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«Σταθερή πρωτιά και το 2012 για τη Στερεά Ελλάδα στη διαχείριση του ΕΣΠΑ» 

δήλωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς, κατά τη 

συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 

 

Στη Λαµία, έγινε στις 30 Μαίου του 2012, η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού 

Συµβουλίου της Στερεάς Ελλάδας, µε 25 θέµατα, και µε συζήτηση για επίκαιρα θέµατα, βάσει 

του κανονισµού λειτουργίας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από τον Περιφερειάρχη Κλέαρχο 

Περγαντά στα εξής ζητήµατα : 

 

� Στη σταθερά πρώτη θέση της Στερεάς Ελλάδας στη διαχείριση του ΕΣΠΑ : 

 

Σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος (ΟΠΣ) 

του Υπουργείου Ανάπτυξης, συνεχίζεται και το 2012 η πρωτοκαθεδρία της Στερεάς Ελλάδας 

στους δείκτες απορροφητικότητας του ΕΣΠΑ. 

Όπως είναι γνωστό, στο τέλος του 2011, η Στερεά Ελλάδα βρέθηκε στην κορυφή των 

Περιφερειών µε τη µεγαλύτερη υλοποίηση έργων και απορρόφηση κονδυλίων που έφτασε σε 

ποσοστό 62,05 %. Σε σταθερή ανοδική τάση, συνεχίστηκε και τους πρώτους µήνες του 

2012, η αποτελεσµατική υλοποίηση του προγράµµατος, µε εξαιρετικές επιδόσεις και 

συγκεκριµένα : 

Στο εκχωρηµένο στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας πρόγραµµα του ΕΣΠΑ, προϋπολογισµού 

252,57 εκ. €, έχουν υπογραφεί συµβάσεις 286,17 (113,3 %) και η απορρόφηση ανέρχεται 

στα 162,39 εκ. € (64,3 %), ενώ ο µέσος όρος της χώρας κυµαίνεται σε ποσοστό 34,5 %. 

 

Όπως τονίζει ο Περιφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς : «Η Στερεά Ελλάδα καταγράφει άλλη 

µια συνεχόµενη πρωτιά, που είναι αποτέλεσµα σκληρής και επίπονης προσπάθειας, συνεχών 



συναντήσεων, διαρκούς παρακολούθησης της υλοποίησης των έργων, άµεσης επίλυσης 

προβληµάτων, καθώς και αποτελεσµατικής συνεργασίας µε όλους τους αρµόδιους. Όλοι µας, 

ο ίδιος ως Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες, το Περιφερειακό Συµβούλιο και τα 

Συλλογικά όργανα, η ∆ιαχειριστική Αρχή, οι εµπλεκόµενοι φορείς και οι δικαιούχοι, 

συντονίσαµε τις προσπάθειές µας για να επιτύχουµε αυτό το θετικό αποτέλεσµα. 

 

Η επίτευξη των στόχων του 2011 και του πρώτου τετραµήνου του 2012, µας δηµιουργεί 

ακόµα µεγαλύτερες προσδοκίες, για τη χρονιά που διανύουµε, που εν µέσω οικονοµικής 

κρίσης απαιτεί ακόµα µεγαλύτερη προσπάθεια και γρήγορο αποτέλεσµα. 

Αυτή την κρίσιµη και δύσκολη περίοδο, είναι επιβεβληµένο να συνεχίσουµε αποδοτικά και να 

συντονίσουµε τις ενέργειές µας, έτσι ώστε µέσα από την επιτυχηµένη υλοποίηση του ΕΣΠΑ 

να συµβάλλουµε στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στη διατήρηση της αγοράς εργασίας και 

στην προοπτική για ένα καλύτερο µέλλον για την Περιφέρεια και την κοινωνία».   

 

� Στις θετικές εξελίξεις για την υλοποίηση του έργου του 5ου Ενιαίου Λυκείου 

Λαµίας, προϋπολογισµού 7,4 εκ. €. 

 

Στην τοποθέτησή του ο Περιφερειάρχης, ανέφερε πως το έργο είναι ενταγµένο από την 

προηγούµενη Νοµαρχιακή Αρχή στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα της Φθιώτιδας και οι 

διαδικασίες έχουν προχωρήσει µέχρι την ολοκλήρωση της δηµοπράτησής του. Όπως είναι 

γνωστό, η µείωση του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων έχει δηµιουργήσει στασιµότητα 

στην υλοποίηση έργων που δεν έχουν συµβάσεις. 

«Εκτιµώντας την απόλυτη αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου» επεσήµανε ο κ. Περγαντάς 

«µε παρέµβασή µας εξασφαλίσαµε την κατ΄εξαίρεση έγκριση του Υπουργείου για την 

υπογραφή της σύµβασης του έργου. Η εξέλιξη αυτή είναι απολύτως θετική και θα 

συνεχίσουµε τις προσπάθειες για εξοµάλυνση της χρηµατοδοτικής ροής, έτσι ώστε να 

κατασκευαστεί το σχολικό κτίριο. Αυτή τη δύσκολη περίοδο, η Περιφέρεια όχι µόνο δεν 

αδρανεί, αλλά διεκδικεί κάθε δυνατότητα που µπορεί να εξασφαλίσει έργα χρήσιµα για τον 

τόπο µας και τους πολίτες». 

 

� Στη διαµόρφωση πολύ καλύτερων όρων για τη χρηµατοδότηση της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατά τη νέα, Ε΄προγραµµατική περίοδο 2014 

– 2020. 

