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   ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνεδρίασε το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας με κεντρικά 

θέματα:  Αρχαιρεσίες για την εκλογή εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση 

της ΕΝΠΕ & τροποποιήσεις προϋπολογισμού και προγραμμάτων για νέα 

έργα στη Βοιωτία, αποπληρωμή του «Βοήθεια στο σπίτι» στην Ευρυτανία 

και αύξηση του ορίου πιστώσεων έργων ΕΣΠΑ στην Εύβοια με στόχο την 

επίτευξη του «ν+3» για το 2011

Συνεδρίασε στη Λαμία, στις 20 Σεπτεμβρίου, το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς 

Ελλάδας, με σημαντικά θέματα στην ημερήσια διάταξη, και συγκεκριμένα:

 Την εκλογή εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Γενική   

Συνέλευση της Ένωσης Περιφερειών.

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Περιφερειών 

(ΕΝΠΕ), στην οποία συμμετέχουν (ως μέλη ex officio) ο Περιφερειάρχης Κλέαρχος 

Περγαντάς και οι 8 Αντιπεριφερειάρχες, η Στερεά Ελλάδα εκπροσωπείται και με 8 

περιφερειακούς συμβούλους. Οι σύμβουλοι που αναδείχτηκαν από τις αρχαιρεσίες ως 

εκπρόσωποι στη Γενική Συνέλευση της ΕΝΠΕ είναι οι :

Από την παράταξη «Στερεά Ελλάδα – Κλέαρχος Περγαντάς», 5 τακτικά και 3 

αναπληρωματικά μέλη :

Τακτικά μέλη

Κατσίκας Ιωάννης

Κουλουρίδης Κωνσταντίνος



Τσιτσάνης Λάμπρος

Μπεχλιβανίδης Παναγιώτης

Παπαργύρης Γεώργιος

Αναπληρωματικά μέλη

Καραβά Τριανταφυλλιά

Παπαϊωάννου Πανουργιάς

Σκλαπάνης Ταξιάρχης

Από την παράταξη «Μαζί για τη Στερεά Ελλάδα της Ανάπτυξης» 2 τακτικά και 1 

αναπληρωματικό μέλος :

Τακτικά μέλη

Καράμπελας Ιωάννης

Χειμάρας Αθανάσιος

Αναπληρωματικό μέλος

Κοντογιώργος Κων/νος

Από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας» 1 τακτικό και 1 

αναπληρωματικό μέλος :

Τακτικό μέλος

Χρονάς Αναστάσιος

Αναπληρωματικό μέλος

Ντούρου Σοφία

 Την τροποποίηση του προϋπολογισμού και του προγράμματος των Κεντρικών   

Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) κυρίως για τη δρομολόγηση και υλοποίηση 

σημαντικών και αναγκαίων έργων στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας. 

Ειδικότερα :



• Από το Υπουργείο Υποδομών, εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση των 100.000 

€ για την αποκατάσταση των ζημιών του οδικού δικτύου στο Σαράντι 

Βοιωτίας, μετά την αστοχία του καναλιού του Μόρνου, τον Μάρτιο. 

Επισημαίνεται ότι, δεδομένου του εύρους και της άμεσης ανάγκης των 

εργασιών στο δρόμο Πρόδρομος – Σαράντι, η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας 

έχει ήδη δρομολογήσει τις διαδικασίες αποκατάστασης με δικούς της πόρους, 

προϋπολογισμού 100.000 €. Συνολικά λοιπόν πρόκειται να διατεθούν 200.000 

€ για εργασίες αποκατάστασης και βελτίωση του δρόμου πρόσβασης από τον 

Πρόδρομο προς το Σαράντι.

• Χρηματοδοτείται προκειμένου να ολοκληρωθεί άμεσα η μελέτη του δρόμου 

Δίστομο – Όσιος Λουκάς και να αποτελεί ώριμο έργο, έτσι ώστε να υπάρχει η 

δυνατότητα η κατασκευή του να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί από το 

ΕΣΠΑ. Πρόκειται για μια σημαντικότατη παρέμβαση, αφού το Βυζαντινό 

Μοναστήρι του Οσίου Λουκά αποτελεί Μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής 

κληρονομιάς της  UNESCO και η βελτίωση της πρόσβασης στο χώρο θα 

διευκολύνει την ανάδειξή του και την ακόμα μεγαλύτερη προσέλκυση 

επισκεπτών.

