
 

   

 
 
 
 

 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘ. 14/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 

  
 

 
Σήμερα την 31η Ιουλίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 μ.μ., συνήλθε σύμφωνα με τις 
διατα ξεις της αριθ. 429/12-3-2020 ( Β ́ 850 ) Κ.Υ.Α. ό πως τρόπόπόιη θηκε με την ΔΙΔΑΔ/Φ.37 
Α.1/27/όικ. 9413/2020( Β ́ 1704 ) Κ.Υ.Α., σε διά τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μακρακώμης, κατόπιν της αριθ. 9879/7076/27-7-2020 
πρόσκλησης τόυ Πρόέδρόυ τόυ, η όπόία δημόσιεύθηκε στην ιστόσελίδα τόυ Δήμόυ, 
τόιχόκόλλήθηκε στόν πίνακα ανακόινώσεων τόυ Δήμόυ, επιδόθηκε στόν Δήμαρχό και στάλθηκε 
με e mail ή επιδόθηκε στα μέλη τόυ Δημότικόύ Συμβόυλίόυ, για την συζήτηση και λήψη 
απόφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 
 

 
 
 
 

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020 – 2023 ( Α ΦΑΣΗ ). 

 

Ο Δήμαρχος κ. Χαντζής Γεώργιος παρίσταται στην συνεδρίαση.   
 

Ο Πρόεδρός τόυ Δημότικόύ Συμβόυλίόυ διαπίστωσε την ύπαρξη της νόμιμης απαρτίας, αφόύ σε 
σύνόλό 27 Δημότικών συμβόύλων, συμμετείχαν στην συνεδρίαση μέσω της πλατφόρμας 
e:Presence.gov.gr, 14 μέλη ως κατωτέρω: 
 

α/α  Ονοματεπώνυμο Παρών  Απών α/α  Ονοματεπώνυμο Παρών  Απών 

1 Τσελεπής Χρήστός √  15 Παπαευθυμίόυ Ευθύμιός  √ 

2 Κόντόγεώργός Παναγιώτης √  16 Κατσιμάνης  Κωνσταντίνός  √ 

3 Αρβανίτη Βασιλική √  17 Καραγκόύνης Αθανάσιός  √ 

4 Παπασάρας Ανδρέας √  18 Λιάγκας Δημήτριός  √ 

5 Θεόπόυλός Κωνσταντίνός  √  19 Λιτόσελίτης Δημήτριός  √ 

6 Σπανός Κωνσταντίνός √  20 Θεόδόσόπόυλός Λάμπρός  √ 

7 Σόφιανός Βλάσιός √  21 Μίχόυ - Κατσαβριά Μαρία  √ 

8 Ρήγα Λαμπρινή - Λυδία √    22 Αρβανίτη Βασιλική - Ελένη  √ 

9 Δεληκόύρα Χαρόύλα √  23 Κατσάνόυ - Λαμπαδιάρη Δήμητρα   √ 

10 Στεφανής Γεώργιός √  24 Μπήτός Γεώργιός  √ 

11 Παπαευθυμίόυ Οδυσσέας √  25 Τσώνός Ανδρέας  √ 

12 Κόυτσόλέλός Γεώργιός √  26 Ράμμός Παναγιώτης  √ 

13 Στεφανής Κωνσταντίνός √  27 Σκαρλάτός Κωνσταντίνός  √ 

14 Υφαντής Αλέξανδρός √      

 
Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και ό Ντζόύνας Φώτιός, Υπάλληλός τόυ Δήμόυ Μακρακώμης 
για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: 89/2020 

ΘΕΜΑ : 4ο  
ΤΑΚΤΙΚΟ 

ΑΔΑ: ΩΔΒΕΩΛ2-ΠΗΧ



 

Ο Πρόεδρός κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε τόν λόγό στόν Δήμαρχό κ. Χαντζή 
Γεώργιό, πρόκειμένόυ να εισηγηθεί τό θέμα. 
 

Ο Δήμαρχός είπε τα εξής: 
Έχόντας υπόψη: 
1.- Τις διατάξεις : 

(α) τόυ Ν. 3852/2010 [ΦΕΚ Α 87/2010 «Νέα Αρχιτεκτόνική της Αυτόδιόίκησης και της 
Απόκεντρωμένης Διόίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»],  

(β)  των άρθρων 203-207 τόυ N. 3463/2006 [ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006, «Κώδικας Δήμων και 
Κόινότήτων»]. 

(γ) τόυ ΠΔ 89/2011 [ΦΕΚ Α’ 213/29-9-2011] πόυ τρόπόπόιεί τό ΠΔ 185//2007 «Όργανα 
και διαδικασία κατάρτισης, παρακόλόύθησης και αξιόλόγησης των επιχειρησιακών 
πρόγραμμάτων των Οργανισμών Τόπικής Αυτόδιόίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμόύ» με τό όπόίό 
καθόρίστηκε η διαδικασία κατάρτισης των επιχειρησιακών πρόγραμμάτων [ΦΕΚ Β’ 534/13-4-
2007]. 

(δ) τόυ άρθρόυ 266 τόυ Ν. 3852/2010 [ΦΕΚ Α 87/2010 «Νέα Αρχιτεκτόνική της 
Αυτόδιόίκησης και της Απόκεντρωμένης Διόίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»]. 
2.- Την Υπόυργική Απόφαση 41179/2014 (ΦΕΚ2970/Β/4-11-2014) «Περιεχόμενό, δόμή και 
τρόπός υπόβόλής των Πενταετών Επιχειρησιακών Πρόγραμμάτων των Οργανισμών Τόπικής 
Αυτόδιόίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμόύ για τη δημότική περίόδό 2014-2019». 
3.- τις διατάξεις τόυ άρθρόυ 175 (Τετραετή Επιχειρησιακά Πρόγράμματα - Ετήσια Πρόγράμματα 
Δράσης Δήμων - Τρόπόπόίηση άρθρόυ 266 τόυ ν. 3852/2010) τόυ Ν.4555/2018 [ΦΕΚ 133/19-
07-2018] Μεταρρύθμιση τόυ θεσμικόύ πλαισίόυ της Τόπικής Αυτόδιόίκησης - Εμβάθυνση της 
Δημόκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετόχής – Βελτίωση της όικόνόμικής και αναπτυξιακής 
λειτόυργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ]. 
4. την αριθ. 4/2020 απόφαση  της Εκτελεστικής Επιτρόπής με την όπόία εισηγήθηκε στό 
Δημότικό Συμβόύλιό την έγκριση τόυ Σχεδίόυ Στρατηγικόύ Σχεδιασμόύ τόυ Δήμόυ Μακρακώμης 
για την περίόδό 2020-2023 (Α ΦΑΣΗ),   

 

Εισηγούμαι την λήψη απόφασης περί: 

1/ Έγκρισης τόυ Σχεδίόυ Στρατηγικόύ Σχεδιασμόύ τόυ Δήμόυ Μακρακώμης για την περίόδό 
2020-2023 (Α ΦΑΣΗ), ως έχει η εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτρόπής και  
2/ Έγκρισης τόυ συνημμένόυ Τεύχόυς Στρατηγικόύ Σχεδιασμόύ τόυ Δήμόυ Μακρακώμης  για την 
περίόδό 2020-2023 (Α ΦΑΣΗ). 
 

Ακόλόύθησε διαλόγική συζήτηση - η όπόία είναι καταγεγραμμένη σε ηλεκτρόνική μόρφή - κατά 
την όπόία όι δημότικόί σύμβόυλόι τόπόθετήθηκαν επί τόυ θέματός. 
 

Κατόπιν των ανωτέρω τόν λόγό πήρε ό Πρόεδρός τόυ Δημότικόύ Συμβόυλίόυ, ό όπόίός κάλεσε τα 
μέλη τόυ Δημότικόύ Συμβόυλίόυ να ψηφίσόυν επί της εισηγήσεως. 
 

Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν και οι 14 Δημοτικοί Σύμβουλοι. 
 

Λαμβάνόντας υπόψη τό ανωτέρω απότέλεσμα της ψηφόφόρίας  
 

Α  π ο φ α σ ί ζ ε τ α ι    Ο μ ό φ ω ν α   
 

Η έγκριση τόυ Σχεδίόυ Στρατηγικόύ Σχεδιασμόύ τόυ Δήμόυ Μακρακώμης για την περίόδό 2020 -
2023 (Α ΦΑΣΗ), ως έχει τό επισυναπτόμενό στην παρόύσα απόφαση σχέδιό τό όπόίό απότελεί 
αναπόσπαστό τμήμα αυτής. 
 

Αφόύ αναγνώστηκε τό πρακτικό αυτό υπόγράφεται ως ακόλόύθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                ΤΑ ΜΕΛΗ 
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1. Ειςαγωγό 

Πρωταρχικϐ βόμα για την ανϊπτυξη μιασ περιοχόσ ανεξαρτότου μεγϋθουσ και 

διοικητικόσ βαθμύδασ αποτελεύ η διερεϑνηςη των ιδιομορφιών που παρουςιϊζει η 

περιοχό, τα γενικϐτερα αναπτυξιακϊ χαρακτηριςτικϊ και γνωρύςματα, ϋτςι ώςτε 

να μπορεύ να αναγνωριςτεύ το πρϐτυπο ανϊπτυξησ που κυριαρχεύ και να 

προςδιοριςτοϑν οι απαιτοϑμενεσ δρϊςεισ για την βελτύωςη τησ τοπικόσ 

οικονομύασ και τησ καθημερινϐτητασ των κατούκων τησ. 

το ειςαγωγικϐ αυτϐ κεφϊλαιο παρουςιϊζεται εν ςυντομύα το θεςμικϐ πλαύςιο 

των επιχειρηςιακών προγραμμϊτων καθώσ και η δομό και ο τρϐποσ κατϊρτιςησ 

του επιχειρηςιακοϑ προγρϊμματοσ του Δόμου Μακρακώμησ. 

 

1.1.Θεςμικϐ πλαύςιο και ςκοπού των Επιχειρηςιακών Προγραμμϊτων 

Με τα ϊρθρα 203 – 207 του Κώδικα Δόμων και Κοινοτότων (Ν. 3463/2006), 

θεςπύςτηκε η υποχρϋωςη κατϊρτιςησ Επιχειρηςιακών Προγραμμϊτων απϐ τουσ 

Ο.Σ.Α. α΄ βαθμοϑ. Επύςησ, με το ϊρθρο 266 Ν. 3852/2010 (Πρϐγραμμα 

Καλλικρϊτησ), ϐπωσ τροποποιόθηκε απϐ τον Ν. 4555/2018, επιβεβαιώνεται η 

υποχρϋωςη κατϊρτιςησ Επιχειρηςιακών Προγραμμϊτων απϐ τουσ Ο.Σ.Α. α΄ 

βαθμοϑ, καθώσ για τον ορθϊ μεςοπρϐθεςμο προγραμματιςμϐ των δόμων, 

εκπονεύται Σετραετϋσ Επιχειρηςιακϐ Πρϐγραμμα, το οπούο εξειδικεϑεται κατ’ ϋτοσ 

ςε Ετόςιο Πρϐγραμμα Δρϊςησ. Σο τεχνικϐ πρϐγραμμα αποτελεύ μϋροσ του Ετόςιου 

Προγρϊμματοσ Δρϊςησ. 

