1.2 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
1.2.1 Γενικά Χαρακτηριστικά
Ο Νοµός Ευρυτανίας ανήκει στο δυτικό τµήµα της Περιφέρειας Στέρεας Ελλάδος,
έχει έκταση 1.871 τ.χλµ. , και πληθυσµό που ανέρχεται σε 32.026 κατοίκους,
σύµφωνα µε την απογραφή του 2001.
Το κύριο βασικό χαρακτηριστικό του Νοµού Ευρυτανίας είναι η ορεινή µορφολογία,
µε 40% της συνολικής επιφάνειας σε υψόµετρο πάνω από 1000 µ., µε µεγάλες
υψοµετρικές διαφορές βουνά και ποτάµια. Επίσης βασικό χαρακτηριστικό είναι η
πλούσια βλάστηση (45 % της συνολικής επιφάνειας κρύπτεται µε δάση). Το σύνολο
της επιφάνειας του Νοµού διασπάται σε τρεις ξεχωριστές υδρολογικές λεκάνες µε
τους ποταµούς Αχελώο, Αγραφιώτη και Μέγδοπα (ή Ταυρωπό).
Στον Νοµό Ευρυτανίας εντάσσεται επίσης το όρος Τυµφρηστού (Βελούχι),
προτεινόµενη περιοχή στο ∆ίκτυο Natura 2000.
Ο νοµός Ευρυτανίας, µετά την εφαρµογή του προγράµµατος «Ιωάννης
Καποδίστριας» αποτελείται από (11) συνολικά ∆ήµους ενώ πρωτεύουσα του είναι το
Καρπενήσι.
Τα βασικά χαρακτηριστικά του Νοµού είναι:
•
•

•
•

•
•
•
•

Το τεράστιο απόθεµα φυσικού πλούτου σε ορεινό ανάγλυφο µε µεγάλες
εναλλαγές φυσικού τοπίου.
Η θέση του Νοµού σε σχέση µε το µεγαλύτερο αστικό κέντρο της χώρας (298
χλµ) και ο ρόλος του ως πνεύµονα αναζωογόνησης του σύγχρονου ανθρώπου
των πόλεων.
Η δυνατότητα ανάπτυξης κάθε µορφής εναλλακτικού τουρισµού που αποτελεί
και το µέλλον του τουρισµού στην Ελλάδα.
Το πλούσιο υδάτινο δυναµικό (Λίµνη Κρεµαστών και πέντε ποτάµια που
διασχίζουν την Ευρυτανία) δηµιουργεί προϋποθέσεις ανάπτυξης τουρισµού,
περιπέτειας,
αθλητικού τουρισµού αλλά και αξιοποίησης παραγωγής
ενέργειας.
Ο πολιτισµός, η ιστορία, οι παραδόσεις και η πατροπαράδοτη ευρυτανική
φιλοξενία.
Οι παραδοσιακοί οικισµοί αλλά και το µόνο αστικό κέντρο το Καρπενήσι
ως αναπτυξιακοί πόλοι.
Το πλούσιο αιολικό δυναµικό.
Οι επενδυτικές ευκαιρίες σε όλες τις µορφές τουρισµού.

Όλα τα παραπάνω προσδιορίζουν το αναπτυξιακό δυναµικό της Ευρυτανίας και
καθορίζουν τοµείς, κατευθύνσεις και στόχους για µια διαφορετική και νέα πορεία για
την ανάπτυξη του, η οποία επιτρέπει την παραγωγή ενός σταδιακού, πολύπλοκου,
πολυµερούς και πολυδύναµου σχεδιασµού ενεργοποίησης των σηµαντικών πόρων
του Νοµού.
Στον Νοµό Ευρυτανίας λειτουργούν Υποκαταστήµατα αρκετών σηµαντικών
Ελληνικών Τραπεζών.
Ολοκληρωµένες Υπηρεσίες Στήριξης της Επιχειρηµατικής δραστηριότητας
προσφέρονται από:

•
•

•
•
•

Το Εµπορικό και Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Ευρυτανίας
Τον Οργανισµό Αγροτικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδος (ΟΑΑΣΕ) µέσω των
∆οµών Στήριξης τις οποίες λειτουργεί και συµµετέχει στον Νοµό:
 Το κέντρο Επιχειρηµατικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΚΕΤΑ).
 Την Αντένα της ∆οµής Στήριξης Στερεάς Ελλάδος του Υπ. Αγροτικής
Ανάπτυξης για το Ολοκληρωµένο Προγράµµατα Ανάπτυξης ορεινών
όγκων Βορειοδυτικής Ευρυτανίας.
Το κέντρο Υποδοχής Επενδυτών (ΚΥΕ) Ευρυτανίας που λειτουργεί η Ν.
Αυτοδιοίκηση Ευρυτανίας
Την Αναπτυξιακή Εταιρεία «ΤΡΙΧΩΝΙ∆Α Α.Ε.»
Την Αναπτυξιακή Εταιρεία «ΑΙΤΩΛΙΚΗ Α.Ε.»

