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Ενηµέρωση από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχο Περγαντά για τα 

ζητήµατα των κοινωνικών προγραµµάτων και της ΛΑΡΚΟ, κατά τη διάρκεια της 

συνεδρίασης του Περιφερειακού Συµβουλίου 

 

Στη Λαµία, έγινε στις 25 Ιουνίου του 2012, η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού 

Συµβουλίου της Στερεάς Ελλάδας, µε 16 θέµατα, και µε συζήτηση για επίκαιρα θέµατα, βάσει 

του κανονισµού λειτουργίας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από τον Περιφερειάρχη Κλέαρχο 

Περγαντά στα εξής : 

 

1. Στο ζήτηµα των προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ). 

 

«Είναι ήδη γνωστό», ανέφερε ο Περιφερειάρχης «πως µόλις τέσσερις µέρες πριν τις εκλογές 

της 17ης Ιουνίου, πληροφορηθήκαµε υο πάγωµα κάθε διαδικασίας των δράσεων του ΕΚΤ. 

Είναι επίσης γνωστό πως υπήρξε άµεση και έντονη διαµαρτυρία µας, τόσο προς τον Υπουργό 

Εργασίας, όσο και προς τις Γενική Γραµµατέα του ΕΣΠΑ και Ειδική Γραµµατέα ∆ιαχείρισης 

κοινοτικών και άλλων πόρων» 

Ο Περιφερειάρχης έκανε ειδική µνεία στα προγράµµατα : 

ΤΟΠΣΑ (Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση), προϋπολογισµού 2.200.000 €, τα οποία έχουν 

εκχωρηθεί και υλοποιούνται από την Περιφέρεια, ευρίσκονται δε σε φάση αξιολόγησης των 

προτάσεων που υποβλήθηκαν. Τα ΤΟΠΣΑ αφορούν ανέργους, νέους επιστήµονες και αγρότες 

ΤΟΠΕΚΟ (Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης), προϋπολογισµού 1.300.000 €, που αφορούν 

άτοµα µε αναπηρία ή ειδικές κατηγορίες. Τα ΤΟΠΕΚΟ υλοποιούνται από το Υπουργείο 

Εργασίας και στους δικαιούχους συµµετέχει η Περιφέρεια µέσω Αναπτυξιακών Συµπράξεων. 



Κοινωφελής Εργασία, προϋπολογισµού 6.562.500 €, για άνεργους και αγρότες, που 

υλοποιούνται από το Υπουργείο Εργασίας και στους δικαιούχους συµµετέχει η Περιφέρεια. 

 

Αντίστοιχα ζητήµατα αντιµετωπίζουν και άλλα προγράµµατα που συγχρηµατοδοτούνται από 

το ΕΚΤ, όπως τα Ιατροκοινωνικά Κέντρα, το Βοήθεια στον σπίτι, οι Βρεφικοί, βρεφονηπιακοί 

σταθµοί και τα Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης, καθώς και τα ΚΗΦΗ. 

 

«Είναι προφανές», τόνισε ο κ. Περγαντάς «ότι η αναστολή των διαδικασιών αυτών των 

προγραµµάτων οφείλεται στη µείωση του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε). 

Έχουµε κάνει µέχρι τώρα ενέργειες έντονης διεκδίκησης πόρων, κάτω απ΄το πρίσµα της 

αυξανόµενης ανεργίας της Στερεάς Ελλάδας και των οικονοµικών πιέσεων που αντιµετωπίζει 

η κοινωνία, και θα συνεχίσουµε να παρεµβαίνουµε και να αξιώνουµε την οµαλή συνέχιση των 

κοινωνικών προγραµµάτων. Θεωρώ ότι σε κοινή γραµµή µε την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, 

σε συνεχή επαφή µε την Περιφερειακή Ένωση ∆ήµων και των Βουλευτών της Στερεάς 

Ελλάδας, θα καταφέρουµε να διασώσουµε το πρόγραµµα και να υλοποιήσουµε τις δράσεις 

για την βελτίωση της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής των πολιτών. Η νέα κυβέρνηση πρέπει 

να αντιµετωπίσει αυτό το κρίσιµο ζήτηµα άµεσα, µε ευαισθησία, υπευθυνότητα και κυρίως 

συνέπεια απέναντι στις δεσµεύσεις της, που έχουν ως προτεραιότητα την αύξηση του Π∆Ε». 

 

2. Στο ζήτηµα της λειτουργίας της ΛΑΡΚΟ. 

 

Άµεσες ήταν οι αντιδράσεις της Περιφέρειας, στο ζήτηµα που προέκυψε σε σχέση µε τη 

λειτουργία της ΛΑΡΚΟ, εξαιτίας της λήξης των αδειοδοτήσεων της επιχείρησης. «Έκανα 

γραπτή παρέµβαση και επικοινώνησα αµέσως µε τον Υπηρεσιακό Υπουργό Περιβάλλοντος», 

είπε ο Περιφερειάρχης «Η διαρκής µας επαφή και ο συντονισµός των ενεργειών, είχε ως 

αποτέλεσµα να εξασφαλιστεί άµεσα η παράταση αδειοδότησης  άλλους 8 µήνες και να 

συνεχιστεί η λειτουργία της ΛΑΡΚΟ. Σε κάθε περίπτωση εµείς διεκδικούµε την παράταση των 

αναγκαίων αδειοδοτήσεων και την λειτουργία της ΛΑΡΚΟ, αφενός γιατί αποτελεί επένδυση 

στρατηγικού χαρακτήρα για την εθνική οικονοµία, αφετέρου γιατί διασφαλίζει σηµαντικό 

αριθµό θέσεων εργασίας στη Στερεά Ελλάδα.» 

 

Παράλληλα κατά τη συνεδρίαση, ο Περιφερειάρχης κ. Περγαντάς συνεχάρη για την εκλογή 

τους νέους βουλευτές – µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου και εξέφρασε την πεποίθηση 

ότι θα συνεχίσουν τη γόνιµη και εποικοδοµητική συνεργασία τους, επιδιώκοντας το καλύτερο 

για τη Στερεά Ελλάδα και την κοινωνία.  



«Σε κάθε θετικό βήµα της νέας κυβέρνησης», επεσήµανε ο κ. Περγαντάς «θα είµαστε δίπλα. 

Σε κάθε ενέργεια, όµως, που µπορεί να µην συµβαδίζει µε το συµφέρον της Περιφέρειας, 

εµείς θα αντιδρούµε και θα διεκδικούµε, προτάσσοντας πάνω απ΄όλα τη Στερεά Ελλάδα». 
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