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Υπογραφή «Μνημονίου Συνεργασίας» μεταξύ της ΓΓΑ,
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. Ευρυτανίας
και του Δήμου Καρπενησίου, για την ανάδειξη
και αξιοποίηση των αθλητικών υποδομών

Η «ανάδειξη του Αθλητικού Κέντρου Καρπενησίου και των εγκαταστάσεών
του, αλλά και των δημοτικών εγκαταστάσεων, με σκοπό την προσέλκυση
εθνικών ομάδων και αθλητών για τις προπονήσεις τους» είναι το αντικείμενο
του «Μνημονίου Συνεργασίας» που υπογράφτηκε μεταξύ της ΓΓΑ, της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας και του
Δήμου Καρπενησίου.

Το διετές «Μνημόνιο Συνεργασίας», το οποίο υπέγραψαν ο Υφυπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς
Ελλάδας, Φάνης Σπανός, ο Αντιπεριφερειάρχης για την Περιφερειακή Ενότητα
Ευρυτανίας, Αριστείδης Τασιός και ο Δήμαρχος Καρπενησίου, Νίκος Σουλιώτης,
λαμβάνει υπόψη:

α) την ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες που σχετίζονται με τη
σύσταση και λειτουργία ενός εθνικού προπονητικού κέντρου αναφοράς, ως
σταθερής βάσης για την προετοιμασία των Ελλήνων αθλητών,

β) την ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες, που θα κληθούν να
αντιμετωπίσουν οι διοικήσεις των αθλητικών Ομοσπονδιών, ώστε να
συνεχίσουν να προπονούνται οι αθλητές τους άρτια και με ασφάλεια κυρίως
εν μέσω της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης του COVID-19 και των
ενεργειών εξόδου από αυτή

γ) την προώθηση των πολιτικών συμμετοχής της Περιφερειακής
Ενότητας Ευρυτανίας στην άθληση για όλους και στην περαιτέρω ανάδειξη
της Ευρυτανίας ως αθλητικού, πολιτιστικού και τουριστικού προορισμού,
υψηλών προδιαγραφών,

δ) την ανάγκη συνεργασίας για την υπέρβαση των προκλήσεων ώστε
να γίνει δυνατή η συστηματική υποστήριξη των Ελλήνων αθλητών, μέσω της
αξιοποίησης και χρήσης των οργανωμένων αθλητικών εγκαταστάσεων της
πόλης του Καρπενησίου.



Έτσι, αναλαμβάνονται οι εξής υποχρεώσεις συνεργασίας:
1) Η ΓΓΑ στο πλαίσιο ανάπτυξης και προώθησης του αθλητισμού

συνεργάζεται με την τοπική αυτοδιοίκηση και ειδικότερα με την
Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας και το Δήμο Καρπενησίου για την
περαιτέρω ανάπτυξη του αθλητισμού και την καλύτερη αξιοποίηση των εν
γένει αθλητικών εγκαταστάσεων της περιοχής και ειδικότερα του
Αθλητικού Κέντρου Προετοιμασίας Καρπενησίου.

2) Η ΓΓΑ, στηρίζοντας τις προσπάθειες της Π.Ε. Ευρυτανίας και του Δήμου
Καρπενησίου, θα συνδράμει στην πρωτοβουλία ανάδειξης της Ευρυτανίας
ως αθλητικού προορισμού, υψηλών προδιαγραφών.

3) Σε συνεργασία με τις αθλητικές Ομοσπονδίες θα διερευνηθούν
δυνατότητες χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου
Καρπενησίου για την προετοιμασία και τις προπονήσεις αθλητών, ομαδικών
ή ατομικών αθλημάτων, ενόψει αθλητικών γεγονότων ή έναρξης των
πρωταθλημάτων.

4) Ο Δήμος Καρπενησίου θα συνδράμει με την παραχώρηση των αθλητικών
εγκαταστάσεων της περιοχής και την υποστήριξη τους σε τεχνικά θέματα,
μέσω του ήδη υπάρχοντος προσωπικού.

