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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

15ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Πραγματοποιήθηκε η 15η Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς 
Ελλάδας τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016 στο νησί της Σκύρου, πρωτεύουσας του Δήμου 
Σκύρου, στο χώρο συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύρου (Χώρα Σκύρου). Η 
Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ασημίνα Παπαναστασίου κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης, κατά την οποία ο Περιφερειακός Σύμβουλος Γεώργιος Ψυχογιός κλήθηκε να 
αναπληρώσει τον γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου Γεώργιο Αναστασίου, ο 
οποίος απουσίαζε λόγω κωλύματος. 

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος Σκύρου, Μίλτος Χατζηγιαννάκης, απηύθυνε χαιρετισμό και 
ανέδειξε την αποκεντρωτική λειτουργία του θεσμού πλέον της μεταβολής της έδρας της 
συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, κατά την οποία δίνεται η ευκαιρία στην 
Περιφερειακή Αρχή να εξετάσει εκ του σύνεγγυς τα προβλήματα του τόπου και να 
συνδράμει αποφασιστικά στην επίλυσή τους. Μεταξύ των θεμάτων που ταλανίζουν τη 
περιοχή της Σκύρου,  τα οποία έθεσε ως πρώτης προτεραιότητας, είναι η συντήρηση του 
επαρχιακού δικτύου, η επέκταση του σχολικού κτιρίου που στεγάζει το λύκειο και η 
διαχείριση αποβλήτων. 

Έπειτα, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας  Κωνσταντίνος Μπακογιάννης ευχαρίστησε τους 
Σκυριανούς για τη θερμή φιλοξενία που επεφύλαξαν και τόνισε, επί των λεγομένων του 
Δημάρχου Σκύρου, την ανάγκη άμεσης υλοποίησης των έργων που άπτονται της ασφάλειας 
των κατοίκων του νησιού, όπως της συντήρησης του επαρχιακού οδικού δικτύου. Κατόπιν, 
ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, Φάνης Σπανός, μίλησε για την 
αγαστή συνεργασία των δύο βαθμών της τοπικής αυτοδιοίκησης με κοινό στόχο τη 
βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων του νησιού καθώς και για το εφικτό της 
άμεσης επέμβασης στο οδικό δίκτυο της Σκύρου πληροφορώντας τους παρευρισκόμενους 
ότι ποσό ύψους 500.000 ευρώ έχει ενταχθεί στο ΠΕΠ για τα έργα καθημερινότητας στην 
Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας, από το οποίο θα διατεθεί τμήμα και στη Σκύρο. 



Ακολούθως, τοπικοί άρχοντες και εκπρόσωποι φορέων του νησιού έλαβαν το λόγο 
προκειμένου να αναδείξουν έκαστος από τη δικό του μετερίζι τις καίριες δυσχέρειες της 
Σκύρου. Συγκεκριμένα, ο αρχηγός της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου Σκύρου, 
Νικόλαος Μαυρίκος, ευχαρίστησε το σώμα του Περιφερειακού Συμβουλίου για τη 
συνεδρίαση του στη χώρα της Σκύρου και τη δυνατότητα διάνοιξης νέων διόδων επίλυσης 
προβλημάτων. Τόνισε τα σημαντικότερα εξ αυτών, ήτοι την πτώση των βράχων, την 
βελτίωση της οδικής προσέγγισης της παραλίας «Γυρίσματα», το θέμα της συνεχούς 
υδροδότησης, την καθυστερημένη κι επισφαλή επιστροφή των παιδιών από το σχολείο, τη 
διακοπτόμενη τηλεφωνική επικοινωνία. Ζήτησε δε από την Περιφερειακή Αρχή να 
ενισχύσει την τουριστική καμπάνια του νησιού καθώς και λόγω του δύσβατου της περιοχής, 
ένα ελαστικότερο πρόγραμμα ελέγχου των οχημάτων (ΚΤΕΟ), μεγαλύτερο του 
προβλεπόμενου των 8 ημερών. Ο δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης Εμμανουήλ 
Ξανθούλης, ακολούθως έδωσε έμφαση στην πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων δια της 
σήμανσης των δρόμων και την αντίστοιχη ύπαρξη μόνιμου ιατρικού προσωπικού 
περισσοτέρων ειδικοτήτων, στάση την οποία υποστήριξε και η Διευθύντρια του 
Πολυδύναμου Ιατρείου Σκύρου, κα Αλεξάνδρου, η οποία προσέθεσε την ανάγκη  υλικού 
εξοπλισμού του ιατρείου και τη μετατροπή του σε Κέντρο Υγείας.   Κατόπιν, ο Πρόεδρος του 
Λιμενικού Ταμείου Σκύρου και αρχηγός της ελάσσονος αντιπολίτευσης στο Δήμο Σκύρου 
Κυριάκος Αντωνόπουλος καλωσόρισε την Περιφερειακή Αρχή στο νησί επεσήμανε τη 
δυνατότητα αναβάθμισης των υποδομών του νησιού, μεταξύ των οποίων και του λιμανιού 
στη Λιναριά, στο πλαίσιο της τουριστικής ανάπτυξης. Την ίδια κατεύθυνση ακολούθησε και 
η τοποθέτηση του επί δωδεκαετίας πρώην Δημάρχου Σκύρου, Γιάννης Τσακαμή με την 
ανάγκη ολοκλήρωσης  του έργου βελτίωσης του οδικού δικτύου Λέπουρων-Πλατάνας για 
τη διευκόλυνση της σύνδεσης Σκύρου-Ευβοίας και την προσθήκη της  πρότασης της από 
κοινού-Δήμου και Περιφέρειας-διεξαγωγής  ενός αναπτυξιακού συνεδρίου με στόχο την 
τουριστική προβολή της Σκύρου. Επί του ίδιου θέματος, η ιδιοκτήτρια του μουσείου Μάνου 
και Αναστασίας Φαλταιτς, Αναστασία Φαλταιτς χαιρέτισε την προσπάθεια επισήμανσης της 
τουριστικής ανάδειξης του νησιού και τόνισε την προθυμία της να συμβάλει στην 
προσπάθεια αυτή.  

