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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Και επισήµως η ΜΕΡΥΠ στην Περιφέρεια 

• Υπογράφηκε η σύµβαση παραχώρησης χρήσης µεταξύ Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας και Ταµείου Εθνικής Άµυνας 

• Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αποκτά δικό της ∆ιοικητήριο 

εµβαδού 2.435 µ2 και εξασφαλίζεται οικονοµία κλίµακας που 

ξεπερνάει τις 400.000 ευρώ ετησίως 

• Κώστας Μπακογιάννης: Ξεκινάµε άµεσα τις εργασίες, µε στόχο να 

ολοκληρώσουµε εντός του έτους τη µεταστέγαση 

 

Υπογράφηκε σήµερα το πρωί από τον Περιφερειάρχη, Κώστα Μπακογιάννη και από 

τον διευθυντή του Ταµείου Εθνικής Άµυνας, υποστράτηγο Γεώργιο Σταθιά, η 

σύµβαση που παραχωρεί το κτίριο της ΜΕΡΥΠ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Η 

σύµβαση µεταξύ της Περιφέρειας και του Ταµείου Εθνικής Άµυνας, έρχεται σε 

συνέχεια της αποδοχής από το Περιφερειακό Συµβούλιο της κατά χρήση 

παραχώρησης του εν λόγω κτιρίου. Είναι δε αποτέλεσµα των πολλών προσπαθειών 

που κατέβαλε η Περιφερειακή Αρχή από την πρώτη κιόλας ηµέρα ανάληψης των 

καθηκόντων της, προκειµένου η Λαµία να αποκτήσει ένα σύγχρονο και λειτουργικό 

διοικητήριο. 

Με τη σηµερινή πράξη της υπογραφής, ολοκληρώθηκε τάχιστα και αποτελεσµατικά  

µία διαδικασία πολύπλοκη που είχε ξεκινήσει µε πρωτοβουλία του ίδιου του 

Περιφερειάρχη, Κώστα Μπακογιάννη. Ήταν δε το πρώτο ζήτηµα µε το οποίο 

ασχολήθηκε, την πρώτη ηµέρα του στο γραφείο της Περιφέρειας, αποστέλλοντας 

επιστολή στον τότε Υπουργό Άµυνας, κ. ∆ηµήτρη Αβραµόπουλο. 

Πρόκειται για το κτίριο του «Πρώην Στρατηγείου ΜΕΡΥΠ», επιφανείας 2.435 µ2 και  

µε  τον περιβάλλοντα αυτού χώρο, 11 περίπου στρεµµάτων, που βρίσκεται εντός του 

στρατοπέδου «ΤΣΑΚΑΛΟΥ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ∆ΙΑΚΟΥ», στην πόλη της Λαµίας. Το νέο 

διοικητήριο θα συµβάλει καθοριστικά στην καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των 

υπηρεσιών, ενώ ταυτόχρονα θα εξασφαλίσει την αποτελεσµατικότερη και αµεσότερη 

εξυπηρέτηση των πολιτών, οι οποίοι θα διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις τους σε 

λιγότερο χρόνο και χωρίς να ταλαιπωρούνται, από την ισχύουσα αποκέντρωση των 

υπηρεσιών. Παράλληλα µε την µετεγκατάσταση αυτή, επιτυγχάνεται και σηµαντική 

εξοικονόµηση πόρων (πάνω από 400.000 ευρώ ετησίως), αφού µειώνεται αισθητά το 

λειτουργικό κόστος καταβολής των µισθωµάτων. 



Στο παραχωρούµενο κτίριο θα στεγαστεί το µεγαλύτερο µέρος των υπηρεσιών της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και στα υπόλοιπα ιδιόκτητα ή χρησιµοποιούµενα χωρίς 

µίσθωµα κτίρια, µπορούν να εγκατασταθούν οι αποµένουσες υπηρεσίες της έδρας της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, µε αντικειµενικό και εφικτό στόχο, να µην υπάρχει 

κανένα µισθωµένο κτίριο. 

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Κώστας Μπακογιάννης δήλωσε: «Σήµερα, έπειτα 

από πέντε µήνες συνεχούς προσπάθειας και σκληρής διαπραγµάτευσης, έχω τη χαρά 

να ανακοινώσω σε όλους τους πολίτες της Στερεάς Ελλάδας, ότι η Περιφέρειά µας θα 

αποκτήσει άµεσα ένα σύγχρονο διοικητήριο, ικανό να στεγάσει το σύνολο των 

υπηρεσιών µας, διευκολύνοντας κάθε πολίτη που συναλλάσσεται µε αυτές. Όλοι 

εµείς που ασχοληθήκαµε επισταµένως µε αυτό το ζήτηµα, αισθανόµαστε µεγάλη 

δικαίωση. Γιατί ξεκινώντας από το πουθενά, δώσαµε λύση σε ένα µεγάλο 

λειτουργικής και οικονοµικής φύσης πρόβληµα. Η Λαµία, η έδρα της Περιφέρειας µας, 

θα αποκτήσει επιτέλους ένα διοικητήριο αντάξιο του ρόλου της. Προεκλογικά 

«υπέγραψα» µε τους πολίτες της Στερεάς Ελλάδας ένα άτυπο συµβόλαιο: Τους 

ζήτησα να µε εµπιστευτούν για να δουλέψω σκληρά. Πέντε µήνες µετά, η δουλειά 

της οµάδας µας είναι αδιαµφισβήτητη. Τη χθεσινή εξασφάλιση πόρων για την 

ολοκλήρωση του Νοσοκοµείου Χαλκίδας, διαδέχεται η υπογραφή της σύµβασης για 

το νέο ∆ιοικητήριο στη Λαµία. Η σηµερινή µεγάλη µας χαρά αύριο θα δώσει τη 

σκυτάλη στα έργα. Ξεκινάµε άµεσα λοιπόν τις εργασίες, µε στόχο να ολοκληρώσουµε 

εντός του έτους τη µεταστέγαση». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