5) Η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας θα αναλάβει μέρος της οικονομικής
κάλυψης της διαμονής, της ημερήσιας διατροφής, της αποκατάστασης και
της μεταφοράς, αθλητών και μελών της προπονητικής τους ομάδας, σε
καταλύματα σύμφωνα με τις ειδικότερες προδιαγραφές, που θέτει η
υπεύθυνη τεχνική επιτροπή της αντίστοιχης Ομοσπονδίας.

6) Με ευθύνη και συντονισμό της ΓΓΑ θα πραγματοποιούνται, στο διάστημα
ισχύος του μνημονίου συνεργασίας προωθητικές ημερίδες σε τοπικούς
αθλητικούς συλλόγους και σχολεία της Ευρυτανίας, με συμμετοχή των
αθλητών που θα συμμετέχουν στο συγκεκριμένο ειδικό προπονητικό
πρόγραμμα.

7) Η ΓΓΑ αναλαμβάνει τον συντονισμό ενός προγράμματος ανίχνευσης
ταλέντων στα σχολεία και σωματεία της Ευρυτανίας, το οποίο θα υλοποιεί
η εκάστοτε συμμετέχουσα Ομοσπονδία στο διάστημα του προπονητικού
προγράμματος με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.

Για την υπογραφή του «Μνημονίου Συνεργασίας», ο Περιφερειάρχης
Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός, επισήμανε: «Σήμερα είναι μια ευχάριστη
μέρα για την Ευρυτανία, μια ευχάριστη μέρα για την Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας. Το Μνημόνιο Συνεργασίας, που μόλις υπογράψαμε με τον
Υφυπουργό Αθλητισμού και συντοπίτη μας, Λευτέρη Αυγενάκη, με τον
Αντιπεριφερχειάρχη της Ευρυτανίας και φυσικά με τον Δήμαρχο του
Καρπενησίου, σηματοδοτεί μία στρατηγική στόχευση που έχουμε για τον τόπο
μας: την ανάπτυξη αυτού που έχουμε μάθει να λέμε αθλητικός τουρισμός. Η
προσέλκυση, δηλαδή, οργανωμένων αθλητικών φορέων για να γυμναστούν,
να προετοιμαστούν και να ζήσουν εν τέλει στην Ευρυτανία και ιδιαίτερα στο
Καρπενήσι. Από εμπειρία ξέρουμε ότι είναι κάτι που όποιος το ζει κερδίζει



πολλά σε αθλητικό επίπεδο αλλά και ατομικό. Αυτή λοιπόν είναι μία τάση που
καλλιεργήθηκε τα προηγούμενα χρόνια στην Ευρυτανία κι εμείς σήμερα την
θεσμοθετούμε, την ενισχύουμε και της δίνουμε νέα ώθηση, ούτως ώστε την
επόμενη μέρα όλοι στον τόπο μας να μιλούμε για την ανάπτυξη που θα την
κάνουμε πράξη. Μέλημά μας είναι να αποδώσουμε την υπεραξία που κρύβουν
μέσα τους τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου μας, στους συμπολίτες
μας. Με προμετωπίδα την Ευρυτανία, λοιπόν, η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
μαζί με το Υφυπουργείο Αθλητισμού στοχεύουμε σε αθλητές όλων των
ηλικιών και όλων των αθλημάτων, από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Να
έρθουν να ζήσουν, να προπονηθούν και να προετοιμαστούν στον τόπο μας.
Πιστεύουμε ότι αυτό θα μας κάνει όλους χαρούμενους και αυτό το μνημόνιο
θα πραγματωθεί στο σύνολό του».

