμη περισσότερο
τη μετάβαση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων στη χρήση φυσικού αερίου.
Από το 2010 έως και σήμερα, η χώρα μας βρίσκεται αντιμέτωπη με κρίσεις, που
δημιουργούν ανισορροπίες και στρεβλώσεις. Αρχικά η δημοσιονομική κρίση, στη
συνέχεια η υγειονομική κρίση λόγω της πανδημίας του COVID19 και πλέον η
ενεργειακή κρίση, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Βάσει των καταστάσεων
αυτών, που τείνουν να ταυτιστούν με την κανονικότητα, σε εθνικό αλλά και σε
παγκόσμιο πολλές φορές επίπεδο, η Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας, θεωρεί ότι η Ελλάδα,
σε συνεργασία με τους Ευρωπαίους εταίρους της, πρέπει να δημιουργήσει
μηχανισμούς, που θα απορροφούν κατά το δυνατόν περισσότερο τους κραδασμούς
στην οικονομία και που θα παρεμβαίνουν με στοχευμένα και όχι με οριζόντια μέτρα
στήριξης. Σε τοπικό επίπεδο, τα χρόνια αυτά, οι Δήμοι έχουν αποδείξει ότι αποτελούν
τον πλέον αξιόπιστο σύμμαχο και συνοδοιπόρο της εκάστοτε Κυβέρνησης. Οι Δήμοι,
παρά την υποστελέχωσή τους, τις ελλείψεις σε εξοπλισμό και υποδομές,
καταφέρνουν να βρίσκονται δίπλα στις τοπικές κοινωνίες και στον πολίτη και να
68 | Σ ε λ ί δ α

δίνουν λύσεις. Για τον λόγο αυτό, κρίνεται απαραίτητη η συνολική αναβάθμιση του
ρόλου τους και η μετάβαση στην πλήρη αυτοτέλειά τους, με την παραχώρηση όλων
των αρμοδιοτήτων, που σχετίζονται με τη χάραξη της τοπικής πολιτικής, την πρόληψη
κινδύνων και τη διευκόλυνση της καθημερινότητας του πολίτη και που αυτή τη
στιγμή διαμοιράζονται σε διάφορους φορείς, δημιουργούν επικαλύψεις και στο
τέλος μη ανάληψη ενεργειών. Η ανωτέρω μετάβαση πρέπει απαραιτήτως να
συνοδεύεται από τους απαραίτητους πόρους.

Θέσεις και προτάσεις της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας στους τομείς της
Χωροταξίας, των υποδομών και των δικτύων
Οι θέσεις της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας ανά τομέα είναι οι εξής:

Χωροταξία
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 προτείνεται:
✓ Κωδικοποίηση και απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου για τον χωρικό
σχεδιασμό και των σχετικών αδειοδοτήσεων. Η νομοθεσία είναι δαιδαλώδης κι
επιπρόσθετα λόγω πληθώρας προϋποθέσεων και υποπεριπτώσεων καθίσταται
δύσκολη η μετάβαση στην εφαρμογή.
✓ Απρόσκοπτη υλοποίηση των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων καθώς και
των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για τα αστικά κέντρα της
Περιφέρειας, που περιλαμβάνονται στο ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020.
Δεδομένου ότι, το 2023 αποτελεί το τελευταίο έτος υλοποίησης και δήλωσης
δαπανών για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, απαιτείται να ληφθεί
μέριμνα από την οικεία Διαχειριστική Αρχή, για την έγκαιρη μεταφορά των έργων
των ΣΒΑΑ, που αναμένεται να ολοκληρωθούν μετά τις 31.12.2022, στο νέο ΠΕΠ
2021-2027, προκειμένου να μην υπάρξει χρηματοδοτικό κενό. Αντίστοιχη
μέριμνα πρέπει να ληφθεί και στα υπόλοιπα Επιχειρησιακά Προγράμματα, καθώς
προβλέπεται να υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις.
✓ Δημιουργία Ζωνών Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Αστικών Κέντρων σε
περιοχές στις οποίες δεν υπάρχουν οργανωμένες επιχειρηματικές περιοχές.
Επειδή η δημιουργία των ανωτέρω ζωνών δεν αρκεί για την προσέλκυση ή τη
μετεγκατάσταση επιχειρήσεων, κρίνεται απαραίτητη η ενεργοποίηση
χρηματοδοτικών εργαλείων καθώς και η παροχή κινήτρων προς τις επιχειρήσεις,
προκειμένου η εγκατάσταση των επιχειρήσεων στις οργανωμένες ζώνες να
καταστεί ελκυστική και οικονομικά συμφέρουσα.
✓ Προοπτική δημιουργίας Ζωνών Καθετοποιημένης Εκμετάλλευσης Αγροτικών και
Κτηνοτροφικών Προϊόντων σε περιοχές της Στερεάς Ελλάδας. Οι περιοχές να
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επιλεγούν βάσει της συνεισφοράς των εκμεταλλεύσεων στη διαμόρφωση του
ΑΕΠ σε τοπικό επίπεδο.
✓ Θεσμοθέτηση, στήριξη και προώθηση 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.
✓ Εκπόνηση ειδικών χωροταξικών σχεδίων επενδύσεων (ΑΠΕ, ιχθυοκαλλιέργειες
κλπ). Οι Δήμοι να καταστούν διακάτοχοι των δημοσίων εκτάσεων, που βρίσκονται
εντός των ορίων τους, με σκοπό να έχουν αποφασιστική γνώμη επί των νέων
εγκαταστάσεων.

