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Περιφερειακού Συμβουλίου 

Δελτίο τύπου  

Της 19ης Τακτικής Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας 

Στη Λαμία, στο κτίριο Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, επί της οδού 

Αινιάνων αριθμ. 8, διεξήχθη την 14η Δεκεμβρίου 2016, η 19η Τακτική Συνεδρίαση του 

Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας. Η Πρόεδρος Ασημίνα Δ. Παπαναστασίου 

κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και ακολούθησαν οι δηλώσεις του Περιφερειάρχη 

Στερεάς Ελλάδας, Κωνσταντίνου Μπακογιάννη, ο οποίος ανακοίνωσε στο Σώμα την 

εξασφάλιση του ποσού των 8,1 εκατομμυρίων ευρώ, που θα διατεθεί για την τουριστική 

ανάπτυξη της Περιφέρειας, την ασφάλεια των μετακινήσεων και την ενίσχυση των δομών 

πρόνοιας. Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε, τα νέα έργα είναι η επέκταση του λιμανιού της 

Γλύφας, η επισκευή και αποκατάσταση της λειτουργίας του νέου αντλιοστασίου της Υλίκης,  

τη μελέτη Βελτίωσης της Εθνικής Οδού Λαμίας-Καρπενησίου στο τμήμα Σταυρός-Καστρί , η 

κατασκευή νέας γέφυρας επί του Σπερχειού ποταμού στην περιοχή Καστριού του Ν. 

Φθιώτιδας, η προμήθεια συμπληρωματικού εξοπλισμού για τη λειτουργία του κέντρου 

γεροντολογίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στο Δήλεσι Βοιωτίας και η αποκατάσταση 

και ανάδειξη του μνημείου του  τροπαίου συλλα στον Ορχομενό Βοιωτίας και διαμόρφωση 

περιβάλλοντα χώρου. Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο Περιφερειάρχης στην επιστολή που του 

απέστειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αποστόλου και του ανακοίνωσε την έγκριση 

προϋπολογισμού για δράσεις και έργα LEADER  στις Ομάδες Τοπικής Δράσης της 

Περιφέρειας  ύψους 36 εκατομμυρίων ευρώ, τονίζοντας πως από αυτό τον καταμερισμό 

ενίσχυσης η Περιφέρεια αισθάνεται δικαιωμένη  και ευχαρίστησε  την πολιτική ηγεσία του 

ΥΠΠΑΤ για την καλή συνεργασία ευχόμενος αυτή να συνεχιστεί και να ενισχυθεί. Επιπλέον, 

ευχαρίστησε προσωπικά τον κ. Στουπή για την πολύτιμη συνδρομή του. Στην παρέμβασή 

του ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Στουπής  τόνισε την ανάγκη οι 

υπηρεσιακές δομές να επιδείξουν την μέγιστη αποτελεσματικότητα ώστε να δικαιώσουν 



την πολιτική επιλογή της Κυβέρνησης εκχώρησης πόρων του ΠΑΑ στις Περιφέρειες και 

πραγματοποιώντας έγκαιρα υψηλή απορροφητικότητα να διεκδικήσουν για λογαριασμό 

της Περιφέρειας  μερίδιο από τα αδιάθετα ποσά του προγράμματος. 

 Στη συνέχεια, η  Πρόεδρος Ασημίνα Δ. Παπαναστασίου πρόταξε πριν την συζήτηση 

των κατατεθειμένων και ήδη διανεμημένων στο Σώμα επίκαιρων ερωτήσεων, κατά την 

ομόφωνη απόφαση του Σώματος, το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικά με την 

έγκριση του Αναθεωρημένου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) 

Στερεάς Ελλάδας.  Μετά την εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Χωροταξίας και 

Περιβάλλοντος, Ιωάννη Ταγκαλέγκα, ακολούθησε διαλογική συζήτηση επ’ αυτού παρουσία 

του Χρήστου Παγώνη, Δημάρχου Χαλκιδέων, του Νικόλαου Σταυρογιάννη,  Δημάρχου 

Λαμιέων και της Γιώτας Πούλου, Δημάρχου Λεβαδέων. 

Στη διαλογική συζήτηση επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, η 

Δήμαρχος Λεβαδέων πήρε το λόγο διατυπώνοντας τη διαφωνία της με το εισηγούμενο 

Περιφερειακό Σχέδιο, ενώ οι Δήμαρχοι Λαμιέων και Χαλκιδέων συντάχθηκαν με αυτό, εν 

όψει της επιτακτικής αναγκαιότητας θέσπισης ενός Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης 

Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) σύμφωνου με τους στόχους που θέτει το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης 

Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του αιτήματος της ιεράρχησης των αναγκών κάθε Δήμου με στόχο 

την λογική ικανοποίηση τους. 

Ο αρχηγός της παράταξης της μείζονος αντιπολίτευσης, Νικόλαος Στουπής 

τοποθετούμενος επί του Περιφερειακού σχεδιασμού τόνισε την ανάγκη, πέρα από τον 

προσανατολισμό που αυτός κάτω από την πίεση της συγκυρίας έχει στα αστικά απόβλητα, 

να επικεντρωθεί  σε δεύτερο άμεσα χρόνο στα Βιομηχανικά και Γεωργικά απόβλητα που 

αποτελούν κρίσιμο θέμα για την φυσιογνωμία της Περιφέρειας. Εκτίμησε πως ο 

προηγούμενος σχεδιασμός εκ του αποτελέσματος κρίνεται αποτυχημένος με ευθύνες 

κυρίως και της ίδιας της Αυτοδιοίκησης.   Υποστήριξε πως ένα ολοκληρωμένο σύστημα 