κοπϐσ των τετραετών επιχειρηςιακών προγραμμϊτων των Ο.Σ.Α. α΄ βαθμοϑ εύναι 

η προώθηςη τησ τοπικόσ και τησ εςωτερικόσ ανϊπτυξησ του Δόμου, ςε εναρμϐνιςη 

με τισ κατευθϑνςεισ αναπτυξιακοϑ ςχεδιαςμοϑ ςε τοπικϐ και εθνικϐ επύπεδο και 

τισ νϋεσ αρμοδιϐτητεσ που ορύζει το Πρϐγραμμα Καλλικρϊτησ. 

Η προώθηςη τησ τοπικόσ ανϊπτυξησ θα πρϋπει να περιλαμβϊνει δραςτηριϐτητεσ 

οι οπούεσ θα ςυμβϊλλουν: 

α) ςτην προςταςύα και αναβϊθμιςη του φυςικοϑ και δομημϋνου περιβϊλλοντοσ 

τησ περιοχόσ και τη διαςφϊλιςη τησ ποιϐτητασ ζωόσ 
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β) ςτη βελτύωςη τησ κοινωνικόσ και οικονομικόσ ευημερύασ των κατούκων τησ 

περιοχόσ 

γ) ςτη βελτύωςη τησ τοπικόσ οικονομύασ και απαςχϐληςησ 

Εκτϐσ απϐ τισ δραςτηριϐτητεσ για την προώθηςη τησ τοπικόσ ανϊπτυξησ, το 

Επιχειρηςιακϐ Πρϐγραμμα θα πρϋπει να περιλαμβϊνει δρϊςεισ για τη βελτύωςη 

τησ διοικητικόσ ικανϐτητασ του Δόμου ωσ δημϐςιου οργανιςμοϑ με ςκοποϑσ τη 

βελτύωςη τησ αποτελεςματικϐτητασ, τησ αποδοτικϐτητασ και τησ νομιμοπούηςησ 

τησ λειτουργύασ τησ. 

Σϋλοσ, μϋςω του επιχειρηςιακοϑ προγρϊμματοσ αναδεικνϑονται οι δυνατϐτητεσ 

ςυνεργαςύασ του Δόμου με τοπικοϑσ κοινωνικοϑσ και οικονομικοϑσ φορεύσ, με 

ϐμορουσ Δόμουσ καθώσ και με τουσ λοιποϑσ φορεύσ του πολιτικϐ-διοικητικοϑ 

ςυςτόματοσ τησ χώρασ. 

 

1.2. Διαδικαςύεσ κατϊρτιςησ επιχειρηςιακοϑ προγρϊμματοσ του 

Δόμου Μακρακώμησ 

Σο επιχειρηςιακϐ πρϐγραμμα καταρτύζεται απϐ το Δημοτικϐ υμβοϑλιο ϐπωσ αυτϐ 

προϋκυψε απϐ την εκλογικό διαδικαςύα τησ 26ησ ΜαϏου 2019. Η δομό του 

βαςύςτηκε ςτον οδηγϐ κατϊρτιςησ επιχειρηςιακών προγραμμϊτων που εκδϐθηκε 

τον επτϋμβριο του 2011 απϐ την Ελληνικό Εταιρεύα Σοπικόσ Ανϊπτυξησ και 

Αυτοδιούκηςησ1, ςτο Υ.Ε.Κ. Β’2970/4-11-20142 και ςτο χϋδιο Επιχειρηςιακοϑ 

Προγρϊμματοσ του Δόμου Μακρακώμησ 2014-2019. 

Οι προτϊςεισ και οι ςτϐχοι που θα παρουςιαςτοϑν ςτο επιχειρηςιακϐ πρϐγραμμα 

θα εύναι αποτϋλεςμα τησ διαβοϑλευςησ του Δημοτικοϑ υμβουλύου με τοπικοϑσ 

φορεύσ (πολιτιςτικού ςϑλλογοι του Δόμου), επαγγελματύεσ και κατούκουσ του 

                                                             
1 Ε.Ε.Τ.Α.Α., 2011. «Οδηγόσ Κατάρτιςησ Επιχειρηςιακών Προγραμμάτων Δήμων». Διαθζςιμο από την 
δικτυακή διεφθυνςη: https://www.eetaa.gr/index.php?tag=epixeirisiaka  
2 Φ.Ε.Κ. Τεφχοσ Β’ Αρ. Φφλλου 2970/4-11-2014 «Περιεχόμενο, δομή και τρόποσ υποβολήσ των 
Πενταετών Επιχειρηςιακών Προγραμμάτων των Οργανιςμών Τοπικήσ Αυτοδιοίκηςησ (Ο.Τ.Α.) 
α’ βαθμοφ για τη δημοτική περίοδο 2014-2019». Διαθζςιμο από τη δικτυακή διεφθυνςη: 
http://www.et.gr/idocs-
nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEc63YDhn5AeXdtvSoClrL8e4YY2si74FfNZ8op6Z_wSu
JInJ48_97uHrMts-
zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYE0
HHhpaZjjETqJ_I7hE1hOGMTx4xPBZTdLTIX33tdZ 

https://www.eetaa.gr/index.php?tag=epixeirisiaka
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Δόμου. Ο περιοριςμϋνοσ χρϐνοσ για την κατϊρτιςη του Επιχειρηςιακοϑ 

Προγρϊμματοσ δεν επϋτρεψε την αποτϑπωςη τησ υφιςτϊμενησ κατϊςταςησ του 

Δόμου με την χρόςη οικονομικών και ποιοτικών δεικτών. 

Σο επιχειρηςιακϐ πρϐγραμμα αποτελεύται απϐ δϑο τμόματα: α) τον ςτρατηγικϐ 

ςχεδιαςμϐ και β) τον επιχειρηςιακϐ ςχεδιαςμϐ. Ο ςτρατηγικϐσ ςχεδιαςμϐσ αφορϊ 

τα κεφϊλαια ϋνα ϋωσ τρύα, ενώ ο επιχειρηςιακϐσ θα προςτεθεύ ωσ τϋταρτο 

κεφϊλαιο ϋπειτα απϐ τισ προβλεπϐμενεσ διαδικαςύεσ. 

το πρώτο κεφϊλαιο παρουςιϊζεται εν ςυντομύα το θεςμικϐ πλαύςιο των 

επιχειρηςιακών προγραμμϊτων καθώσ και η δομό και ο τρϐποσ κατϊρτιςησ του 

επιχειρηςιακοϑ προγρϊμματοσ του Δόμου Μακρακώμησ. το δεϑτερο κεφϊλαιο 

γύνεται μια περιγραφό τησ υφιςτϊμενησ κατϊςταςησ και ςτο τρύτο γύνεται μια 

αξιολϐγηςη αυτόσ χρηςιμοποιώντασ την ανϊλυςη S.W.O.T. ώςτε να εντοπιςτοϑν 

τα θετικϊ και αρνητικϊ χαρακτηριςτικϊ τησ περιοχόσ. 

το τϋταρτο κεφϊλαιο θα αναλϑονται οι αναπτυξιακού Άξονεσ Προτεραιϐτητασ, οι 

γενικού ςτϐχοι του κϊθε ϊξονα και οι δρϊςεισ που θα πρϋπει να πραγματοποιηθοϑν 

ώςτε να βελτιωθεύ η ποιϐτητα ζωόσ των κατούκων και επιςκεπτών τησ περιοχόσ 

και να δοθεύ η απαιτοϑμενη ώθηςη για την επύτευξη μιασ βιώςιμησ ανϊπτυξησ. 
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2. Περιγραφό τησ υφιςτϊμενησ κατϊςταςησ 

Σο δεϑτερο κεφϊλαιο αποτελεύ εκτεταμϋνη ανϊλυςη τησ υφιςτϊμενησ κατϊςταςησ 

του Δόμου Μακρακώμησ. υγκεκριμϋνα γύνεται αναφορϊ ςτα φυςικϊ 

χαρακτηριςτικϊ του Δόμου, ςτην ιςτορικό του εξϋλιξη, ςτη διϊρθρωςη τησ τοπικόσ 

οικονομύασ και ςτισ τεχνικϋσ και κοινωνικϋσ του υποδομϋσ. 

2.1.Υυςικϊ χαρακτηριςτικϊ – ιδιομορφύεσ 

Η περιοχό αναφορϊσ και ςχεδιαςμοϑ του Επιχειρηςιακοϑ προγρϊμματοσ εύναι ο 

Δόμοσ Μακρακώμησ Υθιώτιδασ που τοποθετεύται γεωγραφικϊ ςτο κεντροδυτικϐ 

μϋροσ τησ Περιφϋρειασ τερεϊσ Ελλϊδασ. Ο Δόμοσ εύναι κατϊ βϊςη ορεινϐσ, και 

βρύςκεται τοποθετημϋνοσ ςτα δυτικϊ τησ Περιφερειακόσ Ενϐτητασ Υθιώτιδασ. 

Αποτελεύ ςϑνορο με την Ευρυτανύα, την Αιτωλοακαρνανύα την Ναυπακτύα και την 

Υωκύδα. Γεωγραφικϊ εύναι το ςημεύο ςυνϊντηςησ των ορεινών ϐγκων τησ Νϐτιασ 

Πύνδου (Ούτη–Βελοϑχι-Οξυϊ–αρϊνταινα κ.λ.π.), των πηγών και ϊλλων μικρών 

ρεμϊτων που δημιουργοϑν τον περχειϐ ποταμϐ, και τησ πεδινόσ περιοχόσ ςτισ 

απαρχϋσ του περχειοϑ. Η επικρϊτεια του Δόμου Μακρακώμησ εκτεύνεται ςτισ 

πλαγιϋσ των ορεινών ϐγκων, και ςτην πεδινό ϋκταςη που ςχηματύζεται ςτισ αρχϋσ 

τησ κοιλϊδασ του περχειοϑ ποταμοϑ. Σα εδϊφη του δόμου αποτελοϑν τισ πϑλεσ 

ειςϐδου ςτουσ ορεινοϑσ ϐγκουσ τησ Νϐτιασ Πύνδου. την εικϐνα 1 παρουςιϊζεται η 

γεωγραφικό θϋςη του δόμου Μακρακώμησ καθώσ και η θϋςη των ϐμορων δόμων. 

