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ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΠΕΡΓΑΝΤΑ

Λαμία, 27 Σεπτεμβρίου 2011

Κυρίες και κύριοι,

Σας καλωσορίζω όλους στη σημερινή 
συνάντηση για το ΕΣΠΑ, στο πλαίσιο των 
συναντήσεων εργασίας που πραγματοποιούμε 
σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Στερεάς 
Ελλάδας.
Σήμερα στη Φθιώτιδα κλείνουμε τον κύκλο των 
συναντήσεων, ανοίγοντας μια ουσιαστική 
συζήτηση, με διαφάνεια, όπως έχουμε 
δεσμευτεί να είναι χαρακτηριστικό της θητείας 
μας. 

Όπως γνωρίζετε και έχετε συμμετάσχει, στο 
Περιφερειακό Συμβούλιο της 27ης Ιουλίου, το 
πρώτο Περιφερειακό Συμβούλιο μετά την 
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ανάληψη της αρμοδιότητας του ΕΣΠΑ από την 
αιρετή Περιφέρεια, απευθυνθήκαμε τόσο στα 
μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, όσο και 
στην πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και στους 
θεσμικούς, παραγωγικούς και συλλογικούς 
φορείς της Περιφέρειας, και δώσαμε μια 
ξεκάθαρη και πολύ σαφή εικόνα για το ΕΣΠΑ και 
τα προγράμματα που υλοποιούμε στη Στερεά 
Ελλάδα.

Σ΄αυτή τη φάση εξειδικεύουμε και αναλύουμε τα 
θέματα με επιτόπιες συναντήσεις εργασίας σε 
κάθε Περιφερειακή Ενότητα. Θεωρούμε ότι 
αυτές οι συναντήσεις είναι πολύ σημαντικές, 
συμβάλλοντας ουσιαστικά στην πορεία 
υλοποίησης του ΕΣΠΑ, αλλά και σε μια 
διαβούλευση μαζί σας για τον προσανατολισμό 
και τη στρατηγική της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας σε αυτό το κρίσιμο οικονομικό 
περιβάλλον.
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Μέσα από το ΕΣΠΑ, στην Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας, προβλέπεται να υλοποιηθούν δράσεις 
συγκεκριμένης κι ονομαστικής 
χρηματοδότησης, ύψους 525.000.000 €. Από 
αυτά τα 254.000.000 €, τα χειρίζεται η αιρετή 
Περιφέρεια μέσω της Ενδιάμεσης 
Διαχειριστικής Αρχής του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 
– που αποτελεί πλέον δική μας «ειδική» 
υπηρεσία, υπαγόμενη απευθείας στον 
Περιφερειάρχη – και τα υπόλοιπα 271.000.000 
κεντρικά μέσα από τα προγράμματα «Ψηφιακή 
Σύγκλιση» και «Ανταγωνιστικότητα & 
Επιχειρηματικότητα».

Το δικό μας πρόγραμμα λοιπόν, το οποίο 
παρουσιάζουμε σήμερα, είναι στο ύψος των 
254.000.000 και περιλαμβάνει 4 άξονες :

• Υποδομές και υπηρεσίες 
προσπελασιμότητας

• Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής

• Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα

• Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής  
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Οι δράσεις που υλοποιούνται ή πρόκειται να 
υλοποιηθούν αφορούν στους τομείς :
Μεταφορών, περιβάλλοντος, εκπαίδευσης, 
υγείας, πολιτισμού, τουρισμού, αστικής και 
αγροτικής αναγέννησης, ανάπτυξης 
ανθρώπινου δυναμικού και τεχνικής 
υποστήριξης.

Επιπλέον των 254 εκ €, μας έχουν εκχωρηθεί 
από Τομεακά Προγράμματα άλλα 81,74 εκ. €. 
Ειδικότερα, από το Πρόγραμμα «Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη», το γνωστό ΕΠΠΕΡΑΑ, 
μας έχουν εκχωρηθεί 79,74 εκ € για έργα 
περιβάλλοντος, όπως για αντιπλημμυρικά έργα 
και για έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων 
(ΧΑΔΑ, ΧΥΤΑ, ΧΥΤΥ, Σταθμούς μεταφόρτωσης). 
Από το Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού» μας εκχωρήθηκε το ποσό των 2 εκ 
€, που αφορά Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας 
Ηλικιωμένων.
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Τα αναλυτικά στοιχεία του προγράμματος, θα 
παρουσιαστούν στη συνέχεια από τους 
εισηγητές του θέματος. Γι΄αυτό, θα περιοριστώ 
στις απολύτως αναγκαίες αναφορές, 
προκειμένου να δώσω τους κεντρικούς άξονες 
που πρέπει να εστιάσουμε τόσο στην Φθιώτιδα, 
όσο και συνολικά στη στρατηγική υλοποίησης 
του Προγράμματος της Στερεάς Ελλάδας.

