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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

ΘΕΜΑ: Ανασύνθεση ∆.Σ. της «Φθιωτικής Αναπτυξιακής»-Εκλογή νέου Προέδρου, 

Θέση Αντιπροέδρου από Π.Ε. Ευρυτανίας. 

 

*** 

 

 Σε ανασύνθεση του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου, διεύρυνση αρµοδιοτήτων όπως 

επίσης και διεύρυνση της γεωγραφικής βάσης αναφοράς και στην Π.Ε. Ευρυτανίας προ-

χώρησε η «Φθιωτική Αναπτυξιακή», που δραστηριοποιείται στη Φθιώτιδα και ασχολείται 

µε τα αναπτυξιακά προγράµµατα και το Leader.  

 Στη θέση του Γιώργου Τσούρτου µέχρι τώρα Πρόεδρου και ∆ιευθύνοντος Συµβού-

λου της εταιρείας τοποθετήθηκε ο µέχρι τώρα αντιπρόεδρος Γιώργος Τσάµπρας. 

  Παράλληλα µε την γεωγραφική διεύρυνση των δραστηριοτήτων της εταιρείας και 

στην Περιφερειακή Ενότητα της Ευρυτανίας, τοποθετήθηκε στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

εταιρείας ο Περιφερειακός Σύµβουλος  Βασίλειος Φακίτσας, σε θέση Αντιπροέδρου, ο 

οποίος και θα αποτελεί το συνδετικό κρίκο του διοικητικού συµβουλίου, µε τις προτεραιό-

τητες της Ευρυτανίας. 

  Ο Αντιπεριφερειάρχης Φθιώτιδας  Ευθύµιος Καραΐσκος για την εθελοντική  προ-

σφορά  του Γιώργου Τσούρτου δήλωσε: 
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 "Μόνο η γνώση, η εµπειρία, η βούληση και η θέληση του Γιώργου Τσούρτου θα 

µπορούσε να καταφέρει το ακατόρθωτο. Σε µια εταιρεία η οποία όπως είναι γνωστό είχε τα 

δικά της προβλήµατα, έχοντας δηµιουργήσει ένα θνησιγενές περιβάλλον, έφερε τα πάνω-

κάτω.  Ο Γιώργος Τσούρτος,  όπως έχω πει αρκετές φορές, είναι ο µοναδικός άνθρωπος 

που πίστεψε στην εξυγίανση της συγκεκριµένης εταιρείας και σήµερα µας παραδίδει µία 

εταιρεία απαλλαγµένη από κάθε βάρος και µε διευρυµένη την µετοχική της βάση. Θέλω 

από τα βάθη της καρδιάς µου να τον ευχαριστήσω για την πολύτιµη συµβολή του, θα είναι 

δίπλα µας συµπαραστάτης και αρωγός, προσφέροντας όπως και µέχρι τώρα, εθελοντικά 

τις υπηρεσίες του στην εταιρεια, από άλλο πόστο. Η νέα διοίκηση  συνθέτει την εµπειρία µε 

τη δηµιουργική προσπάθεια. Είναι στο χέρι µας πλέον να κάνουµε βήµατα µπροστά. Είναι 

στο χέρι µας να διεκδικήσουµε και να υλοποιήσουµε εκείνο που έχει ανάγκη ο τόπος µας 

και οι πολίτες στην υπηρεσία των οποίων έχουµε ταχθεί όλοι µας. Είναι πλέον στο χέρι µας 

να απαντήσουµε στις προκλήσεις των καιρών.» 

 


