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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Κλέαρχος Περγαντάς, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας : «Το ΤΕΕ είναι
σταθερός συνεργάτης μας στο δύσκολο έργο της έγκαιρης και
αποτελεσματικής υλοποίησης του ΕΣΠΑ και των προγραμμάτων της
Περιφέρειας»

Με τον Πρόεδρο Απ. Καραναστάση και τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ
Ανατολικής Στερεάς, συναντήθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου ο Περιφερειάρχης Στερεάς
Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς, παρουσία των Αντιπεριφερειαρχών και στελεχών των
Υπηρεσιών της Περιφέρειας.
Σε μια εποικοδομητική συνάντηση εργασίας αναπτύχθηκαν και συζητήθηκαν θέματα
υλοποίησης των έργων στη Στερεά Ελλάδα που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ και
τις Συλλογικές Αποφάσεις.
Το δύσκολο έργο της Περιφέρειας σε ότι αφορά τη διαχείριση και υλοποίηση του
ΕΣΠΑ, επεσήμανε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ ΤΑΣ, και στην ίδια κατεύθυνση με την
τοποθέτηση του Περιφερειάρχη Κλέαρχο Περγαντά στο Περιφερειακό Συμβούλιο,
επεσήμανε την ανάγκη αποτελεσματικής υλοποίησης του ΕΣΠΑ, την εντατικοποίηση
των προσπαθειών για την επίτευξη του κανόνα «ν+3», καθώς και την αναγκαιότητα
εξορθολογισμού του ΕΣΠΑ και εκκαθάρισης των συλλογικών αποφάσεων.
Σημαντικά και μεγάλα έργα συζητήθηκαν στην ατζέντα της συνάντησης, ενώ
παράλληλα επισημάνθηκε ότι θα πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια και να

εξαντληθούν οι παρεμβάσεις στους κεντρικούς φορείς, ώστε να ολοκληρωθούν οι
μελέτες και η κατασκευή των έργων σε μεγάλους οδικούς άξονες της Στερεάς
Ελλάδας, όπως Λαμία – Καρπενήσι – Αγρίνιο, Θήβα – Λιβαδειά, Ιτέα – Αντίρριο,
άξονες της Εύβοιας.
«Μια ουσιαστική συνεργασία» χαρακτήρισε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας
Κλέαρχος Περγαντάς, τη συνάντηση με το ΤΕΕ Ανατολικής Στερεάς, τονίζοντας
«Είναι δύσκολη και ενδιαφέρουσα η δουλειά που έχουμε να υλοποιήσουμε. Οι στόχοι
της απορρόφησης του ΕΣΠΑ για το 2011, επιβάλλουν να εντατικοποιήσουμε τις
προσπάθειές μας και να εστιάσουμε στην έγκαιρη και ομαλή πορεία υλοποίησης του
προγράμματος.
Το ΤΕΕ είναι ένας σταθερός συνεργάτης στο δύσκολο έργο που έχουμε επωμιστεί και
έχουμε συγκλίνουσες απόψεις, που πιστεύω θα συμβάλλουν στην επίτευξη των
στόχων μας. Επιδίωξή μας είναι να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα και παρά την
κρίση και τις ασφυκτικές πιέσεις στη ροή των χρηματοδοτήσεων να προχωρήσουμε :
να δημοπρατήσουμε και να υλοποιήσουμε έργα, να τακτοποιήσουμε υποχρεώσεις και
οφειλές προς τους αναδόχους, να αποδώσουμε ολοκληρωμένες και χρήσιμες
παρεμβάσεις στη Στερεά Ελλάδα και στην κοινωνία».
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