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Newsletter.

Απ. Κατσιφάρας: «Οι έξι στρατηγικοί
 στόχοι µας για την ανάκαµψη»

Για την µεγάλη προσπάθεια που γίνεται από 
την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, εν µέσω βα-
θιάς και παρατεταµένης ύφεσης …σελίδα 3
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K. Αγοραστός: «Νέα αναπτυξιακή
“πνοή” για τη Θεσσαλία το νέο ΕΣΠΑ»

«Το νέο ΕΣΠΑ µας δίνει τη δυνατότητα 
µιας νέας αναπτυξιακής “πνοής”. Είναι στο 
χέρι µας να το αξιοποιήσουµε» …σελίδα 2

Τις δυνατότητες ανάπτυξης σχεδίου ανταλ-
λαγών και συνεργασιών µεταξύ σχολείων της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου …σελίδα 2

Σύσκεψη στην Περιφέρεια Hπείρου
για την ανεργία και τη φτώχεια

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου συµµετείχε 
µε stand στο περίπτερο του ΕΟΤ στην Τουριστι- 
κή Έκθεση «VAKANTIEBEURS» …σελίδα 4

Απολογισµός για το ΕΣΠΑ στην
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Συνέντευξη Τύπου µε θέµα τον απολογισµό 
της πορείας υλοποίησης του τρέχοντος ΕΣΠΑ 
για το έτος 2013 στην …σελίδα 3

Ο Περιφερειάρχης Αττικής παρουσίασε τα οριστικά στοιχεία του απολογισµού του ΕΣΠΑ.

Π. Tατούλης: «Στόχος µας
η εκπαίδευση»

Ευρεία σύσκεψη για την προετοιµασία της 
Ηπείρου ενόψει της νέας προγραµµατικής πε-
ριόδου πραγµατοποιήθηκε …σελίδα 2

δήλωσε:
«Η αποτελεσµατικότητα στην απορρόφηση 

των πόρων του ΕΣΠΑ αποτελεί σηµείο αναφο-
ράς για την Περιφέρεια Αττικής.

Με συστηµατική και µεθοδική δουλειά, πετύ-
χαµε όλους τους στόχους που έχουν τεθεί.

Αποδείξαµε αυτούς τους 30 µήνες, που έχου-
µε την αρµοδιότητα, πως όταν η Πολιτεία εµπι-
στεύεται την Περιφέρεια Αττικής, τότε µπορού-
µε να έχουµε θετικά αποτελέσµατα.

Θέλω να τονίσω ότι η καλή συνεργασία που 
είχαµε µε το Υπουργείο Ανάπτυξης βοήθησε 
να πετύχουµε το αποτέλεσµα αυτό.

Δεν πρέπει να υπάρξει εφησυχασµός αφού 
η προσπάθεια για την πλήρη απορρόφηση των 
πόρων πρέπει να συνεχιστεί και στη διετία 
2014-2015».

Γιάννης Σγουρός: Εντυπωσιακή πρόοδος στην
απορρόφηση των Kοινοτικών πόρων

Ο ρυθµός απορρόφησης στο σύνολο του 
ΠΕΠ Αττικής ανήλθε στο 77,1%, δηλαδή από 
τα 2,64 δις ευρώ του προγράµµατος έχουν 
πραγµατοποιηθεί πληρωµές 2,00 δις ευρώ.

Ειδικότερα, µέσα στο 2013, στο τµήµα του 
ΠΕΠ Αττικής που διαχειρίζεται η Ενδιάµεση 
Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής 
πραγµατοποιήθηκαν πληρωµές 156,2 εκ. 
ευρώ, υπερκαλύπτοντας τον στόχο κατά 6,2 
εκατοµµύρια, φτάνοντας σε ποσοστό 58% 
την αντίστοιχη απορρόφηση.

Τους τελευταίους 30 µήνες, που ανέλαβε 
το ΠΕΠ η αιρετή Περιφέρεια Αττικής, ο µέσος 
όρος πληρωµών κατά µήνα τετραπλασιάστηκε 
και έφτασε στα 12,7 εκατοµµύρια ευρώ. Δηλα-
δή, αυξήθηκε η απορρόφηση 400%.

