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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχου Περγαντά, 

εντάχθηκαν στο Περιφερειακό πρόγραµµα του ΕΣΠΑ έργα προστασίας του 

περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας συνολικού προϋπολογισµού 4.297.451 €. 

 

Σε ρυθµούς πλήρους ενεργοποίησης κινείται το Περιφερειακό Πρόγραµµα ΕΣΠΑ της Στερεάς 

Ελλάδας, καθώς ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς υπέγραψε 

πρόσφατα τις εντάξεις πέντε νέων έργων περιβάλλοντος, που χρηµατοδοτούνται µε συνολικό 

προϋπολογισµό 4.297.451 €. Συγκεκριµένα πρόκειται για έργα που εµπίπτουν σε δύο µεγάλες 

κατηγορίες και ειδικότερα : 

 

Στη διαχείριση απορριµµάτων όπου εντάσσονται τα έργα : 

� «Επέκταση και αναβάθµιση Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) 

Θήβας», προϋπολογισµού 1.833.306 €, µε σκοπό την αύξηση της χωρητικότητας και 

τη βελτίωση των υποδοµών του ΧΥΤΑ, ο οποίος λειτουργεί και υποδέχεται τα 

απορρίµµατα της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής και Κεντρικής Βοιωτίας. 

� «Κατασκευή σταθµού µεταφόρτωσης απορριµµάτων ∆ήµου Ερέτριας», 

προϋπολογισµού 968.157 €, που περιλαµβάνει την προµήθεια και εγκατάσταση 

εξοπλισµού συµπίεσης και µεταφοράς των απορριµµάτων έτσι ώστε να 

ελαχιστοποιηθεί το κόστος και να αναβαθµιστούν οι συνθήκες µεταφοράς προς τον 

χώρο διάθεσης. 

 

Στην ύδρευση, αποχέτευση και διαχείριση λυµάτων, όπου εντάσσονται τα έργα : 



� «Κατασκευή δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης και οµβρίων» του ∆ήµου Καρπενησίου, 

προϋπολογισµού 282.758 €, στο πλαίσιο των ολοκληρωµένων σχεδίων των αστικών 

κέντρων της Στερεάς Ελλάδας. 

� «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τοπικού ∆ιαµερίσµατος Μαριολάτας» του 

∆ήµου ∆ελφών, προϋπολογισµού 431.730€, µε στόχο τη βελτίωση των συνθηκών 

τροφοδοσίας πόσιµου νερού. 

� «Νέος καταθλιπτικός αγωγός από τελικό αντλιοστάσιο προς το Βιολογικό Καθαρισµό 

Καρύστου», προϋπολογισµού 781.500, που αποσκοπεί στην ασφαλή σύνδεση του 

δικτύου λυµάτων της Καρύστου µε τη µονάδα επεξεργασίας και συντελεί στην άρση 

της περιβαλλοντικής όχλησης και στην αναβάθµιση της τουριστικής περιοχής. 

 

«Κάνουµε τις δεσµεύσεις µας πράξη» επισηµαίνει ο Περιφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς. 

«Από τις πρώτες µέρες της ανάληψης της αρµοδιότητας του ΕΣΠΑ είχαµε δεσµευτεί ότι θα 

ενεργοποιήσουµε πλήρως το πρόγραµµα και θα επιταχύνουµε τους ρυθµούς υλοποίησής του.  

Εντάσσουµε και χρηµατοδοτούµε χωρίς καθυστερήσεις τα ώριµα έργα των φορέων της 

Στερεάς Ελλάδας στοχεύοντας στην αποτελεσµατική υλοποίηση του προγράµµατος. ∆ίνοντας 

ιδιαίτερη βαρύτητα στην αναβάθµιση και προστασία του περιβάλλοντος και της δηµόσιας 

υγείας, υπογράφηκαν οι εντάξεις πέντε νέων έργων, που αφορούν τη διαχείριση νερών, 

λυµάτων και απορριµµάτων. Είναι βέβαια γνωστό πόσο πολύ χρήσιµα και αναγκαία είναι αυτά 

τα έργα και πόσο υψηλή προτεραιότητα έχουν στον προγραµµατισµό της αυτοδιοίκησης. 

Γι΄αυτό κι εµείς στη ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας αξιολογούµε άµεσα τις προτάσεις και 

προχωρούµε στην ένταξή τους και στη δέσµευση των αντίστοιχων συγχρηµατοδοτούµενων 

πόρων. 

Να τονίσουµε ότι το 2012 είναι µια χρονιά ιδιαίτερα δηµιουργική για το ΕΣΠΑ και µε την 

ενεργοποίηση όλων των φορέων και των δικαιούχων µπορεί να εξελιχθεί σε έναν πολύ 

αποδοτικό χρόνο για τις επιδόσεις της Στερεάς Ελλάδας στο πρόγραµµα. Επιδόσεις που δεν 

έχουν να κάνουν µόνο µε αριθµούς, αλλά µε πραγµατική ανταπόκριση στις ανάγκες του 

τόπου και των πολιτών». 
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