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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς παρουσίασε τον
απολογισµό πεπραγµένων της τετραετίας 2011-2014. της Περιφερειακής
Αρχής, στην Ειδική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου.
Ταυτόχρονα ενώπιον του Περιφερειακού Συµβουλίου ανέφερε ότι δεν θα
διεκδικήσει άλλη θητεία στην Αυτοδιοίκηση.

Πραγµατοποιήθηκε στις 29 Ιανουαρίου στη Λαµία η Ειδική Συνεδρίαση του
Περιφερειακού Συµβουλίου της Στερεάς Ελλάδας, µε µοναδικό θέµα τον απολογισµό
πεπραγµένων της Περιφερειακής Αρχής, σύµφωνα µε το άρθρο 185 του
«Καλλικράτη».

«Αυτός ο απολογισµός είναι ευκαιρία να πιάσουµε το νήµα από την αρχή, από το
2011. Αρχής γενοµένης από το θεσµό» είπε ο κ. Περγαντάς κατά την παρουσίασή
του, επισηµαίνοντας :
«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.
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Όµως, 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.
Μέριµνά µας και κεντρική κατεύθυνσή µας ήταν να λειτουργήσουµε µέσα σ΄αυτό το
πλαίσιο, να διεκδικήσουµε, να πιέσουµε, αλλά και να εκφράσουµε πρακτικά την
αντίθεσή µας στην κρατική πολιτική.
Πετύχαµε θετικά αποτελέσµατα : εξοµαλύναµε χρηµατοδοτήσεις, δεσµεύσαµε
πόρους, απεµπλέξαµε και προχωρήσαµε έργα.
∆ιαχειριστήκαµε µε σύνεση και ιεράρχιση τα έσοδα της Περιφέρειας, µε ισορροπία
ανάµεσα στα αναγκαία έργα και χρηστή οικονοµική διαχείριση. ∆ίνουµε πραγµατικό
χρήµα στην αγορά, χωρίς οφειλές και καθυστερήσεις.»

Συνεχίζοντας ο Περιφερειάρχης, παρουσίασε την πορεία του ΕΣΠΑ 2007-2013, τα
στοιχεία του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 για τη Στερεά Ελλάδα και τη συµβολή της
Περιφέρειας στις ιδιωτικές επενδύσεις. Συγκεκριµένα :
« Πετύχαµε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας να είναι πανελλαδικά πρώτη σε
απορρόφηση στο ΕΣΠΑ, µε ποσοστό 94,45%
∆ιασφαλίσαµε το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 της Στερεάς Ελλάδας να έχει πανελλαδικά τη
µεγαλύτερη αύξηση. Να είναι 20,55 % µεγαλύτερο από το τρέχον και αριθµητικά να
φτάνει στα 333,35 εκ. €. Επιπλέον θα επαυξηθεί και µε εκχωρηµένα κονδύλια για την
Αγροτική Ανάπτυξη.
Καταφέραµε να δεσµεύσουµε συνολικά 50,8 εκ. € δηµόσια δαπάνη για το πρόγραµµα
ενίσχυσης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στη Στερεά Ελλάδα, που αρχικά ήταν 18
εκ. € δηµόσια δαπάνη. Έτσι µπορούµε να εντάξουµε συνολικά 719 επιχειρήσεις.»

Στην επιτελική παρουσίαση υλοποίησης έργων την περίοδο 2011-2013, ο κ.
Περγαντάς ανέφερε :
«Ολοκληρώσαµε, έχουµε σε εξέλιξη, δηµοπρατήσαµε και συµβασιοποιήσαµε 613
έργα και µελέτες, συνολικού προϋπολογισµού 555.303.000 €, σε όλη τη Στερεά
Ελλάδα.»

Αδιάψευστη εικόνα της υλοποίησης των έργων, ήταν το επιλεγµένο φωτογραφικό
υλικό ολοκληρωµένων έργων ή σε εξέλιξη, µε συγχρηµατοδότηση ΕΣΠΑ, που
παρουσιάστηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου.
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Σηµαντικό µέρος της παρουσίασης του απολογισµού από τον Περιφερειάρχη ήταν µια
δοµηµένη κριτική στο θεσµό του «Καλλικράτη» και στην εφαρµογή του υπό
συνθήκες µνηµονίου στη χώρα. Συγκεκριµένα ανέφερε πως «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
Εστίασε δε, σε πέντε µείζονα ζητήµατα :
Πρώτο ζήτηµα η, πρακτικά, κατάργηση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ)
Το δεύτερο ζήτηµα είναι ότι ο Καλλικράτης έµεινε θεσµικά ανολοκλήρωτος
Το τρίτο ζήτηµα είναι ότι το κράτος αρνείται να απαλλαγεί από τον κρατισµό του.
Τέταρτο ζήτηµα είναι η µεταφορά αρµοδιοτήτων χωρίς τους αντίστοιχους πόρους
Πέµπτο ζήτηµα η συρρίκνωση του στελεχιακού δυναµικού.

