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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής, Corina Cretu 

στον Κώστα Μπακογιάννη 

Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και συγκεκριµένα στη Φθιώτιδα βρέθηκε σήµερα η 

Επίτροπος της ΕΕ, αρµόδια για θέµατα Περιφερειακής Πολιτικής, κ. Corina Cretu. 

Την κ. Cretu υποδέχθηκε στο γραφείο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ο 

Περιφερειάρχης, κ. Μπακογιάννης, συνοδευόµενος από τους Αντιπεριφερειάρχες, κ. 

Ευθύµιο Καραΐσκο, κ. Γιάννη Περλεπέ και κ. Ηλία Σανίδα.  

Εν συνεχεία, η Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία και αυτή της Περιφέρειας κατευθύνθηκαν 

στο Ενιαίο Σχολικό Συγκρότηµα Λαµίας, προκειµένου η Επίτροπος να ξεναγηθεί σε 

ένα έργο που χρηµατοδοτήθηκε από το ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας. Το εν λόγω έργο, 

τελικού κόστους 5,2 εκατοµµυρίων ευρώ, στεγάζει το 5ο και 6ο Λύκειο Λαµίας σε µία 

έκταση 9 στρεµµάτων, αξιοποιώντας µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους 

ευρωπαϊκούς πόρους. 

Ακολούθως, κατευθύνθηκαν προς τον χώρο των Θερµοπυλών και το Κέντρο 

Ιστορικής Ενηµέρωσης, το οποίο επίσης χρηµατοδοτήθηκε από το ΠΕΠ µε το 

συνολικό ποσό των 2.250.000 ευρώ και συγκεντρώνει πλήθος επισκεπτών από την 

Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Ο Κ. Μπακογιάννης αφού επανέλαβε τις µεγάλες προκλήσεις που αντιµετωπίζει αλλά 

και τις µεγάλες αναπτυξιακές δυνατότητες που έχει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 

έδωσε ιδιαίτερη- για ακόµη µία φορά- έµφαση στην µεγάλη αδικία που υφίσταται η 

Στερεάς Ελλάδα, χαρακτηρισµένη ως µία «υπό µετάβαση» Περιφέρεια. Τόνισε δε την 

αναγκαιότητα αύξησης των χρηµατοδοτήσεων, προκειµένου να ενισχυθούν οι 

αναπτυξιακές και κοινωνικές πολιτικές, και ταυτόχρονα η επιχειρηµατικότητα και τα 

έργα υποδοµής.  

Επιπρόσθετα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην πολύ υψηλή απορροφητικότητα του 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2007-2013, που αγγίζει το 105%. 

Κατά την επίσκεψή τους στις Θερµοπύλες, ο κ. Μπακογιάννης έκανε την ακόλουθη 

δήλωση:  

«Να καλωσορίσουµε την Επίτροπο στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Είναι µεγάλη 

χαρά και τιµή για εµάς να µας επισκέπτεται σήµερα. Είναι δε µία επίσκεψη υψηλού 

συµβολισµού, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ίδια η Επίτροπος δείχνουν το πολύ 



µεγάλο ενδιαφέρον αλλά και την ευαισθησία τους στη χώρα µας, σε αυτή τη δύσκολη 

περίοδο που διανύουµε.  

Είχαµε την ευκαιρία να την ενηµερώσουµε για την πορεία του χρηµατοδοτικού 

προγράµµατος της Περιφέρειας και για τα πολύ υψηλά ποσοστά απορροφητικότητας 

που αυτό παρουσιάζει στο κλείσιµό του και εν όψει του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Βέβαια, έθεσα και το µεγάλο ζήτηµα που µας απασχολεί, αφού όπως ξέρετε, η 

Περιφέρειά µας έχει χαρακτηριστεί ως Περιφέρεια «υπό µετάβαση», µε ότι αυτό 

συνεπάγεται για εµάς. 

Να κλείσω λέγοντας ότι είναι πολύ σηµαντικό για εµάς να αισθανόµαστε ότι οι 

ευρωπαϊκοί θεσµοί είναι στο πλευρό µας. Ενδεχοµένως, να είναι παράδοξο, αλλά 

εµείς αισθανόµαστε ότι έχουµε στενότερη συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

απ’ ότι µε το ίδιο το κεντρικό κράτος στην Αθήνα.  

Και πάλι κ. Επίτροπε σας ευχαριστούµε πάρα πολύ για το προσωπικό σας ενδιαφέρον 

για την Περιφέρειά µας αλλά και για την Ελλάδα». 

 


