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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Περιφερειακό Συµβούλιο Στερεάς Ελλάδας : 

Με προτάσεις του Περιφερειάρχη Κλέαρχου Περγαντά, εκφράστηκε η 

αντίθεση : 

Στην ιδιωτικοποίηση του Χιονοδροµικού Κέντρου Παρνασσού, µε 

προσφυγή της Περιφέρειας στο Συµβούλιο της Επικρατείας 

Στις δροµολογούµενες απολύσεις του προσωπικού της Περιφέρειας, µε το 

πρόσχηµα της αξιολόγησης 

Στην υποβάθµιση του Νοσοκοµείου Λιβαδειάς και των άλλων δοµών της 

Στερεάς Ελλάδας, που οδηγούν στη γενικότερη υποβάθµιση της δηµόσιας 

υγείας 

 

Πραγµατοποιήθηκε στη Λαµία τη ∆ευτέρα 16 Ιουνίου τακτική συνεδρίαση του 

Περιφερειακού Συµβουλίου, µε συζήτηση, πριν τη ηµερήσια διάταξη τριών 

σηµαντικών θεµάτων για τη Στερεά Ελλάδα και την Περιφέρεια. 

Συγκεκριµένα, ο Περιφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς, πρότεινε στο Σώµα να 

ληφθούν σύµφωνες αποφάσεις  : 



Για τη διατήρηση του δηµόσιου χαρακτήρα του Χιονοδροµικού Κέντρου 

Παρνασσού και την προσφυγή της Περιφέρειας ενάντια στην 

ιδιωτικοποίησή του µέσω της παραχώρησης στο ΤΑΙΠΕ∆. 

Ειδικότερα, ο Περιφερειάρχης, τοποθετήθηκε ξεκάθαρα κατά της ιδιωτικοποίησης , 

και µάλιστα µε αδιαφανείς διαδικασίες, ενός από τους πιο σηµαντικούς 

πλουτοπαραγωγικούς πόρους της Στερεάς Ελλάδας, του ΧΚ Παρνασσού, λέγοντας : 

«Σήµερα πρέπει να αποφασίσουµε, µια και έχουµε έννοµο συµφέρον, για τα νοµικά 

βήµατα και την προσφυγή της Περιφέρειας κατά της απόφασης παραχώρησης του ΧΚ 

Παρνασσού στο ΤΑΙΠΕ∆ και της ιδιωτικοποίησής του. Να αποφασίσουµε να δώσουµε 

µια µάχη για να µην δοθεί η δηµόσια περιουσία του τόπου µας σε ιδιώτες. Μια 

περιουσία που χρηµατοδοτείται από δηµόσια κονδύλια, από κονδύλια του ΕΣΠΑ που 

προορίζονται για τη Στερεά Ελλάδα. Κονδύλια ύψους 29 εκ.€ που εξασφαλίσαµε µε 

δικές µας παρεµβάσεις να διατεθούν για την αναβάθµιση των υποδοµών του 

Χιονοδροµικού Κέντρου. 

Η Περιφέρεια εκφράζει έµπρακτα την πλήρη αντίθεσή της στην απόφαση του 

κράτους να δωρίσει χωρίς διάλογο, αυθαίρετα, τη δηµόσια περιουσία που αξιοποιείται 

µε δηµόσιο χρήµα, σε ιδιώτες – επιχειρηµατίες» 

 

Για τις δροµολογούµενες απολύσεις προσωπικού της Περιφέρειας, µέσω 

της προσχηµατικής διαδικασίας αξιολόγησής τους. 

«Τα µνηµονιακά µέτρα, που εφαρµόστηκαν στο δηµόσιο και στον αυτοδιοικητικό 

τοµέα», είπε ο κ. Περγαντάς «είχαν ως αποτέλεσµα, µέσα στα τρία τελευταία χρόνια, 

να συρρικνωθεί δραµατικά το στελεχιακό δυναµικό της Περιφέρειας. Από 1055 

υπαλλήλους που κατατάξαµε το 2011, καταλήξαµε µε 812 στο τέλος του 2013 και 

έπεται πτωτική συνέχεια. 

Σήµερα, το Κράτος βάζει το θέµα της αξιολόγησης των υπαλλήλων. Στην 

πραγµατικότητα είναι ένα πρόσχηµα για νέες διαθεσιµότητες και απολύσεις. Είναι 

πρόσχηµα γιατί δεν πρόκειται για αξιολόγηση µε δίκαια και αντικειµενικά κριτήρια, 

αλλά για οριζόντια κατάταξη υπαλλήλων µε στόχο την ποσοστιαία αποµάκρυνσή 

τους. 



