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Οικονοµικό συµµάζεµα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Στο πλαίσιο ενηµέρωσης όλων των κατοίκων της Στερεάς Ελλάδας για τον απολογισµό
των δύο ετών της Περιφερειακής Αρχής, δίνονται στη δηµοσιότητα τα στοιχεία που
αφορούν στην µείωση κόστους λειτουργίας της, αλλά και στον εκσυγχρονισµό της µε
σκοπό την εξοικονόµηση πόρων και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
Συγκεκριµένα:
• Έως σήµερα, το κόστος λειτουργίας της Περιφέρειας µειώθηκε κατά 30%.
•

Εξορθολογίστηκαν οι δαπάνες και εξασφαλίστηκε 1.000.000€ για τις κοινωνικές και
προνοιακές ανάγκες των πολιτών, τον τουρισµό και τον εκσυγχρονισµό της
λειτουργίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας.

•

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι η πρώτη περιφέρεια που λειτουργεί µε
διπλογραφικό σύστηµα στα πρότυπα των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισµών
ώστε να µπορούµε να προγραµµατίσουµε µε καλύτερο τρόπο την διαχείριση των
οικονοµικών της.

•
•

•

•

‘Εγινε απογραφή της περιουσίας της περιφέρειας και προχωρά η µελέτη πλήρους
αξιοποίησής της.
Αντιµετωπίζονται και κλείνουν οι δικαστικές υποθέσεις που εκκρεµούσαν για χρόνια
και προκαλούσαν ηµερήσιο κόστος 6.000 ευρώ για όλους τους πολίτες της Στερεάς
Ελλάδας.
Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας στεγάστηκαν
στο νέο διοικητήριο στη Λαµία
µειώνοντας το κόστος των ενοικίων της περιφέρειας κατά 300.000 ευρώ,
επιτυγχάνοντας συγχρόνως σηµαντική εξοικονόµηση σε λειτουργικά έξοδα και
παρέχοντας καλύτερη και πιο άµεση εξυπηρέτηση στους πολίτες.
Ολοκληρώθηκε η µελέτη και προχωρά άµεσα η αντικατάσταση του παλαιού και
ρυπογόνου στόλου οχηµάτων µε νέα µικρότερου κυβισµού, τεχνολογίας diesel
µέσω leasing µειώνοντας το κόστος λειτουργίας.

«Το νοικοκύρεµα του σπιτιού µας δεν είναι υποχρέωση λόγω της
οικονοµικής κρίσης. Είναι πολιτική, φιλοσοφία και στρατηγική µας επιλογή.
Ο χρόνος και το χρήµα που χάναµε, πρέπει και διατίθεται σε όλους τους
κατοίκους της Στερεάς Ελλάδας. Τα χρήµατα που εξοικονοµούνται πρέπει
και πηγαίνουν εκεί όπου υπάρχουν ανάγκες για τους πολίτες.Η καταγραφή
και η αξιοποίηση της περιουσίας µας δηµιουργεί ευκαιρίες νέων εσόδων και
επιλύει πολλά προβληµάτων. Είναι απόφαση και τρόπος ζωής για όλους µας
στην Περιφέρεια ,η αξιοποίηση και του τελευταίου ευρώ για να πάει εκεί
που πρέπει, στους ανθρώπους της Στερεάς Ελλάδας»
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