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Σύσκεψη του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχου Περγαντά με τους
επικεφαλής των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου :
«Με παρέμβασή μας, πετύχαμε να μην μειωθεί το ύψος χρηματοδότησης
του ΕΣΠΑ στη Στερεά Ελλάδα – Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε όλα τα
διαθέσιμα κονδύλια και να διεκδικήσουμε ακόμα περισσότερα»
Σύσκεψη με τους επικεφαλής των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου,
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 20 Ιουλίου, στο γραφείο του Περιφερειάρχη Στερεάς
Ελλάδας Κλέαρχου Περγαντά, με κεντρικό θέμα το ΕΣΠΑ, που υλοποιείται στο
πλαίσιο του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας.
Στόχος της σύσκεψης ήταν η αναλυτική ενημέρωση των επικεφαλής των παρατάξεων
για την εικόνα και την πορεία των προγραμμάτων που υλοποιούνται από 1 ης Ιουλίου
από την αιρετή Περιφέρεια και χρηματοδοτούνται από κοινοτικούς (ΕΣΠΑ) και
Εθνικούς πόρους (Συλλογικές Αποφάσεις), εν όψει της συζήτησης του θέματος στη
συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 27 Ιουλίου.
Με μια θετική εξέλιξη για το ΕΣΠΑ στη Στερεά Ελλάδα, ξεκίνησε την τοποθέτησή του
ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς, αφού, μετά από
παρέμβασή του στον Υφυπουργό Ανάπτυξης Θάνο Μωραϊτη, πραγματοποιείται η
κυβερνητική δέσμευση να μην μειωθεί η Εθνική συμμετοχή και συνεπώς και το ύψος
της χρηματοδότησης για το πρόγραμμα της Στερεάς Ελλάδας.

Έτσι λοιπόν στο ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, αποφεύγονται οι απώλειες πόρων, και το
πρόγραμμα θα συνεχίσει να υλοποιείται στο ίδιο ύψος προϋπολογισμού, χωρίς
αναθεώρηση των χρηματοδοτικών του στοιχείων.
Στη συνέχεια ο Περιφερειάρχης παρουσίασε τα στοιχεία του ΠΕΠ και των Συλλογικών
Αποφάσεων, αναλύοντας κάθε πρόγραμμα και δίνοντας μια σαφή εικόνα, με ποσοτικά
και ποιοτικά μεγέθη, για την πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων.
Είναι προφανές ότι μετά την πλήρη ανάληψη αρμοδιοτήτων, η αιρετή Περιφέρεια ως
φορέας χρηματοδότησης έργων στη Στερεά Ελλάδα, αποτυπώνει και αξιολογεί την
υφιστάμενη κατάσταση, έτσι ώστε με συνεκτικό προγραμματισμό και διαφάνεια να
προχωρήσει στην χρηματοδότηση και υλοποίηση έργων σε όλη την Περιφέρεια,
αξιοποιώντας στο έπακρο όλους τους διαθέσιμους πόρους.
«Είχαμε μια εποικοδομητική συνεργασία με τους επικεφαλής των πολιτικών
παρατάξεων, ως προκαταρκτική ενημέρωση εν όψει του Περιφερειακού Συμβουλίου
που θα συνεδριάσει την επόμενη εβδομάδα και θα συζητήσουμε για το ΕΣΠΑ, τα
Ειδικά Αναπτυξιακά και τις άλλες Συλλογικές Αποφάσεις.» επισημαίνει ο
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς τονίζοντας : «Συνεπείς στη
δέσμευσή μας για διαφάνεια, επιδιώκουμε να έχουν όλοι οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι
μια καθαρή εικόνα για τα προγράμματα χρηματοδότησης, έτσι ώστε με συγκεκριμένα
στοιχεία και ρεαλιστικές παραμέτρους να υλοποιήσουμε χρήσιμα και αναγκαία έργα
για τη Στερεά Ελλάδα. Στόχος μας είναι να μην χάσουμε ούτε ένα ευρώ από τους
διαθέσιμους πόρους. Ήδη ξεκινάμε, με το θετικό γεγονός ότι στη Στερεά Ελλάδα δεν
θα μειωθεί η χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ, όπως πρόκειται να συμβεί στα άλλα
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Ένα θετικό γεγονός, το οποίο εξελίχθηκε μετά
από παρέμβασή μου στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, με τεκμηριωμένα στοιχεία για
δίκαιη αντιμετώπιση της Περιφέρειάς μας που είναι στο Στόχο 2. Οι προσπάθειές μας
επικεντρώνονται, αυτή την δύσκολη οικονομική συγκυρία για τη χώρα, να μην
περικοπούν πόροι για τη Στερεά Ελλάδα. Τώρα πρέπει να εστιάσουμε στην
αποτελεσματικότητα όλων – Περιφέρειας, Δήμων και φορέων – για να αποδείξουμε
πως είμαστε ικανοί να απορροφήσουμε κονδύλια και να διεκδικήσουμε και να
πετύχουμε περισσότερα για τον τόπο μας».
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