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ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΙΑΝΝΗ ΣΓΟΥΡΟΥ 

ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2014-2020 

Πέµπτη 16 Μαΐου 2013  

 

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι, 

 

Καλούµαστε σήµερα ως σώµα να συζητήσουµε και να αποφασίσουµε επί της αρχικής 

πρότασης της Περιφέρειας Αττικής για την  Προγραµµατική Περίοδο 2014-2020. 

 

Όπως γνωρίζετε, στις 30 Απριλίου διεξήχθη µε επιτυχία το Αναπτυξιακό Συνέδριο της 

Περιφέρειας Αττικής για την προετοιµασία της νέας προγραµµατικής περιόδου 2014-

2020. Το Συνέδριο ήταν ιδιαίτερα σηµαντικό, διότι ανέδειξε τον ρόλο της τοπικής 

αυτοδιοίκησης στη χάραξη στρατηγικών θέσεων και προτεραιοτήτων για τη χώρα µας 

και ειδικότερα για την Περιφέρειά µας. 

Αποτέλεσε όµως ταυτόχρονα και τη γέφυρα από τη θεωρία στην πράξη. ∆εν 

διατυπώθηκαν απλά γενικοί, ειδικοί, θεµατικοί ή χωρικοί στόχοι. Η Περιφέρεια Αττικής 

διατύπωσε θέσεις, που είναι υλοποιήσιµες, ρεαλιστικές και ανταποκρίνονται στη 

σηµερινή σκληρή πραγµατικότητα.  

Θέσεις που συµβάλουν ουσιαστικά στην Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική, αλλά και 

στον πετυχηµένο σχεδιασµό του νέου ΕΣΠΑ, του λεγόµενου Συµφώνου Εταιρικής 

Σχέσης (ΣΕΣ) 2014-2020. Ο σχεδιασµός θα συµφωνεί µε τις  προτεραιότητες που 

θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην στρατηγική της «Ευρώπη 2020», δηλαδή για µια 

βιώσιµη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω, όσους εκ των επικεφαλής των παρατάξεων του 

Περιφερειακού Συµβουλίου καθώς και τους Περιφερειακούς Συµβούλους 

παρευρέθηκαν και συµµετείχαν ενεργά στις εργασίες του Συνεδρίου µας. Οι 

τοποθετήσεις τους ήταν ιδιαίτερα σηµαντικές, και αυτός ήταν ακριβώς ο σκοπός του 

συνεδρίου: η διαβούλευση και η συζήτηση των αρχικών προτάσεων της Περιφέρειας 

Αττικής. 
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Οµολογώ ότι περίµενα µία µεγαλύτερη συµµετοχή των περιφερειακών συµβούλων. 

∆ιότι, καλή είναι η κριτική εκ των υστέρων, αλλά για να την ασκήσεις, θα πρέπει να 

έχεις παραστεί τουλάχιστον στη διαδικασία της διαβούλευσης. Ειδικά όταν η 

διαβούλευση αφορά το κύριο χρηµατοδοτικό εργαλείο για την χώρα µας για την 

επόµενη επταετή προγραµµατική  περίοδο. 

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του συνεδρίου και την εξαγωγή των 

συµπερασµάτων του, καλούµαστε να συζητήσουµε και να αποφασίσουµε επί της 

αρχικής πρότασης της Περιφέρειας Αττικής η οποία θα σας παρουσιαστεί στη 

συνέχεια.  

Επιτρέψτε µου όµως να σταθώ σε ορισµένα σηµεία που θεωρώ ιδιαίτερα σηµαντικά 

και που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της πρότασής µας. 

Θεωρούµε ότι οι κατευθύνσεις και οι δεσµεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νέα 

προγραµµατική περίοδο 2014-2020 είναι πολύπλοκες και ανταποκρίνονται στις 

ανάγκες και τις δυνατότητες των ΒορειοΕυρωπαϊκών χωρών. ∆εν αφήνουν ευελιξία 

και σηµαντικά περιθώρια διαφοροποίησης και προσαρµογής στις σηµερινές ανάγκες 

της χώρας µας. Καλούµε την Κυβέρνηση να διαπραγµατευθεί «ρήτρα µεγαλύτερης 

ευελιξίας» λόγω της κρίσης, που είναι οικονοµική και κοινωνική. 

