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Κλέαρχος Περγαντάς, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας : 

«Χρηματοδοτούμε από το ΕΣΠΑ, με 2.100.000 €, και προχωρούμε στην 

κατασκευή κτηριακών εγκαταστάσεων στο Γενικό Νοσοκομείο 

Καρπενησίου, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών υγείας και περίθαλψης 

στην Ευρυτανία»  

Υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχο Περγαντά η απόφαση 

ένταξης και χρηματοδότησης του έργου από το ΠΕΠ (ΕΣΠΑ) του έργου «Κτηριακές 

εγκαταστάσεις επέκτασης Γενικού Νοσοκομείου Καρπενησίου», προϋπολογισμού 

2.100.000 €.

Πρόκειται για ένα έργο απολύτως αναγκαίο για την Ευρυτανία, που αποτέλεσε αίτημα 

των φορέων της περιοχής και πρόκειται πλέον να πραγματοποιηθεί, αναβαθμίζοντας 

τις συνθήκες περίθαλψης των πολιτών και βελτιώνοντας το κτίριο του Νοσοκομείου 

Καρπενησίου. Με το έργο θα κατασκευαστούν :

- Πρόσθετη πτέρυγα δύο ορόφων και υπογείου, που θα εξυπηρετήσουν τις 

ανάγκες στέγασης των διοικητικών υπηρεσιών και των γιατρών, καθώς και το 

φαρμακείο και τους αποθηκευτικούς και βοηθητικούς χώρους του 

Νοσοκομείου.

- Προσθήκη στο νότιο τμήμα του Νοσοκομείου, που θα περιλαμβάνει 

μηχανοστάσιο στο υπόγειο, επέκταση των χώρων των εργαστηρίων στο 

ισόγειο και επέκταση των χειρουργείων στον α΄όροφο, με πρόβλεψη για την 

απομάκρυνση των μολυσματικών των χειρουργείων.



Ως μια σημαντικότατη και άκρως αναγκαία παρέμβαση για την Ευρυτανία 

χαρακτηρίζει το έργο ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς, 

επισημαίνοντας : «Είναι γνωστό, ότι η αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου 

Καρπενησίου, υπήρξε εδώ και καιρό μεγάλο αίτημα για την περιοχή. Εμείς ως αιρετή 

Περιφέρεια, υιοθετώντας τις προτεραιότητες των Περιφερειακών Ενοτήτων, στη 

βάση ώριμων έργων, προχωρούμε χωρίς χρονοτριβή στη χρηματοδότηση και στην 

υλοποίησή τους. Αυτό το έργο είναι προφανές πόσο χρήσιμο και απαραίτητο είναι για 

την εξυπηρέτηση κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής και πόσο σημαντική είναι η 

συμβολή του στην αναβάθμιση των συνθηκών υγείας και περίθαλψης στην 

Ευρυτανία. Χρηματοδοτούμε το έργο με 2.100.000 € και προχωρούμε άμεσα στις 

διαδικασίες δημοπράτησης και υλοποίησής του, που θέλω να τονίσω ότι θα γίνουν 

από τις δικές μας υπηρεσίες, και συγκεκριμένα από τις τεχνικές υπηρεσίες της 

Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας. Πιστεύω ότι, σε 13 μήνες, όπως προβλέπεται 

από το χρονοδιάγραμμα, θα έχουμε ολοκληρώσει και αποδώσει σε χρήση, σύγχρονες 

κτιριακές εγκαταστάσεις στο Νοσοκομείο Καρπενησίου, που θα βελτιώνουν τις 

συνθήκες λειτουργίας του». 
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