ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Λαµία 22-03-2012

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

. «Έχουµε µια καλή ευκαιρία, µε νέες ιδέες και βιώσιµα σχέδια να αξιοποιήσουµε
40 εκ. € που διαθέτουµε από το Περιφερειακό µας πρόγραµµα του ΕΣΠΑ και
κινητοποιώντας παράλληλα ιδιωτικά κεφάλαια να πολλαπλασιαστούν οι
δυνατότητες του JESSICA» επεσήµανε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας
Κλέαρχος Περγαντάς στη διάρκεια ενηµερωτικής ηµερίδας για την υλοποίηση της
Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας Jessica

Με την ανταπόκριση των φορέων της Στερεάς Ελλάδας στην πρόσκληση του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχου Περγαντά σε συνεργασία µε το Ταµείο Αστικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ)
Στερεάς Ελλάδας, πραγµατοποιήθηκε στη Λαµία στις 22 Μαρτίου, ενηµερωτική ηµερίδα για
την υλοποίηση της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας Jessica (νέο χρηµατοδοτικό εργαλείο για
επενδύσεις στις αστικές περιοχές).

Με την παρουσία και συµµετοχή Αντιπεριφερειαρχών , Περιφερειακών Συµβούλων και του
επικεφαλής της µείζονος αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συµβούλιο, των Προέδρων του
ΤΕΕ Ανατολικής Στερεάς, του ΤΕΕ Εύβοιας, του Επιµελητηρίου Φθιώτιδας και της ΒΙΠΕ
Λαµίας, εκπροσώπων των ∆ήµων και φορέων της Αυτοδιοίκησης καθώς και των παραγωγικών
και οικονοµικών εταίρων της Στερεάς Ελλάδας, τα στελέχη του Ταµείου Αστικής Ανάπτυξης
και της ∆ιαχειριστικής Αρχής Στερεάς Ελλάδας ανέπτυξαν το πλαίσιο εφαρµογής του
προγράµµατος Jessica, που µπορεί να αποτελέσει µια νέα δυνατότητα στην αναπτυξιακή
διαδικασία της περιφέρειας.

Καλωσορίζοντας τους προσκεκληµένους, ο Περιφερειάρχης ανέφερε : «η Περιφέρεια,
αξιοποιώντας πόρους του ΕΣΠΑ, προχωρά σε ένα ακόµα βήµα για την τόνωση της

πραγµατικής οικονοµίας του τόπου µας. Αυτή τη δύσκολη συγκυρία, που χρειάζεται όλοι να
συντονίσουµε τις προσπάθειές µας, έχουµε µια καλή ευκαιρία να δείξουµε ότι η Στερεά
Ελλάδα διαθέτει τις δυνάµεις εκείνες που µπορούν να τραβήξουν µπροστά και να δώσουν νέα
ώθηση για την επανεκκίνηση της αναπτυξιακής διαδικασίας. Έχουµε µια καλή ευκαιρία να
συντονίσουµε το βηµατισµό µας και µε καινούργιες ιδέες και πρωτοπόρα σχέδια να
αξιοποιήσουµε τα κονδύλια του ΕΣΠΑ, ύψους 40 εκ. €, που διαθέτουµε από το Περιφερειακό
µας πρόγραµµα, κινητοποιώντας παράλληλα και ιδιωτικά κεφάλαια, έτσι ώστε να
πολλαπλασιαστούν οι δυνατότητες του Jessica.

Γνωρίζουµε άλλωστε ότι το Jessica είναι ένας νέος καινοτοµικός τρόπος αξιοποίησης των
κοινοτικών πόρων, που για πρώτη φορά εφαρµόζεται στη χώρα µας και στηρίζεται στην
«αειφορία»

της

επενδυτικής

δραστηριότητας.

Στόχος

του

προγράµµατος

είναι

η

χρηµατοδότηση δράσεων που αναβαθµίζουν την ποιότητα ζωής στην ελληνική Περιφέρεια
και ταυτόχρονα έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα.»

Στη συνέχεια ο κ. Περγαντάς ανέφερε πως η Περιφέρεια έχει ήδη ξεκινήσει προ καιρού τις
διαδικασίες ωρίµανσης του προγράµµατος, οι οποίες έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο της
προετοιµασίας στις 9 Φεβρουαρίου του 2012 µε την υπογραφή της σύµβασης µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Eurobank, βάσει της οποίας συστήθηκε το Ταµείο
Αστικής Ανάπτυξης της Στερεάς Ελλάδας.

«Εποµένως», επεσήµανε ο Περιφερειάρχης «Είµαστε έτοιµοι να προχωρήσουµε στο
ουσιαστικό κοµµάτι της δουλειάς, στην αποτελεσµατική και γρήγορη υλοποίηση του
προγράµµατος. Είµαστε έτοιµοι να συνεχίσουµε µια δηµιουργική προσπάθεια που φέρνει
κοντά πολλές φορείς : την Περιφέρεια, την πρωτοβάθµια αυτοδιοίκηση, τον επενδυτικό και
τον ιδιωτικό τοµέα. Μια προσπάθεια που φέρνει κοντά την κοινωνία και τις ανάγκες της µε
την επιχειρηµατικότητα. Μια προσπάθεια για να αντιµετωπίσουµε την παρατεταµένη ύφεση
της εποχής και να ανταποκριθούµε στο στόχο της ανάπτυξης.

Από σήµερα όλοι οι συµµετέχοντες πρέπει να δουλέψουµε µε υπευθυνότητα και χωρίς
καθυστερήσεις. Ως περιφέρεια ανοίγουµε νέες δυνατότητες στους ∆ήµους της Στερεάς
Ελλάδας, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις να ενταχθούν στο πρόγραµµα.
Επιδιώκουµε τη µεγαλύτερη δυνατή εµπλοκή της τοπικής αυτοδιοίκησης και περιµένουµε
καλές και βιώσιµες προτάσεις. Προτάσεις που θα αποδίδουν όφελος στους πολίτες και στην

κοινωνία και θα δηµιουργήσουν έσοδα και πολύτιµες θέσεις εργασίας στον τόπο µας.
Άλλωστε αυτό είναι η βασική προτεραιότητα όλων µας : ποιότητα ζωής και σταθερή δουλειά.

Μαζί µε το Ταµείο Αστικής Ανάπτυξης και όλους εσάς ξεκινάµε µια στενή συνεργασία, έτσι
ώστε η Περιφέρεια να στηρίξει το Jessica µε τους πόρους της και να συνδράµει ενεργά στην
αναζήτηση ώριµων και παραγωγικών έργων.
Ας κινηθούµε όλοι από σήµερα στο πλαίσιο της δηµιουργικής δουλειάς που έχουµε να
κάνουµε, για να µπορέσουµε να υλοποιήσουµε µε επιτυχία το Jessica και να ξαναδώσουµε
αξία στη Στερεά Ελλάδα.»
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