Στο Πρόγραμμα της Στερεάς Ελλάδας είναι ήδη 
γνωστό ότι έχουμε  υπερδέσμευση σε ποσοστό 
120 % επί των νομικών δεσμεύσεων.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να κάνουμε δύο 
πολύ σημαντικές και θετικές επισημάνσεις. 
Επισημάνσεις που αποκτούν ακόμα 
μεγαλύτερη σημασία, δεδομένης της δύσκολης 
οικονομικής συγκυρίας για τη χώρα μας. 
Σ΄αυτή την κρίσιμη κατάσταση, που όλοι 
γνωρίζουμε πόσο πιεσμένο είναι το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων και πόσο πιέζονται 
όλες οι χρηματοδοτήσεις έργων, με διαρκείς 
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παρεμβάσεις και συναντήσεις με Υπουργούς 
και εκπροσώπους του κράτους, έχουμε επιτύχει 
να διασφαλίσουμε τους πόρους του 
προγράμματός μας.

 Πρώτο και σημαντικό   είναι ότι έχουμε 
εξασφαλίσει το ποσό της υπερδέσμευσης. 
Επομένως μιλάμε με πραγματικά χρήματα, 
με πραγματικά κονδύλια. Συνεπώς, είναι 
δεδομένο ότι κανένα έργο του 
προγράμματός μας δεν κινδυνεύει στο 
επίπεδο της χρηματοδότησής του και είναι 
προφανές ότι η υλοποίηση συνεχίζεται 
κανονικά.

 Δεύτερο και εξίσου σημαντικό   είναι ότι, μετά 
από παρεμβάσεις και συνάντηση που 
είχαμε με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης Θάνο 
Μωραϊτη, στη Στερεά Ελλάδα δεν μειώνεται 
το ποσοστό της εθνικής συμμετοχής. Αυτό 
σημαίνει ότι αυτή η οριζόντια περικοπή στα 
προγράμματα, που δημοσιοποιήθηκε με 
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εγκύκλιο στις 18 Ιουλίου, εξαιρεί τη Στερεά 
Ελλάδα και δεν έχουμε απώλεια πόρων στο 
δικό μας Πρόγραμμα.

Σ΄αυτή λοιπόν τη δύσκολη οικονομική 
συγκυρία, το Πρόγραμμα της Στερεάς Ελλάδας, 
με τους γνωστούς σε όλους περιορισμούς λόγω 
Στόχου 2, παραμένει ακέραιο. 
Παραμένει ακέραιο με ένα μεγάλο ζητούμενο : 
την αποτελεσματική υλοποίησή του.

Αυτός λοιπόν είναι ο στόχος των συναντήσεων 
που κάνουμε μαζί σας : να υλοποιήσουμε το 
Πρόγραμμα της Στερεάς Ελλάδας, έγκαιρα, 
αποτελεσματικά, με καλούς δείκτες 
απορρόφησης και να κάνουμε χρήσιμα και 
αναγκαία έργα για τον τόπο μας και την 
κοινωνία.

Κυρίες και κύριοι, Βουλευτές, 
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Με την ευκαιρία της σημερινής μας συνάντησης, 
επιλέξαμε εδώ, να κάνουμε την ανακοίνωση της 
ένταξης και της χρηματοδότησης, από το 
Πρόγραμμα της Στερεάς Ελλάδας, 6 νέων έργων 
για την Φθιώτιδα.

 Πρώτον : την πλήρη αποκατάσταση –   
ανακατασκευή και διαμόρφωση χώρων και 
διαμόρφωση χώρων για το ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ 
της Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 478.499 €, 
ένα έργο που αναβαθμίζει τις συνθήκες 
πρόνοιας ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων 
στην Φθιώτιδα.

 Δεύτερον: Τέσσερα έργα του   
επιχειρησιακού σχεδίου των 
ολοκληρωμένων αστικών του Δήμου 
Λαμίας, συνολικού προϋπολογισμού 
692.500 €, και συγκεκριμένα :

• Το έργο «κατασκευή τμήματος οδού 
Καζαντζίδη», με παρεμβάσεις στην περιοχή 
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Πουρναράκι Λαμίας και προϋπολογισμό 
162.500 €.