Για την υπογραφή του «Μνημονίου Συνεργασίας», ο Αντιπεριφερειάρχης
για την Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, Αριστείδης Τασιός,
σημείωσε: «Σήμερα είναι μία ιστορική μέρα για την Ευρυτανία και για το
Καρπενήσι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υφυπουργό που δέχτηκε την
πρότασή μας. Με μότο μας «365 μέρες τον χρόνο στα 965 μ. υψόμετρο» θα
λειτουργούμε στο Καρπενήσι αθλητικές ζηλευτές εγκαταστάσεις.
Προσπαθούμε σε αυτήν την κατεύθυνση ώστε αθλητικές ομάδες, ομοσπονδίες,
σύλλογοι να έρχονται στο Καρπενήσι, στο αθλητικό προπονητικό μας κέντρο,
για να πραγματοποιούν όχι μόνο την προετοιμασία τους, αλλά παράλληλα και
σπουδαίες αθλητικές εκδηλώσεις. Με στρατηγικό στόχο να καταστήσουμε το
Καρπενήσι έναν σπουδαίο αθλητικό προορισμό, εντός και εκτός χώρας,
σήμερα με την υπογραφή του Μνημονίου κάνουμε ένα σημαντικό βήμα σε
αυτή την κατεύθυνση. Είμαι σίγουρος πως με τη συνεργασία όλων θα
καταφέρουμε να πετύχουμε τον στόχο μας».

Για την υπογραφή του «Μνημονίου Συνεργασίας», ο Δήμαρχος
Καρπενησίου, Νίκος Σουλιώτης, δήλωσε: «Να πω κι εγώ με την σειρά μου
ένα μεγάλο ευχαριστώ στον φίλο και συντοπίτη, τον Υφυπουργό Αθλητισμού,
Λευτέρη Αυγενάκ,η που στάθηκε δίπλα στην Ευρυτανία τα τελευταία χρόνια.
Θυμάμαι που ήταν δίπλα μας και πριν από λίγα χρόνια στην Κρήτη, όταν
κάναμε μία μεγάλη προσπάθεια τουριστικής προβολής του τόπου μας, της
Ευρυτανίας και του Καρπενησίου.Σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα, διότι ένα
όνειρο όλων μας, το προπονητικό κέντρο Καπρενησίου, μία πολύ μεγάλη
επένδυση της πατρίδας μας, αποδίδεται στους χρήστες της για να πάρει την
αξία που πρέπει . Σε αυτήν την προσπάθεια ενώσαμε τις δυνάμεις μας ο
Δήμος Καρπενησίου, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, η Αντιπεριφέρεια, το
Υφυπουργείο Αθλητισμού κι ερχόμαστε σήμερα από το Καρπενήσι με μία
μεγάλη πρόσκληση σε όλες τις ομοσπονδίες της πατρίδας μας για να επιλέξουν
το προπονητικό κέντρο μας για την προετοιμασία τους. Ένα προπονητικό
κέντρο με απεριόριστες δυνατότητες, με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με



τρία μεγάλα γήπεδα ποδοσφαίρου με ένα κλειστό γήπεδο μπάσκετ, με
αίθουσες κλειστές πάνω από 3.000 τετραγωνικά, με ένα μεγάλο κλειστό
διάδρομο στίβου, σε μια περιοχή η οποία εκτός από ένα φυσικό περιβάλλον
απαράμιλλου κάλους μπορεί να περηφανεύεται ότι είναι και μία «καθαρή»
περιοχή. Μία περιοχή που θα συναντήσει κανείς τη συμπαράσταση των
επιχειρηματιών οι οποίοι και αυτοί από την μεριά τους είναι έτοιμοι να
προσαρμοστούν στις δυσκολίες και τις απαιτήσεις της εποχής και να
μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερους
αθλητές μας να προπονηθούν στο Καρπενήσι. Καλούμε, λοιπόν, σήμερα τις
ομοσπονδίες να έρθουν κοντά μας. Να συνεργαστούμε να συμπορευτούμε,
ούτως ώστε να έχουμε και στο επίπεδο του προπονητικού αθλητισμού αλλά
και στο επίπεδο των μεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων πρωταγωνίστρια την
Ευρυτανία μας. Εκτός από το προπονητικό μας κέντρο, στη διάθεση των
Ομοσπονδιών είναι και το κλειστό προπονητήριο του Καρπενησίου και το 2ο
αθλητικό, μικρότερο, κέντρο μας στην πόλη».