Υστερότερα, ο διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου, Μιχάλης Μανόλης, επανέφερε το θέμα 
τη δημιουργίας πρόσθετων δρομολογίων των ΚΤΕΛ για τη μεταφορά των μαθητών δυνάμει 
της έλλειψης εξυπηρέτησης των υπαρχόντων. Ο δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας , 
Ιπποκράτης Κωστής, υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα της 
Σκύρου ενώ ο Πρόεδρος της ένωσης μικρόσωμης φυλής αλόγων Σκύρου, Νικόλαος Κρητικός 
εξήγησε τις προσπάθειες διάσωσης της φυλής των χαρακτηριστικών μικρόσωμων αλόγων 
Σκύρου και ζήτησε τη συνδρομή της Περιφέρειας στη στήριξη για την αλλαγή του 
νομοθετικού πλαισίου που αφορά στη δημιουργία στάβλων. Τον κύκλο των τοποθετήσεων 
των εκπροσώπων των φορέων της Σκύρου έκλεισαν η Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Φαλταινα Πανταζή και η Πρόεδρος του Γεωργικού και Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού, 
Γεωργία Σαρρή, οι οποίες, από τη σκοπιά των εκπροσωπούμενων συλλόγων τους ανέλυσαν 
τα προβλήματα που ταλανίζουν τους κατοίκους του νησιού.  

Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των επικεφαλής των συνδυασμών της αντιπολίτευσης, οι 
οποίοι συγκεφαλαίωσαν τα μείζονα θέματα που αντιμετωπίζει το νησί όπως τα ανέπτυξαν 
οι εκπρόσωποι των φορέων κι οι τοπικοί άρχοντες, προστιθεμένων την ανάγκη ύπαρξης 



ενός κτηνιάτρου ανά 15 ημέρες στο νησί κυρίως για λόγους πρόληψης, όπως της ασθένειας 
του μελιταίου πυρετού, τη χορήγηση κινήτρων στους νέους να παραμείνουν στο νησί, τη 
διατήρηση του αστυνομικού σταθμού στη Σκύρο, την επιμήκυνση της τουριστικής 
περιόδου, τη σταθερότητα της χρηματοδότησης του νησιού. Εξύμνησαν τους πολίτες της 
Σκύρου για την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτιστοποίηση των υποδομών του νησιού 
και κάλεσαν την Περιφερειακή Αρχή να αναλάβει ουσιαστικές δεσμεύσεις απέναντι στους 
πολίτες της Σκύρου. Ομοίως, ακολούθησαν και οι τοποθετήσεις των λοιπών Περιφερειακών 
Συμβούλων. 

