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Παραγωγική η δημόσια διαβούλευση
για το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2021-2025

Ιδιαίτερα παραγωγική κρίνεται η ανοιχτή δημόσια διαβούλευση για το
Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2021-
2025, η οποία ολοκληρώθηκε την Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2021 και παρατάθηκε
άτυπα μέχρι χθες, Δευτέρα 18 Ιανουαρίου, ώστε να έχουν τη δυνατότητα όλοι
οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν και γραπτώς τις προτάσεις τους.

Υπενθυμίζεται, ότι – χάρη στην άοκνη και σοβαρή δουλειά υπηρεσιακών
συνεργατών - η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ήταν η πρώτη Περιφέρεια στη
χώρα, η οποία δημοσιοποίησε το σχέδιο της για το ΠΠΑ και ακολούθως
προχώρησε σε τηλεδιασκέψεις με φορείς όλων των περιφερειακών ενοτήτων
και πολλών παραγωγικών τάξεων.

Η αρχή έγινε με τις παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς
Ελλάδας και με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδας.
Η διαβούλευση συνεχίστηκε με εκπροσώπους άλλων κοινωνικών εταίρων και
φορέων, οι περισσότεροι εκ των οποίων κατέθεσαν και γραπτώς τις προτάσεις
τους.

Μεταξύ άλλων συμμετείχαν στη διαβούλευση εκπρόσωποι των ακόλουθων
φορέων:

 Περιφερειακή Ένωση Επιμελητηρίων Στερεάς Ελλάδας.

 Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας

του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

 Περιφερειακό Τμήμα Ευβοίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

 8ο Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας

του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

 9ο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας

του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

 Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φθιώτιδας.



 Οργανισμός Λιμένων Νομού Ευβοίας.

 Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας.

 Λιμενικό Ταμείο Φωκίδας.

 Ένωση Δασικών Αγροτικών Συνεταιρισμών Εύβοιας.

 Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λαμίας.

 Αγροτικός Συνεταιρισμός Λιβαδειάς «ΑΙΧΜΕΑΣ».

«Πρωταρχικός μας στόχος είναι να οικοδομήσουμε όλοι μαζί, από κάτω προς
τα πάνω, το μέλλον της Στερεάς Ελλάδας. Σε αυτή την κατεύθυνση, ανοίξαμε
τη συζήτηση και επιδιώξαμε να ακουστούν όσο το δυνατόν περισσότερες
απόψεις. Επί ένα μήνα, συζητήσαμε, συμφωνήσαμε, διαφωνήσαμε,
προσθέσαμε σκέψεις και προβληματισμούς.

»Οδεύοντας προς την τελική φάση της έγκρισης του προγράμματος στο
Περιφερειακό Συμβούλιο, νιώθουμε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι γιατί έχουμε όλη
την πρώτη ύλη για ένα πλήρες ολιστικό πρόγραμμα, το λεγόμενο «ΠΠΑ», ένα
νέο ”στρατηγικό εργαλείο" για την ανάπτυξη του τόπου μας», δήλωσε ο
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.


