
 1 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2014-2020 & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ 

 
Τοποθέτηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας 

  Κλέαρχου Περγαντά 
 

Λαµία, 16/7/2014 
 
 
 
Με το σηµερινό Περιφερειακό Συµβούλιο, κλείνουµε τον κύκλο των τακτικών και 

ειδικών συνεδριάσεων του πρώτου αιρετού Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς 

Ελλάδας 2011-2014. 

Έναν κύκλο που αναδείξαµε το κορυφαίο συλλογικό πολιτικό µας όργανο σε πυλώνα 

δηµοκρατικού προγραµµατισµού, σε βήµα διαλόγου και ενηµέρωσης, σε ανοιχτό 

χώρο έκφρασης πολιτών, συλλόγων και φορέων. 

 

Σ΄αυτό το πλαίσιο της ανοιχτής και δηµοκρατικής λειτουργίας του Περιφερειακού 

Συµβουλίου, που καθιερώσαµε συνεπείς στις αρχές της ενηµέρωσης, της διαφάνειας, 

της συµµετοχής και της εγγύτητας στην κοινωνία της Στερεάς Ελλάδας, συµβαίνει 

σ΄αυτή την τελευταία συνεδρίαση η θεµατολογία µας να είναι, όπως ξεκινήσαµε 

ακριβώς πριν τρία χρόνια µε την ανάληψη της αρµοδιότητας του ΕΣΠΑ.  

∆ηλαδή µε παρουσίαση, ανοιχτή ενηµέρωση και συζήτηση : τον Ιούλιο του 2011 για 

το πρόγραµµα ΕΣΠΑ 2007-2013, που αναλάβαµε να διαχειριστούµε, και σήµερα τον 

Ιούλιο του 2014 τόσο για το ΕΣΠΑ που προχωρά σε ολοκλήρωση, όσο και για το νέο 

ΕΣΠΑ που σχεδιάσαµε και θα ισχύει ως το 2020. 

Βέβαια η εικόνα του ΕΣΠΑ και του νέου ΕΣΠΑ, µέσα σ΄αυτά τα τρία χρόνια 

παρουσιάστηκε πολλές φορές στο Περιφερειακό Συµβούλιο.  

 

Παρουσιάστηκε, αναλύθηκε, συζητήθηκε σε όλη τη διαδικασία διαχείρισης και 

σχεδιασµού, αφού τελικά τα συχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα, σ΄αυτή την 

περίοδο της µεγάλης ύφεσης, αποτελούν τα πιο αξιόπιστα χρηµατοδοτικά εργαλεία 

της Περιφέρειάς µας, των ελληνικών Περιφερειών και της χώρας. 

 

Ανέφερα πριν, πως σήµερα που κλείνουµε τις συνεδριάσεις µας, συµβαίνει πάλι να 

µιλάµε για το ΕΣΠΑ. 
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Συµβαίνει, αφού αυτή η περίοδος συµπίπτει µε την τελική ευθεία του σχεδιασµού του 

νέου προγράµµατος. 

Συµβαίνει, αφού αυτή την περίοδο που συµπίπτει µε την ολοκλήρωση της 

περιφερειακής θητείας µας, συνεχίζουµε τη δουλειά µας, που είναι εντελώς 

προσανατολισµένη στην πλήρη αξιοποίηση των συγχρηµατοδοτούµενων 

προγραµµάτων. 

Η σηµερινή µας συζήτηση γίνεται στο πλαίσιο των υποχρεώσεών µας στη διαδικασία 

κατάρτισης του σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράµµατος Στερεάς Ελλάδας 2014-2020, 

το οποίο κατατίθεται αύριο 17 Ιουλίου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Το νέο µας πρόγραµµα, που είναι ήδη δηµοσιοποιηµένο στην ιστοσελίδα της 

∆ιαχειριστικής, έχει σχεδιαστεί µέσα σε µια µακρά περίοδο διαβούλευσης µε τους 

φορείς της Στερεάς Ελλάδας. 

