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# Χαιρετισμός του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας 
και Προέδρου της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων,

κ. Κωνσταντίνου Μπακογιάννη 

Η Περιφέρεια Στερε-
άς Ελλάδας, γνήσια 
υποστηρίκτρια της 

προώθησης της ισότητας 
των φύλων, αναγνωρίζει 
την καταλυτικής σημασί-
ας παρουσία της γυναίκας 
στην πολιτική, στην οικονο-

μία, στην κοινωνία. Η συνολική κοινωνική πρόοδος εξαρτάται σε 
μεγάλο βαθμό από την ίση αντιμετώπιση ανδρών και γυναικών, 
με όρους αναλογικής ισότητας ώστε επιτελικά να επιτυγχάνεται η 
βιώσιμη ανάπτυξη μιας δημοκρατικής κοινωνίας. 
Ήδη, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει υπογράψει την Ευρω-
παϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες 
με στόχο αυτή να αποτελέσει εφαλτήριο για την ουσιαστική υλο-
ποίηση ενός τοπικού σχεδίου εφαρμοσμένων πρακτικών για την 
Ισότητα των Φύλων. 
Στόχος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας είναι η ουσιαστική ενί-
σχυση της γυναίκας ανιχνεύοντας τους τομείς στους οποίους η 
τελευταία αντιμετωπίζεται μειονεκτικά και η υπερπήδηση εκείνων 
των εμποδίων που καθιστούν τη θέση της μειονεκτική. Γι’ αυτόν 
το λόγο, επιλέξαμε ως σημείο αναφοράς την άγαμη μητέρα και τις 

προκλήσεις που αντιμετωπίζει, καθώς πολλαπλοί κοινωνικοί ρό-
λοι συγκρούονται στο πρόσωπό της, επιδιώκοντας ανακουφιστι-
κές γι’ αυτήν λύσεις. Η ουσιαστική όμως προώθηση της ισότητας 
απαιτεί να στρέψουμε την προσοχή μας εξίσου και προς τον άνδρα, 
να εντοπίσουμε τις ανάγκες του και να συνδράμουμε στην άρση 
της ανισότητας και σε βάρος του.
Ωστόσο, το πρόβλημα της ανισότητας κυρίως σε βάρος των γυ-
ναικών εμμένει. Μέλημα της Περιφέρειάς μας είναι και η καταπο-
λέμηση της βίας σε βάρος τους, η ανάδειξη των επιχειρηματικών 
ικανοτήτων τους με την οπτική του φύλου και η ψυχολογική και 
νομική υποστήριξή τους. Σε αυτό το πλαίσιο, ετοιμάζουμε τη δη-
μιουργία του «Δικτύου Γυναικών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», 
που πιστεύουμε ότι θα αποτελέσει αρωγό για κάθε γυναίκα που 
επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις λειτουργίες του για να βελτιώσει 
την ποιότητα της ζωής της.
Ως Περιφερειάρχης και Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας έχω 
ως όραμα την ακόμα πιο καθοριστική παρουσία των γυναικών 
στο κοινωνικό γίγνεσθαι, την καταπολέμηση των πολλαπλών  
διακρίσεων σε βάρος των άγαμων γυναικών, των επαγγελματιών 
γυναικών, των γυναικών προσφύγων. Ας εργαστούμε όλοι μαζί 
-Περιφέρεια, φορείς, σύλλογοι- για να εξασφαλίσουμε μια πραγ-
ματικότητα βασισμένη στην ισότητα.  

Η ανατολή του νέου χρόνου φέρνει μαζί της την προσδοκία 
για ένα καλύτερο μέλλον. Είναι η στιγμή που ο σπόρος της 
ελπίδας για ευτυχία και ευημερία ανθίζει στην καρδιά του 

ανθρώπου.
Σ’ αυτό το κλίμα αισιοδοξίας και πίστης σ’ ένα καλύτερο αύριο 
χρειάζεται να επενδύσουμε ώστε να ανθίσει ξανά το χαμόγελο στο 
πρόσωπο κάθε Ελληνίδας και κάθε  Έλληνα.
Το 2017 προβάλλει ως η χρονιά των μεγάλων προκλήσεων και 
των μεγάλων αποφάσεων. Είναι η ώρα ν’ αφήσουμε οριστικά 
πίσω μας τις δυσκολίες, τις παθογένειες του παρελθόντος, όλα 
όσα -εύλογα- μας πίκραναν και μας θύμωσαν.
Είναι η ώρα των ρηξικέλευθων αποφάσεων για ένα νέο παραγω-
γικό μοντέλο προκειμένου να ξεφύγουμε από τη μετρολογία των 
μνημονίων και να εστιάσουμε στην πραγματική οικονομία, τη δη-
μιουργία προστιθέμενης αξίας, σταθερών θέσεων εργασίας και 
αξιοπρεπών μισθών στην πατρίδα μας.

Το 2017 πρέπει να είναι το έτος 
της παραγωγής και της εργασίας 
κι εμείς στις αιρετές Περιφέρειες 
σχεδιάζουμε και υλοποιούμε μια 
σειρά από πρωτοβουλίες για να 
στηρίξουμε καινοτόμες και εξω-
στρεφείς προσπάθειες, να παρα-
δώσουμε στο κοινωνικό σύνολο 
σύγχρονες υποδομές, να σταθού-
με ακόμη πιο αποτελεσματικά στο πλευρό των συνανθρώπων μας 
και ιδίως αυτών που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη.
Είμαι πεπεισμένος ότι το 2017 μπορούμε ν’ αλλάξουμε τοn ρου 
της σύγχρονης ιστορίας μας αρκεί να το πιστέψουμε και να τολ-
μήσουμε.
Εύχομαι καλή χρονιά, με υγεία, προκοπή και δημιουργικότητα σε 
κάθε οικογένεια. Ο καινούργιος χρόνος ας φέρει στην καθεμιά και 
τον καθένα ό,τι προσδοκά και αγωνίζεται να πετύχει.

