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Κύριε πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι, Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακοί Σύµβουλοι, 

εκπρόσωποι των θεσµικών, παραγωγικών και κοινωνικών φορέων και των 

κοµµάτων, µέλη της Περιφερειακής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης, φίλες και φίλοι, 

αγαπητοί εργαζόµενοι και συνεργάτες της Περιφέρειας, 

 

Η σηµερινή Ειδική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, είναι µια από τις πιο 

σηµαντικές µέρες της θητείας µας. Είναι η µέρα που κάνουµε µπροστά σας, δηµόσια, 

τον απολογισµό των πεπραγµένων µας του χρόνου που πέρασε, της πρώτης 

χρονιάς λειτουργίας της αιρετής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Κάνουµε δηµόσιο 

απολογισµό όπως προβλέπεται από τον «Καλλικράτη» κι όπως υπαγορεύεται από 

τη συνέπειά µας σε βασικές αρχές, όπως η διαφάνεια, η συµµετοχή και η ενηµέρωση 

των θεσµικών οργάνων, των φορέων και των πολιτών. 

 

Σήµερα σας παρουσιάζουµε τα αποτελέσµατα µιας µεγάλης και δύσκολης 

προσπάθειας και επίµονης δουλειάς όλων µας : του Περιφερειάρχη, των 

Αντιπεριφερειαρχών,  του Περιφερειακού Συµβουλίου και των Επιτροπών, καθώς και 

των εργαζόµενων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, που στάθηκαν συνεργάτες και 

συνοδοιπόροι σε µια επίπονη, αλλά και δηµιουργική διαδροµή. 

 

Αυτό το χρόνο που πέρασε, το 2011, προσπαθήσαµε µε συνέπεια και πρωτοβουλία 

να εφαρµόσουµε όσα δεσµευτήκαµε, είτε προεκλογικά, είτε σε κάθε δηµόσια 

παρουσία µας. Σήµερα νοιώθω πραγµατική ικανοποίηση, γιατί κοιτώντας προς τα 

πίσω, από τη στιγµή που ξεκινήσαµε µέχρι σήµερα, καταφέραµε να µη διαψεύσουµε  

τόσο τους ίδιους µας τους εαυτούς, όσο και την εµπιστοσύνη που µας έδειξε η 

κοινωνία των πολιτών της Στερεάς Ελλάδας. 

 

Όσα παρουσιάζονται σήµερα, είναι µια συνοπτική αναφορά των πιο σηµαντικών 

παρεµβάσεων, που έγιναν πραγµατικότητα κυρίως χάρη στη συνεργασία των 

φορέων της Στερεάς Ελλάδας, στη δική µας συλλογική δουλειά και στην αφοσίωση 
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όλων στον κοινό µας στόχο να δουλέψουµε συνθετικά και αποδοτικά για τον τόπο 

µας και τους πολίτες.  

Ελπίζω κι εσείς να διαπιστώσετε ότι, η προσπάθειά µας, απέδωσε καρπούς. 

Άλλωστε εσείς και όλοι οι πολίτες, είστε ο τελικός κριτής του έργου µας. 

 

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, 

Το 2011 είναι µια χρονιά – ορόσηµο για την Αυτοδιοίκηση. Είναι η χρονιά που 

σηµατοδοτεί ουσιαστικές αλλαγές στον αυτοδιοικητικό χάρτη της χώρας. Είναι η 

πρώτη χρονιά της εφαρµογής του θεσµού της αιρετής περιφέρειας. Αναµφίβολα, το 

2011 είναι και θα παραµείνει  ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην ιστορία αυτού του 

θεσµού και ένα µοναδικό βίωµα για όλους όσους και απ΄όποια θέση τον υπηρετούν. 

 

Σ΄αυτό τον απολογισµό λοιπόν είναι επιβεβληµένο να σταθούµε και να αναδείξουµε 

αυτή τη διαδικασία που µπορεί να φαίνεται αυτονόητη, πλην όµως είναι το θεµέλιο 

για την οργάνωση και τη λειτουργία της αιρετής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Επιπλέον ήταν και το πιο απαιτητικό ίσως κοµµάτι της δουλειάς µας. Μιας δουλειάς 

σύνθετης, µε νέους όρους και διαδικασίες, µε ασάφειες στο θεσµικό πλαίσιο και µε 

εµπλοκές σε κάθε βήµα της. Μιας δουλειάς που χρειάστηκε όλοι να δώσουµε τον 

καλύτερό µας εαυτό, να διαθέσουµε ατελείωτες ώρες και πάνω απ΄όλα να βάλουµε 

δηµιουργική διάθεση και ικανότητες προσαρµογής στις νέες συνθήκες του 

«Καλλικράτη». 

 

Πρώτο µας βήµα, η συγκρότηση και η λειτουργία των θεσµικών οργάνων, των 

υπηρεσιών και των διαχειριστικών λειτουργιών. Ακολουθώντας τον οδικό χάρτη για 

την αιρετή Περιφέρεια συγκροτήθηκαν τα θεσµοθετηµένα όργανα. 

 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο, ανώτατο συλλογικό όργανο της Στερεάς Ελλάδας, 

συνεδρίασε 17 φορές πραγµατοποιώντας 14 τακτικές και 3 ειδικές συνεδριάσεις, και 

εξετάζοντας 222 θέµατα. Το Περιφερειακό Συµβούλιο έχει αναδειχθεί σε θεµέλιο 

δηµοκρατικού προγραµµατισµού, όπου συζητούµε όλα τα θέµατα προγραµµατικής 

λειτουργίας της περιφέρειας, καθώς και σε βήµα διαλόγου, αφού σε κάθε συνεδρίαση  

έχει καθιερωθεί διαδικασία ενηµέρωσης, ερωτήσεων και απόψεων - προτάσεων για 

τα µεγάλα επίκαιρα θέµατα της Στερεάς Ελλάδας. Επιπλέον το Περιφερειακό 

Συµβούλιο αποτελεί έναν ανοιχτό χώρο έκφρασης πολιτών, συλλόγων και φορέων, 

µε κατάθεση κρίσιµων προβληµάτων, αιτήµατα συµπαράστασης και υποστήριξης και 

έκδοση ψηφισµάτων για πάµπολλα θέµατα που είναι πέρα απ΄τις αρµοδιότητες της 

περιφέρειας, πλην όµως επηρεάζουν τη ζωή της κοινωνίας. 
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Σηµαντικότατο θεσµικό όργανο για τη λειτουργία της Περιφέρειας είναι η Οικονοµική 

Επιτροπή, η οποία το 2011 συνεδρίασε 35 φορές και εξέτασε 1.156 θέµατα. 

