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Κύριε πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι, Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακοί Σύµβουλοι, µέλη
των Επιτροπών, Βουλευτές, ∆ήµαρχοι, εκπρόσωποι των θεσµικών, παραγωγικών και
κοινωνικών φορέων και των κοµµάτων, φίλες και φίλοι, αγαπητοί εργαζόµενοι και
συνεργάτες της Περιφέρειας,
Για τρίτη συνεχόµενη χρονιά, βρισκόµαστε στο Περιφερειακό Συµβούλιο για να
παρουσιάσουµε και να συζητήσουµε δηµόσια τον απολογισµό µας. Έναν απολογισµό
πεπραγµένων µιας ολοκληρωµένης τριετίας και παράλληλα έναν απολογισµό
πολιτικών και δράσεων που σηµατοδοτούν το 2014.
Ο απολογισµός της Περιφέρειας, είναι για εµάς, µια κορυφαία πράξη ευθύνης.
Είναι µια πράξη που δεν αποτελεί «τυπική» υποχρέωσή µας από τον Καλλικράτη,
αλλά υπαγορεύεται από την προσήλωσή µας σε βασικές αρχές, όπως η διαφάνεια, η
συµµετοχή και η ενηµέρωση των θεσµικών οργάνων, των φορέων και πολιτών.

Η αιρετή Περιφέρεια έκλεισε τα τρία χρόνια της.
2011 -2013 : Μια τριετία που σηµαδεύτηκε σε επίπεδο χώρας, από µεγάλες
αντιφάσεις και επίφοβες ανατροπές. Τρία χρόνια που η οικονοµία βυθίστηκε σε
µεγαλύτερη ύφεση, η κοινωνία πιέστηκε και οι θεσµοί υπέστησαν µεγάλους
κραδασµούς, φτάνοντας µερικές φορές στα όριά τους.

Αυτά τα τρία χρόνια άλλαξαν πολλά.
Εκτός από ένα.
Τη συνέπειά µας απέναντι στη Στερεά Ελλάδα και τους συµπολίτες µας.
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Κυρίες και κύριοι,
Στον απολογισµό, µε βάση τα στοιχεία που έχετε στα χέρια σας, περικλείουµε τρία
χρόνια επίµονης δουλειάς και ποσοτικοποιούµε τα αποτελέσµατα µιας µεγάλης και
δύσκολης προσπάθειας όλων : του Περιφερειάρχη, των Αντιπεριφερειαρχών, του
Περιφερειακού Συµβουλίου, των Επιτροπών, καθώς και των εργαζόµενων στην
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, που είναι συνοδοιπόροι µας σε µια επίπονη, αλλά και
δηµιουργική διαδροµή.
Όµως σ΄αυτή την παρουσίαση εδώ, και για να µην κουράσουµε και για να πάµε στην
ουσία, θα αναφερθούµε στα πιο σηµαντικά και κυρίως θα αναφερθούµε σε πολιτικές.

Αυτή η παρουσίαση είναι µια καλή ευκαιρία να κάνουµε µια αναδροµή. Να πιάσουµε
το νήµα από την αρχή του 2011.

Αρχής γενοµένης από τον θεσµό

Η αιρετή Περιφέρεια που για πρώτη φορά εισήγαγε ο Καλλικράτης, ήταν ένα λευκό
χαρτί. Ένα λευκό χαρτί που πάνω του έπρεπε να ιχνηλατήσουµε τις θεσµικές
µεταβολές, την ενιαία λειτουργία των πέντε περιφερειακών µας ενοτήτων, την πορεία
της Στερεάς Ελλάδας µε νέους όρους, τον οδικό χάρτη για να προχωρήσουµε και να
πετύχουµε περισσότερα για τον τόπο και την κοινωνία.

Σ΄αυτή τη θητεία, η αιρετή Περιφέρεια από Νόµος του Κράτους, πήρε θεσµική,
λειτουργική και διοικητική οντότητα. Καθόλου εύκολα, µια κι ο «Καλλικράτης»
ξεκίνησε και πορεύεται µε ελλείψεις και ασάφειες. Συχνά χαθήκαµε στο διοικητικό του
λαβύρινθο κι ακόµα αντιµετωπίζουµε κενά, αδυναµίες και αλληλεπικαλύψεις
αρµοδιοτήτων. Ο θεσµικός δαίδαλος του κράτους συνεπικουρείται από την
οικονοµική ύφεση και δυσχεραίνει το έργο της Περιφέρειας µε περίσσεια
γραφειοκρατίας και έλλειµµα σε οικονοµικούς, ανθρώπινους και υλικούς πόρους.

Όµως, η πίστη µας στο νέο θεσµό, η εµπιστοσύνη της κοινωνίας και ο σεβασµός
στην κρίση των πολιτών, είναι οι γνώµονες για να αντιµετωπίσουµε τα όποια
προβλήµατα έχει ο Καλλικράτης, και να απαιτήσουµε τη βελτίωσή του.

Οι Παρατάξεις στο Περιφερειακό Συµβούλιο αποτελούν τους βασικούς µοχλούς για τη
συγκρότηση και τη λειτουργία του περιφερειακού αντιπροσωπευτικού συστήµατος,
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καθώς εκπροσωπούν άµεσα τους πολίτες του τόπου. Προφανώς λοιπόν είναι
καθοριστική η συµµετοχή τους στη διαµόρφωση της περιφερειακής πολιτικής, και
ουσιαστική η συµβολή τους στη λειτουργία των Περιφερειακών οργάνων.

Άλλωστε εδώ µέσα, στο Περιφερειακό Συµβούλιο συζητήσαµε δεκάδες σηµαντικά
ζητήµατα του τόπου µας, διαφωνήσαµε µε κεντρικές επιλογές, εκφράσαµε την
αντίθεσή µας µε όσα µας θίγουν σαν θεσµό και σαν τόπο, συµφωνήσαµε για όσα
θέλουµε για τη Στερεά Ελλάδα, τους εργαζόµενους, την κοινωνία.

Ας σταθούµε, όµως εδώ, να δούµε συνολικά
Την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας την πρώτη θητεία του «Καλλικράτη»

Υπό τις συνθήκες βαθιάς ύφεσης της χώρας, ο νέος θεσµός της αιρετής Περιφέρειας
«ταξίδεψε» µόνος. Χωρίς υποστήριξη, θεσµική, λειτουργική και οικονοµική, χωρίς τον
«ούριο άνεµο» που χρειάζονται όλες οι µεγάλες τοµές για να προχωρήσουν και να
χαράξουν µια σταθερή πορεία.
Αυτά τα τρία χρόνια η Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (όπως και οι άλλες Περιφέρειες
της χώρας), λειτούργησε µέσα σε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

Ένα χαρακτηριστικό είναι πως σ΄αυτό το διάστηµα, η χώρα µας άλλαξε
τρεις κυβερνήσεις. Ή για την ακρίβεια τέσσερεις, αν συνυπολογίσουµε και την
υπηρεσιακή που συγκροτήθηκε για την διενέργεια των εθνικών εκλογών του 2012.
Που σηµαίνει πως οι συνεργασίες µας, οι παρεµβάσεις µας και οι διεκδικήσεις µας
τουλάχιστον στις πολιτικές ηγεσίες των υπουργείων και τις κυβέρνησης διαρκώς
µεταβάλλονται σε πρόσωπα ή/και καταστάσεις.
Που σηµαίνει πως τρία χρόνια βρισκόµαστε σ΄ένα µαραθώνιο παρουσίας και
ενηµέρωσης για να προχωρούν υποθέσεις και ζητήµατα της Περιφέρειας.
Που σηµαίνει πως η – έτσι κι αλλιώς – δύσκολη άσκηση της περιφερειακής πολιτικής
γίνεται ακόµα δυσκολότερη και κυρίως απείρως χρονοβόρα.

∆εύτερο χαρακτηριστικό είναι η αποδυνάµωση του στελεχιακού δυναµικού
της Περιφέρειας, ως αποτέλεσµα των µεγάλων εργασιακών µεταβολών των
τελευταίων ετών. Στη Στερεά Ελλάδα αρκετές υπηρεσίες µας και γραφεία θεσµικών
οργάνων – συµπεριλαµβανοµένου και του Περιφερειάρχη – λειτουργούν πια σε
οριακό επίπεδο.
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Μέσα σε δυόµισι χρόνια, το προσωπικό µας, µειώθηκε κατά 243 άτοµα και έπεται
πτωτική συνέχεια.

Τρίτο χαρακτηριστικό είναι η βαθµιαία µείωση της χρηµατοδότησης των
αιρετών περιφερειών από τον κρατικό προϋπολογισµό, µε κορυφαίο παράδειγµα τις
περικοπές των ΚΑΠ, να φτάνουν, από το 2010 έως σήµερα, στο 50% για τις
λειτουργικές δαπάνες

Τέταρτο χαρακτηριστικό είναι η δραµατική υστέρηση στην απόδοση των
ήδη περικεκοµµένων πόρων. Το 2012, καταφέραµε και πήραµε, µετά από
µεγάλες πιέσεις, το σύνολο των χρηµάτων στην εκπνοή της χρονιάς. Βρισκόµαστε
ήδη στο 2014, και για το 2013 δεν έχουµε πάρει καθόλου χρήµατα από τους ΚΑΠ για
επενδύσεις.

Πέµπτο χαρακτηριστικό είναι οι επιπτώσεις του τρίτου µνηµονίου, που πέρα
από τη διαθεσιµότητα του προσωπικού και την κατάργηση µετακλητών θέσεων,
αποτελεί καίριο πλήγµα για την Αυτοδιοίκηση, µε την καθιέρωση εποπτείας για την
παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισµού και αυστηρών δηµοσιονοµικών
όρων.

