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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
Στις Βρυξέλλες μετέβη, από τις 12 έως τις 15 Οκτωβρίου 2015, ο Δήμαρχος 
Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων, Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης, για να 
παρακολουθήσει τον κύκλο εργαστηρίων OPEN DAYS 2015, υπό τη διοργάνωση της 
Επιτροπής των Περιφερειών της Ε.Ε. και της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και 
Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (REGIO). 
  

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων της "Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για τις Περιφέρειες 
και τους Δήμους", ο Δήμαρχος είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει ορθές πρακτικές και 
τεχνογνωσία στον τομέα της περιφερειακής και αστικής ανάπτυξης, με 
εκπροσώπους των Ευρωπαϊκών περιφερειακών και τοπικών αρχών, 
πανεπιστημιακούς, εμπειρογνώμονες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, στα πλαίσια 
υλοποίησης προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων. 
  

Για την ελληνική πραγματικότητα, ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο "πακέτο" του 
Προέδρου της Κομισιόν, Jean Claude Juncker ως μια πρόσθετη πηγή 
χρηματοδότησης. Σε όλες της αναφορές ως προς τη χώρα μας, επισημάνθηκε ότι 
στόχος είναι να κλείσει η περίοδος 2007-2013 χωρίς να χαθούν πόροι και να 
ξεκινήσει δυναμικά η περίοδος 2014-2020. Επισημάνθηκε, επίσης, η δυνατότητα να 
προχωρήσουν τα έργα-γέφυρες από την πρώτη προς τη δεύτερη περίοδο, υπό τον 
όρο ότι θα συμφωνούν με τις προτεραιότητες του νέου ΕΣΠΑ. Στην ίδια συζήτηση 
έγινε αναφορά για τις αρνητικές επιπτώσεις των capital control, καθώς και για την 
αδυναμία της Ελλάδας να προχωρήσει σε ολοκληρωμένη διαχείριση των 
απορριμμάτων της, με αποτέλεσμα να υφίσταται τις κυρώσεις της E.E.. 

Το στίγμα των προτεραιοτήτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και τον Δήμο 
Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων είναι περισσότερη συνεργασία με 
άλλους Δήμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η επίτευξη συνοχής και η δημιουργία 
συμπράξεων για την ικανοποίηση των στόχων που έχει θέσει η Ε.Ε. Οι τομείς 
δράσεις επικεντρώνονται στην έρευνα και την καινοτομία, τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, την κοινωνική οικονομία, την ενεργειακή αποδοτικότητα, τις "έξυπνες 
πόλεις", την κοινωνία χαμηλού άνθρακα και την κλιματική αλλαγή.             
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