 

Για την εύρυθµη λειτουργία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αξιοποιήσαµε τις 

δυνατότητες του «Καλλικράτη» και συγκροτήσαµε ένα ακόµα αιρετό θεσµικό όργανο, 

την Επιτροπή Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης, στην οποία µεταβιβάστηκαν οι 

αντίστοιχες αρµοδιότητες του Περιφερειακού Συµβουλίου. Η Επιτροπή δικαιώνει το 

λόγο της συγκρότησής της, λειτουργώντας σε τακτική βάση και έχοντας συνεδριάσει 

το 2011, 16 φορές εξετάζοντας 261 θέµατα. Ανάµεσά τους η Ειδική Συνεδρίαση µε 

την Ειδική Γραµµατέα του ΥΠΕΚΑ κ. Καραβασίλη, όπου συζητήθηκαν σηµαντικά 

περιβαλλοντικά ζητήµατα της Στερεάς Ελλάδας. 

 

Παράλληλα µε το Περιφερειακό Συµβούλιο και τις δύο επιτροπές, συνεδριάζει και η 

Εκτελεστική Επιτροπή, ως συλλογικό συντονιστικό και εκτελεστικό όργανο της 

περιφέρειας, η οποία έχει κάνει 15 συνεδριάσεις, στις οποίες συζητήθηκαν κρίσιµα 

ζητήµατα περιφερειακής πολιτικής και έχει πάρει αποφάσεις για 43 θέµατα. 

 

Όλα τα θεσµικά όργανα συνέρχονται και συνεδριάζουν µε βάση τους εγκεκριµένους 

κανονισµούς λειτουργίας τους και µε αρχές πλήρους διαφάνειας και ανοιχτής 

συµµετοχής, που υπερβαίνουν τις θεσµοθετηµένες διαδικασίες, αλλά αποτελούν για 

µας κεντρική αρχή συλλογικότητας και δηµοκρατίας. 

 

Επίσης συγκροτήσαµε σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον 

«Καλλικράτη» και µε γνώµονα την αντιπροσωπευτικότητα : 

- Την Περιφερειακή Επιτροπή ∆ιαβούλευσης, που αποτελείται από 60 µέλη, εκ των 

οποίων 20 πολίτες της Στερεάς Ελλάδας               & 

- Την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων 

 

Με προφανές ότι η συγκρότηση και η καλή λειτουργία των θεσµικών οργάνων, είναι 

το βασικό σηµείο για να δροµολογηθεί η εφαρµογή του νέου θεσµού της αιρετής 

περιφέρειας, εµείς ως περιφερειακή αρχή της Στερεάς Ελλάδας, επικεντρώσαµε 

εντατικά τις προσπάθειές µας, ειδικά το πρώτο τρίµηνο του 2011. 

Είναι εξίσου προφανές ότι η δουλειά αυτή απαιτεί και ένα σύνολο 

προπαρασκευαστικών διαδικασιών, όπως ο ορισµός των τριών µη εκλεγµένων – 

θεµατικών Αντιπεριφερειαρχών, η έκδοση κανονιστικών πράξεων µεταβίβασης 

άσκησης αρµοδιοτήτων και ανάθεσης τοµέων αρµοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες 
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και σε µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου, καθώς και η εκπόνηση και έγκριση 

κανονισµών λειτουργίας των συλλογικών οργάνων. 

 

Με κυρίαρχο µέληµα τη λειτουργικότητα της Περιφέρειας, την αντιµετώπιση των 

άµεσων αναγκών, και σε εναρµόνιση µε το θεσµικό πλαίσιο του «Καλλικράτη» 

συγκροτήσαµε : 

- Τα συντονιστικά όργανα πολιτικής προστασίας κατά περιφερειακή ενότητα 

- Τη διαρκή συντονιστική επιτροπή µε τον τίτλο «Κοµβικό Σηµείο Επαφής» για 

την τήρηση και επικαιροποίηση όλων των γεωχωρικών δεδοµένων. 

- Την οµάδα ∆ιοίκησης Έργου για την εφαρµογή του προγράµµατος ∆ιαύγεια 

 

Ταυτόχρονα : 

- Επιλέχθηκε από το Περιφερειακό Συµβούλιο Περιφερειακός Συµπαραστάτης του 

Πολίτη & της Επιχείρησης       & 

- Τοποθετήθηκε µετακλητός Εκτελεστικός Γραµµατέας για τον συντονισµό των 

υπηρεσιών. 

 

Το πρώτο διάστηµα της θητείας µας, η οργάνωση των υπηρεσιών ήταν µεγάλη µας 

προτεραιότητα. Η εξάµηνη καθυστέρηση µετάβασης σηµαντικών αρµοδιοτήτων 

όπως το ΕΣΠΑ στην αιρετή περιφέρεια, ήταν ένα σηµαντικό εµπόδιο που χρειάστηκε 

να ξεπεράσουµε, έτσι ώστε στις κοµβικές υπηρεσίες προγραµµατισµού και 

υλοποίησης έργων να επιτευχθεί η σύγκλιση και η οµογενοποίηση, χωρίς άλλη 

χρονοτριβή.  

 

Η διαδικασία αυτή, µεταξύ άλλων, περιλαµβάνει: 

- Την κατάταξη 946 µόνιµων και αορίστου χρόνου υπαλλήλων από τις πρώην 

Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και 109 υπαλλήλων από την πρώην κρατική περιφέρεια, 

µε τις µεταβιβαζόµενες από την 1η Ιουλίου 2011, αρµοδιότητες. 