Υποδομές
✓ Εκπόνηση και χρηματοδότηση ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος ή
Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων για τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές
της Στερεάς Ελλάδας (ευρύτερη περιοχή Δήμου Αγράφων, ορεινή Φωκίδα, κ.α.),
ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα υστέρησής τους σε βασικές υποδομές.
✓ Στο πλαίσιο των νέων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2021-2027, να υπάρχει
πρόβλεψη τεχνικής βοήθειας για μικρούς και μειονεκτικούς Δήμους, για την
ωρίμανση μελετών βασικών υποδομών.
✓ Εξασφάλιση χρηματοδότησης κατά προτεραιότητα, με σκοπό την απρόσκοπτη
υλοποίηση των έργων αποκατάστασης των υποδομών μετά από φυσικές
καταστροφές, προκειμένου να υπάρχει άμεση αρωγή προς τους πληγέντες
Δήμους.
✓ Εκπόνηση πολυετούς σχεδιασμού για την αντιπλημμυρική και αντιπυρική
προστασία των πόλεων και των οικισμών και εξασφάλιση της σχετικής
χρηματοδότησης. Θα πρέπει να εμπεριέχονται αφενός δράσεις βραχυπρόθεσμου
χαρακτήρα, όπως ο περιοδικός καθαρισμός υδατορεμάτων, η συντήρηση ή η
διάνοιξη δασικών δρόμων και η κατασκευή ή συντήρηση μικρών τεχνικών (πχ
αναβαθμοί, μικρά φράγματα συγκράτησης φερτών κλπ) και αφετέρου δράσεις
μακροπρόθεσμου χαρακτήρα, όπως η οριοθέτηση και η διευθέτηση ποταμών και
υδατορεμάτων. Ειδικά για τα υδατορέματα που διέρχονται από κατοικημένες
περιοχές, ο καθαρισμός εντός του οικιστικού ιστού να τίθεται σε άμεση
προτεραιότητα.
✓ 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 θέσπιση και χρηματοδότηση προγράμματος
συνολικής ενεργειακής αναβάθμισης των υποδομών και των εγκαταστάσεων της
τοπικής αυτοδιοίκησης.
✓ Απρόσκοπτη χρηματοδότηση έργων βελτίωσης ποιότητας και εξοικονόμησης
πόσιμου νερού και ολοκληρωμένης διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων.
✓ Χρηματοδότηση μεγάλων αρδευτικών έργων & έργων αναδασμών, μέσω του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, για την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα.
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Δίκτυα
✓ Μεταβίβαση της αρμοδιότητας συντήρησης των παραδρόμων της ΠΑΘΕ στις
Περιφέρειες. Η κατάργηση της «προβληματικής» ΕΥΔΕ ΠΑΘΕ και η συγκέντρωση
των σχετικών αρμοδιοτήτων στο Υπουργείο εντείνει το πρόβλημα της αναιμικής
συντήρησης που συντελείται στους παραδρόμους της ΠΑΘΕ. Προκειμένου να
υπάρχει προγραμματισμός και ευελιξία κρίνεται απαραίτητη η μεταφορά της
αρμοδιότητας συντήρησης (οδόστρωμα, κλαδόκοψη, χορτόκοψη, αποχιονισμός),
συνοδευόμενης από τους σχετικούς πόρους (Π/Υ, στελέχη, μηχανήματα).
✓ Επιτάχυνση διαδικασιών για τη βελτίωση/ αναβάθμιση σημαντικών οδικών
αρτηριών της Περιφέρειας, όπως η Ε.Ο. Λαμία – Καρπενήσι – Αγρίνιο (σύνδεση
με Ιόνια οδό), η Π.Ε.Ο. Λαμία – Ν. Μοναστήρι και η διαγώνιος Θερμοπύλες –
Αντίρριο.
✓ Πύκνωση δρομολογίων σταθερής τροχιάς στη Στερεά Ελλάδα. 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 και άμεση ολοκλήρωση της Ε65 που θα συνδέει τη
Στερεά Ελλάδα με την ενδοχώρα.
✓ Πρόγραμμα ενίσχυσης δημοτικής
απομακρυσμένων περιοχών.

