
                                                                                    
 

 
 

Λαμία, 29 Σεπτεμβρίου 2022 
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας σε νέα εποχή – Η εκθεσιακή 

περίοδος Lamia Expo 2022 που «σηματοδοτεί» τη μεγάλη 

«επιστροφή» της ΠΕΛ 

 

Ο κορυφαίος εμπορικός θεσμός και ένα από τα σημαντικότερα αναπτυξιακά 

φόρουμ της Στερεάς Ελλάδας και όχι μόνο, η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας, μπήκε ξανά 

σε «τροχιά» επαναλειτουργίας επιστρέφοντας δυναμικά στον εκθεσιακό «χάρτη» της 

χώρας. Η πραγματοποίηση της Έκθεσης Lamia Expo 2022, με τη συμμετοχή 150 και 

πλέον εκθετών, με διάρκεια μιας εβδομάδας και με 30.000 χιλιάδες επισκέπτες που 

περιηγήθηκαν στα περίπτερα ξεπερνώντας κάθε προσδοκία, «υπενθύμισε» τις 

ένδοξες στιγμές λειτουργίας της ΠΕΛ και «επιβεβαίωσε» το ισχυρό κίνητρο 

αξιοποίησης του συνόλου των εγκαταστάσεων από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 

το Δήμο Λαμιέων, το Επιμελητήριο Φθιώτιδας, τον Φορέα «ΠΕΛ Αναπτυξιακή Α.Ε 

ΟΤΑ» καθώς και όλων των παραγωγικών τάξεων της περιοχής για μια νέα αφετηρία 

της εκθεσιακής αγοράς και ειδικότερα της ΠΕΛ, με μοναδικό στόχο την ανάπτυξη της 

ευρύτερης περιοχής και όχι μόνο.  

Άλλωστε η συνολικότερη αξιοποίηση του χώρου της Πανελλήνιας Έκθεσης 

Λαμίας έχει ήδη κοινοποιηθεί προς όλες τις κατευθύνσεις και θα αλλάξει ριζικά τα 

αναπτυξιακά και οικονομικά δεδομένα. Ένα έργο που θα αποτελεί σύμβολο για την 

περιοχή, θα αποτελεί τοπόσημο για τη Στερεά Ελλάδα, ένα έργο που  δημιουργεί νέες 

εγκαταστάσεις, σύγχρονες και λειτουργικές, συνδυάζοντας την καινοτομία με τις  



                                                                                    
 

 
εκθέσεις και συγχρόνως δημιουργώντας και ένα τεράστιο πάρκο που έχει ανάγκη η 

πόλη. 

        Η τελετή λήξης της Έκθεσης Lamia Expo 2022 πραγματοποιήθηκε το απόγευμα 

της Τετάρτης με την απονομή διπλωμάτων στους συμμετέχοντες εκθέτες. 

       Ο  Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Η Lamia Expo 22 

ολοκληρώθηκε και η προσέλευση του κόσμου ήταν αξιοσημείωτη και πραγματικά 

συγκινητική. Σας ευχαριστούμε θερμά όλους για την πλήρη υποστήριξη στην 

επανεκκίνηση ενός ιστορικού θεσμού! Σας ευχαριστούμε, γιατί μας αγκαλιάσατε στο 

πρώτο, καθοριστικό βήμα για την αναγέννηση της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας!.     

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Δήμος Λαμιέων και Επιμελητήριο Φθιώτιδας έχουμε ήδη 

θέσει γερά θεμέλια, για να χτίσουμε αυτό που αξίζει στον τόπο μας, με βάση την 

ιστορία της ΠΕΛ.Όχι μόνο από την έκθεση, αλλά κυριότερα μέσα από το μεγάλο έργο 

που σχεδιάσαμε όλοι μαζί, ώστε να χρηματοδοτηθεί με 50.000.000 ευρώ από το 

Ταμείο Ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και το ΥΜΕΠΕΡΑΑ και 

περιλαμβάνει τις πιο σύγχρονες υποδομές για την ανάπτυξη του τόπου μας. 

         Η φετινή Lamia Expo ήταν μόνο μια ματιά στο μέλλον. Συνεχίζουμε να 

δουλεύουμε εντατικά προκειμένου να μετατρέψουμε τον τόπο και το θεσμό της 

ΠΕΛ σε κορυφαίο αναπτυξιακό πυλώνα για τη Λαμία, τη Στερεά Ελλάδα και ολόκληρη 

τη χώρα μας! Έχουμε όλα τα θεσμικά, τεχνικά και οικονομικά εφόδια για να τα 

καταφέρουμε. Το σημαντικότερο είναι ότι έχουμε στο πλευρό μας όλους εσάς που 

στηρίξατε με την προσέλευσή σας την προσπάθειά μας». 