Αυτό λοιπόν το πλαίσιο, των εντελώς αστάθµητων παραµέτρων για τη λειτουργία µας
και της διαρκούς υποβάθµισης της καταστατικής θέσης των περιφερειών, έπρεπε να
το αντιµετωπίσουµε και το αντιµετωπίσαµε µε δυο παράλληλα µέτωπα.

Το ένα µέτωπο η ορθολογική διαχείριση και η συνετή εφαρµογή των
προγραµµάτων, µε γνώµονα την ισορροπία ανάµεσα στα αναγκαία έργα που πρέπει
να προγραµµατιστούν και να υλοποιηθούν και στη δυνατότητα των πληρωµών τους.

Εδώ λοιπόν, αφενός κάνουµε συγκροτηµένο και ιεραρχηµένο προγραµµατισµό και
αφετέρου έχουµε δώσει σκληρές µάχες πετυχαίνοντας θετικά αποτελέσµατα, όπως
ενδεικτικά :
•

Τις τελευταίες µέρες του 2012 αποδόθηκαν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
(όπως και σε όλες τις Περιφέρειες) 20.400.000 € εξισωτικά των ΚΑΠ
επενδύσεων, γεγονός ιδιαίτερα ικανοποιητικό, αφού διασφαλίσαµε το σύνολο
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των ετήσιων πόρων. Για τους ΚΑΠ του 2013, έχουµε λάβει τη διαβεβαίωση
πως θα αποδοθούν συνολικά εντός των ηµερών
•

Έχουµε πετύχει την εξοµάλυνση των χρηµατορροών του Ειδικού
Αναπτυξιακού Προγράµµατος της Περιφέρειας (ΣΑΕΠ 766), του
προγράµµατος «Πίνδος», καθώς και άλλων Συλλογικών Αποφάσεων, έχοντας
περιορίσει στο ελάχιστο και πρακτικά εκµηδενίσει ανεξόφλητες υποχρεώσεις.

•

Καταφέραµε τη σταδιακή απεµπλοκή προγραµµάτων καθώς και την
απεµπλοκή ορισµένων πολύ σηµαντικών έργων, όπως το 5ο Λύκειο Λαµίας,
που είναι ενταγµένο στο Ειδικό Αναπτυξιακό της Φθιώτιδας.

Το δεύτερο µέτωπο για να αντιµετωπίσουµε τα κρίσιµα ζητήµατα της τριετίας,
ήταν η συνεχής διεκδίκηση και οι διαρκείς πιέσεις για να διασφαλίσουµε όσο το
δυνατόν περισσότερα, οριοθετώντας την «κόκκινη γραµµή» µας.

Ενδεικτικά :
Με απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου το 2012, µετά την ψήφιση του τρίτου
µνηµονίου, διατυπώσαµε την αντίθεσή µας µε την απαξίωση του θεσµού της αιρετής
αυτοδιοίκησης και µε την αποψίλωσή της από χρήσιµο και αναντικατάστατο
προσωπικό.
Έτσι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ήταν η µόνη Περιφέρεια της χώρας που έδωσε
και κινηµατικό χαρακτήρα µε διήµερη αναστολή της λειτουργίας της για δυο
σηµαντικά θέµατα : τη διαθεσιµότητα του προσωπικού και την µη απόδοση των ΚΑΠ.

Για τους ίδιους λόγους, το 2013, πάλι µε απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου,
κλείσαµε την Περιφέρεια, συµµετέχοντας σε απεργιακές κινητοποιήσεις της ΓΣΕΕ και
της Α∆Ε∆Υ.

Κυρίες και κύριοι,
Μια από τις πιο κεντροβαρικές και σηµαντικές δράσεις µας είναι η διαχείριση των
επενδυτικών προγραµµάτων.
Να ξεκινήσουµε από το (ΕΣΠΑ) 2007 -2013 & ΝΕΟ ΕΣΠΑ 2014-2020
Που είναι τα πιο σηµαντικά, και – υπό συνθήκες οικονοµικής ύφεσης της χώρας – τα
πιο αξιόπιστα χρηµατοδοτικά εργαλεία για την υλοποίηση έργων στη Στερεά Ελλάδα
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Να δώσουµε πρώτα µια σύντοµη και εποπτική εικόνα για την
Πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ – Περιφερειακό Πρόγραµµα Στερεάς Ελλάδας

Με πλήρη επίγνωση των δυνατοτήτων, αλλά και των αδυναµιών του ΕΣΠΑ και
έχοντας παράλληλα στραµµένη την προσοχή µας στο νέο πρόγραµµα 2014-2020,
προχωρήσαµε αυτά τα τρία χρόνια δουλειάς, για να κάνουµε το πρόγραµµα πιο
εργοκεντρικό, πιο αποδοτικό, πιο αποτελεσµατικό. Και το πετύχαµε.

Το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, καταλαµβάνει την πρώτη θέση σε
ποσοστό απορρόφησης, ανάµεσα σε όλα τα Περιφερειακά Προγράµµατα. Με το
αίτηµα πληρωµής του 2013 το ποσοστό απορρόφησης της Περιφέρειας βρίσκεται στο
94,45 %, ενώ η αµέσως επόµενη Περιφέρεια βρίσκεται στο 75%.
Γεγονός που επιβεβαιώνει πως το Πρόγραµµα εξελίσσεται πλήρως και αναµένεται να
ολοκληρωθεί απρόσκοπτα. Είναι παράλληλα ένα πρόγραµµα µε σταθερά σηµεία
αναφοράς την υλοποίηση χρήσιµων, αναγκαίων έργων σε κάθε γωνιά της Στερεάς
Ελλάδας και τη συµβολή του στην πραγµατική οικονοµία του τόπου.

Στο Πρόγραµµα της Στερεάς Ελλάδας, προβλέπεται η υλοποίηση δράσεων συνολικού
προϋπολογισµού 514,76 εκ. €, έχει ως βασικούς εταίρους την Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας και τις δύο Ειδικές Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης των Τοµεακών Προγραµµάτων
«Ψηφιακή Σύγκλιση» και «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηµατικότητα».
∆ηλαδή παράλληλα µε εµάς γίνονται και κεντρικές παρεµβάσεις στη Στερεά Ελλάδα,
για τις οποίες όµως η Περιφέρεια δεν συµµετέχει στον προγραµµατισµό τους, δεν
γνωρίζει την εξέλιξή τους και δεν λαµβάνει γνώση για την αποτελεσµατικότητά τους.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σύµφωνα µε την ισχύουσα εκχώρηση από το
Υπουργείο έχει αναλάβει τη διαχείριση 212,57 εκ. €, στα οποία προστίθενται και άλλα
59,74 εκ. €, που έχουν εκχωρηθεί από το ΕΠΠΕΡΑΑ για περιβαλλοντικές
παρεµβάσεις. Επιπλέον, η Ε∆Α Στερεάς Ελλάδας διαχειρίζεται το ποσό των 4,2 εκ. €
από το Τοµεακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007-2013»

Ειδικότερα η πρόοδος ΕΠ ΘΣΗ στη Στερεά Ελλάδα, δηλαδή των 212,57 εκ. είναι :

Έχουν εκδοθεί 63 προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισµού 435,05 εκ. €.
Έχουν ενταχθεί 336 έργα
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Έχουν υπογραφεί συµβάσεις 273,89 εκ. €
Έχουν δηλωθεί δαπάνες 200,78 εκ. €.
Έχουµε ποσοστό απορρόφησης 94,45 %

Σε ότι αφορά την εκχώρηση του ΕΠΠΕΡΑΑ
Η εκχώρηση του προγράµµατος στη Στερεά Ελλάδα, είναι 59,74 εκ. € µε επιπλέον 25
εκ. € εγκεκριµένη προγραµµατική υπερδέσµευση.
Έχουν εκδοθεί 6 προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισµού 101,54 εκ. €
Έχουν ενταχθεί 75 έργα προϋπολογισµού 93,99 εκ. €
Έχουν γίνει συµβάσεις 30,06 εκ. €

Σε ότι αφορά την εκχώρηση του πρρογράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού
2007-2013») στη Στερεά Ελλάδα

Η εκχώρηση είναι 4,2 εκ. €
Έχουν εκδοθεί 2 προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισµού 4,2 εκ. €
Έχουν ενταχθεί 12 έργα, προϋπολογισµού 2,23 εκ. € που κυρίως αφορούν ΤΟΠΣΑ

Επίσης, συµβάλλουµε στην αξιοποίηση του Jessica, προωθώντας µια µεγάλη
προτεραιότητα για τη Λαµία και τη Στερεά Ελλάδα : την κατασκευή ∆ιοικητηρίου.