 

Εικόνα 1: Χάρτησ Στερεάσ Ελλάδασ 
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Διοικητικϊ ςυνορεϑει δυτικϊ με τον Δόμο Καρπενηςύου, νϐτια με τον δόμο 

Δωρύδασ, βϐρεια με τον δόμο Δομοκοϑ και τον δόμο οφϊδων Καρδύτςασ και 

ανατολικϊ με τον δόμο Λαμιϋων. 

Οι υψηλϐτερεσ βουνοκορυφϋσ ςτο Δόμο εύναι το ϐροσ Βαρδοϑςια με κυριϐτερεσ 

κορυφϋσ, τη Μηλιϊ 1.791 μ., το ινϊνιο 2.059 μ., το ϐροσ Συμφρηςτϐσ με 

κυριϐτερεσ κορυφϋσ τα Κοκκϊλια 1.720 μ. και την Οξυϊ 1.926 μ..  

Σο κλύμα τησ περιοχόσ χαρακτηρύζεται ωσ μεταβατικϐ (μεςογειακϐ - 

μεςευρωπαώκϐ) απϐ κρϑο και υγρϐ (πολϑομβρο) χειμώνα ςε ξηρϐ, δροςερϐ και 

μικρϐ ςε διϊρκεια καλοκαύρι.  

Ο Δόμοσ ϋχει ςυνολικό ϋκταςη 836,564 τ.χλμ ςτρϋμματα, η οπούα κατανϋμεται ςε 

βοςκϐτοπουσ, οικιςμοϑσ, εκτϊςεισ με νερϊ, καλλιεργοϑμενεσ εκτϊςεισ και δϊςη.  

Σην μεγαλϑτερη ϋκταςη καταλαμβϊνουν τα δϊςη (ϋκταςη 528.100 τ.χλμ) με 

ποςοςτϐ 63%. Οι καλλιεργοϑμενεσ εκτϊςεισ (ϋκταςη 225.900 τ.χλμ) καλϑπτουν το 

27% τησ ςυνολικόσ ϋκταςησ του Δόμου, οι βοςκϐτοποι (ϋκταςη 69.000 τ.χλμ) 

καλϑπτουν το 8%, οι εκτϊςεισ καλυπτϐμενεσ απϐ νερϐ εύναι το 1% (δηλαδό 6.600 

τ.χλμ, οι εκτϊςεισ που καλϑπτουν οι οικιςμού-δρϐμοι το 0,5% κ.λ.π. και 3.500 τ.χλμ 

ποςοςτϐ 0,4%, εύναι ϊλλεσ εκτϊςεισ. την εικϐνα 2 παρουςιϊζονται τα γεωφυςικϊ 

χαρακτηριςτικϊ τησ περιοχόσ. 

 

Εικόνα 2: Γεωφυςικόσ χάρτησ Στερεάσ Ελλάδασ 
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Σα εύδη που κυριαρχοϑν ςτην περιοχό εύναι Έλατο, Δρυσ και Καςτανιϊ. Σα δϊςη 

εξαςφαλύζουν απαςχϐληςη και ειςϐδημα ςε τμόμα του πληθυςμοϑ των ορεινών 

οικιςμών και παρϊλληλα προςφϋρονται για τισ δραςτηριϐτητεσ τησ θόρασ και του 

ορεινοϑ τουριςμοϑ (χειμερινοϑ και θερινοϑ). Σα παραγϐμενα προώϐντα απϐ τα 

παραπϊνω δϊςη εύναι τεχνικό ξυλεύα ελϊτησ, βιομηχανικό και καϑςιμη ξυλεύα 

ελϊτησ, τεχνικό ξυλεύα δρυϐσ και καςτανιϊσ και τϋλοσ καυςϐξυλα δρυϐσ και 

καςτανιϊσ. 

 

2.2. Διοικητικϊ 

Ο Δόμοσ Μακρακώμησ δημιουργόθηκε το 2010 με βϊςη τον νϐμο Καλλικρϊτησ 

(ΥΕΚ 3852/2010) και απαρτύζεται απϐ τϋςςερισ Δημοτικϋσ Ενϐτητεσ και ςαρϊντα 

εννϋα (49) Σοπικϋσ Κοινϐτητεσ (πρώην ΔΔ). Έδρα του Δόμου εύναι η περχειϊδα. 

Οι Δημοτικϋσ Ενϐτητεσ εύναι αυτό του Αγ. Γεωργύου, με τοπικϋσ κοινϐτητεσ Αγύου 

Γεωργύου Υθιώτιδοσ, Βύτολησ, Δικϊςτρου, Μαυρύλου, Μεγϊλησ Κϊψησ, Μερκϊδασ, 

Μεςαύασ Κϊψησ, Νεοχωρύου Συμφρηςτοϑ, Παλαιοκϊςτρου, Περιβλϋπτου, 

Πιτςιωτών, Πτελϋασ.  

Η Δημοτικό Ενϐτητα Μακρακώμησ με τισ τοπικϋσ κοινϐτητεσ Μακρακώμησ, 

Αρχανύου, Αςβεςτύου, Γιαννιτςοϑσ, Γραμμϋνησ, Καςτρύου, Λιτοςϋλου, Μϊκρησ, 

Παλαιϊσ Γιαννιτςοϑσ, Πϊππα (τ.Μεςοχωρύου Μακρακώμησ), Πλατυςτϐμου, 

Ροβολιαρύου, Σριλϐφου, Σςοϑκκασ.  

Η Δημοτικό Ενϐτητα περχειϊδασ με τισ Σοπικϋσ Κοινϐτητεσ περχειϊδοσ, Αγύου 

ώςτου, Ανατολόσ, Αργυρύων, Γαρδικύου, Καλλιθϋασ, Καμπιών, Καναλύων, 

Κλωνύου, Κολοκυθιϊσ, Κυριακοχωρύου, Λευκϊδοσ, Μαρμϊρων, Μεςοποταμιϊσ, 

Νικολιτςύου, Παλαιοβρϊχασ, Παλαιοχωρύου Συμφρηςτοϑ, Περιβολύου, Πιτςύου, 

Πλατϊνου, Πουγκακύων, Υτϋρησ.  

Σϋλοσ η Δημοτικό Ενϐτητα Συμφρηςτοϑ με Σοπικό Κοινϐτητα τον Συμφρηςτϐ. 

την εικϐνα 3 παρουςιϊζεται ο πολιτικϐσ χϊρτησ τησ τερεϊσ Ελλϊδασ. 
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Εικόνα 3: Πολιτικόσ χάρτησ Στερεάσ Ελλάδασ 

2.3. Φωροταξικϊ ςτοιχεύα 

Η περιοχό του δόμου εύναι κατ’ εξοχόν αγροτικό περιοχό και χαρακτηρύζεται ςτο 

ςϑνολϐ τησ ωσ ορεινό-μειονεκτικό, με αναπτυξιακό ομοιογϋνεια. την εικϐνα 4 

παρουςιϊζεται γεωφυςικϐσ χϊρτησ του Δόμου Μακρακώμησ. 

 

Εικόνα 4: Γεωφυςικόσ χάρτησ Δήμου Μακρακώμησ 
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Σο ανϊγλυφο του εδϊφουσ παρουςιϊζει εναλλαγϋσ με ϋνα τμόμα περύπου 65 % να 

εύναι ορεινϐ και υψϐμετρο πϊνω απϐ 800 μϋτρα. Ένα υπϐλοιπο 35% του εδϊφουσ 

εύναι ημιορεινϐ και πεδινϐ και αποτελεύ την απαρχό τησ κοιλϊδασ του περχειοϑ 

ποταμοϑ. H περιοχό διαςχύζεται απϐ την Εθνικό οδϐ Λαμύασ– Καρπενηςύου, ενώ 

ςτο ανατολικϐ μϋροσ προβλϋπεται να περϊςει το Εθνικϐ Δύκτυο Ε-65 του οπούου η 

καταςκευό βρύςκεται ςε εξϋλιξη. 

Θέςη περιοχήσ : Η εδαφικό ϋκταςη του πεδινοϑ τμόματοσ αποτελεύ την απαρχό 

τησ υδρολογικόσ λεκϊνησ του ποταμοϑ περχειοϑ και καταλαμβϊνει το κεντρικϐ 

τμόμα τησ Υθιώτιδασ. Η λεκϊνη ςχηματύζεται απϐ την ορεογραφικό διαμϐρφωςη 

τησ περιοχόσ, η οπούα δρα ωσ φυςικϐ ϐριο και απομονώνει εδαφικϊ την περιοχό 

απϐ τισ παρακεύμενεσ περιοχϋσ τησ Δωρύδασ, Ευρυτανύασ, Καρδύτςασ. Οριοθετεύται 

ανατολικϊ του ϐρουσ Βελοϑχι ανατολικϊ απϐ την οροςειρϊ των Βαρδουςύων ϐρων, 

βϐρεια απϐ το ϐροσ Γκιώνα, βϐρεια απϐ το ϐροσ Ούτη.  

Η πρϐςβαςη ςτην περιοχό γύνεται απϐ βϐρεια, δυτικϊ, ανατολικϊ ϐπου η 

μορφολογύα και το ανϊγλυφο του εδϊφουσ, επϋτρεψε την διϊνοιξη οδών. Απϐ 

βορρϊ, μϋςω επαρχιακόσ οδοϑ, η περιοχό ςυνδϋεται με την εθνικό οδϐ με την 

Ρεντύνα-Καρδύτςα-Δομοκϐ και ανατολικϊ με την Λαμύα-ΠΑΘΕ. Η βϐρεια πρϐςβαςη 

εξυπηρετεύ κυρύωσ τον Δόμο οφϊδων και Δομοκοϑ (μϋςω Ρεντύνασ).  

Απϐ δυτικϊ ςυνδϋεται με την Ευρυτανύα μϋςω του επαρχιακοϑ Δικτϑου. Απϐ το 

νϐτο, μϋςω τοπικοϑ επαρχιακοϑ δικτϑου οδών. 

