
 

Γραφείο Προέδρου                                                                                                   6-12-2016 

Περιφερειακού Συμβουλίου 

Δελτίο τύπου 

Της 18ης Τακτικής Συνεδρίασης  

του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας 

Στη Λαμία, σήμερα την 5η Δεκεμβρίου 2016, διεξήχθη η 18η ΤακτικήΣυνεδρίαση του 

Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας ,στο κτίριο Συνεδριάσεων του 

Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας επί της οδού Αινιάνωναριθμ. 8. Αφού 

διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ασημίνα 

Παπαναστασίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Κατά τον Κανονισμό Λειτουργίας του 

Περιφερειακού Συμβουλίου, επακολούθησε η διαδικασία των επίκαιρων ερωτήσεων.  

Πρώτα, για λογαριασμό  της παράταξης της μείζονος αντιπολίτευσης ο ειδικός 

αγορητή Γεώργιος  Κουλούρης έθεσε υπόψη του Σώματος :                                              

1. Αναφορά σχετικά με τις θετικές για τους εργαζόμενους εξελίξεις όσον  αφορά την 

Ηλεκτρομηχανική Κύμης αλλά και την ανάγκη να συνεχιστούν άοκνες οι προσπάθειες όλων 

ώστε να εξαντληθούν  και οι τελευταίες δυνατότητες συνέχισης της παραγωγικής της 

λειτουργίας , και 2. Την πρόταση που θα μπορούσε να δώσει λύσεις στα προβλήματα της 

πρωτοβάθμιας περίθαλψης σαν και αυτά που αντιμετωπίζει το  Κέντρο Υγείας Αλιβερίουκαι 

συνοψίζονται στην ένταξη όλων των Κέντρων Υγείας της Περιφέρειας  σε αυτοτελή 

Υγειονομική Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας και την εξάρτησή τους  από το κοντινότερο σε 

αυτά Νοσοκομείο. 

Στη συνέχεια διατυπώθηκαν οι επίκαιρες ερωτήσεις της παράταξης «Ελληνική 

Αυγή» σχετικά με την τοποθέτηση των ανεμογεννητριών στην περιοχή του Κοκκίνου, του 

Δήμου Ορχομενού της Π.Ε. Βοιωτίας, όπου τη γνώμη των πολιτών εισέφερε στη Συνεδρίαση 



κι ο κος Κόντος, κάτοικος Κοκκίνου, το ζήτημα απολογισμού της δακοκτονίας στην 

Περιφέρεια και της εγκατάστασης των μεταναστών. 

Κατά την εξέλιξη της διαδικασίας, σε αυτό το σημείο, παρενέβην ο Παναγιώτης 

Φουντάς, εκπρόσωπος του Συλλόγου Φοιτητών της Σχολής Θετικών Επιστημών Θεσσαλίας, 

παραστήματος Λαμία, εκθέτοντας στο Σώμα του Περιφερειακού Συμβουλίου, τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζει το πανεπιστήμιο, ελλείψεως εγκαταστάσεων εν όψει 

μάλιστα και της αύξησης του αριθμού των φοιτητών και την άμεση ανάγκη εξεύρεσης 

δημόσιων χώρων για τη λειτουργία του Πανεπιστημίου. Διατυπώθηκε η λύση της 

μετεγκατάστασης σε χώρο του 16ου δημοτικού σχολείου Λαμίας ενώ τονίστηκε και η ανάγκη 

ουσιαστικής χρηματοδότησης της παιδείας.  

Ακολούθησε η δήλωση της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» για την απεργιακή 

κινητοποίηση της 8ης Δεκεμβρίου και η πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την 

Ηλεκτρομηχανική Κύμης και τη συνέχιση της λειτουργίας του. Αναδείχθηκε το θέμα 

υποστελέχωσης του Κέντρου Υγείας Αλιβερίου, των σεισμοπαθών Φθιώτιδας, καθώς και 

της πτώσης βράχου στην ΆνωΤιθορέα ή Βιλίτσα. Μάλιστα, ο κος Κωνσταντίνου, ως 

σεισμοπαθής έδωσε την όψη του ζητήματος από ίδια σκοπιά. Οι αρμόδιοι 

Αντιπεριφερειάρχες απάντησαν στα ερωτήματα που ετέθησαν άλλως επιφυλάχθησαν 

έγγραφης απάντησης. 

