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Στην Επιτροπή της Βουλής ο Μπακογιάννης 
 
Την Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής για τον στρατηγικό σχεδιασµό ανάπτυξης 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ενηµέρωσε ο Περιφερειάρχης, Κώστας Μπακογιάννης. 
 
Κατά τη διάρκεια της ενηµέρωσης, ο κ. Μπακογιάννης ανέπτυξε τους άξονες στους οποίους 
κινείται η Περιφέρεια, τόσο για την αντιµετώπιση των προβληµάτων όσο και για την ανάπτυξη 
ολόκληρης της Στερεάς Ελλάδας.  
 
Συγκεκριµένα, ο Περιφερειάρχης παρουσίασε τα έργα υποδοµών που ήδη έχουν ολοκληρωθεί, 
αλλά και εκείνα που βρίσκονται σε εξέλιξη, χαρακτηρίζοντάς τα ως έργα ασφαλούς και 
αξιοπρεπούς διαβίωσης στη Στερεά. Ενηµέρωσε για τις κινήσεις που γίνονται για τη διατήρηση 
των κοινωνικών δοµών και τη δηµιουργία νέων για την στήριξη οικογενειών και παιδιών που 
έχουν ανάγκη και ανέλυσε την στρατηγική της Περιφέρειας για την ανάπτυξη της 
επιχειρηµατικότητας και του τουρισµού. 
  
Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Μπακογιάννης έδωσε συγκεκριµένα παραδείγµατα για τις επαφές που 
ήδη έχουν ολοκληρωθεί για την ανάπτυξη των εξαγωγών και την προσέλκυση επενδύσεων.  
 
Αντικείµενο της ενηµέρωσης που αφορά στην στρατηγική της Περιφέρειας για το περιβάλλον 
και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας, αποτέλεσαν και οι παρεµβάσεις που έχουν ξεκινήσει 
στον Ασωπό και την δηµιουργία του επιχειρηµατικού πάρκου. 
 
Ολοκληρώνοντας την ενηµέρωση προς τα µέλη της επιτροπής, ο κ. Μπακογιάννης παρέθεσε 
στοιχεία για την εξοικονόµηση δαπανών της Περιφέρειας που αξιοποιήθηκαν σε δράσεις κοινής 
ωφέλειας, την εφαρµογή της ηλεκτρονικής υπογραφής που µείωσε δραστικά το χρόνο 
διεκπεραίωσης διαδικασιών, αλλά και την δηµιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρµας, µέσω της 
οποίας κάθε συναλλαγή της Περιφέρειας µε όλους τους προµηθευτές είναι στη διάθεση των 
πολιτών.  
 
Αίσθηση προκάλεσε σε µέλη της επιτροπής η αναφορά του Περιφερειάρχη για την 
υποχρηµατοδότηση της Περιφέρειας, λόγω µιας στατιστικής στρέβλωσης, µε αποτέλεσµα έργα 
που θα µπορούσαν να γίνουν πολύ πιο σύντοµα, να καθυστερούν ή να ολοκληρώνονται µε 
µεγάλη δυσκολία.  
 
 
 



 

 

Ο κ. Μπακογιάννης µετά τη συνεδρίαση δήλωσε: 
 
«∆ε χαίροµαι τόσο γιατί είδα θετικές αντιδράσεις γι αυτά που σχεδιάζουµε να κάνουµε στην 
Στερεά Ελλάδα, αλλά είµαι πολύ ευχαριστηµένος γιατί είδα θετικές αντιδράσεις γι αυτά που ήδη 
έχουµε κάνει και βρίσκονται σε εξέλιξη. Ενηµέρωσα τα µέλη της επιτροπής για τα πεπραγµένα 
µας και τους τοµείς προτεραιότητάς µας που αφορούν µόνο στον άνθρωπο, που έχει δικαίωµα 
να ζει αξιοπρεπώς, έχει ανάγκες λόγω της κρίσης και έχει τη θέληση να αναπτυχθεί και να 
προχωρήσει. Η συνταγή της αδιάκοπης δουλειάς φαίνεται ότι πετυχαίνει και την συνεχίζουµε». 
 