 



Είναι γνωστό ότι η έναρξη των διαβουλεύσεων για τη διαµόρφωση των κανονισµών της 

Ε΄προγραµµατικής περιόδου, προέβλεπε κατ΄αρχάς δύο κατηγορίες περιφερειών : πάνω και 

κάτω από το 75 % του κοινοτικού µέσου όρου. Με αυτά τα δεδοµένα η Στερεά Ελλάδα θα 

εντασσόταν στις περιφέρειες άνω του 75 %. 

Όµως, ο Περιφερειάρχης πρότεινε και υποστήριξε τη δηµιουργία ενδιάµεσης κατηγορίας 

Περιφερειών (περιφέρειες σε µετάβαση µεταξύ του 75-90 % του µέσου όρου της ΕΕ) σε 

συγκλίνουσα κατεύθυνση µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πολλά Κράτη – Μέλη. 

 

«Ξεκινάµε τον σχεδιασµό του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 µε πολύ καλύτερους όρους» τονίζει ο κ. 

Περγαντάς «Η πρώτη εγκύκλιος για την κατάρτιση του νέου προγράµµατος, που εκδόθηκε 

πρόσφατα από το Υπουργείο Ανάπτυξης, θεσµοθετεί  την πρόταση που προωθήσαµε και 

υποστηρίξαµε όλο το διάστηµα των διαβουλεύσεων. 

Κι αυτό είναι µια πολύ ικανοποιητική, µια πολύ θετική εξέλιξη, αφού πλέον η Στερεά Ελλάδα 

αντιµετωπίζεται µε τις πραγµατικά επικρατούσες παραµέτρους, δηλαδή τις παραµέτρους της 

κρίσιµης οικονοµικής συγκυρίας, που επιβάλλουν µεγαλύτερη ενίσχυση, σε οικονοµικά 

µεγέθη, αλλά και διευρυµένο πεδίο επιλέξιµων δράσεων. 

 

Εµείς από σήµερα κιόλας αρχίζουµε µια διευρυµένη συνεργασία και διαβούλευση µε τους 

φορείς της Στερεάς Ελλάδας, έτσι ώστε συνθετικά και µε ανοιχτές διαδικασίες να 

διαµορφώσουµε το νέο µας συγχρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα. Έχοντας µια  καλύτερη 

αφετηρία για την Ε΄προγραµµατική περίοδο, µπορούµε να αξιοποιήσουµε τις νέες ευκαιρίες 

που αναδεικνύονται και ενδυναµωµένοι να προσπαθήσουµε να αντιµετωπίσουµε τη δύσκολη 

κατάσταση που βιώνει ο τόπος και οι πολίτες» 

 

 

Επίσης, στην ηµερήσια διάταξη, συζητήθηκαν πολύ σηµαντικά ζητήµατα για την έγκαιρη και 

αποτελεσµατική χρηµατοδότηση και υλοποίηση έργων, όπως η έγκριση σύναψης 

προγραµµατικών συµβάσεων και συγκεκριµένα : 

 

� Για την αποκατάσταση παλαιών µεταλλευτικών χώρων στη Φωκίδα, προκειµένου να 

υποβληθεί πρόταση ένταξης του έργου στο ΕΠΠΕΡΑΑ (ΕΣΠΑ). 

� Για την αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου του 3ου ∆ηµοτικού Σχολείου Χαλκίδας και 

την αναστήλωση του κτιρίου «Κύµα» στα Λουτρά Αιδηψού, µε σκοπό την υποβολή 

προτάσεων στο ΕΣΠΑ. 



� Για το έργο «Ανέγερση και εξοπλισµός Πολιτιστικού Πνευµατικού Κέντρου Ιεράς 

Μητρόπολης Χαλκίδας», προϋπολογισµού 3.000.000 €, για υποβολή πρότασης 

ένταξης στο Περιφερειακό Πρόγραµµα του ΕΣΠΑ. 

Πρόκειται για την κατασκευή και διαµόρφωση χώρων 1.795 τ.µ., που θα στεγάζει 

εκθέσεις, εκδηλώσεις, συνέδρια, διαλέξεις, λειτουργία σχολών (π.χ. γονέων, εκµάθησης 

νοηµατικής γλώσσας, κ.λ.π.), βιβλιοθήκες, χώρους φύλαξης ιερών σκευών και κειµηλίων 

κ.λ.π. Επιπλέον προβλέπεται η διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και απαραίτητων 

συνοδών έργων. 

� Για την ανάδειξη του φαραγγιού «Πάντα Βρέχει», περιοχή ιδιαίτερου φυσικού 

κάλλους στην Ευρυτανία. 

� Για τη συµµετοχή στην υλοποίηση του προγράµµατος «Μεσογειακό ∆ίκτυο 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (MEDeGOV), που χρηµατοδοτείται από την ΕΕ και για 

την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει εγκριθεί προϋπολογισµός 450.000 €.  

 

  Επιπλέον, η ηµερήσια διάταξη περιλάµβανε και ένα πολύ σηµαντικό θέµα για τον καθορισµό 

των εδρών επιβατηγών ∆ηµοσίας χρήσης αυτοκινήτων (ταξί) σύµφωνα µε τον πρόσφατο 

Νόµο 4070/2012.  

  Επί του θέµατος το Περιφερειακό Συµβούλιο αποφάσισε οµόφωνα τη διατήρηση των εδρών 

των ταξί στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 

  Ταυτόχρονα, σύµφωνα µε πρόταση του Περιφερειάρχη, θα προταθεί από την Ένωση 

Περιφερειών τροποποίηση του Νόµου, ώστε να δοθεί εξάµηνη παράταση µε σκοπό να γίνει 

µια λεπτοµερής διαβούλευση µε τους εµπλεκόµενους φορείς, έτσι ώστε, όπου χρειαστεί και 

συµφωνηµένα, να γίνουν εντός του διαστήµατος αυτού οι αναγκαίες αλλαγές. 
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