Της διαβούλευσης που ξεκίνησε από τον Σεπτέµβριο του 2012, µε διάλογο και 

ενηµέρωση σε όλες τις Περιφερειακές ενότητες, µε συναντήσεις εργασίας και 

ηλεκτρονική πληροφόρηση. Που συνεχίστηκε µε το διήµερο Αναπτυξιακό Συνέδριο 

της Περιφέρειας , την άνοιξη του 2013, για την καινοτοµία και το νέο ΕΣΠΑ και 

εξελίσσεται µε την πρόσφατη δηµοσιοποίηση του σχεδίου του νέου µας 

προγράµµατος. 

 

Εµείς λοιπόν λειτουργούµε στο πλαίσιο των θεσµικών µας αρµοδιοτήτων και 

υποχρεώσεων προχωρώντας τη διαβούλευση, την οποία µπορεί να συνεχίσει η νέα 

περιφερειακή αρχή, µια και η οριστικοποίηση του περιφερειακού προγράµµατος 

προβλέπεται για τον Νοέµβριο του 2014. 

 

 

Κυρίες και κύριοι, 

Κλείνοντας τρία χρόνια αρµοδιότητας στο ΕΣΠΑ 2007 - 2013, από το 2011 µέχρι 

σήµερα, δουλέψαµε µε συνέπεια, προσήλωση και µεθοδικότητα για να 

ενεργοποιήσουµε πλήρως το περιφερειακό µας πρόγραµµα και να το κάνουµε ένα 

πρόγραµµα αποτελεσµατικό, εργοκεντρικό, γεµάτο από παρεµβάσεις χρήσιµες και 

αναγκαίες σε κάθε τοµέα, σε κάθε γωνιά της Στερεάς Ελλάδας. 

 

Όπως είναι γνωστό, η Περιφέρεια µέσω της ∆ιαχειριστικής Αρχής, διαχειρίζεται : 

Την εκχώρηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, που – µε τις πρόσφατες 

τροποποιήσεις - είναι 224,5 εκ. € µαζί µε το Jessica  
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Την εκχώρηση του ΕΠΠΕΡΑΑ για το περιβάλλον ύψους 59,74 εκ. €  µε εγκεκριµένη 

προγραµµατική υπερδέσµευση 25 εκ € 

Και την εκχώρηση για τις δράσεις ανθρώπινου δυναµικού ύψους 4,2 εκ. €. 

 

Ειδικότερα , η εικόνα του  Επιχειρησιακού Προγράµµατος της Στερεάς Ελλάδας, 

δηλαδή των 224,5 εκ. , µε στοιχεία της 30ης Ιουνίου, έχει ως εξής : 

 

• Έχουν εκδοθεί 64 προσκλήσεις και έχουν ενταχθεί 341 έργα  

• Έχουν υπογραφεί συµβάσεις 323,09 εκ. €, έχουµε δηλαδή υπερδέσµευση 

144% 

• Έχουν δηλωθεί δαπάνες 253,41 εκ. €. και έχουµε ποσοστό απορρόφησης 113 

% 

 

Σε ότι αφορά την εκχώρηση του ΕΠΠΕΡΑΑ  

Έχουν ενταχθεί 76 έργα προϋπολογισµού 94,02 εκ. € και έχουν γίνει συµβάσεις 34,59 

εκ. € 

 

Σε ότι αφορά την εκχώρηση του πρρογράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 

2007-2013») στη Στερεά Ελλάδα 

 

• Έχουν εκδοθεί 2 προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισµού στο ύψος της 

εκχώρησης 4,2 εκ. €  

• Έχουν ενταχθεί τα έργα που αφορούν τα Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση 

 

Επίσης, µέσα από το Jessica, προωθούµε µια µεγάλη προτεραιότητα για τη Λαµία και 

τη Στερεά Ελλάδα : την κατασκευή ∆ιοικητηρίου, προϋπολογισµού 9.250.000 €, που 

παρουσιάσαµε διεξοδικά στο Περιφερειακό Συµβούλιο του περασµένου Απριλίου. 

 

Το ΕΣΠΑ 2007-2013, κυρίες και κύριοι, δεν είναι απλά η ευηµερία των αριθµών. 