Κυρίες και κύριοι, αυτή την εποχή βρισκόµαστε προ των πυλών για το νέο ΕΣΠΑ και
παρουσιάζουµε τα στοιχεία για
Το νέο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας την προγραµµατική περίοδο
2014-2020

Το νέο ΕΣΠΑ θα αποτελείται από τέσσερα (4) εθνικά Τοµεακά Επιχειρησιακά
Προγράµµατα και δεκατρία (13) ενισχυµένα, πολυτοµεακά και πολυταµειακά
περιφερειακά προγράµµατα.
Οι 13 Περιφέρειες θα διαχειρισθούν το 35% των πόρων του νέου ΕΣΠΑ – περίπου
5,4 δις ευρώ - αναλαµβάνοντας κρίσιµο και περισσότερο ενεργό ρόλο µε την
υλοποίηση έργων και παρεµβάσεων σε όλους τους τοµείς της περιφερειακής
οικονοµίας. Βέβαια, παρά την αύξηση σε σχέση µε το σηµερινό Πρόγραµµα,
διεκδίκησή µας, ήταν να διαχειριστούν οι Περιφέρειες όχι το 35% αλλά το 50% του
νέου ΕΣΠΑ.
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Στο νέο ΕΣΠΑ, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα έχει την µεγαλύτερη αύξηση στο
ποσό που θα διαχειριστεί κατά την Περίοδο 2014-2020. Το νέο πρόγραµµα της
Στερεάς Ελλάδας θα είναι περίπου 20,55 % µεγαλύτερο από το τρέχον.
Το Πρόγραµµα, που θα διαχειριστεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σύµφωνα µε την
πρόταση του Υπουργείου Ανάπτυξης θα είναι 166,68 εκατ. ευρώ Κοινοτικής
Συνδροµής, στην οποία προσθέτοντας την εθνική συγχρηµατοδότηση κατά 50 %
(δηλαδή, σύν 166,68 εκ. €) προκύπτει πως οι διαθέσιµοι πόροι για την Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας αναµένεται να φθάσουν τα 333,35 εκατ. Ευρώ.
∆ηλαδή στο ισχύον ΕΣΠΑ διαχειριζόµαστε : 212,57 εκ. € + 59,74 εκ. € εκχώρηση του
ΕΠΠΕΡΑΑ + 4,2 εκ. € εκχώρηση του ΕΠΑΝΑ∆ = συνολικά 276,51 εκ. €
Στο νέο ΕΣΠΑ αναλαµβάνουµε τη διαχείριση : 152,16 εκ. € από το ΕΤΠΑ + 138,68
εκ. € εκχώρηση του Ταµείου Συνοχής + 42,5 εκ. € του ΕΚΤ = συνολικά 333,35 εκ. €.
Σε αυτούς θα πρέπει να προστεθούν και τα κονδύλια από το 33 % των πόρων από το
πρόγραµµα της Αγροτικής Ανάπτυξης, οι οποίοι θα εκχωρηθούν στις Περιφέρειες για
υλοποίηση δράσεων.

Επίσης στο νέο ΕΣΠΑ διεκδικούµε:
•

Εκχώρηση πόρων από το ΕΤΠΑ του Τοµεακού Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηµατικότητα» για την
υλοποίηση σηµαντικών έργων υποδοµής για την Περιφέρεια

•

Αύξηση εκχώρησης των πόρων από το Ταµείο Συνοχής για την
ολοκλήρωση του σχεδιασµού της Περιφέρειας όσον αφορά παρεµβάσεις
για στερεά απόβλητα.

•

Υλοποίηση µεγάλων έργων µε την ένταξή τους σε Τοµεακά Προγράµµατα.

Πέρα από το ΕΣΠΑ και το νέο ΕΣΠΑ, ιδιαίτερα σηµαντική είναι η δράση µας για τις
Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

Μέσω του LEADER
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας υλοποιεί προγράµµατα LEADER ενίσχυσης ιδιωτικών
(και δηµοσίων) επενδύσεων, συνολικής δηµόσιας δαπάνης 22,2 εκ. €, µέσα από τη
λειτουργία των Αναπτυξιακών Εταιρειών Εύβοιας, Φθιώτιδας και Φωκίδας.

Μέσω των Επενδυτικών Νόµων
που αποτελεί αντικείµενο του Τµήµατος Κινήτρων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
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Για τα 414 σχέδια του παλιού επενδυτικού νόµου την τριετία 2011-2013
πραγµατοποιήθηκαν πληρωµές περίπου 35,5 εκ. €
Στον νέο επενδυτικό νόµο έχουν υποβληθεί 29 αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων που
προχωρούν διαχειριστικά, ενώ οικονοµικά αναµένεται να εξελιχθούν τα επόµενα έτη.

Μέσω του ΕΣΠΑ
Με καθήκοντα ενδιάµεσου φορέα διαχείρισης, η Περιφέρεια παρακολουθεί την πορεία
εφαρµογής 92 επενδυτικών σχεδίων που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραµµα ΕΣΠΑ
«Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα Στερεάς Ελλάδας» (που αποτελεί τµήµα
του συνολικού προγράµµατος των 514 εκ. €, που αφορά τη Στερεά Ελλάδα),
συνολικής δηµόσιας δαπάνης 36,6 εκ €. Οι πληρωµές 2011-2013 ανέρχονται στο
ποσό των 21,5 εκ €.

Μέσω του προγράµµατος Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ)
Το πρόγραµµα «Ενίσχυση ΜΜΕ», που αφορά τους τοµείς µεταποίησης, τουρισµού,
εµπορίου και υπηρεσιών, προκηρύχθηκε στις αρχές του 2013, ενώ είχε ήδη
προηγηθεί µια µακρά συνεργασία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας µε το Υπουργείο
Ανταγωνιστικότητας και είχαν κατ΄αρχήν διασφαλιστεί 18 εκ. € δηµόσια δαπάνη.

Η θετική ανταπόκριση του επιχειρηµατικού κόσµου και η δυνατότητα που µπορεί να
προσφέρει το πρόγραµµα ενίσχυσης ΜΜΕ στην τόνωση της τοπικής οικονοµίας,
αποτέλεσαν ισχυρά τεκµήρια για την Περιφέρεια,. Έτσι µε άµεσες παρεµβάσεις στο
Υπουργείο, εξασφαλίσαµε υπερδέσµευση της δηµόσιας δαπάνης κατά 32.887.816 εκ.
€., για την ένταξη υπό προϋποθέσεις (δηλαδή µε αποδεδειγµένη δυνατότητα
υλοποίησης της επένδυσης) εκατοντάδων άλλων επιχειρήσεων της Στερεάς Ελλάδας.

Αναλυτικά η εικόνα του προγράµµατος έχει ως εξής :


Έχουµε ενταγµένες 283 επιχειρήσεις µε συνολική δηµόσια δαπάνη 18 εκ. €



Έχουµε προς ένταξη (υπό προϋποθέσεις) άλλες 436 επιχειρήσεις, µε συνολική
δηµόσια δαπάνη 32,8 εκ. €.



Συνολικά : 719 επιχειρήσεις µε δηµόσια δαπάνη 50,8 εκ. €.
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Κυρίες και κύριοι, ξεχωριστή και πραγµατικά κορυφαία θέση στη δουλειά µας έχει η
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ & ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΕΙΣ
2011-2013
Θα προσπαθήσω να σταθώ στις µεγαλύτερες παρεµβάσεις, πιο πολύ µε εικόνες που
αξίζουν όσο χίλιες λέξεις. Άλλωστε πιο αναλυτικά στοιχεία έχετε ήδη στα χέρια σας.

Την τριετία 2011-2012-2013, οι πέντε ∆ιευθύνσεις Τεχνικών Έργων των
Περιφερειακών Ενοτήτων Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και
Φωκίδας και η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, ολοκλήρωσαν, έχουν σε εξέλιξη, δηµοπράτησαν, και συµβασιοποίησαν 613
έργα και µελέτες, συνολικού προϋπολογισµού 555.303.000 €.
Ειδικότερα :

Στη Βοιωτία :

Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, µέσα στην
τριετία 2011-2013, ολοκλήρωσε, συνεχίζει και έχει σε εξέλιξη, δηµοπράτησε, και
συµβασιοποίησε 76 έργα και µελέτες κυρίως οδικών, κτιριακών και σχολικών
υποδοµών, συνολικού προϋπολογισµού 57.831.000 €.

Ανάµεσά τους ξεχωρίζουν :

 Ο µεγάλος οδικός άξονας της νότιας Βοιωτικής πλευράς «Θίσβη –
Κανάβαρι», µήκους 37 χιλιοµέτρων, έργο-γέφυρα του ΕΣΠΑ, συνολικού
προϋπολογισµού 30.500.000 €. Ένα έργο µεγάλο και σύνθετο, που µετά
την επαναδηµοπράτησή του και την υπογραφή νέας σύµβασης τον
Μάρτιο του 2012, εξελίχθηκε µε εξαιρετικούς ρυθµούς και προχωρά
ολοταχώς προς ολοκλήρωση.

 Η βελτίωση του εθνικού οδικού δικτύου µε εκτεταµένες παρεµβάσεις κατά
τµήµατα, καθώς και η αναβάθµιση µε συντηρήσεις στο επαρχιακό δίκτυο της
Βοιωτίας, όπως :
•

Στον οδικό άξονα Λιβαδειά – Θήβα – Ριτσώνα, που έχουν διατεθεί πάνω
από 2 εκ. €.
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 Η κατασκευή του δρόµου Νεοχωράκι – Τανάγρα, προϋπολογισµού 6.540.000
€, που βελτιώνει τη διασύνδεσης του ΠΑΘΕ µε την παλαιά Εθνική οδό.

Επίσης στη Βοιωτία γίνονται σηµαντικές παρεµβάσεις από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών
Έργων της Περιφέρειας, όπως :

 Η τµηµατική αναβάθµιση του δρόµου «Θήβα – Λιβαδειά» µε διαπλάτυνση
τµήµατος και κατασκευή ανισόπεδου κόµβου στα Βάγια, προϋπολογισµού
7.200.000 €, που ολοκληρώθηκε, σχεδόν στο σύνολό του, βελτιώνοντας κατά
πολύ τις συνθήκες κυκλοφορίας στον οδικό άξονα.

