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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

«διαφάνεια@Στερεά» από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  

• Καινοτόµα ηλεκτρονική πλατφόρµα 

• ∆ιαφανείς διαδικασίες 

• Κώστας Μπακογιάννης: Τα πάντα στο φως 

Σε αυτές τις ηµέρες, που η διαφάνεια στο δηµόσιο βίο δέχεται απανωτά χτυπήµατα, η 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας καινοτοµεί, θέτοντας σε πλήρη λειτουργία την ηλεκτρονική 
πλατφόρµα «διαφάνεια@Στερεά». 

Πρόκειται για ένα ενιαίο σύστηµα δηµοσιοποίησης όλων των επικείµενων διαγωνισµών 
των προµηθειών, των υπηρεσιών, των έργων και γενικότερα των δαπανών, στο οποίο 
έχει πρόσβαση ο καθένας, µέσω της ιστοσελίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
www.pste.gov.gr, και µε την οποία επιχειρείται η επίτευξη ακόµη µεγαλύτερης 
διαφάνειας, συµµετοχής επιχειρήσεων και επαγγελµατιών στις διαδικασίες και 
εξοικονόµησης πόρων.  

Η νέα αυτή ηλεκτρονική πλατφόρµα, λειτουργεί πιλοτικά από τον Μάρτιο, υπό τον τίτλο 
«Ευρετήριο ∆ιαγωνισµών», ενώ από σήµερα, µε ειδικό banner και τίτλο 
«διαφάνεια@Στερεά», που βρίσκεται στην αρχική σελίδα της Περιφέρειας, καθίσταται 
ακόµη πιο εύχρηστη και λειτουργική για κάθε ενδιαφερόµενο. O χρήστης της εφαρµογής 
έχει τη δυνατότητα να ενηµερωθεί για όλες τις εν εξελίξει διαδικασίες δαπανών αλλά και 
να διερευνήσει στοχευµένα, επιλέγοντας πιο εξειδικευµένα κριτήρια αναζήτησης 
(προϋολογισµός, είδος δαπάνης, Περιφερειακή Ενότητα, είδος διαγωνισµού, ηµεροµηνία, 
Α∆Α, κ.α.). 

Με τον τρόπο αυτό, οι διαδικασίες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας είναι πλέον ανοιχτές 
και προσβάσιµες σε όλους τους πολίτες, µε τις υπηρεσίες της να εφαρµόζουν έµπρακτα 
την αρχή της διαφάνειας. Χωρίς αγκυλώσεις και δεσµεύσεις, και προπαντώς µε αίσθηµα 
ευθύνης, η Στερεά Ελλάδα, έρχεται ένα βήµα πιο κοντά σε κάθε πολίτη που 
συναλλάσσεται µε τις υπηρεσίες της, αλλά και σε κάθε ενεργό πολίτη που επιθυµεί να 
έχει ενηµέρωση για τον τρόπο µε τον οποίο ξοδεύονται τα χρήµατά του.    

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Κώστας Μπακογιάννης, έκανε την ακόλουθη 
δήλωση:  

«Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, πριν ακόµη παρακαµφθεί µε νόµο του κράτους η 
∆ιαύγεια και πληγεί η διαδικασία του ανοιχτού διαγωνισµού για έργα, προµήθειες και 
υπηρεσίες στο δηµόσιο, έθεσε σε λειτουργία την καινοτόµα ηλεκτρονική πλατφόρµα 
«διαφάνεια@Στερεά». Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε σκοπιµότητα κάθε επιµέρους 
νοµοθετικής πρωτοβουλίας, στη Στερεά Ελλάδα εµείς συνεχίζουµε να διασφαλίζουµε τη 
διαφάνεια και τη δικαιοσύνη, αναρτώντας τα πάντα στο διαδίκτυο. Βγάζουµε τα πάντα 
στο φως, χωρίς κανένα φοβικό σύνδροµο. Γιατί η ορθή διοίκηση οφείλει να λογοδοτεί 
αλλά και να ελέγχεται καθηµερινά».   