Φρήςεισ γησ : Απϐ τισ καλλιεργοϑμενεσ εκτϊςεισ και αγραναπαϑςεισ, ποτύζονται 

περύπου 80.000 ςτρϋμματα κυρύωσ με φυςικό ροό απϐ τα υπϊρχοντα ρϋματα 

Βύςτριζασ και Ρουςτιανύτη, καθώσ και ϋνα μικρϐτερο ποςοςτϐ απϐ πηγϊδια και 

γεωτρόςεισ. Σο ςϑνολον των εκτϊςεων που καλϑπτουν οι εκμεταλλεϑςεισ 

ανϋρχονται ςε περύπου 225.900 ςτρϋμματα. Απϐ αυτϊ για γεωργικό χρόςη εύναι 

65.825 ςτρϋμματα οι εκτϊςεισ των μικτών εκμεταλλεϑςεων 36.063 ςτρϋμματα και 

οι εκτϊςεισ των κτηνοτροφικών εκμεταλλεϑςεων 6.964 ςτρϋμματα.  
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2.4. Ιςτορικό εξϋλιξη τησ περιοχόσ 

Η ιςτορύα τησ περιοχόσ, των κωμοπϐλεων και των μικροπεριοχών του Δόμου 

ϋρχεται απϐ πολϑ παλιϊ. Η περιοχό «εντοπύζεται» ςε ϐλεσ τισ φϊςεισ τησ αρχαύασ, 

βυζαντινόσ και ελληνικόσ ιςτορύασ. Η φυςιογνωμύα τησ και η ιςτορύα τησ εύναι 

ςτενϊ δεμϋνη με τον περχειϐ ποταμϐ. Απϐ την μυθολογύα η περιοχό αναφϋρεται 

κυρύωσ ωσ η περιοχό του Αχιλλϋα, του Πηλϋα και των Μυρμιδϐνων. την περιοχό 

καταγρϊφονται ςημαντικϊ γεγονϐτα, ςυγκροϑςεισ φυλών και πολιτιςμών, 

παρουςύα και ςυμμετοχό ςτα κοινωνικϊ και ιςτορικϊ δρώμενα. τον «χώρο» τησ 

διαδραματύζονται ςημαντικϊ γεγονϐτα τησ νεώτερησ ελληνικόσ ιςτορύασ. Οι 

ϊνθρωποι τησ περιοχόσ και οι τοπικϋσ κοινωνύεσ, ςυμμετϋχουν ενεργϊ ςε ϐλεσ τισ 

φϊςεισ τησ εθνικόσ, κοινωνικόσ ςυγκρϐτηςησ και διαμϐρφωςησ του νεοελληνικοϑ 

κρϊτουσ. Απϐ εδώ, απϐ την καλϑβα του τεφανό ςτην περχειϊδα ϋχουμε το 

«ξεκύνημα» του Άρη Βελουχιώτη ςτην απαρχό τησ εποποιύασ τησ Εθνικόσ 

Αντύςταςησ (απϐ τισ πιο πρϐςφατεσ και ςυνεπώσ απϐ τισ «ζωντανϋσ» ςτιγμϋσ ςτην 

ςυλλογικό μνόμη). 

Με την ςυγκρϐτηςη του ελληνικοϑ κρϊτουσ και ειδικϐτερα μετϊ τα 1900 οι πρώτεσ 

ςυγκροτημϋνεσ κοινϐτητεσ, μϋςα απϐ διαδοχικϋσ πρϊξεισ ςυνενώςεων ό 

μετονομαςιών αποτϋλεςαν ςτα 1996 τουσ καποδιςτριακοϑσ Δόμουσ περχειϊδασ, 

Αγ.Γεωργύου, Μακρακώμησ και την κοινϐτητα Συμφρηςτοϑ. Ακολοϑθωσ με τον 

Νϐμο 3852/2010 ςυγκροτόθηκε ο Νϋοσ Καλλικρατικϐσ Δόμοσ Μακρακώμησ με 

ϋδρα την περχειϊδα. 

Οι οικιςμού και τα χωριϊ του Δόμου, τα τοπωνϑμια, οι μικροπεριοχϋσ διαθϋτουν 

την δικό τουσ ξεχωριςτό αλλϊ και αλληλϋνδετη μεταξϑ των ιςτορύα. Αρχαιολογικού 

χώροι, αρχαύα μνημεύα ταυτϐςημα και παρεμφερό, εκκληςιϋσ και θρηςκευτικϊ 

μνημεύα, κτύςματα, ερεύπια εξιςτοροϑνται και καταγρϊφονται μϋςα απϐ 

βιβλιογραφικϋσ αναφορϋσ ιςτορικών και μελετητών. Επιγραμματικϊ 

επιςημαύνουμε ςτοιχεύα για την ιςτορύα τησ περιοχόσ μϋςα  απϐ την πορεύα των 

ΟΣΑ και των ςημερινών Δημοτικών Ενοτότων. 

Ο Aγ. Γεώργιοσ : Η μυθολογύα αναφϋρει πώσ ςτην περιοχό του Αγ.Γεωργύου 

κατούκηςαν οι αρχαιϐτεροι κϊτοικοι τησ τερεϊσ Ελλϊδασ και του Συμφρόςτιου – 

Υθιώτη όρωα Αχιλλϋα. Οι Δρϑοπεσ, οι Αθαμϊνεσ, οι Ίωνεσ και αργϐτερα οι Αρκϊδεσ 

ό Αρκτϊνεσ και οι Αιολεύσ εύναι οι κϊτοικοι τησ περιοχόσ. Περύ τα 1200 π.χ. 
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εγκαθύςτανται οι Μακεδνού (Μακεδϐνεσ) που, ϋφεραν το ϐνομα Δωριεύσ (λϐγω τησ 

αρχικόσ εγκατϊςταςησ ςτη Δωρύδα). Οι Μυρμιδϐνεσ εμφανύζονται ςτη Υθύα με τον 

Πηλϋα, που επιβϊλλεται ςτην περιοχό, και φτϊνει ωσ τη Θεςςαλύα και τη 

Μαγνηςύα. Οι νεϐτεροι ςυγγραφεύσ, ο Δ. Αινιϊν κι ο Ι. Βορτςϋλασ πύςτευαν ϐτι η 

ϋδρα του κρϊτουσ του Πηλϋα όταν οι πηγϋσ του περχειοϑ, κϊτω απϐ τον 

Συμφρηςτϐ, ςυγκεκριμϋνα ςτον τϐπο του Μαυρύλου, ςϑμφωνα και με ϐςα 

μαρτυρεύ ο Όμηροσ.  

Σα κϊςτρα ςτο Παλιϐκαςτρο και ςτο Δύκαςτρο και τα υπϐλοιπα ερεύπια που 

ανακαλϑφθηκαν ςτα 1952, με τη διϊνοιξη του δρϐμου Άγιοσ Γεώργιοσ-Δύκαςτρο, 

εύναι τα τεκμόρια του «ανταγωνιςμοϑ» των Αινιϊνων, των Αιτωλών και των 

Δολϐπων.  

Αργϐτερα κατϊ το 1200 μΦ. κατοικοϑν ςτην περιοχό κτηνοτρϐφοι, ςκηνύτεσ, 

αρακατςϊνοι ό Βλϊχοι. Οριςμϋνεσ ξενϐφερτεσ λϋξεισ και τοπωνϑμια ςτην περιοχό 

δεύχνουν το πϋραςμα ϊλλων φυλών ϐπωσ Γαλϊτεσ, λϊβοι, Βοϑλγαροι, Βενετςϊνοι, 

Υρϊγκοι, Κατελϊνοι κι Αρβανύτεσ, κ.λ.π..  

Επύ Σουρκοκρατύασ η περιοχό λϐγω τησ γεωςτρατηγικόσ τησ θϋςησ (ςϑνορο με 

Αιτωλοακαρνανύα, Ευρυτανύα-Υθιώτιδα-Θεςςαλύα) εξελύςςεται ςε χώρο 

πολϑχρονων ςυγκροϑςεων και εςτύα τησ ελληνικόσ επανϊςταςησ του 1821. 

Ιδιαύτερα κϋντρα αυτόσ τησ δραςτηριϐτητασ εύναι τα χωριϊ Μαυρύλο (χώροσ 

παραςκευόσ μπαροϑτησ ςε υδροκύνητουσ μπαρουτϐμυλουσ για τουλϊχιςτον 200 

χρϐνια) το Νεοχώρι, η Μερκϊδα, τα Διπϐταμα.  

τα χρϐνια τησ Γερμανικόσ Κατοχόσ (1943-1944) γύνονται οι επιδρομϋσ των 

Ιταλών και Γερμανών ςτην περιοχό λϐγω τησ ςημαντικόσ ςυμμετοχόσ των 

κατούκων ςτην Εθνικό Αντύςταςη με τον ΕΛΑ. Αμϋςωσ μετϊ η περιοχό ζεύ ϋντονα 

το δρϊμα του εμφυλύου πολϋμου με ϐλεσ τισ επιπτώςεισ ςτην κοινωνικοοικονομικό 

ζωό. 

Η Μακρακώμη : H κωμϐπολη Μακρακώμη φϋρει το ϐνομα τησ αρχαύασ πϐλησ των 

Aινιϊνων "Mακρϊ Kώμη". Ο ιςτορικϐσ Λύβιοσ περιγρϊφοντασ την καταςτροφό τησ 

πϋρχειασ απϐ τουσ Αιτωλοϑσ (198 π.X.) αναφϋρει την Μακρϊ Κώμη. τοιχεύα τησ 

ιςτορικόσ τησ διαδρομόσ τησ Μακρακώμησ εντοπύζονται ςτο ϑψωμα του Προφότη 

Ηλύα, ςτο ναϏςκο τησ Aγύασ Παραςκευόσ, ςτην Ακρϐπολη τησ Μακρακώμησ και το 
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ϑψωμα τησ Λαβανύτςασ. Η Μακρακώμη ϋφερε αρχικϊ το ϐνομα Βαρυπϐμπη και 

κατϐπιν ονομϊςτηκε Μακρακώμη. 

Η περχειάδα : ημεύο αναφορϊσ τησ περιοχόσ εύναι ο περχειϐσ ποταμϐσ. 

Διιπετόσ, Διογϋννητοσ δηλαδό κατϊ τον Όμηρο και οι αρχαύοι κϊτοικοι τησ 

κοιλϊδασ τον λϊτρευαν ςα θεϐ. Εδώ πιςτεϑουν πολλού όταν το βαςύλειο του Πηλϋα 

και απϐ εδώ ξεκύνηςε ο Αχιλλϋασ με τουσ Μυρμιδϐνεσ του να κυριϋψει το κϊςτρο 

τησ Σρούασ. Ιςτορικού ερευνητϋσ υποςτηρύζουν ϐτι πόρε το ϐνομα τησ αρχαύασ 

πϐλησ των Αινιϊνων περχειαύ, που βριςκϐταν 10 χιλ. δυτικϐτερα και η οπούα 

καταςτρϊφηκε το 198 π.Φ. απϐ τουσ Αιτωλοϑσ. Η περχειϊδα χτύςτηκε ςτα 

τελευταύα χρϐνια τησ Σουρκοκρατύασ απϐ κατατρεγμϋνουσ ουλιώτεσ και 

λαμβϊνει το ϐνομϊ τησ ςτα 1904.  