- Την όσο το δυνατόν πιο ορθολογική τοποθέτηση προσωπικού στις αντίστοιχες 

υπηρεσίες και τον ορισµό προϊσταµένων Γενικών ∆ιευθύνσεων, ∆ιευθύνσεων & 

Τµηµάτων 

- Την έκδοση κανονιστικών πράξεων παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής στους 

προϊσταµένους των υπηρεσιών, µε σκοπό τη µείωση της γραφειοκρατίας και την 

απλούστευση των διαδικασιών. 
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Παρά τη στενότητα προσωπικού και πόρων, µεριµνήσαµε έτσι ώστε να διατεθεί στις 

περιφερειακές παρατάξεις, κατάλληλα εξοπλισµένος χώρος, καθώς και γραµµατειακή 

υποστήριξη. 

 

Οι ενέργειές µας είχαν πάντα τις εξής κατευθύνσεις:  

• Να διαµορφωθούν συνθήκες λειτουργικότητας και διασύνδεσης των 

περιφερειακών ενοτήτων, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται οι πολίτες και να 

παράγεται έργο.  

• Να περιορίζεται η γραφειοκρατία και οι επιτελικές λειτουργίες της έδρας της 

Περιφέρειας να συντελούν στη διαµόρφωση περιφερειακής συνείδησης. 

• Να διευκολύνεται η δουλειά όλων των παρατάξεων που συµµετέχουν στο 

Περιφερειακό Συµβούλιο, δουλειά χρήσιµη και πολύτιµη, αφού όλοι µαζί 

υπηρετούµε κοινό στόχο, προς όφελος της Στερεάς Ελλάδας και της 

κοινωνίας. 

• Να αναβαθµίζεται η λειτουργία των συλλογικών οργάνων και να αποτελούν 

καταξιωµένους και αξιόπιστους θεσµούς της Περιφέρειας. 

 
Παράλληλα µε τη θεσµική και διοικητική οργάνωση, τους πρώτους µήνες της θητείας 

µας έπρεπε να δροµολογήσουµε και την οικονοµική λειτουργία της Περιφέρειας, και 

το πράξαµε έγκαιρα, χωρίς την παραµικρή καθυστέρηση σε πληρωµές 

οποιασδήποτε φύσης. 

Στο τέλος Μαρτίου έχοντας ολοκληρώσει τις δύο πρώτες φάσεις της απογραφής των 

οικονοµικών και περιουσιακών στοιχείων, εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συµβούλιο, 

ο προϋπολογισµός του 2011, ο πρώτος προϋπολογισµός της αιρετής περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας. 

Μεριµνά µας, κατ΄αρχήν από πεποίθηση και επιπλέον ειδικά αυτή τη δύσκολη 

οικονοµική συγκυρία, ο περιορισµός των δαπανών και η χρηστή οικονοµική 

διαχείριση. 

 

Γι΄αυτό, µε σαφείς κατευθύνσεις, ο προϋπολογισµός του 2011 υλοποιήθηκε χωρίς 

παρεκκλίσεις και µε δύο βασικούς άξονες : 

Πρώτος άξονας : η τακτοποίηση των οφειλών και ο προγραµµατισµός έργων και 

επενδύσεων σε ρεαλιστική βάση, που δεν θα δηµιουργεί οικονοµικά ανοίγµατα 

δυσανάλογα των δυνατοτήτων µας. Με τον τρόπο αυτό η Περιφέρεια γίνεται µια 

αξιόπιστη δοµή για την ρευστότητα της αγορά του τόπου (προµηθευτές, εργολήπτες 

και συναλλασσόµενοι), χωρίς χρέη και καθυστερήσεις πληρωµών. 
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∆εύτερος άξονας : ο περιορισµός των εξόδων µε οικονοµίες κλίµακας. Από την 

ενοποίηση των υπηρεσιών προγραµµατισµού, τεχνικών έργων και αγροτικής 

οικονοµίας περιορίστηκαν οι λειτουργικές δαπάνες. Χαρακτηριστικά, στη Φθιώτιδα 

επετεύχθη η µείωση των δαπανών ενοικίων της τάξεως του 40 % και στη Φωκίδα 52 

%. 

 

Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι το ταµειακό µας υπόλοιπο στο τέλος του 2011 είναι 

36,5 εκ. €, ενώ οι υποχρεώσεις από το 2011 στο 2012 είναι µόνο 3 εκ. €. 

 

Κλείνοντας µε αυτά τα στοιχεία το πρώτο µέρος του απολογισµού του 2011, που 

αφορά στη συγκρότηση της αιρετής περιφέρειας, επανέρχονται στη µνήµη µου, οι 

προσωπικές µου δηλώσεις και δεσµεύσεις για την περίοδο προσαρµογής του 

«Καλλικράτη». Εξαρχής είχα δεσµευτεί µε σταθερότητα ότι εµείς στη Στερεά Ελλάδα 

θα είµαστε έτοιµοι και θα λειτουργούµε οργανωµένα πριν το πρώτο εξάµηνο. Με 

ευθύνη, προσήλωση στο στόχο µας, και σκληρή δουλειά η Περιφέρεια Στερεάς 

Ελλάδας κατάφερε να πρωτοπορεί σε αυτές τις διαδικασίες. Αν επιπλέον 

συνυπολογίσουµε και τη µεταβατικότητα της περιόδου σε θεσµικό και οικονοµικό 

επίπεδο, πιστεύουµε ότι έχουµε ήδη πετύχει σε πολύ ικανοποιητικό βαθµό την καλή 

οργάνωση της νέας µας αιρετής περιφέρειας, την οποία προγραµµατίζουµε να 

αναβαθµίσουµε ακόµα περισσότερο. 