Επίσης καλούµε το Υπουργείο Ανάπτυξης να δηµιουργήσει τις κανονιστικές, 

διοικητικές και λοιπές προϋποθέσεις αξιοποίησης των θεµατικών στόχων, από την 

οπτική µιας οικονοµίας και µιας κοινωνίας σε κρίση. 

Υπενθυµίζω ότι το ύψος της χρηµατοδότησης καθορίστηκε µε τα οικονοµικά στοιχεία 

που είχε η κάθε Περιφέρεια για την τριετία 2007-2009. Όχι µε τα στοιχεία του 2011 

και του 2012, που η Ελλάδα βυθιζόταν στην ύφεση. Συνεπώς δεν λήφθηκε υπόψη η 

µείωση του κατά κεφαλήν εισοδήµατος και τα ιλιγγιώδη νούµερα της ανεργίας, που 

παρατηρήθηκαν και συνεχώς αυξάνονται στην Περιφέρεια µας. 

Έτσι η Περιφέρεια Αττικής ανήκει στις «περισσότερο αναπτυγµένες Περιφέρειες», 

δηλαδή σε αυτές µε κατά κεφαλήν ΑΕΠ άνω του 90% του µέσου όρου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27. Καταλαβαίνετε όλοι πιστεύω την απόσταση αυτών των 

αριθµών από την πραγµατικότητα. 

Βέβαια στη Σύνοδο Κορυφής και τη διαπραγµάτευση για τη χρηµατοδότηση που 

πραγµατοποιήθηκε στις 8 Φεβρουαρίου, οι εταίροι αναγνώρισαν την δυσµενή 

πραγµατικότητα της Ελλάδας.  Καθώς και το σφάλµα του στατιστικού υπολογισµού 

της χρηµατοδότησης. Τα στοιχεία είναι πολύ πιθανόν να αναθεωρηθούν το 2016. Γι΄ 

αυτό πρέπει η Κυβέρνηση να διαπραγµατευθεί το αποθεµατικό επίδοσης. 
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Γεγονός είναι πάντως πως η κατανοµή των πόρων της Πολιτικής Συνοχής εκτιµάται 

ότι θα είναι ύψους 2,3 δισεκατοµµυρίων ευρώ για την Περιφέρεια Αττικής µαζί µε την 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 

Οι προτεινόµενες θέσεις µας όµως δεν πρέπει να προκαθορίζονται µόνο από το ύψος 

της χρηµατοδότησης. Θα πρέπει να αφουγκράζονται τις πραγµατικές ανάγκες των 

κατοίκων µας. Και θα πρέπει να εξασφαλίσουν έναν έξυπνο σχεδιασµό του νέου 

ΕΣΠΑ, που δεν θα επαναλάβει τις αστοχίες των προηγούµενων. 

Πρέπει να προνοήσουµε για τη δοµή του και όχι να τρέχουµε πίσω από χρονικές 

προθεσµίες, όπως κάνουµε τώρα για να µην χάσουµε τα κονδύλια που θα έπρεπε να 

έχουµε ήδη διοχετεύσει στην αγορά. 

Και θα γίνω πιο συγκεκριµένος. Στην Περιφέρεια Αττικής καταβάλλεται µια τεράστια 

προσπάθεια να δοθεί λύση στο µεγαλύτερο χρόνιο περιβαλλοντικό πρόβληµα, που 

δεν είναι άλλο από τη διαχείριση των απορριµµάτων.  

Κατ’ αρχήν προκηρύξαµε την κατασκευή τεσσάρων ολοκληρωµένων µονάδων 

επεξεργασίας στερεών αποβλήτων, που ουσιαστικά αποτελούν ένα από τα 

µεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα στη χώρα µας.  

Τα εργοστάσια που τόσο πολεµούνται, πριν καν καλά - καλά ξεκινήσουν, δεν θα 

λύσουν µόνο το περιβαλλοντικό πρόβληµα της Αττικής. Αποτελούν µία µεγάλη 

επένδυση, θα προσφέρουν θέσεις εργασίας και µάλιστα γίνονται υπό την επίβλεψη 

ενός δηµόσιου φορέα.  

Ο πόλεµος για την κατασκευή τους έχει µόνο ένα αποτέλεσµα: να κινδυνεύουµε να 

χάσουµε τα κοινοτικά κονδύλια ύψους 200 εκατοµµυρίων ευρώ, εάν δεν 

συµβασιοποιηθούν τα έργα µέχρι το τέλος του 2013.  