Επιπλέον, το ΠΕΠ Αττικής συνέβαλε µε 230 
εκατοµµύρια ευρώ για την επανέναρξη των 
έργων των αυτοκινητόδροµων και µε 130 εκ. 
ευρώ για την ενίσχυση των µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιάννης Σγουρός

Στην Έκθεση της Ουτρέχτης
η Περιφέρεια Bορείου Αιγαίου

Περισσότερα στο

ΔPAΣEIΣ

www.patt.gov.gr
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Kώστας Αγοραστός: Νέα αναπτυξιακή
πνοή για τη Θεσσαλία το νέο ΕΣΠΑ

Σύσκεψη στην Περιφέρεια
Hπείρου για την προώθηση
της απασχόλησης και της
κοινωνικής ένταξης στη
νέα προγραµµατική περίοδο

Το ΣΕΣ (νέο ΕΣΠΑ) φέρνει στη Θεσσαλία 540 εκ.
ευρώ τη νέα προγραµµατική περίοδο 2014-2020

Δηµιουργούµε ισχυρές Περιφέρειες.
 Eξασφαλίζουµε το µέλλον της Eλλάδας.

ΔPAΣEIΣ

ΠPΩTOBOYΛIEΣ ΔPAΣEIΣ

Περισσότερα για το θέµα στο Περισσότερα για το θέµα στο

Τις δυνατότητες ανάπτυξης σχεδίου ανταλλαγών και συνεργα-
σιών µεταξύ σχολείων της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της 
Γαλλίας, αλλά και µεταφοράς τεχνογνωσίας στην εφαρµογή πολι-
τικών ενσωµάτωσης µεταναστών στη µαθητική κοινότητα, εξέ-
τασαν ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης και 
η κα Odile Cobacho, ακόλουθος της Γαλλικής Πρεσβείας στην 
Ελλάδα για θέµατα εκπαιδευτικής συνεργασίας, κατά τη συνάντη-
σή τους στην έδρα της Περιφέρειας, τη Δευτέρα 20-1-2014.

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου τόνισε ότι η εµπέδωση της 
γλωσσοµάθειας της Γαλλικής γλώσσας αποτελεί προτεραιότητα, 
ούτως ώστε να αναπτυχθεί ένα µακροχρόνιο και αποδοτικό 
πλαίσιο συνεργασίας µεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και 
της Γαλλίας και πρότεινε την εισαγωγή της στην πρωτοβάθµια 
εκπαίδευση.

Ευρεία σύσκεψη για την προετοιµασία της Ηπείρου ενόψει 
της νέας προγραµµατικής περιόδου πραγµατοποιήθηκε µε πρωτο-
βουλία της Περιφερειακής Αρχής και της Ενδιάµεσης Διαχειρι-
στικής Αρχής µε τη συµµετοχή δηµάρχων και υπηρεσιακών 
παραγόντων δήµων της Ηπείρου.

Στο επίκεντρο της σύσκεψης βρέθηκαν οι θεµατικοί στόχοι 
8 «Προώθηση της απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας 
των εργαζοµένων» και 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης 
και καταπολέµηση της φτώχειας».

O Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριµάνης, στην παρέµβα-
σή του τόνισε ότι η θέση της Περιφέρειας Ηπείρου και της 
Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, είναι να υπάρξει ριζική αλλαγή 
στον τρόπο χρησιµοποίησης των κοινοτικών κονδυλίων. 

«Ξεκινάµε όλοι µαζί εδώ στη Θεσσαλία µία 
νέα προσπάθεια για το ΣΕΣ, το νέο ΕΣΠΑ, έχο-
ντας στη διάθεσή µας πόρους ύψους 540 εκα-
τοµµυρίων ευρώ περίπου. Το νέο ΕΣΠΑ αποτε-
λεί ένα µεγάλο στοίχηµα για το µέλλον. Οι 
πολιτικές µας θα πρέπει να είναι διαγενεακές 
και να απαντούν στο ερώτηµα τι κληροδοτού-
µε στα παιδιά µας και τις επόµενες γενιές», 
επισήµανε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. 
Κώστας Αγοραστός σε ηµερίδα για την νέα 
προγραµµατική περίοδο 2014-2020, που διορ-
γάνωσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας. 

O Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κ. Αγοραστός, 
για το νέο EΣΠA, κυριότερα τόνισε:

- «Το νέο ΕΣΠΑ µας δίνει τη δυνατότητα µιας 
νέας αναπτυξιακής “πνοής”. Είναι στο χέρι µας 
να το αξιοποιήσουµε. Μαζί συνεχίζουµε, µαζί 
πετυχαίνουµε.»

- «Για όλους υπήρχε και υπάρχει ρόλος στην 
Περιφέρεια Θεσσαλίας. Στόχος µας είναι οι Θεσ-
σαλοί να πάρουν στα χέρια τους την ανάπτυ-
ξη της περιοχής µας.»

- «Ολοκληρωµένο το νέο πρόγραµµα γιατί πε-
ριλαµβάνει πόρους και από το γεωργικό και από 
το κοινωνικό ταµείο.»

- «Δεν πρέπει και δε θα εφαρµοστεί µε βάση 
τη λεγόµενη «αρχή του ποτιστηριού», δηλαδή 
να διαχέονται πόροι σε πολλές µικρές παρεµ-
βάσεις χωρίς αποτέλεσµα.»

Περισσότερα για το θέµα στο

Π. Tατούλης:
«Απαραίτητη η αποκέντρωση
της κεντροβαρούς εκπαίδευσης
στην Ελλάδα»

www.php.gov.grwww.ppel.gov.gr

www.pthes.gov.gr
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Απ. Κατσιφάρας:
«Οι έξι στρατηγικοί άξονες προτεραιότητας
που διαµόρφωσαν τη στρατηγική µας
το 2013 µε στόχο την ανάκαµψη»

Σ. Αρναουτάκης:
«Στόχος της Περιφέρειας
για το 2014 είναι να απορροφηθούν
περισσότερα από 200 εκ. ευρώ
για αναπτυξιακά έργα στο νησί»

Δηµιουργούµε ισχυρές Περιφέρειες.
 Eξασφαλίζουµε το µέλλον της Eλλάδας.

Περισσότερα για το θέµα στο

Στόχος της Περιφέρειας Κρήτης το 2014 είναι να απορροφήσει 
περισσότερα από 200 εκ. ευρώ για αναπτυξιακά έργα στο νησί 
µέσω ΕΣΠΑ και εθνικούς πόρους, δήλωσε από τα Χανιά ο Περιφε-
ρειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης ο οποίος παραβρέθηκε 
στην εκδήλωση κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας στην ΠΕ 
Χανίων.

Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε στην πορεία των έργων στο 
νησί και την διάκριση της Περιφέρειας που αφορά την υψηλή 
απορρόφηση του ΕΣΠΑ. Προτεραιότητα της Περιφέρειας -είπε 
ο Περιφερειάρχης- που υλοποιείται, είναι η Κρήτη της ανάπτυ-
ξης, του συγκρητισµού, των αξιών.

Για την µεγάλη προσπάθεια που γίνεται από την Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας, εν µέσω βαθιάς και παρατεταµένης ύφεσης 
της οικονοµίας, προκειµένου µέσα από σταθερά βήµατα να 
µπει σε ανοδική τροχιά, να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των 
πολιτών και να δηµιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες και οι 
προοπτικές για µία καλύτερη Δυτική Ελλάδα, µίλησε ο Περιφε-
ρειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας.

Ο Απ. Κατσιφάρας  παρουσίασε, σε ειδική συνεδρίαση του Περι-
φερειακού Συµβουλίου, το συνολικό απολογισµό του έργου, των 
πεπραγµένων, αλλά και των στόχων της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας για το 2013.

Οι προτεραιότητες για την ανάπτυξη
στη Δυτική Ελλάδα

Απόστολος Τζιτζικώστας:
Από το 53% στο 73% η απορροφητικότητα

Απολογισµός του ΕΣΠΑ στην Κεντρική Μακεδονία για το 2013

ανάκαµψη της οικονοµίας µας, την τόνωση της 
εξωστρέφειας, την ενίσχυση της επιχειρηµατικό-
τητας, τη διατήρηση του εισοδήµατος και των 
θέσεων εργασίας στην περιοχή µας.