# Μήνυμα Προέδρου Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας 
και Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, κ. Κώστα Αγοραστού, 

για το νέο έτος 2017



#  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων συγκροτήθηκε τον Οκτώβριο του 2014 και λειτουργεί με την παρούσα σύν-
θεσή της από τον Ιούλιο του 2015 με τετραετή θητεία. Στα μέλη της περιλαμβάνονται ο Περιφερειάρχης Κωνσταντίνος 
Μπακογιάννης, ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων, η Φανή Παπαθωμά, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Βοιωτίας, 

ως Αναπληρώτρια Πρόεδρος της Επιτροπής, η Αικατερίνη Καλαντζή, Περιφερειακή Σύμβουλος, αναπληρούμενη από τη Σοφία 
Τσολάκη, Περιφερειακή Σύμβουλο, η Ελένη Ευσταθίου-Σπανού, Δήμαρχος Ιστιαίας Αιδηψού, ως εκπρόσωπος της ΠΕΔ Στερεάς 
Ελλάδας, αναπληρούμενη από την Αικατερίνη Κοσκοβόλη, Δημοτική Σύμβουλο Δήμου Λεβαδέων, η Λεμονιά Ραχιώτου, μέλος του 
ΕΕΔΕΓΕ, ως εκπρόσωπος αντιπροσωπευτικής γυναικείας οργάνωσης, πρόεδρος του σωματείου «Σύλλογος Γυναικών Μεξιατών», 
αναπληρούμενη από τη Βασιλική Μιχελή, η Μαρία Κουφιώτη, Κοινωνική Θεολόγος, ως εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Ισό-
τητας των Φύλων, αναπληρούμενη από την Ελένη Ζήση, Επιθεωρήτρια Εργασίας, και η Ασημίνα Παπαναστασίου, Πρόεδρος του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, ως Επίτιμο Μέλος της Επιτροπής. 
Η Επιτροπή έχει καθιερώσει τη συστηματική συνεργασία με όλους τους γυναικείους συλλόγους και σωματεία στο γεωγραφικό 
εύρος της Περιφέρειας, προς εξυπηρέτηση των σκοπών και των στόχων της διά της συλλογικής εργασίας, τα οποία καλούνται σε 
κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσουν τα μέλη της Επιτροπής και τους πολίτες της Στερεάς Ελλάδας μέσω 
της προβολής των συνεδριάσεων από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 

• ΗΜΕΡΙΔΕΣ 
Τη 10η Δεκεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο της γνωστοποίησης 
στο ευρύ κοινό των αιτιάσεων και των αποτελεσμάτων της βίας κατά των γυναικών, καθώς και της ανάγκης οριστι-
κής εξάλειψης του φαινομένου, ημερίδα ενημέρωσης του κοινού, η οποία στάθηκε η αφορμή για την παρουσίαση 
των μελλοντικών δράσεων της Περιφέρειας, της σύσφιξης των σχέσεων των γυναικείων συλλόγων, ενώ έγινε 
εκτενής αναφορά στην «Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών» και το κίνημα του Σορο-
πτιμισμού με σειρά εισηγήσεων από στελέχη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Συμβουλευτικά Κέντρα. 

Την 27η Νοεμβρίου 2016, στο πλαίσιο της παγκόσμιας ημέρας για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, 
διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία ημερίδα στην πόλη της Λιβαδειάς, σε συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Στερεάς Ελ-
λάδας-Π.Ε. Εύβοιας και της Eστίας Μητέρας Λιβαδειάς. Τόσο οι εισηγήσεις των προσκεκλημένων επιστημόνων 

όσο και η προβολή της ται-
νίας «Τhe noir project» του 
Γρηγόρη Βαρδαρινού συνέ-
βαλαν στην ενημέρωση του 
κοινού σχετικά με το φαινό-
μενο της ενδοοικογενειακής 
βίας, τις συνέπειες και την αντιμετώπισή του.

• ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΓΑΜΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ
Οι προκλήσεις της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας απαιτούν την κινητοποίηση για την εξεύρεση λύσεων και αποτελεσματι-
κών –στο βαθμό των νομοθετικών– παρεμβάσεων. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στεκόμενη στο πλάι των ευπαθών ομάδων, 
προχώρησε στην καταγραφή, κωδικοποίηση και αξιολόγηση της ισχύουσας νομοθεσίας στον τομέα της ισότητας των φύλων του 
νομοθετικού πλαισίου που αφορά την οικονομική, οικογενειακή κι επιχειρηματική ενίσχυση της άγαμης μητέρας και τη διατύπωση 
προτάσεων για την κατ’ έτι βελτίωση της εν γένει θέσης της άγαμης μητέρας. Αποφασίστηκε δε η εισαγωγή των προτάσεων αυτών 
με τη μορφή νομοσχεδίου προς ψήφιση στη Βουλή.

• ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΡΩΝ
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, αντιλαμβανόμενη την παράλληλη προώθηση των δικαιωμάτων των ανδρών υπό το καθεστώς 
της αμοιβαίας ισότητας των φύλων, και με έμφαση στην ανισότητα που υφίστανται οι άνδρες σε συγκεκριμένους τομείς, όπως η 
επιμέλεια ανήλικων τέκνων και η εξεύρεση σχετικών συλλόγων-σωματείων και συνεργασίας με αυτούς, αποφάσισε μέσω της 
επιτροπής τη διεξαγωγή σεμιναρίου σχετικού με την ενημέρωση των ανδρών γονέων σε θέματα διαπαιδαγώγησης των τέκνων 
τους, με τη συνδρομή ψυχολόγων και νομικών, και την έρευνα συλλόγων σχετικών με τη διεκδίκηση επιμέλειας ανήλικων τέκνων 
και τη δημιουργία συνδέσμου αυτών.

• ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Η ανεργία, εν μέσω κρίσης, ταλανίζει ακόμα περισσότερο τη γυναίκα εργαζόμενη, τη γυναίκα μητέρα, τη γυναίκα σύζυγο. Η ανάγκη 
στροφής σε εναλλακτικές μορφές απασχόλησης και στήριξης των γυναικών στις ίδιες δυνάμεις αποτελεί πρωταρχικό στόχο της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Γι’ αυτόν το λόγο η επιτροπή, στο πλαίσιο της προώθησης της γυναικείας επιχειρηματικότητας και 
της θέσης της γυναίκας στην εργασία με τον παράλληλο στόχο της εξισορρόπησης της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, 
αποφάσισε την πιλοτική δημιουργία της «υπηρεσία μιας στάσης» στην έδρα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, τη Λαμία, η οποία, 
σε συνεργασία με τοπικούς φορείς που δραστηριοποιούνται σε θέματα συμβουλευτικής για την απασχόληση και τη γυναικεία επι-
χειρηματικότητα, θα παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής, ενημέρωσης και κοινωνικής στήριξης γυναικών που 
επιθυμούν να υλοποιήσουν μια επιχειρηματική ιδέα και την εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο οικονομικών προγραμμάτων 
ενίσχυσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Η δε πρόταση επεκτάθηκε με τη δημιουργία τέτοιων υπηρεσιών σε κάθε μία έδρα 
των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας διαμέσου της δημιουργίας ειδικού τμήματος γυναικείας επιχειρη-
ματικότητας στα γραφεία επιχειρηματικότητας που λειτουργούν.



•  ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ως μία εκ των Περιφερειών που αναβαστάζει το πρόβλημα της περίθαλψης των προσφύγων στο 
γεωγραφικό της βεληνεκές, έχει έρθει αντιμέτωπη με το πρόβλημα της έμφυλης βίας σε βάρος των γυναικών και νεαρών κορι-
τσιών προσφύγων. Ευήκοη στο κάλεσμα των καιρών, η επιτροπή διαπίστωσε την ανάγκη της παροχής επαρκούς πληροφόρησης 
των δικαιωμάτων των γυναικών και των παιδιών τους από το προσωπικό των κέντρων υποδοχής, την ειδική κατάρτιση σε θέματα 
έμφυλων διακρίσεων για το προσωπικό του ασύλου, τις συνεντεύξεις των γυναικών-αιτούντων ασύλου να μη δίνονται παρουσία 
οικείων προσώπων, ώστε να μπορούν να εκφράζονται ελεύθερα, την ύπαρξη ειδικών χώρων υποδοχής για τα παιδιά των γυναικών 
που αιτούνται άσυλο, την εξασφάλιση συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας, τη δυνατότητα πρόσβασης των γυναικών σε ιατρική και 
ψυχολογική φροντίδα, τη δυνατότητα πρόσβασης των παιδιών σε δομές εκπαίδευσης και εκμάθησης γλώσσας κατά τη διάρκεια 
παραμονής τους σε κέντρα υποδοχής. Στο παραπάνω σκεπτικό, προστέθηκε και η διεξαγωγή έρευνας για το καθεστώς προστασίας 
των προσφύγων κι αλλοδαπών εν γένει στο πλαίσιο του ν. 3500/2006. 

•  ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Η υποεκπροσώπηση των γυναικών στα συμβούλια των ΟΤΑ είναι μια πραγματικότητα που αντιμετωπίζει η Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας, στο μεγαλύτερο δε βαθμό από τις λοιπές Περιφέρειες, με δεδομένο ότι διαθέτει το μικρότερο ποσοστό γυναικών πε-
ριφερειακών συμβούλων (12%) έναντι των ανδρών (88%) από κάθε άλλη Περιφέρεια. Σε αυτά να προστεθεί το εξειδικευμένο 
φαινόμενο της σεξουαλικής βίας που υφίστανται οι γυναίκες πολιτικοί, το οποίο λειτουργεί ανασταλτικά στη θέση σε υποψηφιότητα 
και τελικώς κατάληψη των δημόσιων αξιωμάτων. Γι’ αυτόν το λόγο η επιτροπή αποφάσισε την ανάπτυξη δράσεων επιμόρφωσης και 
ενδυνάμωσης των αιρετών γυναικών στην αυτοδιοίκηση μέσω σεμιναρίων, την ανάπτυξη δικτύωσης και ανταλλαγής πρακτικών 
των γυναικών που συμμετέχουν σε θεσμικά όργανα, πολιτιστικούς και άλλους συλλόγους και τη διεξαγωγή έρευνας των ποιοτικών 
χαρακτηριστικών των αιρετών γυναικών.

•  ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
Η ΠΕΠΙΣ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αποφάσισε την 8η Μαρτίου 2017, παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, να επισκεφθεί τις 
γυναικείες φυλακές Αυλώνας, τις οποίες μάλιστα έχει συνδράμει και στο παρελθόν, με την ταυτόχρονη διεξαγωγή συνεδρίου επ’ 
αφορμής της επίσκεψης, με την επεξεργασία θεμάτων που αφορούν τη γυναίκα, σε συνεργασία με συλλόγους από ολόκληρη την 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

•  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Βρίσκεται σε στάδιο διαβούλευσης και τεχνικής επεξεργασίας και διαμόρφωσης το «Δί-
κτυο Γυναικών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» το οποίο θα παρέχει ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσίες 
πληροφόρησης και συμβουλευτικής στις γυναίκες που απευθύνονται σε αυτό, στο πλαίσιο 
ολοκληρωμένων δράσεων ψυχοκοινωνικής στήριξης μέσω εξειδικευμένων υπηρεσιών 
πληροφόρησης και συμβουλευτικής στους τομείς: α) ψυχοκοινωνική και νομική στήριξη 
γυναικών θυμάτων βίας, β) σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία σε συνεργασία με Νο-
σοκομεία και Κέντρα Υγείας, το Μαιευτήριο «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» και το Κέντρο Ελέγχου 
και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), γ) νομική βοήθεια σε συνεργασία με τους κατά 
τόπους Δικηγορικούς Συλλόγους. Πρόκειται για ένα φιλόπνοο σχέδιο της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, το οποίο θα εντείνει τη συνεργασία των γυναικών με στόχο την αμφί-
δρομη στήριξή τους και το οποίο αναμένεται να αναπτύξει τις δράσεις του σε κάθε μία έδρα 
εκ των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Με δεδομένο ότι η αλληλεγγύη είναι μία από τις θεμελιώδεις και παγκόσμιες αξίες που θα πρέπει να διέπει τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώ-
πων, καθιερώθηκε να γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Δεκεμβρίου η Παγκόσμια Ημέρα Ανθρώπινης Αλληλεγγύης (International Human 
Solidarity Day) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το 2005.