 Παράλληλα, µε διαρκείς παρεµβάσεις µας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
εντάχθηκε και χρηµατοδοτείται, µε 11.205.000 € το έργο «Αρδευτικά ∆ίκτυα
Λιβαδειάς, Α΄Φάση», που δηµοπρατήθηκε στις αρχές του 2013.

 Επιπλέον, από το Περιφερειακό µας Πρόγραµµα του ΕΣΠΑ χρηµατοδοτούµε :
•

Έργα πολιτισµού, όπως την επανέκθεση των προϊστορικών, κλασσικών και
βυζαντινών αρχαιοτήτων Θήβας.

•

Έργα κοινωνικής µέριµνας, όπως την κατασκευή του κέντρου
γεροντολογίας και προνοιακής υποστήριξης στο ∆ήλεσι, που εντάξαµε το
2012.

•

Έργα βελτίωσης της ποιότητας ζωής και αναβάθµισης του αστικού
περιβάλλοντος µε αναπλάσεις και παρεµβάσεις στη Λιβαδειά και στη Θήβα.

Στην Εύβοια

Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, µέσα στην
τριετία 2011-2013, ολοκλήρωσε, συνεχίζει και έχει σε εξέλιξη, δηµοπράτησε, και
συµβασιοποίησε 120 έργα και µελέτες κυρίως οδικών, κτιριακών και σχολικών
υποδοµών, συνολικού προϋπολογισµού 103.504.000 €.
Παράλληλα σηµαντικά έργα στην Εύβοια υλοποιεί και η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων
της Περιφέρειας.
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Ενδεικτικά αναφέρουµε :

 Τις εκτεταµένες παρεµβάσεις στις σχολικές υποδοµές της Εύβοιας, µε νέα
κτίρια, προσθήκες αιθουσών και βελτιώσεις εσωτερικών και αύλειων χώρων.
Χαρακτηριστικά:
•

Την περίοδο 2011 – 2013, ολοκληρώθηκαν και έχουν παραδοθεί σε
χρήση 20 έργα αναβάθµισης σχολικών υποδοµών, συνολικού
προϋπολογισµού 19.785.000 €, µε χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ, όπως :

•

Το ∆ηµοτικό Σχολείο Μαντουδίου, του ∆ηµοτικού Σχολείου Χαλκίδας,
οι προσθήκες στο Λύκειο Βασιλικού και στα σχολεία Κριεζών και
∆ύστου.

 Τις παρεµβάσεις στις λιµενικές υποδοµές, όπου :
•

Έχει ολοκληρωθεί στο λιµάνι της Καρύστου, το έργο ΕΣΠΑ µε
συγχρηµατοδότηση 1,5 εκ. €.

•

Επίσης σε διαδικασία ολοκλήρωσης είναι το λιµάνι του Μαντουδίου,
χρηµατοδότησης ΕΣΠΑ και δαπάνης 4,5 περίπου εκ. €.

•

Ακόµα, είναι σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες εκσυγχρονισµού στο λιµάνι της
Κύµης, προϋπολογισµού 8.879.000 €, που είναι ενταγµένο και
χρηµατοδοτείται από το ΕΣΠΑ.

 Βέβαια, το µεγάλο θέµα για την Εύβοια είναι το οδικό δίκτυο. Εδώ λοιπόν,
δώσαµε προτεραιότητα :
•

Στα προβλήµατα των κατολισθήσεων, όπως στη διασταύρωση
Μαρµαρίου και στο Στόµιο – Πλατάνα, συνολικού προϋπολογισµού 6
εκ. €. Ήδη ολοκληρώθηκε το έργο του Μαρµαρίου ενώ έχει αποδοθεί
σε κυκλοφορία και το Στόµιο-Πλατάνα, βελτιώνοντας την ασφάλεια
του επαρχιακού οδικού δικτύου.

•

Στην ολοκλήρωση σηµαντικών οδικών παρεµβάσεων, όπως της
παράκαµψης της Αιδηψού, προϋπολογισµού 7 εκ. €, που
δηµοπρατήσαµε πρόσφατα µε πιστώσεις της Περιφέρειας και βρίσκεται
σε στάδιο προσυµβατικού ελέγχου.

•

Στην ολοκλήρωση µελετών του Εθνικού δικτύου :
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 Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας και η ∆ΜΕΟ,
ολοκλήρωσαν την µελέτη της παράκαµψης Χαλκίδας και ήδη είναι σε
φάση ελέγχου το κτηµατολόγιο. Πρόκειται για νέα χάραξη από τον
Άγιο Στέφανο µέχρι τα Ψαχνά, µήκους 16 χλµ. και προϋπολογισµού
165 εκ. €. Κατ΄επανάληψη έχουµε διεκδικήσει την υλοποίηση του
έργου και έχουµε τη δέσµευση πως θα ενταχθεί κατά προτεραιότητα
στο ΕΣΠΑ.
 Ολοκληρώθηκαν σχεδόν από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της
Περιφέρειας οι µελέτες στον οδικό άξονα Χαλκίδα – Αλιβέρι- Λέπουρα,
γεγονός που ωριµάζει τα έργα για τη χρηµατοδότηση και την
κατασκευή τους.

Επίσης, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στην Εύβοια :

 Χρηµατοδοτεί µε 22 εκ. € από το ΕΣΠΑ το νέο Γενικό Νοσοκοµείο της
Χαλκίδας, συνολικού προϋπολογισµού 70 εκ. €. Ένα έργο µεγάλο και
σηµαντικό που θα βελτιώνει κατά πολύ τις υποδοµές υγείας της περιοχής.

 Υλοποιεί και έχει σε πλήρη εξέλιξη το Φράγµα του Φερέκαµπου στη Σκύρο,
συµβατικής δαπάνης 5 εκ. €, που δηµιουργεί νέους όρους στην άρδευση του
νησιού.

 Ολοκλήρωσε, µέσω της ∆ΤΕ, το Βιολογικό Καθαρισµό και τις εργασίες του
δικτύου αποχέτευσης στη Σκύρο, µε χρηµατοδότηση 4,6 εκ. € από το
ΕΠΠΕΡΑΑ.

 Χρηµατοδοτεί από το ΕΣΠΑ σηµαντικά έργα πολιτισµού, όπως η επανάχρηση
του κτιρίου Αρέθουσα ως διαχρονικού Μουσείου και η αποκατάσταση της
οικίας Κριεζώτη, που εντάξαµε το 2012. Ακόµα είναι σε εξέλιξη και άλλες
παρεµβάσεις, όπως για παράδειγµα στο Κάστρο και στην Ιερά Μονή Αγίου
Γεωργίου Σκύρου καθώς και στο Μεσαιωνικό Πύργο στα Πολιτικά της Εύβοιας.
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Στην Ευρυτανία :

Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, µέσα στην
τριετία 2011-2013, ολοκλήρωσε, συνεχίζει και έχει σε εξέλιξη, δηµοπράτησε,
συµβασιοποίησε και έχει προς υπογραφή σύµβασης 87 έργα και µελέτες κυρίως
οδικών και κτιριακών υποδοµών, συνολικού προϋπολογισµού 51.598.000 €.
Επιπλέον, η Περιφέρεια υλοποιεί και άλλες παρεµβάσεις στην Ευρυτανία, µέσω της
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΣΤΕ.

 Η µεγαλύτερη έµφαση δίνεται στη βελτίωση του οδικού δικτύου που
περιλαµβάνει πολλά µεγάλα έργα στους ορεινούς όγκους της Ευρυτανίας,
όπως :
•

Ο δρόµος Κρέντη – Βαρβαριάδα – Άγραφα, που εξελίσσεται µε δύο
εργολαβίες.

Το ένα έργο Κρέντη - Βαρβαριάδα, προϋπολογισµού 6.350.000 €, από το ΕΣΠΑ,
συµβασιοποιήθηκε το 2013, προχώρησε τάχιστα και βρίσκεται σε στάδιο
ολοκλήρωσης.
Παράλληλα εξελίσσεται και το έργο Βαρβαριάδα – Άγραφα, προϋπολογισµού 12 εκ. €,
που χρηµατοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας.

 Ακόµα, σε ότι αφορά το οδικό δίκτυο :
•

Ολοκληρώθηκε ο δρόµος Σαρκίνι – Καταβόθρα, προϋπολογισµού 3 εκ. €

•

Βρίσκονται σε εξέλιξη οι δρόµοι ∆οµνίστα – Ροσκά – Παντα βρέχει – Όρια
Ευρυτανίας και Καστανιά – Πρόδροµος – Ροσκιά, συνολικού προϋπολογισµού
12 εκ. €.

 Και βεβαίως µια πολύ σηµαντική µας προτεραιότητα για την Ευρυτανία είναι η
ολοκλήρωση των µελετών και της κατασκευής του οδικού άξονα Λαµία –
Καρπενήσι. Αυτή την τριετία δώσαµε προτεραιότητα σ΄αυτό το έργο και µετά
από διαρκείς µας παρεµβάσεις καταφέραµε να εξασφαλίσουµε τη
χρηµατοδότησή του. Το έργο, που µαζί µε τα απαραίτητα υποέργα έχει
συνολικό προϋπολογισµό 30,6 εκ. €, δηµοπρατήθηκε και συµβασιοποιήθηκε
το 2012, οι δε εργασίες χωµατουργικών και τεχνικών εργασιών είναι σε
εξέλιξη..
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 Επίσης στην Ευρυτανία, υλοποιούµε σηµαντικές παρεµβάσεις στον τοµέα της
υγείας και της πρόνοιας. Συγκεκριµένα :
•

Ολοκληρώσαµε την ανακατασκευή της παλιάς πτέρυγας και προµήθεια
εξοπλισµού του Ιδρύµατος Κοινωνικής Πρόνοιας Ευρυτανίας, που
χρηµατοδοτήσαµε από το ΕΣΠΑ και συµβασιοποιήσαµε το 2012.