Η περιοχό ςτα νεώτερα χρϐνια (1940 και εντεϑθεν) ϋχει το μερύδιϐ  τησ ςτα 

κοινωνικϊ και πολιτικϊ δρώμενα, καθώσ απϐ εδώ (καλϑβα τεφανό) ο καπετϊνιοσ 

του ΕΛΑ Άρησ Βελουχιώτησ με ςυντρϐφουσ του ξεκύνηςε το αντϊρτικο κατϊ των 

κατακτητών. Σο 1944 οι Γερμανού, ϋκαψαν ολοςχερώσ την κωμϐπολη και 

ςκϐτωςαν δεκϊδεσ ϊμαχουσ. Η περχειϊδα χτύςτηκε πϊλι απϐ την αρχό μετϊ τον 

Εμφϑλιο πϐλεμο. 

Ο Συμφρηςτόσ : Ριζωμϋνοσ ςτισ εςχατιϋσ τησ ορεινόσ Δυτικόσ Υθιώτιδασ ο 

Συμφρηςτϐσ βρύςκεται ςτο μεταύχμιο του Δόμου, ςϑνορο με την Ευρυτανύα. Σα 

αναφερϐμενα ςτη Μυθολογύα, τοποθετοϑν τα ανϊκτορα του Πηλϋα του πατϋρα 

του Αχιλλϋα ςτισ πηγϋσ του περχειοϑ.  

Κατϊ την Οθωμανικό Αυτοκρατορύα αποτϋλεςε καταφϑγιο για πολλϋσ ουλιώτικεσ 

φϊρεσ οι εκπρϐςωποι των οπούων ϋπαιξαν ρϐλο ςτην περιοχό.  

Μϋχρι το 1912 ανόκε ςτον τϋωσ Δόμο Συμφρηςτοϑ με την ονομαςύα «Πϋρα Κϊψη». 

τη ςυνϋχεια με την 26ΙΑ-31/8/1912 ςυςτϊθηκε η Κοινϐτητα «Πϋρα Κϊψη» και 

μϋχρι το 1929 αποτελοϑςε ανεξϊρτητη Κοινϐτητα με την ύδια ονομαςύα οπϐτε 

μετονομϊςτηκε ςε Συμφρηςτϐ (40 Α –5/12/1929). τα χρϐνια τησ κατοχόσ 

καταςτρϋφεται (Αϑγουςτοσ 1944 και Νοϋμβριοσ 1944) απϐ τισ Ναζιςτικϋσ 

δυνϊμεισ, ενώ λύγο αργϐτερα μετατρϋπεται ςε θϋατρο πολεμικών ςυγκροϑςεων 

του δρϊματοσ του ελληνικοϑ εμφυλύου. Με το ςχϋδιο «ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑ» ο 
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Συμφρηςτϐσ αποτελεύ τον 25ο ΟΣΑ του Νομοϑ Υθιώτιδασ, ενώ ςόμερα αποτελεύ 

την ΔΕ Συμφρηςτοϑ ςτον νϋο Δόμο Μακρακώμησ. 

 

2.5. Σοπικό οικονομύα 

Λϐγω του αγροτικοϑ χαρακτόρα τησ περιοχόσ, οι κϑριεσ αςχολύεσ των κατούκων 

εύναι αγροτικϋσ. Οι ορεινϋσ περιοχϋσ προςδύδουν ςτον Δόμο το ςυγκριτικϐ 

πλεονϋκτημα ανϊπτυξησ ποιοτικοϑ τουριςμοϑ. Σο πεδινϐ και ημιορεινϐ τμόμα του 

Δόμου επύςησ χρηςιμοποιεύται ςτον πρωτογενό τομϋα παραγωγόσ, που 

χαρακτηρύζεται απϐ τισ δεντροκαλλιϋργειεσ, την παραγωγό ςιτηρών, την 

αμπελοκαλλιϋργεια και την κτηνοτροφικό δραςτηριϐτητα. Σϋλοσ δυναμικό 

ανϊπτυξη εμφανύζουν οι διϊςπαρτεσ ςε ϐλο τον χώρο Μικρϋσ επιχειρόςεισ 

(Βιοτεχνύεσ και Εμπορικϊ καταςτόματα). 

 

2.6. Δημογραφικϊ χαρακτηριςτικϊ 

O Δόμοσ Μακρακώμησ εύναι ϋνασ απϐ τουσ 25 ΟΣΑ τησ Περιφϋρειασ τερεϊσ 

Ελλϊδασ. Απϐ τα κϑρια κριτόρια του ν.3852/2010 “Καλλικρϊτησ” απετϋλεςε η 

διαμϐρφωςη ιςχυρών και βιώςιμων ΟΣΑ μϋςα απϐ ικανοποιητικϊ πληθυςμιακϊ 

μεγϋθη των νϋων Δόμων. Ο πληθυςμϐσ του Δόμου ςόμερα εύναι 16.036 κϊτοικοι 

και αποτελεύ το 2,94% του πληθυςμοϑ τησ τερεϊσ Ελλϊδασ. Οι ϊνδρεσ ανϋρχονται 

ςε 8.030 και εύναι το 50,07% του πληθυςμοϑ και οι γυναύκεσ εύναι 8.006 ποςοςτϐ 

49,93% του πληθυςμοϑ.  

Η πυκνϐτητα του πληθυςμοϑ εύναι 19,28 κϊτοικοι ανϊ τ.χλμ. (ςτοιχεύα 2011). 

Πληθυςμιακϊ ο Δόμοσ κινεύται ςτον μϋςο ϐρο των αγροτικών ΟΣΑ τησ 

Περιφϋρειασ ενώ ϐςον αφορϊ την ςϑνθεςη του πληθυςμοϑ διαθϋτει ςυνοχό και 

πληθυςμιακϐ μϋγεθοσ βιωςιμϐτητασ. 
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Πίνακασ 1: Πληθυςμόσ ςε απογραφζσ 1991-2001-2011 

Δήμοσ 
Πληθυςμόσ 

1991 2001 2011 

Δόμοσ Μακρακώμησ 19.608 21.570 16.036 

Περ. τερεϊσ Ελλϊδασ 582.280 605.329 546.870 

% επύ τησ ΠΕ 3% 4% 2,94% 

 

Πίνακασ 2: Εξζλιξη πραγματικοφ πληθυςμοφ 

Δημοτική ενότητα/Σοπική 

ενότητα 

Πληθυςμόσ 

1991 2001 2011 

Αγύου ώςτου 330 409 305 

Ανατολόσ 106 236 165 

Αργυρύων 175 403 303 

Γαρδικύου 478 561 454 

Καλλιθϋασ περχειϊδοσ 427 511 208 

Καμπύων 158 186 170 

Καναλύων 181 311 314 

Κλωνύου 337 462 228 

Κολοκυθιϊσ 156 335 219 

Κυριακοχωρύου 247 387 173 

Λευκϊδοσ 492 833 390 

Μαρμϊρων 246 443 249 

Μεςοποταμύασ 478 474 377 

Νικολιτςύου 57 64 65 

Παλαιοβρϊχασ 469 576 413 

Παλαιοχωρύου Συμφρηςτοϑ 219 162 135 

Περιβολύου Υθιώτιδασ 91 151 148 

Πιτςύου 108 164 80 

Πλατϊνου 114 102 79 

Πουγκακύων 253 245 227 

περχειϊδοσ 2.957 2.875 2.708 

Υτϋρησ 494 704 550 
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Δ.Ε. περχειάδασ 8.573 10.594 7.960 

Δημοτική ενότητα/Σοπική 

ενότητα 

Πληθυςμόσ 

1991 2001 2011 

Αγύου Γεωργύου Υθιώτιδοσ 896 921 489 

Βύτολησ 347 336 254 

Δικϊςτρου 188 310 290 

Μαυρύλου 238 230 169 

Μεγϊλησ Κϊψησ 213 199 226 

Μερκϊδασ 333 363 365 

Μεςαύασ Κϊψησ 110 62 69 

Νεοχωρύου Συμφρηςτοϑ 160 113 75 

Παλαιοκϊςτρου 241 169 116 

Περιβλϋπτου 41 72 32 

Πιτςιωτών 114 158 114 

Πτελϋασ 286 345 266 

Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου Συμφρηςτού 3.167 3.278 2.465 

Αρχανύου 445 538 362 

Αςβεςτύου 94 150 71 

Γιαννιτςοϑσ 488 454 363 

Γραμμϋνησ 404 368 333 

Καςτρύου 625 690 558 

Λιτοςϋλου 85 103 64 

Μακρακώμησ 2.717 2.226 2.259 

Μϊκρησ 493 500 307 

Παλαιϊσ Γιαννιτςοϑσ 199 306 171 

Παππϊ 135 162 62 

Πλατυςτϐμου 463 402 262 

Ροβολιαρύου 268 398 309 

Σριλϐφου 214 311 98 

Σςοϑκκασ 637 524 396 

Δ.Ε. Μακρακώμησ 7.267 7.132 5.615 
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Δημοτική ενότητα/Σοπική 

ενότητα 

Πληθυςμόσ 

1991 2001 2011 

Συμφρηςτοϑ 601 566 428 

Δ.Ε. Συμφρηςτού 601 566 428 

Δήμοσ Μακρακώμησ 19.608 21.570 16.468 

Περ. τερεάσ Ελλάδασ 582.280 605.329 559.457 

% επί τησ ΠΕ 3,37% 3,56% 2,94% 

 

Πίνακασ 3: Καταγραφή πληθυςμοφ 2011 (πραγματικόσ και μόνιμοσ πληθυςμόσ) 

Δημοτική Ενότητα/Σοπική 

Κοινότητα 

Πραγματικόσ 

Πληθυςμόσ 

Μόνιμοσ 

Πληθυςμόσ 

Αγύου ώςτου 305 307 

Ανατολόσ 165 166 

Αργυρύων 303 303 

Γαρδικύου 454 329 

Καλλιθϋασ περχειϊδοσ 208 242 

Καμπύων 170 156 

Καναλύων 314 304 

Κλωνύου 228 224 

Κολοκυθιϊσ 219 120 

Κυριακοχωρύου 173 190 

Λευκϊδοσ 390 394 

Μαρμϊρων 249 231 

Μεςοποταμύασ 377 377 

Νικολιτςύου 65 48 

Παλαιοβρϊχασ 413 419 

Παλαιοχωρύου Συμφρηςτοϑ 135 120 

Περιβολύου Υθιώτιδασ 148 127 

Πιτςύου 80 89 

Πλατϊνου 79 84 

Πουγκακύων 227 208 
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Δημοτική Ενότητα/Σοπική 