Σκοπός της ημέρας είναι να μας θυμίσει τη σημασία της αλληλεγγύης τόσο στο εσωτερικό της χώρας μας όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, σε περι-
πτώσεις που πρέπει να συμπαρασταθούμε με όποιον τρόπο μπορούμε.
Οι καιροί μας απαιτούν κάτι διαφορετικό. Χρειαζόμαστε ευρεία σκέψη, τολμηρές δράσεις και προσπάθειες για 
να αντιμετωπίσουμε τις διεθνείς προκλήσεις. Σε έναν τέτοιο κόσμο προκλήσεων, κανένα έθνος δεν μπορεί 
να τα καταφέρει μόνο του, αλλά μονάχα με συνεργασία. Μπορούμε να οικοδομήσουμε ένα ασφαλέστερο, 
πιο ευνοϊκό μέλλον για όλους. Γι’ αυτό η αλληλεγγύη, ως καθολική και πρωταρχική αξία για τις ανθρώπινες 
σχέσεις μεταξύ των χωρών, πρέπει να αποτελέσει το θεμέλιο για παγκόσμιες λύσεις. 
Η φτώχεια, η εξαθλίωση, η μετανάστευση, οι φυσικές καταστροφές είναι μόνο μερικά από τα προβλήματα 
που ζητούν τη βοήθειά μας. Σε μια εποχή,επομένως, που αυξάνεται ο ατομικισμός, είναι καλό να θυμόμαστε 
το κοινό συμφέρον και τον συνάνθρωπό μας. 
Καλή χρονιά σε όλες και όλους!
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Της Φωτεινής Βρύνα - Επικεφαλής του Τομέα Ισότητας των Φύλων Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.)

Φωτογραφικό υλικό από τη συνεδρίαση 
της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των 
Φύλων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

την 14η Δεκεμβρίου 2016.



Σε οικονομική ασφυξία καταδικάζονται οι αιρετές Περιφέρειες και 
πλέον είναι αμφίβολο αν θα μπορέσουν ν’ ανταποκριθούν ακόμη 
και σε βασικές λειτουργίες τους, καθώς λόγω της παρακράτησης 

των θεσμοθετημένων πόρων τους από το κεντρικό κράτος δεν καλύπτε-
ται πλέον ούτε το 50% των ανελαστικών λειτουργικών δαπανών τους.
«Δεν πάει άλλο. Αυτό είναι το μήνυμα από τη μία έως την άλλη άκρη 
της ελληνικής επικράτειας. Το κεντρικό κράτος ουσιαστικά πυροβολεί 
τα πόδια του αποδυναμώνοντας τις Περιφέρειες, που αποτελούν τον 
βασικό αναπτυξιακό πυλώνα της χώρας καθώς και το στήριγμα της 
κοινωνίας σ’ αυτή τη δύσκολη περίοδο, καλύπτοντας και τα κενά του 
κρατικού μηχανισμού», τόνισε ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών 
Ελλάδας (ΕΝΠΕ), Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός σε 
συνέντευξη Tύπου σήμερα και πρόσθεσε:
«Οι αιρετές Περιφέρειες, ένας δυναμικός, αποτελεσματικός και πετυχη-
μένος θεσμός, δοκιμάζονται καθημερινά λόγω της δραστικής περικοπής 
της χρηματοδότησης καθώς και της έλλειψης προσωπικού, που τείνει να 
λάβει τραγικές διαστάσεις.
Θα φτάσουμε σε σημείο να μην μπορούμε να συντηρήσουμε τις σαρά-
ντα πέντε περίπου χιλιάδες χιλιόμετρα οδικού δικτύου που έχουν στην 
ευθύνη τους οι Περιφέρειες, να μην μπορούμε να καλύψουμε τον ηλε-
κτροφωτισμό των κόμβων και των περιφερειακών δρόμων, να υπάρχει 
αδυναμία για τη διενέργεια των πάσης φύσεως ελέγχων από τις υπηρε-
σίες των Περιφερειών».
Ο κ. Κ. Αγοραστός παρέθεσε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία:
-Από το 2011, όταν ξεκίνησε ο νέος θεσμός της Περιφερειακής Αυτοδι-
οίκησης, έως το 2017, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νέου Κρατικού 
Προϋπολογισμού, θα έχουν παρακρατηθεί από τις Περιφέρειες πόροι 
ύψους 1 δις 837 εκατομμυρίων ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 
Πόρους (Κ.Α.Π.) – πρόκειται για την απόκλιση μεταξύ των αποδιδόμε-
νων πόρων στις Περιφέρειες και των θεσμοθετημένων με βάση το Ν. 
3852/2010, Πρόγραμμα «Καλλικράτης» (4,2% επί των συνολικών 
ετήσιων εισπράξεων του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών 
Προσώπων και 4% επί των συνολικών ετήσιων εισπράξεων του Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας»).
-Ειδικά στον Κρατικό Προϋπολογισμό 2017 προβλέπεται να είναι μειω-
μένο κατά 450 εκατ. ευρώ το αποδιδόμενο ποσό στις Περιφέρειες για 
τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) σε σύγκριση με τα θεσμο-
θετημένα έσοδα.
Στην τοποθέτησή του ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ κ. Κ. Αγοραστός επισήμανε 
μεταξύ άλλων:
• Παρακρατήθηκαν οι ΚΑΠ τριών χρόνων
«Όλα αυτά τα χρόνια το κεντρικό κράτος έχει παρακρατήσει από τις Πε-
ριφέρειες τους ΚΑΠ τριών χρόνων. Με άλλα λόγια, είναι σαν τα τρία από 
τα επτά χρόνια που θα συμπληρώσει το 2017 ο θεσμός οι Περιφέρειες 
να μην έχουν λάβει ούτε ένα ευρώ. Η κατάσταση έχει φθάσει στο απρο-
χώρητο. Ήρθε η ώρα για όλους ν’ αναλάβουν τις ευθύνες τους ενώπιον 
της κοινωνίας.
Πώς θα επιτευχθεί ανάπτυξη 2,7% αν δεν αυξηθεί το ΑΕΠ κάθε Περι-
φέρειας;
Πώς θα επιτευχθεί ο –φιλόδοξος και αμφισβητούμενος από πολλούς 
διεθνείς οργανισμούς– στόχος της κυβέρνησης για αύξηση του ΑΕΠ της 
χώρας κατά 2,7% το 2017, αν δεν αυξηθεί το ΑΕΠ κάθε Περιφέρειας, 
αν δεν υπάρξει παραγωγή στη χώρα;
Και πώς θα αυξηθεί το ΑΕΠ κάθε Περιφέρειας χωρίς αύξηση της χρημα-
τοδότησης στον βασικό αναπτυξιακό βραχίονα που είναι η Περιφερεια-
κή Αυτοδιοίκηση;

