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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Συνεδρίαση Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας : 

«Εγκρίνουµε για το 2014 ένα Τεχνικό Πρόγραµµα, ρεαλιστικό, εφικτό,  µε 

δεσµευµένες και πολύ αυξηµένες πιστώσεις στις Συλλογικές Αποφάσεις. 

Όµως η µη απόδοση των ΚΑΠ στις Περιφέρειες της χώρας, είναι ένα 

τεράστιο πρόβληµα, που αν συνεχιστεί, δηµιουργεί κρίσιµα ζητήµατα στη 

λειτουργία τους» 

 

Στη Λαµία, έγινε την ∆ευτέρα 31 Μαρτίου 2014, η τακτική συνεδρίαση του 

Περιφερειακού Συµβουλίου της Στερεάς Ελλάδας, µε συζήτηση και λήψη αποφάσεων 

σε σηµαντικά θέµατα της ηµερησίας διάταξης, από τα οποία ξεχωρίζουν τα εξής : 

 

Η έγκριση του ετήσιου προγράµµατος δράσης (ΕΠ∆) και του Τεχνικού 

Προγράµµατος έτους 2014 

 

Πρόκειται για ένα κορυφαίο θέµα, που στην ουσία αφορά τη λειτουργία της 

Περιφέρειας σε επίπεδο έργων και δράσεων, που υλοποιούνται εντός του έτους. Για 

κάθε έργο ή δράση προσδιορίζονται η χωροθέτηση, το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης, 

ο προϋπολογισµός των δαπανών, οι πηγές χρηµατοδότησης, καθώς και οι ετήσιες 

πιστώσεις του 2014. 
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Το Τεχνικό Πρόγραµµα και το Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης, βρίσκονται σε εναρµόνιση 

µε το τετραετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, και 

στην ουσία αποτελούν το βασικό προγραµµατικό σχέδιο για να υλοποιηθούν έργα και 

ενέργειες. 

Όπως επεσήµανε ο Περιφερειάρχης : 

«Το Τεχνικό Πρόγραµµα του 2014, µε βάση το οποίο θα δουλέψει η Περιφέρεια είναι 

απολύτως ρεαλιστικό και οικονοµικά συγκροτηµένο. Μάλιστα τα κονδύλια των 

Συλλογικών Αποφάσεων, είναι, µε διαρκείς πιέσεις µας, κατά πολύ αυξηµένα, κι έτσι 

έχουµε τη δυνατότητα να χρηµατοδοτούµε και να υλοποιούµε έργα στη Στερεά 

Ελλάδα. 

Οικονοµικά, το κλείσιµο της θητείας µας, δεν αφήνει υποχρεώσεις και ανοίγµατα. 

Βέβαια αυτό ισχύει, µε την επιφύλαξη του προγράµµατος των ΚΑΠ που όπως έχουµε 

πει και ξαναπεί δεν έχουν αποδοθεί για το 2013 και το 2014 σε όλες τις Περιφέρειες 

της χώρας. 

Το θέµα αυτό, που στην ουσία καταστρατηγεί το Σύνταγµα, αφού οι ΚΑΠ είναι 

συνταγµατικά κατοχυρωµένοι πόροι της Αυτοδιοίκησης, είναι υπερ-κρίσιµο για την 

επενδυτική δραστηριότητα των Περιφερειών. Εάν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί, είναι 

προφανές ότι δηµιουργούνται τεράστια προβλήµατα στο σχεδιασµό των έργων και 

στον οικονοµικό προγραµµατισµό της δευτεροβάθµιας Αυτοδιοίκησης.» 

 

Η έγκριση σύναψης προγραµµατικών συµβάσεων για τη λειτουργία 

αθλητικών και πολιτιστικών υποδοµών και τη διοργάνωση πολιτιστικών 

γεγονότων.  

Συγκεκριµένα η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας συµµετέχει σε προγραµµατική  

σύµβαση : 

- Με τον Αθλητικό Οργανισµό του ∆ήµου Λιβαδειάς και διαθέτει το ποσόν των 

100.000 € από τους ΚΑΠ της ΠΕ Βοιωτίας για εργασίες επισκευής και συντήρησης του 

∆ηµοτικού Κολυµβητηρίου της πόλης. 

- Με τον ∆ήµο ∆ελφών και το Υπουργείο Πολιτισµού για τη στήριξη της λειτουργίας 

του Γιάγτζειου – Κορδώνειου Πνευµατικού Κέντρου Άµφισσας, που συµβάλλει 

σηµαντικά στην πολιτιστική ζωή του ∆ήµου, όπως ενδεικτικά µέσω της στέγασης του 

δηµοτικού ωδείου, της δηµοτικής βιβλιοθήκης. 

- Με την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ΕΡΙΒΟΛΩΣ ΦΘΙΑ για τη διοργάνωση 

και διεξαγωγή ενός σηµαντικού αθλητικού γεγονότος στη Λαµία, µε πανελλήνια 

εµβέλεια. Πρόκειται για την αθλητική εκδήλωση “Lamia Run Festival, αγώνων δρόµου 
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σε αστικό και περιαστικό περιβάλλον» που συγκεντρώνει το τεράστιο ενδιαφέρον 

ερασιτεχνών και επαγγελµατιών δροµέων απ΄όλη την Ελλάδα.  

 

Τέλος, το Περιφερειακό Συµβούλιο, ενέκρινε οµόφωνα ψήφισµα, εκφράζοντας την 

αντίθεσή του στο κλείσιµο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αταλάντης, που δηµιουργεί τεράστιες 

οικονοµικές και κοινωνικές συνέπειες στην περιοχή, καθώς και πολύ µεγάλη 

ταλαιπωρία των ασφαλισµένων. 

 

 