Κοινότητα 

Πραγματικόσ 

Πληθυςμόσ 

Μόνιμοσ 

Πληθυςμόσ 

περχειϊδοσ 2.708 2.691 

Υτϋρησ 550 551 

Δ.Ε. περχειάδασ 7.960 7.680 

Αγύου Γεωργύου Υθιώτιδοσ 489 480 

Βύτολησ 254 245 

Δικϊςτρου 290 283 

Μαυρύλου 169 146 

Μεγϊλησ Κϊψησ 226 215 

Μερκϊδασ 365 356 

Μεςαύασ Κϊψησ 69 53 

Νεοχωρύου Συμφρηςτοϑ 75 68 

Παλαιοκϊςτρου 116 74 

Περιβλϋπτου 32 28 

Πιτςιωτών 114 101 

Πτελϋασ 266 256 

Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου Συμφρηςτού 2.465 2.305 

Αρχανύου 362 363 

Αςβεςτύου 71 74 

Γιαννιτςοϑσ 363 363 

Γραμμϋνησ 333 335 

Καςτρύου 558 565 

Λιτοςϋλου 64 66 

Μακρακώμησ 2.259 2.245 

Μϊκρησ 307 307 

Παλαιϊσ Γιαννιτςοϑσ 171 174 

Παππϊ 62 64 

Πλατυςτϐμου 262 258 

Ροβολιαρύου 309 303 

Σριλϐφου 98 98 

Σςοϑκκασ 396 402 

Δ.Ε. Μακρακώμησ 5.615 5.617 
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Δημοτική Ενότητα/Σοπική 

Κοινότητα 

Πραγματικόσ 

Πληθυςμόσ 

Μόνιμοσ 

Πληθυςμόσ 

Συμφρηςτοϑ 428 434 

Δ.Ε. Συμφρηςτού 428 434 

Δήμοσ Μακρακώμησ 16.468 16.036 

Περ. τερεάσ Ελλάδασ (Π..Ε.) 559.457 547.390 

% επί τησ Π..Ε. 2,94% 2,93% 
 

Πίνακασ 4: Μεταβολή πληθυςμοφ 2001-2011 

Δημοτική Ενότητα 
Σοπική Κοινότητα 

Έκταςη (ςε 
τ.χλμ) 

Μεταβολή πληθυςμού 
2001 2011 01-11 % 

Αγύου ώςτου 23,678 409 305 -104 -25,4 

Ανατολόσ 21,846 236 165 -71 -30,1 

Αργυρύων 22,183 403 303 -100 -24,8 

Γαρδικύου 41,833 561 454 -107 -19,1 

Καλλιθϋασ περχειϊδοσ 14,645 511 208 -303 -59,3 

Καμπύων 14,371 186 170 -16 -8,6 

Καναλύων 10,173 311 314 +3 +1,0 

Κλωνύου 10,747 462 228 -234 -50,6 

Κολοκυθιϊσ 16,633 335 219 -116 -34,6 

Κυριακοχωρύου 30,850 387 173 -214 -55,3 

Λευκϊδοσ 11,869 833 390 -443 -53,2 

Μαρμϊρων 34,133 443 249 -194 -43,8 

Μεςοποταμύασ 8,714 474 377 -97 -20,5 

Νικολιτςύου 5,395 64 65 +1 +1,6 

Παλαιοβρϊχασ 21,481 576 413 -163 -28,3 

Παλαιοχωρύου 

Συμφρηςτοϑ 
7,895 162 135 -27 -16,7 

Περιβολύου Υθιώτιδασ 12,025 151 148 -3 -2,0 

Πιτςύου 6,488 164 80 -84 -51,2 

Πλατϊνου 20,467 102 79 -23 -22,5 

Πουγκακύων 16,624 245 227 -18 -7,3 
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Δημοτική Ενότητα 

Σοπική Κοινότητα 

Έκταςη (ςε 

τ.χλμ) 

 

2001 2011 01-11 % 

περχειϊδοσ 15,074 2.875 2.708 -167 -5,8 

Υτϋρησ 13,123 704 550 -154 -21,9 

Δ.Ε. περχειάδασ 380,247 10.594 7.960 -2.634 -24,9 

Αγύου Γεωργύου 

Υθιώτιδοσ 
19,810 921 489 -432 -46,9 

Βύτολησ 4,517 336 254 -82 -24,4 

Δικϊςτρου 21,534 310 290 -20 -6,5 

Μαυρύλου 7,723 230 169 -61 -26,5 

Μεγϊλησ Κϊψησ 11,678 199 226 +27 +13,6 

Μερκϊδασ 17,147 363 365 +2 +0,6 

Μεςαύασ Κϊψησ 4,569 62 69 +7 +11,3 

Νεοχωρύου Συμφρηςτοϑ 13,200 113 75 -38 -33,6 

Παλαιοκϊςτρου 18,168 169 116 -53 -31,4 

Περιβλϋπτου 15,945 72 32 -40 -55,6 

Πιτςιωτών 13,403 158 114 -44 -27,8 

Πτελϋασ 9,919 345 266 -79 -22,9 

Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου 

Συμφρηςτού 
157,613 3.278 2.465 -813 -24,8 

Αρχανύου 24,013 538 362 -176 -32,7 

Αςβεςτύου 13,312 150 71 -79 -52,7 

Γιαννιτςοϑσ 37,952 454 363 -91 -20,0 

Γραμμϋνησ 16,182 368 333 -35 -9,5 

Καςτρύου 11,408 690 558 -132 -19,1 

Λιτοςϋλου 11,830 103 64 -39 --37,9 

Μακρακώμησ 12,520 2.226 2.259 +33 +1,5 

Μϊκρησ 5,912 500 307 -193 -38,6 

Παλαιϊσ Γιαννιτςοϑσ 31,510 306 171 -135 -44,1 

Παππϊ 17,646 162 62 -100 -61,7 

Πλατυςτϐμου 13,941 402 262 -140 -34,8 

Ροβολιαρύου 25,203 398 309 -89 -22,4 

Σριλϐφου 18,606 311 98 -213 -68,5 
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Δημοτική Ενότητα 

Σοπική Κοινότητα 

Έκταςη (ςε 

τ.χλμ) 

 

2001 2011 01-11 % 

Σςοϑκκασ 30,757 524 396 -128 -24,4 

Δ.Ε. Μακρακώμησ 270,792 7.132 5.615 -1.517 -21,3 

Συμφρηςτοϑ 28,792 566 428 -138 -24,4 

Δ.Ε. Συμφρηςτού 28,792 566 428 -138 -24,4 

Δήμοσ Μακρακώμησ 837,444 21.570 16.468 -5.102 -23,7 

Περ. τερεάσ Ελλάδασ 15.554,304 605.329 559.457 -45.872 -7,6 

% επί τησ Π..Ε. 5,38% 3,56% 2,94%   

 

2.7. Σεχνικϋσ – Κοινωνικϋσ Τποδομϋσ 

Ο δόμοσ εύναι κατ΄ εξοχόν αγροτικϐσ και το ΑΕΠ του ςυγκροτεύται απϐ τουσ τρεύσ 

τομεύσ τησ Οικονομύασ ςε μεγαλϑτερο ό μικρϐτερο βαθμϐ. Οι διαμορφωμϋνεσ 

υποδομϋσ εκπαύδευςησ, οι απαιτόςεισ και οι ανϊγκεσ του πληθυςμοϑ για 

εκπαύδευςη, η ζότηςη και οι ανϊγκεσ για απαςχϐληςη ςτην περιοχό ϋπαιξαν τον 

καθοριςτικϐ ρϐλο ϐςον αφορϊ το επύπεδο εκπαύδευςησ του τοπικοϑ πληθυςμοϑ. 

Αυτϊ καθϐριςαν και την ανϊπτυξη των δεξιοτότων και των ικανοτότων των 

ανθρώπων και του πληθυςμοϑ διαχρονικϊ. 

2.7.1.  Μεταφορικϋσ Τποδομϋσ 

Σο οδικϐ δύκτυο εκτεύνεται ςε ϐλη την ορεινό-ημιορεινό και πεδινό ζώνη. 

Τπολογύζεται ϐτι ϋχει μόκοσ περύ τα 2500 χλμ.. Σο επαρχιακϐ δύκτυο εύναι 

αςφαλτοςτρωμϋνο αλλϊ ςε κακό κατϊςταςη και μη δυνϊμενο να ανταποκριθεύ 

ςτισ απαιτόςεισ των κατούκων τησ περιοχόσ και ςτισ ανϊγκεσ του διερχϐμενου 

κοινοϑ. 

Οι αγροτικού δρϐμοι που διαςυνδϋουν τουσ ορεινοϑσ οικιςμοϑσ μεταξϑ των αλλϊ 

και το τοπικϐ δύκτυο που διαςυνδϋει αυτοϑσ με τα μεγαλϑτερα αςτικϊ κϋντρα εύναι 

ςε κακό κατϊςταςη λϐγω τησ παλαιϐτητασ. Η περχειϊδα ςυνδϋεται με τη 

Μακρακώμη και με την Τπϊτη με καλϐ οδικϐ δύκτυο χωρύσ να παρατηροϑνται 

ιδιαύτερα προβλόματα. υνολικϊ οι τεχνικϋσ υποδομϋσ τησ περιοχόσ εύναι 

ανεπαρκεύσ. 
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Εςωτερικϐ Οδικϐ δύκτυο – Μεταφορϋσ : Σο εςωτερικϐ οδικϐ δύκτυο τησ περιοχόσ 

αποτελεύται ςτην πλειοψηφύα του απϐ αςφαλτωμϋνουσ δρϐμουσ επαρχιακόσ και 

κοινοτικόσ οδοποιύασ. Όλοι οι οικιςμού τησ περιοχόσ ςυνδϋονται μεταξϑ τουσ και με 

τισ «πρωτεϑουςεσ» των Δημοτικών Ενοτότων. Αναλυτικϊ  ςε κϊθε Δημοτικό 

Ενϐτητα το οδικϐ δύκτυο ϋχει ωσ εξόσ : 

την ΔΕ Αγ. Γεωργύου το ςυνολικϐ οδικϐ δύκτυο ανϋρχεται περύπου ςτα 465 Κm 

(επαρχιακοϑ και κοινοτικοϑ δικτϑου). Απϐ αυτϊ τα 265 km εύναι 

αςφαλτοςτρωμϋνεσ οδού διπλόσ κατεϑθυνςησ ενώ τα 200 km εύναι χωμϊτινοι οδού. 