Πέρα από την κατασκευή των τεσσάρων εργοστασίων, εκτελούµε την 

περιβαλλοντική αποκατάσταση των παράνοµων χωµατερών για τις οποίες η χώρα µας 

απειλείται  µε βαρύτατα πρόστιµα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Έπρεπε να απευθύνει επιστολή ο Επίτροπος Χαν προς τον Πρωθυπουργό της χώρας 

µας, για να γίνει αντιληπτό η βαρύτητα της προσπάθειάς µας και η σηµασία της 

αποτελεσµατικότητάς µας.  

Υπάρχουν τουλάχιστον 25 δηµόσιες τοποθετήσεις µου, µόνο µέσα στον τελευταίο 

χρόνο για τον κίνδυνο να χάσουµε τη χρηµατοδότηση σε περίπτωση που δεν 

συµβασιοποιηθούν τα έργα µέχρι τέλος του 2013. 

Η διασφάλιση σύγχρονων συστηµάτων διαχείρισης αποβλήτων επισηµαίνεται στο 

κείµενο θέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάπτυξη συµφωνίας εταιρικής 

σχέσης για την περίοδο 2014 -2020 ειδικά για την Ελλάδα.  
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Συγκεκριµένα αποτελεί προτεραιότητα χρηµατοδότησης και τονίζεται ότι η Ελλάδα 

πρέπει να εγκαταλείψει την υγειονοµική ταφή και να υιοθετήσει σύγχρονες µεθόδους 

διαχείρισης αποβλήτων. 

Στο ίδιο κείµενο θέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα επισηµαίνεται η 

ανάγκη σύγχρονων και διατηρήσιµων υποδοµών.  

Είναι γνωστό ότι το νέο Σύµφωνο Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) 2014 -2020 προβλέπει σε 

αντίθεση µε το τρέχον ΕΣΠΑ, λίγα κονδύλια για έργα υποδοµών στις λιγότερο 

ανεπτυγµένες Περιφέρειες της χώρας και ελάχιστα για την Αττική, που θεωρείται 

περισσότερο αναπτυγµένη περιφέρεια. 

Στην Αττική όµως τα κονδύλια που απορροφήθηκαν για τις υποδοµές στα στερεά και 

υγρά απόβλητα ήταν λίγα µε αποτέλεσµα να µην ολοκληρωθούν στον επιθυµητό 

βαθµό οι αναγκαίες υποδοµές που τόσο έχουµε ανάγκη ιδιαίτερα στους τοµείς των 

στερεών και υγρών αποβλήτων και έργων αντιπληµµυρικής προστασίας.  

Ως εκ τούτου η Περιφέρεια Αττικής πρέπει να χρηµατοδοτηθεί από το Ταµείο 

Συνοχής για την ολοκλήρωση έργων υποδοµών στους τοµείς που προανέφερα. 

∆ηλαδή στους τοµείς των στερεών και υγρών αποβλήτων και των αντιπληµµυρικών 

έργων. Εκτιµώ ότι κατ’ ελάχιστον θα απαιτηθούν 700-800 εκατοµµύρια ευρώ. 

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει η ανάγκη µίας πρότασης για την αρχιτεκτονική των 

προγραµµάτων στη νέα περίοδο. Το θέµα έχει συζητηθεί και στο συνέδριο της ΕΝΠΕ. 

Προτείνω λοιπόν την υιοθέτηση της σχετικής Απόφασης του 1ου Τακτικού Συνεδρίου 

της ΕΝ.Π.Ε.  

Το Περιφερειακό Συµβούλιο  να προτείνει τη διαχείριση όλων των πόρων της νέας 

προγραµµατικής περιόδου 2014-2020 από τις Περιφέρειες.  

∆ηλαδή να υπάρξουν 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα, µέσω της 

εκπόνησης ενός πολυταµειακού Προγράµµατος από κάθε Περιφέρεια.  

Το πρόγραµµα αυτό να  χρηµατοδοτείται από όλα τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, έτσι ώστε 

να εξυπηρετείται συνεκτικά µια ολοκληρωµένη αναπτυξιακή στρατηγική για την 

Περιφέρεια. 

