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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς στην Ειδική Μόνιµη 

Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής 

 

Στη Συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής που 

πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη 14 Μαρτίου, συµµετείχε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας 

Κλέαρχος Περγαντάς παρουσία των θεµατικών Αντιπεριφερειαρχών Αγροτικής Οικονοµίας & 

Κτηνιατρικής, ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας και Περιβάλλοντος, δια βίου Μάθησης 

& Τουρισµού κ.κ. Καπελέρη, Μπακοµήτρου και Μπέτσιου αντίστοιχα, καθώς και ∆ηµάρχων 

της Στερεάς Ελλάδας και του Γενικού Γραµµατέα της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων 

Ελλάδας. 

 

Θέµα της συνεδρίασης ήταν τα ζητήµατα περιφερειακής ανάπτυξης της Στερεάς Ελλάδας µε 

ειδικότερα θέµατα µεταξύ των άλλων τις συγκοινωνιακές υποδοµές, την τουριστική 

ανάπτυξη, τις υπηρεσίες υγείας και τα περιβαλλοντικά θέµατα. 

 

Στην πλήρη ανάπτυξη του ΕΣΠΑ και στην αξιοποίησή του ως βασικό εργαλείο περιφερειακής 

ανάπτυξης αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, επισηµαίνοντας ότι από τις 

πρώτες µέρες ανάληψης της αρµοδιότητας από την αιρετή Περιφέρεια έγιναν συντονισµένες 

και εντατικές προσπάθειες για την αποτελεσµατική υλοποίησή του, τονίζοντας ειδικότερα :  

 

«Με διαρκείς παρεµβάσεις εξασφαλίσαµε το ποσοστό της υπερδέσµευσης του προγράµµατος, 

γεγονός που επιτρέπει να προχωρήσουµε στην, από χρηµατοδοτικής πλευράς, απρόσκοπτη 

υλοποίηση των έργων. 

  



Πραγµατοποιήσαµε ανοιχτές συναντήσεις για το ΕΣΠΑ σε κάθε περιφερειακή ενότητα της 

Στερεάς Ελλάδας, συζητώντας διεξοδικά για την πορεία των έργων και ενεργοποιώντας τους 

τελικούς δικαιούχους, έτσι ώστε να επιταχύνουµε τους ρυθµούς υλοποίησης και 

απορρόφησης του προγράµµατος. 

 

Είχαµε και έχουµε διαρκή και στενή συνεργασία µε την ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, µε 

τον Επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ και µε τον επικεφαλής της οµάδας δράσης της 

ΕΕ για την Ελλάδα. 

 

Το τέλος του 2011 αποδείχτηκε εξαιρετικά παραγωγικό για την πορεία του ΕΣΠΑ στη Στερεά 

Ελλάδα, αφού αφενός προχωρήσαµε στην πλήρη εφαρµογή του προγράµµατος, µε εντάξεις 

δεκάδων νέων ώριµων έργων και αφετέρου επιταχύνθηκε η υλοποίηση του συνόλου του 

προγράµµατος, περιλαµβάνοντας 286 έργα συνολικού προϋπολογισµού 413,86 εκ. €.  

 

Πολύ σηµαντικό είναι ότι το 2011 στη Στερεά Ελλάδα, καταφέραµε µια µεγάλη πρωτιά : 

Ξεπεράσαµε το στόχο που είχε τεθεί για το ΕΣΠΑ, φτάνοντας στην κορυφή των περιφερειών, 

µε τη µεγαλύτερη υλοποίηση έργων και απορρόφηση κονδυλίων. 

Στο πρόγραµµά µας έχουν υπογραφεί συµβάσεις ύψους 253,6 εκ € και η απορρόφηση 

ανήλθε στα 156,7 εκ €, δηλαδή σε ποσοστό 62 %, ενώ ο µέσος όρος της χώρας κυµάνθηκε 

σε ποσοστό 33,5 %.» 

 

Στα θέµατα της αγροτικής ανάπτυξης και στις ενέργειες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

αναφέρθηκε ο αρµόδιος Αντιπεριφερειάρχης, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην ολοκλήρωση 

ενός συγκροτηµένου σχεδιασµού για την τόνωση και την εξέλιξη της αγροτικής οικονοµίας 

του τόπου, στο πλαίσιο της διαµόρφωσης του καλαθιού αγροτικών προϊόντων της Στερεάς 

Ελλάδας. 