 

Κυρίες και κύριοι, 

Ο χρόνος που µας πέρασε, ο πρώτος χρόνος της αιρετής περιφέρειας, η έναρξη της 

νέας περιόδου στον αυτοδιοικητικό χάρτη της χώρας, ήταν µια λευκή σελίδα. Μια 

λευκή σελίδα, που εµάς, ως πρώτη Περιφερειακή Αρχή µας προκάλεσε, να 

σχεδιάσουµε και να χαράξουµε την πορεία της δράσης µας. Με σχέδιο συγκεκριµένο 

και απαιτητικό για την πολύπλευρη και σύνθετη δραστηριότητα της περιφέρειας. 

 

Στο σηµείο αυτό θα αποτυπώσουµε τις ευρύτερες διαδικασίες προγραµµατισµού, οι 

οποίες απορρόφησαν µεγάλο µέρος των προσπαθειών µας και του χρόνου µας. Η 

ενεργοποίηση και κορύφωση αυτών των διαδικασιών, συντελείται πρακτικά το 

δεύτερο εξάµηνο του 2011, µε την πλήρη άσκηση των αρµοδιοτήτων 

προγραµµατισµού, τόσο σε επίπεδο ΕΣΠΑ, όσο και σε επίπεδο Εθνικών πόρων. 

 

Στην προγραµµατική διαδικασία, που δουλεύεται και παρακολουθείται στενά σε 

καθηµερινή  βάση, ξεχωρίζουµε το 2011 έξι σηµαντικούς σταθµούς : 
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Πρώτος σταθµός, η επιτάχυνση της υλοποίησης του ΕΣΠΑ.  

Κλείνοντας το πρώτο εξάµηνο του 2011 µια εποικοδοµητική συνεργασία µε τη Γενική 

Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και ξεκινώντας τον Ιούλιο από την 

παρουσίαση των δεδοµένων του ΕΣΠΑ για τη Στερεά Ελλάδα, στο Περιφερειακό 

Συµβούλιο, προχωρήσαµε τάχιστα στο ουσιαστικό στάδιο, δηλαδή στην 

αποτελεσµατική υλοποίησή του. 

Με διαρκείς παρεµβάσεις εξασφαλίσαµε το ποσοστό της υπερδέσµευσης του 

προγράµµατος, γεγονός που επιτρέπει να προχωρήσουµε στην, από 

χρηµατοδοτικής πλευράς, απρόσκοπτη υλοποίηση των έργων. 

  

Πραγµατοποιήσαµε ανοιχτές συναντήσεις για το ΕΣΠΑ σε κάθε περιφερειακή 

ενότητα : στη Βοιωτία, στη Φωκίδα, στην Εύβοια, στην Ευρυτανία, στη Φθιώτιδα. 

Συζητήσαµε διεξοδικά για την πορεία των έργων και ενεργοποιήσαµε τους τελικούς 

δικαιούχους, έτσι ώστε να επιταχύνουµε τους ρυθµούς υλοποίησης και 

απορρόφησης του προγράµµατος. 

 

Είχαµε διαρκή και στενή συνεργασία µε την ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, µε 

τον Επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ και µε τον επικεφαλής της οµάδας 

δράσης της ΕΕ για την Ελλάδα. 

 

Το τέλος του 2011 αποδείχτηκε εξαιρετικά παραγωγικό για την πορεία του ΕΣΠΑ στη 

Στερεά Ελλάδα : 

• Πρώτο και βασικό, προχωρήσαµε στην πλήρη εφαρµογή του προγράµµατος, 

µε εντάξεις ώριµων έργων. Το 2011 εντάχθηκαν στο πρόγραµµά µας 51 νέα 

έργα, αυξάνοντας µαζί µε τις τροποποιήσεις, τον προϋπολογισµό κατά 85 εκ. 

€. 

Επιπλέον στις εκχωρηµένες δράσεις για το Περιβάλλον, εντάχθηκαν συνολικά 39 

έργα, προϋπολογισµού 13,26 εκ. €, τα οποία αφορούν κυρίως διαχείριση 

απορριµµάτων και υδρεύσεις. 

• ∆εύτερον και εξίσου βασικό : το 2011 επιταχύνθηκε η υλοποίηση του συνόλου 

του προγράµµατος, που περιλαµβάνει 286 έργα συνολικού προϋπολογισµού 

413,86 εκ. €. Υπογράφηκαν συµβάσεις ύψους 70 εκ. €, ενώ δηλώθηκαν 

δαπάνες 48,7 εκ. €. 

 

Το 2011 στη Στερεά Ελλάδα, καταφέραµε µια µεγάλη πρωτιά : ξεπεράσαµε το στόχο 

που είχε τεθεί για το ΕΣΠΑ, φτάνοντας στην κορυφή των περιφερειών, µε τη 

µεγαλύτερη υλοποίηση έργων και απορρόφηση κονδυλίων. 
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Στο πρόγραµµά µας έχουν υπογραφεί συµβάσεις ύψους 253,6 εκ € και η 

απορρόφηση ανέρχεται στα 156,7 εκ €, δηλαδή σε ποσοστό 62 %, ενώ ο µέσος όρος 

της χώρας κυµάνθηκε σε ποσοστό 33,5 %. 

 

Είχαµε δηλώσει κατ΄επανάληψη ότι σκοπεύουµε να κάνουµε το ΕΣΠΑ ένα 

πραγµατικό εργαλείο ανάπτυξης για τη Στερεά Ελλάδα. Η Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική 

Αρχή, κάνοντας κυριολεκτικά αγώνα δρόµου, στάθηκε βασικός και συνεπής 

συνεργάτης σ΄αυτή την προσπάθεια, να αξιοποιήσουµε όλα τα κονδύλια για το καλό 

του τόπου µας και της κοινωνίας. 

 

∆εύτερος σταθµός της προγραµµατικής µας δράσης, η εκπόνηση των 

Επιχειρησιακών Σχεδιασµών για το καλάθι αγροτικών προϊόντων και για το σύνολο 

της Περιφέρειας έως το 2014. 