•

Έχουµε σε εξέλιξη το έργο της επέκτασης των κτιριακών
εγκαταστάσεων στο Νοσοκοµείο Καρπενησίου, προϋπολογισµού 2,1
εκ. €, το οποίο επίσης χρηµατοδοτούµε από το ΕΣΠΑ.

 Παράλληλα στην Ευρυτανία η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, χρηµατοδοτεί
πολλά και σηµαντικά έργα της πρωτοβάθµιας Αυτοδιοίκησης. Χαρακτηριστικά,
έχουµε εντάξει στο ΕΣΠΑ έργα αναπλάσεων, αισθητικής αναβάθµισης και
ενοποίησης χώρων στο ∆ήµο Καρπενησίου, συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας
δαπάνης 5,2 εκ. €.

Στη Φθιώτιδα :

Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, µέσα στην
τριετία 2011-2013, ολοκλήρωσε, συνεχίζει και έχει σε εξέλιξη, δηµοπράτησε,
συµβασιοποίησε και έχει προς υπογραφή σύµβασης 210 έργα και µελέτες κυρίως
οδικών, εγγειοβελτιωτικών και κτιριακών υποδοµών, συνολικού προϋπολογισµού
86.374.000 €.
Στο έργο αυτό προστίθενται και οι µεγάλες παρεµβάσεις που υλοποιεί η ∆ιεύθυνση
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας.

 Στη Φθιώτιδα υλοποιούµε και προωθούµε ένα σύνολο παρεµβάσεων σε ότι
αφορά τα έργα οδοποιίας, από τα οποία, πέρα από το Λαµία – Καρπενήσι,
ενδεικτικά αναφέρουµε :
•

Το δρόµο Αταλάντη – Όρια Φθιώτιδας / Βοιωτίας, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη
δύο παρεµβάσεις στα «άκρα» του άξονα. Η µεγαλύτερη εξ΄αυτών
προϋπολογισµού 10 εκ. € από το ΕΣΠΑ, στα όρια των δυο Περιφερειακών
Ενοτήτων εξελίχθηκε µε ταχείς ρυθµούς και ήδη έχει ολοκληρωθεί το 95 %
του φυσικού αντικειµένου.
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 Επιπλέον εντάχθηκε το 2012 και χρηµατοδοτείται από το ΕΣΠΑ το οδικό έργο
ΠΑΘΕ – Πορθµείο Γλύφας, προϋπολογισµού 7,25 εκ. €, που αφορά στο
τελευταίο κοµµάτι του δρόµου που συνδέει την Εθνική Οδό µε το Πορθµείο.
Το έργο συµβασιοποιήθηκε στο τέλος του 2013.

 Στη Φθιώτιδα ολοκληρώθηκαν και υλοποιούνται έργα σχολικών υποδοµών,
εκ των οποίων τα σηµαντικότερα είναι :
•

Το Ενιαίο Σχολικό Συγκρότηµα – Γυµνάσιο & Λύκειο Λαµίας, που
εγκαινιάστηκε το 2013

•

Το 5ο Ενιαίο Λύκειο Λαµίας για το οποίο εξασφαλίστηκε η κατ΄εξαίρεση
υπογραφή της σύµβασης και η χρηµατοροή του.

 Ακόµα στη Φθιώτιδα οι Τεχνικές Υπηρεσίες της Φθιώτιδας και της
Περιφέρειας, υλοποιούν πολλά έργα όπως για την άρδευση της αγροτικής γης,
την αντιπληµµυρική προστασία, το περιβάλλον και την υγεία. Σηµαντικότερες
παρεµβάσεις είναι :
•

Η εξέλιξη του έργου «Αρδευτικό δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας», µε
προϋπολογισµό που αγγίζει τα 27 εκ. €., το οποίο συµβασιοποιήθηκε
το 2013, µετά από διαρκείς παρεµβάσεις στο ΥΠΑΑΤ.

•

Η διαµόρφωση του παλιού Νοσοκοµείου της Λαµίας και η σύνδεσή του
µε το νέο κτίριο, προϋπολογισµού 14,3 εκ. €, που βρίσκεται σε πλήρη
εξέλιξη.

•

Ο Βιολογικός Καθαρισµός ∆οµοκού προϋπολογισµού 2,25 εκ. €, που
συµβασιοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε την περίοδο 2011-2013.

 Παράλληλα στη Φθιώτιδα η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, χρηµατοδοτεί
πολλά και σηµαντικά έργα της πρωτοβάθµιας Αυτοδιοίκησης, όπως
εκτεταµένες αναπλάσεις στη Λαµία και έργα περιβάλλοντος και διαχείρισης
στερεών αποβλήτων.

Στη Φωκίδα :

Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, µέσα στην
τριετία 2011-2013, ολοκλήρωσε, συνεχίζει και έχει σε εξέλιξη, 56 έργα και µελέτες
κυρίως οδικών υποδοµών, συνολικού προϋπολογισµού 30.709.000 €.

16

Στο έργο αυτό προστίθενται και οι µεγάλες παρεµβάσεις που υλοποιεί η ∆ιεύθυνση
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας.

Οι σηµαντικότερες από αυτές είναι :

 Η κατασκευή του δρόµου Άµφισσα – Λιδορίκι, έργο – γέφυρα του ΕΣΠΑ,
συµβατικής δαπάνης 13 εκ. €, το οποίο συµβασιοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε
το διάστηµα 2011-2013. Ένα µεγάλο και σύγχρονο οδικό έργο που
αναβαθµίζει τη σύνδεση και τις συνθήκες προσπελασιµότητας της ορεινής
Φωκίδας..

 Η βελτίωση του οδικού δικτύου µε πλήθος παρεµβάσεων οδικής ασφάλειας,
αποκατάστασης, συντηρήσεων και αναβάθµισης των συνθηκών κυκλοφορίας.
Χαρακτηριστικά, την περίοδο 2011-2013, η ∆ΤΕ Φωκίδας συµβασιοποίησε και
ολοκλήρωσε 33 οδικά έργα, συνολικού προϋπολογισµού 6.765.000 € όπως :
•

Η βελτίωση και αποκατάσταση του εθνικού οδικού δικτύου της Φωκίδας, ιδίως
από Ιτέα προς Ναύπακτο.

 Ακόµα, η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας, προχωρά την εξέλιξη
των εργασιών του µεγάλου αρδευτικού στον Ελαιώνα της Άµφισσας,
προϋπολογισµού 37,2 εκ. € που µε την υλοποίησή του πρόκειται να
αξιοποιηθεί ένα σπουδαίο παραγωγικό αλλά και ιστορικό απόθεµα της Στερεάς
Ελλάδας.

 Επίσης, µέσα από το ΕΣΠΑ χρηµατοδοτούµε στη Φωκίδα παρεµβάσεις
αναβάθµισης και περιβαλλοντικής προστασίας, βελτίωσης ποιότητας ζωής και
κτιριακές και εκπαιδευτικές υποδοµές, όπως :

•

Τη δηµιουργία νέου κτιρίου ΤΕΙ Άµφισσας, προϋπολογισµού 7.116.000 €

•

Αστικές αναπλάσεις στην πόλη της Άµφισσας, έργα ύδρευσης, διαχείρισης
στερεών αποβλήτων και ΣΧΟΟΑΠ

•

Έργα προστασίας του Αρχαιολογικού χώρου των ∆ελφών, προϋπολογισµού
περίπου 2 εκ. €.
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2011-2013 : Μια τριετία διεκδικήσεων και παρεµβάσεων για µεγάλες
προτεραιότητες της Περιφέρειας στον Τοµέα Έργων και Μελετών

Για τα µεγάλα έργα στη Στερεά Ελλάδα, εθνικής αρµοδιότητα, µε παρεµβάσεις µας
προς τα υπουργεία, πετύχαµε την επίσπευση των διαδικασιών σε ότι αφορά τη
συντόµευση του χρόνου προκήρυξης και ολοκλήρωσης µελετών και έργων.
Ενδεικτικά αναφέρονται :

•

Ολοκληρώνονται, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµά τους, µέσα στο 2014,
έργα του ΠΑΘΕ στην περιοχή µας, η «Είσοδος Λαµίας» και η
«Παράκαµψη Στυλίδας»

•

Υπεγράφη στο τέλος του 2013 η σύµβαση (374 εκ €) για την
ολοκλήρωση όλων των υπολειπόµενων εργασιών µέχρι την
ηλεκτροκίνηση, τµήµα της σιδηροδροµικής γραµµής του ΟΣΕ «Τιθορέα –
Θαυµακός».

•

Εγκρίθηκε από την ΕΣΑΛ τον Σεπτέµβριο του 2013, το masterplan του
Λιµένα της Στυλίδας και έτσι µε την ολοκλήρωση των προβλεπόµενων
εργασιών (εκβάθυνση κ.λ.π.) το Λιµάνι της Στυλίδας θα έχει τη
δυνατότητα να εξελιχθεί σε σηµαντικό σταθµό µεταφόρτωσης
εµπορευµάτων.

•

Προχώρησαν οι µελέτες του δρόµου Μπράλλος – Γραβιά- Προσήλιο –
Άµφισσα, µε στόχο την αναβάθµιση του οδικού άξονα Λαµία – Άµφισσα
µε χάραξη σύγχρονων προδιαγραφών.

Παράλληλα διεκδικούµε και ήδη έχουµε δεσµεύσεις :

•

Όπως αναφέραµε για την κατά προτεραιότητα χρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ,
της παράκαµψης Χαλκίδας, προϋπολογισµού 165 εκ. €.