Ένα χρόνο µετά, µε σκληρή, στοχευµένη και 
µεθοδική δουλειά, οι προσπάθειές µας αποδί-
δουν καρπούς. Παραλάβαµε το ΕΣΠΑ στο 53% 
και µέσα στο 2013 αυξήσαµε την απορροφη-
τικότητα κατά 20 ποσοστιαίες µονάδες, φθά-
νοντας το 73%. Υπερκαλύψαµε το στόχο για 
την Περιφέρειά µας, πετυχαίνοντας την υπέρ-
βαση κατά 12,3 ποσοστιαίες µονάδες. Δεν χά-
σαµε ούτε ένα ευρώ από τους πολύτιµους κοινο-
τικούς πόρους σε µια ιδιαίτερα κρίσιµη περίοδο 
για την Κεντρική Μακεδονία και τη χώρα.
Ολοκληρώσαµε σηµαντικά συγκοινωνιακά έργα, 
ξεµπλοκάραµε  έργα που είχαν παγώσει, ενώ 
ταυτόχρονα δώσαµε ιδιαίτερη βαρύτητα στην 

Συνέντευξη Τύπου µε θέµα τον απολογισµό 
της πορείας υλοποίησης του τρέχοντος 
ΕΣΠΑ για το έτος 2013 στην Περιφέρεια Κε-
ντρικής Μακεδονίας παραχώρησε ο Περιφερει-
άρχης Κ. Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, 
στην έδρα της Π.Κ.Μ. στη Θεσσαλονίκη.

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας 
Απόστολος Τζιτζικώστας αναφέρθηκε στις 
υψηλές επιδόσεις της Π.Κ.Μ. στην απορροφη-
τικότητα των πόρων του ΕΣΠΑ για το 2013, 
που αυξήθηκε κατά 20%, καθιστώντας την 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κορυφαία 
σε πανελλαδικό επίπεδο ανάµεσα στις 13 
αιρετές Περιφέρειες. «Από την πρώτη στιγµή 
που αναλάβαµε τη διοίκηση της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας πριν από  ένα χρόνο, 
δώσαµε απόλυτη προτεραιότητα στην απρό-
σκοπτη υλοποίηση των έργων του ΕΣΠΑ για την 

παράλληλη υλοποίηση µεγάλων έργων υποδο-
µής και στις επτά περιφερειακές ενότητες, 
που θα ολοκληρωθούν έγκαιρα, εντός των 
προβλεπόµενων χρονοδιαγραµµάτων, υπογράµ-
µισε κατά την εισήγησή του στη συνέντευξη 
Τύπου ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας 
Απόστολος Τζιτζικώστας.

Περισσότερα στο

Περισσότερα για το θέµα στο

ΔPAΣEIΣ

EPΓA

EPΓA

www.pde.gov.gr  www.crete.gov.gr

www.pkm.gov.gr



Σε τροχιά υλοποίησης
σηµαντικά έργα µε απόφαση
του Περιφερειάρχη Δυτικής
Μακεδονίας Γιώργου Δακή

Στην Έκθεση της
Oυτρέχτης η Περιφέρεια
Bορείου Αιγαίου

Δηµιουργούµε ισχυρές Περιφέρειες.
 Eξασφαλίζουµε το µέλλον της Eλλάδας.

ΔPAΣEIΣ

ΔPAΣEIΣ

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου συµµετείχε µε stand στο πε-
ρίπτερο του ΕΟΤ στη Τουριστική Έκθεση «VAKANTIEBEURS» 
που πραγµατοποιήθηκε στην Ουτρέχτη Ολλανδίας, το διάστη-
µα 14-19 Ιανουαρίου 2014. Η «VAKANTIEBEURS», είναι µία 
έκθεση κοινού, µε πολύ µεγάλη προσέλευση που φέτος έφτασε 
τους 120.000 επισκέπτες. 

Το ενδιαφέρον των επισκεπτών για τα νησιά της Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου ήταν πολύ µεγάλο καθώς υπήρχε αναζήτηση 
για λιγότερο τουριστικούς προορισµούς µε δυνατότητες δραστη-
ριοτήτων όπως το περπάτηµα, το ποδήλατο βουνού, η παρατήρη-
ση πουλιών κλπ.

Τις προεγκρίσεις δηµοπράτησης των έργων «Αποκατάσταση 
κατολίσθησης στο δρόµο Βελβεντό - Καταφύγι» και «Εξωτερικά 
δίκτυα ακαθάρτων οικισµών Βαθυλάκκου, Μεσιανής και Ροδίτη» 
υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής.