 

Σε δύο Ειδικές Συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου, µετά από µια ευρεία, 

εποικοδοµητική και ανοιχτή διαβούλευση, εγκρίναµε το επιχειρησιακό σχέδιο για το 

καλάθι αγροτικών προϊόντων της Στερεάς Ελλάδας. Έχουµε κάνει, ως Περιφέρεια, το 

πρώτο ολοκληρωµένο βήµα για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και την ανάπτυξη 

του πρωτογενή τοµέα. 

 

Παράλληλα έχουµε προχωρήσει στην εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

2012 – 2014, και ήδη εγκρίναµε  τον Στρατηγικό Σχεδιασµό. Εκπονούµε δηλαδή ένα 

βασικό προγραµµατικό εργαλείο, ένα ολοκληρωµένο και στοχευµένο σχέδιο για την 

ανάπτυξη της Περιφέρειας και των Υπηρεσιών της, µε σαφή προσανατολισµό και 

ακόµα σαφέστερες δράσεις για την επίτευξή του. 

 

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, αγαπητοί συνεργάτες και εργαζόµενοι, 

 

Τρίτος σταθµός της δράσης µας, τα κρίσιµα περιβαλλοντικά ζητήµατα, και ιδιαίτερα 

τα προβλήµατα της διαχείρισης των αστικών απορριµµάτων. 

 

Με πρωτοβουλία της Περιφέρειας διοργανώσαµε σύσκεψη µε τους ∆ήµους, και 

είχαµε συνάντηση εργασίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Στόχος µας η εξεύρεση 

άµεσης λύσης στο θέµα της διάθεσης των σκουπιδιών µε τη µορφή της κοινής, 

αποδεκτής, ρεαλιστικής και εφαρµόσιµης πρότασης, στην οποία πρέπει να 

καταλήξουν οι ΟΤΑ άµεσα.  
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Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στο θέµα αυτό, που είναι αρµοδιότητα και ευθύνη της 

πρωτοβάθµιας αυτοδιοίκησης, ανέλαβε ένα σύνθετο ρόλο : το ρόλο του υποκινητή, 

του συντονιστή και του υποστηρικτή των συνθετικών διαδικασιών που θα πρέπει να 

γίνουν από τους ΟΤΑ α΄βαθµού, έτσι ώστε η ανεξέλεγκτη και ελλειµµατική κατάσταση 

στη διαχείριση σκουπιδιών, σύντοµα να αποτελεί οριστικό παρελθόν για τη Στερεά 

Ελλάδα. 

 

Σταθµός τέταρτος : ο συντονισµός πρωτοβουλιών για την διατήρηση και αναβάθµιση 

της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στη Στερεά Ελλάδα. 

Μια διαδικασία που, πέρα από επαφές και συναντήσεις µε την ηγεσία του 

Υπουργείου, κορυφώθηκε συνθετικά µε την Ειδική Συνεδρίαση του Περιφερειακού 

Συµβουλίου για το Πανεπιστήµιο. 

 

Σ΄αυτή τη συνεδρίαση µε την ευρύτατη συµµετοχή εκπροσώπων θεσµικών, 

παραγωγικών και κοινωνικών φορέων, υπογράψαµε οµόφωνα την επιδίωξή µας :  το 

Πανεπιστήµιο, όχι µόνο να διατηρηθεί, αλλά να λειτουργεί βελτιωµένα, 

συνεισφέροντας στην εκπαιδευτική, πνευµατική και κοινωνικο – οικονοµική ανάπτυξη 

του τόπου µας. 

 

Προς αυτή την κατεύθυνση θα δώσουµε όλες µας τις δυνάµεις για µια ποιοτική και 

αναβαθµισµένη τριτοβάθµια εκπαίδευση στη Στερεά Ελλάδα. 

 

Πέµπτος σταθµός : µια σηµαντική κίνηση της Περιφέρειας για την τόνωση της 

επιχειρηµατικότητας και το άνοιγµά της σε διεθνείς αγορές. 

 

Αξιοποιώντας την εµπειρία της Βοιωτίας, και συνεχίζοντας τη συνεργασία 

υπογράψαµε µνηµόνιο µεταξύ των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Jiangxi της 

Κίνας. 

 

Μια συµφωνία που έχει ως στόχο την καλλιέργεια και την ανάπτυξη οικονοµικών 

συνεργασιών στους τοµείς του τουρισµού, της βιοµηχανίας και των αγροτικών 

προϊόντων. 

 

Ένα πλαίσιο συνεργασίας ανάµεσα στις δύο Περιφέρειες, που, επισφραγίστηκε µε 

την πρόσφατη επίσκεψη της αντιπροσωπείας µας στην Κίνα, και µπορεί να 

αξιοποιηθεί από τον επιχειρηµατικό κόσµο, για να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα, η 

εξωστρέφεια και η οικονοµία της Στερεάς Ελλάδας. 
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Έκτος σταθµός ο προγραµµατισµός, η χρηµατοδότηση, παρακολούθηση και 

διαχείριση ενός ευρύτατου συνόλου δηµόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, και πιο 

συγκεκριµένα : 

 

Από το ΕΣΠΑ και τις 30 Συλλογικές Αποφάσεις που χειρίζεται η Περιφέρεια 

χρηµατοδοτούνται εκατοντάδες έργα και δράσεις της Περιφέρειας, των ∆ήµων και 

άλλων φορέων. Έργα οδοποιίας, αναβάθµισης του αστικού περιβάλλοντος, 

χωροταξικού σχεδιασµού, σχολικών υποδοµών, υγείας και πρόνοιας, πολιτισµού και 

τουρισµού, βελτίωσης του περιβάλλοντος, ύδρευσης, αποχέτευσης, υποδοµών του 

πρωτογενή τοµέα και αντιπληµµυρικής προστασίας. 

 

Θέλω να επισηµάνω, ότι ειδικά για τα έργα των εθνικών πόρων, και εξαιτίας της 

εξαιρετικά δύσκολης οικονοµικής συγκυρίας της χώρας, το 2011 δώσαµε πραγµατική 

µάχη µε τις κεντρικές υπηρεσίες, και πετύχαµε – πάντα τηρουµένων των αναλογιών 

– σε ικανοποιητικό βαθµό την εξοµάλυνση της χρηµατοδοτικής ροής και τη συνέχιση 

πολλών έργων. Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι, µε επίµονες παρεµβάσεις, 

καταφέραµε τη συνέχιση της χρηµατοδότησης της ΣΑΕΠ 766, που περιλαµβάνει 

σηµαντικά έργα της Περιφέρειας, ειδικά στον τοµέα της οδοποιίας. 

