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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 

ΘΕΜΑ: Τεχνική Σύσκεψη µε θέµα την αξιοποίηση της υφιστάµενης 

σιδηροδροµικής γραµµής Τιθορέας-Λιανοκλαδίου 

 

  Η αξιοποίηση της υφιστάµενης σιδηροδροµικής γραµµής Τιθορέας-Λιανοκλαδίου 

µετά τη λειτουργία της νέας σύνδεσης, ήταν το αντικείµενο τεχνικής σύσκεψης, η οποία 

πραγµατοποιήθηκε σήµερα (µε πρωτοβουλία) του Αντιπεριφερειάρχη Φθιώτιδας Θύµιου 

Καραΐσκου . Στη σύσκεψη µετείχαν οι ∆ήµαρχοι Λαµιέων Νίκος Σταυρογιάννης  και 

Αµφίκλειας-Ελάτειας Γεώργιος Γώγος, η π. Βουλευτής Ελένη Μακρή, εκπρόσωπος του 

ΤΕΕ Ανατολικής Στερεάς, εκπρόσωπος του Οικονοµικού Επιµελητηρίου, εκπρόσωπος 

του ΟΣΕ και ο  Πρόεδρος της αναπτυξιακής εταιρείας της Περιφέρειας «Φθιωτική 

Αναπτυξιακή» κ.Γεώργιος Τσάµπρας. 

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης τέθηκαν όλα τα θέµατα που έχουν σχέση µε τον 

τουριστικό και αναπτυξιακό προσανατολισµό της λειτουργίας της συγκεκριµένης γραµµής 

στον ορεινό όγκο της Οίτης και του Καλλιδρόµου, όπως επίσης και τα συγκοινωνιακά 

οφέλη της και εκφράστηκε οµόφωνα η βούληση για τη διατήρησή της. 

∆ιαπιστώθηκε ότι πρόκειται για ένα σύνθετο θέµα το οποίο θα πρέπει να 

διερευνηθεί σε όλα τα επίπεδα, τόσο από το θεσµικό χαρακτήρα του όσο και σε επίπεδο 

κόστους οφέλους, καθώς εκτιµήθηκε, ότι η συντήρηση  της συγκεκριµένης γραµµής 

αποτελεί τη µεγαλύτερη παράµετρο . Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης εκτιµήθηκε ακόµη, 

ότι είναι αναγκαία η εκπόνηση µίας εµπεριστατωµένης µελέτης κόστους οφέλους, η οποία 

θα αποτυπώνει τις υφιστάµενες θεσµικές δεσµεύσεις και θα λαµβάνει υπ' όψη της 

προσανατολισµούς, από την πλευρά του ΟΣΕ.  
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Η Περιφέρεια ανέλαβε να χρηµατοδοτήσει τη συγκεκριµένη µελέτη την οποία θα 

εκπονήσει η αναπτυξιακή εταιρεία της περιφέρειας « ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ» σε 

συνεργασία µε όλους τους φορείς .  

Ο Αντιπεριφερειάρχης µετά το τέλος της σύσκεψης έκανε την ακόλουθη δήλωση: 

“Πρόκειται για ένα αναπτυξιακό προσανατολισµό που περιµένουµε να έχει θετικές 

επιδράσεις στην περιοχή . Ξεκινάµε σήµερα βάζοντας τη βάση για να έχουµε µας τα 

δεδοµένα τα οποία θα προσανατολίζουν τις επόµενες κινήσεις µας. Η Περιφέρεια Στερεάς 

Ελλάδας δηλώνει παρούσα σε όλα τα επίπεδα αναλαµβάνοντας πρωτίστως  το κόστος για 

την συγκεκριµένη µελέτη η οποία θα µας προσανατολίσει για τα επόµενα βήµατα και τις 

επόµενες διεκδικήσεις µας “ 

  

 

 