Για µας το ΕΣΠΑ είναι ταυτόσηµο µε έργα και παρεµβάσεις : µε δρόµους, σχολεία, 

νοσοκοµεία, αναπλάσεις, παρεµβάσεις για το περιβάλλον, την απασχόληση, την 

ισόρροπη ανάπτυξη της Στερεάς Ελλάδας, τη συνοχή της κοινωνίας. 

Για µας το ΕΣΠΑ, είναι η εικόνα των εκατοντάδων έργων και παρεµβάσεων, που 

παρουσιάσαµε στον απολογισµό µας, µε φωτογραφική τεκµηρίωση, σε κάθε γωνιά 

της Στερεάς Ελλάδας. 
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Η υλοποίηση, η εξέλιξη, η ολοκλήρωση των έργων µας είναι αυτό που δίνει 

προστιθέµενη αξία στους αριθµούς, µε πληρωµές και δαπάνες που µας έχουν φέρει 

στην κορυφή της απορρόφησης σε πανελλαδικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Κορυφή που 

έχει επιβεβαιωθεί από επίσηµα στοιχεία και από τον επίτροπο Περιφερειακής 

Πολιτικής της ΕΕ κ. Jiohannes Hahn. 

 

Σ΄αυτή την τριετία, χει γίνει πολύς λόγος για την κορυφή της απορρόφησης που 

κατέχει σταθερά η Στερεά Ελλάδα. 

Όπως έχει γίνει και πολύς λόγος για την υπερδέσµευση του προγράµµατος. Μια 

υπερδέσµευση περίπου µονόδροµος, αλλά και αναγκαία για να µπορέσουµε να 

κάνουµε το ΠΕΠ εργαλείο δουλειάς. Τι εννοούµε µε αυτό : 

 

� 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. 

 

� Παράλληλα, οι υπερδεσµεύσεις είχαν πάντα την συναίνεση των κεντρικών 

πολιτικών και υπηρεσιακών παραγόντων. 

 

Προχωρήσαµε εποµένως στην εφαρµογή του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, µε βάση τα 

δεδοµένα που είχαµε και συµφωνηµένες τεχνοκρατικές και πολιτικές επιλογές. 

Επιλογές που τώρα έχουν αλλάξει, όπως και σχεδόν όλα τα οικονοµικά και κοινωνικά 

µεγέθη της χώρας µας. 

Προχωρώντας στην ολοκλήρωση του ΠΕΠ, το ζήτηµα της υπερδέσµευσης, το 

αντιµετωπίζουµε µε συγκεκριµένο πλαίσιο. Έχουµε ήδη υποβάλει σχέδιο εξυγίανσης, 

όπως και όλες οι Περιφέρειες, το οποίο προβλέπει τις απαραίτητες προσαρµογές των 

εντάξεων, όπως την απένταξη των έργων του Θησέα, των ανενεργών έργων ή όσων 

δεν πληρούν τις προδιαγραφές παραµονής τους. 

Παράλληλα, εξετάζονται οι προϋποθέσεις ένταξης έργων από το τρέχον στο νέο 

ΕΣΠΑ. 
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Κυρίες και κύριοι,  
 
Παράλληλα µε τη διαχείριση του προγράµµατος 2007-2013, ξεκινήσαµε από το 2013 

και ήδη ολοκληρώσαµε το σχεδιασµό του νέου περιφερειακού προγράµµατος ΕΣΠΑ 

2014-2020. 

Τα πιο σηµαντικά χαρακτηριστικά του νέου προγράµµατος της Στερεάς Ελλάδας 

είναι: 

 

� Η αύξηση των πόρων του 

� Η δυνατότητα περισσότερων εκχωρήσεων από τα τοµεακά προγράµµατα και 

ειδικά της αγροτικής ανάπτυξης 

� Η εστίαση στην έξυπνη και βιώσιµη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισµούς, που 

διατρέχεται από τις οριζόντιες αρχές της αειφορίας, των ίσων ευκαιριών και 

της εξάλειψης των διακρίσεων. 