 

Στο πλαίσιο του προγραµµατισµού και της διεκδίκησης κονδυλίων για έργα και 

ενέργειες στη Στερεά Ελλάδα, µέσα στο 2011, εκπονήσαµε και υποβάλλαµε 

προτάσεις για ένταξη στα τοµεακά προγράµµατα του ΕΣΠΑ, συνολικού 

προϋπολογισµού 51 εκ. €,που αφορούν την ψηφιακή σύγκλιση, το περιβάλλον, τις 

δράσεις δηµόσιας υγείας και την αγροτική ανάπτυξη. Από τις προτάσεις αυτές ήδη 

εντάχθηκαν δύο έργα ύψους 28,3 εκ. €, ενώ τα υπόλοιπα βρίσκονται σε φάση 

αξιολόγησης. Συγκεκριµένα εντάχθηκαν τα : 

«Αρδευτικά δίκτυα Λιβαδειάς», προϋπολογισµού 11,2 εκ €           & 

«Αποχέτευση και επεξεργασία λυµάτων  οικισµών περιοχής ταµιευτήρα Μόρνου» 

προϋπολογισµού 17,1 εκ €.  

 

Ακόµα, µέσω των επενδυτικών νόµων διαχειριζόµαστε  επενδυτικά σχέδια στη 

Στερεά Ελλάδα και βαίνουν προς ολοκλήρωση 258 σχέδια, συνολικού 

προϋπολογισµού 244,5 εκ. €, ενώ βρίσκονται σε φάση αξιολόγησης και υπαγωγής 

και άλλες προτάσεις. 
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Επιπλέον µέσω των Αναπτυξιακών µας Επιχειρήσεων υλοποιούµε προγράµµατα 

LEADER της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου, που αφορούν σε παρεµβάσεις 

ανάπτυξης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας (έργα ιδιωτών), καθώς και σε 

δηµόσια έργα : στην Φθιώτιδα, συνολικού προϋπολογισµού 13 εκ. €, στην Εύβοια, 

11,3 εκ. €, καθώς και στην Φωκίδα. 

 

Κυρίες και κύριοι, 

Το 2011 η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, καταγράφει στο ενεργητικό της την 

υλοποίηση ενός µεγάλου και πολύπλευρου έργο. Το 2011 είναι µια χρονιά, που οι 

δραστηριότητες για την οργάνωση και συγκρότηση του θεσµού της αιρετής 

περιφέρειας, όχι µόνο δεν λειτούργησαν εις βάρος της αποδοτικότητας, αλλά 

αντίθετα ήταν µια πολύ παραγωγική και αποτελεσµατική περίοδος. 

 

Αυτό το χρόνο υλοποιήσαµε, ξεκινήσαµε και δροµολογήσαµε µια σειρά σηµαντικών 

παρεµβάσεων σε κάθε γωνιά της Στερεάς Ελλάδας. Και επειδή η αιρετή περιφέρεια, 

είναι η ιστορική συνέχεια του κύκλου των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, η εξέλιξη 

των έργων, φυσικά έχει αναφορές στη θητεία των προηγούµενων Νοµαρχών και 

Νοµαρχιακών Αρχών, που είχαν τη δική τους συνεισφορά, τη δική τους συµβολή 

σ΄αυτή τη δραστηριότητα. 

 

Στους 12 µήνες που πέρασαν  έγιναν πολλά. Έχετε ήδη στα χέρια σας αναλυτικά 

στοιχεία και για την οικονοµία του χρόνου θα αναφερθούµε συνοπτικά στους 

σηµαντικότερους τοµείς της δράσης µας. 

Ξεκινούµε από τον τοµέα των µεταφορών, που περιλαµβάνει τα έργα οδοποιίας και 

των λιµανιών.  

Το 2011, πέρα από τα έργα που ολοκληρώθηκαν, δηµοπρατήσαµε και υλοποιούµε 

130 οδικά έργα συνολικού προϋπολογισµού 258 εκ. €. Ενδεικτικά αναφέρουµε : 

 

• Στη Βοιωτία, η ολοκλήρωση του µεγάλου οδικού άξονα της νότιας πλευράς 

«Θίσβη – Κανάβαρι» και ο ανισόπεδος κόµβος των Βαγίων στο δρόµο Θήβα 

Λιβαδειά. 

 

• Στην Ευρυτανία οι δρόµοι από τη Βαρβαριάδα στα Άγραφα και «Σαρκίνη – 

Καταβόθρα» 
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• Στην Εύβοια οι οδικοί άξονες «Ραπταίοι – Στύρα – Νέα Στύρα», «Στενή – 

Στρόπωνες – Μετόχι» και η παράκαµψη Αγίου Νικολάου Γιάλτρων. 

• Στη Φθιώτιδα η ολοκλήρωση του δρόµου Αταλάντη – όρια Νοµών Φθιώτιδας 

& Βοιωτίας, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη δύο έργα βελτίωσης και 

διαπλάτυνσης στις δύο «εισόδους» του δρόµου, στις περιοχές Αταλάντης και 

Ελάτειας.  

 

• Στη Φωκίδα ο δρόµος από την Άµφισσα στο Λιδωρίκι και οι δρόµοι 

«Πενταγιοί – Αρτοτίνα» και «Γαλαξείδι – Πέντε-όρια» 

 

Παράλληλα διεκδικήσαµε και πετύχαµε την χρηµατοδότηση για την υλοποίηση 

µεγάλων παρεµβάσεων στο εθνικό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας, όπως ο δρόµος 

«Λαµία – Καρπενήσι, µε παρακάµψεις Μάκρης και Μακρακώµης», ο οποίος 

πρόκειται να δηµοπρατηθεί στις αρχές Μαρτίου. 