Το πρώτο έργο προϋπολογισµού 2.430.000  ευρώ, περιλαµβάνει 
τις διαµορφώσεις, αποκατάστασης και υποστήριξης του κατολι-
σθαίνοντος ορύγµατος της Οδού Βελβεντού - Καταφυγίου, τα 
υδραυλικά συστήµατα αποστράγγισης, τις τελικές εργασίες οδο-
στρωσίας, ασφαλτόστρωσης, υδροσποράς, φύτευσης την κατα-
σκευή τεχνικών σωληνωτών αγωγών και πλευρικών τάφρων.

Με το έργο αυτό λύνεται ένα µεγάλο πρόβληµα σηµείωσε ο Πε-
ριφερειάρχης Γιώργος Δακής, που αποτελούσε αίτηµα των κατοί-
κων καθώς θα αρθεί η αποµόνωση ενός σηµαντικότατου Οικι-
σµού, του Καταφυγίου.

Γιάννης Μαχαιρίδης:
Μηδενική ανοχή στη διαφθορά

Εισήγηση του Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου στην ηµερίδα
µε θέµα "Διαφθορά και διαφάνεια στην αυτοδιοίκηση"

τανοητό πράξεις αδιαφάνειας και διαφθοράς 
να προκαλούν και να εξοργίζουν τους πολίτες.

Είναι γενικευµένη αυτή η εικόνα;
Νοµίζω πως όχι και αυτό γιατί σαν αυτοδιοί-

κηση δίνουµε εκτός από τον αγώνα στον πό-
λεµο που διεξάγεται καθηµερινά  σε οικονο-
µικό και κοινωνικό επίπεδο και στο επίπεδο 
των αρµοδιοτήτων και κυρίως της ανάπτυξης.

Ωστόσο, την παρούσα περίοδο, πιο κρίσιµο 
αναδεικνύεται το ζήτηµα της φερεγγυότητάς 
της, ώστε να απολαµβάνει της εµπιστοσύνης 
των πολιτών.

Δυστυχώς, σε πολλές περιπτώσεις αυτή η 
τόσο αναγκαία εµπιστοσύνη κλονίζεται από 
έκνοµες πράξεις και συµπεριφορές, µιας 
µικρής µερίδας των εκπροσώπων των τοπικών 
κοινωνιών και του προσωπικού της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης.

Kαθηµερινά γινόµαστε µάρτυρες αναφορών 
στη δηµόσια ζωή που έχουν να κάνουν µε 
κακοδιαχείριση και διαφθορά που αποκαλύπτο-
νται στην διοίκηση, τους οργανισµούς και την 
αυτοδιοίκηση.

Καθηµερινά ο πολίτης που βιώνει την κρίση, 
έκπληκτος διαπιστώνει λόγω και της έκθεσης 
στο φως των γεγονότων πως πολλές πτυχές 
της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής του 
τόπου δεν είναι συµβατές µε την ηθική τάξη 
και την νοµιµότητα.

Αυτή η εικόνα σε συνδυασµό µε την όξυν-
ση των οικονοµικών και κοινωνικών  προβληµά-
των προκαλούν τη δυσφορία και δυσπιστία 
των πολιτών απέναντι στους θεσµούς.

Κάτω από τις συγκεκριµένες οικονοµικές 
συνθήκες, την ανασφάλεια και τον φόβο των 
πολιτών για το παρόν και το µέλλον είναι κα-

Και το ερώτηµα που εκ των πραγµάτων 
τίθεται είναι γιατί αυτό το καθολικό κοινωνι-
κό αίτηµα για διαφάνεια παντού δεν ικανοποι-
είται. Πως ενώ ψηφίζονται διαρκώς νέοι νόµοι 
που ενισχύουν τους ελέγχους, δεν διασφαλί-
ζεται επαρκώς η νοµιµότητα στο χώρο της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης µε αποτέλεσµα να 
ενισχύεται η δυσπιστία των πολιτών, µε εξαι-
ρετικά αρνητικές επιπτώσεις στην ίδια τη 
Δηµοκρατία.