Ήδη, σε δύο Ειδικές Συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου, µετά από µια ευρεία, 

εποικοδοµητική και ανοιχτή διαβούλευση, εγκρίθηκε το επιχειρησιακό σχέδιο για το καλάθι 

αγροτικών προϊόντων της Στερεάς Ελλάδας. Πρακτικά λοιπόν η Περιφέρεια έχει κάνει το 

πρώτο ολοκληρωµένο βήµα για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και την ανάπτυξη του 

πρωτογενή τοµέα. 

 

Για θέµατα τουριστικής ανάπτυξης µίλησε ο αρµόδιος Αντιπεριφερειάρχης, επισηµαίνοντας τις 

πρωτοβουλίες της Περιφέρειας για το θέµα. Συγκεκριµένα, έχει ήδη ολοκληρωθεί το 



επιχειρησιακό πρόγραµµα τουριστικής προβολής για τη Στερεά Ελλάδα και τις αµέσως 

επόµενες µέρες ξεκινά η δηµόσια διαβούλευσή του. 

 

Τα θέµατα περιβάλλοντος της Στερεάς Ελλάδας, αποτέλεσαν αντικείµενο της ηµερήσιας 

διάταξης της συνεδρίασης της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής, επί των 

οποίων ο Περιφερειάρχης κ. Περγαντάς τόνισε : 

 

- Τις διαρκείς πρωτοβουλίες της Περιφέρειας σε συνεργασία µε τους ∆ήµους και το 

Υπουργείο Περιβάλλοντος, µε  στόχο εξεύρεση άµεσης λύσης στο θέµα της διάθεσης 

των σκουπιδιών µε τη µορφή της κοινής, αποδεκτής, ρεαλιστικής και εφαρµόσιµης 

πρότασης. Ήδη η Περιφέρεια αξιολογεί και εντάσσει έργα, έχοντας παράλληλα 

διασφαλίσει τη χρηµατοδότηση ώριµων προτάσεων των ΟΤΑ για τη διαχείριση των 

απορριµµάτων, ενώ επιπλέον θα συνδράµει την πρωτοβάθµια Αυτοδιοίκηση µε την 

τροποποίηση του ΠΕΣ∆Α εάν και όπου απαιτηθεί. 

- Την συνεργασία µε το ΥΠΕΚΑ για την πλήρη εφαρµογή του προγράµµατος εξυγίανσης 

της ευρύτερης περιοχής του Ασωπού, µε προτεραιότητα την υλοποίηση έργων για την 

τροφοδότηση µε καθαρό πόσιµο νερό των οικισµών της περιοχής. 

- Την ανάγκη θεσµοθέτησης και εφαρµογής χωροταξικών ρυθµίσεων όπως στην 

περιοχή Οινοφύτων – Σχηµαταρίου, προκειµένου να εξυγιανθεί περιβαλλοντικά και να 

αναβαθµιστεί λειτουργικά η άτυπη βιοµηχανική ζώνη. 

 

Επιπλέον ο Περιφερειάρχης, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα θέµατα της υγείας, αλλά και της 

αναβάθµισης της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, λέγοντας : 

 

«Σηµαντική προτεραιότητα των παρεµβάσεών µας στη Στερεά Ελλάδα είναι ο τοµέας της 

υγείας και της κοινωνικής µέριµνας, όπου χρηµατοδοτούµε από το ΕΣΠΑ 

δράσεις για τον εκσυγχρονισµό του νοσοκοµειακού και ξενοδοχειακού εξοπλισµού των δοµών 

υγείας και πρόνοιας της Περιφέρειας, καθώς και σηµαντικά έργα βελτίωσης και κατασκευής 

νέων κτιριακών εγκαταστάσεων.  

Κορυφαία µας παρέµβαση ήταν η ένταξη στο ΕΣΠΑ και η χρηµατοδότηση µε 22 εκ. € του νέο 

κτίριο του Νοσοκοµείου της Χαλκίδας. Μια παρέµβαση που συνέβαλε καθοριστικά στην 

εξοµάλυνση της χρηµατοδότησης του έργου, συνολικής δηµόσιας δαπάνης περίπου 70 εκ. €, 

από εθνικούς πόρους και στη δυνατότητα ολοκλήρωσης του µεγάλου αυτού έργου για την 

αναβάθµιση των συνθηκών υγείας στην Εύβοια και στην περιφέρειά µας. 