• Το  έργο «πεζοδρόμηση οδού Απόστολου 
Κουνούπη», που περιλαμβάνει 
διαμορφώσεις στο κέντρο της Λαμίας, 
προϋπολογισμού 60.000 €.

• Το έργο «Μεταστέγαση Κέντρου 
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, σε 
χώρο του πρώην Νοσοκομείου Λαμίας», με 
ανακαίνιση τμήματος του ισογείου στο 
παλιό Νοσοκομείο και προϋπολογισμό 
112.500 €.

&

• Το έργο «παρεμβάσεις σε δημοτικά κτίρια 
για τη βελτίωση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας (ήπιας μορφής)», με 
παρεμβάσεις στο παλιό Νοσοκομείο και 
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στο χειμερινό δημοτικό θέατρο Λαμίας, 
προϋπολογισμού 357.500 €.

 Τρίτον : Την υλοποίηση υποδομών για   
την εγκατάσταση των τσιγγάνων στο 
Δήμο Λοκρών, προϋπολογισμού 
156.000 €, με το οποίο προβλέπεται η 
δημιουργία έργων ύδρευσης, 
αποχέτευσης και διαμόρφωσης χώρων 
σε περιοχή ιδιοκτησίας του Δήμου, 
προκειμένου να μετεγκατασταθούν οι 
τσιγγάνοι, με βελτιωμένους όρους 
διαβίωσης.

Κυρίες και κύριοι,
Όπως είναι φανερό, προχωρούμε εντάσσοντας 
και χρηματοδοτώντας έργα στο Πρόγραμμα της 
Στερεάς Ελλάδας, με στόχο την υλοποίηση 
έργων που έχει ανάγκη ο τόπος μας. Επιδίωξή 
μας είναι να αξιοποιήσουμε τα κονδύλια του 
ΕΣΠΑ, να εργαστούμε μεθοδικά και να 
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συνεργαστούμε με όλους τους φορείς 
προκειμένου να φτάσουμε στο καλύτερο δυνατό 
αποτέλεσμα. 

 Στα συγχρηματοδοτούμενα έργα του 
περιφερειακού μας προγράμματος, 
περιλαμβάνονται σημαντικά έργα 
οδοποιίας στη Φθιώτιδα. Οι τεχνικές μας 
υπηρεσίες προχωρούν προσπαθώντας 
όπου είναι εφικτό, να εξομαλυνθούν τα 
προβλήματα και να προχωρήσει η 
κατασκευή τους.

• Αυτή την εποχή, δρομολογείται η 
επαναδημοπράτηση του δρόμου από 
το Νέο Μοναστήρι ως τα όρια του 
Νομού Καρδίτσας, προκειμένου να 
ολοκληρωθεί η κατασκευή του δρόμου.

• Επίσης, στις αρχές του μήνα 
υπογράψαμε τη σύμβαση κατασκευής 
του έργου «Αταλάντη – όρια Νομού», 
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προϋπολογισμού 9.000.000 € και 
συμβατικού αντικειμένου 4.608.000 €. 
Είναι το τμήμα μήκους 7 χιλιομέτρων 
από πριν τη διασταύρωση της 
Ελάτειας, μέχρι τη διασταύρωση με την 
παλαιά Εθνική οδό Λαμίας Λιβαδειάς. 
Στις εργασίες προβλέπονται ισόπεδοι 
κόμβοι στις διασταυρώσεις, 
παράκαμψη του οικισμού Καλύβια και 
διαπλάτυνση του δρόμου. 

Με αυτή την εργολαβία καθώς και με 
μια συμβασιοποιημένη επίσης, από την 
ΣΑΕΠ 766, προς την πλευρά της 
Αταλάντης, πρόκειται να ολοκληρωθεί 
ο οδικός άξονας και να γίνει ένας 
σύγχρονος και ασφαλής 
αυτοκινητόδρομος.

Το έργο Αταλάντη – όρια Νομού, ή ακριβέστερα 
όρια Νομών Φθιώτιδας – Βοιωτίας είναι ένας 
σημαντικός οδικός άξονας της Στερεάς 
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Ελλάδας. Ένας δρόμος που συμβάλλει 
καθοριστικά στην άρση των 
ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και στην 
ισόρροπη ανάπτυξη, δημιουργεί σύγχρονη 
σύνδεση με τον ΠΑΘΕ και εξυπηρετεί τους 
κατοίκους της Φθιώτιδας, αλλά και της 
Βοιωτίας.  

