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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς παρουσίασε το
ΕΣΠΑ και τα Αναπτυξιακά Προγράμματα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου – Αποφάσεις για :
συμμετοχή της Περιφέρειας σε προγράμματα απασχόλησης (κοινωφελούς
εργασίας), έγκριση απολογισμού 2010, και σύναψη προγραμματικής
σύμβασης για το Αρχαίο Θέατρο Ορχομενού

Συνεδρίασε στη Λαμία, στις 27 Ιουλίου, το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς
Ελλάδας, με 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη, με κορυφαία την παρουσίαση
δράσεων ΕΣΠΑ και τα Αναπτυξιακά Προγράμματα της Περιφέρειας.
Εξαιτίας της σπουδαιότητας των θεμάτων αυτών και της χρονικής συγκυρίας που
συμπίπτει με την ανάληψη της αρμοδιότητάς τους από την αιρετή Περιφέρεια την 1 η
Ιουλίου, στη συνεδρίαση παρέστησαν και συμμετείχαν Βουλευτές, Δήμαρχοι και
εκπρόσωποι της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης, Επιμελητηρίων και φορέων της
Στερεάς Ελλάδας.
Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς, μιλώντας στο
Περιφερειακό Συμβούλιο, αναφέρθηκε στη δομή του ΕΣΠΑ, στο ύψος του
προγράμματος και στις κατευθυντήριες γραμμές υλοποίησής του. Ξεκινώντας με
θετικές εξελίξεις, ως αποτέλεσμα παρεμβάσεων στους Υπουργούς και επιτελικά
στελέχη, ο κ. Περγαντάς, επεσήμανε πως τη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία,
η Στερεά Ελλάδα διατηρεί στο ακέραιο το ύψος του προγράμματός της, στα 254 εκ.
€, με εξασφαλισμένες όλες τις πιστώσεις για την απρόσκοπτη υλοποίηση των έργων.

Ο Περιφερειάρχης επέμεινε ιδιαίτερα στο θέμα της αποτελεσματικότητας στην
εφαρμογή του προγράμματος και των μεγάλων απαιτήσεων σε ότι αφορά την
απορροφητικότητα των κονδυλίων, βάσει των στόχων που πρέπει να πετύχουμε, ως
Στερεά Ελλάδα, το επόμενο τετράμηνο. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε :
«Το μεγάλο θέμα με το ΕΣΠΑ, είναι η δύσκολη και επίπονη δουλειά που έχουμε
μπροστά μας. Να κατανοήσουμε ότι, τώρα το ζήτημα είναι η υλοποίηση των έργων
και αυτό είναι το κέντρο βάρους των προσπαθειών μας. Όλοι επομένως οι φορείς –
Περιφέρεια, Δήμοι, Νομικά Πρόσωπα και όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος, πρέπει
να βάλουμε το πρόταγμα της αποτελεσματικότητας και της απορροφητικότητας.
Χρειάζεται το επόμενο διάστημα και κυρίως τους επόμενους 4 μήνες να δυναμώσουμε
τους ρυθμούς μας, για να πετύχουμε το καλύτερο για όλη τη Στερεά Ελλάδα. Να μην
χάσουμε ούτε ένα ευρώ και να κάνουμε χρήσιμα και αναγκαία έργα για τον τόπο μας
και την κοινωνία.»
Σε ότι αφορά τα Αναπτυξιακά Προγράμματα, ο Περιφερειάρχης επεσήμανε ότι, παρά
τις «παγωμένες» πιστώσεις σε όλη την Ελλάδα, με διαρκείς παρεμβάσεις, η Στερεά
Ελλάδα έχει χρηματοδότηση για το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των 150 εκ. €
(ΣΑΕΠ 766, από Εθνικούς πόρους) και εξελίσσεται η υλοποίηση των έργων.
Παράλληλα τόνισε ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποκατασταθεί
η χρηματοδοτική ροή και σε άλλα προγράμματα, ενώ διεκδικείται ο πολλαπλασιασμός
των κονδυλίων της ΣΑΕΠ 766 σε ύψος πάνω από 500 εκ. €. Επίσης ο κ. Περγαντάς
αναφέρθηκε στην ανάγκη εξορθολογισμού των Συλλογικών Αποφάσεων και στην
αναμόρφωσή τους σε δομημένα, συνεκτικά και κυρίως εφαρμόσιμα προγράμματα.
Πέρα από τα παραπάνω θέματα, κατά τη συνεδρίαση του, το Περιφερειακό
Συμβούλιο, συζήτησε και αποφάσισε τη συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, στο συγχρηματοδοτούμενο από κοινοτικά κονδύλια πρόγραμμα του
Υπουργείου Εργασίας για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, μέσω προγραμμάτων
κοινωφελούς χαρακτήρα.
Είναι προφανές ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική παρέμβαση, ειδικά αυτή την
κρίσιμη περίοδο, που θα δημιουργήσει απασχόληση για εκατοντάδες ανέργους σε όλη
τη Στερεά Ελλάδα. Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια και για τις 5 Περιφερειακές Ενότητες
θα συνεργαστεί με φορείς το ΙΝΕ ΓΣΕΕ και τον Σύλλογο ΑμεΑ και επιπλέον για την