την ΔΕ Μακρακώμησ το ςυνολικϐ δύκτυο ανϋρχεται περύπου ςε 700 Km. Σο οδικϐ 

δύκτυο αν και κρύνεται ςε γενικϋσ γραμμϋσ επαρκϋσ (απϐ ϊποψη ςυνδϋςεων των 

οικιςμών) εν τοϑτοισ παρουςιϊζει προβλόματα διϊβρωςησ, καθιζόςεων και 

κατολιςθόςεων λϐγω των ϋντονων καιρικών φαινομϋνων την χειμερινό περύοδο. 

Επύςησ το δύκτυο ϋχει ελλιπό οριζϐντια και κϊθετη ςόμανςη. ε πολλϊ ςημεύα του, 

ϐπωσ επιςημϊνθηκε και ςτο προηγοϑμενο κεφϊλαιο, απαιτοϑνται παρεμβϊςεισ 

περιβαλλοντικόσ αποκατϊςταςησ. 

την ΔΕ περχειϊδασ το ςυνολικϐ οδικϐ δύκτυο εύναι περύπου 1010 km. Απϐ αυτϊ 

τα 560 km εύναι αςφαλτοςτρωμϋνα ενώ τα 450 km χωμϊτινοι οδού ό υπϐ  

καταςκευό αςφαλτοτϊπητα. Αν και η κατϊςταςη του οδικοϑ δικτϑου του Δόμου 

θεωρεύται ςχετικϊ καλό, εν τοϑτοισ, αντιμετωπύζει προβλόματα επαρκοϑσ 

ςυντόρηςησ απϐ τισ ζημιϋσ που υφύςταται κατϊ τη χειμερινό περύοδο λϐγω 

κατολιςθόςεων, διαβρώςεων και καθιζόςεων. Η περιοχό μελϋτησ ςυνδϋεται με 

τακτικό ςυγκοινωνύα (ΚΣΕΛ Νομοϑ Υθιώτιδασ ). Ο Δόμοσ ϋχει τακτικό 

ςυγκοινωνύα με την Λαμύα και την Αθόνα. 

Η ςυγκοινωνιακό ςϑνδεςη των οικιςμών περιοχόσ μεταξϑ τουσ καθώσ και με τον 

υπϐλοιπο Νομϐ, αντιμετωπύζει προβλόματα εξαιτύασ τησ μειωμϋνησ ςυχνϐτητασ 

των δρομολογύων των Κ.Σ.Ε.Λ προσ και απϐ τουσ μικροϑσ, κυρύωσ, οικιςμοϑσ και 

του υψηλοϑ κϐςτουσ των ςυμπληρωματικών μεταφορικών μϋςων ςτα οπούα 

αναγκαςτικϊ προςφεϑγουν οι κϊτοικοι. 

Διαγνωςτικϊ διαπιςτώνεται ϑπαρξη προβλόματοσ ςτισ μεταφορϋσ, που ςχετύζεται 

αφενϐσ με την εξυπηρϋτηςη των ηλικιωμϋνων ατϐμων που ςτεροϑνται ιδιωτικών 
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μϋςων μεταφορϊσ και αφετϋρου με την εξυπηρϋτηςη των επιςκεπτών τησ 

περιοχόσ. 

Η ϊςχημη κατϊςταςη ςτην οπούα βρύςκεται το οδικϐ δύκτυο τησ περιοχόσ, ϋχει ωσ 

αποτϋλεςμα την περιοριςμϋνη προςβαςιμϐτητα ςε οριςμϋνα δημοτικϊ 

διαμερύςματα τουσ χειμερινοϑσ μόνεσ και τισ χρονικϋσ υςτερόςεισ των μϋςων 

μαζικόσ μεταφορϊσ. 

ημειώνουμε τϋλοσ, ϐτι εντοπύζονται δυνατϐτητεσ παρϋμβαςησ ςτην περιοχό, 

μϋςω τησ ανϊπτυξησ κϊποιων πρωτοβουλιών του ιδιωτικοϑ τομϋα (αϑξηςη του 

αριθμοϑ των ταξύ με ϋδρα την περιοχό) και με την δρομολϐγηςη επιπλϋον 

λεωφορεύων των Κ.Σ.Ε.Λ.. 

 

2.7.2. Ύδρευςη – Αποχϋτευςη 

Ύδρευςη – Αποχϋτευςη : Σο ζότημα τησ αποχϋτευςησ εύναι απϐ τα κυριϐτερα ςτην 

περιοχό. Όλα ςχεδϐν τα τοπικϊ ςυμβοϑλια, το αντιμετωπύζουν ωσ ϋνα απϐ τα 

ςημαντικϐτερα προβλόματα που ϋχει η περιοχό. 

Ο Βιολογικϐσ Καθαριςμϐσ λειτουργεύ ςτη περχειϊδα, ςτη Μακρακώμη, ςτον Άγιο 

Γεώργιο και ςτο Πλατϑςτομο. 

τουσ οικιςμοϑσ τα λϑματα καταλόγουν ςε απορροφητικοϑσ ό ςηπτικοϑσ βϐθρουσ. 

Ωςτϐςο, η μϋτρια κατϊςταςη ςτην οπούα βρύςκονται τα περιςςϐτερα δύκτυα 

αποχϋτευςησ ϋχει ωσ αποτϋλεςμα μϋροσ των λυμϊτων να καταλόγουν ςτο 

περιβϊλλον και να διατύθενται ςε αυτϐ χωρύσ καμύα προηγοϑμενη επεξεργαςύα. Η 

απουςύα αποχετευτικών δικτϑων δημιουργεύ μεύζονα προβλόματα. Ο υφιςτϊμενοσ 

τρϐποσ ςυλλογόσ των αςτικών λυμϊτων κρύνεται ανεπαρκόσ. Αδυνατεύ να 

ικανοποιόςει τισ ανϊγκεσ του μϐνιμου και εποχικοϑ πληθυςμοϑ. Με την αϑξηςη 

του πληθυςμοϑ οριςμϋνων δημοτικών διαμεριςμϊτων κατϊ τουσ εαρινοϑσ και 

θερινοϑσ μόνεσ, το πρϐβλημα τησ αποχϋτευςησ διογκώνεται ςημαντικϊ. 
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2.7.3. Υωτιςμϐσ 

Ο δημοτικϐσ φωτιςμϐσ κρύνεται εν μϋρει ανεπαρκόσ καθώσ το δύκτυο του 

δημοτικοϑ φωτιςμοϑ δεν επεκτεύνεται με το ρυθμϐ που αναπτϑςςεται το οικιςτικϐ 

δύκτυο των οικιςμών. Επιπλϋον οι λαμπτόρεσ χρόζουν αντικατϊςταςησ με 

λαμπτόρεσ νεϐτερησ τεχνολογύασ Led για βελτύωςη τϐςο τησ λειτουργικόσ ϐςο και 

τησ περιβαλλοντικόσ ςυμπεριφορϊσ του δημοτικοϑ φωτιςμοϑ. 

 

2.7.4. Πολεοδομικϐσ ςχεδιαςμϐσ 

Πολεοδομικϊ οι οικιςμού του Δόμου δεν εύναι ϐλοι οριοθετημϋνοι. Οριοθετημϋνοι 

οικιςμού εύναι οι Άγιου ώςτη, Ανατολόσ, Αργυρύων, Καλλιθϋασ, Κλωνύου, 

Μαρμϊρων, Μεςοποταμύασ, Νικολιτςύου, Περιβολύου, Αρχανύου, Γιαννιτςοϑσ, 

Καςτρύου, Πϊππα και Βύτολησ. χϋδιο Πϐλησ διαθϋτει μϐνο η περχειϊδα και η 

Μακρακώμη και αυτϐ δεν περιλαμβϊνει ϐλη τουσ την ϋκταςη. Απαιτεύται να 

προχωρόςει η Πρϊξη Εφαρμογόσ και ςτην επϋκταςη του ςχεδύου πϐλησ.  

Η οικιςτικό ανϊπτυξη εξελύςςεται χωρύσ δομό, με τυχαύα επιβολό αςτικών 

προτϑπων. Η δυνατϐτητα δϋςμευςησ ελεϑθερων χώρων εύναι περιοριςμϋνη και 

ςυμπιϋζεται απϐ την απουςύα ςχεδύου και πρϐβλεψησ.  

Επιπλϋον, οι οικιςμού παρουςιϊζουν οξϑτατα προβλόματα κυκλοφορύασ και 

ςτϊθμευςησ, λϐγω τησ παλαιϐτητασ των οικιςμών και του ϋντονου ανϊγλυφου. 

Οριςμϋνεσ περιοχϋσ εντϐσ των οικιςμών εύναι απροςπϋλαςτεσ. Η ϋλλειψη 

παρακϊμψεων, εκτϐσ τησ πρϐςβαςησ δημιουργεύ και κινδϑνουσ για πεζοϑσ και 

τροχοφϐρα. 
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2.7.5. Δημοτικϋσ εγκαταςτϊςεισ 

Κεντρικέσ Τπηρεςίεσ 

Οι Κεντρικϋσ Τπηρεςύεσ εύναι εγκατεςτημϋνεσ ςτην ϋδρα του Δόμου, τη 

περχειϊδα, και περιλαμβϊνουν τισ παρακϊτω οργανικϋσ μονϊδεσ ομαδοποιημϋνεσ 

ςε ενϐτητεσ ςυναφοϑσ ςκοποϑ και αντικειμϋνου. 

Οι οργανικϋσ μονϊδεσ που εύναι εγκατεςτημϋνεσ ςτη Δημοτικό Ενϐτητα 

περχειϊδασ εύναι: 

 Γραφεύο Γενικοϑ Γραμματϋα 

 Γραφεύο Δημϊρχου 

o Γραμματειακό Τποςτόριξη Επιτροπόσ Σουριςτικόσ Προβολόσ και 

Ανϊπτυξησ 

o Διοικητικό Τποςτόριξη Α/βϊθμιασ χολικόσ Επιτροπόσ 

 Αυτοτελϋσ Γραφεύο Επικοινωνύασ και Δημοςύων χϋςεων 

 Γραφεύο Νομικόσ Τπηρεςύα 

 Γραφεύο Κ.Ε.Π. 