Γνωρίζουμε βέβαια και γνωρίζετε επίσης ότι, η 
Φθιώτιδα, όπως και όλη η Στερεά Ελλάδα, έχει 
πολλές ανάγκες στην οδοποιία. Πρόθεσή μας 
είναι αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο, που 
αντιμετωπίζουμε μεγάλες οικονομικές 
δυσκολίες, να προσπαθήσουμε να 
εξασφαλίσουμε την εξέλιξη σημαντικών έργων 
στον τόπο μας.

 Στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας, 
είναι η ολοκλήρωση των μελετών και της 
κατασκευής του δρόμου Λαμία – 
Καρπενήσι, έργου που αποτελεί πάγιο 
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αίτημα της Φθιώτιδας και, φυσικά, της 
Ευρυτανίας.

Με παρεμβάσεις στο Υπουργείο Υποδομών και 
έχοντας ήδη κάνει όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες, αναμένουμε την ένταξη του έργου 
«Καστρί – Μακρακώμη», με παρακάμψεις 
Μάκρης και Μακρακώμης και τη 
χρηματοδότησή του από το τομεακό του ΕΣΠΑ 
με 34 εκ. €.

Για τον ίδιο οδικό άξονα Λαμία – Καρπενήσι, 
εξαιρώντας το τμήμα Λιανοκλάδι – Καστρί, της 
προγραμματισμένης διέλευσης του Ε 65, οι 
μελέτες έχουν προχωρήσει. Από το Υπουργείο 
Υποδομών έχουμε επίσης τη δέσμευση για 
χρηματοδότηση των πλήρων μελετών, με 
προτεραιότητα τη μελέτη Ανατολικής 
πρόσβασης της σήραγγας του Τυμφρηστού. 

Επιδίωξή μας είναι να συνεχίσουμε τις 
παρεμβάσεις και να καταφέρουμε σε βάθος 
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χρόνου να προχωρήσουν και να ολοκληρωθούν 
τα έργα στο δρόμο Λαμία – Καρπενήσι.

 Από το Περιφερειακό Πρόγραμμα του   
ΕΣΠΑ, χρηματοδοτούνται κτιριακές 
υποδομές όλων των βαθμίδων της 
εκπαίδευσης, όπως :

• Το 16ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας, 
προϋπολογισμού 2.530.000 €, που έχει ήδη 
ολοκληρωθεί, και μετά τις εργασίες στον 
περιβάλλοντα χώρο, αποδίδεται σε χρήση.

• Το Δημοτικό Σχολείο Εχιναίων, 
προϋπολογισμού 2.730.000 €, όπου οι 
εργασίες εξελίσσονται ομαλά.

• Το Ενιαίο Σχολικό  συγκρότημα Λαμίας 
προϋπολογισμού 10.902.800 €, και 
συμβατικού αντικειμένου 5.100.000 €, το 
οποίο επίσης έχει ομαλή πορεία 
υλοποίησης.
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• Το έργο επισκευών και διαρρυθμίσεων 
στην τέως Παιδαγωγική Ακαδημία Λαμίας, 
προϋπολογισμού 1.275.000 €, με το οποίο 
αξιοποιείται ένα ιστορικό κτίριο της πόλης, 
για να καλύψει σύγχρονες ανάγκες, και 
συγκεκριμένα ανάγκες στέγασης του 
Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας. Μ΄αυτό 
τον τρόπο το ΕΣΠΑ συμβάλλει τόσο στη 
λειτουργία όσο και στην ισχυροποίηση του 
Πανεπιστημίου. 

 Επίσης στο Πρόγραμμα της Στερεάς   
Ελλάδας είναι ενταγμένα 5 έργα του τομέα 
υγείας που αφορούν την Φθιώτιδα, 
προϋπολογισμού 17.477.000 €. Ανάμεσά 
τους ξεχωρίζουν :

• Το έργο αναβάθμισης του Νοσοκομείου 
Λαμίας, προϋπολογισμού 14.354.000 €, για 
το οποίο έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες 
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δημοπράτησης και έχει δοθεί προέγκριση 
σύμβασης ύψους 6.937.747 €. 

Είναι ένα μεγάλο έργο για όλη τη Φθιώτιδα, που 
με τις εργασίες ανακατασκευής, ενίσχυσης 
διαρρυθμίσεις και εξοπλισμό, δημιουργούνται 
σύγχρονες υποδομές 202 νέων κλινών, που 
εντάσσονται στο συγκρότημα του Γενικού 
Νοσοκομείου Λαμίας.

• Σημαντικό έργο επίσης, στον τομέα υγείας, 
είναι η κατασκευή του Περιφερειακού 
Ιατρείου Μαλεσίνας, προϋπολογισμού 
1.666.000 €, το οποίο εξελίσσεται ομαλά.  

