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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας :  

Με πρόταση του Περιφερειάρχη συµφωνήθηκε το κλείσιµο και η 

συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη γενική απεργία που 

προτίθενται να προχωρήσουν  ΓΣΕΕ και Α∆Ε∆Υ την Τετάρτη 6 Νοεµβρίου. 

 

 

 

Πραγµατοποιήθηκε την Πέµπτη 24 Οκτωβρίου στη Λαµία η τακτική συνεδρίαση του 

Περιφερειακού Συµβουλίου, που ξεκίνησε µε συζήτηση για κρίσιµα και επίκαιρα 

ζητήµατα πριν την ηµερήσια διάταξη. 

Στην εναρκτήρια τοποθέτησή του ο Περιφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς, επεσήµανε 

πως  

- Παρά το ότι οδεύουµε στο τέλος του 2013 και παρά τις κυβερνητικές 

διαβεβαιώσεις, δεν έχουν ακόµα αποδοθεί στις Περιφέρειες τα χρήµατα που 

δικαιούνται (ΚΑΠ), µε αποτέλεσµα τις µεγάλες δυσχέρειες στον περιφερειακό 

προγραµµατισµό. 

- Στο έκτακτο συνέδριο της Ένωσης Περιφερειών µε κεντρικό θέµα τα 

οικονοµικά των Περιφερειών, επιβεβαιώθηκε πως η στάση του κράτους 

υποβαθµίζει την αυτοδιοίκηση και απαξιώνει τις αιρετές περιφέρειες 
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Έτσι, πρότεινε  και συµφωνήθηκε οµόφωνα στο Περιφερειακό Συµβούλιο: 

 

Το κλείσιµο και η συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο της 

γενικής απεργίας που προτίθενται να προχωρήσουν η ΓΣΕΕ και η Α∆Ε∆Υ την Τετάρτη 

6 Νοεµβρίου. 

 

Επίσης το Περιφερειακό Συµβούλιο εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο να ζητήσει από την 

Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Εύβοιας την αποµάκρυνση των ΜΑΤ και των αστυνοµικών 

δυνάµεων από το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας. 

Εξάλλου πάγια θέση του Περιφερειακού Συµβουλίου είναι ότι τα κοινωνικά και 

εργασιακά προβλήµατα επιλύονται πολιτικά και διεκδικητικά και όχι µε χρήση βίας και 

καταστολή. 

 

Στη συνέχεια, µε αφορµή επίκαιρες ερωτήσεις για την πορεία έργων και τεχνικών 

προγραµµάτων συζητήθηκαν : 

- Η πορεία του προγράµµατος «Πίνδος» που περιλαµβάνει έργα της Ευρυτανίας 

και µε παρεµβάσεις του Περιφερειάρχη έχει εξοµαλυνθεί η χρηµατοδοτική ροή 

και εξελίσσεται η υλοποίηση των ενταγµένων έργων 

- Η εξέλιξη του έργου του οδικού άξονα Λαµία – Καρπενήσι µε παρακάµψεις 

Μάκρης – Μακρακώµης, όπου προχωρούν οι διαδικασίες επικαιροποίησης 

µελετών και ολοκληρώνονται τα θέµατα απαλλοτριώσεων προκειµένου να 

επιταχυνθούν οι εργασίες υλοποίησης του έργου. 

 

Τέλος ανάµεσα στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν : 

 

- Η υποβολή πρότασης της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας στο πρόγραµµα 

LEADER για την τουριστική προβολή της περιοχής νήσου Τριζονιών, καθώς 

και για την ανάδειξη µε πολιτιστικές εκδηλώσεις και προβολής της τοπικής 

ποικιλίας της ελιάς. 

 
- Η εφαρµογή του προγράµµατος της δακοκτονίας σε όλες τις Περιφερειακές 

Ενότητες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κατά το έτος 2014, µε σκοπό τη 

συλλογική καταπολέµηση του δάκου της ελιάς. 

 
- Η έγκριση χρηµατοδότησης µε 188.605 € υποέργου µετατόπισης υπάρχοντος 

δικτύου ΟΤΕ, προκειµένου να συνεχιστούν οι εργασίες που ήδη υλοποιούνται 
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για την ανακατασκευή και βελτίωση της οδού Μακαρίου στη Θήβα. Το έργο, 

προϋπολογισµού 2.000.000 € ήδη χρηµατοδοτείται από πιστώσεις της 

Περιφέρειας (ΣΑΕΠ 766) και περιλαµβάνει εργασίες από τη διασταύρωση προς 

ΚΕΠΒ έως τον κόµβο Πυρίου, προκειµένου να αναβαθµιστεί η κυκλοφορία στο 

τµήµα του παλιού εθνικού δρόµου Ελευσίνα – Θήβα – Λιβαδειά. 

 
Ακόµα, στο Περιφερειακό Συµβούλιο έγινε συζήτηση – ενηµέρωση και 

τοποθετήσεις για τις Αναπτυξιακές Εταιρείες της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας, όπου ο Περιφερειάρχης, όπως είχε τοποθετηθεί σε προηγούµενη 

συνεδρίαση, είπε πως θα εξακολουθήσει η λειτουργία τους ως έχουν, αφού 

από τη νοµική γνωµοδότηση δεν προέκυψαν προβλήµατα νοµιµότητας. 

 

Τέλος, εγκρίθηκε ψήφισµα σύµφωνα µε το κείµενο της Συντονιστικής 

Επιτροπής Αγώνα ∆ήµου, Φορέων και Συλλόγων Σκύρου, που εκφράζει την 

πλήρη αντίθεση στην πρόθεση του Υπουργείου Περιβάλλοντος να εγκρίνει την 

εγκατάσταση ανεµογεννητριών σε ορεινή περιοχή της Σκύρου. 

 