Πώς μπορεί η κυβέρνηση να επιτύχει ανάπτυξη μ’ έναν υφεσιακό  
προϋπολογισμό;
• Η υποστελέχωση ξεπερνά κάθε λογική
Η υποστελέχωση ξεκινά από το 18% με 19% στην Περιφέρεια Αττικής 
και όσο απομακρυνόμαστε από το κέντρο αυξάνεται στο 30% και το 
40%, ενώ ειδικά στις νησιωτικές Περιφέρειες ξεπερνά κάθε λογική. 
Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα οξύ σε υπηρεσίες αιχμής, υπηρεσίες που 
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή εξυπηρέτησης του πολίτη.
•  Οι Περιφέρειες σηκώνουν σημαντικό κοινωνικό φορτίο
Όλα αυτά τα χρόνια οι Περιφέρειες στηρίζουν σταθερά και αποτελεσμα-
τικά τη δοκιμαζόμενη κοινωνία και καλύπτουν τα σημαντικά ελλείμματα 
του κεντρικού κράτους στην κοινωνική πολιτική.
•  Σταμάτησαν να δημοπρατούνται νέα έργα - Κίνδυνος για την  

απορρόφηση κονδυλίων του ΕΣΠΑ
Το πρώτο πεντάμηνο του 2016, λόγω της απεργίας των μηχανικών δεν 
προχώρησαν νέα έργα, καθώς έγιναν προκηρύξεις αλλά οι διαγωνισμοί 
κηρύχθηκαν άγονοι. Από τον περασμένο Αύγουστο, τέθηκε σε ισχύ ο 
νέος Νόμος για τις δημόσιες συμβάσεις (Ν. 4412/16), αλλά, καθώς 
δεν ήταν έτοιμο το παράγωγο δίκαιο (Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργι-
κές Αποφάσεις) και τα υποδείγματα, έχουν σταματήσει οι προκηρύξεις 
νέων έργων. Επιπρόσθετα, δεν έχουν αντιμετωπιστεί ζητήματα σχετικά 
με τις απαλλοτριώσεις και την Αρχαιολογική Υπηρεσία.
Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα να μην ξεκινούν νέα έργα, άρα να μην 
παροχετεύεται χρήμα στην πραγματική οικονομία, να μη στηρίζονται και δη-
μιουργούνται θέσεις εργασίας και να τίθεται σε κίνδυνο η επίτευξη του στό-
χου του Ν+3 του 2017 για την απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ.
Κι αυτό να δημιουργεί και πρόβλημα στους στόχους που έχει η χώρα, 
αλλά και στους στόχους που έχει κάθε Περιφέρεια, διότι εμείς ως Περι-
φέρειες είμαστε ο μοναδικός θεσμός και ο μοναδικός φορέας Αυτοδιοί-
κησης που έχει στοχοθεσία.
•  Η υποχρηματοδότηση υπονομεύει τη μεταρρύθμιση στον «Καλλικράτη»
Ο Κρατικός Προϋπολογισμός του 2017 υπονομεύει, αν δε σηματοδοτεί 
το τέλος της, τη μεταρρύθμιση στον «Καλλικράτη» γιατί δεν μπορεί να 
υπάρξει μεταρρύθμιση χωρίς επαρκείς πόρους και προσωπικό.
•  Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα ενισχύουν τους αποτελεσματικούς θεσμούς
Οι Περιφέρειες έχουν αποδείξει τα τελευταία έξι χρόνια ότι διακατέχο-
νται από υπερκομματικό πατριωτισμό, από συνεργατικό πνεύμα και τα 
αποτελέσματά τους είναι απτά, μετρήσιμα και διαχέονται στην κοινωνία. 
Σε οποιαδήποτε άλλη αναπτυγμένη χώρα τους δυνατούς θεσμούς τους 
ενισχύουν, γιατί παράγουν μεγαλύτερο αποτέλεσμα, προστιθέμενη αξία.
Οι Περιφέρειες κατάφεραν με λίγα να κάνουν πολλά και όχι με πολλά 
λίγα. Αυτή τη στιγμή όμως είμαστε υγιείς. Και αναλάβαμε ευθύνες και 
αρμοδιότητες, χωρίς τους αναλογούντες πόρους.
Δεν είπαμε όχι. Δεν διακατεχόμαστε από τη φιλοσοφία της απειλητικής 
ετερότητας να βρίσκουμε εχθρούς για να θεμελιώνουμε την ύπαρξή μας, 
ούτε το να ηθικολογούμε πάνω στο κενό και να στρουθοκαμηλίζουμε 
μπροστά στην πραγματικότητα. Μπαίνουμε μπροστά για να μπορέσουμε 
να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας, γιατί αυτός είναι το μοναδικό μας 
μέλημα».
• Διαπραγμάτευση για την παραγωγή, όχι για τους φόρους
H διαπραγμάτευση που γίνεται τώρα για τη διαδικασία της αξιολόγησης 
είναι σε λάθος βάση. Θα έπρεπε να είναι στη βάση της παραγωγής, όχι 
στη βάση είσπραξης των φόρων. Από το 2011 και μετά, ενώ μειώνεται 
η παραγωγή αυξάνονται οι φόροι. Άρα έχεις στραγγίσει την κοινωνία 
από φόρους, δεν μπορείς να πας άλλο. Είναι λάθος, εμείς πρέπει να 
οδηγήσουμε τη διαπραγμάτευση στην παραγωγή.
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Κ. Αγοραστός: Σε οικονομική ασφυξία οι Περιφέρειες, στο 1,84 δις ευρώ τα παρακρατηθέντα, 
δεν καλύπτονται ούτε οι ανελαστικές λειτουργικές δαπάνες. «Αδειάζουν» από εργαζόμενους, σταμάτησαν οι προκηρύξεις έργων.