Επιστέγασµα της κριτικής στον «Καλλικράτη» και στα σηµαντικά προβλήµατα που
δηµιούργησε το µνηµόνιο στην εφαρµογή του και δη στην πρώτη θητεία των
αιρετών Περιφερειών, ήταν η φράση στην οποία ο κ. Περγαντάς συµπύκνωσε όλο το
νόηµα της κατάστασης που επικρατεί :
«Σ΄αυτή τη χώρα µπορούµε να διαφωνούµε ακόµα κι εκεί που συµφωνήσαµε»

Στη συνεδρίαση, ο Περιφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς ανακοίνωσε
πως δεν θα διεκδικήσει άλλη θητεία στην αυτοδιοίκηση, λέγοντας :
«Μετά από 12 χρόνια συνεχούς παρουσίας στη ∆ευτεροβάθµια Αυτοδιοίκηση (8
χρόνια Νοµάρχης και 4 χρόνια Περιφερειάρχης) το ταξίδι µου στην Αυτοδιοίκηση
ολοκληρώθηκε.
Προσπάθησα για το καλλίτερο και για το περισσότερο, άλλωστε ο απολογισµός µου
σήµερα αναδεικνύει µε αριθµούς και έργα την προσπάθεια αυτή.
Μια προσπάθεια συνεχή, συνεπή, διαφανή, οµαδική και αλληλέγγυα, µια δουλειά
που σε πολύ δύσκολες συνθήκες έδωσε αξία στη Στερεά Ελλάδα και τους πολίτες
της.

Είναι απολύτως αυτονόητο ότι έως την ολοκλήρωση της θητείας µου θα κάνω τη
δουλειά µου µε τον καλλίτερο τρόπο και είµαι βέβαιος ότι το ίδιο θα κάνει και το
Περιφερειακό Συµβούλιο, αφού οι ανάγκες οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας
της Περιφέρειας είναι συνεχείς, καθηµερινές και διαρκείς.
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Την τετραετία αυτή, ως ο πρώτος αιρετός Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας,
συναντήθηκα, συνεργάστηκα, δούλεψα, αγωνίστηκα, διεκδίκησα µε τους
θεσµικούς, παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς αυτού του τόπου. Ειλικρινά
ευχαριστώ όλους και έναν- έναν χωριστά, για την συµµετοχή, την παρουσία, τη
συµβολή στην κοινή µας προσπάθεια.

Θέλω επίσης από καρδιάς να ευχαριστήσω :
•

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 και ∆ηµοτικών Συµβουλίων, 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 τετραετία 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.

•

Τους εργαζόµενους, τα στελέχη, τους συνεργάτες των Υπηρεσιών µας και
των Νοµικών Προσώπων µας όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων.

•

Τα ΜΜΕ

•

Την αγαπηµένη µου γυναίκα και τον γιό µου Γιάννη

•

Και πέρα και πάνω απ΄όλους την κοινωνία της Στερεάς Ελλάδας, που
στήριξε αυτή την προσπάθεια.

Τέλος, αναφερόµενος στο συνδυασµό της πλειοψηφίας, στους καλούς µου φίλους
και συνεργάτες, αφού τους ευχαριστήσω για την εµπιστοσύνη που έδειξαν στο
πρόσωπό µου, θέλω δηµόσια να δηλώσω ότι θα σεβαστώ οποιαδήποτε επιλογή
τους στις επερχόµενες εκλογές. Τις επιλογές δηλαδή, που οι ίδιοι θα κρίνουν ως
καταλληλότερες στην πρωτοβάθµια ή δευτεροβάθµια Αυτοδιοίκηση»

Τον κ. Περγαντά ευχαρίστησαν οι επικεφαλής των περιφερειακών παρατάξεων και
Περιφερειακοί Σύµβουλοι, αναγνωρίζοντάς του εντιµότητα, ειλικρίνεια, συνέπεια,
χρηστή διοίκηση και ανοιχτή, µε διευρυµένο πνεύµα συνεργασία.
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Σηµείωση :
-

Το ∆ελτίο Τύπου συνοδεύεται από το πλήρες κείµενο της παρουσίασης του
Περιφερειάρχη Κλέαρχου Περγαντά.

-

Το αναλυτικό κείµενο του απολογισµού και το οπτικοποιηµένο υλικό (ppt) θα
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
(www.pste.gov.gr)
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