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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πραγµατοποιήθηκε στις 30 Ιανουαρίου η τακτική συνεδρίαση του
Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας, όπου συζητήθηκαν
σηµαντικά θέµατα για το περιβάλλον, την τουριστική προβολή και την
επιτάχυνση υλοποίησης έργων

Συνήλθε στη Λαµία στις 30 Ιανουαρίου το Περιφερειακό Συµβούλιο Στερεάς
Ελλάδας µε 16 θέµατα στην ηµερήσια διάταξη, από τα οποία ξεχωρίζουν :

1. Η συµµετοχή της Περιφέρειας σε προγραµµατική σύµβαση µε το Εθνικό
Μετσόβειο Πολυτεχνείο στο πρόγραµµα «Χρώµιο στο υπόγειο υδάτινο
σύστηµα της λεκάνης του Ασωπού : τεχνολογίες και µέτρα αποκατάστασης»,
συνολικού προϋπολογισµού 2.708.267 €, που συγχρηµατοδοτείται κατά 50 %
περίπου από την Ευρωπαίκή Ένωση στο πλαίσιο του LIFE +.

Πρόκειται για µια σηµαντική περιβαλλοντική παρέµβαση της Περιφέρειας µε
στόχο την εκτίµηση της συγκέντρωσης εξασθενούς χρωµίου στον υπόγειο
υδροφόρο ορίζοντα στη λεκάνη του Ασωπού και στον προσδιορισµό
τεχνολογιών αφαίρεσης του χρωµίου σε συνδυασµό µε πρόσθετες θεσµικές
και διοικητικές διαδικασίες.

2. Το πρόγραµµα τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
για το 2012, ύψους 120.000 €, το οποίο περιλαµβάνει :

τη συµµετοχή της Περιφέρειας σε τουριστικές εκθέσεις – εθνικές και
εξωτερικού -, καθώς και ενέργειες διαφήµισης και προβολής µε
πολύγλωσσους τουριστικούς οδηγούς και χάρτες, µε θεµατικά έντυπα, µε
παραγωγή οπτικο-ακουστικού υλικού και αξιοποίηση διαδικτυακών
υπηρεσιών.

Σκοπός της ενέργειας είναι η ανάδειξη του πλούσιου φυσικού και πολιτιστικού
αποθέµατος της Στερεάς Ελλάδας, έτσι ώστε να αποτελέσει πόλο έλξης για
την εισροή ντόπιων και ξένων επισκεπτών και την τουριστική αξιοποίηση της
περιφέρειας.

3. Η συζήτηση και ψήφιση θεµάτων που αφορούν τη δροµολόγηση και
προώθηση διαδικασιών για την επιτάχυνση της υλοποίησης σηµαντικών
έργων στη Στερεά Ελλάδα, όπως :

- Η ολοκλήρωση του δρόµου Θίσβη – Κανάβαρι Βοιωτίας, προϋπολογισµού
34 εκ. €.
- Η κατασκευή του δρόµου Λαµία – Καρπενήσι στο τµήµα Λαµία –
Μακρακώµη, προϋπολογισµού 25 εκ. €
- Η κατασκευή της οδού σύνδεσης ΠΑΘΕ – Πορθµείο Γλύφας
προϋπολογισµού 7 εκ. €
- Η επέκταση του λιµανιού της Γλύφας, προϋπολογισµού 1,9 εκ. €.
- Η αποχέτευση και επεξεργασία λυµάτων οικισµών περιοχής Μόρνου ∆ήµου
Λιδορικίου, προϋπολογισµού 17,1 εκ. €.

Μια ουσιαστική και παραγωγική συνεδρίαση χαρακτήρισε την τακτική
συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου ο Περιφερειάρχης Κλέαρχος
Περγαντάς, τονίζοντας :
«Είναι µια συνεδρίαση που επισφραγίζει όσα παρουσιάσαµε σήµερα στον
απολογισµό µας, στην ειδική συνεδρίαση που προηγήθηκε.
Σε κάθε µας συζήτηση στο Περιφερειακό Συµβούλιο και στα συλλογικά
όργανα επιβεβαιώνουµε ότι γίνεται µια µεγάλη και διαρκής προσπάθεια για να
αξιοποιήσουµε, ειδικά αυτή τη δύσκολη περίοδο, κάθε δυνατότητα για να
υλοποιηθούν σηµαντικά έργα στη Στερεά Ελλάδα.

‘Όπως τόνισα και στον απολογισµό, διανύσαµε µια πολύ δύσκολη και
δηµιουργική χρονιά. Παρά τις αδυναµίες, τις ατέλειες και τις δυσλειτουργίες
του θεσµού του Καλλικράτη, που χρειάζεται βελτιώσεις, και µε δεδοµένη την
παρατεταµένη ύφεση της χώρας, µε τη δουλειά µας στην Περιφέρεια
καταφέραµε να κάνουµε πολλά βήµατα µπροστά τόσο στις διαδικασίες
λειτουργίας, όσο και στη χρηµατοδότηση και υλοποίηση των έργων.
Αυτή την εποχή, που το κράτος φαίνεται ελλειµµατικό και αµήχανο, όλοι µας,
Περιφερειακή Αρχή και αντιπολίτευση, δουλεύουµε συνθετικά, συζητούµε µε
πολιτικό πολιτισµό και είτε συµφωνώντας, είτε διαφωνώντας έχουµε επιτύχει
να βάλουµε θετικό πρόσηµο στη χρονιά που πέρασε.»

