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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

«Στις Ευρωεκλογές, είναι καιρός η κοινωνία της Στερεάς Ελλάδας να 

καταψηφίσει τη συγκυβέρνηση και να δροµολογήσει ευρύτερες πολιτικές 

εξελίξεις» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς 

στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 

 

Στη Λαµία, έγινε την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014, η τακτική συνεδρίαση του 

Περιφερειακού Συµβουλίου της Στερεάς Ελλάδας, µε συζήτηση προ ηµερήσιας 

διάταξης, όπου ο Περιφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς τόνισε : 

 

- Τη γενικευµένη απαξίωση της κεντρικής διοίκησης στην αιρετή Περιφέρεια, µε 

τρανταχτά παραδείγµατα την κατάργηση των ΚΑΠ επενδύσεων των 

Περιφερειών και δοµών ή υπηρεσιών, όπως του Οργανισµού Κωπαϊδας και της 

Περιφερειακής υπηρεσίας του ΕΟΤ πρόσφατα. 

«Στο τέλος Φεβρουαρίου του 2014 και προχωρώντας το Μάρτιο στην εκπόνηση 

προγραµµάτων έργων της Περιφέρειας, δεν έχουµε ακόµα πάρει το σύνολο των ΚΑΠ 

του 2013» είπε ο κ. Περγαντάς και συνέχισε : «Με τη µη απόδοση των οφειλόµενων 

από το κράτος στις Περιφέρειες και παντού αλλού, µπορεί να µιλάει η κυβέρνηση για 

πρωτογενές πλεόνασµα. 
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Με µια σειρά απαράδεκτων πρακτικών το κράτος απαξιώνει την Περιφέρεια. Τεράστιο 

θέµα είναι η κατάργηση του Οργανισµού Κωπαϊδας. Πιστοί στις δεσµεύσεις της 

τρόϊκας, οι κυβερνητικοί ιθύνοντες, πλήρεις άγνοιας και ανερµάτιστοι σε ότι αφορά 

την πραγµατική σηµασία του Οργανισµού στην αγροτική οικονοµία, προχωρούν την 

κατάργησή του. 

Με την µεθόδευση αυτή «µένει στον αέρα», ειδικά εν όψει της θερινής περιόδου, η 

άρδευση 250.000 στρεµµάτων του Κωπαϊδικού πεδίου και 350.000 στρεµµάτων του 

παρακωπαϊδικού. 

Παράλληλα µεταφέρονται τα χρέη 11 εκ. € του Οργανισµού Κωπαίδας στην 

Περιφέρεια, ενώ η τεράστια περιουσία του περνάει στο Υπουργείο. Επιπρόσθετα ο 

Οργανισµός, µια δοµή σηµαντική και αναγκαία για τη στήριξη του πρωτογενούς 

τοµέα, µέλλει να γίνει µια αποστελεχωµένη δηµοσιουπαλληλική υπηρεσία της ΠΕ 

Βοιωτίας. 

Ένα πλήθος ζητηµάτων, όπως οι τεράστιες αυξήσεις διοδίων, η εξαίρεση της Στερεάς 

Ελλάδας από προγράµµατα κοινωνικής στήριξης και καταπολέµησης της ανεργίας, η 

κατάργηση της περιφερειακής υπηρεσίας του ΕΟΤ και η µεταφορά της εξυπηρέτησης 

των Στερεοελλαδιτών στο Βόλο, εντείνουν την υποβάθµιση του τόπου µας και µας 

βρίσκουν αντίθετους. 

Πολλές φορές έως τώρα έχουµε αντιδράσει στις κυβερνητικές παρεµβάσεις που 

συρρικνώνουν το θεσµό της Περιφέρειας και της Στερεάς Ελλάδας, και µάλιστα 

είµαστε η µόνη Περιφέρεια που έχουµε κινητοποιηθεί απέναντι σε πρακτικές που 

έχουν επιχειρήσει να µας υποβαθµίσουν. 

 

Σε 2,5 µήνες έχουµε µπροστά µας τις ευρωεκλογές. Είναι καιρός η κοινωνία 

της Στερεάς Ελλάδας να καταψηφίσει τη συγκυβέρνηση και να 

δροµολογήσει ευρύτερες πολιτικές εξελίξεις 

 

Και εδώ, λοιπόν στο Περιφερειακό Συµβούλιο, προτείνω να αποφασίσουµε : 

- Την αντίθεσή µας στα διόδια που πλήττουν τους κατοίκους και τους 

επισκέπτες του τόπου µας. 

- Την αντίθεσή µας στην εξαίρεση της Στερεάς Ελλάδας (µαζί µε το Νότιο 

Αιγαίο) λόγω Στόχου 2 του ΕΣΠΑ από κεντρικά τοµεακά προγράµµατα 

στήριξης της ανεργίας και τόνωσης της απασχόλησης. Θεωρούµε απαράδεκτη 

τη διαιώνιση της λογικής του Στόχου 2, µετά από µια πενταετία βαθιάς 

ύφεσης της χώρας και υψηλού ποσοστού ανεργίας της Στερεάς Ελλάδας. 
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- Τη στήριξή µας στον αγώνα των αγροτών, έναν αγώνα δίκαιο, µε τον οποίο 

συµπαρατασσόµαστε για µια ακόµα φορά, όπως πάντα. 