•

Για τη δηµοπράτηση του τµήµατος Ιτέα- Γαλαξείδι, µήκους 13 χλµ και
προϋπολογισµού 50 εκ. €.

Επίσης δώσαµε µάχες
για τον Ε65, τον Αυτοκινητόδροµο της Κεντρικής Ελλάδας, που είναι ο µεγάλος
χαµένος των µεγάλων οδικών έργων, που συνεχίζονται. Ένα έργο ακρωτηριασµένο
στα δύο άκρα του, που το ένα είναι το τµήµα της Στερεάς Ελλάδας. Ένα έργο, που
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ενώ είναι σχεδιασµένο από τη Λαµία µέχρι την Παναγιά και συµβασιοποιηµένο µε
νόµο της Βουλής, περιορίζεται πια, λόγω κόστους, από την Ξυνιάδα µέχρι τα Τρίκαλα.
Μια απόφαση δηλαδή που παρακάµπτει σε πρώτη φάση τη Στερεά Ελλάδα, χωρίς να
ερωτηθεί η Στερεά Ελλάδα.

Ακόµα, ανάµεσα στις διεκδικήσεις µας έχουν προτεραιότητα :
•

Η κατασκευή του άξονα «Ελευσίνα-Υλίκη», προϋπολογισµού 400 εκ. €

•

Η χρηµατοδότηση των έργων του Νότιου Άξονα της Εύβοιας, που είναι πια
πιο κοντά στην πραγµατικότητα αφού ο διαµπερής από Βορά προς Νότο
άξονας της Εύβοιας, εντάχθηκε το 2013 στα διευρωπαϊκά δίκτυα.

•

Η ολοκλήρωση των µελετών Χαλκίδα – Αιδηψός που συντάσσονται από το
ΥΠΥΜΕ∆Ι

Κυρίες και κύριοι
Από το πολυεπίπεδο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ 2011-2013
Έχετε αναλυτικά στοιχεία και θα κάνουµε µόνο επιγραµµατικές αναφορές :

Στην ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Στο Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Στερεάς Ελλάδας
Που από τις δράσεις του, έχουµε ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες και προωθούµε
ενδεικτικά:
Την Περιφερειακή Ταυτότητα – Stereagro
Το Καλλιεργητικό Πλάνο και την Αγροδιατροφική Σύµπραξη
Τη διαβούλευση για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική στη Στερεά Ελλάδα

Στην ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ & ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
Ενδεικτικά αναφέρουµε :

19

Τα Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση (ΤΟΠΣΑ)
Τον Νοέµβριο του 2012, έπειτα από συνεχείς διαβουλεύσεις και διεκδικήσεις,
εξασφαλίσαµε 2,2 εκ. €, για την υλοποίηση των ΤΟΠΣΑ. Μετά από άµεσες ενέργειες
της ∆ιαχειριστικής Αρχής, αξιολογήθηκαν και εντάχθηκαν το 2013, 11 προτάσεις
συνολικού προϋπολογισµού 2.130.000 €, που αφορούν συνολικά 920 ωφελούµενους.
Ακόµα βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης µία πρόταση που αφορά άλλους 40
ωφελούµενους.

Τις ∆ράσεις Κοινωφελούς Εργασίας
Με απόφαση που πήραµε στο Περιφερειακό Συµβούλιο το 2011, συµµετέχουµε ως
Περιφέρεια στο συγχρηµατοδοτούµενο από κοινοτικά κονδύλια πρόγραµµα του
Υπουργείου Εργασίας για τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, µέσω προγραµµάτων
κοινωφελούς χαρακτήρα

Την πάγια θέση µας για ενίσχυση της απασχόλησης και του εισοδήµατος µε
την ενεργοποίηση του Π∆Ε

Βασική θέση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας είναι ότι βασική παράµετρος για την
ενίσχυση της απασχόλησης και την τόνωση του τοπικού εισοδήµατος είναι η
ενεργοποίηση του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων.
Αυτό γιατί η υλοποίηση δηµόσιων έργων, πέραν του δηµόσιου οφέλους, έχει
προφανείς θετικές επιπτώσεις σε δεκάδες κατηγορίες εργαζοµένων και ιδιωτών
(µηχανικοί, µηχανήµατα, τεχνίτες, εργάτες κ.λ.π.)
Έτσι κεντρικός προσανατολισµός της Περιφέρειας είναι διαχρονικά και σταθερά η
πλήρης αξιοποίηση των συγχρηµατοδοτούµενων και εθνικών κονδυλίων, µε δύο
θεµελιώδεις κατευθύνσεις :
-

Την πλήρη ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ και των προγραµµάτων της, ώστε
να υλοποιείται έργο.

-

Την διεκδίκηση ακόµα περισσότερων πόρων από κοινοτικά και εθνικά
κονδύλια, ώστε να επαυξάνεται η υλοποίηση έργου.

Στο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Και στη ∆ιαχείριση στερεών αποβλήτων
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Μια από τις πρώτες πρωτοβουλίες που ανέλαβε η αιρετή Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας, ήταν η υλοποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α). Στην κατεύθυνση αυτή, η Περιφέρεια ενεργοποίησε την
πρωτοβάθµια αυτοδιοίκηση και τους φορείς της ΦΟ∆ΣΑ (που έχουν την
αρµοδιότητα), µε ενηµερώσεις, συναντήσεις και συσκέψεις ενώ παράλληλα
υποστηρίζουµε χρηµατοδοτικά από το ΕΣΠΑ και θεσµικά τις αναγκαίες ενέργειες και
τα έργα υποδοµής.

Τα σηµαντικότερα ενταγµένα έργα στο ΕΣΠΑ, που σηµατοδοτούν την ολοκληρωµένη
διαχείριση απορριµµάτων στη Στερεά Ελλάδα είναι:
•

∆ιευθέτηση του υφιστάµενου Χ.Υ.Τ.Α. και επέκταση κυττάρου στη θέση
"Νευρόπολη" ∆ήµου Λαµιέων, προϋπολογισµού 11.193.000 €

•

Μονάδα επεξεργασίας στερεών αποβλήτων (εργοστάσιο κοµποστοποίησης)
και χώρος υγειονοµικής ταφής υπολειµµάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Ν. Φωκίδας,
προϋπολογισµού 13.877.374 €

•

Μονάδα

επεξεργασίας

απορριµµάτων

(ΜΕΑ)

2ης

∆.Ε.

Ν.

Βοιωτίας,

προϋπολογισµού 21.445.336 €
•

Λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθµιση ΧΥΤΑ Λιβαδειάς προϋπολογισµού
3.476.565 €

•

Επέκταση υφιστάµενου ΧΥΤΑ Κεντρικής Εύβοιας, προϋπολογισµού
7.524.900€

Στις Εγκαταστάσεις ύδρευσης και παροχής πόσιµου νερού

Μέσα από το Περιφερειακό της Πρόγραµµα, όσο και από την εκχώρηση του
ΕΠΠΕΡΑΑ, έχουµε εντάξει και χρηµατοδοτούµε 63 έργα ύδρευσης, συνολικού
προϋπολογισµού 48,3 εκ. €. Πρόκειται κυρίως :
 Για εξασφάλιση της επάρκειας και της ποιότητας πόσιµου νερού, όπως η
ύδρευση της Λαµίας µε τροφοδοτικό αγωγό από τις πηγές Γοργοποτάµου µε
προϋπολογισµό 12.061.150 €
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Επιπλέον, µε πόρους των Συλλογικών µας Αποφάσεων, προχωρούµε στην ωρίµανση
µεγάλων έργων που θα λύσουν σηµαντικά ζητήµατα ύδρευσης, όπως :
 Η µελέτη υδροδότησης 79 οικισµών της Κεντρικής Εύβοιας από το φράγµα
Σέτα –Μανίκια, που έχει ήδη συµβασιοποιηθεί.

Κυρίες και κύριοι, η δράση µας ξεπερνά την Περιφέρεια µε τη
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

 Συµµετέχουµε στο Κογκρέσο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του
Συµβουλίου της Ευρώπης µε την τοποθέτησή µου επικεφαλής της
Ελληνικής Αντιπροσωπείας, σύµφωνα µε την οµόφωνη απόφαση της Ένωσης
Περιφερειών (ΕΝΠΕ) τον Σεπτέµβριο του 2012, για τη συµµετοχή των µελών
της.
Το Κογκρέσο, είναι ένα κορυφαίο όργανο πραγµατικής εκπροσώπησης των τοπικών
και περιφερειακών αρχών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και η συµβουλευτική λειτουργία του
στο Συµβούλιο της Ευρώπης, υπογραµµίζει το σπουδαίο ρόλο του σε ότι αφορά την
προώθηση ενός σύγχρονου µοντέλου τοπικής αυτοδιοίκησης που θα συµβαδίζει µε
τις ανάγκες των πολιτών.
Η πρόσφατη παρέµβασή µας ήταν τον Οκτώβριο του 2013 στην 24η Ολοµέλεια του
Κογκρέσο, στο Στρασβούργο, στη συζήτηση µε θέµα «Οικονοµική κρίση και
Αυτοδιοίκηση».

 Συµµετείχαµε τον Οκτώβριο του 2013 στη Σύνοδο της Επιτροπής των
Περιφερειών, στις Βρυξέλλες, όπου ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
κ. Barosso και ο αρµόδιος Επίτροπος για την Περιφερειακή Πολιτική κ. Hahn,
παρουσίασαν το σχεδιασµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νέα
προγραµµατική περίοδο, που εστιάζεται στην αντιµετώπιση της ανεργίας.

