
Περίληψη πρότασης ΠΕΔ για την άρση της υποχρηματοδότησης της 

Στερεάς Ελλάδας στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020 

Η Στερεά Ελλάδα στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020 (όπως και στο προηγούμενο 

ΕΣΠΑ) χαρακτηρίζεται ως «πλούσια» Περιφέρεια, βάσει του πλασματικού 

Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος και της στρέβλωσης που διαμορφώνεται λόγω 

της άμεσης γειτνίασής της με το Μητροπολιτικό Κέντρο της Αθήνας και της ύπαρξης 

της άτυπης βιομηχανικής ζώνης στα Οινόφυτα. Αποτέλεσμα της πλαστής αυτής 

εικόνας είναι η χρηματοδότησή της με περιορισμένους πόρους και η μη ορθολογική 

κατανομή των Ευρωπαϊκών κονδυλίων βάσει των πραγματικών αναγκών. 

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδας λαμβάνει πρωτοβουλία για την 

άρση της αδικίας που υφίσταται η Περιφέρειά μας όσον αφορά την κατανομή των 

κοινοτικών κονδυλίων του ΕΣΠΑ 2014-2020 και καταθέτει πρόταση η οποία στόχο 

έχει την τεκμηριωμένη πρόκριση λύσεων με μακροπρόθεσμο και μόνιμο 

χαρακτήρα. 

Πυρήνα της πρότασης της ΠΕΔ αποτελεί το αίτημα για μια γενικότερη 

αναθεώρηση των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άρση των αδικιών 

με: 

 Τη θέσπιση επιπλέον δεικτών για την κατανομή των πόρων ανά Κράτος – 

Μέλος ή/και ανά Περιφέρεια, πέραν του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ και 

αναλυτικότερα: 

o Δείκτης ανεργίας. 

o Δείκτης ανεργίας των νέων. 

o Δείκτης εισροής/εκρροής εισοδήματος από και προς όμορες 

Περιφέρειες. 

o Δείκτης καινοτομίας. 

o Δείκτης φτώχειας.  

 Την υιοθέτηση κριτήριου γεωμορφολογίας των Περιφερειών και ύπαρξης 

ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων. 

 Κατ’ αντιστοιχία με τις ευνοϊκές διατάξεις που προβλέπονται για τις βόρειες 

αραιοκατοικημένες περιοχές που είναι σε θέση να επωφεληθούν από ειδικά 

μέτρα και πρόσθετη χρηματοδότηση προς αντιστάθμιση των σοβαρών και 

φυσικών ή δημογραφικών προβλημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 2 του 

Πρωτοκόλλου αριθ. 6  της Πράξης προσχώρησης του 1994 κρίνεται επιτακτική 

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

αντιμετωπίζουν  σημαντικά προβλήματα λόγω οικονομικής κρίσης. Πρόταση 

της ΠΕΔ αποτελεί η συμπληρωματική ειδική χρηματοδότηση που θα 

αντιστοιχεί σε ένταση ενίσχυσης τουλάχιστον 30 € ανά κάτοικο και ανά έτος 

στις εν λόγω περιοχές επιπέδου NUTS-2. Η χρηματοδότηση αυτή θα πρέπει να 



διανέμεται ανά περιφέρεια και κράτος μέλος με τρόπο αναλογικό ως προς τον 

συνολικό πληθυσμό στις περιφέρειες αυτές. 

Στόχος της πρότασης δεν είναι η εξασφάλιση μιας προσωρινής ανακούφισης 

παρότι ή Περιφέρειά μας και ή Ελλάδα γενικότερα τόσο πολύ την χρειάζονται, αλλά 

η επίτευξη μιας αμοιβαίας αποδεκτής λύσης που θα προάγει το δικαίωμα της 

ισότιμης μεταχείρισης των πολιτών, το οποίο αποτελεί θεμελιώδη αρχή της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τέλος, αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι οι διαδικασίες επαναδιαμόρφωσης των 

κριτηρίων κατανομής των Ευρωπαϊκών κονδυλίων, εφόσον αποφασισθεί, 

καθίσταται μια χρονοβόρα διαδικασία επισημαίνουμε ό,τι κρίνεται επιτακτική 

ανάγκη η ισότιμη συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε οριζόντιες 

δράσεις ανάπτυξης, αύξησης της επιχειρηματικότητας και τόνωσης της 

απασχόλησης και θα πρέπει να εξασφαλίζεται με την καταβολή των αντίστοιχων 

ποσών από Εθνικούς πόρους. Οι πόροι αυτοί δύνανται να προέρχονται από ένα 

Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ίσης διάρκειας με το ΕΣΠΑ 2014-2020, το οποίο θα 

είναι προσανατολισμένο στις δράσεις όπου υπάρχει υποχρηματοδότηση  της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από κοινοτικούς πόρους. 

 