Φωκίδα με την Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας, και για την
Εύβοια με το Δίκτυο Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων.
Μέσω των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας, προβλέπεται η δημιουργία 1.296
θέσεων εργασίας, συνολικού προϋπολογισμού 4.245.937 €, στους εξής τομείς :
•

Εθελοντικές δράσεις προώθησης και προαγωγής δημόσιας υγείας και πρόνοιας
(696 θέσεις εργασίας για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες)

•

Εθελοντικές δράσεις περιβαλλοντικής αναβάθμισης και πολιτικής προστασίας
(458 θέσεις εργασίας για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες)

•

Δράσεις για την κοινωνική απασχόληση (34 θέσεις εργασίας για τη Φωκίδα)

•

Πνοή στην Περιφερειακή ενότητα Εύβοιας (108 θέσεις εργασίας για την
Εύβοια)

«Μια σημαντική συνεισφορά στις ευκαιρίες απασχόλησης στη Στερεά Ελλάδα»,
χαρακτήρισε τη συμμετοχή της Περιφέρειας στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας
ο Περιφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς επισημαίνοντας «Αυτή τη δύσκολη εποχή, της
οικονομικής κρίσης και της αυξημένης ανεργίας, παρεμβαίνουμε αξιοποιώντας κάθε
δυνατότητα και χρηματοδότηση. Στόχος μας είναι να δώσουμε μια διέξοδο σε
πολλούς άνεργους συμπολίτες μας και να διαμορφώσουμε συνθήκες συνεργασίας και
κοινωνικής συν-ευθύνης με φορείς, έτσι ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τον
τόπο μας».
Επίσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν :
 Ο Απολογισμός του 2010 των Περιφερειακών Ενοτήτων της Στερεάς Ελλάδας,
που παρουσιάζει με αναλυτικά στοιχεία, τα έσοδα, έξοδα και το ταμειακό
υπόλοιπο όλων των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
 Η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την υλοποίηση του έργου «Ανασκαφική
έρευνα και αποτύπωση του Αρχαίου Θεάτρου Ορχομενού». Αντικείμενο του
έργου είναι οι πρόδρομες εργασίες (τοπογραφική – αρχιτεκτονική αποτύπωση,
ανασκαφικός καθαρισμός, κ.λ.π.), με σκοπό την εκπόνηση μελέτης
αναστήλωσης και την ενοποίηση του ομώνυμου αρχαιολογικού χώρου στον
Ορχομενό Βοιωτίας.

Ουσιαστική και γόνιμη χαρακτήρισε τη συνεδρίαση ο Περιφερειάρχης Στερεάς
Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς, τονίζοντας «Πριν τελειώσει ο πρώτος μήνας ανάληψης
των καθηκόντων μας στα μείζονα θέματα του ΕΣΠΑ και του Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού, παρουσιάσαμε δημόσια και συζητήσαμε τα προγράμματα με
ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία. Συνεπείς στη βασική αρχή της διαφάνειας, μέσα από
τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, κάνουμε κοινωνούς όλους, σε σχέση
με την πραγματικότητα στη Στερεά Ελλάδα. Αυτό θα μας επιτρέψει να
προχωρήσουμε με εφικτούς και ξεκάθαρους στόχους, προκειμένου να κάνουμε καλά
και αποτελεσματικά τη δύσκολη δουλειά που έχουμε αναλάβει».
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