 Την ίδια περίοδο στις Βρυξέλλες, στην Ευρωπαϊκή εβδοµάδα πόλεων και
περιφερειών – Open Days αναδείξαµε τις ιαµατικές πηγές της Στερεάς
Ελλάδας µε οµιλία σε εκδήλωση των ευρωπαϊκών τοπικών και περιφερειακών
αρχών.
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Το µνηµόνιο, η µεγάλη απειλή του Καλλικράτη

Ο Καλλικράτης των αιρετών Περιφερειών και των ισχυρών ∆ήµων, αποτέλεσε ένα
µεγάλο και πάγιο αίτηµα της Αυτοδιοίκησης. Η θεσµοθέτησή του κινείται σε θετική
κατεύθυνση µε επιδίωξη να δηµιουργήσει σύγχρονους όρους στην άσκηση
αυτοδιοικητικής και διοικητικής πολιτικής.

Όµως αφενός ο Καλλικράτης δεν ολοκληρώθηκε θεσµικά και έµεινε το «µετέωρο
βήµα» της µεταρρύθµισης.
Αφετέρου έγινε στη λάθος εποχή. Στην εποχή του µνηµονίου και της παρατεταµένης
ύφεσης.

Είναι προφανές πως µια τόσο µεγάλη και σηµαντική µεταρρύθµιση, που φιλοδοξεί να
αλλάξει το τοπίο στην Αυτοδιοίκηση, θα έπρεπε να στηριχθεί µε τους αναγκαίους
πόρους. Πόρους οικονοµικούς, πόρους υλικούς, πόρους ανθρώπινους.

Η διαρκής βύθιση της χώρας στην ύφεση και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την
εφαρµογή του µνηµονίου, αποτελούν µια διαρκή απειλή για τον Καλλικράτη και
µάλιστα «εν τη γεννέσει του».
Ισορροπεί ανάµεσα στην αρχική του προοπτική για «ιστορική µεταρρύθµιση» και
στον κλυδωνισµό του προς την «ιστορική αποτυχία».
Χωρίς ίχνος υπερβολής, τα µέχρι τώρα βήµατα του Καλλικράτη, έχουν γίνει µόνο από
τις αιρετές Περιφέρειες - όχι από το Κράτος - και την εµπιστοσύνη που έχουν στις
βασικές αρχές του θεσµού : σε µεγαλύτερη αποκέντρωση, σε αυξηµένη
αποτελεσµατικότητα, σε λιγότερο κράτος, σε περισσότερη δηµοκρατία.

Μετά από τρία χρόνια αιρετής λειτουργίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, µετά
από 1.000 και πλέον µέρες σκληρής προσπάθειας, µετά από ατελείωτες ώρες
δουλειάς, παρεµβάσεων, διεκδικήσεων, ασάφειας, αγωνίας, αµφισβήτησης των
προθέσεων της κεντρικής διοίκησης, αλλά και επιµονής, µπορούµε να
επικεντρώσουµε στα βασικά προβλήµατα του θεσµού καθώς και σε προτάσεις για τη
βελτίωσή του.
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Πρώτο ζήτηµα η, πρακτικά, κατάργηση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ)

Βρεθήκαµε µπροστά σε πρωτοφανή φαινόµενα. Σε µεγάλες περικοπές των ΚΑΠ και
δραµατική υστέρηση της απόδοσής τους. Η συνταγµατικά κατοχυρωµένη οικονοµική
αυτοτέλεια των Περιφερειών καταστρατηγήθηκε. Κι οι Περιφέρειες έχουν γίνει
χορηγοί του κράτους. Οι ΚΑΠ του 2012 αποδόθηκαν µε ένα χρόνο καθυστέρηση ,
αντισταθµιστικά µε ενίσχυση του Π∆Ε, ενώ οι ΚΑΠ του 2013 δεν έχουν ακόµα
αποδοθεί.

Το ένα θέµα που προκύπτει είναι καθαρά θεσµικό. Οι ΚΑΠ είναι θεσµοθετηµένοι και
κατοχυρωµένοι πόροι της Αυτοδιοίκησης. Εποµένως οι ΚΑΠ πρέπει να αποδίδονται ως
ΚΑΠ και όχι µε «ταχυδακτυλουργικές κινήσεις» από εθνικούς πόρους των ∆ηµοσίων
Επενδύσεων.

Το δεύτερο θέµα είναι οικονοµικό. Οι περικοπές λειτουργούν ανασταλτικά όχι µόνο
ως προς το παραγόµενο έργο των Περιφερειών, αλλά και ως προς την οικονοµία της
αγοράς. Είναι χρήµα που θα µπορούσε να τονώσει την οικονοµική κίνηση του τόπου
και να κατευθυνθεί σε επαγγελµατίες και εργαζόµενους.

Το τρίτο θέµα είναι προγραµµατικό. ∆ηλαδή, όταν δεν παίρνουµε χρήµατα, όταν δεν
γνωρίζουµε πότε και πόσα θα πάρουµε δεν µπορούµε να προγραµµατίσουµε.
Πρακτικά ακυρώνεται ο προγραµµατισµός µας. Ακυρώνεται η σηµαντική δουλειά που
έχουµε να κάνουµε µε έργα συντηρήσεων, βελτιώσεων, αποκαταστάσεων,
αντιµετώπισης έκτακτων φαινοµένων, νέων αναγκαίων και χρήσιµων παρεµβάσεων
και πολλών άλλων.
Συνακόλουθα, µπαίνει σε κίνδυνο και η αξιοπιστία µας σε πληρωµές, αφού µόνο µε
συγκράτηση των δαπανών, εγρήγορση και αυστηρή παρακολούθηση του ταµείου
µας, µπορούµε να αποφύγουµε τις ληξιπρόθεσµες οφειλές που στην ουσία
επιδεινώνουν την κατάσταση της τοπικής αγοράς.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει κάνει ένα πολυετές προγραµµατικό σχέδιο και
µάλιστα κατ΄επιταγήν του Καλλικράτη.
Έχει δοµήσει ένα συγκροτηµένο και ολοκληρωµένο επιχειρησιακό σχεδιασµό µε βάση
τους αναµενόµενους πόρους. Έναν σχεδιασµό που το κράτος την υποχρεώνει να τον
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καταστρατηγεί, αποστερώντας από την Περιφέρεια τα δικά της κονδύλια, κι από τους
πολίτες το έργο και τις παρεµβάσεις που χρειάζονται.

Στο θέµα των ΚΑΠ οι βασικές διεκδικήσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας είναι :
Έγκαιρη απόδοση των ΚΑΠ ως ΚΑΠ και όχι µέσω του Π∆Ε.
Υπολογισµός των ΚΑΠ τουλάχιστον σε τριετή βάση, για είναι δυνατή η υλοποίηση
του επιχειρησιακού σχεδίου.

Το δεύτερο ζήτηµα είναι ότι ο Καλλικράτης έµεινε θεσµικά ανολοκλήρωτος

∆εν προχώρησαν οι προβλεπόµενες από τον Καλλικράτη θεσµικές ρυθµίσεις, µε
αποτέλεσµα στην πράξη να παραβιάζεται η συνταγµατικά κατοχυρωµένη διοικητική
αυτοτέλεια των ΟΤΑ.

Το βασικό ζήτηµα είναι ότι το κράτος δεν προχώρησε στη θεσµοθέτηση της
Υπηρεσίας Αυτοτελούς Εποπτείας ΟΤΑ και του Ελεγκτή της Νοµιµότητας όπως
προβλεπόταν από τον Καλλικράτη.

Συνεπώς, εξακολουθούµε να λειτουργούµε µε το αναχρονιστικό πλαίσιο :
-

του ελέγχου των αποφάσεων και της έγκρισης του προϋπολογισµού από την
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση

-

του ελέγχου των δαπανών από τις Υ∆Ε, οι οποίες, τις περισσότερες φορές,
δεν περιορίζονται στον έλεγχο της νοµιµότητας, αλλά µπαίνουν σε έλεγχο της
σκοπιµότητας, δηµιουργώντας – πέρα από το θεσµικό θέµα – τεράστια
προσκόµµατα στις πληρωµές των Περιφερειών.

Παράλληλα η καθιέρωση του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας, στο πλαίσιο
του Μνηµονίου, είναι όχι µόνο αντισυνταγµατική και παρεµβατική, αλλά και
επιχειρησιακά ατελέσφορη για τη λειτουργία των Περιφερειών.

Πάγια θέση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της ΕΝΠΕ είναι η εφαρµογή
κανόνων νοµιµότητας και διαφάνειας στην οικονοµική διοίκηση και διαχείριση της
αιρετής Περιφέρειας. Αυτό όµως πρέπει να γίνει µε σύγχρονο αυτοδιοικητικό και
διοικητικό πλαίσιο, δηλαδή :
-

Να συγκροτηθεί η Υπηρεσία Αυτοτελούς Εποπτείας ΟΤΑ
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-

Να περιοριστεί ο κρατικός παρεµβατισµός και ιδίως ο ασκούµενος µέσα από
την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση. Μάλιστα, η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση θα πρέπει
πλέον να καταργηθεί.

Το τρίτο ζήτηµα είναι ότι το κράτος αρνείται να απαλλαγεί από τον κρατισµό του.

Ενδεικτικά :
•

Τα Χωροταξικά Σχέδια των Περιφερειών εκπονούνται κεντρικά, χωρίς τη
συµµετοχή των αιρετών Περιφερειών, οι οποίες περιορίζονται σε γνωµοδοτικό
ρόλο.