Εποµένως θα διεκδικήσουµε ένα Πολυτοµεακό και Πολυταµειακό Περιφερειακό 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (ΠΕΠ) της Αττικής που θα χρηµατοδοτηθεί από: 

• το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

• το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) 

• το Ταµείο Συνοχής 

• το Ταµείο Γεωργικής Ανάπτυξης 

• το Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας 
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Προτείνουµε το ΠΕΠ Αττικής να περιλαµβάνει τρία σκέλη : 

> το Εθνικό σκέλος µε τα έργα και τις δράσεις εθνικής σηµασίας που 

χωροθετούνται στην Αττική και τα οποία θα υλοποιηθούν από τους 

αρµόδιους δηµόσιους κεντρικούς φορείς, όχι µε εκχώρηση όπως στο 

ΕΣΠΑ, αλλά µε προγραµµατικές συµβάσεις, 

> το Περιφερειακό σκέλος µε τα έργα και τις δράσεις περιφερειακής σηµασίας 

που θα υλοποιηθούν από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής και 

> το Τοπικό σκέλος µε τα έργα και τις δράσεις τοπικής σηµασίας που θα 

υλοποιηθούν από τους ∆ήµους και τους λοιπούς φορείς της Αττικής. 

 

Κυρίες και κύριοι, 

Καλούµαστε να σχεδιάσουµε όλοι µαζί το µελλοντικό µας αναπτυξιακό εργαλείο, την 

ίδια µας τη χρηµατοδότηση.  

Έχουµε το όραµα της «Ευρώπης 2020».  

Έχουµε όµως και την ελληνική πραγµατικότητα που µας προσγειώνει.  

Πρέπει να τα συνδυάσουµε και να βγάλουµε ένα ρεαλιστικό και υλοποιήσιµο σχέδιο, 

πάνω στο οποίο θα βαδίσουµε την επόµενη επταετή προγραµµατική περίοδο.  

Πρέπει να βρούµε τον τρόπο συσχέτισης των διαφορετικών πτυχών της έξυπνης, 

βιώσιµης και χωρίς περιορισµούς ανάπτυξης.  

Για αυτό χρειάζονται ολοκληρωµένες στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης.  

Και έξυπνη εξειδίκευση σηµαίνει εντοπισµός και αξιοποίηση των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών της Περιφέρειας Αττικής. 

Να επισηµάνουµε τα συγκριτικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατά της.  

Να συγκεντρώσουµε δραστηριότητες και πόρους γύρω από ένα όραµα για το µέλλον. 

 

Κυρίες και κύριοι, 

Από το πέµπτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης θα κριθούν ουσιαστικά οι αιρετές 

περιφέρειες της χώρας, γιατί θα είναι το πρώτο πρόγραµµα που θα σχεδιάσουν 

και θα υλοποιήσουν εξ ολοκλήρου οι ίδιες, χωρίς τα γνωστά βαρίδια του 

παρελθόντος.  

Άλλωστε είναι η πρώτη φορά που ένα αιρετό περιφερειακό συµβούλιο θα 

συµµετάσχει ενεργά στη διαβούλευση και στην απόφαση του αναπτυξιακού 

προγράµµατος της Περιφέρειας για τη νέα περίοδο.  

∆ιεκδικούµε ως περιφερειακή αυτοδιοίκηση 13 Περιφερειακά Προγράµµατα, που θα 

συγκεντρώνουν το σύνολο των πόρων απ’ όλα τα ταµεία και θα  µπορούν να 
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σχεδιάσουν τις δράσεις τους σύµφωνα και µε την αξιολόγηση των αναγκών της κάθε 

Περιφέρειας.  

Κατόπιν αυτών εισηγούµαι στο Περιφερειακό Συµβούλιο τα ακόλουθα : 

1. το Περιφερειακό Συµβούλιο να καλέσει :  

α) την Κυβέρνηση να διαπραγµατευθεί «ρήτρα µεγαλύτερης ευελιξίας» λόγω της 

κρίσης και  

β) το Υπουργείο Ανάπτυξης να δηµιουργήσει τις κανονιστικές, διοικητικές και 

λοιπές προϋποθέσεις αξιοποίησης των θεµατικών στόχων, από την οπτική µιας 

οικονοµίας και µιας κοινωνίας σε κρίση. 