Ο Δήμαρχος Λαμιέων Θύμιος Καραΐσκος δήλωσε:  

«…Τις τελευταίες 6 μέρες η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπούσε στην 

πόλη μας, δίνοντας το σήμα επανεκκίνησης για την ενότητα και τη συνεργασία της 

επιχειρηματικής κοινότητας όχι μόνο της Λαμίας μας, αλλά ολόκληρης της Στερεάς 

Ελλάδας.  



                                                                                    
 

 
Η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας, στάθηκε φέτος ξανά όρθια μετά από αρκετά 

χρόνια απουσίας, στηρίζοντας έμπρακτα τον επιχειρηματικό κλάδο.  

Η Lamia Expo 2022 ολοκληρώθηκε, έχοντας υποδεχτεί πλήθος επισκεπτών, 

όλων των ηλικιών, έχοντας φιλοξενήσει περισσότερους από 150 εκθέτες, έχοντας 

γεμίσει τους συνεδριακούς της χώρους με πολύ ενδιαφέρουσες ενότητες για την 

οικονομία, τον αγροτικό τομέα, τον τουρισμό και την επιχειρηματικότητα, έχοντας 

προσφέρει διασκέδαση στον κόσμο με ξεχωριστές συναυλιακές βραδιές. 

Όλα αυτά, μέσα σε μόλις 6 ημέρες. 

Με την ευχή όλων τα επόμενα χρόνια η Έκθεση Λαμίας να αποτελεί μία από 

τις σημαντικότερες εκθέσεις της χώρας, θα ήθελα από καρδιάς να ευχαριστήσω 

θερμά όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή την επιτυχημένη διοργάνωση. Τους εκθέτες, 

τους χορηγούς, τους επισκέπτες, τα μέσα ενημέρωσης και όλους συνολικά τους 

υποστηρικτές του εγχειρήματος. 

Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη διοργάνωση του 2023. 

Και φυσικά συνεχίζουμε την προσπάθεια μας με την Περιφέρεια Στερεάς 

Ελλάδας και το Επιμελητήριο Φθιώτιδας για τη Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας με κοινό 

όραμα και στόχο να πραγματοποιήσουμε  ένα έργο πού θα αποτελεί σύμβολο για την 

περιοχή, τοπόσημο για τη Στερεά Ελλάδα, που δημιουργεί νέες εγκαταστάσεις, 

σύγχρονες και λειτουργικές, συνδυάζει την καινοτομία με τις εκθέσεις και συγχρόνως 

δημιουργεί και ένα τεράστιο πάρκο που έχει ανάγκη η πόλη…» 

Ακολούθως ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας Θανάσης Κυρίτσης 

δήλωσε: «Κερδίσαμε το στοίχημα της επανεκκίνησης της Π.Ε.Λ. - Σας ευχαριστούμε! 

Η Lamia Expo 2022 ανήκει πλέον στην ιστορία και εμείς αισθανόμαστε την 

ανάγκη να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που στηρίξατε το εγχείρημα.  

Μετά από έξι και πλέον χρόνια, η «καρδιά» της επιχειρηματικότητας 

«ξαναχτύπησε» στις εγκαταστάσεις της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας. Εκθέτες 

απ΄όλη την Κεντρική Ελλάδα έδωσαν δυναμικό παρών και εντυπωσίασαν με τη  



                                                                                    
 

 
 

συμμετοχή τους στην έκθεση. Έχοντας μία εξαιρετική παρουσία, ανέδειξαν τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες τους και συνέβαλαν καθοριστικά στην επίτευξη του 

στόχου, που είναι η εξωστρέφεια, η προβολή των πλεονεκτημάτων του τόπου μας 

και η ουσιαστική ενίσχυση του επιχειρείν.  

           Ευχαριστούμε θερμά όσους στήριξαν αυτή την προσπάθεια, όλους τους 

συμμετέχοντες εκθέτες που αποτέλεσαν την «ψυχή» της Lamia Expo 2022, κυρίως 

όμως ευχαριστούμε τους χιλιάδες επισκέπτες, που αγκάλιασαν το θεσμό και έδωσαν 

τη δική τους ψήφο εμπιστοσύνης! 

          Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για του χρόνου πιο δυνατοί!...» 

 

 

 