συγκοινωνίας

κυρίως

ορεινών

και

✓ Για την Π.Ε. Εύβοιας κρίνεται απαραίτητη η άμεση αναβάθμιση των οδικών
συνδέσεων Βορρά-Νότου και Κύμης - Χαλκίδας.
✓ Μη εγκατάσταση νέων σταθμών διοδίων στη Στερεά Ελλάδα και υιοθέτηση
συστήματος εισόδου - εξόδου.
✓ Μεταφορά πόρων στους Δήμους για την συντήρηση των τμημάτων των εθνικών
και περιφερειακών οδών, που διέρχονται εντός των πόλεων και των οικισμών.
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Θεματική Επιτροπή «Υγείας»
Υφιστάμενη Κατάσταση
Η προηγούμενη δεκαετία λιτότητας και οικονομικής κρίσης είχε δραματικές
επιπτώσεις στο σύστημα Υγείας της χώρας. Η κατάσταση επιδεινώθηκε εξαιτίας
της πανδημίας του κορωνοϊού, η οποία δημιούργησε συνθήκες «ασφυξίας» στα
νοσοκομεία και έντονες πιέσεις στο ιατρο-νοσηλευτικό προσωπικό, που βίωσε
πρωτόγνωρες συνθήκες.
Τα συσσωρευμένα προβλήματα έφεραν στο φως χρόνιες παθογένειες και
αδυναμίες των μονάδων Υγείας, όπως οι ελλείψεις σε υποδομές και εξοπλισμό,
αλλά και ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό. Τα προβλήματα είναι ακόμη πιο
έντονα σε απομακρυσμένες και ορεινές/ημιορεινές περιοχές, με αποτέλεσμα να
τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των πολιτών.
Ειδικά στην περιοχή της Στερεάς Ελλάδας, η υποστελέχωση των περιφερειακών
νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας εμποδίζει τη σωστή λειτουργία τους, με το
υφιστάμενο ιατρικό προσωπικό να καταβάλλει υπερπροσπάθειες. Σε αρκετές
περιπτώσεις παρατηρούνται κενά κάλυψης ειδικότητας, καθώς και ελλείψεις σε
εξοπλισμό και αναλώσιμα.
Η έναρξη της περιόδου των ιώσεων, η έξαρση της θετικότητας και οι ανησυχίες για
συνδυασμό γρίπης και κορωνοϊού εγκυμονούν τον κίνδυνο νέου κύματος πιέσεων
στις ΜΕΘ Στερεάς Ελλάδας, όπως και στο σύνολο της χώρας.
Για τους παραπάνω λόγους, θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα αναβάθμισης των
υπηρεσιών Υγείας και ενίσχυσης των νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας της
Στερεάς.