Στον τοµέα της Εκπαίδευσης, σηµαντική είναι η συνεισφορά από την λειτουργία
του τµήµατος ∆ασοπονίας και Περιβάλλοντος (Παράρτηµα του ΤΕΙ Λαµίας).

1.2.2 Οικονοµικές ∆ραστηριότητες
Ο πρωτογενής τοµέας συµµετέχει µόνο µε 4,2% στο ΑΕΠ του Νοµού Ευρυτανίας. Η
συνολική γεωργική γη του Νοµού Ευρυτανίας είναι 91.268 στρέµµατα, δηλαδή το
5% της συνολικής έκτασης του Νοµού. Χαρακτηριστικό είναι ότι µόνο το 50%
περίπου της γεωργικής γης καλλιεργείται ενώ το υπόλοιπο στην πραγµατικότητα έχει
εγκαταλειφθεί.
Τα κύρια προϊόντα του Νοµού είναι φασόλια, πατάτες, κηπευτικά, καλαµπόκι,
καρύδια, κάστανα σιτηρά, κτηνοτροφικά φυτά, οπωροφόρα, αµπέλια, ελιές, καπνά,
µέλι, µαλλιά – τρίχες, γάλα, τυρί, κρέας (αρνί – κατσίκι – βοδινό), πέστροφα –
κυπρίνος, ξυλεία. Τα δάση της Ευρυτανίας αποτελούν το σπουδαιότερο φυσικό πόρο
και υπάρχουν µεγάλες δυνατότητες ορθολογικότερης και αποτελεσµατικότερης
εκµετάλλευσης του δασικού πλούτου. Η κύρια παράγωγη είναι η ξυλεία ελάτης.
Η κτηνοτροφία, µε δεσπόζουσα την αιγοπροβατοτροφία, αποτελεί παραδοσιακή
οικονοµική δραστηριότητα του Νοµού. Σηµαντική οικονοµική δραστηριότητα
αποτελεί και η µελισσοκοµία.
Ο Νοµός Ευρυτανίας υστερεί κατά πολύ στην ανάπτυξη του τοµέα της µεταποίησης.
Η βιοµηχανική δραστηριότητα περιορίζεται στην στοιχειώδη αξιοποίηση των
προϊόντων της πρωτογενούς παραγωγής (γαλακτοκοµικών, κρεάτων, προϊόντων
µαλλιού δέρµατος κλπ.. Για την αξιοποίηση του δασικού πλούτου λειτουργεί
εργοστάσιο στο Καρπενήσι, ενώ κατασκευάστηκε και δεύτερο εργοστάσιο στη
Φουρνά. Το βασικό προϊόν είναι η πριστή ξυλεία και πλακάζ.
Η συνολική συµµετοχή του δευτερογενή τοµέα στο ΑΕΠ του Νοµού Ανέρχεται στο
17%.
Οι κυριότεροι περιοριστικοί παράγοντες στην ανάπτυξη του κλάδου της µεταποίησης
στο Νοµό είναι η έλλειψη ντόπιων πρώτων υλών, το µικρό µέγεθος της τοπικής
αγοράς, και οι µεγάλες αποστάσεις από τα µεγάλα καταναλωτικά κέντρα της χώρας,
οι δυσχέρειες στην συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση, τόσο στο εθνικό όσο και στο τοπικό
οδικό δικτύου.
Επισηµαίνεται ότι στο Νοµό δεν λειτουργεί καµιά σύγχρονη τυροκοµική µονάδα,
δεδοµένου ότι τα υπάρχοντα τυροκοµεία είναι παλαιού τύπου και µικρής
δυναµικότητας. Λείπει εξάλλου µια, τουλάχιστον, απαραίτητη µονάδα τυποποίησης
µελιού παρόλη τη σηµαντική παραγωγή του Νοµού, που (παρουσιάζει σηµαντικούς
αυξητικούς ρυθµούς.