 Σε ότι αφορά το περιβάλλον, από το   
πρόγραμμά μας χρηματοδοτούνται αρκετές 
παρεμβάσεις, όπως ενδεικτικά :

• Το έργο αντικατάστασης του εξωτερικού 
υδραγωγείου της Μαλεσίνας, 
προϋπολογισμού 1.782.590 €. Είναι ένα 
μεγάλο έργο ύδρευσης για την περιοχή, το 
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οποίο εντάχθηκε προ διμήνου και 
δρομολογείται η δημοπράτησή του από τις 
τεχνικές μας υπηρεσίες.

• Το έργο για τη συλλογή και απομάκρυνση 
των επικίνδυνων αποβλήτων που στη 
Φθιώτιδα αφορά τον Δήμο Λοκρών. Ο 
διαγωνισμός έχει ήδη ολοκληρωθεί και μετά 
τον προσυμβατικό έλεγχο, ακολουθεί η 
υπογραφή της σύμβασης και η άμεση 
υλοποίηση του έργου, που θα συμβάλει 
στην εξυγίανση και την περιβαλλοντική 
αποκατάσταση της περιοχής.

 Τέλος, στα κρίσιμα θέματα της διαχείρισης 
των απορριμμάτων, η Φθιώτιδα, όπως και 
άλλες περιοχές της Περιφέρειας, 
παρουσιάζει υστέρηση στην υλοποίηση του 
Περιφερειακού Σχεδιασμού. Μια από τις 
πρώτες μας προτεραιότητες είναι να 
συντονιστούμε με τους Δήμους και τους 
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φορείς τους, που είναι υπόχρεοι για τη 
διαχείριση των απορριμμάτων και να 
προχωρήσουμε άμεσα σε λύσεις. Λύσεις 
που θα είναι τεχνικά, οικονομικά και 
περιβαλλοντικά αποδεκτές.
Παράλληλα, ως Δήμοι, θα πρέπει να 
προχωρήσετε άμεσα στο κλείσιμο και στην 
αποκατάσταση των ΧΑΔΑ.

Κυρίες και κύριοι, 
Το μεγάλο θέμα που έχουμε να δούμε τώρα, 
είναι η δύσκολη και επίπονη δουλειά που 
έχουμε μπροστά μας : η υλοποίηση του ΕΣΠΑ. 
Αυτός είναι ο κύριος όγκος της δουλειάς μας, 
αυτό είναι το κέντρο βάρους των προσπαθειών 
μας, αυτή είναι η πραγματικότητα που έχουμε 
να αντιμετωπίσουμε. 

Το 2011 είναι μια κρίσιμη χρονιά στο πεδίο 
υλοποίησης, διαχείρισης κι εφαρμογής του 
Προγράμματος της Στερεάς Ελλάδας. Στο 
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πλαίσιο της επιτάχυνσης έχουμε σχεδιάσει ένα 
πρόγραμμα που πρέπει να υλοποιήσουμε με 
ασφυκτικά περιθώρια και πιστεύουμε ότι μαζί 
μπορούμε να προχωρήσουμε και να επιτύχουμε 
τους στόχους μας. Ειδικότερα επισημαίνουμε :

Πρώτον και κεφαλαιώδες :
Τις δεσμεύσεις που έχουμε για την 
απορροφητικότητα του προγράμματος, το 
γνωστό κανόνας «ν + 3», δηλαδή την 
υποχρέωση να κάνουμε δαπάνες, μέχρι τέλους 
του 2011, ύψους 32,58 εκατομμυρίων €. Η μη 
επίτευξη του κανόνα «ν + 3», επιφέρει αυτόματα 
αναλογική μείωση των κοινοτικών κονδυλίων.

Να τονίσω, στο σημείο αυτό, ότι την 
απορρόφηση των 32,58 εκατομμυρίων ευρώ, 
δηλαδή την επίτευξη του «ν+3» για το 2011, θα 
πρέπει να την πετύχουμε μέσα σε τρεις 
περίπου μήνες από σήμερα.
Είναι προφανές πως για να επιτευχθεί ο στόχος 
αυτός, ο οποίος είναι πολύ δύσκολος και 
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κρίσιμος, πρέπει όλοι να δουλέψουμε σκληρά, 
και να επιταχύνουμε τους ρυθμούς υλοποίησης 
των έργων. 
Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, έτσι ώστε να 
συζητήσουμε έργο – έργο και να βρούμε λύσεις 
στα όποια προβλήματα υπάρχουν. 