Θέσεις και προτάσεις της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας για την
αναβάθμιση στον τομέα της υγείας.
Η Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας θέτοντας τις ανάγκες των Δήμων και των πολιτών σε
πρώτο πλάνο και όντας άρτιος γνώστης της υφιστάμενης κατάστασης στοντομέα
της υγείας διατυπώνει τις ακόλουθες προτάσεις:
✓ Άμεση χρηματοδότηση δράσεων για την αναβάθμιση των παρεχόμενων
υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες. Οι δράσεις θα πρέπει ναπεριλαμβάνουν
αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών των νοσοκομείων και των μονάδων
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και την προμήθεια σύγχρονου ιατρικού
εξοπλισμού. Η ανάγκη έγινε περισσότερο επιτακτική, λόγω των ελλείψεων
που παρατηρήθηκαν κατά την έξαρση του COVID19.
✓ Άμεση πρόσληψη μόνιμου ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού
προσωπικού για την επαρκή στελέχωση των μονάδων υγείας. Παράλληλα,
πρέπει να δοθούν κίνητρα (οικονομικά κίνητρα και εξέλιξη) για την
προσέλκυση γιατρών στο ΕΣΥ και κυρίως στις ορεινές και μειονεκτικές
περιοχές. Γενικότερα, η τακτική της πρόσληψης επικουρικού προσωπικού
δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από αυτά που λύνει και πρέπει να
εγκαταλειφθεί. Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται απαραίτητη η επικαιροποίηση των
οργανισμών λειτουργίας των Δομών.
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✓ Εντατικοποίηση πρωτοβουλιών των Δήμων για τον εμβολιασμό για τον
COVID19 (πχ τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά μηνύματα), προκειμένου να
προστατευθούν οι ηλικιωμένοι και οι ευπαθείς ομάδες, στους οποίους η
νόσος είναι περισσότερο επικίνδυνη.
✓ Αύξηση της χρηματοδότησης προς τις μονάδες υγείας, σε συνάρτηση καιμε τα
έσοδά τους για να μπορούν να καλύψουν κυρίως τις λειτουργικές τους ανάγκες.
✓ Χαρτογράφηση και καταγραφή των Μονάδων Υγείας, του εξοπλισμού που
διαθέτουν και του προσωπικού που απασχολείται σε αυτές, προκειμένου να
είναι εφικτός ο άμεσος έλεγχος των δυνατοτήτων του συστήματος υγείας στις
κατά τόπου περιοχές και στη συνέχεια να υπάρχει δυνατότητα άμεσης
παρέμβασης, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ένα ελάχιστο επίπεδο
παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.
✓ 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.
✓ Επέκταση της κάλυψης από το Βοήθεια στο Σπίτι σε περιοχές όπου σήμερα δεν
υφίσταται και ενίσχυση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
✓ 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.
✓ Ουσιαστική αποκέντρωση των υπηρεσιών υγείας με τη δημιουργία μονάδων
Πρωτοβάθμιας Υγείας σε τοπικό επίπεδο (ΤΟΜΥ σε όλους τουςδήμους) και
την ενίσχυση των Κέντρων Υγείας και των Περιφερειακών Ιατρείων, για να
μπορούν να αντιμετωπισθούν μη σοβαρά περιστατικά και να
αποσυμφορηθούν τα νοσοκομεία.
✓ Λειτουργία δημοτικών ιατρείων με δυνατότητα συνταγογράφησης.
✓ Δημιουργία μιας Υ.ΠΕ. ανά Περιφέρεια.
✓ Λειτουργία Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της
Ψυχοκοινωνικής Υγείας, με βελτίωση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου.
Σε σχέση με τις δομές απεξάρτησης, στη Στερεά Ελλάδα και συγκεκριμένα στη
Λιβαδειά υπάρχει μία δομή συμβουλευτικού σταθμού, όπου γίνεται η πρώτη
υποδοχή των εξαρτημένων ατόμων από εξαρτησιογόνες ουσίες. Στη συνέχεια
τα άτομα απευθύνονται σε Δομές της Αθήνας για τη συμμετοχή τους σε
κλειστά ή μικτά προγράμματά τους, που στόχο έχουν την επανένταξή τους
στην κοινωνία. Δεδομένης της πολύ καλής προσπάθειας που γίνεται στον
συμβουλευτικό σταθμό της Λιβαδειάς και της υψηλής αποτελεσματικότητας
των προγραμμάτων επανένταξης (άνω του 70%) κρίνεται απαραίτητη η
δημιουργία συμβουλευτικών σταθμών και Δομών Επανένταξης σε όλα τα
μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, και δη στη Στερεά Ελλάδα, στις πόλεις της
Λαμίας και της Χαλκίδας.
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Σύνθεση Θεματικών Επιτροπών
Θεματική Επιτροπή «Αγροτικής Ανάπτυξης»
Πρόεδρος
Ιωάννης Ρούλιας - Δημ. Σύμ/λος Δήμου Λαμιέων
Αντιπρόεδρος
Ανδρέας Χατζησταμάτης - Δημ. Σύμ/λος Δήμου Θηβαίων
Μέλη
1. Αθανάσιος Αδαμάκος - Δημ. Συμ/λος Δήμου Δελφών
2. Κωνσταντίνος Βενιζέλος - Δημ.Συμ/λος Δήμου Θηβαίων
3. Νικόλαος Γεωργαλάς - Δημ. Συμ/λος Δήμου Χαλκιδέων
4. Ιωάννης Γκίνης - Δημ. Συμ/λος Δήμου Τανάγρας
5. Κωνσταντίνος Γκιώνης - Δημ.Συμ/λος Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας
6. Παναγιώτης Κοντογεώργος - Δημ. Συμ/λος Δήμου Μακρακώμης
7. Νικόλαος Λιόλιος - Δημ. Συμ/λος Δήμου Λοκρών

