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Συνάντηση του Περιφερειάρχη κ. Φάνη Σπανού
 με τους Δημάρχους στην Π.Ε. Φθιώτιδας

 
Με τη συνάντηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνη Σπανού και των 
Δημάρχων της Π.Ε. Φθιώτιδας, ολοκληρώθηκε σήμερα, 17 Οκτωβρίου 2019, στη Λαμία,
ο κύκλος των παραγωγικών συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις 
Περιφερειακές Ενότητες.
 
Στη σημερινή συνάντηση παρόντες ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Φθιώτιδας κ. 
Ηλίας Κυρμανίδης και οι Δήμαρχοι Λαμιέων κ. Θύμιος Καραϊσκος, Αμφίκλειας – Ελάτειας 
κα Αθανασία Στιβακτή, Δομοκού κ. Μπάμπης Λιόλιος,  Καμένων Βούρλων κ. Γιάννης 
Συκιώτης, Λοκρών κ. Θανάσης Ζεκεντές, Μακρακώμης κ. Γιώργος Χαντζής και Στυλίδας 
κα Βιργινία Στεργίου.
 
Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός συζήτησε με τους Δημάρχους της 
Φθιώτιδας  για θέματα έργων, δράσεων και κοινών πρωτοβουλιών του α’ και β’ βαθμού 
Αυτοδιοίκησης, με έμφαση τους τομείς της αγροτικής πολιτικής, της πολιτικής 
προστασίας και του τουρισμού.  
 
Σε επί μέρους θέματα, αναλύθηκε η σημερινή κατάσταση στην οποία βρίσκεται η 
ΛΑΡΚΟ και η πορεία υλοποίησης των λιμενικών και οδικών υποδομών του νομού. 
Ακόμη, συζητήθηκε ο εκσυγχρονισμός του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού, καθώς 
και ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη  σιδηροδρομική διασύνδεση περιοχών της 
Φθιώτιδας.
 
Όσον αφορά στο θέμα του προσφυγικού, ο κ. Φάνης Σπανός επανέλαβε τον ενεργό 
εποπτικό ρόλο που έχει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, τα όρια και τις ρήτρες που 
έχουν τεθεί ώστε να εξασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες για τον ομαλό ερχομό και 
την ακόμη πιο ομαλή εγκατάσταση και διαμονή αυτών των ανθρώπων στις τοπικές μας 
κοινωνίες. Παράλληλα συζήτησαν τα θέματα της αστυνόμευσης, της καθαριότητας, της 
εκπαίδευσης και βέβαια της πληθυσμιακής αναλογικότητας.   
 
Μετά το πέρας της συνάντησης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός 
δήλωσε σχετικά: «Ολοκληρώσαμε στη Λαμία τον πρώτο κύκλο των συναντήσεών μας 
με τους Δημάρχους της Στερεάς, για την οργάνωση της συνεργασίας μας σε έργα και 
δράσεις κοινού ενδιαφέροντος. Όπως σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, έτσι και 
σήμερα στη Φθιώτιδα, μιλήσαμε ουσιαστικά και παραγωγικά.
Εφεξής, θα συναντιόμαστε ανά τακτά χρονικά διαστήματα για να είμαστε 
συντονισμένοι, αποτελεσματικοί και εν τέλει ωφέλιμοι». 

 




