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8Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Σχέδιο ανάδειξης της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας

σε κορυφαίο αναπτυξιακό πόλο

Ευρύτατα αποδεκτό έγινε το Ολοκληρωμένο Στρατηγικό Σχέδιο (Master Plan)
για την ανάπλαση της περιοχής της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας κατά την
8η Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, που
ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης 01 Σεπτεμβρίου 2021.

Για το Master Plan τοποθετήθηκε αρχικώς ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας
Φάνης Σπανός και ακολούθως έγινε παρουσίαση από τον Δήμαρχο Λαμιέων
Θύμιο Καραΐσκο και τους συνεργάτες του. Το σχέδιο προβλέπει την
αναβάθμιση της “ΠΕΛ” σε ένα σύγχρονο αναπτυξιακό πόλο και περιλαμβάνει,
μεταξύ άλλων, τη δημιουργία εκθεσιακού κέντρου, συνεδριακού κέντρου,
χώρου εκδηλώσεων mega - events, ξενοδοχείου, ερευνητικού κέντρου,
θεματικού πάρκου, μεγάλων χώρων στάθμευσης και πολλών κοινοχρήστων
χώρων.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας συνδιαμόρφωσε το σχέδιο με τον Δήμο
Λαμιέων και στηρίζει αυτή την προοπτική καθώς:

 Δημιουργούνται ευκαιρίες απασχόλησης για την τοπική κοινωνία.

 Προωθείται η καινοτομία και ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών σε όλο το
εύρος των προτεινόμενων δραστηριοτήτων και υποδομών.

 Η περιοχή γίνεται πόλος έλξης περαιτέρω επενδύσεων με
πολλαπλασιαστικά οφέλη.

 Η “ΠΕΛ” αποτελεί εφαλτήριο για την αναβάθμιση των γύρω περιοχών.

 Αναδεικνύεται η Λαμία ως κορυφαίος αναπτυξιακός πόλος της κεντρικής
Ελλάδας.



Στη συνεδρίαση αποφασίστηκε επίσης:

 Να ενταχθούν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα νέα έργα:

o «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣ
ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ», προϋπολογισμού 70.000 €.

o «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ»,
προϋπολογισμού 47.200 €.

o «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΑΛΩΝΩΝ ΗΣΑΪΑ», προϋπολογισμού 40.000
€.

o «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ»,
προϋπολογισμού 60.000 €.

o «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ
2021-2022» , προϋπολογισμού 600.000 €.

o «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ
2020-2022 (Β' ΦΑΣΗ)», προϋπολογισμού 2.100.000 €.

 Η αγορά ιατρικών μηχανημάτων συνολικής αξίας 25.130 € και η δωρεά
αυτών στο Νοσοκομείο Άμφισσας.

 Η παροχή κινήτρων υπέρ ιατρών, οι οποίοι θα επιλέξουν να
υπηρετήσουν σε άγονες και απομακρυσμένες περιοχές της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αρτιότερη και
μακροχρόνια κάλυψη των ιατρικών αναγκών των πολιτών. Το επίδομα
καλύπτει μηνιαία ανά ιατρό δαπάνες που αφορούν στη διαμονή και
διατροφή μέχρι του ποσού των 400 €.

Μετά το πέρας της συνεδρίασης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης
Σπανός δήλωσε: «Ολοκληρώσαμε μια ακόμη παραγωγική συνεδρίαση, κατά
την οποία γνωμοδοτήσαμε θετικά επί του Master Plan για την ανάπλαση της
ευρύτερης περιοχής της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας. Ένα σχέδιο, το οποίο
συνδιαμορφώσαμε με τον Δήμο Λαμιέων και το οποίο έχει αγκαλιάσει η τοπική
κοινωνία.



»Η ΠΕΛ έχει όλα τα περιθώρια να προσελκύσει επενδύσεις και να αποτελέσει
μέσω μιας “επενδυτικής έκρηξης” και πόλο ανάπτυξης ολόκληρης της περιοχής.
Βάζουμε μπρος μια αναπτυξιακή προσπάθεια που θα ωφελήσει την οικονομία
και την κοινωνία, όχι μόνο στην πόλη της Λαμίας, αλλά σε ολόκληρη την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας».