- Την αντίθεσή µας στην κατάργηση της Περιφερειακής Υπηρεσίας του ΕΟΤ στη 

Λαµία και τη µεταφορά της στο Βόλο, γεγονός που πλήττει ιδιαίτερα την 

εξυπηρέτηση των απασχολούµενων στον τουρισµό. 

- Την απαίτηση της απόσυρσης του άρθρου 14 του σχεδίου Νόµου που αφορά 

τον Οργανισµό Κωπαϊδας. Στη δε περίπτωση ψήφισής του, η Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας να προσφύγει στο Συµβούλιο της Επικρατείας για ακύρωση 

και οποιαδήποτε άλλη νόµιµη ενέργεια. 

 

Στη συνέχεια, συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις σε σηµαντικά θέµατα της 

ηµερησίας διάταξης, από τα οποία ξεχωρίζουν τα εξής : 

 

Ο προγραµµατισµός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού 2014 στην Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας. 

 

Πρόκειται για την διεκδίκηση πρόσληψης συνολικά 112 ατόµων, µε συµβάσεις 

ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 8 µηνών και µίσθωσης έργου ενός έτους , 

διαφόρων ειδικοτήτων κυρίως Πανεπιστηµιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, για να 

πλαισιώσουν πολλές υπηρεσίες της Περιφέρειας και των Περιφερειακών Ενοτήτων. 

 

Στο θέµα αυτό, ο Περιφερειάρχης επεσήµανε τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες των 

Υπηρεσιών της Περιφέρειας µε µόνιµο προσωπικό, καθώς και την πρακτική αδυναµία 

έκτακτων προσλήψεων, αφού δεν υπάρχουν οι αντίστοιχοι πόροι (ΚΑΠ). 

 

Η προώθησης της λύσης και εκκαθάρισης της Εταιρείας «Ευρυτανία ΑΕ», 

διασφαλίζοντας την κυριότητα του ακινήτου του Χιονοδροµικού Κέντρου υπέρ του 

δηµοσίου 

 

Η ίδρυση κοινωνικών παντοπωλείων στις Περιφερειακές Ενότητες της Στερεάς 

Ελλάδας. 

 

Στόχος αυτής της δράσης είναι η συνδροµή της Περιφέρειας σε ένα δίκτυο τοπικής 

κοινωνικής αλληλεγγύης, για την αντιµετώπιση φαινοµένων φτώχιας και κοινωνικού 

αποκλεισµού. 
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Η λειτουργία των Κοινωνικών Παντοπωλείων προβλέπεται µέσω της οικονοµικής 

στήριξης της Περιφέρειας και χορηγιών – δωρεών τρίτων και απευθύνεται σε 

Έλληνες, οµογενείς και αλλοδαπούς δικαιούχους, κατοίκους των Περιφερειακών 

Ενοτήτων της Στερεάς Ελλάδας. 

 

Η τροποποίηση προγραµµάτων έργων και προεγκρίσεις πιστώσεων, προκειµένου να 

προχωρήσουν απρόσκοπτα σηµαντικά έργα στην Περιφέρεια, όπως : 

- Οι εργασίες για την οδική ασφάλεια στη Βοιωτία, προϋπολογισµού 70.000 € 

- Οι βελτιώσεις του οδικού δικτύου στη Φωκίδα (ΝΕΟ – Κλήµα- Κάµπο – ΕΠΟ 

Τειχιο – Ποτιδάνεια & Ερατεινή – ΕΟ Άµφισσας – Λιδορικίου) συνολικού 

προύπολογισµού 825.000 €. 

- Η αναστήλωση του κτιρίου «Κύµα» στα Λουτρά Αιδηψού, προϋπολογισµού 

880.000 € 

- Η εξέλιξη του οδικού άξονα Ραπταίοι – Στύρα – Νέα Στύρα, προϋπολογισµού 

20.208.308 €. 

- Οι συµπληρωµατικές µελέτες των δρόµων Θήβα – Λιβαδειά (παράκαµψη 

Αλιάρτου) και Λαµία - ∆οµοκός (από κόµβο Νοσοκοµείου ως Άγιο Σώζοντα) 

 

 

Η τροποποίηση προϋπολογισµού και σύναψη προγραµµατικής σύµβασης, µε στόχο 

τη συνεχή λειτουργία του Κολυµβητηρίου του ΤΕΙ Λαµίας, για να αξιοποιηθεί µε τον 

πιο επωφελή τρόπο από το κοινωνικό σύνολο (αθλητικούς συλλόγους, σπουδαστές, 

κοινό) 

Η σύµβαση συνάπτεται µεταξύ ∆ήµου Λαµιέων, ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας, η οποία συµµετέχει µε το ποσό των 177.280 €, σε διάστηµα 

διετίας. 

 

Η σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού, 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ∆ήµου Λαµιέων και ∆ΗΠΕΘΕ Ρούµελης, µε στόχο την 

ενίσχυση της πολιτιστικής και θεατρικής δράσης των πόλεων και των περιοχών της 

Στερεάς Ελλάδας. 

Η Περιφέρεια συµµετέχει µε το ποσό των 50.000 € για το 2014, το οποίο 

προβλέπεται να καλύψει τη συνδιοργάνωση γεγονότων πολιτιστικού περιεχοµένου 

που θα οργανωθούν από το ∆ΗΠΕΘΕ σε όλη την επικράτεια της Στερεάς Ελλάδας. 


