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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
6η Τακτική συνεδρίαση 

του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας 
 
          Πραγµατοποιήθηκε η 6η Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Στερεάς Ελλάδας την ∆ευτέρα 28 Μαρτίου 2016 στην Κάρυστο Ευβοίας, στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του κτήµατος εκδηλώσεων «Φαντασία». Η Πρόεδρος του 
Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας, Ασηµίνα Παπαναστασίου, κήρυξε την 
έναρξη της Συνεδρίασης, καλωσορίζοντας τους προσκεκληµένους του Περιφερειακού 
Συµβουλίου, τους οποίους κάλεσε να συµµετάσχουν στη συζήτηση επί των θεµάτων 
και προβληµάτων που αφορούν την ευρύτερη περιοχή. Τον λόγο πήρε ο 
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κώστας Μπακογιάννης, ο οποίος µε αφορµή την 
συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου στην Κάρυστο, ενηµέρωσε ότι θα 
πραγµατοποιηθούν συνεδριάσεις στις έδρες και των 25 ∆ήµων της Περιφέρειας. 
Στόχος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, είναι να συνεδριάζει εκεί όπου βρίσκονται 
τα προβλήµατα και εκεί όπου µπορούν να συµµετέχουν οι πολίτες. Κάθε περιοχή 
αντιµετωπίζει προκλήσεις και αυτές πρέπει να τις παρακολουθεί από κοντά και να 
ακούει τους ανθρώπους που τις βιώνουν, µέσα από διαδικασίες ανοιχτές για όλους. 
 

                Παρέµβαση για τα προβλήµατα υποδοµών, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, 
ανάπτυξης, τουρισµού, αγροκτηνοτροφίας, έργων, πρωτογενούς παραγωγής, 
λιµανιού κλπ, έκαναν: ο ∆ήµαρχος Καρύστου Ραβιόλος Ελευθέριος, η ∆ηµοτική 
Σύµβουλος της Λαϊκής Ενότητας Βρανά Κούλα, ο ∆ιοικητής Γενικού Νοσοκοµείου 
Καρύστου Μίχας Αναστάσιος, ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος και πρώην ∆ήµαρχος 
Καρύστου Μανώλης Νικόλαος, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Παπαλυµπέρης Ισίδωρος και 
Οικονόµου Γεώργιος, η υπεύθυνη του Κοινωνικού Παντοπωλείου Βερούχη Μαρία, ο 
Πρόεδρος Συνδέσµου Επιχειρήσεων Τουρισµού Λαγώνικος  Νικόλαος, ο Πρόεδρος 
Αγροκτηνοτροφικού Συνεταιρισµού Νότιας Καρυστίας Σπυρίδης Ευάγγελος, η 
εκδότρια περιοδικού Μούτση Ιωάννα και ο εκπρόσωπος ∆ηµάρχου ∆ήµου Κύµης – 
Αλιβερίου Κότσαρης Γεώργιος. 

         Πριν την συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, ετέθησαν 
επερωτήσεις των Συνδυασµών της Αντιπολίτευσης για το οδικό δίκτυο και τις 
συγκοινωνίες, την ύδρευση και αποχέτευση και τον αναπτυξιακό σχεδιασµό της 
Περιφέρειας για την περιοχή, για το προσφυγικό - µεταναστευτικό πρόβληµα και τα 
κέντρα κράτησης λαθροµεταναστών, το νοµοσχέδιο για την Κοινωνική Ασφάλιση, για 
το νοσοκοµείο της Καρύστου, τα λιµενικά έργα στο Μαρµάρι, τα ζητήµατα της 
αγροτικής παραγωγής αλλά και της κτηνοτροφίας, για τα αντιπληµµυρικά έργα και τις 
υποδοµές και εδόθησαν απαντήσεις και διευκρινήσεις από τον Περιφερειάρχη 
Στερεάς Ελλάδας Κώστα Μπακογιάννη κι από τους αρµόδιους Αντιπεριφερειάρχες, 
ακόµα και σε επερωτήσεις θεµάτων που δεν άπτονται της αρµοδιότητας της 
Περιφέρειας. 



           Κατά την ηµερήσια διάταξη, εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία, η δηµιουργία 
προσωρινού χώρου ανοιχτής φιλοξενίας προσφύγων στην Τοπική Κοινότητα 
Θερµοπυλών του ∆ήµου Λαµιέων, ο ορισµός εκπροσώπου της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας στην 1η Γεν. Συνέλευση της Αγροδιατροφικής Σύµπραξης, ο ορισµός µελών 
και Προέδρου στο ∆ιοικητικό της Συµβούλιο, και η έγκριση τροποποίησης 
καταστατικού, ο ορισµός εκπροσώπων για την ανασυγκρότηση του «Πειθαρχικού 
Συµβουλίου Αστικού & Υπεραστικού ΚΤΕΛ Φωκίδας», ο προγραµµατισµός 
προσλήψεων τακτικού προσωπικού στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για το έτος 
2016, η πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου, µε κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 
για το έτος 2016 και οµόφωνα η πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) µηνών, για την στελέχωση του 
προσωρινού χώρου φιλοξενίας προσφύγων που διέρχονται από το κεντρικό οδικό 
δίκτυο της Π. Ε. Φθιώτιδας και η διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών για τα 
δροµολόγια µεταφοράς µαθητών δηµοσίων σχολείων χωρικής αρµοδιότητας ΠΕ 
Ευρυτανίας σχολικού έτους 2016-2017, για κατόχους οχηµάτων ∆.Χ. και ελλείψει για 
κατόχους οχηµάτων Ι.Χ. Επίσης, εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία η «Μελέτη για τη 
∆ιάγνωση των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», η 
1η τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος ΠΕ Φθιώτιδας, για το έτος 2016 και 
οµόφωνα, ο πίνακας υποέργων (2η τροποποίηση), στα πλαίσια του ενάριθµου 
2014ΕΠ56600009 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙ∆ΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 
2015, 2016 & 2017» της  ΣΑΕΠ, η παράταση Χρονοδιαγράµµατος Εκτέλεσης 
Εργασιών της Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
και του ∆ήµου ∆ωρίδoς για την υλοποίηση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ 
Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.  3 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ Ο∆Ο ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ  
ΠΑΝΟΡΜΟΥ» ∆ήµου  ∆ωρίδος και το Σχέδιο Προγραµµατικής Σύµβασης µε το ∆ήµο 
Καρπενησίου για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ», η εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ο 
ορισµός µελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραµµατικής 
Σύµβασης. Στη συνέχεια, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, η 3η Τροποποίηση 
Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2016, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
          Τέλος, εγκρίθηκαν οµόφωνα τα δύο ψηφίσµατα του ∆ήµου Καρύστου, για την 
στήριξη του αιτήµατος του ∆ήµου Καρύστου για αύξηση των ανταποδοτικών οφειλών 
από την εγκατάσταση Α.Π.Ε. και  την στήριξη του ιδιοκτησιακού προβλήµατος της 
νότιας Καρυστίας από το Περιφερειακό Συµβούλιο. 
 
 
 
 