Καταληκτικά, τον κύκλο της επικοινωνίας των τοπικών φορέων και της τοπικής 
αυτοδιοίκησης ολοκλήρωσε ο Περιφερειάρχης Κωνσταντίνος Μπακογιάννης, ο οποίος 
απάντησε επί όλων των επιμέρους θεμάτων που τέθηκαν και συγκεκριμένα, ανέλυσε ότι τα 
μέτρα αντιστήριξης των βράχων που έχουν ολοκληρωθεί, είχαν τεθεί ως ζήτημα σε όμοιο 
καρποφόρο Συμβούλιο όπως εύχεται να είναι και το διεξαγόμενο. Σχετικά με την τουριστική 
προβολή, ανέπτυξε ότι έχουν δημιουργηθεί πολιτιστικές διαδρομές της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας συμπεριλαμβανομένης και της Σκύρου. Η μελέτη για τον περιφερειακό 
δρόμο Λεπούρων –Πλατάνας έχει ήδη ενταχθεί στα προγράμματα της Περιφέρειας και 
προχωρά προς όφελος και της σύνδεσης της Σκύρου με την Εύβοια ενώ η βελτίωση των 
δομών του λιμανιού της Λιναριάς τίθεται υπό συζήτηση. Αναφορικά με την προσθήκη 
δρομολογίων του ΚΤΕΛ για τη μεταφορά των μαθητών, το νομοθετικό πλαίσιο δεν 
προβλέπει την επέμβαση της Περιφέρειας, ωστόσο, θα οργανωθεί η μέγιστη δυνατή 
κινητοποίηση των αρμοδίων οργάνων. Ως προς το αίτημα ελαστικότητας του 
προγράμματος του ελέγχου των ΚΤΕΟ, αυτό θα υλοποιηθεί άμεσα με απόφαση 
Περιφερειάρχη για τη μετατροπή από 8ημερο σε τρίμηνο, με συνεχείς ανανεώσεις λόγω 
του δυσπρόσιτου του νησιού. 

Η διαδικασία προχώρησε με την υποβολή των επίκαιρων ερωτήσεων από τα μέλη του 
Περιφερειακού Συμβουλίου και τις αντίστοιχες απαντήσεις από τους αρμόδιους εισηγητές. 
Λόγω εσπευσμένης αναχώρησης του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας 
Φθιώτιδας Ευθύμιου Καραίσκου, αιτία πυρκαγιάς που ξέσπασε στον Άγιο Κωνσταντίνο, 
προκρίθηκαν οι ερωτήσεις επί των εισηγήσεων του. Κατόπιν τέθηκε στο σώμα η πρόταση 
συζήτησης εκτάκτου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, σχετικά με την εκλογή 
εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, η οποία κι εγκρίθηκε 
ομόφωνα, ενώ κατά πλειοψηφία σε μυστική ψηφοφορία εκλέχθηκαν οι Περιφερειακοί 
Σύμβουλοι, Χαράλαμπος Σανιδάς ως τακτικό μέλος, Σπύρος Παπαχριστοδούλου ως 
αναπληρωματικό μέλος, αμφότεροι από το συνδυασμό της πλειοψηφίας «Αλλάζουμε στην 
καρδιά της Ελλάδας» και ο Δημήτριος Τιμπλαλέξης από το συνδυασμό της μειοψηφίας «Η 
Στερεά σε νέα τροχιά». 

Ομόφωνα εγκρίθηκαν, η μεταφορά εργαζομένων από το «κέντρο επαγγελματικής 
κατάρτισης Π.Ε. Βοιωτίας ανώνυμη εταιρεία», στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας-
Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας και σύσταση αντίστοιχων προσωποπαγών θέσεων, η 
έγκριση δέκα οκτώ (18) θέσεων πρακτικής άσκησης των μαθητών του ΕΠΑ. Σ. Μαθητείας 
του ΟΑΕΔ, για την Π. Ε. Φθιώτιδας, η τροποποίηση - συμπλήρωση της αριθμ.170-2016 
Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής 
Σύμβασης με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη μελέτη και εκτέλεση του 



έργου «Προστασία φυσικού περιβάλλοντος προτεραιότητας, η έγκριση διορθωτικών 
Κτηματολογικών Στοιχείων της απαλλοτρίωσης για την κατασκευή της οδού Νεοχωράκι – 
Τανάγρα, η έγκριση πινάκων υποέργων των  ενάριθμων 2014ΕΠ56600004 «συντήρηση 
οδικού δικτύου π.ε. Φθιώτιδας για τα έτη 2015, 2016 & 2017» και 2014ΕΠ56600010 
«εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό & επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση έκτακτων 
αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας για την χρονική περίοδο 2015-2017», η έγκριση της 4ης 
τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Φθιώτιδας, για το έτος 2016. 

