
 

Λαμία, 1 Σεπτεμβρίου 2019

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 
Ολοκληρώθηκε η εκλογή του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου και των

μελών της Οικονομικής Επιτροπής

Στην έδρα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 1
Σεπτεμβρίου 2019 η εκλογή του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου και
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  Στις
διαδικασίες  ανάδειξης  Προεδρείου  προήδρευσε  ο  πρώτος  σε  σειρά  εκλογής
Περιφερειακός Σύμβουλος Στερεάς Ελλάδας Γιώργος Κελαϊδίτης.

Νέος Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας αναδείχθηκε ο
Ηλίας Σανίδας,  Περιφερειακός Σύμβουλος από την Π.Ε.  Φθιώτιδας (Επιμένουμε
στη καρδιά της Ελλάδας). 
Αντιπρόεδρος  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  Στερεάς  Ελλάδας  αναδείχθηκε  η
Σοφία  Αγγελοπούλου-  Παπανικολάου,  Περιφερειακή  Σύμβουλος  από  την  Π.Ε.
Φθιώτιδας (Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση).  
Γραμματέας  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  Στερεάς  Ελλάδας   αναδείχθηκε  ο
Παρασκευάς Δρόσος, Περιφερειακός Σύμβουλος από την Π.Ε. Φωκίδας  (Στερεά
Υπεροχής). Τα τρία μέλη του Προεδρείου εξελέγησαν με ευρύτατη πλειοψηφία.

Έπειτα, ακολούθησε η εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής. 

Από  την  παράταξη  «Επιμένουμε  στην  καρδιά  της  Ελλάδας»  εκλέχθηκαν  οι
Περιφερειακοί  Σύμβουλοι  Κατερίνα  Καλαντζή,  Κώστας  Αποστολόπουλος  και
Χάρης Σανιδάς με αναπληρωματικά μέλη τους Γιάννη Περγαντά, Κωστή Γαλάνη
και Μαρία Αναγνώστου.  
Από την Παράταξη «Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση» τακτικά μέλη εκλέχθηκαν ο
Χρήστος Δούρος και ο Βασίλης Σιαλμάς με αναπληρωματικά μέλη τους Σωτήρη
Δρένιο και  Άννα Καρύκα.  
Από την Παράταξη «Στερεά Υπεροχής» τακτικό μέλος αναδείχθηκε ο Δημήτρης
Αναγνωστάκης και αναπληρωτής του ο Γιώργος Σκούρας. 
 Από την Παράταξη «Πατρίδα μας η Στερεά» τακτικό μέλος εκλέχτηκε η Κατερίνα
Μπατζελή και αναπληρωτής της ο  Νίκος Μπέτσιος. 
Τέλος, από την Παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας»  τακτικό μέλος
αναδείχθηκε  ο  Αναστάσιος  Χρονάς  με  αναπληρωματικό  μέλος  την  Λιάνα
Καραβασίλη. 



Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός μετά την ολοκλήρωση του
1ου Περιφερειακού Συμβουλίου για την περίοδο 2019 – 2023 δήλωσε: 
«Με  πνεύμα  συνεργασίας  ξεκινάμε  σήμερα  και  επίσημα  τη  θητεία  μας  ως
Περιφερειακή Αρχή. Προσωπικά θέλω να συγχαρώ το νέο προεδρείο για την εκλογή
του καθώς και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.  Από την πρώτη μας συνεδρίαση,
το Περιφερειακό Συμβούλιο φάνηκε ότι ανοικτά και συνθετικά συνδράμει προς τον
κυρίαρχο στόχο μας που δεν είναι άλλος από το όφελος των πολιτών της Στερεάς
Ελλάδας. Αυτό αποτελεί και δική μας δέσμευση και θέλω να εκφράσω την ενδόμυχη
βεβαιότητά  μου  ότι   όπως  ξεκινήσαμε,  έτσι  θα  συνεχίσουμε.  Ο  βηματισμός  του
Περιφερειακού Συμβουλίου και η αγαστή συνεργασία όλων μας θα μας επιτρέψει να
εφαρμόσουμε  στο  ακέραιο  το  πρόγραμμά  μας  και  να  φανούμε  ωφέλιμοι  στους
πολίτες.  Στόχος  μας  είναι  μια  Περιφέρεια  σύγχρονη,  δυνατή,  μια  Περιφέρεια  με
ανθρώπινο πρόσωπο. Καλή αρχή, καλό ξεκίνημα, καλή θητεία να έχουμε». 


