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Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ως συνέχεια των ̟ρώην Νοµαρχιακών 

Αυτοδιοικήσεων, στο ζήτηµα της υλο̟οίησης του ̟ρογράµµατος της κατα̟ολέµησης 

των κουνου̟ιών για το έτος 2012, ακολούθησε την ίδια µέθοδο και κινήθηκε στα ίδια 

̟λαίσια, ̟ου είχαν χαραχθεί όλα τα ̟ροηγούµενα χρόνια α̟ό τις Νοµαρχιακές 

Αυτοδιοικήσεις,  µε ̟ρογραµµατικές συµβάσεις και  φορέα υλο̟οίησης τις 

ανα̟τυξιακές εταιρείες. 

Η ρητή εντολή του Περιφερειάρχη, σε όλες τις εµ̟λεκόµενες υ̟ηρεσίες και 

κυρίως στη Νοµική Υ̟ηρεσία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για το ̟ρόγραµµα 

της κατα̟ολέµησης των κουνου̟ιών στο έτος  2012,  ήταν να διασφαλιστεί α̟ολύτως   

η νοµιµότητα. Και αυτό έγινε. 

Έτσι, κατό̟ιν εισήγησης της Νοµικής Υ̟ηρεσίας,  το  ̟λαίσιο υλο̟οίησης του 

̟ρογράµµατος ̟ου εφαρµόστηκε τα ̟ροηγούµενα χρόνια, για το έτος 2012, 

̟ροσαρµόστηκε στα δεδοµένα του «Καλλικράτη». 

Οµως, Περιφερειακός Σύµβουλος της µειοψηφίας, ο ο̟οίος όλα τα 

̟ροηγούµενα χρόνια συµµετείχε ενεργά στην όλη διαδικασία, άσκησε ̟ροσφυγή 

στην Ε̟ιτρο̟ή του άρθρου 18 του Ν.2218/1994. Η Ε̟ιτρο̟ή αυτή, στη σηµερινή της 

συνεδρίαση, ανέβαλε την  λήψη   α̟όφασης για το τέλος Α̟ριλίου 2012. 

Ασχέτως της εδραίας ̟ε̟οίθησής µας, ότι η διαδικασία είναι νόµιµη και αυτό 

τελικώς θα κριθεί και δικαστικά,  ε̟ειδή η εκκαθάριση της υ̟οθέσεως σε δικαστικό 

ε̟ί̟εδο, θα καθυστερήσει σηµαντικά, ̟ράγµα ̟ου εγκυµονεί κινδύνους  για την 

δηµόσια υγεία, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σεβόµενη α̟όλυτα και έχοντας σαν 

̟ρώτη ̟ροτεραιότητα την ̟ροστασία της δηµόσιας υγείας των ̟ολιτών, µ̟ροστά στη 



διαφαινόµενη καθυστέρηση ολοκλήρωσης της διαδικασίας αυτής, α̟ό εµ̟λοκές 

αβάσιµες και άνευ ουσιαστικού αντικειµένου, α̟οφάσισε να  ̟ροχωρήσει η ίδια, µε 

όλες τις υ̟ηρεσίες της, στην διαδικασία υλο̟οίησης του ̟ρογράµµατος. 

Ήδη δόθηκε  εντολή στην Νοµική Υ̟ηρεσία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

και στην Γενική ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας να ̟ροχωρήσουν α̟ό κοινού,  

άµεσα, τη σχετική διαδικασία διαγωνισµού, µε φορέα υλο̟οίησης  την ίδια την 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.   

  Είµαστε υ̟οχρεωµένοι να διασφαλίσουµε την δηµόσια υγεία, η ο̟οία ̟ρέ̟ει 

να βρίσκεται ̟έρα και ̟άνω α̟ό κάθε είδους αντι̟αραθέσεις και µας ενδιαφέρει η 

ουσιαστική αντιµετώ̟ιση του ̟ροβλήµατος και η ε̟ιτυχής υλο̟οίηση του 

̟ρογράµµατος κατα̟ολέµησης των κουνου̟ιών. 
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