 

Επιπλέον, υλοποιούµε σηµαντικά λιµενικά έργα, προϋπολογισµού 25,3 εκ. €, µε 

προτεραιότητα τα λιµάνια της Κύµης, της Καρύστου και του Μαντουδίου. 

 

Επιδίωξή µας είναι να αναβαθµίσουµε το οδικό δίκτυο της Στερεάς Ελλάδας και να το 

αναδείξουµε σε οριζόντια παράµετρο για την τουριστική, οικονοµική και κοινωνική 

ανάπτυξη του τόπου µας.  

Επιδίωξή µας είναι να διεκδικήσουµε και να πετύχουµε : 

• Την ολοκλήρωση του ΠΑΘΕ και την κατασκευή του αυτοκινητόδροµου 

κεντρικής Ελλάδας Ε 65. 

• Την ολοκλήρωση των µελετών και των έργων του εθνικού οδικού δικτύου, µε 

προτεραιότητα τους δρόµους της Εύβοιας, χωρίς βεβαίως να 

παραγνωρίζουµε και τις ανάγκες όλων των περιφερειακών ενοτήτων. 

 

 

 

Συνεχίζουµε µε τον τοµέα των υποδοµών εκπαίδευσης. 

 

Το χρόνο που πέρασε ολοκληρώθηκαν, δηµοπρατήθηκαν και είναι σε εξέλιξη, νέα 

κτίρια και παρεµβάσεις βελτίωσης, αναβάθµισης και επέκτασης, συνολικού 

προϋπολογισµού 57 εκ €, σε υποδοµές όλων των βαθµίδων της εκπαίδευσης. 

Ενδεικτικά αναφέρουµε : 
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• Το ∆ηµοτικό Σχολείο στο Μαυροµάτι της Βοιωτίας. 

• Τα ∆ηµοτικά Σχολεία Μαντουδίου και ∆ιρφύων στην Εύβοια, όπου οι τεχνικές 

µας υπηρεσίες ολοκληρώνουν 29 σχολικά έργα, τα περισσότερα µε 

χρηµατοδότηση του ΕΣΠΑ. 

• Το Ενιαίο Σχολικό Συγκρότηµα (Γυµνάσιο – Λύκειο) Λαµίας και το ∆ηµοτικό 

Σχολείο Εχιναίων στη Φθιώτιδα. 

 

Ανάµεσα στις υποδοµές που χρηµατοδοτούµε από το ΕΣΠΑ είναι και έργα για την 

στήριξη της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της Στερεάς Ελλάδας. Είναι : 

• Το έργο επισκευών και διαρρυθµίσεων της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδηµίας 

Λαµίας, που θα πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες του Πανεπιστηµίου         & 

• Το νέο κτίριο του ΤΕΙ της Άµφισσας, µια µεγάλη παρέµβαση, µια µεγάλη 

απάντηση στα χρόνια αιτήµατα της εκπαιδευτικής κοινότητας και της τοπικής 

κοινωνίας 

  

 

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, 

 

Προχωρούµε στον τοµέα του περιβάλλοντος, έναν τοµέα για τον οποίο έχουµε 

ενεργοποιήσει πλήρως το Περιφερειακό µας Πρόγραµµα του ΕΣΠΑ, µαζί µε το 

εκχωρηµένο ποσό των 80 περίπου εκατοµµυρίων €, από το ΕΠ.ΠΕΡ.Α.Α.  

 

Το 2011 εντάξαµε στο ΕΣΠΑ και χρηµατοδοτούµε 14 έργα περιβάλλοντος, 

προϋπολογισµού 8,64 εκ. €, που αφορούν υδρεύσεις και αποχετεύσεις, καθώς και το 

έργο της συλλογής και αποµάκρυνσης επικίνδυνων αποβλήτων στις περιοχές των 

∆ήµων ∆ιρφύων – Μεσσαπίων & Λοκρών, που υλοποιείται από τις υπηρεσίες της 

Περιφέρειας.  

 

Επίσης, αξιοποιώντας τα εκχωρηµένα κονδύλια του ΕΠΠΕΡΑΑ, το 2011 εντάχθηκαν 

συνολικά 39 έργα, συνολικού προϋπολογισµού 13,26 εκ €. Είναι έργα που αφορούν 

την αναβάθµιση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της 

Στερεάς Ελλάδας, όπως : 

• Η υδροδότηση των τοπικών κοινοτήτων Νεοχωρακίου και Ελαιώνα του 

∆ήµου Θήβας, µε τροφοδότηση και διύλιση νερού από το Μόρνο. 

• Η αποκατάσταση ΧΑ∆Α και η προµήθεια εξοπλισµού, προκειµένου να 

εκσυγχρονιστούν οι συνθήκες διαχείρισης απορριµµάτων στην Περιφέρεια. 
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Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνεργάτες. 

 

Σηµαντική προτεραιότητα των παρεµβάσεών µας είναι ο τοµέας της υγείας και της 

κοινωνικής µέριµνας. 

 

Με συνολικό προϋπολογισµό 32 εκ. €, έχουν ενταχθεί και χρηµατοδοτούνται από 

ΕΣΠΑ, δράσεις για τον εκσυγχρονισµό του νοσοκοµειακού και ξενοδοχειακού 

εξοπλισµού των δοµών υγείας και πρόνοιας της Περιφέρειας, καθώς και σηµαντικά 

έργα βελτίωσης και κατασκευής νέων κτιριακών εγκαταστάσεων.  

 

Ανάµεσά τους : 

 

 

• Η ανακατασκευή της παλιάς πτέρυγας και προµήθεια εξοπλισµού του 

ιδρύµατος κοινωνικής πρόνοιας της Ευρυτανίας, που δηµοπρατήθηκε το 

2011. 

• Η βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Γενικού Νοσοκοµείου 

Καρπενησίου, που εντάχθηκε το 2011 στο ΕΣΠΑ. 