� Η αρχιτεκτονική του προγράµµατος που δοµείται στη βάση των 

περιφερειακών στρατηγικών στόχων και της περιφερειακής στρατηγικής για 

την καινοτοµία RIS 3 

 

Συγκεκριµένα : 

 

Με παρεµβάσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, πετύχαµε, οι Περιφέρειες της 

χώρας να διαχειριστούν το 35 % των πόρων του νέου ΕΣΠΑ.  

Εξασφαλίσαµε για τη Στερεά Ελλάδα αυξηµένα κονδύλια σε σχέση µε το τρέχον 

ΕΣΠΑ. 

Το νέο µας Πρόγραµµα φτάνει στα 333,35 εκ. € και χρηµατοδοτείται από το Ταµείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής. 

 

Αυτά τα χρήµατα θα αυξηθούν µε κονδύλια από το 30 % των πόρων του 

Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης, που διασφαλίσαµε να εκχωρηθούν στις 

Περιφέρειες. 

 

Περισσότερα κονδύλια και µεγαλύτερο όφελος για τη Στερεά Ελλάδα µπορεί να 

επιτευχθεί : 

Με εκχώρηση πόρων από το Τοµεακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και 

Επιχειρηµατικότητα» για την υλοποίηση σηµαντικών έργων υποδοµής. 

Με αύξηση της εκχώρησης από το Ταµείο Συνοχής, ιδίως για δράσεις περιβάλλοντος. 



 6 

Με ένταξη µεγάλων έργων της Περιφέρειας σε Τοµεακά Προγράµµατα και υλοποίησή 

τους µέσα απ΄αυτά. 

  

Στο σηµείο αυτό θέλω να επισηµάνω, πως εµπειρία µας, από τα δυο προγράµµατα 

ΕΣΠΑ και νέο ΕΣΠΑ, δείχνει ότι ο δυϊσµός της Στερεάς Ελλάδας, αφενός σε σχέση µε 

το στόχο 2 του τρέχοντος ΕΣΠΑ και τις περιφέρειες σε µετάβαση του νέου ΕΣΠΑ, και 

αφετέρου µε τις σηµαντικές επιπτώσεις της βαθειάς και παρατεταµένης ύφεσης, 

δηµιουργεί µια µεγάλη ανάγκη. Την ανάγκη διαρκών διεκδικήσεων, έτσι ώστε η 

Περιφέρεια να ωφεληθεί ακόµα περισσότερο από το νέο ΕΣΠΑ, έτσι ώστε τα 

κονδύλια που θα αποδοθούν να αντιστοιχούν στην οικονοµική πραγµατικότητα του 

τόπου και τις ανάγκες της κοινωνίας. 

 

Πέρα από τα αυξηµένα οικονοµικά µεγέθη, πολύ σηµαντική στο νέο ΕΣΠΑ της 

Στερεάς Ελλάδας, είναι η αρχιτεκτονική του προγράµµατός µας, που εναρµονίζεται 

στο γενικό πλαίσιο «Ευρώπη 2020» 

 

Οι διαθέσιµοι πόροι στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την προγραµµατική 

περίοδο 2014-2020 στρέφονται στη βιώσιµη ανάπτυξη, στην απασχόληση, στην 

καινοτοµία, στο κλίµα & ενέργεια και στην κοινωνική ένταξη, µε παράλληλη 

προώθηση οριζόντιων στόχων, όπως είναι η προστασία της φύσης και του 

περιβάλλοντος, η ισότητα και η εξάλειψη κοινωνικών διακρίσεων, καθώς και η 

αντιµετώπιση της δηµογραφικής πρόκλησης. 

 

Στην ουσία, στο νέο ΕΣΠΑ, εστιάζουµε στην προσαρµογή του παραγωγικού 

προτύπου της Στερεάς Ελλάδας και στην στήριξη της επενδυτικής και καινοτοµικής 

δραστηριότητας σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας της, µε έµφαση σε αυτούς που 

έχουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα, όπως : 

• Στον εκσυγχρονισµό του αγρο-διατροφικού τοµέα και στην ανάπτυξη 

διασυνδέσεων µε άλλους κλάδους. 