•

Έχουµε βρεθεί αντιµέτωποι µε κεντρικές αποφάσεις, που χωρίς κριτήρια,
χωρίς διαβούλευση, συρρικνώνουν ή έχουν επιχειρήσει να υποβαθµίσουν
δοµές και υπηρεσίες της Περιφέρειας, όπως : σχολεία, Τριτοβάθµια
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, µονάδες υγείας και στρατού, Εφορίες και υπηρεσίες.

•

Σηµαντικά χρηµατοδοτικά προγράµµατα της περιόδου 2007-2013, όπως η
∆ιοικητική Μεταρρύθµιση, η Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, η
Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηµατικότητα, χειρίζονται κεντρικά και
συγκεντρωτικά. Χωρίς καν οι Περιφέρειες να έχουν συµµετοχή στο
σχεδιασµό, στις παρεµβάσεις στη χωρική τους περιοχή, στην πορεία
υλοποίησης των έργων, στα αποτελέσµατα των προγραµµάτων. Θυµίζουµε
πως από τα 514 εκ. € του Προγράµµατος ΕΣΠΑ της Στερεάς Ελλάδας, µας
έχουν εκχωρηθεί µόνο 212 εκ. €.

•

Αποκορύφωµα του συγκεντρωτισµού είναι ο εντελώς διακριτός και
κρατικοκεντρικός χειρισµός του προγράµµατος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»
2007-2013. Τα κονδύλια δηλαδή της Αγροτικής Ανάπτυξης που προορίζονται
– για πού αλλού;; - για την ύπαιθρο και την Περιφέρεια, είναι
περιχαρακωµένα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Κι η κατάσταση αυτή είναι επιβεβληµένο να αλλάξει. Σήµερα. Τώρα.
-

Το κράτος να περιοριστεί στον επιτελικό του ρόλο και να ολοκληρώσει και να
σταθεροποιήσει βασικές µεταρρυθµίσεις, που αποτελούν θεµελιώδεις
παραµέτρους αναπτυξιακού σχεδιασµού, όπως Εθνικό Χωροταξικό,
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Κτηµατολόγιο, ∆ασολόγιο, οικονοµικό και φορολογικό πλαίσιο επενδύσεων,
κ.λ.π. Και παράλληλα να σταµατήσει τις οριζόντιες παρεµβάσεις ερήµην της
εκπροσώπησης των τοπικών κοινωνιών.

Τέταρτο ζήτηµα είναι η µεταφορά αρµοδιοτήτων χωρίς τους αντίστοιχους πόρους

Είναι η πληθώρα των φαινοµένων το κράτος να µεταφέρει αρµοδιότητες στις αιρετές
Περιφέρειες, χωρίς τους αντίστοιχους οικονοµικούς, υλικοτεχνικούς και ανθρώπινους
πόρους. Πρόσφατο παράδειγµα ο Οργανισµός Κωπαϊδας.
Πρόκειται για µια καταφανή παραβίαση της συνταγµατικής επιταγής, σύµφωνα µε
την οποία η µεταφορά αρµοδιοτήτων στην Αυτοδιοίκηση πρέπει να συνοδεύεται από
τους αντίστοιχους οικονοµικούς πόρους.

Προφανώς λοιπόν θα πρέπει :
-

Να γίνει η αναγκαία πολιτική και νοµοθετική διασφάλιση αυτής της
συνταγµατικής επιταγής.

-

Να συµφωνηθεί και να καθιερωθεί ο τρόπος πλήρους και σε όλα τα επίπεδα
κοστολόγησης της άσκησης κάθε αρµοδιότητας.

-

Η µεταφορά των αρµοδιοτήτων να συνοδεύεται αναγκαία από πόρους όχι
µόνο οικονοµικούς, αλλά και υλικοτεχνικούς και ανθρώπινους.

Πέµπτο ζήτηµα η συρρίκνωση του στελεχιακού δυναµικού.

Η εφαρµογή της µνηµονιακής πολιτικής σε ασφαλιστικές ρυθµίσεις και περιορισµό
λειτουργικών δαπανών, έφερε δραµατικές επιπτώσεις στο προσωπικό των αιρετών
Περιφερειών.

Κατ΄αρχήν επίσπευσε την έξοδο των εργαζοµένων στη σύνταξη, στερώντας τις
υπηρεσίες από πολύπειρο δυναµικό που θα µπορούσε να είναι αποδοτικό και χρήσιµο
για κάποια ακόµα χρόνια.
Παράλληλα, οι διαθεσιµότητες, οι καταργήσεις θέσεων και η κινητικότητα
συρρίκνωσαν ακόµα περισσότερο το προσωπικό, φέρνοντας αρνητικές επιπτώσεις
τόσο στη λειτουργία των υπηρεσιών, όσο και στην κοινωνική συνοχή.
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Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται από τον απόλυτο περιορισµό νέων προσλήψεων,
έναν παράγοντα απολύτως ανασταλτικό στη βελτίωση της ποσότητας και της
ποιότητας του ανθρώπινου δυναµικού.

Πρακτικά, µε αυτούς τους όρους, οι Περιφέρειες εµποδίζονται να κάνουν τη δουλειά
τους. Υποχρεώνονται να ασκούν αρµοδιότητες, που απαιτούν ποσοτικά ικανή
στελέχωση µε έµπειρο, εξειδικευµένο δυναµικό, χωρίς υπαλλήλους.

Συνοψίζοντας :

Ο κατάλογος των ζητηµάτων που δηµιούργησε το µνηµόνιο στον Καλλικράτη, θα
µπορούσε να συνεχιστεί µε µια ατελείωτη σειρά θεµάτων. Όσα αναφέρθηκαν όµως
δίνουν µια καθαρή εικόνα της κατάστασης. Μιας κατάστασης που µπορεί να
περιγραφεί µε µια φράση :
«Σ΄αυτή τη χώρα µπορούµε να διαφωνούµε ακόµα κι εκεί που συµφωνήσαµε»

Γιατί΄σ΄αυτή τη χώρα συµφωνήσαµε, και µάλιστα πρόσφατα. Συµφωνήσαµε πως
θέλουµε αιρετές Περιφέρειες. Συµφωνήσαµε πως πρέπει να αλλάξει ο αυτοδιοικητικός
και διοικητικός χάρτης της χώρας.
Τώρα είναι επιβεβληµένο να αλλάξουν οι πρακτικές. Όχι µόνο για λόγους συνέπειας.
Αλλά για λόγους ουσίας. Μια ρεαλιστική µατιά στην περίοδο της κρίσης που βιώνουµε
τα τελευταία χρόνια, δείχνει πως τα πράγµατα δεν είναι απλά. Είναι µια περίοδος
µακράς δοκιµασίας για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, για την Αυτοδιοίκηση, για τη
χώρα.
Η αιρετή Περιφέρεια πρέπει και µπορεί να αποτελέσει ανάχωµα :
- στην κρίση αρχών και αξιών
- στη βαθύτατη οικονοµική, κοινωνική και ανθρωπιστική κρίση
- στην παραβίαση των δικαιωµάτων και του δικαίου : των θεσµών, της κοινωνίας και
των πολιτών.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Από αυτή την τριετία που πέρασε, κρατάµε τις προκλήσεις και παίρνουµε την
εµπειρία που µας έδωσε, την επιµονή, τη θέληση, την αποφασιστικότητα, το θετικό
πρόσηµο που έβαλε στη δουλειά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Στη δουλειά
όλων µας.
Γιατί αυτή η δουλειά είναι αποτέλεσµα µιας συλλογικής διαδικασίας.
Είναι αποτέλεσµα της συµµετοχής, της στήριξης, της ενθάρρυνσης, της αναγνώρισης,
του διαλόγου, ακόµα και της κριτικής που µας έγινε από τα θεσµικά όργανα, τους
φορείς και τους πολίτες.

Στον κύκλο της τριετίας 2011-2013, συναντηθήκαµε, συνεργαστήκαµε, δουλέψαµε,
αγωνιστήκαµε, διεκδικήσαµε µε πολλούς θεσµικούς, παραγωγικούς και κοινωνικούς
φορείς αυτού του τόπου. Ειλικρινά ευχαριστώ όλους και έναν- έναν χωριστά, για την
συµµετοχή, την παρουσία, τη συµβολή στην προσπάθειά µας και στον κοινό στόχο
να δώσουµε αξία στη Στερεά Ελλάδα.

Να ευχαριστήσω ακόµα µια φορά :
•

Τους επικεφαλής των περιφερειακών παρατάξεων, τον κ. Χειµµάρα, τον κ.
Χρονά, τον κ. Παπανδρέου, τον κ. Στουπή, τον κ. Καρακικέ και την
προκάτοχό του κ. Σπανούδη

•

Το σύνολο των ∆ηµάρχων, καθώς και τους θεσµικούς εκπροσώπους της
Περιφέρειας στη Βουλή και στην Κυβέρνηση.

•

Τους αγαπητούς συνεργάτες της Εκτελεστικής Επιτροπής, και τους
Αντιπεριφερειάρχες, που άφησαν αυτή την τριετία το δικό τους στίγµα στην
Περιφέρεια

•

Τους Προέδρους και τα µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου και των
Επιτροπών

•

Τους Προέδρους των Νοµικών Προσώπων της Περιφέρειας και τα µέλη των
∆ιοικητικών Συµβουλίων.

Και µαζί µε όλους να µοιραστώ το αποτέλεσµα της πρώτης τριετίας της αιρετής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και µε τους εργαζόµενους, τα στελέχη, τους
συνεργάτες των Υπηρεσιών µας και των Νοµικών προσώπων µας όλων των
Περιφερειακών Ενοτήτων.
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