2. Υιοθετώντας τη σχετική Απόφαση του 1ου Τακτικού Συνεδρίου της ΕΝ.Π.Ε., 

το Περιφερειακό Συµβούλιο να προτείνει τη διαχείριση όλων των πόρων της 

νέας προγραµµατικής περιόδου 2014-2020 από τις Περιφέρειες, δηλαδή µε 13 

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα.  

Εποµένως, να διεκδικήσει ένα Πολυτοµεακό και Πολυταµειακό Περιφερειακό 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (ΠΕΠ) της Αττικής που θα χρηµατοδοτηθεί από 

όλα τα χρηµατοδοτικά ταµεία. 

3. Το Περιφερειακό Συµβούλιο να προτείνει το ΠΕΠ Αττικής να περιλαµβάνει 

τρία σκέλη: 

-το Εθνικό σκέλος µε τα έργα και τις δράσεις εθνικής σηµασίας που 

χωροθετούνται στην Αττική και τα οποία θα υλοποιηθούν από τους αρµόδιους 

δηµόσιους κεντρικούς φορείς, όχι µε εκχώρηση όπως στο ΕΣΠΑ, αλλά µε 

προγραµµατικές συµβάσεις, 

-το Περιφερειακό σκέλος µε τα έργα και τις δράσεις περιφερειακής σηµασίας 

που θα υλοποιηθούν από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής και 

-το Τοπικό σκέλος µε τα έργα και τις δράσεις τοπικής σηµασίας που θα 

υλοποιηθούν από τους ∆ήµους και τους λοιπούς φορείς της Αττικής. 

4. Να εξουσιοδοτήσει τον Περιφερειάρχη να υποβάλλει στο Υπουργείο 

Ανάπτυξης την πρόταση που ετοιµάζει η αρµόδια Υπηρεσία.  

Αυτή θα είναι η συµβολή της Περιφέρειας Αττικής στη διαµόρφωση των 

«Κατευθύνσεων Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής» ενόψει της 

προγραµµατικής περιόδου 2014 – 2020. Καθώς και στην εξειδίκευσή τους 

στην Αττική ανά Θεµατικό Στόχο.  

Τέλος επιφυλασσόµαστε να επανέλθουµε µε πρόταση για το ΠΕΠ Αττικής, 

µετά τη διαµόρφωση της νέας αρχιτεκτονικής. 
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5. Να αναθέσει στην Οµάδα Σχεδιασµού Προγράµµατος και τις αρµόδιες 

υπηρεσίες της Περιφέρειας να προετοιµάσουν την πρόταση της Περιφέρειας 

Αττικής για το ΠΕΠ 2014-2020.  

Η πρόταση θα λάβει υπόψη τους κανονιστικούς περιορισµούς για το είδος των 

έργων στις πλέον αναπτυγµένες Περιφέρειες όπως είναι η Περιφέρεια Αττικής.  

Στόχος είναι να αξιοποιηθούν οι περιορισµένες χρηµατοδοτικές δυνατότητες 

που προσφέρουν τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, για την υλοποίηση των έργων 

υποδοµής. Αυτά είναι έργα αντιπληµµυρικής προστασίας, διαχείρισης στερεών 

και υγρών αποβλήτων, έργα αναβάθµισης των υποβαθµισµένων αστικών 

περιοχών. Καθώς και υλοποίηση δράσεων για την αντιµετώπιση της ανεργίας. 

6. Να αναθέσει στην Οµάδα Σχεδιασµού Προγράµµατος να εκπονήσει και να 

εφαρµόσει, υπό την εποπτεία του Περιφερειάρχη, ένα «Πρόγραµµα 

Προετοιµασίας της Περιφέρειας Αττικής ενόψει της προγραµµατικής περιόδου 

2014-2020».  

Ο στόχος είναι να µπορέσουν τα όργανα και οι υπηρεσίες της Περιφέρειας να 

προετοιµαστούν επιστηµονικά, οργανωτικά και λειτουργικά για να 

ανταποκριθούν στις ιδιαίτερα δύσκολες απαιτήσεις της περιόδου αυτής.  

 

Κυρίες και κύριοι, 

Θα κλείσω επαναλαµβάνοντας αυτό που τόνισα στο Αναπτυξιακό µας Συνέδριο: 

πρέπει να σχεδιάσουµε προγράµµατα γι’ αυτούς που τα χρειάζονται και όχι 

γι’ αυτούς που τα χειρίζονται. 

 

 

Σας ευχαριστώ πολύ 