Αυτή την περίοδο είναι επιβεβλημένο να 
ενεργοποιηθούμε όλοι οι φορείς και παρακαλώ 
ιδιαίτερα για τη συνεργασία σας, για να μην 
χαθεί ούτε ένα ευρώ από τη Στερεά Ελλάδα. 

Ειδικά μέχρι 31/12/2011, μετά τη συνεργασία 
που είχαμε κεντρικά με στελέχη και τον 
Επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Johanes Hahn, 
τέσσερα έργα της Φθιώτιδας αποτελούν τα 
κομβικά έργα που αναμένεται να αποδώσουν 
δαπάνες ως το τέλος της χρονιάς. Είναι :

• Ο δρόμος Αταλάντη – Όρια Νομού
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• Το Ενιαίο σχολικό συγκρότημα (Γυμνάσιο – 
Λύκειο) Λαμίας

• Το Δημοτικό Σχολείο Εχιναίων

&

• Το έργο προμήθεια – εγκατάσταση 
συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού 
για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης του 
πόσιμου νερού της ΔΕΥΑ Λαμίας

Δεύτερον 
Είναι απόλυτη ανάγκη να επιταχύνουμε τους 
ρυθμούς υλοποίησης, σε συνεργασία με το 
σύνολο των δικαιούχων και των εμπλεκόμενων 
φορέων. 
Εμείς από την πλευρά μας ολοκληρώνουμε τη 
διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων που 
έχουν υποβληθεί και την οριστικοποίηση των 
εντάξεων, γεγονός που επιβεβαιώνεται από την 
ανακοίνωση της ένταξης των πέντε νέων έργων 
στην Φθιώτιδα. 

22



Από τη δική σας πλευρά, όπως σας έχουμε 
ζητήσει με έγγραφό μας, θέλουμε να επιλέξετε 
και να μας δώσετε ώριμα έργα και έργα – 
σημαία, που με την υλοποίησή τους θα 
συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα και στην 
αναπτυξιακή πορεία του τόπου μας.

Τρίτον
Θα πρέπει να προχωρήσουμε στην εξυγίανση 
του προγράμματος, με απένταξη των έργων 
που έχουν σοβαρές αποκλίσεις στην 
υλοποίησή τους. Είναι γνωστό ότι το μέτρο 
αυτό προβλέπεται από το σχετικό έγγραφο της 
Ειδικής Γραμματείας του ΕΣΠΑ.

Στο πλαίσιο του προγράμματος υλοποίησης 
του ΕΣΠΑ στη Στερεά Ελλάδα, τονίζουμε 
ορισμένα ειδικά θέματα:

1. Περιβάλλον  
Υπάρχουν ανοιχτές προσκλήσεις για την 
πραγματοποίηση περιβαλλοντικών δράσεων 
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(ΧΑΔΑ, ΧΥΤΑ – ΧΥΤΥ, ΣΜΑ). Αν οι φορείς δεν 
ανταποκριθούν άμεσα, υπάρχει κίνδυνος 
ανάκλησης από το αρμόδιο Υπουργείο της 
σχετικής εκχώρησης.

2. Jessica  
To Jessica αποτελεί μέσο στήριξης σχεδίων 
αστικής ανάπτυξης, με χρηματοδότηση από 
τα διαρθρωτικά ταμεία. Οι επενδύσεις αυτές 
υλοποιούνται μέσω Ταμείων Αστικής 
Ανάπτυξης (ΤΑΑ).
Η συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας στη σύσταση του Ταμείου 
Χαρτοφυλακίου Jessica ανέρχεται σε δημόσια 
δαπάνη 40.000.000 €.
Με δεδομένο ότι ολοκληρώνεται η 
διαγωνιστική διαδικασία για τη σύσταση των 
Ταμείων Αστικής Ανάπτυξης, θα πρέπει να 
ωριμάσετε άμεσα τις προτάσεις σας.
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Είναι λοιπόν εντελώς προφανές, είναι αναγκαίο 
και χρειαζόμαστε τη συνεργασία, τη συμμετοχή 
σας και την ενεργοποίησή σας, ότι έχουμε 
μπροστά μας μια περίοδο σκληρής δουλειάς 
για να υλοποιήσουμε το Πρόγραμμα της 
Στερεάς Ελλάδας. 

Αυτά τα χρόνια, κυρίως μέχρι το 2013 θα 
κρίνουν τη δυνατότητά μας να παράξουμε έργο 
και να μην αφήσουμε να χαθεί ούτε ένα ευρώ 
από την Περιφέρειά μας.

