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Η Φθιώτιδα έχει να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην οικοδόμηση 

της νέας και ισχυρής Ελλάδας στο κατώφλι του 21ου αιώνα.

Το δυναμικό αυτό ρόλο αναγνωρίζουμε, και ο προγραμματισμός μας ως 

το 2000, έχει στόχο την βιώσιμη, ισσόρροπη ανάπτυξη της Φθιώτιδας, 

που θα στηρίζεται:

• στην αξιοποίηση των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων όπως είναι η 

αγροτική της οικονομία, οι υποδομές της για βιομηχανική και 

βιοτεχνική ανάπτυξη, η γεωγραφική της θέση, που είναι θέση-κλειδί 

σε σχέση με τις μεγάλες υποδομές της χώρας,

• στην αναδιοργάνωση της οικονομικής και κοινωνικής της βάσης, με 

έμφαση στις προβληματικές περιοχές,

• στην στήριξη της απασχόλησης με θετικά μέτρα και στην κοινωνική 

και οικονομική αντιμετώπιση της ανεργίας,

• στην αναβάθμιση της ποιότητας του περιβάλλοντος, φυσικού και 
δομημένου για την βελτίωση της ποιότητας ζωής

Για να πετύχουμε το στόχο μας, έχουμε ήδη δρομολογήσει πολλά έργα, 

που όταν ολοκληρωθούν θα αλλάξουν τη φυσιογνωμία του Νομού. 
Εργα που δίνουν νέα πνοή και δημιουργούν νέες αναπτυξιακές 

προοπτικές.



Οι βασικές υποδομές εκσυγχρονίζουν το Νομό, διευκολύνοντας τις 

μετακινήσεις αγαθών και προσώπων και διασυνδέουν άμεσα τη 

Φθιώτιδα με τις μεγάλες πύλες της χώρας προς τα Βαλκάνια, προς τη 

Δύση και γενικότερα προς τη διεθνή αγορά.

Συμπληρώνεται ο άξονας Πάτρα-Αθήνα-Θεσ/νίκη με τα τμήματα από 

Υλίκη ως Αγ. Κωνσταντίνο και Ράχες ως Πελασγία, συνολικού 

προϋπολογισμού 60 δισ. δρχ.

Πραγματοποιείται επί τέλους πάγιο αίτημα του νομού με την χάραξη και 

κατασκευή νέας σιδηροδρομικής γραμμής. Δημοπρατήθηκε ήδη το 

τμήμα Κάτω Τιθορέας-Ρεγγινίου και στις αρχές του 97 δημοπρατείται και 

το υπόλοιπο τμήμα μέχρι Λιανοκλάδι, συνολικού προϋπολογισμού 100 

δισ. δρχ.

Έγινε επίσης η αναγνωριστική μελέτη του άξονα Ε-65 που συνδέει τη 

Λαμία με την Εγνατία. Σύντομα, μόλις επιλεγεί η χάραξη ξεκινάει η 

μελέτη του έργου. Το έργο αυτό εντάσσεται στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα.

Τα μεγάλα αυτά έργα συμπληρώνονται από ένα πλέγμα μικρότερων 

αλλά πολύ σημαντικών έργων σ’ ολόκληρο το Νομό, όπως:



-  η εθνική οδός Λαμία-Δομοκός ύψους 1,8 δισ. δρχ.

-  ο δρόμος Αταλάντη-όρια νομού Βοιωτίας που θα δημοπρατηθεί.

-  ο δρόμος Γαρδίκι ως Περιβόλι Μαρμαρά

-  ο δρόμος βουνά-Κουμαρίτσι

-  η ολοκλήρωση της παράκαμψης Ιτέας

-  η βελτίωση και ολοκλήρωση του δικτύου επαρχιακής και αγροτικής 

οδοποιίας προϋπολογισμού πάνω από 500 εκατ. δρχ.

-  η βελτίωση του δρόμου Λαμία-Καρπενήσι, μαζί με τη σήραγγα, 

προϋπολογισμού 5 δισ. δρχ.

-  η βελτίωση του δρόμου Θερμοπύλες-Ιτέα και Αντίρριο

-  η είσοδος της Λαμίας από τον κόμβο Βόνιτσας, ύψους 500 εκατ. δρχ.

Για τις τηλεπικοινωνίες που παίζουν πλέον καταλυτικό ρόλο στην 

ανάπτυξη, θέλω να επισημάνω ότι με τα έργα που γίνονται στη 

Φθιώτιδα, όπως και σ’ όλη την Ελλάδα, επιτυγχάνουμε υψηλή 

αξιοπιστία και την παροχή μεγάλου εύρους υπηρεσιών για τον πολίτη 

και τις επιχειρήσεις. Μέχρι το 2000, προβλέπεται ο διπλασιασμός των 

ψηφιακών παροχών, ώστε το 2000 θα έχουν καλυφθεί πάνω από το 

80% των παροχών.



Αγροτική Ανάπτυξη

Η αγροτική οικονομία είναι σημαντική για την Φθιώτιδα, και την

ανάπτυξη της στηρίζουμε με σειρά μέτρων και ενεργειών. Ενδεικτικά θα

αναφερθώ:

-  στο μεγάλο αρδευτικό της Βιστρίζας συνολικού προϋπολογισμού 4,5 

δισ. δρχ.

-  στο μεγάλο αρδευτικό των Κομποτάδων, ύψους 1,9 δισ. δρχ.

-  σε μια σειρά από άλλα μικρότερα αρδευτικά έργα, όπως της περιοχής 

Γοργοπόταμου και του Ζηλευτού-Αμαρουσίου.

-  σε έργα εξηλεκτρισμού αγροτικών εκμεταλλεύσεων ύψους 400 εκατ. 

δρχ. στο αποστραγγιστικό της Ξυνιάδας.

-  στο μεγάλο ανιπλημμυρικό του Σπερχειού, ύψους 3,1 δισ. δρχ.

-  στα αντιπλημμυρικά έργα Αμουρίου-Ζηλευτού ύψους 1 δισ. δρχ.

-  σε έργα ανάπτυξης και προστασίας δασών ύψους 800 εκατ. δρχ. που 

συμβάλλουν, πέρα από την αγροτική ανάπτυξη στην αναβάθμιση του 

περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής.

-  στην προώθηση του Αγροτοτουρισμού σε περιοχές μακριά από τα 

μεγάλα αστικά κέντρα για την ενίσχυση της απασχόλησης και του 

εισοδήματος.

-  στα μέτρα βελτίωσης παραγωγικότητας στην κτηνοτροφία, όπως η 

εξυγίανση του κτηνοτροφικού κεφαλαίου, γενετικής βελτίωσης,



προμήθειας σύγχρονου εξοπλισμού, και μετεγκατάστασης 

κτηνοτροφικών μονάδων όπου κρίνεται απαραίτητο.

-  στα αλιευτικά καταφύγια Ραχών ύψους 300 εκατ. δρχ. και Αγ. 

Σεραφείμ ύψους 200 εκατ. δρχ. που δημοπρατούνται άμεσα.

Πέραν των έργων και δράσεων που έχουν στόχο την αγροτική ανάπτυξη 

της Φθιώτιδας, ο αγροτικός κόσμος θα επωφεληθεί από τα μέτρα 

εθνικής εμβέλειας του αγροτικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ:

• Επιδοτούμε την συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση αγροτών, έτσι 

ώστε να μπορούν οι αγρότες να παρακολουθούν τις εξελίξεις στον 

τομέα τους ή να μετεκπαιδεύονται και να εξειδικεύονται ανάλογα με τις 

τοπικές ανάγκες.

• Δίνουμε δυνατότητα στους αγρότες να επωφεληθούν από τα 

χρηματοδοτικά κίνητρα του αναπτυξιακού νόμου με τον 

συνυπολογισμό της αγροτικής γης σαν ίδια συμμετοχή στην 

χρηματοδότηση αγροτικών επενδύσεων.

• Εισάγουμε τον θεσμό της χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing) στον 

αγροτικό τομέα.



• Αναδιαρθρώνεται και εκσυγχρονίζεται το σύστημα αγροτικών 

επιδοτήσεων και πληρωμών ώστε οι πληρωμές προς τους αγρότες 

να γίνονται πιο γρήγορα.

• Ο ΟΓΑ μετεξελίσσεται σε Ταμείο Κύριας Ασφάλισης των Αγροτών 

μέσα από τη μεταρρύθμιση του συστήματος Γεωργικής Ασφάλισης. 

Ετσι η σημερινή σύνταξη-βοήθημα μετατρέπεται σε μία πραγματική 

ανταποδοτική σύνταξη που προσφέρει οικονομική αυτονομία στον 

απόμαχο αγρότη.

• Το θέμα των χρεών των Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών 

αντιμετωπίζεται στο Νομοσχέδιο που έχει ήδη υπογράφει από τους 

αρμόδιους υπουργούς.

Ποιότητα Ζωής: Υγεία-Περιβάλλον-Εκπαίδευση

Η βελτίωση της ποιότητας ζωής είναι ένας διαρκής μας στόχος, μια 

συνεχής επιδίωξη μας που πραγματοποιείται μέσα από μια σειρά 

συγκεκριμένων έργων.