Θεματική Επιτροπή «Ανάπτυξης & Υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας»
Πρόεδρος
Σωτήριος Κουτσοβέλης - Δημ. Σύμ/λος Δήμου Λαμιέων
Αντιπρόεδρος
Αλέξανδρος Μητάς - Δημ. Συμ/λος Δήμου Λεβαδέων
Μέλη
1. Ευθύμιος Γρίβας - Δημ. Συμ/λος Δήμου Δελφών
2. Κων/νος Θεόπουλος - Δημ. Συμ/λος Δήμου Μακρακώμης
3. Παναγιώτης Ματράκας - Δημ. Συμ/λος Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων
4. Μιχαήλ Σαγιάννης - Δημ. Συμ/λος Δήμου Λεβαδέων
5. Χρήστος Ρούσσος - Δημ. Σύμβουλος Δήμου Θηβαίων

Θεματική Επιτροπή «Απασχόλησης & Κοινωνικής Οικονομίας»
Πρόεδρος
Σταμάτης Χαλβατζής - Δημ. Σύμ/λος Δήμου Θηβαίων
Αντιπρόεδρος
Ιωάννης Γκίνης - Δημ. Σύμ/λος Δήμου Τανάγρας
Μέλη
1. Γεώργιος Αγγελόπουλος - Δημ. Συμ/λος Δήμου Διστόμου - Αράχωβας -Αντίκυρας
2. Παρασκευή Αργύρη - Δημ. Συμ/λος Δήμου Λαμιέων
3. Απόστολος Δαγδελένης - Δημ. Συμ/λος Δήμου Θηβαίων
4. Παγώνα Δάρα - Δημ. Συμ/λος Δήμου Λοκρών
5. Σοφία Χονδρογιάννη - Δημ. Συμ/λος Δήμου Χαλκιδέων
6. Δημήτριος Κατσούλης – πρ. Δήμαρχος Αυλώνα
7. Ευθύμιος Κωνσταντίνου - Πρόεδρος T.K. Μαναγούλης Δήμου Δωρίδος
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Θεματική Επιτροπή «Ενέργειας, Περιβάλλοντος & Διαχείρισης Απορριμμάτων»
Πρόεδρος
Χαράλαμπος Λιόλιος - Δήμαρχος Δομοκού
Αντιπρόεδρος
Γεώργιος Καπεντζώνης - Δήμαρχος Δωρίδος
Μέλη
1. Γεώργιος Αναστασίου - Δήμαρχος Θηβαίων
2. Ιωάννης Ταγκαλέγκας- Δήμαρχος Λεβαδέων
3. Παναγιώτης Ταγκαλής - Δήμαρχος Δελφών
4. Νικόλαος Κωνσταντάκης –Δημ. Συμ/λος Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων
5. Δημήτριος Μπεσλεμές - Δημ. Σύμβουλος Δήμου Λαμιέων
6. Ιωάννης Νέζης - Δημ. Σύμβουλος Δήμου Χαλκιδέων
7. Βασίλειος Φακίτσας - Δημ. Συμ/λος Δήμου Καρπενησίου

