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Προϋπολογισμός 2018: Προτεραιότητα στην καθημερινότητα

Ψηφίστηκε σήμερα από το Περιφερειακό Συμβούλιο ο προϋπολογισμός για το 2018. Πρόκειται
για ακόμη έναν προϋπολογισμό που προβλέπει τη μείωση των δαπανών και την εξοικονόμηση
πόρων για δράσεις και έργα που έχουν ως βασικό στόχο την επίλυση προβλημάτων που
προκαλεί η οικονομική κρίση, αλλά και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών της
Στερεάς Ελλάδας στην καθημερινότητά τους.

Από τους πόρους που εξοικονομούνται, δίνεται η δυνατότητα στην Περιφέρεια να υλοποιήσει
το σχέδιό της για την ουσιαστική καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων, τη συνέχιση των
δράσεων πρόνοιας, αλλά και την εφαρμογή της στρατηγικής της για την τουριστική ανάπτυξη
και τη στήριξη πρωτοβουλιών για την δημιουργία θέσεων εργασίας σε ολόκληρη τη Στερεά.

«Είναι ένας προϋπολογισμός αποφάσεων» τόνισε σε δηλώσεις του από τα Ψαχνά Ευβοίας, όπου
πραγματοποιήθηκε το Περιφερειακό Συμβούλιο, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κώστας
Μπακογιάννης. «Οι αποφάσεις όταν χτίζεις έναν προϋπολογισμό με πενιχρά μέσα, αφορούν στο
αν θα κάνεις μία απλή διαχείριση ή θα δημιουργήσεις. Επιλέξαμε τον δύσκολο δρόμο.
Αποφασίσαμε ότι πάση θυσία πρέπει να συνεχίσουμε να δημιουργούμε συνθήκες που θα
επιτρέψουν στη Στερεά Ελλάδα να ξεκολλήσει από την κρίση. Ότι θα αξιοποιήσουμε τη
τεχνογνωσία και τη θέλησή μας να γίνει η Περιφέρειά μας πρότυπο, όχι για το φαίνεσθαι, αλλά
για την ποιότητα ζωής των πολιτών της» συμπλήρωσε και αναφέρθηκε και στις συναντήσεις με
τους φορείς και τους πολίτες πριν από την διαδικασία της ψήφισης του προϋπολογισμού: «Η
σημερινή συνεδρίαση έγινε στα Ψαχνά, όπως γίνεται σε άλλη περιοχή κάθε φορά. Ο λόγος που
επιμένω τα Περιφερειακά Συμβούλια να γίνονται σε διαφορετικούς δήμους είναι γιατί αυτή η
τακτική μας οδηγεί και στην κατάρτιση σωστών προϋπολογισμών. Αυτός ο προϋπολογισμός
αποτυπώνει ακριβώς τις λύσεις των προβλημάτων που μας θέτουν οι πολίτες σε κάθε περιοχή.
Αυτό κάνουμε. Ακούμε, καταγράφουμε, ψάχνουμε λύσεις και τις δίνουμε μέσω αυτών των
προϋπολογισμών» είπε χαρακτηριστικά.