διαχείρισης αστικών αποβλήτων πρέπει πρώτιστα να στοχεύει στην όσο το δυνατόν 

παραγωγή και συλλογή λιγότερων σύμμεικτων αποβλήτων μέσα από την ανακύκλωση στη 

πηγή, την ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση τους με εναλλακτικές μεθόδους και όχι με 

μονομερή προσανατολισμό στην ενεργειακή τους αξιοποίηση, την όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερη εφαρμογή της τοπικότητας στην επεξεργασία τους, και την χρήση 

εγκαταστάσεων χαμηλού κόστους και τάξης μεγέθους. Τις αρχές αυτές παρά τους 

φιλόδοξους στόχους του υπηρετεί ο ΕΣΔΑ. Με δεδομένα την συμμόρφωση του ΠΕΣΔΑ στον 

ΕΣΔΑ  και έχοντας ενσωματώσει τις παρατηρήσεις  της σχετικής ΣΜΠΕ,  δήλωσε τη ΘΕΤΙΚΉ 



προσέγγισή του στο Αναθεωρημένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) 

Στερεάς Ελλάδας. Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των υπολοίπων αρχηγών των παρατάξεων 

της μείζονος αντιπολίτευσης και λοιπών Περιφερειακών Συμβούλων.  

 Τον κύκλο της συζήτησης επί του θέματος έκλεισε ο Περιφερειάρχης Στερεάς 

Ελλάδας, ο οποίος  ευχαρίστησε τον Αντιπεριφερειάρχη Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, 

καθώς, τις αρμόδιες διευθύνσεις της Περιφέρειας και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 

του ΕΠ της Περιφέρειας για την εκπόνηση Αναθεωρημένου Περιφερειακού Σχεδίου 

Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Στερεάς Ελλάδα, ζήτησε τη ψήφισή του από το Σώμα, 

καθώς διαπίστωσε ότι ανταποκρίνεται στους στόχους για το 2020, ήτοι τη μείωση των κατά 

κεφαλή παραγόμενων αποβλήτων, την εφαρμογή της επαναχρησιμοποίησης και  

ανακύκλωσης με χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων - βιοαποβλήτων στο 50% του συνόλου 

των Αστικών Αποβλήτων (ΑΣΑ), την ανάκτηση ενέργειας ως συμπληρωματική μορφή 

διαχείρισης, όταν έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια κάθε άλλου είδους ανάκτησης και την 

υγειονομική ταφή που να αποτελεί την τελευταία επιλογή και να έχει περιοριστεί σε 

λιγότερο από το 30% του συνόλου των ΑΣΑ. Κατόπιν ακολούθησε η ψηφοφορία, όπου το 

Περιφερειακό Συμβούλιο της Στερεάς Ελλάδας αποφάσισε με διευρυμένη πλειοψηφία την 

έγκριση του Αναθεωρημένου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) 

Στερεάς Ελλάδας. 

Ακολούθησε η διαδικασία των επίκαιρων ερωτήσεων, κατά την διάρκεια των 

οποίων αποφασίστηκε ομόφωνα  από το Σώμα  η εξουσιοδότηση στον Περιφερειάρχη για 

τη συζήτηση έκδοσης Υπουργικής Απόφασης σχετικά με  την απλοποίηση της διαδικασίας 

ανανέωσης άδειας πλανόδιων πωλητών και της επιστολής στον αρμόδιο Υπουργό 

Οικονομίας σχετικής με την ταχύτερη ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων από τα 

προβλεπόμενα στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016. Εν συνεχεία, ακολούθησε η συζήτηση 

και ψήφιση των λοιπών θεμάτων ημερήσιας διάταξης. Συγκεκριμένα, το Περιφερειακό 

Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση  πίνακα υποέργων, του 

ενάριθμου 2014ΕΠ56600009 της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 566 (επαναλαμβανόμενες 

δράσεις) «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015, 2016 & 2017», του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2016 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και την 

έγκριση της 2ης Τροποποίησης (τροπ.02) Προγράμματος από πιστώσεις ΚΑΠ-ΣΑΕΠ ΠΕ 

Φωκίδας έτους 2016.  

Κατά πλειοψηφία, το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας ενέκρινε τον 

ορισμό των εκπροσώπων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε Επιτροπές αρμοδιότητας 



Λιμενικών Αρχών, τις Επιχειρηματικές Εκθέσεις Εσωτερικού - Εξωτερικού - Πλάνο έτους 

2017, την Ανάκληση της αριθμ. 171/2016 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου και 

Λήψη νέας Απόφασης έγκρισης του πλαισίου συνεργασίας της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας και του «Ινστιτούτου Prolepsis» για την εφαρμογή του προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

που αφορά στη Σίτιση και Προώθηση Υγιεινής Διατροφής σε μαθητές σχολείων Α’ βάθμιας 

& Β’ βάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για το σχολικό έτος 2016 – 

2017, τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - 

Π.Ε. Φθιώτιδας και της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) "ΕΡΙΒΩΛΟΣ 

ΦΘΙΑ", για την διεξαγωγή του 4ου νυχτερινού αγώνα δρόμου Λαμίας «Lamia Night & Run 

2017», το Τεχνικό Πρόγραμμα 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.10), την Πρόταση για ένταξη νέου έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη 

ΣΑΕΠ 566 (επαναλαμβανόμενων δράσεων), την Επιλογή τραπεζικού ιδρύματος για την 

κατάθεση των διαθεσίμων του τακτικού Προϋπολογισμού και των Δημόσιων Επενδύσεων 

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και τη 12η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας 2016. 

Τέλος, η Πρόεδρος Ασημίνα Δ. Παπαναστασίου κήρυξε τη λήξη των εργασιών της 

Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας. 

 