• Η ανακατασκευή του παλιού Νοσοκοµείου της Λαµίας και η ένταξή του στο 

νέο συγκρότηµα, έργο που η σύµβασή του υπογράφηκε το 2011 και είναι ήδη 

σε εξέλιξη. 

 

• Και βέβαια, η κορυφαία µας παρέµβαση να εντάξουµε στο ΕΣΠΑ και να 

χρηµατοδοτήσουµε µε 22 εκ. € το νέο κτίριο του Νοσοκοµείου της Χαλκίδας. 

Μια παρέµβαση που συνέβαλε καθοριστικά στην εξοµάλυνση της 

χρηµατοδότησης του έργου, συνολικής δηµόσιας δαπάνης περίπου 70 εκ. €, 

από εθνικούς πόρους και στη δυνατότητα ολοκλήρωσης του µεγάλου αυτού 

έργου για την αναβάθµιση των συνθηκών υγείας στην Εύβοια και στην 

περιφέρειά µας. 

 

Επόµενος τοµέας, ο τοµέας του πολιτισµού και τουρισµού. 

 

Χρηµατοδοτούµε από το Περιφερειακό µας πρόγραµµα του ΕΣΠΑ, υλοποιούµε και 

έχουµε σε εξέλιξη µεγάλα έργα, συνολικού προϋπολογισµού 20,6 εκ € για την 
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προστασία και την ανάδειξη των µνηµείων της Στερεάς Ελλάδας, καθώς και για την 

προβολή και αξιοποίηση του πλούσιου πολιτιστικού, ιστορικού, αρχαιολογικού και 

φυσικού αποθέµατος του τόπου µας. 

 

Ενδεικτικά αναφέρουµε : 

• Τη στερέωση και  αποκατάσταση της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου στο 

Κάστρο της Σκύρου. 

• Την αποκατάσταση του Μεσαιωνικού Πύργου στα Πολιτικά της Εύβοιας 

• Την επανέκθεση των προϊστορικών, κλασσικών και βυζαντινών αρχαιοτήτων 

στο Μουσείο της Θήβας. 

• Την ανάδειξη και αξιοποίηση ορεινών µονοπατιών και τοπίων φυσικού 

κάλλους. 

 

Παράλληλα, ήδη εκπονείται το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του Τουρισµού και σε λίγες 

µέρες δίνεται σε δηµόσια διαβούλευση. 

 

 

Τέλος, θα αναφερθούµε στον τοµέα της αγροτικής ανάπτυξης, τοµέας σηµαντικός για 

την οικονοµική και παραγωγική ζωή του τόπου µας.  

Αξιοποιούµε τις δυνατότητες του προγράµµατος Αλ. Μπαλτατζής του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης για την υλοποίηση αναγκαίων και πολύ σπουδαίων έργων για 

την οικονοµία του πρωτογενή τοµέα και ενδεικτικά : 

• Το αρδευτικό δίκτυο της Ανατολικής Βίστριζας, που υποβάλλαµε 

επικαιροποιηµένα τεύχη το 2011, και η δηµοπρασία του έχει προγραµµατιστεί 

για τις 28 Φεβρουαρίου. 

• Το αρδευτικό έργο του Ελαιώνα της Άµφισσας, για το οποίο έχει ήδη 

υπογραφεί η σύµβαση κατασκευής του και µε την υλοποίησή του, αξιοποιείται 

είναι σπουδαίο παραγωγικό, αλλά  ιστορικό απόθεµα της Στερεάς Ελλάδας.  

 

Παράλληλα, αξιοποιούµε τους πόρους των συλλογικών µας αποφάσεων και έχουµε 

στενή συνεργασία µε το Υπουργείο, έτσι ώστε να χρηµατοδοτηθούν και να 

υλοποιηθούν χρήσιµες υποδοµές για την αγροτική οικονοµία, που θα 

εκσυγχρονίζουν τις συνθήκες καλλιέργειας και παράλληλα θα προστατεύουν τους 

υδάτινους πόρους. 

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, αγαπητοί εργαζόµενοι και συνεργάτες της 

Περιφέρειας, 
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Στην αναδροµή της πορείας µας µέσα στο 2011, µπορεί να σταθήκαµε µόνο στους 

βασικούς τοµείς της δραστηριότητάς µας, αλλά αναβίωσαν πολλά, πάρα πολλά 

γεγονότα δηµιουργικής προσπάθειας. Άλλωστε δεν µπορούν να ειπωθούν όσα 

ζήσαµε στις 365 µέρες αυτής της διαδροµής. 365 µέρες επίπονης δουλειάς και 

δεκάδες χιλιάδες στιγµές, που η κάθε µια τους έχει την δική της µοναδική σηµασία 

στο αποτέλεσµα. 

  

Κινητήρια δύναµη αυτής της πολύ δύσκολης χρονιάς είναι η συµµετοχή, η στήριξη, η 

ενθάρρυνση, η αναγνώριση, ακόµα και η κριτική που εσείς οι ίδιοι ως µέλη των 

θεσµικών µας οργάνων, αλλά και φορείς και οι πολίτες µας έκαναν, για να πετύχουµε 

τους στόχους µας. Να οργανώσουµε έγκαιρα και αποτελεσµατικά την αιρετή 

Περιφέρεια και να την συγκροτήσουµε σε µια δοµή ανοιχτή, λειτουργική, 

αποτελεσµατική και ικανή να παράξει έργο.  

 

Στον κύκλο της χρονιάς που πέρασε, συναντηθήκαµε, συνεργαστήκαµε, δουλέψαµε, 

αγωνιστήκαµε, διεκδικήσαµε, µε πολλούς θεσµικούς, παραγωγικούς  και κοινωνικούς 

φορείς. Κλείνοντας, θέλω ειλικρινά να ευχαριστήσω έναν – έναν χωριστά και όλους 

µαζί  για τη συµµετοχή, την παρουσία και τη συµβολή στην προσπάθειά µας και στον 

κοινό µας στόχο να κάνουµε τη Στερεά Ελλάδα σύγχρονη και δυναµική Περιφέρεια. 

 

Σας ευχαριστώ.  

   

 

 

  

 