Η διαπραγμάτευση για την αξιολόγηση θα έπρεπε να γίνεται στη βάση της παραγωγής, όχι στη βάση είσπραξης των φόρων

# Δελτία Τύπου ΕΝΠΕ 



Άμεση ενίσχυση της στελέχωσης των Υπηρεσιών Ασύλου ώστε να 
ανταποκριθούν στο μεγάλο όγκο των συσσωρευμένων αιτήσεων  
ζητούν οι Περιφέρειες της χώρας με ομόφωνη απόφαση του Δι-

οικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ).
Στη σημερινή του συνεδρίαση το ΔΣ της ΕΝΠΕ, αναδεικνύοντας το προ-
σφυγικό-μεταναστευτικό ζήτημα ως πρωτόγνωρο με ανθρωπιστική  
διάσταση και σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις από την 
υπερσυγκέντρωση στις περιφέρειες πρώτης υποδοχής (Βορείου και Νο-
τίου Αιγαίου) και ακολούθως στις υπόλοιπες περιφέρειες που επωμίζο-
νται το βάρος της φιλοξενίας, αποφάσισε:
-Να ζητήσει άμεση συνάντηση για να παρουσιάσει τις θέσεις των Περι-
φερειών στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο και 
τον Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα, και σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον 
Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ζαν Κλωντ Γιούνκερ, τον Πρόε-
δρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Μάρτιν Σουλτς και τον Επίτροπο 
Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας κ. Δημήτρη 
Αβραμόπουλο.
-Να αναδείξει τις θέσεις των Περιφερειών στους ευρωπαϊκούς αυτο-
διοικητικούς θεσμούς, όπως η Επιτροπή των Περιφερειών της ΕΕ και 
η Διάσκεψη των Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR), και 
μέσω αυτών να αναλάβει πρωτοβουλία για τη διοργάνωση Συνεδρίου 
Ευρωμεσογειακών Κρατών και Περιφερειών με στόχο να γίνει αποτί-
μηση των εφαρμοσμένων δράσεων και πολιτικών στο προσφυγικό-

μεταναστευτικό και να διατυπωθούν επεξεργασμένες προτάσεις για το 
ρόλο που μπορεί και πρέπει να αναλάβει η Αυτοδιοίκηση.
Εισηγήτρια ήταν η Ταμίας της ΕΝΠΕ, Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου 
κα Χριστιάνα Καλογήρου, η οποία, αφού παρουσίασε την κατάσταση που 
έχει διαμορφωθεί και την οποία χαρακτήρισε επιβαρυμένη και επικίν-
δυνη, επανέλαβε για άλλη μια φορά ότι το προσφυγικό-μεταναστευτικό 
είναι ένα πρωτόγνωρο ζήτημα.
Η κα Καλογήρου είπε ότι οι αποφάσεις πλέον είναι πιεστικές και επεί-
γουσες και δεν νοείται καμία καθυστέρηση και καμία αδράνεια. «Πρέπει 
επειγόντως να ζητήσουμε να στελεχωθούν οι Υπηρεσίες Ασύλου για να 
ανταποκριθούν στον μεγάλο όγκο των συσσωρευμένων αιτήσεων και 
αυτό να το κάνουμε με παρέμβασή μας στους αρμόδιους ευρωπαϊκούς 
φορείς και ιδίως σε αυτούς που έχουμε θεσμική εκπροσώπηση».
Μετά τη συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, 
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός δήλωσε: «Μέχρι 
σήμερα η συμβολή της Αυτοδιοίκησης στην αντιμετώπιση του προσφυ-
γικού-μεταναστευτικού είναι αδιαμφισβήτητη παρόλο που δεν της έχει 
δοθεί από την Πολιτεία ρόλος. Ως Ένωση Περιφερειών Ελλάδας έγκαιρα 
πήραμε πρωτοβουλίες, καταθέσαμε προτάσεις, χτυπήσαμε τον κώδωνα 
του κινδύνου. Καθώς πλέον το προσφυγικό-μεταναστευτικό εισέρχεται 
σε νέα φάση και απέναντι στα ωραία λόγια υπάρχει η σκληρή πραγματι-
κότητα, χρειάζεται εγρήγορση και αποτελεσματικότητα με επαναπροσδι-
ορισμό ρόλων και αρμοδιοτήτων».

«Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε όλοι την ίδια γλώσσα για την κατα-
γραφή και κυρίως την αντιμετώπιση της φτώχειας, και μάλιστα 
σε μια εποχή που οι πόροι είναι περιορισμένοι κάθε ευρώ πρέ-

πει να πιάνει τόπο», επισήμανε ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών 
Ελλάδας (ΕΝΠΕ) & Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός 
μιλώντας σήμερα στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής.
Ο κ. Κ. Αγοραστός επισήμανε ότι «κινείται προς τη σωστή κατεύθυν-
ση» το συζητούμενο νομοσχέδιο «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, 
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης 
και Κοινωνικής Συνοχής, Ρυθμίσεις για την Κοινωνική Αλληλεγγύη και 
Εφαρμοστικές Διατάξεις του ν. 4387/2016».
«Ο Μηχανισμός πρέπει να προχωρήσει γρήγορα», προέτρεψε ο Πρόε-
δρος της ΕΝΠΕ κι επανέλαβε τη θέση του «όταν τα νομοσχέδια εισάγο-
νται στη Βουλή, πρέπει να είναι έτοιμο το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής 
τους για να εφαρμόζονται αμέσως κι όχι να χρειάζονται μήνες ή και χρό-
νια για να ετοιμαστούν οι υπουργικές αποφάσεις».
Ο κ. Κώστας Αγοραστός επαναβεβαίωσε τη βούληση των Περιφερειών 
«να συνεργαστούν παρ’ ότι αναλαμβάνουν περισσότερες υποχρεώσεις 
χωρίς πόρους και το απαιτούμενο προσωπικό. Πάνω από δύο χρόνια 
συνεργαζόμαστε στο θέμα της εθνικής και περιφερειακής στρατηγικής 
για την καταπολέμηση της φτώχειας, ενώσαμε τις δυνάμεις και τους πό-

ρους μας, συμβάλαμε στη διατήρηση και ενίσχυση της λειτουργίας των 
προνοιακών δομών των Δήμων μέσω των κονδυλίων των Περιφερεια-
κών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Η συνεργασία πρέπει, 
όμως, να έχει ταχύτητα», σημείωσε κι έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην 
αναγκαιότητα στελέχωσης των Περιφερειών με προσωπικό.
Με αφορμή τις τοποθετήσεις εκπροσώπων των ασφαλιστικών ταμείων 
και των εργαζομένων σ’ αυτά, ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ αναφέρθηκε και 
στο ασφαλιστικό επισημαίνοντας:
«Για να έχουμε ασφαλιστικά ταμεία, πρέπει να έχουμε ασφαλισμένους 
εργαζόμενους, πρέπει να έχουμε δουλειές, πρέπει να έχουμε επιχειρή-
σεις, πρέπει να έχουμε περιβάλλον παραγωγής. Συνεπώς, τι πρέπει να 
κάνουμε κατά απόλυτη προτεραιότητα; Να δημιουργήσουμε περιβάλλον 
παραγωγής.
Δεν θεωρώ σωστό και αποτελεσματικό να γίνονται κινήσεις αναδιανο-
μής της φτώχειας. Ορθό είναι να υπάρξει παραγωγή στη χώρα μας ώστε 
να υπάρχουν εργαζόμενοι και όχι να μεγαλώνει η «μαύρη εργασία». 
Γιατί, σήμερα, μ’ αυτή τη δυσμενή σχέση εργαζομένων-συνταξιούχων, 
ποιος πιστεύει στην προοπτική του ασφαλιστικού συστήματος; Άρα πρέ-
πει να ρίξουμε το βάρος στην παραγωγή, την εργασία, και υπό το πρίσμα 
αυτό είναι εύλογες οι ανησυχίες των εκπροσώπων όλων των εμπλεκό-
μενων φορέων στα ασφαλιστικά ταμεία».

Να περιέλθει απο-
κλειστικά στις Πε-
ριφέρειες η αρμο-

διότητα για τη διαχείριση 
των υδάτων ζήτησε από 
τον Αναπληρωτή Υπουρ-
γό Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας κ. Σωκράτη 
Φάμελλο ο Πρόεδρος 
της Ένωσης Περιφερει-

ών Ελλάδας, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός σε συ-
νάντηση που είχαν σήμερα στο Υπουργείο.

«Σήμερα, για τη διαχείριση των υδάτων υπάρχει συναρμοδιότητα των 
αιρετών Περιφερειών με τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, γεγονός που 
προκαλεί γραφειοκρατικές εμπλοκές και καθυστερήσεις στην εξυπηρέ-
τηση του πολίτη», επισήμανε ο κ. Κ. Αγοραστός.
Στη συνάντηση έγινε συζήτηση για τους φορείς διαχείρισης προστατευ-
όμενων περιοχών, για τους οποίους θα υπάρξει συνάντηση του κ. Σ. 
Φάμελλου με τους 13 Περιφερειάρχες τους πρώτους μήνες του 2017.
Συζήτηση έγινε επίσης και για τη διαχείριση υγρών αποβλήτων, με τον 
πρόεδρο της ΕΝΠΕ να επισημαίνει την αναγκαιότητα χρηματοδότησης 
των Περιφερειών προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τε-
θεί σε επίπεδο χώρας στο πλαίσιο της γενικότερης ευρωπαϊκής στρατη-
γικής «Ευρώπη 2020».  
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Κ. Αγοραστός στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της 
Βουλής: «Κάθε ευρώ για την αντιμετώπιση της φτώχειας 

πρέπει να πιάνει τόπο»

Κ. Αγοραστός σε Σ. Φάμελλο:  
«Να περιέλθει στις Περιφέρειες η αρμοδιότητα  

για τη διαχείριση υδάτων»



Να επιταχυνθούν οι ρυθμοί υλοποίησης του Προγράμματος Αγροτι-
κής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-20 έκριναν επιβεβλημένο ο Πρόεδρος 
της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), Περιφερειάρχης Θεσ-

