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Δελτίο Τύπου 2ης Συνεδρίασης: ΔΣ: «Ομόφωνη έγκριση του
προϋπολογισμού με κονδύλι για μελέτη τεκμηρίωσης της
αναγκαιότητας ίδρυσης Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας». [1]

Την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου συνεδρίασε το Διοικητικό της Συμβούλιο της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας
στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Ορχομενού με θέματα: τον Απολογισμό των δράσεων του
2017, την κατάρτιση του Σχεδίου Δράσης για το 2018 και την έγκριση του Απολογισμού 2017 και
του Προϋπολογισμού του 2018.
Ο Πρόεδρος, κ. Υπερήφανος, πριν την εισαγωγή στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ευχαρίστησε
το Σώμα, αλλά και το στελεχιακό προσωπικό για την άψογη συνεργασία τους και δήλωσε βέβαιος
ότι η συνεργασία αυτή θα συνεχιστεί και στην υπόλοιπη θητεία του Συμβουλίου.
Ακολούθως, αναφέρθηκε στο πλούσιο και παραγωγικό έργο της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας για το
2017, λέγοντας: «Το 2017 ήταν μια πολύ καλή χρονιά για την Π.Ε.Δ. καθώς είδαμε ορισμένους από
τους βασικούς μας στόχους να επιτυγχάνονται. Αρχικά, το ΠΕΠ Στερεάς, όπως μας ανακοίνωσε ο
Υφυπουργός Ανάπτυξης και Οικονομίας, κ. Χαρίτσης αυξήθηκε πάνω από τα 300 εκατ. €. Δεν θα
πρέπει να ξεχνάμε ότι η Π.Ε.Δ. ανέδειξε πρώτη το ζήτημα και το έθεσε ως θέμα πρώτης
προτεραιότητας στην ατζέντα της, ενώ φυσικά στη συνέχεια και η Περιφέρεια και ο κ.
Μπακογιάννης προσωπικά, έδωσαν ακόμη μεγαλύτερη ώθηση. Η διεκδίκησή μας στο θέμα αυτό δεν
σταματάει εδώ, αντίθετα έχουμε εντείνει τις προσπάθειές μας για να δοθεί μια μόνιμη λύση, που θα
διασφαλίζει την δίκαιη κατανομή των κοινοτικών πόρων. Παράλληλα, καταφέραμε να
εξασφαλίσουμε 8 εκατ. €, για την επόμενη τριετία, για τα έργα συντήρησης αγροτικής οδοποιίας
για τους Δήμους μας. Αυτές είναι δύο μόνο από τις πιο αντιπροσωπευτικές νίκες της Π.Ε.Δ. Όπως
αναφέρεται αναλυτικά στον απολογισμό μας, η ΠΕΔ δραστηριοποιήθηκε σε πολλούς διαφορετικούς
τομείς, όπου επίσης ήταν αποτελεσματική». Κλείνοντας τον πρόλογό του ο κ. Υπερήφανος
τόνισε: «Είμαστε μια πολύ δυνατή ομάδα, που δουλεύει παραγωγικά και αποτελεσματικά για το
καλό του τόπου μας και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η λειτουργία της Π.Ε.Δ. είναι υποδειγματική σε
όλους τους τομείς. Δεν είναι τυχαίο ότι από τις 170 αποφάσεις μόνο 3 ελήφθησαν κατά πλειοψηφία
και οι υπόλοιπες ομόφωνα. Έχουμε διαμορφώσει Περιφερειακή συνείδηση και έχουμε παραμερίσει
τις κομματικές μας ταυτότητες. Ωστόσο, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, γι’ αυτό θα
συνεχίσουμε να διεκδικούμε και να δίνουμε μάχες».
Το σύνολο των Μελών έδωσε συγχαρητήρια στον Πρόεδρο και το προσωπικό για την
αποτελεσματικότητα και την παραγωγικότητα της ΠΕΔ, ενώ υπήρξε κοινή δέσμευση για τη
συνέχιση του έργου σε πιο εντατικούς ρυθμούς.
Σχετικά με το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας, ο Πρόεδρος ανέφερε: «Συνεχίζουμε να δίνουμε μάχες
για τη συνολική αναβάθμιση του τόπου μας. Το 2017 ξεκινήσαμε μια προσπάθεια για την επανίδρυση
του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας. Την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου συναντηθήκαμε με τον Υπουργό
Παιδείας και θέσαμε το ζήτημα, ως ένα αρραγές μέτωπο με την Περιφέρεια και με την πλήρη
υποστήριξη των Κυβερνητικών βουλευτών της Στερεάς Ελλάδας. Ως επόμενο βήμα σκοπεύουμε να
διερευνήσουμε και να τεκμηριώσουμε την ανάγκη ίδρυσης ενός αυτοδύναμου Πανεπιστημίου
Στερεάς Ελλάδας». Στη συνέχεια ο κ. Υπερήφανος έδωσε τον λόγο στον Πρόεδρο της Θεματικής
Επιτροπής Παιδείας και Δήμαρχο Λοκρών, κ. Λιόλιο, ο οποίος ενημέρωσε αναλυτικά το ΔΣ για τη
συνάντηση των εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης με τον κ. Γαβρόγλου και για τα συμπεράσματα που
προέκυψαν από αυτή.
Έπειτα από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. προβλέφθηκε ειδικό κονδύλι στον προϋπολογισμό για τη
χρηματοδότηση της παραπάνω μελέτης τεκμηρίωσης.
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Η συνεδρίαση συνεχίστηκε με τη συζήτηση και τις προτάσεις επί του Προγράμματος Δράσης της
ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας. Αποφασίστηκε να δοθεί έμφαση στην επίλυση και των τελευταίων
οικονομικών απαιτήσεων που κληρονομήθηκαν από την πρώην ΤΕΔΚ Εύβοιας, να αναληφθεί δράση
για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της ΠΕΔ, να «ενισχυθεί» η κοινωνική αλληλεγγύη προς
τους Δήμους, να υποστηριχθεί η κοινωνική επιχειρηματικότητα σε ορεινές και μειονεκτικές
περιοχές κ.α. Επίσης, συμφωνήθηκε το 2018, να είναι ένα έτος μεγαλύτερης εξωστρέφειας της ΠΕΔ,
προκειμένου οι πολίτες να αποκτήσουν σφαιρική γνώση της δράσης και των επιτευγμάτων της,
μέσω της διεξαγωγής συνεδριάσεων του ΔΣ στις έδρες Δήμων, σε όλο το εύρος της Περιφέρειας.
Το επικαιροποιημένο σχέδιο δράσης, ο απολογισμός και ο προϋπολογισμός εγκρίθηκαν ομόφωνα.
Στο πλαίσιο της συνεδρίασης πραγματοποιήθηκε η κοπή της βασιλόπιτας της ΠΕΔ, με το φλουρί να
«πέφτει» στον Δήμαρχο Διρφύων – Μεσσαπίων, κ. Ψαθά.
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