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Επίσκεψη του Περιφερειάρχη  κ. Φάνη Σπανού στην Π.Ε. Βοιωτίας
και συνάντηση με τους Δημάρχους 

Την πρώτη, εφ` όλης της ύλης,  συνάντηση για τα θέματα που ιεραρχεί η Π.Ε. Βοιωτίας αλλά
και  με  θέματα  που τέθηκαν  από  τους  Δήμους  Λεβαδεών,  Θηβαίων,  Αλιάρτου –  Θεσπιέων,
Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας,  Ορχομενού και  Τανάγρας,  πραγματοποίησαν σήμερα, 9
Οκτωβρίου 2019,  στη Λιβαδειά ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ.  Φάνης Σπανός και  η
Αντιπεριφερειάρχης  της  Π.Ε.  Βοιωτίας  κα  Φανή  Παπαθωμά  με  τους  Δημάρχους  κκ.  Γιάννη
Ταγκαλέγκα, Γιώργο Αναστασίου, Γιάννη Σταθά, Γιώργο Ντασιώτη, Βούλα Καράλη και Βασίλη
Περγάλια. 

Οι Δήμαρχοι συζήτησαν με τον Περιφερειάρχη τα θέματα που αφορούν τη συνεργασία του α`
και του β` βαθμού Αυτοδιοίκησης, στον τομέα των υποδομών και του περιβάλλοντος καθώς και
του πρωτογενή τομέα.  

Ειδικότερα και μεταξύ άλλων, συζητήθηκε η πορεία του σχεδιασμού της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας  για  την  απορρύπανση  της  περιοχής  του  Ασωπού,  η   πορεία  των  έργων και  των
παρεμβάσεων στο Κωπαϊδικό πεδίο, οι παρεμβάσεις στους οδικούς άξονες και οι ειδικότερες
δράσεις σ` όλους  τους  Δήμους της Βοιωτίας. 

Επίσης, συζητήθηκε και το προσφυγικό ζήτημα στη λογική του ενεργά εποπτικού ρόλου που
πρέπει να έχει η Αυτοδιοίκηση για την αναλογική και κυρίως ομαλή μεταφορά αιτούντων άσυλο
από τα νησιά του Αιγαίου στην ενδοχώρα, ενώ τονίστηκε η ανάγκη διασφάλισης των συνθηκών
υγείας, εκπαίδευσης και ασφάλειας με δεδομένη και την έως σήμερα διαμορφωμένη κατάσταση,
για την καλύτερη διαχείριση του ανθρωπιστικού αυτού ζητήματος. 

Μετά το πέρας της συνάντησης ο Περιφερειάρχης κ. Φάνης Σπανός δήλωσε: «Ολοκληρώσαμε
σήμερα στη Λιβαδειά μια πρώτη συνάντηση εργασίας με τους Δημάρχους της Βοιωτίας, μέσω
της  οποίας  εξειδικεύουμε  τα  θέματα  που  αφορούν  στη  συνεργασία  α`  και  β`  βαθμού
αυτοδιοίκησης και επικαιροποιούμε τον χάρτη των προτεραιοτήτων μας. Ανοίγουμε μια διαρκή
ατζέντα κοινού ενδιαφέροντος με τους Δήμους με στόχο να υπηρετήσουμε την υπόσχεση που
έχουμε δώσει προς όφελος των συμπολιτών μας.  Θέλω να ευχαριστήσω τους Δημάρχους για
την εξαιρετικά εποικοδομητική συνάντηση στη Λιβαδειά. Αυτές οι συναντήσεις δεν είναι απλώς
ωφέλιμες, αλλά απαραίτητες για να προχωρήσουμε περαιτέρω τον κοινό βηματισμό μας και θα
συνεχιστούν σ` όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Στερεάς Ελλάδας». 


