
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
Γραφείο Περιφερειάρχη 
 

Λαµία, 20 Νοεµβρίου 2014 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Συνάντηση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, Κώστα Μπακογιάννη µε 

∆ηµάρχους για το ζήτηµα της Κωπαΐδας  

Με τους ∆ηµάρχους Αταλάντης, Νίκο Λιόλιο, Θήβας, Σπύρο Νικολάου, Αλιάρτου, 

Γιώργο Ντασιώτη, Ορχοµενού, Λουκά Υπερήφανο και Λειβαδιάς Γιώτα Πούλου, 

συναντήθηκε σήµερα Πέµπτη 20 Νοεµβρίου, στο ∆ιοικητήριο της Λειβαδιάς, ο 

Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Κώστας Μπακογιάννης, προκειµένου να εξετάσουν 

από κοινού την εισήγηση της Περιφερειακής Αρχής στο προσεχές Περιφερειακό 

Συµβούλιο για το θέµα την ανάληψης από 1-12-2014 από την Περιφέρεια του 

επιχειρησιακού αντικειµένου του καταργηθέντα µε πρόσφατο νόµο Οργανισµού 

Κωπαΐδας. 

Οι επικεφαλής των ∆ήµων, στα γεωγραφικά όρια των οποίων ανήκει η ευρύτερη 

περιοχή της Κωπαΐδας, κλήθηκαν από τον Περιφερειάρχη να τοποθετηθούν επί του 

σχεδίου της εισήγησης. Η συζήτηση ήταν διεξοδική και εξετάστηκαν λεπτοµερώς οι 

προτάσεις της Περιφέρειας. 

Η συµµετοχή των ∆ηµάρχων ήταν ουσιαστική, µε τον Περιφερειάρχη να 

ενσωµατώνει στην εισήγηση πολλές από τις προτάσεις τους, προκειµένου να 

διαµορφωθεί η τελική πρόταση προς το Περιφερειακό Συµβούλιο, η οποία έγινε 

οµοφώνως αποδεκτή από τους ∆ηµάρχους.    

Κοινός στόχος όλων είναι η αντιµετώπιση σε νέα βάση και η επίλυση του 

προβλήµατος της άρδευσης και της διαχείρισης του υδάτινου δυναµικού της περιοχής 

επ’ ωφελεία των αγροτών και του εισοδήµατός τους.   

Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Κώστας Μπακογιάννης τόνισε: 

« Όπως ξέρετε στο επόµενο Περιφερειακό Συµβούλιο θα συζητήσουµε το ζήτηµα του 

Οργανισµού της Κωπαΐδας, του οποίου πλέον οι αρµοδιότητες και το επιχειρησιακό 

αντικείµενο µεταφέρεται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Και ευτυχώς 

µεταφέρεται καθαρό, χωρίς χρέη που είναι κάτι πολύ σηµαντικό, γιατί 

αντιλαµβάνεστε ότι κάτι τέτοιο θα επιβάρυνε τα οικονοµικά της Περιφέρειας 

δραµατικά. Συζητήσαµε σήµερα µε τους δηµάρχους, σε µία ουσιαστική, παραγωγική 

και εποικοδοµητική συνάντηση, σηµείο προς σηµείο την εισήγηση την οποία θα 

καταθέσουµε σε λίγες ηµέρες. Γίνανε κάποιες παρατηρήσεις, οι οποίες 

ενσωµατώθηκαν. Νοµίζω ότι είχαµε την ευκαιρία να κάνουµε µία αναλυτική 

συζήτηση. Προφανώς είναι η αρχή. Προφανώς έχουµε πάρα πολύ δουλειά µπροστά 

µας. Το σηµαντικό- και εγώ αυτό θα ήθελα να κρατήσω- είναι η διάθεση συνεργασίας 



που έχει όλη η αυτοδιοίκηση. Η αυτοδιοίκηση στο ζήτηµα της Κωπαΐδος εµφανίζεται 

ενωµένη, µία γροθιά».  

Στην ερώτηση για το αν υπάρχουν σηµεία στα οποία συµφωνήσανε όλοι οι 

συµµετέχοντες, ο Περιφερειάρχης, Κώστας Μπακογιάννης απάντησε: «Συµφωνήσαµε 

σε όλα. Πρακτικά, απλά, χωρίς φωνές και κραυγές και σηµείο-σηµείο, είδαµε 

ορισµένα ζητήµατα. Ετέθησαν κάποια ζητήµατα από τους ∆ηµάρχους, πολύ σοβαρά 

και εύλογα. Τα αναγνωρίσαµε, τα ενσωµατώσαµε και προχωράµε µπροστά».  

Για το ενδεχόµενο σύστασης νέου νοµικού προσώπου και τη διεκδίκηση της ακίνητης 

περιουσίας του Οργανισµού, ο Περιφερειάρχης, έδωσε την εξής απάντηση: «Εµείς 

αυτή τη στιγµή διαχειριζόµαστε µία πραγµατικότητα. ∆ιαχειριζόµαστε ένα υφιστάµενο 

νοµοθετικό πλαίσιο και προσπαθούµε µε αυτά τα δεδοµένα να κάνουµε τη δουλειά 

µας. Αυτό βέβαια δε σηµαίνει σε καµία περίπτωση ότι οι πάγιες θέσεις της 

Αυτοδιοίκησης -και µιλάω και για την Περιφέρεια και για τους ∆ήµους- δε συνεχίζουν 

να ισχύουν και ότι οι διεκδικήσεις µας δεν είναι σαφείς. Και αυτές είναι τρείς: Πρώτον, 

η δηµιουργία ενός νοµικού προσώπου στα πρότυπα ενός αντίστοιχου στην Κρήτη το 

οποίο θα µπορεί να λύνει τα προβλήµατα τον αγροτών. ∆εύτερον, η ακίνητη 

περιουσία της Κωπαΐδας να περάσει στην Περιφέρεια Στερεάς, τουλάχιστον προς 

στιγµή, ως που να δηµιουργηθεί ο Οργανισµός- εδώ να σας πω ότι έχω ήδη κάνει 

κάποιες πρώτες επαφές µε τον Υπουργό Οικονοµικών, τον κ. Χαρδούβελη, ο οποίος 

το βλέπει µε ενδιαφέρον. Πρέπει να συνεχίσουµε τις συζητήσεις µιας και δεν είναι 

πράγµατα που λύνονται µέσα σε µία ώρα. Και τρίτον- που είναι και πάρα πολύ 

σηµαντικό- είναι η ρύθµιση των χρεών των αγροτών. Αυτό αφορά τον εκκαθαριστή 

και όχι την Περιφέρεια, αλλά είναι ένα ζήτηµα».  

Στη συνάντηση συµµετείχε επίσης η Αντιπεριφερειάρχης Βοιωτίας, Φανή Παπαθωµά, 

οι θεµατικοί Αντιπεριφερειάρχες, Κώστας Μπακοµήτρος και Χάρης Σανιδάς, καθώς και 

ο νοµικός σύµβουλος του Περιφερειάρχη, Γιώργος Ανδρέου.       

 