• Στην ανάπτυξη και εκσυγχρονισµό του τουρισµού 

• Στην ανάπτυξη του παραγωγικού συµπλέγµατος µετάλλου και µεταλλικών 

προϊόντων 

• Στη διάχυση τεχνολογιών πληροφορικής, επικοινωνιών και περιβαλλοντικών 

τεχνολογιών. 
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Συνεπώς, για τον επαναπροσδιορισµό του παραγωγικού προτύπου της Περιφέρειας 

προς την κατεύθυνση της καινοτοµίας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας 

είναι καθοριστικής σηµασίας η ενσωµάτωση των προτάσεων της RIS 3 στο νέο 

Πρόγραµµα του ΕΣΠΑ.  

Κεντρικός στόχος είναι να δηµιουργήσουµε βιώσιµες θέσεις εργασίας, µέσα από 

πολιτικές και δράσεις που βελτιώνουν τους ανθρώπινους πόρους, προάγουν την 

εξωστρέφεια του περιφερειακού παραγωγικού συστήµατος, ενισχύουν την 

καινοτοµική επιχειρηµατικότητα και τις συνεργασίες και εξισορροπούν τις κοινωνικές 

ανισότητες. 

 

 

Τέλος, ένας καινούργιος και πολύ σηµαντικός όρος στο νέο ΕΣΠΑ είναι  η εκπλήρωση 

των αιρεσιµοτήτων. ∆ηλαδή των προϋποθέσεων για να εξασφαλιστεί η ροή της 

χρηµατοδότησης και η αποτελεσµατικότητα της χρήσης των πόρων. 

 

Απλοποιηµένα, για τη Στερεά Ελλάδα, οι αιρεσιµότητες, αφορούν τη στρατηγική της 

καινοτοµίας, το περιβάλλον και την κοινωνική συνοχή. 

Η εκπλήρωση των αιρεσιµοτήτων στη Στερεά Ελλάδα, έχει ήδη δροµολογηθεί, µε : 

Την διαµόρφωση της Περιφερειακής Καινοτοµικής Στρατηγικής RIS 3 

Την απόφαση σύστασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Καινοτοµίας 

Την εξέλιξη αναθεώρησης του Περιφερειακού Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης των 

Απορριµµάτων, γνωστού ως ΠΕΣ∆Α. 

 

Κυρίες και κύριοι 

Και σήµερα, κι όπως θα΄χετε διαπιστώσει αυτά τα χρόνια, κάθε φορά, επιλέγω τη 

γλώσσα των αριθµών. 

Γιατί οι αριθµοί είναι όπως οι εικόνες. 

Αξίζουν χίλιες λέξεις και λένε πάντα αλήθειες. 

 

Αλήθεια πρώτη 

Προχωρούµε στην ολοκλήρωση του ΕΣΠΑ 2007-2013, υλοποιώντας εκατοντάδες 

έργα για τον τόπο µας και την κοινωνία. Ολοκληρώνουµε µια τριετία 

αποτελεσµατικής διαχείρισης και κορυφαίας απορροφητικότητας 113 %, που 

πρακτικά κατοχυρώνει ως αυτό το ποσοστό την υπερδέσµευση του προγράµµατος. 
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Ολοκληρώνουµε µια τριετία µεγάλης παραγωγής έργου, αντιµετωπίζοντας 

ταυτόχρονα τις οικονοµικές υπερβάσεις και εξυγιαίνοντας το πρόγραµµα. 

 

Αλήθεια δεύτερη 

Με πολύµηνη και συστηµατική δουλειά, καταθέτουµε για τη Στερεά Ελλάδα, ένα 

µεγαλύτερο νέο ΕΣΠΑ, µε περισσότερες δυνατότητες χρηµατοδοτικής διεύρυνσης, µε 

προϋποθέσεις χρηµατοδοτικής ροής και πλήρως στοχευµένο στην εξοµάλυνση των 

συνεπειών της κοινωνικής και οικονοµικής κρίσης. 

