
  
 
 
 
 
 

Κοινή Επιστολή για την πιθανή κατάργηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 

 

Στο Σχέδιο Νόμου ΕΣΠΑ 2021-2027 που κυκλοφόρησε στις 15-11-2021 προβλέπεται 
η κατάργηση της υφιστάμενης στη Θεσσαλονίκη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης μετά 
την λήξη της περιόδου 2014-2020 και η σύσταση νέας με τις ίδιες ακριβώς 
αρμοδιότητες στην Αθήνα. 

Με κοινή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, κ. Κ. Μητσοτάκη και κοινοποίηση προς 
τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Α. Γεωργιάδη και τον Υφυπουργό 
αρμόδιο για τις Δημόσιες Επενδύσεις και ΕΣΠΑ, κ. Γ. Τσακίρη, όλοι οι φορείς που 
εκπροσωπούν το σύνολο σχεδόν της κοινωνίας της Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας 
και της Βόρειας Ελλάδας, εξέφρασαν την αντίθεσή τους στη σχεδιαζόμενη 
κατάργηση/διάλυση – μετακίνηση της Ειδικής Υπηρεσίας και των Κοινών Γραμματειών 
από τη Θεσσαλονίκη και ως εκ τούτου ζήτησαν να αφαιρεθούν τα σχετικά άρθρα και 
αναφορές από το ανωτέρω Σχέδιο Νόμου πριν την έναρξη της δημόσιας 
διαβούλευσης. 

Η πρόθεση αυτή, αναφέρετε στην επιστολή, εξέπληξε δυσάρεστα, καθώς κανένα 
δεδομένο δεν αποδεικνύει την αναγκαιότητα αυτή της απόφασης. Η απόφαση αυτή, 
εφόσον εφαρμοστεί, αποδυναμώνει θεσμικά τη Θεσσαλονίκη, καταργεί τη μοναδική 
αποκεντρωμένη υπηρεσία διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων 
διασυνοριακής συνεργασίας και αφαιρεί από την Μητροπολιτική περιοχή, την 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα ένα πολύτιμο 
εργαλείο εξωστρέφειας και διασυνοριακής ανάπτυξης. 

Είναι προφανές ότι η απομάκρυνση της Ειδικής Υπηρεσίας και των Κοινών 
Γραμματειών από τη Θεσσαλονίκη και η επανίδρυσή τους στην Αθήνα: 
• Αγνοεί τα θετικά αναπτυξιακά αποτελέσματα αυτών των προγραμμάτων για τη 

χώρα μας, τα οποία οφείλονται στην οργάνωση, στην ορθή λειτουργία της 
υφιστάμενης Υπηρεσίας και στην τεχνογνωσία των στελεχών της 

• Αγνοεί κατάφορα την εγγύτητα της Θεσσαλονίκης με τη διασυνοριακή ζώνη και 
αναιρεί τον σημαντικό της ρόλο στη διασυνοριακή συνεργασία. 

• Θέτει ένα τεράστιο εμπόδιο στη διασυνοριακή συνεργασία και δραστηριοποίηση της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Επιστημονικών Ιδρυμάτων, των Δημόσιων Φορέων, 
των Επιμελητηρίων, των Συνδέσμων, των Επιστημονικών Φορέων και φυσικά της 
Ιδιωτικής πρωτοβουλίας της Θεσσαλονίκης και όλης της Βόρειας Ελλάδας. 

• Απομακρύνει τη Θεσσαλονίκη ως Μητρόπολη και από την εντός και από την εκτός 
συνόρων περιοχή εμβέλειάς της και όλους τους παραπάνω Φορείς από τους 
φυσικούς εκτός συνόρων συνεργάτες τους.  

Ο συντάκτης της πρότασης στο κείμενο του Σ/Ν προφανώς δεν έχει πλήρη αντίληψη 
του τύπου και της ουσίας των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Συνεργασίας, της μέχρι 
τώρα ορθής τους υλοποίησης, ενώ αγνοεί την κοινή πρακτική των χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου οι αντίστοιχες υπηρεσίες βρίσκονται πάντα σε πόλεις 
εκτός των Πρωτευουσών τους. Συμπληρωματικά, πιθανή προοπτική ηλεκτρονικής 
διασύνδεσης των επιμέρους Γραμματειών, δεν μπορεί να αποτελέσει σοβαρό 
επιχείρημα κατάργησης της Υπηρεσίας. Εξάλλου, υφίσταται ήδη ηλεκτρονικό σύστημα 
διαχείρισης και παρακολούθησης των προτάσεων. 

Την επιστολή υπογράφουν ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Α. 
Τζιτζικώστας, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κ. Κ. Ζέρβας, ο Πρόεδρος της 
Περιφερειακής Ενωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Ιγ. Καϊτεζίδης, ο Πρύτανης 



 
 
 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κ. Ν. Παπαϊωάννου, ο Πρόεδρος του 
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, κ. Ι. Μασούτης, ο 
Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, κ. Α. Καπνοπώλης, ο 
Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, κ. Μ. Ζορπίδης, ο 
Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Γ. 
Τσακούμης, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος, κ. Α. Σαββάκης και ο 
Πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων, κ. Γ. Κωνσταντόπουλος. 

 

 