Ο τριτογενής Τοµέας συµµετέχει µε 78% στο ΑΕΠ του νοµού και βασίζεται κυρίως
στον Τουρισµό τις Υπηρεσίες και το Εµπόριο.
Αν και η πρόσβαση τους περισσότερους ορεινούς όγκους είναι προβληµατική,
διαµορφώνουν ωστόσο ένα εντυπωσιακό τοπίο, γεγονός που καθιστά τις περιοχές
αυτές ιδανικές για ανάπτυξη προγραµµάτων ορεινού τουρισµού, οικολογικού και
περιηγητικού καθώς και αγροτουρισµού.
Ο αγροτουρισµός σε συνδυασµό µε τον ορεινό και χειµερινό τουρισµό (µε επίκεντρο
το Χιονοδροµικό Κέντρο Καρπενησίου στο Βελούχι) αποτελούν τις µορφές
τουρισµού που δένουν απόλυτα µε το φυσικό περιβάλλον του Νοµού Ευρυτανίας.
1.2.3 Προοπτικές για Επενδυτικές ∆ραστηριότητες
Αν και ο τοµέας της γεωργίας δεν µπορεί να αποτελέσει τον κύριο µοχλό της γενικής
ανάπτυξης του Νοµού, υπάρχουν ωστόσο ευρύτατα περιθώρια αύξησης της
παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας, κυρίως και σε προϊόντα που µπορούν να
καταχωρηθούν ως προϊόντα ονοµασίας προέλευσης και βιοκαλλιέργειας. Η
κτηνοτροφία του Νοµού διαθέτει επίσης δυνατότητες ανάπτυξης και βελτίωσης τόσο
του ζωικού κεφαλαίου και των προϊόντων του, όσο και της επεξεργασίας των
προϊόντων και της εµπορίας τους. Ανάλογα συµπεράσµατα, µικρότερης κλίµακας
ισχύουν και για την µελισσοκοµία.
∆υνατότητες και προοπτικές παραγωγής αλιευµάτων στο Νοµό προκύπτουν από το
πλούσιο υδατικό δυναµικό της Ευρυτανίας, σε συνδυασµό µε την λίµνη των
Κρεµαστών και την συστηµατική εκµετάλλευση της πεστροφοκαλλιέργειας.
Στον ∆ευτερογενή τοµέα παρά τους ανασταλτικούς παράγοντες, οι πλούσιοι υδάτινοί
πόροι, οι κτηνοτροφικές δυνατότητες και ο δασικός πλούτος δηµιουργούν βασικές
προοπτικές για αυτοδύναµη ανάπτυξη.
Προοπτικές στον δευτερογενή τοµέα παρουσιάζουν οι κατασκευές, η παραγωγή
αδρανών υλικών, η µεταποίηση της δασικής παραγωγής, η παραγωγή παραδοσιακών
προϊόντων καθώς και η εκµετάλλευση των ήπιων µορφών ενέργειας.
Ο τριτογενής τοµέας στον Νοµό Ευρυτανίας παρά την καλή θέση που κατέχει
παρουσιάζει ακόµη πιο σηµαντικές δυνατότητες ανάπτυξης η οποία θα προέρθει
κυρίως από:
• Τον εκσυγχρονισµό των δοµών των υπηρεσιών που στηρίζουν την ανάπτυξη
και µεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας.
• Την στήριξη µε κίνητρα του εµπορίου των µεταφορών και λοιπών υπηρεσιών,
βασικών συντελεστών για την αναβάθµιση της ποιότητας του τουριστικού
προϊόντος της περιοχής.
• Την βελτίωση και τον εκσυγχρονισµό των υφιστάµενων τουριστικών
υποδοµών µε στόχευση στην πιστοποίηση υπηρεσιών ποιότητας ανάλογα των
απαιτήσεων και της επερχόµενης ζήτησης.
• Την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της δυτικής Ευρυτανίας
(Λίµνη Κρεµαστών, ποτάµια κλπ) και του ορεινού όγκου των Αγράφων για
την συµπλήρωση του τουριστικού προϊόντος και την επιµήκυνση της
τουριστικής περιόδου.
• Την ανάπτυξη όλων των µορφών εναλλακτικού τουρισµού.
• Την εκπαίδευση και εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναµικού σε υψηλό
επίπεδο προκειµένου να ανταποκρίνεται στη σύγχρονη ζήτηση.
• Την ανάδειξη και αξιοποίηση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς του
τόπου για τον εµπλουτισµό του τουριστικού προϊόντος αλλά και τη
διασφάλιση της ταυτότητας του Νοµού.

