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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Λαμία, 5 Ιουλίου 2016 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Της 11ης Ειδικής και της 12ης Τακτικής  

Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας 

Πραγματοποιήθηκαν οι 11η Ειδική και 12η Τακτική Συνεδριάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας τη Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016 στη Λαμία (οδός Αινιάνων 
αριθ. 8), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η Πρόεδρος 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, κα Ασημίνα Παπαναστασίου, 
κήρυξε την έναρξη της 11ης Ειδικής Συνεδρίασης, κατά την οποία εγκρίθηκε κατά 
πλειοψηφία η εκλογή μέλους της Οικονομικής Επιτροπής, κατόπιν παραιτήσεως του 
κ. Περγαντά. Κατόπιν, η Πρόεδρος, προχώρησε στην έναρξη της 12ης Τακτικής 
Συνεδρίασης , όπου αφού προηγήθηκε εκτενής συζήτηση με τους αρμόδιους φορείς 
σχετικά με το νομοσχέδιο της αναδιοργάνωσης των Υποθηκοφυλακείων της χώρας, 
της ελλειμματικής κατάστασης που βιώνουν τα νοσοκομεία  της χώρας και δη εκείνα 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και εκδηλώθηκε προβληματισμός για τις συνέπειες 
της προσφυγής στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα της εταιρείας Μαρινόπουλος 
Α.Ε., ακολούθησε η διαδικασία των επίκαιρων ερωτήσεων και ομοφώνως εγκρίθηκε 
η μεταβολή του τόπου διεξαγωγής της αμέσως επόμενης 13ης Τακτικής Συνεδρίασης 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας από τη Λαμία, στα Άγραφα 
Ευρυτανίας, που η ίδια είχε εισηγηθεί. 

Στη συνέχεια της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία η εκλογή νέων 
μελών, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων-νέων Αντιπεριφερειαρχών στην 
Περιφερειακή Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης και στην Περιφερειακή 
Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ομοίως, κατά πλειοψηφία, ως 
προς τα αναπτυξιακά- ευρωπαϊκά προγράμματα, εγκρίθηκε ο ορισμός από την 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας –Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας, ενός εκπροσώπου 
και του αναπληρωτή του, στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) του νέου 
τοπικού προγράμματος CLLD-LEADER 2014-2020, η συμμετοχή της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) CLLD-LEADER 
2014-2020 του ΠΑΑ, στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) 
CLLD/LEADER «Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας», στην Επιτροπή Διαχείρισης 
Προγράμματος (ΕΔΠ) CLLD/LEADER «Νότιας Εύβοιας και Σκύρου»  και αντιστοίχως  



ο ορισμός ενός εκπροσώπου και του αναπληρωτή του, σε κάθε μία από αυτές τις 
επιτροπές.  

Aναβλήθηκε η λήψη Απόφασης για τη συγκρότηση Πενταμελούς Επιτροπής για το 
Περιφερειακό Επιστημονικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας, καθώς επίσης και 
για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Πρωτόκολλο Συνεργασίας 
για την «Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών και Νήσων της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», προκειμένου να τεθεί εκ νέου προς συζήτηση στην 
επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.  

Στη συνέχεια, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η τροποποίηση της υπ’ αριθ. 240/2014 
Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου για την εταιρεία με την επωνυμία 
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Ε-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ», καθώς επίσης 
και η πρόσληψη προσωπικού επί διμήνω για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, 
εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της ΠΕ Βοιωτίας. Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε 
και η 6η τροποποίηση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016. 

Έπειτα, ως προς τα τεχνικά προγράμματα, κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε η 2η 
τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Ευβοίας για το έτος 2016 και το 
Τεχνικό Πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από παρακράτηση 20% των πιστώσεων 
των Περιφερειακών Ενοτήτων.  

Ομόφωνα εγκρίθηκε, η ένταξη νέων έργων αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών 
στην ΠΕ Ευρυτανίας, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων της 13ης και 14ης Ιουνίου, η 
τροποποίηση πίνακα υποέργων που αφορούν στον ηλεκτροφωτισμό της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας και στη συντήρηση αποκατάστασης ζημιών κι εκτέλεσης έργων στο 
Οδικό Δίκτυο ΠΕ Φθιώτιδας, η ένταξη νέων έργων που δεν υπόκεινται στην 
υποχρέωση απένταξης διπλάσιου προϋπολογισμού έργων εθνικού ΠΔΕ. 

Επίσης, ομόφωνα εγκρίθηκε ο πίνακας υποέργων σχετικών με τη συντήρηση Οδικού 
Δικτύου ΠΕ Ευρυτανίας για τα έτη 2015-2016-2017 και η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 
141/2014 Απόφασης Του Περιφερειακού Συμβουλίου για τον ορισμό προσώπων ανά 
ΠΕ διακινητών των λογαριασμών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στα πιστωτικά 
ιδρύματα. 

Τέλος, το Περιφερειακό Συμβούλιο προέβη κατά πλειοψηφία στην έκδοση 
ψηφίσματος βάσει του οποίου θεωρεί το Νομοσχέδιο για την αναδιοργάνωση των 
Υποθηκοφυλακείων αναποτελεσματικό και γι’ αυτό ζητά την απόσυρσή του και 
ομοφώνως στην έκδοση δύο ψηφισμάτων στα οποία αφενός καταδικάζει την άθλια 
κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Δημόσια Υγεία και η προσφορά αυτού του 
Αγαθού στα νοσοκομεία και  αφετέρου συμπαρίσταται στο πλευρό των προμηθευτών 
και εργαζομένων της προσφεύγουσας, στη διαδικασία του άρθρου 99 του 
Πτωχευτικού Κώδικα, εταιρείας Μαρινόπουλος Α.Ε. αναγνωρίζοντας την 
ανισορροπία δυνάμεων που θα προκληθεί στην αγορά από την πτώση ενός 
κολοσσού στην εμπορία προϊόντων και την επιγενόμενη κατάργηση 12.000 θέσεων 
εργασίας.   

 

 



 

 


