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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αυλαία Συνεδριάσεων Περιφερειακού Συµβουλίου της πρώτης αιρετής 

περιφερειακής θητείας 2011-2014, µε παρουσίαση από τον Περιφερειάρχη 

Κλέαρχο Περγαντά του νέου ΕΣΠΑ Στερεάς Ελλάδας και ενηµέρωση για τον 

Οργανισµό Κωπαϊδας 

 

Με την τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας στις 16 

Ιουλίου στη Λαµία, ολοκληρώθηκε ο κύκλος των συνεδριάσεων της πρώτης αιρετής 

περιφερειακής περιόδου 2011 – 2014. 

Με ανάµεικτα συναισθήµατα, ο Περιφερειάρχης ευχαρίστησε όλους, λέγοντας : 

 

«Σας ευχαριστώ, 

Όλους εσάς στο Περιφερειακό Συµβούλιο, την πλειοψηφία και τη µειοψηφία, τους 

Προέδρους του Συµβουλίου, τους Αντιπεριφερειάρχες, τους Προέδρους και τα µέλη 

των Επιτροπών – της Οικονοµικής και του Περιβάλλοντος – καθώς και των Νοµικών 

Προσώπων. Όλους εσάς, που µε τη συναίνεση, τη στάση, ακόµα και την κριτική σας, 

συµβάλατε στη σηµαντική δουλειά που κάναµε. 
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Όλους τους φορείς που συνεργαστήκαµε, την πρωτοβάθµια Αυτοδιοίκηση, τους 

παραγωγικούς, θεσµικούς και κοινωνικούς εταίρους, τους πολίτες και την κοινωνία, 

την εκκλησία, τους εργαζόµενους  και την οικογένειά µου 

Όλους, που συν-ταξιδέψαµε στο 12χρονο ταξίδι µου στην Αυτοδιοίκηση, στο πιο 

δηµιουργικό και συναρπαστικό ταξίδι της πολιτικής µου διαδροµής. 

 

Όλους, που µου έδωσαν την ευκαιρία «στο µόνον – µοναδικό της ζωής µου ταξίδιον» 

(όπως το λέει ο Βυζηινός) να είµαι για τη Βοιωτία και τη Στερεά Ελλάδα, όχι πολιτικός 

πρώτης γραµµής. Αλλά πολίτης πρώτης γραµµής.» 

 

Ευχαριστίες για την τετράχρονη συνεργασία ανταπέδωσαν στον Περιφερειάρχη, οι 

επικεφαλής των παρατάξεων του Περιφερειακού Συµβουλίου, καθώς και 

Περιφερειακοί Σύµβουλοι, ευχόµενοι καλή και εποικοδοµητική συνέχεια στην πορεία 

του. 

 

Από τα πολλά και σηµαντικά θέµατα της ηµερήσιας διάταξης ξεχωρίζουν : 

 

� Η παρουσίαση από τον Περιφερειάρχη Κλέαρχο Περγαντά του 

σχεδίου του νέου Επιχειρησιακού Προγράµµατος 2014 -2020 και της 

περιφερειακής στρατηγικής RIS 3, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων 

της Περιφέρειας για την υποβολή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 

Αρχικά ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε στην υλοποίηση της τρέχουσας περιόδου 

ΕΣΠΑ 2007-2013, τονίζοντας πως το ποσοστό απορρόφησης της Στερεάς Ελλάδας 

113%, είναι κορυφαίο σε πανελλήνιο και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Παράλληλα, ο κ. Περγαντάς, αναφέρθηκε στην υπερδέσµευση του προγράµµατος, 

εξηγώντας πως : 

«Η υπερδέσµευση ήταν µονόδροµος, αλλά και αναγκαία για να µπορέσουµε να 

κάνουµε το ΠΕΠ εργαλείο δουλειάς. Κι αυτό γιατί : 

� Κατ΄αρχήν παραλάβαµε, το 2011, το ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, 252 εκ. € 

«φορτωµένο» µε µεταφερόµενα από το Γ΄ΚΠΣ έργα 100 εκ. €. 

� Προφανώς ένα τόσο µικρό πρόγραµµα δεσµευµένο κατά 40% µε παλιά έργα 

– και στην πλειοψηφία τους δυσλειτουργικά, χωρίς δυνατότητα ολοκλήρωσης 

– για να ενεργοποιηθεί έπρεπε να ξεπεράσει τα όριά του. 
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� Παράλληλα, οι υπερδεσµεύσεις είχαν πάντα την συναίνεση των κεντρικών 

πολιτικών και υπηρεσιακών παραγόντων.» 

 

Στη συνέχεια, ο Περιφερειάρχης παρουσίασε τα µεγέθη και την αρχιτεκτονική του 

νέου ΕΣΠΑ της Στερεάς Ελλάδας και συνόψισε την τετράχρονη δουλειά που έγινε 

στην Περιφέρεια για την πλήρη αξιοποίηση των κονδυλίων, µε «5 αλήθειες + 1 

µύθο». 

 

Αλήθεια πρώτη : 

Ολοκληρώνεται ένα πλήρως εργοκεντρικό ΕΣΠΑ 2007-2013, µε αποτελεσµατική 

διαχείριση, κορυφαία απορροφητικότητα 113 % και σηµαντικές παρεµβάσεις σε κάθε 

γωνιά της Στερεάς Ελλάδας. 