Εμείς διεκδικούμε η Στερεά Ελλάδα να έχει 
χρηματοδότηση και από την επόμενη, Πέμπτη 
προγραμματική περίοδο του, που θα σχεδιαστεί 
άμεσα και θα ξεκινήσει να υλοποιείται από το 
2014. Κι αυτή είναι μια κρίσιμη δουλειά που 
έχουμε να κάνουμε, αυτή την περιφερειακή 
θητεία.

Συνεπώς, τα δεδομένα μας και οι παράγοντες 
υλοποίησης του σημερινού μας προγράμματος, 
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θα αποτελέσουν και τη βάση σχεδιασμού της 
επόμενης περιόδου. Όσο πιο αξιόπιστοι και 
παραγωγικοί είμαστε σήμερα, τόσο πιο καλά 
μπορούμε να προγραμματίσουμε για το αύριο.  
  
Κεντρική επιδίωξή μας είναι στο τέλος του 2015, 
να έχουν αξιοποιηθεί όλοι οι διαθέσιμοι πόροι, 
να έχουμε διαχειριστεί με τον καλλίτερο τρόπο 
το Πρόγραμμα της Στερεάς Ελλάδας και να 
έχουμε σχεδιάσει για το μέλλον του τόπου μας.

Με την ευκαιρία της σημερινής συνάντησής μας, 
θα ήθελα να αναφερθώ συνοπτικά στις 
Συλλογικές Αποφάσεις.
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας διαχειρίζεται 22 
Συλλογικές Αποφάσεις Μελετών και Έργων. Οι 
Συλλογικές Αποφάσεις κατηγοριοποιούνται σε 
Εθνικές (ΣΑΜ και ΣΑΕ), Περιφερειακές (ΣΑΜΠ & 
ΣΑΕΠ) και Περιφερειακών Ενοτήτων (οι 
γνωστές ΣΑΝΑ).
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Η πορεία υλοποίησης των Συλλογικών 
Αποφάσεων συζητήθηκε στο Περιφερειακό 
Συμβούλιο της 27ης Ιουλίου, με αναλυτικά 
στοιχεία και πίνακες. Θα επικεντρώσω λοιπόν 
σήμερα στα σημεία εκείνα που πρέπει να 
εστιάσουμε, έτσι ώστε να προχωρήσουμε στην 
αποτελεσματική υλοποίησή τους.

Πρώτα απ΄όλα στην ΣΑΕΠ 766, το Ειδικό 
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας. Είναι γνωστό ότι το 
Πρόγραμμα αυτό, χρηματοδοτείται από 
Εθνικούς πόρους και δημιουργήθηκε ως 
αντιστάθμισμα των απωλειών της Στερεάς 
Ελλάδας, εξαιτίας της υπαγωγής της στο Στόχο 
2 του ΕΣΠΑ. 

Η ΣΑΕΠ 766, έχει προϋπολογισμό 150 
εκατομμύρια € και είναι μια πραγματικά 
σημαντική δυνατότητα που έχουμε στη Στερεά 
Ελλάδα, να υλοποιήσουμε κυρίως 
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συγκοινωνιακές υποδομές, για τις οποίες 
υπάρχει μεγάλος περιορισμός από το ΕΣΠΑ. 
Παρά τις αδυναμίες στο σχεδιασμό της, η ΣΑΕΠ 
766, μπορεί να είναι ένα αξιόλογο εργαλείο 
ανάπτυξης για την Στερεά Ελλάδα. 
Στο σημείο αυτό, θέλω να τονίσω δύο κυρίαρχα 
ζητήματα :

Πρώτον :
Με διαρκείς μας παρεμβάσεις, πήραμε τις 
διαβεβαιώσεις, και αυτή τη δύσκολη οικονομική 
συγκυρία, που έχουν «παγώσει» τα κονδύλια 
των Εθνικών πόρων, η ΣΑΕΠ 766 συνεχίζει να 
χρηματοδοτείται.
Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό 
και θα πρέπει να αναφέρω ότι στις συνεχείς 
συναντήσεις που είχα με Υπουργούς και 
επιτελικά στελέχη, αναγνωρίστηκε ως 
απολύτως δικαιολογημένο και πλήρως 
τεκμηριωμένο αίτημα της Στερεάς Ελλάδας.
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Δεύτερον :
Έχω ήδη θέσει και συζητήσει το ζήτημα της 
διεύρυνσης του Ειδικού Αναπτυξιακού 
Προγράμματος της Περιφέρειας, εκτιμώντας ότι 
υπάρχει ανάγκη πολλαπλασιασμού της 
χρηματοδότησής του, σε ύψος πάνω από 500 
εκατομμύρια €.