Για την υπογραφή του «Μνημονίου Συνεργασίας», ο Υφυπουργός
Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, τόνισε: «Υπογράψαμε σήμερα το
Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της ΓΓΑ, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και
της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας και του Δήμου Καρπενησίου με
αντικείμενο την ανάδειξη του Αθλητικού Κέντρου Καρπενησίου, των
εγκαταστάσεών του και των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων, με σκοπό
την προσέλκυση Εθνικών Ομάδων και αθλητών για τις προπονήσεις τους.
Θέλω να συγχαρώ για την πρωτοβουλία αυτή όλους τους αρμόδιους φορείς,
διότι κινούνται οργανωμένα, συλλογικά και μεθοδικά προς την κατεύθυνση
της εξωστρέφειας. Η εξωστρέφεια είναι αυτή που θα φέρει κέρδη στον τόπο,
ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και αποτελεί μια επένδυση στο μέλλον. Από
την πλευρά μου, θα πω ότι, εκτός της πολύ καλής κατάστασης των αθλητικών
εγκαταστάσεων που διαθέτουν, που είναι σύγχρονες και λειτουργικές, ζουν σε
ένα σπουδαίο μέρος, σπάνιας φυσικής ομορφιάς που κυριαρχεί η φύση και τα
επιβλητικά τοπία. Ξέρετε, έχει σημασία να το λέει αυτό ένας Κρητικός. Στην
Κρήτη λέμε ότι «τοπικιστής είναι αυτός που πιστεύει πως ο τόπος του είναι
ομορφότερος από την Κρήτη». Βέβαια, εγώ γνωρίζω λίγο καλύτερα τον τόπο
τους, καθώς η σύζυγός μου κατάγεται από την Ευρυτανία.Η Ευρυτανία και το
Καρπενήσι, για όλους αυτούς τους λόγους, αποτελούν ιδανικό μέρος για τη
φιλοξενία αθλητών και την οργάνωση της προετοιμασίας τους. Με το
προπονητικό κέντρο, το χιονοδρομικό, το κλειστό κολυμβητήριο, τις
μοναδικής φυσικής ομορφιάς διαδρομές στα βουνά, το εξαιρετικό κλίμα και
την ζεστή φιλοξενία των ντόπιων. Με αφορμή την τυπική, μέσω της
υπογραφής του παρόντος μνημονίου, έναρξης της συνεργασίας μας, η
συνεργασία μας είναι άλλωστε διαρκής, θέλω να υπογραμμίσω πως στο
Υφυπουργείο Αθλητισμού ενθαρρύνουμε την τοπική αυτοδιοίκηση προς την
ανάπτυξη και προώθηση του αθλητισμού, στο πλαίσιο της καλύτερης



αξιοποίησης των αθλητικών εγκαταστάσεων τους. Μέσα από την εξωστρέφεια,
την οποία επιδιώκουμε και εκτός των ελληνικών συνόρων, ο ελληνικός
αθλητισμός έχει την ευκαιρία να προάγει τις αρχές που τον διέπουν: Την
κουλτούρα του και την τεχνογνωσία του, ενώ μπορεί να αποτελέσει την
απαρχή εισαγωγής στον ελληνικό αθλητισμό, συνηθειών και πρακτικών
άγνωστων προς εμάς, οι οποίες θα αναβαθμίσουν το επίπεδό μας. Σήμερα,
μάλιστα, η επιτυχής διαχείριση από πλευράς Ελλάδας της πανδημίας του
κορωνοϊού σε παγκόσμια κλίμακα, μάς δίνει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα,
στο οποίο πρέπει να επενδύσουμε και να το εκμεταλλευτούμε. Πεδίον δόξης
λαμπρό λοιπόν. Καλή αρχή»!