σαλίας κ. Κώστας Αγοραστός και ο Γενικός Γραμματέας της ΕΝΠΕ, Πε-
ριφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλ. Καχριμάνης στη σημερινή 2η συνεδρίαση 
της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
2014-20.
«Αυτό σημαίνει ότι κάθε κρίκος της αλυσίδας πρέπει να λειτουργεί συγχρο-
νισμένα και γρήγορα. Δηλαδή όλες οι υπηρεσίες των Υπουργείων και των 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων οφείλουν να ανταποκρίνονται γρήγορα και 
πάντως εντός των προθεσμιών», είπε χαρακτηριστικά ο Κ. Αγοραστός.
Ο κ. Αλ. Καχριμάνης ζήτησε να προχωρήσει και η δεύτερη φάση της εκ-
χώρησης πόρων στις Περιφέρειες από το ΠΑΑ 2014-20, κάνοντας ειδι-
κή αναφορά στα μέτρα για τη μεταποίηση, τις αρδεύσεις και τους αναδα-
σμούς, ενώ ο κ. Κ. Αγοραστός επανακατέθεσε την πρόταση της ΕΝΠΕ να 

εκχωρηθεί στις Περιφέρειες το σύνολο των πόρων του ΠΑΑ 2014-20.
Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της ΕΝΠΕ ανέδειξαν την αναγκαιό-
τητα να υπαχθούν τα Δασαρχεία στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, όπως συμβαίνει σ’ όλες τις χώρες της Ευρώπης, όπως είπαν, 
και κατέθεσαν προτάσεις για τη στήριξη της αγροτικής και κτηνοτροφικής 
παραγωγής με αιχμή την απλοποίηση των διαδικασιών για τις σταβλικές 
εγκαταστάσεις,
Ο κ. Αλ. Καχριμάνης κατέθεσε πρόταση να παρασχεθεί η δυνατότητα 
στους κτηνοτρόφους να έχουν μετακινούμενα φωτοβολταϊκά το καλοκαίρι 
στα βουνά και τον χειμώνα στους κάμπους.
Ο κ. Κ. Αγοραστός τόνισε ότι πρέπει να προχωρήσουν οι πληρωμές από 
τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τάχθηκε εναντίον των διαρκών παρατάσεων στις προ-
θεσμίες προκήρυξης των μέτρων, λέγοντας ότι όταν ανοίγει ένας κύκλος 
σε κάθε προκήρυξη πρέπει και να κλείνει.

Τροπολογία που θα ρυθμίζει τα ζητήματα των απαλλοτριώσεων και 
των αρχαιολογικών ερευνών προκειμένου να επανεκκινήσουν οι δη-
μοπρατήσεις δημοσίων έργων προτίθεται να φέρει εντός της εβδο-

μάδας στη Βουλή το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
Προς την κατεύθυνση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Περι-
φερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις στα 
συναρμόδια υπουργεία και την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμ-
βάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), ενώ ο Πρόεδρος τη ΕΝΠΕ, Περιφερειάρχης Θεσσα-
λίας κ. Κώστας Αγοραστός είχε επαφές με τον Υπουργό Υποδομών και 
Μεταφορών κ. Χρήστο Σπίρτζη, τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και 

Ανάπτυξης κ. Αλέξη Χαρίτση, τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσε-
ων - ΕΣΠΑ κ. Π. Κορκολή και τον Πρόεδρο της ΕΑΑΔΗΣΥ κ. Γ. Καταπόδη.
«Με την τροπολογία που, όπως ενημερωθήκαμε, εισάγεται πριν τις δια-
κοπές των Χριστουγέννων στη Βουλή, ανοίγει ο δρόμος για νέες δημο-
πρατήσεις έργων έτσι ώστε να προχωρήσουν σημαντικά έργα υποδομής, 
να παροχετευθεί «ζεστό» χρήμα στην πραγματική οικονομία και να στη-
ριχθούν ή δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Ταυτόχρονα, τίθενται οι 
βάσεις για την  επίτευξη των στόχων απορρόφησης των πόρων του ΕΣΠΑ 
το 2017», δήλωσε ο κ. Κώστας Αγοραστός. 

Ταχύτερους ρυθμούς στην υλοποίηση του Προγράμματος  
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, ζητά η Ένωση  

Περιφερειών Ελλάδας

Κ. Αγοραστός: «Κατατίθεται τροπολογία στη Βουλή 
για να ρυθμιστούν θέματα απαλλοτριώσεων  

και αρχαιολογικών ερευνών»

Με τον Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Πιερ Μοσκοβισί συναντήθηκε ο Πρόεδρος της Ένωσης 
Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) κ. Κώστας Αγοραστός, στο περιθώριο των εργασιών της ολομέλειας 
της Επιτροπής των Περιφερειών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Ο κ. Κ. Αγοραστός ευχαρίστησε τον Επίτροπο για τη στήριξη που παρέχει στην Ελλάδα και τον ελληνικό λαό 
και εξέφρασε την άποψη πως «το βασικό μέλημα στην Ελλάδα πρέπει να είναι η παραγωγή κι όχι η μετρολογία 
του μνημονίου.
Η Ελλάδα πρέπει να παράξει, να δημιουργήσει νέο πλούτο κι όχι να γίνεται αναδιανομή της φτώχειας και της ανέχειας», επισήμανε μεταξύ άλλων ο 
Πρόεδρος της ΕΝΠΕ στον αρμόδιο για τις Οικονομικές και Δημοσιονομικές Υποθέσεις, τη Φορολογία και τα Τελωνεία Επίτροπο της ΕΕ.

Με τον Επίτροπο Π. Μοσκοβισί συναντήθηκε ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ 
Κ. Αγοραστός στις Βρυξέλλες
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Σημείωση: Πέραν των κειμένων που έχει αναλάβει η συντακτική ομάδα του Γραφείου Ισότητας των Φύλων της ΕΝ.Π.Ε., στο παρόν ενημερωτικό έντυπο θα φιλοξενούνται και 
ενυπόγραφα κείμενα καταξιωμένων γυναικών και ανδρών που έχουν ασχοληθεί επισταμένα με θέματα ισότητας των φύλων και όχι μόνο. Εξέχουσα θέση θα έχουν επίσης και τα 
Νέα / Δελτία Τύπου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.

Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της ΕΝΠΕ μετείχαν στη 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος


