
 

 

 
  

 
        Λαμία, 23 Απριλίου 2021 

 

ΘΕΜΑ :  Εξασφάλιση της χρηματοδότησης για την ολοκλήρωση των 

αθλητικών υποδομών στη θέση «Καμαρίτσα» του Δήμου Λαμιέων. 

 

Με πρωτοβουλία του Υπουργού Οικονομικών  Χρήστου Σταϊκούρα, 

πραγματοποιήθηκε σήμερα 23 Απριλίου, συνάντηση στο  Υπουργείο Εσωτερικών 

με τον Υπουργό κ. Στέλιο Πέτσα, παρουσία του Δημάρχου Λαμιέων Θύμιου 

Καραΐσκου.  

Αποτέλεσμα της συνάντησης αυτής, ήταν η εξασφάλιση της χρηματοδότησης 

για την ολοκλήρωση των αθλητικών υποδομών στη θέση «Καμαρίτσα» του Δήμου 

Λαμιέων. 

Λεπτομέρειες για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση του έργου, θα 

γίνουν γνωστές, το αμέσως επόμενο διάστημα. 

Αναλυτικότερα, μετά τον αγωνιστικό χώρο και το στίβο, η χρηματοδότηση 

διασφαλίζει οριστικά τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, την κατασκευή 

νέου κλειστού προπονητηρίου και κερκίδων συνολικής χωρητικότητας 5.647 

θεατών, από τις οποίες οι 1.913 θα είναι στεγασμένες. Επιπρόσθετα, στο κάτω 

μέρος των κερκίδων θα υπάρχουν τρία (3) επίπεδα, συνολικής ωφέλιμης 

επιφάνειας 6.737,60 τ.μ., όπου χωροθετούνται αποδυτήρια, βοηθητικές αίθουσες, 

χώροι προπόνησης αθλημάτων κλασικού αθλητισμού, αποθήκες, wc, κτλ). 

 



 

 

Ο Δήμαρχος Λαμιέων δήλωσε σχετικά:  

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό των Οικονομικών Χρήστο 

Σταϊκούρα, ο οποίος από τα πρώτα στάδια ανέλαβε και έφερε σε πέρας τις σχετικές 

πρωτοβουλίες για την ολοκλήρωση των διαδικασιών της χρηματοδότησης των 

αθλητικών υποδομών στη θέση «Καμαρίτσα» του Δήμου Λαμιέων. 

Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Αναπληρωτή Υπουργό 

Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα, ο οποίος ανταποκρίθηκε θετικά  στο αίτημά μας και έτσι 

εξασφαλίστηκε  η σχετική χρηματοδότηση. 

Οι  αθλητικές υποδομές της Καμαρίτσας θα αποτελέσουν το νέο στολίδι του 

Δήμου μας, έναν τόπος χαράς, φιλίας και γιορτής. 

Το  συγκεκριμένο έργο μαζί με το νέο κλειστό κολυμβητήριο που 

κατασκευάζεται ήδη, τα στέγαστρα στο ΔΑΚ Λαμίας που ξεκινούν να 

τοποθετούνται, το Ράλι Ακρόπολις που φιλοξενούμε τον επόμενο Σεπτέμβριο, θα 

δώσουν στη  Λαμία τη θέση που της αξίζει, στον αθλητικό χάρτη της χώρας μας. 

Τα αθλητικά ιδεώδη του τόπου μας, το ευ αγωνίζεσθαι,  πρέπει να 

υπηρετούνται από σωστά μελετημένες υποδομές, που θα διασφαλίζουν την 

ασφαλή κι επιτυχημένη προσπάθεια άθλησης όλων. 

Θέλουμε οι συμπολίτες μας να έχουν πρόσβαση σε αθλητικές εγκαταστάσεις 

και ν’ απολαμβάνουν αθλητικά γεγονότα δίπλα στο σπίτι τους. Έχουμε δηλώσει σε 

κάθε τόνο ότι ο άνθρωπος είναι ο πυρήνας του σχεδιασμού μας και αυτόν θα 

συνεχίσουμε να υπηρετούμε με στόχο τη βελτίωση κάθε πτυχής της 

καθημερινότητας του. 

Η δουλειά συνεχίζεται ……» 

 