Ακολούθησε η συζήτηση του εκτός ημερήσιας διάταξης για την πρόσληψη 

προσωπικού ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας λόγω κατεπειγουσών, εποχικών και 

πρόσκαιρων αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας. Το Σώμα, τάχθηκε ομόφωνα 

με το κατεπείγον του θέματος, και στήριξε κατά πλειοψηφία το κατ’ ουσία περιεχόμενό 

του. 

Ακολούθησε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπου το 

Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε ο μ ό φ ω ν α  την ανάκληση της υπ’ αριθμ.221-2016 

Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου και λήψη νέας Απόφασης για την «Έγκριση 

διεξαγωγής της αμέσως επόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Στερεάς Ελλάδας από το κατάστημα της έδρας στη Λαμία στον Ορχομενό Βοιωτίας, βάσει 

του προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου, 

ήτοι την 19η Δεκεμβρίου 2016 ή οποτεδήποτε αυτή ήθελε οριστεί», την τροποποίηση 

πίνακα υποέργων, του ενάριθμου 2014ΕΠ56600008 της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 566 

(επαναλαμβανόμενες δράσεις) «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 



2015, 2016 & 2017» του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2016 της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας, την τροποποίηση πίνακα υποέργων, του ενάριθμου 2014ΕΠ56600004 της 

Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 566 (επαναλαμβανόμενες δράσεις) «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015, 2016 & 2017» του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων 2016 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την τροποποίηση πίνακα υποέργων, 

των ενάριθμων 2014ΕΠ56600002 της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 566 

(επαναλαμβανόμενες δράσεις) «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 

2015, 2016 & 2017» και 2014ΕΠ56600011 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ & 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2017» του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2016 της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, και τη χρηματοδότηση υποέργων στα πλαίσια του έργου της 

ΣΑΕ071 με ΚΑ: 2015ΣΕ07100004 και τίτλο «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της οδικής 

ασφάλειας στην ΠΕΟ Θήβας-Λιβαδειάς-Λαμίας (μελέτη και κατασκευή)», προϋπολογισμού 

6.000.000,00€. 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφίατην πρόσληψη 

προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) 

μηνών, με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου, την πρόσληψη προσωπικού με 

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την 

αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π. Ε. Φθιώτιδας, 

κατά την χειμερινή περίοδο, την έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το Πάντειο Πανεπιστήμιο - Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων 

Έρευνας για την υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο ‘’ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ 

ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ’’, εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών 

στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, την έγκριση 

Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2016 που αφορά στο 

πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από παρακράτηση 20% των πιστώσεων των 

Περιφερειακών Ενοτήτων και αφορούν επενδυτικές δαπάνες ΚΑΠ (Περιφερειακοί ΚΑΠ- 

τροπ.09, την έγκριση 6ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Φθιώτιδας, για το έτος 

2016, την έγκριση σύναψης και σχεδίου προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής 

ανάπτυξης κατά το άρθρο 8 του Ν.4071/2012, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & 

Αθλητισμού, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Ορχομενού, για την 

υλοποίηση του έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ», την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της 



Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έως το Γ’ τρίμηνο 2016 και την11η Τροποποίηση 

Προϋπολογισμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2016. 

Ακολούθησε η διαδικασία για την έκδοση του α’ ψηφίσματος σχετικά με την 

Ηλεκτρομηχανική Κύμης και β’ ψηφίσματος σχετικά με το Κέντρο Υγείας Αλιβερίου, τα 

οποία το Σώμα ψήφισε κατά πλειοψηφία. 

Μετά το πέρας της διαλογικής διαδικασίας και ψηφοφορίας, η Πρόεδρος του 

Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, Ασημίνα Παπαναστασίου κήρυξε το τέλος 

της συνεδρίασης. 

 

 

 


