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Γραφείο Περιφερειάρχη 
 
                     Λαμία, 28 Ιουνίου 2022 

 
Πραγματοποιήθηκε στην Κάρυστο 

η 13η Τακτική Συνεδρίαση 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας 

Ανοιχτός διάλογος με θεσμικούς φορείς της νότιας Εύβοιας 
 

Η 13η Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας πραγματοποιήθηκε 
σήμερα, Τρίτη 28 Ιουνίου 2022, στην πόλη της Καρύστου και πέραν των θεμάτων της 

ημερήσιας διάταξης, επικεντρώθηκε σε ζητήματα της ευρύτερης περιοχής, αφού κατόπιν 

προσκλήσεως του Προέδρου, παρευρέθηκε πλήθος θεσμικών φορέων του τόπου, οι οποίοι 
έλαβαν τον λόγο στο πλαίσιο της διαλογικής συζήτησης. 

 
Στην αρχή της συνεδρίασης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός, ο οποίος 

πραγματοποίησε περιοδεία στην περιοχή την Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022, προκειμένου να 

επισκεφτεί εκτελούμενα έργα, αλλά και να συναντηθεί με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων 
του τόπου: 

➢ Ενημέρωσε για τη δημοπράτηση ενός από τα πλέον σημαντικά έργα για τον νότιο οδικό 

άξονα της Εύβοιας και συγκεκριμένα το νότιο τμήμα 7,5 χιλιομέτρων του οδικού άξονα 

Ραπταίοι – Νέα Στύρα – Στύρα. Είχαν προηγηθεί η απομάκρυνση του παλαιού 

αναδόχου, η επικαιροποίηση των μελετών και η εξασφάλιση της αύξησης της σχετικής 

χρηματοδότησης κατά 8.000.000 € (φτάνοντας τα 12.000.000 €) από το Υπουργείο 

Υποδομών και Μεταφορών. 

➢ Ανέλυσε μια σειρά από έργα και δράσεις, που αναπτύσσονται στην περιοχή, όπως το 

δίκτυο υδατοδρομίων και υδάτινων πεδίων, τα οποία θα υλοποιηθούν σε συνεργασία 

με τον ΟΛΝΕ σε Κάρυστο, Μαρμάρι και Νέα Στύρα. 

➢ Επανέλαβε την ξεκάθαρη θέση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, η 

οποία ταυτίζεται με αυτήν του Δήμου Καρύστου, κατά της άναρχης εγκατάστασης 

ανεμογεννητριών. 

➢ Γνωστοποίησε την ύπαρξη θετικών εξελίξεων στο ιδιοκτησιακό ζήτημα της Καρυστίας, 

για το οποίο η Περιφερειακή Αρχή έχει συνεργαστεί επί μακρόν με τον Δήμο Καρύστου, 

Βουλευτές της Εύβοιας, αλλά και με την ειδική επιτροπή πολιτών. 

Ακολούθως, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίτης αναφέρθηκε σε έργα που 
εκτελούνται ή χρηματοδοτούνται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, όπως το υπαίθριο 

θέατρο Καρύστου, που οδεύει προς δημοπράτηση, η ανάπλαση Αγ. Κωνσταντίνου Νέων Στύρων 
που ολοκληρώνεται και η άρση προσάμμωσης του λιμένα Καρύστου που υλοποιήθηκε. Τον λόγο 

έλαβε και ο Δήμαρχος Καρύστου Λευτέρης Ραβιόλος, ο οποίος αφού ευχαρίστησε τον 

Περιφερειάρχη και το Περιφερειακό Συμβούλιο για την καλή συνεργασία, αναφέρθηκε σε 
αναγκαία έργα και δράσεις. 

 
Προ ημερήσιας διάταξης, δόθηκε επίσης ο λόγος στον Βουλευτή ΝΔ Εύβοιας Θανάση Ζεμπίλη, 

ενώ τοποθετήθηκαν περισσότεροι από δεκαπέντε εκπρόσωποι παραγωγικών, περιβαλλοντικών 
και εξωραϊστικών συλλόγων, προκειμένου να καταγραφούν νέες ανάγκες και προτάσεις, όπως 

η μεταφορά του λιμένα Νέων Στύρων και η επέκταση της ανάπλασης Μαρμαρίου. 

 



 
Στο πλαίσιο της τακτικής συνεδρίασης, το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας ενέκρινε: 

▪ Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, ώστε να ενταχθούν νέα έργα και δράσεις. 

Μεταξύ άλλων, θα χρηματοδοτηθεί η παροχή ολοκληρωμένης ιατρικής φροντίδας κατά 

τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του τοκετού σε γυναίκες που διαμένουν μόνιμα σε 

ορεινές και δυσπρόσιτες περιοχές. 

▪ Την εγκατάσταση 21 υδατοδεξαμενών σε θέσεις που υπέδειξαν οι Πυροσβεστικές 

Υπηρεσίες της Στερεάς Ελλάδας. 

▪ Την κυκλοφοριακή μελέτη της Άμφισσας. 

▪ Τροποποίηση του έργου: ««ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ», ώστε να 

ενταχθεί το υποέργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΙΤΕΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΤΟΛΟΦΩΝΑ"», 

προϋπολογισμού 286.291,97 €. 

Αποφασίστηκε επίσης, ομόφωνα να παραμείνει κλειστό το τμήμα της Επαρχιακής οδού Στόμιο 
– Διασταύρωση με Ε.Ο. 8 (Οξύλιθος – Πλατάνα), για λόγους οδικής ασφάλειας, αλλά και για να 

ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν το έργο αντιμετώπισης κατολισθήσεων και 

καταπτώσεων.  
 

Με την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός 
δήλωσε: «Περιοδεύσαμε χθες στον Δήμο Καρύστου, συναντηθήκαμε με παραγωγικούς φορείς 
του τόπου και συνεδριάσαμε σήμερα στην πόλη της Καρύστου, δίνοντας προτεραιότητα σε 
ζητήματα, ανάγκες και προοπτικές της νότιας Εύβοιας. 
 
»Ξεμπλοκάραμε και δημοπρατούμε τον δρόμο Ραπταίοι – Νέα Στύρα – Στύρα, παρεμβαίνουμε 
με έργα στον αστικό ιστό της πόλης, όπως το υπαίθριο Θέατρο Καρύστου και δρομολογούμε 
νέες κρίσιμες αναπτυξιακές παρεμβάσεις. Παράλληλα, δουλεύουμε μεθοδικά και αθόρυβα για 
την επίλυση του ιδιοκτησιακού της Καρυστίας και στηρίζουμε με στρατηγικές δράσεις τον 
πρωτογενή τομέα και τον Τουρισμό της περιοχής». 
 
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας Ηλίας Σανίδας, ο οποίος  

κατέθεσε την παραίτησή του, τόνισε: «Ευχαριστώ τους συναδέλφους, που με τίμησαν δύο 
φορές με την εκλογή στη θέση του Προέδρου. Θέση την οποία υπηρέτησα με γνώμονα την 
ομόνοια μεταξύ των παρατάξεων. 
 
»Τα τρία αυτά χρόνια, μπορεί να υπήρξαν διαφωνίες στις συνεδριάσεις, καταφέραμε όμως με 
διάλογο να καταλήγουμε στην κατανόηση της θέσης του άλλου και πολλές φορές σε κοινές 
προτάσεις και αποφάσεις. Είναι τιμή μου, που υπηρέτησα μια τέτοια σύνθεση Περιφερειακού 
Συμβουλίου, το οποίο έχει ανθρώπους με αγάπη και όραμα για τον τόπο τους, με ευγένεια και 
ήθος». 