 

Στο νέο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας έχουµε εξασφαλίσει 84,91 εκ. € ή ποσοστιαία 25,47 

% παραπάνω από το τρέχον. ∆ηλαδή : 

Ενώ τώρα , µετά τις τροποποιήσεις, έχουµε πλην Jessica  184,5 εκ. € + 59,74 εκ. € 

εκχώρηση του ΕΠΠΕΡΑΑ + 4,2 εκ. € εκχώρηση του ΕΠΑΝΑ∆ = συνολικά 248,44 εκ. € 

 

Στο νέο ΕΣΠΑ διαχειριζόµαστε : 152,16 εκ. € από το ΕΤΠΑ + 138,68 εκ. € εκχώρηση 

του Ταµείου Συνοχής + 42,5 εκ. € του ΕΚΤ = συνολικά 333,35 εκ. € 

 

Τα 333,35 εκ. € είναι το ποσό της Κοινοτικής και της Εθνικής συµµετοχής σε ποσοστό 

50-50, όπως αναφέρεται ρητά στην 3η εγκύκλιο και  εγγυήθηκε ενώπιόν µας  ο κ. 

Γιαννούσης. 

 

Βεβαίως, όπως είπαµε, σ΄αυτά τα χρήµατα θα πρέπει να προστεθούν και τα κονδύλια 

από το 30 % των πόρων του προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης, που θα 

εκχωρηθούν στις περιφέρειες, καθώς και άλλες εκχωρήσεις από Τοµεακά 

Προγράµµατα. 

 

Αλήθεια Τρίτη 

Η συστηµατική και προγραµµατική δουλειά µας την τετραετία 2011-2014, έγινε η 

βάση πάνω στην οποία στηρίχτηκε κατά πολύ η περιφερειακή καινοτοµική 

στρατηγική RIS 3 και συνεπώς η αρχιτεκτονική του νέου ΕΣΠΑ. 

 

Συγκεκριµένα, η αναπροσαρµογή του παραγωγικού µοντέλου της Στερεάς Ελλάδας 

για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020, παίρνει ως άξονες αναφορές το 

Επιχειρησιακό Σχέδιο του Πρωτογενούς Τοµέα, δηλαδή το Καλάθι Αγροτικών 

Προϊόντων, που εκπονήσαµε ως Περιφέρεια σε συνεργασία µε τους φορείς. 
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Προφανώς, το Καλάθι, µια πολύµηνη και συγκροτηµένη δουλειά, όπως και άλλα 

προγραµµατικά κείµενα – για παράδειγµα το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα όλης της 

Περιφέρειας – δεν ήταν ασκήσεις επί χάρτου. Ήταν και είναι πολύτιµα εργαλεία που 

διαµορφώνουν τον προσανατολισµό και τις προτεραιότητες της Στερεάς Ελλάδας σε 

σχέση µε τις χρηµατοδοτικές δυνατότητες της παρούσας και της νέας περιόδου. 

 

Αλήθεια τέταρτη 

Αυτή την τετραετία συνεργαστήκαµε και διεκδικήσαµε για να φέρουµε τη Στερεά 

Ελλάδα πιο κοντά στα σύγχρονα δεδοµένα. Για να ξεµπλοκάρουµε έργα, για να 

επιταχύνουµε εξελίξεις, για να δεσµεύσουµε µεγαλύτερα κονδύλια. Για να πετύχουµε 

περισσότερα για τον τόπο και την κοινωνία, σε όλους τους τοµείς, όπως ενδεικτικά : 

Στον τοµέα των µεταφορών και των µεγάλων οδικών δικτύων, στον τοµέα της υγείας 

και του πολιτισµού, στον τοµέα της απασχόλησης, της αντιµετώπισης της ανεργίας 

και της επιχειρηµατικότητας. 

 

Βέβαια, πρέπει να επισηµάνουµε, πως η εµπειρία µας, δείχνει πως τα κρίσιµα 

ζητήµατα της Στερεάς Ελλάδας, όπως οι µεταφορικές υποδοµές και τα οδικά έργα, 

πρέπει να είναι προτεραιότητα και τα επόµενα χρόνια, έτσι ώστε όλη η Περιφέρεια να 

έχει σύγχρονο και ασφαλές οδικό δίκτυο. 