Θεματική Επιτροπή ΕΣΠΑ και λοιπών Προγραμμάτων της Τ.Α.
Πρόεδρος
Νικόλαος Σουλιώτης - Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας, Δήμαρχος
Καρπενησίου
Αντιπρόεδρος
Βιργινία Στεργίου - Δήμαρχος Στυλίδας
Μέλη
1. Ευθύμιος Καραΐσκος – Δήμαρχος Δήμου Λαμιέων
2. Αθανάσιος Μπουραντάς -Δήμαρχος Κύμης-Αλιβερίου
3. Αθανασία Στιβακτή –Δήμαρχος Αμφίκλειας –Ελάτειας
4. Γεώργιος Τσαπουρνιώτης – Δήμαρχος Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας
5. Ελένη Γεωργίου-Ζαντζά -Δημ. Συμ/λος Δήμου Ορχομενού
6. Αθανάσιος Καλογρηάς –Δημ. Συμ/λος Δήμου Λεβαδέων
7. Σωτήριος Σωτηρόπουλος –Δημ. Συμ/λος Δήμου Δελφών

Θεματική Επιτροπή «Θεσμών»
Πρόεδρος
Παναγιώτης Φώσκολος - Δημ. Σύμ/λος Δήμου Λαμιέων
Αντιπρόεδρος
Γεώργιος Καπεντζώνης -Δήμαρχος Δωρίδος
Μέλη
1. Ιωάννης Ταγκαλέγκας - Δήμαρχος Λεβαδέων
2. Παναγιώτης Ταγκαλής - Δήμαρχος Δελφών
3. Νικόλαος Πάπουτσας - Δημ. Συμ/λος Δήμου Λαμιέων
4. Χρύσα Σουλιώτη -Δημ. Συμ/λος Δήμου Αγράφων
5. Κωνσταντίνος Τσιάμης - Δημ. Συμ/λος Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας
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Θεματική Επιτροπή «Ισότητας»
Πρόεδρος
Ελένη Βάκα - Δήμαρχος Χαλκιδέων
Αντιπρόεδρος
Παρασκευή Κάραλη - Δήμαρχος Ορχομενού
Μέλη
1. Παρασκευή Αργύρη - Δημ. Συμ/λος Δήμου Λαμιέων
2. Γεωργία Γκαρίλα - Δημ. Συμ/λος Δήμου Καρπενησίου
3. Ελένη Ευσταθίου - Δημ. Συμ/λος Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού
4. Νικόλαος Λουπάκος - Δημ. Συμ/λος Δήμου Δελφών
5. Ιωάννα Νταντούμη - Δημ. Συμ/λος Δήμου Λεβαδέων
6. Ευμορφία Ρουποτιά - Δημ. Συμ/λος Δήμου Λαμιέων
7. Ελένη Σύρου - Δημ. Συμ/λος Δήμου Διστόμου - Αράχωβας – Αντίκυρας

Θεματική Επιτροπή «Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης»
Πρόεδρος
Γεώργιος Χαντζής- Δήμαρχος Μακρακώμης
Αντιπρόεδρος
Γεώργιος Ντασιώτης - Δήμαρχος Αλιάρτου - Θεσπιέων
Μέλη
1. Χαράλαμπος Κατής - Δημ. Συμ/λος Δήμου Λεβαδέων
2. Σωτηρία Νταλαφούρα - Δημ. Συμ/λος Δήμου Αγράφων
3. Κωνσταντίνος Πνευματικός - Δημ. Συμ/λος Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων
4. Πετρούλα Τσιρνόβα - Δημ. Συμ/λος Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας
5. Σταύρος Χριστακάκης - Δημ. Συμ/λος Δήμου Ορχομενού