Στον τομέα της Υγείας

Έχουν συνταχθεί τα τεύχη δημοπράτησης, ώστε πριν το τέλος του ‘96 

να δημοπρατηθεί το Νοσοκομείο Λαμίας του οποίου ο προϋπολογισμός, 

μαζί με τον εκσυγχρονισμό που γίνεται στο ήδη υπάρχον, ανέρχεται στα



13 δισ. δρχ. Το νέο αυτό σύγχρονο νοσοκομειακό συγκρότημα που θα

γίνει το Περιφερειακό Νοσοκομείο της Στερεός θα δημιουργήσει μια

άλλη ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών Υγείας στην περιοχή.

Στον τομέα της εκπαίδευσης

Γίνονται επίσης σημαντικά έργα, όπως:

-  το ΤΕΙ Λαμίας, 500 εκατ. δρχ.

-  το πολυκλαδικό Λύκειο Λαμίας που εγκρίθηκε η χρηματοδότηση 

ύψους 1 δισ. δρχ. και αρχίζει άμεσα

-  η ανέγερση τμήματος Νοσηλευτικής Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής 

(ΤΕΣ) Λαμίας 600 εκατ. δρχ.

-  η ανέγερση βιβλιοθήκης ΤΕΣ Λαμίας ύψους 650 εκατ. δρχ.

-  η κατασκευή κτιρίων για τη στέγαση ΙΕΚ Λαμίας, 350 εκατ. δρχ.

-  τα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και 

εκπαίδευσης ανέργων και εργαζομένων, ώστε να βελτιώσουν τις 

επαγγελματικές τους δεξιότητες και να παρακολουθούν τις ανάγκες 

της αγοράς εργασίας.

Στον τομέα της βελτίωσης ποιότητας περιβάλλοντος φυσικού και

αστικού θα αναφέρω ενδεικτικά ορισμένα έργα, όπως:

-  ο βιολογικός καθαρισμός της Λαμίας, ύψους 800 εκατ. δρχ.

-  η ύδρευση - αποχέτευση Λαμίας 4,1 δισ.



-  οι αποχετεύσεις άλλων πόλεων όπως του Δομοκού, της Στυλίδας, 

των Καμένων Βούρλων της Αταλάντης.

-  η ανάπλαση περιοχής Κάστρου Λαμίας προϋπολογισμού 270 εκατ.

δρχ-

-  και μία σειρά από μικρότερα έργα που εκτελούνται από την τοπική 

Αυτοδιοίκηση με ειδική χρηματοδότηση, ύψους 5,1 δισ. δρχ.

-  και τέλος να προσθέσω την ένταξη της Λαμίας στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο 

πόλεων και την χρηματοδότησή της με 400 εκατ. δρχ.

Το πρόγραμμά μας προβλέπει την πλήρη αξιοποίηση των Ιαματικών 

πηγών Καμένων Βούρλων, Θερμοπυλών, Υπάτης και Πλατύστομου, 

ώστε να τονωθεί η οικονομία της περιοχής.

Βιομηχανία - Βιοτεχνία

Ο Δευτερογενής τομέας είναι πολύ σημαντικός μοχλός ανάπτυξης και γι’ 

αυτό το λόγο ευνοούμε την πραγματοποίηση επενδύσεων.

Ο αναπτυξιακός νόμος αποτελεί εργαλείο ανάπτυξης. Τα δύο τελευταία 

χρόνια εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση από το Νόμο αυτό ‘96 ιδιωτικές 

επενδύσεις στη Φθιώτιδα, συνολικού ύψους 38,6 δισ. δρχ.



Επίσης, για να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι η 

ραχοκοκκαλιά της οικονομίας, συστήνουμε τον ενδιάμεσο φορέα 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων για ολόκληρη την περιφέρεια Στερεός 

Ελλάδας. Στόχοι είναι η χρηματοδότηση των MME και η παροχή 

πληροφοριών και κάθε είδους υπηρεσιών που χρειάζονται οι νέες 

επιχειρήσεις για να στηθούν ή για να εκσυγχρονιστούν.

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

Όλα αυτά τα έργα και μέτρα, μικρά και μεγάλα, όλες αυτές οι 

πρωτοβουλίες συγκλίνουν όλα σ’ ένα κοινό στόχο. Να πετύχουμε μαζί 

τη βιώσιμη ανάπτυξη, να οικοδομήσουμε όλοι μαζί μια ισχυρή Φθιώτιδα 

μια ισχυρή Ελλάδα που θα πρωταγωνιστεί στην περιοχή μας.