 

Αλήθεια πέµπτη 

Αξιοποιήσαµε κάθε δυνατότητα για υλοποίηση έργου, - πέρα απ΄τους 

συγχρηµατοδοτούµενους – και µέσα από τους εθνικούς πόρους. Κι αυτό έχει 

µεγαλύτερη αξία, γιατί έγινε σε µια περίοδο κρίσης, περικοπών, και ασφυξίας του 

Π∆Ε. Κι έγινε µε διαρκείς πρωτοβουλίες, συνεργασίες µε τις κεντρικές αρχές, 

παρεµβάσεις, και συνεχή προσωπική παρουσία. 

 

Εµείς λοιπόν καταφέραµε και να υλοποιήσουµε έργο – µε εξοµαλυµένες χρηµατοροές 

– και να αυξήσουµε τα προγράµµατα των εθνικών πόρων. Ειδικά σε ότι αφορά τις 

δυο συλλογικές αποφάσεις 766 και 066, µέσα από τις οποίες υλοποιούµε δεκάδες 

έργα – κυρίως οδικά – πετύχαµε την αύξηση του ορίου πληρωµών από 11 εκ. € το 

2011, σε 30 εκ. € το 2013. 
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Πέντε αλήθειες, κυρίες και κύριοι. 

Πέντε αλήθειες και ένας µύθος. 

Ένας µύθος πως όλα αυτά έγιναν, εξελίχθηκαν, επετεύχθηκαν σε µια πορεία οµαλή. 

 

Όλα αυτά, τα δροµολογήσαµε, τα παλέψαµε, τα πετύχαµε µε επιµονή και σκληρή 

προσπάθεια. 

Με κόπο και ευθύνη, σε 1.340 µέρες δουλειάς. 

1.340 µέρες, δεκάδες χιλιάδες ώρες και ατελείωτες στιγµές που στηρίχτηκαν µόνο σε 

κάτι πολύ απλό και πολύ µεγάλο ταυτόχρονα : στην προσήλωση στο στόχο µας και 

τις δεσµεύσεις µας στη Στερεοελλαδίτικη κοινωνία. 

 

Γιατί η πρώτη αιρετή Περιφερειακή µας θητεία συνέπεσε µε χρόνια δύσκολα. Με 

χρόνια που άλλαξαν πολλά. Εκτός από ένα. Τη συνέπειά µας απέναντι στη Στερεά 

Ελλάδα και τους συµπολίτες µας. 

 

Γιατί η πρώτη αιρετή Περιφερειακή µας θητεία κλήθηκε να πορευτεί και να προσφέρει 

ανάµεσα στον ανολοκλήρωτο Καλλικράτη, στο θεσµικό δαίδαλο, στη γραφειοκρατία, 

στην κατάργηση των πόρων της, στο συρρικνωµένο προσωπικό, στο «όλο και 

λιγότερο» που δίνει η κυβέρνηση. 

 

Το πιο τρανό παράδειγµα αυτών των δυσκολιών είναι η de facto κατάργηση των ΚΑΠ 

επενδύσεων τα τελευταία δυο χρόνια 2013-2014. Είναι δηλαδή η θεσµική και 

οικονοµική υποβάθµιση, που αν δεν διεκδικηθεί η ανατροπή της, απειλεί πρακτικά την 

ύπαρξη των Περιφερειών. 

 

 

Σήµερα λοιπόν,  

απ΄τη µια, ο πήχυς που βάλαµε ψηλά, µε τη συνέπεια και την αποτελεσµατικότητα 

της δουλειάς µας 

και απ΄την άλλη η συνεχής συµπίεση – όπως είπαµε – των Περιφερειών δηµιουργούν 

για τα επόµενα χρόνια µια νέα πρόκληση, το πολιτικό δυναµικό της Στερεάς Ελλάδας. 

Την πρόκληση να αντιµετωπίσουν τις πολυδιάστατες ανάγκες της Περιφέρειας, µε 

ακόµα µεγαλύτερη προσπάθεια για το περισσότερο και το καλύτερο. 
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Κλείνοντας, σας ευχαριστώ όλους. 

 

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. 

 

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. 

 

Σας ευχαριστώ. 