 

Αλήθεια δεύτερη 

Με συστηµατική δουλειά εξασφαλίστηκε στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ένα νέο 

µεγαλύτερο ΕΣΠΑ 2014-2020. Το νέο πρόγραµµα είναι 333,35 εκ. €, έναντι των 

248,44 εκ. € που έχουµε σήµερα. Είναι δηλαδή αυξηµένο κατά 84,91 εκ. €. 

 

Επιπλέον πόροι για τη Στερεά Ελλάδα, µπορούν να εξασφαλιστούν από το 30% του 

προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς και µε διεκδικήσεις από άλλα τοµεακά 

προγράµµατα. 

 

Αλήθεια Τρίτη 

Η νέα αρχιτεκτονική του ΕΣΠΑ, που εστιάζεται στην αναπροσαρµογή του 

παραγωγικού µοντέλου της Στερεάς Ελλάδας, σε απόλυτο συσχετισµό µε το 

συγκροτηµένο σχέδιο της Περιφέρειας για τον πρωτογενή τοµέα και το Καλάθι 

αγροτικών προϊόντων. 

 

Αλήθεια τέταρτη 

Οι συνεχείς διεκδικήσεις και παρεµβάσεις για να προχωρήσουν έργα, να επιταχυνθούν 

εξελίξεις, να δεσµευτούν περισσότερα κονδύλια. 

 

Αλήθεια Πέµπτη 

Η πλήρης αξιοποίηση των εθνικών πόρων κυρίως για σηµαντικά οδικά έργα στη 

Στερεά Ελλάδα, µε περισσότερες χρηµατοδοτήσεις και εξοµάλυνση χρηµατορροών. 
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Και ένας µύθος 

Πως όλα αυτά έγιναν οµαλά. Όλα αυτά έγιναν µε κόπο, επιµονή και σκληρή 

προσπάθεια. Έγιναν σε περίοδο κρίσης, περικοπών, ανάµεσα σε δυο µνηµόνια και µε 

τον θεσµικά ανολοκλήρωτο Καλλικράτη. 

 

 

 
Επίσης στο Περιφερειακό Συµβούλιο, συζητήθηκε το θέµα του Οργανισµού 

Κωπαϊδας. 

 

Όπως είναι γνωστό, πρόκειται για ένα κρίσιµο ζήτηµα, αφού από το Σεπτέµβριο ο 

Οργανισµός Κωπαϊδας που λειτουργεί ως ΝΠ∆∆ από το 1953, καταργείται µε 

απόφαση της κυβέρνησης, βαρύνοντας την Περιφέρεια µε χρέη 12,5 περίπου εκ. €, 

µετά από 60 χρόνια κρατικής εποπτείας. 

Για το ζήτηµα αυτό το Περιφερειακό Συµβούλιο έχει ήδη πάρει θεση, σύµφωνα µε 

την οποία, το όποιο σχήµα επιλεγεί για να αντικαταστήσει το σκοπό και τις 

αρµοδιότητες του Οργανισµού : 

Α) δεν θα πρέπει να επωµιστεί τα οικονοµικά βάρη του παρελθόντος, καθώς µε αυτό 

τον τρόπο δεν µπορεί να υπάρξει ούτε οικονοµικός προγραµµατισµός, ούτε 

βιωσιµότητα, καθώς το βάρος αποπληρωµής θα καταστήσει το νέο φορέα 

προβληµατικό από τη γέννησή του. 

Β) να του παραχωρηθεί το σύνολο της ακίνητης και κινητής περιουσίας προκειµένου 

να λειτουργήσει µε επιτυχία 

Γ) να είναι ένας φορέας  δηµόσιου χαρακτήρα, στον οποίο θα εκπροσωπούνται η 

Περιφέρεια, οι ∆ήµοι και οι παραγωγικοί φορείς της περιοχής. 

 

Επιπλέον θα πρέπει να ληφθούν υπόψη η αναγκαιότητα στελέχωσης του νέου φορέα 

µε προσωπικό, καθώς και η νοµική του µορφή, η οποία θα πρέπει να εξασφαλίζει 

λειτουργικότητα, αποδοτικότητα, σταθερότητα και αυτοδυναµία. 

 

Η κατατοπιστική εισήγηση στο Περιφερειακό Συµβούλιο, που περιλαµβάνει πλήρες 

ιστορικό του Οργανισµού, τεκµηρίωση της κατάστασης και διερεύνηση εναλλακτικών 

λύσεων της νέας νοµικής µορφής, καταλήγει «κρούοντας των κώδωνα του 

κινδύνου», αφού : 
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Αφενός όποια λύση κι αν επιλεγεί για τη νοµική του µορφή δεν µπορεί να υλοποιηθεί 

µέχρι 30 Σεπτεµβρίου (ηµεροµηνία κατάργησης του Οργανισµού) 

Αφετέρου, αν και η κατάργηση του Οργανισµού έχει δηµοσιευτεί σε ΦΕΚ από τις 26 

Μαρτίου 2014, δεν έχει προχωρήσει µέχρι σήµερα από το Υπουργείο καµία 

προβλεπόµενη από το Νόµο διαδικασία : ούτε καν η πιο απλή διάταξη για σύσταση 

τριµελούς επιτροπής µέσα σε ένα µήνα από τη δηµοσίευση του νόµου (δηλ. µέχρι 26 

Απριλίου) «για τη διενέργεια καταγραφής απαιτήσεων και υποχρεώσεων του 

Οργανισµού Κωπαίδας και απογραφής κινητών και ακινήτων». 

Συνεπώς η κατάργηση του Οργανισµού θα πρέπει να παραταθεί. 

 

 

 

 

Επισυνάπτεται το πλήρες κείµενο της τοποθέτησης του Περιφερειάρχη 


