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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Λαμία, 5 Σεπτεμβρίου 2016 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

14ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Πραγματοποιήθηκε η 14η Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς 
Ελλάδας τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2016 στη Λαμία, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 
Περιφερειακού Συμβουλίου (Αινιάνων 8, Λαμία). Η Πρόεδρος του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας Ασημίνα Παπαναστασίου, κήρυξε την έναρξη της 
Συνεδρίασης, κατά την οποία αρχικώς τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του 
Αναστάσιου Καπέλα, συνταξιούχου υπαλλήλου στο Δήμο Λαμιέων ο οποίος προσέφερε 
άοκνα τις υπηρεσίες του στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με την καταγραφή των 
πρακτικών και τη ζωντανή αναμετάδοση μέσω διαδικτύου των συνεδριάσεων του 
Περιφερειακού Συμβουλίου. Ακολούθησε η διαδικασία των επίκαιρων ερωτήσεων που 
αφορούν στην αναδιάρθρωση των αστυνομικών τμημάτων, των θεμάτων που ανακύπτουν 
κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, την περίθαλψη και εκπαίδευση των 
προσφύγων της Ριτσώνας, την αντιμετώπιση των προβλημάτων στην περιοχή μετά τις 
πυρκαγιές στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας και την αξιοποίηση της δημόσιας 
περιουσίας στη Νότια Φθιώτιδα. 

Κατόπιν, το λόγο έλαβε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας  Κωνσταντίνος Μπακογιάννης, 
ο οποίος εξέφρασε τη λύπη του για την απώλεια του Αναστάσιου Καπελά και στη συνέχεια 
απάντησε επί των επίκαιρων ερωτήσεων, προτείνοντας την έκδοση ψηφίσματος 
διαμαρτυρίας για την επίλυση του ζητήματος της εσωτερικής ασφάλειας όπως αυτή 
επιτυγχάνεται δια των αστυνομικών τμημάτων, επισημαίνοντας την ανάγκη βελτίωσης των 
συνθηκών διαβίωσης στο κέντρο διαμονής προσφύγων της Ριτσώνας και της συνεχούς 
επιθεώρησης από το σύνολο των Περιφερειακών Συμβούλων των υλοποιούμενων έργων 
της Περιφέρειας. Ανέγνωσε την υπό μορφή ψηφίσματος επιστολή προς τον Υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης, στην οποία ζητά τη διόρθωση της άνισης σε βάρος της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας κατανομής των πόρων που προβλέπονται για την ενίσχυση της αγροτικής 
οικονομίας και κάλεσε το Περιφερειακό Συμβούλιο σε ψήφισή του. Επί του συγκεκριμένου 
ζητήματος, ακολούθησε διαλογική συζήτηση, επί της οποίας τοποθετήθηκαν οι επικεφαλής 
των συνδυασμών της αντιπολίτευσης. 



Στη συνέχεια, η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας Ασημίνα 
Παπαναστασίου προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης - 
εφόσον το Σώμα ενέκρινε ομοφώνως το κατεπείγον της εισαγωγής τους – σχετικά με την 8η 
τροποποίηση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας και τη μεταβολή του τόπου 
διεξαγωγής της επόμενης τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου από τη 
Λαμία στη Σκύρο της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, τα οποία εγκρίθηκαν ομοφώνως 
από το Σώμα. 

Έπειτα, ακολούθησε η συζήτηση των εντός ημερήσιας διάταξης θεμάτων. Κατά 
πλειοψηφία αποφασίστηκε η έγκριση του πίνακα υποέργων σε έργα της Συλλογικής 
Απόφασης ΣΑΕΠ 566 του εθνικού ΠΔΕ των Π.Ε. Ευβοίας και Φωκίδας, της 4ης Τροποποίησης 
του Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Εύβοια 2016, της 3ης Τροποποίησης Τεχνικού 
Προγράμματος ΠΕ Ευρυτανίας 2016, της τροποποίησης του πίνακα υποέργων του 
προγράμματος για τις εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο και 
για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε. Ευβοίας για τη χρονική περίοδο 2015-
2017, η ένταξη του έργου της προσθήκης αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αιδηψού, 
της Π.Ε. Ευβοίας στο πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» ΕΣΠΑ 2014-2020 και η σύναψη σχεδίου 
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού και Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας για την υλοποίηση του έργου. Μάλιστα κατά τη συζήτηση αυτού του θέματος, 
παρενέβη θετικά η Αγγελική Κούκουζα, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Ιστιαίας-Αιδηψού προκειμένου να χαιρετίσει τη σύζευξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
και του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού για την υλοποίηση του έργου και να ευχαριστήσει την 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την ουσιαστική συνδρομή της.  Κατά πλειοψηφία, ακόμη, 
ψηφίστηκαν η ένταξη του έργου της ανέγερσης 1ου Δημοτικού Σχολείου Ερέτριας της Π.Ε. 
Ευβοίας στο πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» ΕΣΠΑ 2014-2020 και η σύναψη σχεδίου 
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ερέτριας και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
για την υλοποίηση του έργου, η τροποποίηση του πίνακα υποέργων και ένταξη νέου στα 
πλαίσια του έργου «Συντήρηση οδικού Δικτύου Π.Ε. Ευβοίας για τα έτη 2015,2016 και 2017, 
η παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και 
του Δήμου Δελφών για την υλοποίηση του έργου «Ανακατασκευή οδοστρώματος Ε.Ο. 
Χρισσού – Δελφών β’ φάση» του Δήμου Δελφών και η δεύτερη παράταση 
Χρονοδιαγράμματος Εκτέλεσης Εργασιών της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Δωρίδας για την υλοποίηση του έργου της 
επισκευής ασφαλτικού οδοστρώματος στην υπ’ αριθμό 3 επαρχιακή οδό, περιοχή παραλίας 
Πανόρμου, ΤΟΥ Δήμου Δωρίδας. 

 Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκαν η έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Λαμιέων για τη διάθεση του εγκεκριμένου 
προσωπικού, από την 6/2016 πρόσκληση του ΟΑΕΔ για το οποίο ο Δήμος Λαμιέων έχει 
οριστεί ως εποπτεύων φορέας και συγχρόνως η μεταβίβαση των υποχρεώσεων του Δήμου 
Λαμιέων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής, η έγκριση 
σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του 
Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.) για το σχεδιασμό και την 
εφαρμογή δράσεων Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Ομοίως, 
κατά πλειοψηφία, ψηφίστηκαν η έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη 



μελέτη και εκτέλεση του έργου «Προστασία φυσικού περιβάλλοντος προτεραιότητας: 
ρύθμιση πρόσβασης και διαχείριση επισκεπτών» και «Μέτρα αντιπυρικής προστασίας» στα 
πλαίσια του Προγράμματος «Διατήρηση Δασών ΚΑΙ Δασικών Ανοιγμάτων Προτεραιότητας 
στον Εθνικό Δρυμό Οίτης και στο Όρος Καλλίδρομο της Στερεάς Ελλάδας», η έγκριση 
πλαισίου συνεργασίας και σύναψης προγραμματικής σύμβασης της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας και του «Ινστιτούτου Prolepsis» για την εφαρμογή του Προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
που αφορά στη σίτιση και προώθηση της Υγιεινής Διατροφής σε μαθητές της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το 
σχολικό έτος 2016-2017. 

Κατά τη συζήτηση των τεχνικών προγραμμάτων, κατά πλειοψηφία αποφασίστηκε η 
έγκριση του τεχνικού προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2016 που 
αφορά στο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από παρακράτηση 20% των πιστώσεων των 
Περιφερειακών Ενοτήτων και αφορούν επενδυτικές δαπάνες ΚΑΠ, η τροποποίηση του 
πίνακα υποέργων στο έργο της συντήρησης, αποκατάστασης ζημιών και εκτέλεσης 
εργασιών για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της Π.Ε. 
Ευβοίας, η έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας ως το Β’ τρίμηνο 2016 και η αποδοχή των όρων για τη λήψη 
τοκοχρεολυτικού δανείου αναχρηματοδότησης των ήδη συναφθέντων δανείων των 
Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το Ταμείο Παρακαταθηκών 
και Δανείων. 

Επακολούθησε η διαδικασία της έκδοσης ψηφισμάτων α) διαμαρτυρίας για την κατάργηση 
των αστυνομικών τμημάτων και την ανάγκη διατήρησης τους για την εξασφάλιση της 
εσωτερικής ασφάλειας και β) της επιστολής  προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης που 
αφορά στην αύξηση της οικονομικής ενίσχυσης που δέχεται η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
για την βελτίωση της αγροτικής οικονομίας, έναντι των αυξημένων ποσών που δέχονται οι 
λοιπές Περιφέρειες, κατά πλειοψηφία. 

Ολοκληρώνοντας, η Πρόεδρος  του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας Ασημίνα 
Παπαναστασίου, αφού ενημέρωσε το Σώμα για την εθελοντική αιμοδοσία που θα 
πραγματοποιηθεί στις 21/9/2016 στην Π.Ε. Φωκίδας στη μνήμη του εκλιπόντος 
Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας Κωνσταντίνου Μίχου, κήρυξε τη λήξη της Συνεδρίασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.   