 



Ακόµα, ως Περιφέρεια, αναλάβαµε τον συντονισµό πρωτοβουλιών για την διατήρηση και 

αναβάθµιση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στη Στερεά Ελλάδα. 

Μια διαδικασία που, πέρα από επαφές και συναντήσεις µε την ηγεσία του Υπουργείου, 

κορυφώθηκε συνθετικά µε την Ειδική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου για το 

Πανεπιστήµιο. 

Σ΄αυτή τη συνεδρίαση µε την ευρύτατη συµµετοχή εκπροσώπων θεσµικών, παραγωγικών 

και κοινωνικών φορέων, υπογράψαµε οµόφωνα την επιδίωξή µας :  το Πανεπιστήµιο, όχι 

µόνο να διατηρηθεί, αλλά να λειτουργεί βελτιωµένα, συνεισφέροντας στην εκπαιδευτική, 

πνευµατική και κοινωνικο – οικονοµική ανάπτυξη του τόπου µας. Προς αυτή την κατεύθυνση 

θα δώσουµε όλες µας τις δυνάµεις για µια ποιοτική και αναβαθµισµένη τριτοβάθµια 

εκπαίδευση στη Στερεά Ελλάδα.» 

 

Στη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Περιφερειάρχης έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στην ανάγκη 

στήριξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από προγράµµατα εθνικών πόρων, αφού σε αυτά 

περιλαµβάνεται η κατασκευή πολλών και σηµαντικών έργων οδοποιίας. 

Είναι ήδη γνωστό ότι µε διαρκείς παρεµβάσεις έχει εξασφαλιστεί η εξοµάλυνση της 

χρηµατοδότησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράµµατος της Περιφέρειας (ΣΑΕΠ 766), 

ύψους 150 εκ. €, ενώ παράλληλα διεκδικείται η ροή κονδυλίων και σε άλλες συλλογικές 

αποφάσεις. 

 

«Είναι απόλυτη ανάγκη και δίκαιη αντιµετώπιση εκ µέρους της πολιτείας», τονίζει ο κ. 

Περγαντάς, «η στήριξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας µε εισροή κονδυλίων από εθνικούς 

πόρους, έτσι ώστε να δροµολογηθούν, να συνεχιστούν και να ολοκληρωθούν σηµαντικά και 

χρήσιµα έργα για τον τόπο µας και την κοινωνία. 

Το θέµα της οµαλής χρηµατοδοτικής ροής είναι µείζον για την παραγωγή έργου στην 

Περιφέρεια και για την τόνωση της τοπικής οικονοµίας. Μάλιστα πέρα από την υλοποίηση 

δηµόσιων έργων θα πρέπει να αναφέρω και τις ιδιωτικές επενδύσεις, αφού ως Περιφέρεια, 

µέσω των επενδυτικών νόµων διαχειριζόµαστε  εκατοντάδες επενδυτικά σχέδια στη Στερεά 

Ελλάδα.  

Παράλληλα θα πρέπει να γίνουν όλα τα αναγκαία βήµατα έτσι ώστε να υπερβούµε τη 

γραφειοκρατία η οποία εξαντλεί τη δηµόσια και ιδιωτική δυναµική και παράγει προσκόµµατα 

που αποβαίνουν εις βάρος των δυνατοτήτων της περιφερειακής ανάπτυξης. Η καθιέρωση του 

νέου θεσµού της αιρετής Περιφέρειας θα πρέπει να στηριχτεί και να θωρακιστεί για να 

µπορέσει να λειτουργήσει αποτελεσµατικά µε όφελος για τον πολίτη και την κοινωνία. Είναι 

καιρός να αποκαθηλωθούν οι αγκυλώσεις και να προχωρήσουµε µε σύγχρονες και ευέλικτες 



διαδικασίες σε µια νέα εποχή για αποτελεσµατική Αυτοδιοίκηση, ικανή να παράγει έργο και να 

προσφέρει καλές υπηρεσίες στους πολίτες.»  

 

 

F5 : Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς µε την Πρόεδρο της Ειδικής 

Μόνιµης Επιτροπής Περιφερειών Αγγελική (Άντζελα) Γκερέκου. 

 

 

 

 

 

 

  

 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
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