Εμείς λοιπόν διεκδικούμε τη χρηματοδότηση 
ενός διευρυμένου Ειδικού Αναπτυξιακού 
Προγράμματος, το οποίο θα υποβληθεί 
συγκροτημένα, με τεκμηρίωση και σαφήνεια. 
Αυτή η δουλειά θα προκύψει μέσα από την 
εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, το οποίο 
ξεκινήσαμε με τη συμμετοχή των Υπηρεσιών 
και των Νομικών Προσώπων μας.

Συνεπώς, προχωρούμε στην υλοποίηση της 
ΣΑΕΠ 766 και διεκδικούμε, με τεκμηριωμένη 
πρόταση, πολλαπλάσια χρηματοδότηση.
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Από τα έργα της Φθιώτιδας που είναι ενταγμένα 
στη ΣΑΕΠ 766, αναφέρουμε ενδεικτικά :

• Το δρόμο Αταλάντη – Όρια Νομού, στο 
τμήμα από την έξοδο της Αταλάντης προς 
Καλαπόδι, προϋπολογισμού 2.800.000 €. 
Έχουμε ήδη υπογράψει τη σύμβαση και 
έγινε χθες η εγκατάσταση του αναδόχου για 
να ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής του 
έργου.

• Το έργο παράκαμψης της Μαλεσίνας, 
προϋπολογισμού 4.500.000 €, το οποίο 
βρίσκεται σε εξέλιξη.

• Το δρόμο Γλύφα – Φανός, 
προϋπολογισμού 3.200.000 €, για τη 
βελτίωση τμήματος 7 χιλιομέτρων από την 
Γλύφα μέχρι τα όρια των Νομών Φθιώτιδας 
– Μαγνησίας, για το οποίο υπογράψαμε 
σύμβαση στις 14 Σεπτεμβρίου.
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Οφείλουμε να πούμε ότι για το αποτέλεσμα 
αυτό έχει προηγηθεί μια πολύ καλή δουλειά 
από την πρώην Νομαρχία Φθιώτιδας, σε ότι 
αφορά την ωριμότητα και την ετοιμότητα των 
έργων. 
Αυτή η δουλειά συνδυάζεται σήμερα με τη δική 
μας προσπάθεια, που εξασφάλισε την 
εξομάλυνση στη ροή της χρηματοδότησης, με 
αποτέλεσμα τα έργα να προχωρούν, να έχουν 
ήδη λογαριασμούς και να υπάρχει η δυνατότητα 
της πληρωμής τους.

Σε ότι αφορά άλλες Συλλογικές Αποφάσεις, 
γνωρίζετε και γνωρίζουμε όλοι ότι, οι 
χρηματοδοτήσεις έχουν «παγώσει» και η 
υλοποίηση των έργων είναι σε στασιμότητα.

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να 
εξασφαλίσουμε πιστώσεις, για να συνεχίσουν, 
έστω και με συγκρατημένους ρυθμούς, οι 
διαδικασίες υλοποίησης των έργων.
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Εκείνο πάντως, που γίνεται προφανές από τα 
στοιχεία των Συλλογικών Αποφάσεων, είναι ότι 
θα πρέπει να ξεκινήσουμε άμεσα μια διαδικασία 
εξορθολογισμού τους.

Αυτό βεβαίως σημαίνει ότι χρειάζεται να 
δουλέψουμε με ρεαλισμό, με αξιολόγηση και 
ιεράρχιση των αναγκών, με συνέργεια μεταξύ 
των προγραμμάτων μας και κυρίως με 
συνεκτική δομή, στη βάση επιχειρησιακού 
σχεδιασμού.

Στόχος μας είναι, να αναμορφώσουμε, όπου 
είναι εφικτό, τις Συλλογικές Αποφάσεις και να 
τις μετατρέψουμε σε συγκροτημένα και κυρίως 
εφαρμόσιμα προγράμματα.

Κλείνοντας, θέλω να σας ευχαριστήσω για τη 
συμμετοχή σας σήμερα και για τη συνεργασία 
σας, που πιστεύω ότι θα είναι εποικοδομητική 
και αποτελεσματική, στο πλαίσιο που θα 
ορίσουμε από τη σημερινή μας συζήτηση.
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Τα στελέχη των Υπηρεσιών μας, και ειδικά της 
Διαχειριστικής, που επιφορτίζεται με το κρίσιμο 
ζήτημα του ΕΣΠΑ, θα είναι δίπλα σας και πάντα 
στη διάθεση όλων για κάθε συνεργασία.

Σας ευχαριστώ.
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