Προφανώς τόσο οι εργαζόµενοι, όσο και εµείς , ως όργανα ∆ιοίκησης της Περιφέρειας 

είµαστε υπέρ της αξιολόγησης. Αλλά µιας αξιολόγησης µε συγκεκριµένα κριτήρια 

ειδικά στη βάση επίτευξης στόχων. Μιας αξιολόγησης αντικειµενικής και δίκαιας, που 

θα στοχεύει στην αναβάθµιση του δηµόσιου τοµέα και όχι στην υποβάθµισή του και 

στην απόλυση χρήσιµου προσωπικού. 

Προφανώς επίσης, ο τρόπος που επιχειρείται σήµερα η αξιολόγηση µας βρίσκει 

κάθετα αντίθετους.» 

 

Για την υποβάθµιση του Νοσοκοµείου Λιβαδειάς, των Νοσοκοµείων της 

Στερεάς Ελλάδας και των παροχών στη δηµόσια υγεία. 

«Το Νοσοκοµείο της Λιβαδειάς, υποβαθµίζεται πρακτικά σε Κέντρο Υγείας» ανέφερε ο 

κ. Περγαντάς. «Αντίστοιχα η υποστελέχωση υποβαθµίζει και τα άλλα Νοσοκοµεία της 

Περιφέρειας, υποβαθµίζοντας στην πράξη, τη δηµόσια υγεία και τις παροχές στους 

πολίτες της Στερεάς Ελλάδας. 

Ως Περιφερειακό Συµβούλιο, στηρίζουµε τους εργαζόµενους του Νοσοκοµείου 

Λιβαδειάς, καθώς και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λεβαδέων, εκφράζοντας την αντίθεσή 

µας στις κρατικές πολιτικές» 

 

Ακόµα, µε αφορµή, στην ηµερήσια διάταξη τη συζήτηση και έγκριση και 

τροποποίηση Προγραµµάτων ∆ηµοσίων Επενδύσεων της Στερεάς Ελλάδας, 

ο Περιφερειάρχης επεσήµανε την πολιτική διάσταση του θέµατος : 

 

«Με τις οικονοµικές συνθήκες που διαµορφώνονται σε εθνικό επίπεδο, η κατάσταση 

δεν θα είναι καθόλου απλή. Οι επόµενες Περιφερειακές Αρχές τόσο της Στερεάς 

Ελλάδας όσο και συνολικά οι 13 όλης της χώρας θα πρέπει να εξαντλήσουν τη 

µαχητικότητά τους, τη διεκδικητικότητά τους, την προσπάθειά τους, την 

αγωνιστικότητά τους, και να αντιδράσουν άµεσα, ειδάλλως δεν θα έχουν λόγο 

ύπαρξης. 

Εµείς καταφέραµε µέσα από δύο µνηµόνια να υλοποιήσουµε και να αυξήσουµε τα 

προγράµµατα των εθνικών πόρων. Ειδικά σε ότι αφορά τις Συλλογικές Αποφάσεις 766 



και 066, µέσα από τις οποίες υλοποιούµε δεκάδες έργα στη Στερεά Ελλάδα, 

διεκδικήσαµε και πετύχαµε την αύξηση του ορίου πληρωµών από 11 εκ. € το 2011 σε 

30 εκ. € το 2013. 

Σήµερα οι Περιφέρειες βρίσκονται – όπως πολλές φορές έχω τονίσει – µε 

καταργηµένο το πρόγραµµα των ΚΑΠ, µε ότι αυτό συνεπάγεται για τη συνέχιση των 

έργων που έχουν ξεκινήσει και τη δυνατότητα νέων. 

Σήµερα οι δηµοσιονοµικές δεσµεύσεις του µεσοπρόθεσµου προγράµµατος της χώρας 

– από το 2014 έως το 2017 – δείχνουν ότι πρακτικά δεν µπορεί να υπάρξει και να 

υλοποιηθεί Περιφερειακό Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, δηλαδή τα έργα που 

έχει ανάγκη ο τόπος και η κοινωνία. 

Η επόµενη πενταετία θα είναι πιο δύσκολη και οι νέες Περιφερειακές Αρχές θα πρέπει 

να προσπαθήσουν για το περισσότερο και το καλύτερο για τη Στερεά Ελλάδα» 

 

Επίσης το Περιφερειακό Συµβούλιο αποφάσισε την άµεση παρέµβαση του 

Υπουργού και του ΕΛΓΑ, για το θέµα των καλλιεργειών στη Βοιωτία και 

στην περιοχή της Λοκρίδας, που πλήγηκαν από τα έντονα καιρικά 

φαινόµενα και τη χθεσινή χαλαζόπτωση. 

 


