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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Περιφέρεια χρηματοδοτεί την Αστική Ανάπτυξη των δήμων

Μπακογιάννης: «Δεν περιμένουμε τις επενδύσεις, τις δημιουργούμε»

Την πλήρη εφαρμογή του σχεδίου της Περιφέρειας για την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη σε
δήμους της Στερεάς Ελλάδας ανακοίνωσε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κώστας
Μπακογιάννης, στην ενημέρωση των ΜΜΕ για το σύνολο των παρεμβάσεων που είναι σε
εξέλιξη και έχουν στόχο τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις σε ολόκληρη την
Περιφέρεια.

Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την υπογραφή της πρόσκλησης της
Περιφέρειας προς τους αστικούς δήμους, για την υποβολή σχεδίων με αντικείμενο την
Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη. Τα σχέδια που θα εγκριθούν, θα χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια
με 25εκατ. ευρώ. Ο κ. Μπακογιάννης, έκανε εκτενή αναφορά στο πλαίσιο των στόχων που
θέτει η Περιφέρεια και πρέπει να περιλαμβάνονται στις προτάσεις.

Σύμφωνα με αυτούς τους στόχους, η Περιφέρεια επιδιώκει:

 Την αποκατάσταση του οικονομικού ιστού των πόλεων και την ενίσχυσή του.
 Την κοινωνική και περιβαλλοντική αποκατάσταση περιοχών συγκέντρωσης

ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων αλλά και υποβαθμισμένων εμπορικών κέντρων
και εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών, βιοτεχνικών και επαγγελματικών ζωνών.

 Την ενίσχυση και αναζωογόνηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την
ανασυγκρότηση των κοινωνικών υποδομών για την αντιμετώπιση των κοινωνικών
συνεπειών της κρίσης.

 Την σύνδεση της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα στο αστικό περιβάλλον.
 Την αντιστροφή της αστικής διάχυσης.
 Την ανάκτηση του δημόσιου χώρου και την ανάπτυξη δομών κοινωνικής

οικονομίας και στέγασης με την ενεργό συμμετοχή των πολιτών.

‘Oπως εξήγησε ο κ. Μπακογιάννης, οι Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, με
την συγκεκριμένη πρόσκληση, θα εφαρμοστούν στους Δήμους Χαλκίδας, Λαμίας
και στην ενιαία διαδημοτική περιοχή που συγκροτείται από τα αστικά κέντρα των
Δήμων Λειβαδιάς, Θηβαίων και Αλιάρτου-Θεσπιέων.



Η πρόσκληση που αφορά στην Αστική Ανάπτυξη αποτελεί μέρος του σχεδίου της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις και
εντάσσεται στην δέσμη των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται για την ποιοτική
αναβάθμιση των οικονομικών συνθηκών, της πρόνοιας και του περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, ενημέρωσε τους
εκπροσώπους των ΜΜΕ για τις συναντήσεις που είχε στις Βρυξέλλες για την
Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση του Ασωπού και την θετική ανταπόκριση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην πρόταση της Περιφέρειας, όπως αυτή καταρτίστηκε
έπειτα από την δημόσια διαβούλευση και την έκδοση πρόσκλησης στις 31 Μαΐου
2018, με προϋπολογισμό 223 εκατ. Ευρώ, αλλά και την επικείμενη πρόσκληση που
θα εκδοθεί εντός του Ιουλίου και αφορά στην υποβολή προτάσεων για την
πολιτιστική-τουριστική-περιβαλλοντική διαδρομή της Στερεάς Ελλάδας, με
προϋπολογισμό 2,5εκατ. Ευρώ και η οποία εντάσσεται στο σύνολο των
πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται από την Περιφέρεια για τον πολιτισμό, με την
διάθεση ευρωπαϊκών πόρων που έως σήμερα αγγίζουν τα 10 εκατ. ευρώ και
εθνικών πόρων ύψους 15 εκατ. ευρώ.

Για αντιστροφή των όρων επένδυσης έκανε λόγο ο κ. Μπακογιάννης,
αναφερόμενος στις τρεις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις.

«Δείχνουμε έναν διαφορετικό δρόμο σε αυτό που ονομάζουμε επένδυση στην
Ελλάδα. Με δικά μας χρήματα, με δικά μας εργαλεία και κυρίως με τους
ανθρώπους της Στερεάς Ελλάδας, παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια μας.
Ενισχύουμε τις δυνάμεις που έχουμε και δημιουργούμε ανάπτυξη από μέσα προς
τα έξω και όχι το αντίστροφο, όπως άλλοι περιμένουν να γίνει. Από αυτά τα τρία
σχέδια στρατηγικής, ανακύπτει ένα σύνθημα που έχει γίνει οδηγός μας. Δεν
περιμένουμε, προχωράμε» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μπακογιάννης , ο οποίος
επισήμανε ότι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας χρησιμοποιεί πλήρως τις
ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις ως καινοτόμα εργαλεία που επικεντρώνονται
στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό και τις συνέργειες έργων και δράσεων με στόχο και
τη μόχλευση ιδιωτικών πόρων και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων όπως το
crowd funding, τους μεγάλους χορηγούς και τους δωρητές, την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων, τις ιδιωτικές επιχειρήσεις κλπ., μέσω των οποίων η
Περιφέρεια έχει καταφέρει, με δεδομένη την υποχρηματοδότησή της, να αντλεί
τους πενταπλάσιους πόρους για κάθε ευρώ που διαθέτει.

«Κάναμε πράξη το ένα προς πέντε» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μπακογιάννης
διευκρινίζοντας ότι για τα 51.900.000 ευρώ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού
Προγράμματος, η Περιφέρεια μοχλεύει πόρους ύψους 250.400.000 ευρώ. «Δεν
είναι τυχαίο, ότι στην επόμενη περίοδο (2021-2027) των Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων, το 50% των παρεμβάσεων και χρηματοδοτήσεων θα περνά μέσα
από ολοκληρωμένα σχέδια, όπως τα τρία αυτά που βάζουμε σε εφαρμογή, και
φτάνουν ήδη στο 25% του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας» είπε κλείνοντας την ενημέρωση
ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.