Περισσότερα στο

Περισσότερα για το θέµα στο Περισσότερα για το θέµα στο
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Οι αιρετές γυναίκες
στην ιστοσελίδα της ΕΝ.Π.Ε.

γελµατικές - είναι πολυάριθµες.
Επίσης, στον ιστοχώρο της ΕΝ.Π.Ε. υπάρχει 

πεδίο µε τίτλο «Καλές πρακτικές», το οποίο 
περιλαµβάνει δράσεις για την ισότητα των φύ-
λων που έχουν συντελεστεί τόσο στην Ελλάδα 
όσο και σε πόλεις του εξωτερικού.

Και τα δύο παραπάνω πεδία επικαιροποιού-
νται συνεχώς από τα στελέχη του Γραφείου Ισό-
τητας, ύστερα από την πρόθυµη ανταπόκρι-
ση και τις πληροφορίες που δίνονται από τις 
αιρετές και των δεκατριών περιφερειών της 
χώρας. 

Στον ιστοχώρο της Ένωσης Περιφερειών Ελ-
λάδας δηµιουργήθηκε πεδίο µε τίτλο «Μητρώο 
Αιρετών Γυναικών», προκειµένου να αναρτηθούν 
και να συµπεριληφθούν σύντοµα βιογραφικά 
σηµειώµατα των γυναικών αυτών και από τις 
δεκατρείς περιφέρειας της χώρας. Η συγκεκρι-
µένη πρωτοβουλία αποτελεί µια σηµαντική 
ευκαιρία ανάδειξης των δράσεων των ίδιων 
των γυναικών που έχουν εµπλακεί και ασχολη-
θεί ενεργά στα κέντρα λήψης αποφάσεων, καθώς 
και στήριξής τους προκειµένου να συνεχίσουν 
το έργο τους. Επιπρόσθετα, είναι δυνατό να 
λειτουργήσει και προτρεπτικά /παραδειγµατικά 
για γυναίκες που επιθυµούν αλλά διστάζουν 
να εκτεθούν, να αναλάβουν µια θέση ευθύνης, 
ή που θεωρούν ότι είναι µη εφικτό κυρίως 
όταν οι υποχρεώσεις - οικογενειακές ή επαγ-

Ο Πρόεδρος της ΕΝ.Π.Ε. και Περιφερειάρχης 
Αττικής κ. Γιάννης Σγουρός µετά την ολοκλήρω-
ση των εργασιών δήλωσε:

«Η Σύµβαση ESPOO και οι εργασίες της 
συνάντησης είναι ιδιαίτερα σηµαντικές κυρίως 
για τη χώρα µας και όλες τις ελληνικές Περιφέ-
ρειες αφού σχεδιάζουµε µεγάλα έργα για τα 
επόµενα χρόνια. Είναι ένα χρήσιµο εργαλείο 
στην προσπάθειά µας αυτή ώστε και τα έργα 
να γίνουν και το περιβάλλον να προστατευθεί». 

H διήµερη συνεδρίαση του Εκτελεστικού 
Γραφείου της Σύµβασης ESPOO, που έχει ως 
αντικείµενο τη διασυνοριακή εκτίµηση των περι-
βαλλοντικών επιπτώσεων,  φιλοξενήθηκε  στα 
γραφεία της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.

Στη συνεδρίαση που πραγµατοποιήθηκε την 
Πέµπτη 30 και την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 
2014 εξετάστηκε η στρατηγική  των περιβαλ-
λοντικών επιπτώσεων σε ότι αφορά διασυνο-
ριακά µεγάλα έργα υποδοµών όπως οι αγωγοί 
φυσικού αερίου, πυρηνικών εργοστασίων δικτύ-
ων µεταφορών και ενέργειας κτλ.

 

Νέα πεδία στον ιστοχώρο του τοµέα ισότητας της ΕΝ.Π.Ε.

Δηµιουργούµε ισχυρές Περιφέρειες.
 Eξασφαλίζουµε το µέλλον της Eλλάδας.

ΠPΩTOBOYΛIEΣ

Περισσότερα για το θέµα στο

Περισσότερα
για το θέµα στο

ΔPAΣEIΣ

Συνεδρίαση του Εκτελεστικού Γραφείου
της ΕSPOO στα γραφεία της ΕΝ.Π.Ε. στην Αθήνα
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