Θεματική Επιτροπή «Οικονομικών των Ο.Τ.Α.»
Πρόεδρος
Αθανάσιος Ζεκεντές - Δήμαρχος Λοκρών
Αντιπρόεδρος
Ιωάννης Σούρρας - Δημ. Σύμ/λος Ιστιαίας - Αιδηψού
Μέλη
1. Αθανάσιος Βαφειάς - Δημ. Συμ/λος Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας
2. Μαρία Kαζανά - Δημ. Συμ/λος Δήμου Δωρίδος
3. Νικόλαος Παπαγεωργόπουλος - Δημ. Συμ/λος Δήμου Χαλκιδέων
4. Θωμάς Κιούσης - Δημ. Συμ/λος Δήμου Θηβαίων
5. Ιωάννης Ρούλιας - Δημ. Συμ/λος Δήμου Λαμιέων
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Θεματική Επιτροπή «Οργάνωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης»
Πρόεδρος
Χαράλαμπος Κώσταρος - Δημ. Σύμ/λος Δήμου Χαλκιδέων
Αντιπρόεδρος
Μιχαήλ Κεράτσας - Δημ. Σύμ/λος Δήμου Χαλκιδέων
Μέλη
1. Κωνσταντίνος Γαλανός - Δημ. Συμ/λος Δήμου Λεβαδέων
2. Σωτήριος Πανουργιάς - Δημ. Συμ/λος Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού
3. Γρηγόριος Παπαβασιλείου - Δημ. Συμ/λος Δήμου Θηβαίων
4. Ιωάννης Στεργίου - Δημ. Συμ/λος Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης- Αγίας Άννας
5. Αναστασία Τζελά - Δημ. Συμ/λος Δήμου Χαλκιδέων

Θεματική Επιτροπή «Παιδείας & Νεολαίας»
Πρόεδρος
Βιργινία Στεργίου - Δήμαρχος Στυλίδας
Αντιπρόεδρος
Ιωάννα Γκόγκου - Δημ. Συμ/λος Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων
Μέλη
1. Αμφιτρίτη Αλημπατέ - Δημ.Συμ/λος Δήμου Ερέτριας
2. Σοφία Ζαλοκώστα - Δημ.Συμ/λος Δήμου Καρπενησίου
3. Δημήτριος Καραμάνης - Δημ.Συμ/λος Δήμου Λεβαδέων
4. Δήμος Κόρδης - Δημ. Συμ/λος Δήμου Χαλκιδέων
5. Χρυσάνθη Παπακωνσταντίνου - Δημ. Συμ/λος Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας
6. Αθανάσιος Παπαχρήστος - Δημ. Συμ/λος Δήμου Λαμιέων
7. Ηλίας Τραμπάκουλος - Δημ.Συμ/λος Δήμου Θηβαίων

Θεματική Επιτροπή «Πολιτικής Προστασίας»
Πρόεδρος
Γεώργιος Ψαθάς - Δήμαρχος Διρφύων - Μεσσαπίων
Αντιπρόεδρος
Ανδρέας Χατζησταμάτης - Δημ. Σύμ/λος Δήμου Θηβαίων
Μέλη
1. Χαρίλαος Αγαπητός - Δημ.Συμ/λος Δήμου Δελφών
2. Ιωάννης Δήμου - Δημ. Συμ/λος Δήμου Λεβαδέων
3. Ανδρέας Παπασάρας - Δημ.Συμ/λος Δήμου Μακρακώμης
4. Ιωάννης Σβερώνης - Δημ. Σύμβουλος Δήμου Καρπενησίου
5. Αναστασία Τζελά - Δημ. Συμ/λος Δήμου Χαλκιδέων
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Θεματική Επιτροπή «Πολιτισμού & Αθλητισμού»
Πρόεδρος
Παναγιώτης Ταγκαλής - Δήμαρχος Δελφών
Αντιπρόεδρος
Ιωάννα Γκόγκου - Δημ. Συμ/λος Διρφύων - Μεσσαπίων
Μέλη
1. Ελένη Αϊδίνη - Δημ. Συμ/λος Δήμου Χαλκιδέων
2. Δημήτριος Kαραμάνης - Δημ. Συμ/λος Δήμου Λεβαδέων
3. Ανδρέας Κουλοχέρης - Δημ. Συμ/λος Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων
4. Μιχαήλ Παπανικολάου - Δημ. Σύμ/λος Δήμου Λοκρών
5. Αμαλία Ποντίκα - Δημ. Συμ/λος Δήμου Λαμιέων
6. Σταμάτης Χαλβατζής - Δημ. Συμ/λος Δήμου Θηβαίων
7. Κωνσταντίνος Χαρεμής - Δημ. Συμ/λος Δήμου Θηβαίων