Σε συνέχεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, ομόφωνα επίσης αποφασίστηκε, η 
έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης, κατά το 
Ν. 4071/2012-άρθρο 8-παρ.10, με το Δήμο Λεβαδέων και το Υπουργείο Πολιτισμού & 
Αθλητισμού, για την πράξη «ανάδειξη των ψηφιδωτών παλαιοχριστιανικού ναού στην οδό 
Σπυρόπουλου Λιβαδειάς», η έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης 
Πολιτισμικής Ανάπτυξης, κατά το Ν. 4071/2012-άρθρο 8-παρ.10, με το Δήμο Μακρακώμης 
και το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, για την πράξη «αποκατάσταση και ανάδειξη 
μνημείου Ι.ν Αγίου Νικόλαου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στη Δ.Κ Σπερχειαδας 
Δήμου Μακαρακωμης, η έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης έργου με τίτλο 
«αποκατάσταση και επέκταση του Α΄ Δημοτικού Σχολειού Κύμης» στο Ε.Π. " Στερεά 
Ελλάδα" του ΕΣΠΑ 2014 -2020 και έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής 
Σύμβασης με το Δήμο Κύμης - Αλιβερίου και το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, για 
την υλοποίηση του έργου», η έγκριση  Νέου Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με τον 
Δήμο Καρπενησίου για το  έργο : «επισκευή σχολικών μονάδων Δήμου Καρπενησίου», η 
Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Κύμης – Αλιβερίου  για το  έργο : 
«Γεωτεχνική έρευνα στο 1° Δημοτικό Σχολείο Κύμης », η έγκριση σύναψης και σχεδίου 
Προγραμματικής Σύμβασης  μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Κέντρου 
Κοινωνική Πρόνοιας και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης  για το 
έργο: «Επισκευή κτιρίου και αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης του παραρτήματος 
Προστασίας Παιδιού Λαμίας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας» και η Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής 
Ανάπτυξης  μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού για την υλοποίηση του έργου «Εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης παλαιού 
γεφυριού επί του Βοιωτικού Κηφισού». 

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκαν η πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου, δίμηνης 
διάρκειας, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π. Ε. 
Βοιωτίας, η πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για 
αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π. Ε. Ευρυτανίας, η 
τροποποίηση του Σχεδίου Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2016 – 
2019, η τροποποίηση προϋπολογισμού του προγράμματος Τουριστικής Προβολής της 
Π.Σ.Ε., έτους 2016, η παράταση ωραρίου λειτουργίας των  καταστημάτων  στη Λιβαδειά  
του Δήμου Λεβαδέων το Σάββατο 29 Οκτωβρίου 2016 από τις 5.00 μ.μ έως τις 24.00 μ.μ.  
προκειμένου ο Εμπορικός Σύλλογος Λιβαδειάς να πραγματοποιήσει εκδηλώσεις Λευκής 
Νύχτας, η 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, η έγκριση ένταξης & 
διαγραφής έργων και τροποποίησης προϋπολογισμού ενταγμένων έργων της ΣΑΕΠ 766 



(Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας) του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων 2016 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», η έγκριση της 3ης Τροποποίησης 
Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Βοιωτίας, η έγκριση  4ης τροποποίησης Τεχνικού 
Προγράμματος ΠΕ Ευρυτανίας έτους 2016, η έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης 
με τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό ‘’ΔΗΜΗΤΡΑ’’ /Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών 
Προϊόντων –Τμήμα Γάλακτος Ιωαννίνων για το έργο: «Εκτέλεση Ερευνητικού Έργου: 
Μελέτη του παραδοσιακού τυριού ‘’ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ’’» και επί οικονομικών 
θεμάτων, η 9η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2016.  

Κατά πλειοψηφία απορρίφθηκε η έκδοση ψηφίσματος για τη δήλωση συμπαράστασης 
στους εργαζόμενους του Ομίλου Ζούρας καθώς η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στέκεται 
στο πλευρό των εργαζομένων, ωστόσο, η έκδοση του σχετικού ψηφίσματος βρίσκεται εκτός 
του πλέγματος των εκ του νόμου προβλεπόμενων αρμοδιοτήτων της και αφορά σε 
ιδιωτικής φύσης διαφορά. Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Στερεάς Ελλάδας κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.  

 

 

 

 

 