• Εντάσσεται ως νέο έργο στη Βοιωτία η συντήρηση των οδικών αξόνων του 

Εθνικού δικτύου με προϋπολογισμό 400.000 €. Συνυπολογίζοντας και το 

δρομολογημένο και ήδη δημοπρατημένο έργο της συντήρησης του 

επαρχιακού οδικού δικτύου της Βοιωτίας προϋπολογισμού 1.539.614 €, 

διατίθενται συνολικά κονδύλια που προσεγγίζουν τα 2 εκ. €, προκειμένου να 

βελτιωθούν οι συνθήκες προσπέλασης και κυκλοφορίας.

 Την τροποποίηση του προϋπολογισμού για την πληρωμή των δαπανών του   

προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» σε Δήμους της Ευρυτανίας. 

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε μέσω της Αναπτυξιακής Εταιρείας «Τριχωνίδα» στους 

Δήμους Απεραντίων, Φραγκίστας, Ασπροποτάμου, Βίνιανης και Φουρνά. Με την 

τροποποίηση αυτή η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τακτοποιεί τις υποχρεώσεις του 

προγράμματος, ολοκληρώνοντας το οικονομικό του αντικείμενο.

 Την τροποποίηση των Συλλογικών Αποφάσεων (συγχρηματοδοτούμενα έργα   

ΕΣΠΑ) με κεντρικό στόχο την κάλυψη του κανόνα «ν+3» για το 2011.



Με δεδομένη την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ, η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας 

αναμένεται να συνεισφέρει σημαντικά στην επίτευξη του «Ν+3» έτους 2011. Έτσι 

αυξάνονται οι πιστώσεις του 2011 κατά 5.324.354 €, προκειμένου να υπάρχει η 

δυνατότητα απορρόφησης των κονδυλίων.

Επισημαίνεται ότι οι τροποποιήσεις πιστώσεων των συγχρηματοδοτούμενων έργων 

είναι μια δυναμική διαδικασία, αφού είναι σε εξέλιξη μια διαρκής και σκληρή 

προσπάθεια, με συστηματική παρακολούθηση των έργων, έτσι ώστε να μην υπάρξει 

απώλεια πόρων από τη Στερεά Ελλάδα, λόγω της μη επίτευξης των υποχρεώσεων 

απορρόφησης του ΕΣΠΑ. 

«Μια ουσιαστική και παραγωγική συνεδρίαση» χαρακτήρισε το σημερινό 

Περιφερειακό Συμβούλιο ο Περιφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς, τονίζοντας : 

«Οριστικοποιήσαμε την εκπροσώπησή μας στη Γενική Συνέλευση της ΕΝΠΕ, με τους 

οκτώ εκλεγμένους περιφερειακούς συμβούλους της Στερεάς Ελλάδας. Τους συγχαίρω 

για την εκλογή τους και εύχομαι σε όλους «καλή δουλειά», σε ένα ιδιαίτερα 

σημαντικό και ταυτόχρονα απαιτητικό όργανο, όπως είναι η ΕΝΠΕ, που δρομολογεί 

λειτουργικά, οργανωτικά, θεσμικά και οικονομικά θέματα των αιρετών Περιφερειών.

Παράλληλα, σήμερα, όπως βεβαίως και κάθε φορά, το Περιφερειακό Συμβούλιο με τα 

θέματα που συζητά και αποφασίζει, αντικατοπτρίζει καθαρά τη δύσκολη κι επίπονη 

προσπάθεια που καταβάλλουμε καθημερινά να δρομολογήσουμε και να 

προχωρήσουμε τα έργα και τις ανάγκες της Στερεάς Ελλάδας. Ειδικά αυτόν τον καιρό, 

κάνουμε κυριολεκτικά και μεταφορικά έναν αγώνα δρόμου να επιτύχουμε το δύσκολο 

στόχο του «ν+3» για το 2011. Εμείς ως Περιφέρεια προγραμματίζουμε και 

δρομολογούμε τις ενέργειές μας, ενώ παράλληλα με επιτόπιες συναντήσεις με τους 

Δήμους σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, ενεργοποιούμε όλους τους φορείς για την 

έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίηση του ΕΣΠΑ.

Είναι προφανές ότι ως Περιφέρεια είμαστε επικεντρωμένοι στη δουλειά που έχουμε 

να κάνουμε και δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για να προχωρήσουμε, να 

υλοποιήσουμε και να διεκδικήσουμε περισσότερα για τη Στερεά Ελλάδα και τους 

πολίτες της».

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 



 