Θεματική Επιτροπή «Τουριστικής Ανάπτυξης»
Πρόεδρος
Αθανασία Στιβακτή - Δήμαρχος Αμφίκλειας - Ελάτειας
Αντιπρόεδρος
Ελένη Σύρου - Δημ. Σύμ/λος Δήμου Δίστομου - Αράχωβας - Αντίκυρας
Μέλη
1. Νικόλαος Κατσικούλης - Δημ. Συμ/λος Δήμου Δελφών
2. Νικόλαος Μαυρίκος - Δήμαρχος Σκύρου
3. Μαρία Νίκα - Δημ. Συμ/λος Δήμου Τανάγρας
4. Ιωάννης Ρούλιας - Δημ. Συμ/λος Δήμου Λαμιέων
5. Κων/νος Σούλιας - Δημ. Συμ/λος Δήμου Λοκρών
6. Χρύσα Σουλιώτη - Δημ. Συμ/λος Δήμου Αγράφων
7. Αναστασία Φουρνάρη - Δημ. Συμ/λος Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού

Θεματική Επιτροπή «Χωροταξίας, Υποδομών & Δικτύων»
Πρόεδρος
Ιωάννης Ταγκαλέγκας - Δήμαρχος Λεβαδέων
Αντιπρόεδρος
Νικόλαος Μπαράκος - Δημ. Συμ/λος Δήμου Κύμης - Αλιβερίου
Μέλη
1. Χαράλαμπος Λιόλιος - Δήμαρχος Δομοκού
2. Ιωάννης Αναστασίου - Δημ. Συμ/λος Δήμου Τανάγρας
3. Αλέξανδρος Θεοδοσίου - Δημ. Συμ/λος Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων
4. Κων/νος Μερτζάνης - Δημ. Συμ/λος Δήμου Λεβαδέων
5. Κωνσταντίνος Σταυρογιάννης - Δημ. Συμ/λος Δήμου Λαμιέων
6. Γεώργιος Τσατσαρώνης - Δημ. Συμ/λος Δήμου Δελφών
7. Βασίλειος Φακίτσας - Δημ. Συμ/λος Δήμου Καρπενησίου
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Θεματική Επιτροπή «Υγείας»
Πρόεδρος
Ιωάννης Συκιώτης - Δήμαρχος Καμένων Βούρλων
Αντιπρόεδρος
Γεώργιος Αναστασίου - Δήμαρχος Θηβαίων
Μέλη
1. Πέτρος Αρκουμάνης - Δημ. Συμ/λος Δήμου Λεβαδέων
2. Ιωάννα Δαριβέρη - Δημ. Συμ/λος Δήμου Χαλκιδέων
3. Κωνσταντίνος Θεόπουλος - Δημ. Συμ/λος Δήμου Μακρακώμης
4. Αικατερίνη - Ευγενία Καλυβιώτη - Δημ. Συμ/λος Δήμου Δελφών
5. Ευδοξία Κονιαβίτη - Δημ. Συμ/λος Δήμου Καρπενησίου
6. Νικόλαος Κοντοπάνος - Δημ. Συμ/λος Δήμου Καμένων Βούρλων
7. Ιωάννης Σκαρμούτσος - Δημ. Συμ/λος Δήμου Δομοκού
Διοικητική Υποστήριξη Επιτροπών:
1. Λίτσα Γεραντώνη – Διευθύντρια Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας
2. Βούλα Τσιλογιάννη – Υπάλληλος Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας
3. Σοφία Τσιώτα – Εξ. συνεργάτιδα Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας
Επιστημονική υποστήριξη Επιτροπών/ Επεξεργασία - Σύνθεση κειμένων
Γιώργος Ταγκούλης, Ειδικός Σύμβουλος Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας

79 | Σ ε λ ί δ α