 Αυτοτελϋσ Σμόμα Σοπικόσ Οικονομικόσ Ανϊπτυξησ 

o Γραμματειακό Τποςτόριξη τησ Επιτροπόσ Ποιϐτητασ Ζωόσ 

 Αυτοτελϋσ Σμόμα Περιβϊλλοντοσ και Ποιϐτητασ Ζωόσ 

o Γραφεύο Περιβϊλλοντοσ και Ποιϐτητασ Ζωόσ 

o Γραφεύο Καθαριϐτητασ, υντόρηςησ Πραςύνου και Ανακϑκλωςησ 

 Αυτοτελϋσ Σμόμα Κοινωνικόσ Προςταςύασ, Παιδεύασ και Πολιτιςμοϑ 

o Γραφεύο Παιδικών ταθμών και Κ.Α.Π.Η. 

o Γραφεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Πολιτιςμοϑ 

 Αυτοτελϋσ Σμόμα Διοικητικών Τπηρεςιών 

o Γραφεύο Τποςτόριξησ Πολιτικών Οργϊνων του Δόμου 

o Γραφεύο Δημοτικόσ Κατϊςταςησ, Ληξιαρχεύου και Αλλοδαπών 

o Γραφεύο Ανθρώπινου Δυναμικοϑ και Διοικητικόσ Μϋριμνασ 

 Αυτοτελϋσ Σμόμα Οικονομικών Τπηρεςιών 

o Γραφεύο Προϒπολογιςμοϑ, Λογιςτηρύου και Προμηθειών 

o Γραφεύο Εςϐδων, Περιουςύασ και Σαμεύου 

 Αυτοτελϋσ Σμόμα Σεχνικών Τπηρεςιών και Πολεοδομύασ 
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o Γραφεύο Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Ενϋργειασ 

o Γραφεύο Ύδρευςησ – Αποχϋτευςησ και Άρδευςησ 

 Βοόθεια ςτο πύτι 

Οι αποκεντρωμϋνεσ υπηρεςύεσ του Δόμου εύναι εγκατεςτημϋνεσ ςτην ϋδρα 

Δημοτικών Ενοτότων, εξυπηρετοϑν τισ δημοτικϋσ / τοπικϋσ κοινϐτητεσ και ϋχουν 

τισ παρακϊτω υπηρεςύεσ ανϊ ενϐτητα. 

Αποκεντρωμένεσ Τπηρεςίεσ με έδρα τον Άγιο Γεώργιο  

Οι οργανικϋσ μονϊδεσ που εύναι εγκατεςτημϋνεσ ςτην Δημοτικό Ενϐτητα 

Αγ.Γεωργύου εύναι : 

 Γραφεύο Κ. Ε. Π. 

 Γραφεύο Διοικητικών Θεμϊτων & Εξυπηρϋτηςησ του Πολύτη 

 Γραφεύο Οικονομικών Θεμϊτων 

 Βοόθεια ςτο πύτι 

Αποκεντρωμένεσ Τπηρεςίεσ με έδρα τη Μακρακώμη 

Οι οργανικϋσ μονϊδεσ που εύναι εγκατεςτημϋνεσ ςτην Δημοτικό Ενϐτητα 

Μακρακώμησ εύναι οι εξόσ: 

 Γραφεύο Διοικητικών Θεμϊτων και Εξυπηρϋτηςησ του Πολύτη 

 Γραφεύο Κ.Ε.Π. 

 Γραφεύο Οικονομικών Θεμϊτων 

 Γραφεύο Μαθητικοϑ Κϋντρου 

 Βοόθεια ςτο πύτι 

Αποκεντρωμένεσ Τπηρεςίεσ με έδρα τον Συμφρηςτό 

Οι επιμϋρουσ οργανικϋσ μονϊδεσ που εύναι εγκατεςτημϋνεσ ςτην ΔΕ Συμφρηςτοϑ 

εύναι οι εξόσ: 

 Βοόθεια ςτο ςπύτι 
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Κοινωνικέσ Τπηρεςίεσ – Παιδεία : την παροχό υπηρεςιών πρϐνοιασ, 

καταγρϊφηκαν 2 βρεφονηπιακού παιδικού ςταθμού ςτην Μακρακώμη και 

περχειϊδα. Επιπλϋον, ςε κϊθε Δημοτικό Ενϐτητα λειτουργεύ το πρϐγραμμα 

Βοόθεια ςτο πύτι, ενώ ςτην ϋδρα του Δόμου λειτουργεύ το Κϋντρο Κοινϐτητασ. 

Ακϐμη, καταγρϊφηκαν 4 Νηπιαγωγεύα, 6 μονϊδεσ πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ και 

3 Δευτεροβϊθμιασ.  

Τγεία : Η υγεύα εύναι καθοριςτικϐσ παρϊγοντασ για την διαμϐρφωςη τησ 

ποιϐτητασ ζωόσ του πληθυςμοϑ τησ περιοχόσ. Σο επύπεδο των παρεχϐμενων 

υπηρεςιών υγεύασ και πρϐνοιασ ςτην περιοχό μελϋτησ, διαμορφώνεται απϐ τουσ 

ακϐλουθουσ παρϊγοντεσ. 

• Απϐ την απϐςταςη που χωρύζει τουσ περιςςϐτερουσ οικιςμοϑσ τησ περιοχόσ 

μελϋτησ απϐ την Λαμύα ςτην οπούα παρϋχεται ο κϑριοσ ϐγκοσ των υγειονομικών 

υπηρεςιών. 

• Απϐ το γεγονϐσ ϐτι μεγϊλο μϋροσ του πληθυςμοϑ ςυγκεντρώνεται ςτισ 

μεγαλϑτερεσ ηλικιακϋσ ομϊδεσ, δηλαδό εκεύνεσ που χρόζουν ςυχνϐτερα 

ιατροφαρμακευτικόσ περύθαλψησ και ϋχουν την ανϊγκη υπηρεςιών πρϐνοιασ. 

την Μακρακώμη ϋχει την ϋδρα του το Κϋντρο υγεύασ του Δόμου ςτελεχωμϋνο με 

ϋναν γιατρϐ του Ε..Τ και αγροτικοϑσ ιατροϑσ. Σο κτύριο του Κϋντρου Τγεύασ χρόζει 

τεχνικόσ βελτύωςησ. Σα Επτϊ αγροτικϊ ιατρεύα λειτουργοϑν ςτον Συμφρηςτϐ (1), 

ςτα Μϊρμαρα(1), ςτο Γαρδύκι (1), ςτην Υτϋρη(1), ςτην Μακρακώμη (3). Οι 

αγροτικού ιατρού επιςκϋπτονται τουσ λοιποϑσ οικιςμοϑσ του Δόμου μύα (1) φορϊ 

την εβδομϊδα και για λύγεσ ώρεσ κϊθε φορϊ. Η παροχό των υπηρεςιών τουσ 

γύνεται ςε κτύρια που χρηςιμοποιοϑνται ωσ αγροτικϊ ιατρεύα, ενώ διαπιςτώνεται 

ϐτι η πρωτοβϊθμια προνοςοκομειακό ιατρικό φροντύδα ςτην περιοχό παρουςιϊζει 

ςοβαρϊ προβλόματα : 

• Η πλειονϐτητα των αγροτικών ιατρεύων δεν διαθϋτουν τον απαραύτητο ιατρικϐ 

εξοπλιςμϐ. 

• Οι κϊτοικοι εξυπηρετοϑνται απϐ φαρμακεύα που υπϊρχουν ςτην ΔΕ περχειϊδασ 

και Μακρακώμησ, με αποτϋλεςμα οι κϊτοικοι να υποχρεώνονται να διανϑουν 

μεγϊλεσ αποςτϊςεισ, εύτε με το λεωφορεύο, εύτε με ιδιωτικϊ μεταφορικϊ μϋςα ώςτε 

να προμηθευτοϑν τα φϊρμακϊ τουσ. 
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• Σα ςοβαρϐτερα περιςτατικϊ αναγκαςτικϊ διακομύζονται ςτο Γενικϐ Νοςοκομεύο 

Λαμύασ ό ςτο Κϋντρο Τγεύασ ςτην Μακρακώμη. 

Βιβλιοθήκεσ : Βιβλιοθόκεσ λειτουργοϑν ςτην περχειϊδα και ςτον Αγ.Γεώργιο. 

Λειτουργεύ η Δημοτικό Βιβλιοθόκη ΜΠΑΛΣΑΚΕΙΟ και παραχωρόθηκε ςτην 

αρχαιολογικό υπηρεςύα Λαμύασ με προοπτικό να γύνει εκθεςιακϐσ χώροσ τησ ΙΔ' 

Αρχαιολογύασ Λαμύασ. 

Αθλητική υποδομή : Η αθλητικό υποδομό εύναι ςχετικϊ καλό. Κυριαρχοϑν τα 

γόπεδα ποδοςφαύρου και μπϊςκετ ενώ απουςιϊζουν ϊλλεσ υποδομϋσ ϊθληςησ, 

χώροι για ςτύβο κολυμβητόριο κ.λπ.. 

 

2.7.6. Πολιτιςμϐσ 

Σο «πολιτιςτικό απόθεμα» του Δόμου εύναι ςημαντικϐ. 

Η ταυτϐτητα : Οι οικιςμού, τα τοπωνϑμια, οι ϊνθρωποι, τα τραγοϑδια, και ο 

«χώροσ» ϋχουν να πουν την δικό τουσ ιςτορύα ςτα βϊθη των δεκαετιών και των 

αιώνων. Οι ϊνθρωποι τησ περιοχόσ ϋχουν ςυναύςθηςη και γνώςη αυτόσ τησ 

ιςτορικϐτητασ και τησ ςυμμετοχόσ τησ περιοχόσ ςτο κοινωνικϐ και πολιτιςτικϐ 

γύγνεςθαι το οπούο ςυγκροτεύ και την ταυτϐτητα τησ περιοχόσ. 

Πεδινού ό ορεινού, Αγιωργύτεσ, περχειαδύτεσ, Μακρακωμύτεσ, Συμφρηςταύοι κ.λ.π. 

ϋχουν ςυναύςθηςη τησ κοινόσ ταυτϐτητασ και τησ κοινόσ μούρασ : Αυτόν των 

ανθρώπων τησ Δυτικόσ Υθιώτιδασ. 

Φωριϊ με όθη και ϋθιμα, εκκληςιϋσ και εγκαταλειμμϋνα παραδοςιακϊ κτύρια και 

ςχολεύα, χώροι και ερεύπια, τοπωνϑμια και τοποθεςύεσ, εκδηλώςεισ και γιορτϋσ, 

παραδϐςεισ όθη και ϋθιμα, μϑθοι τραγοϑδια και ντοπιολαλιϋσ, τϐποι με αρχαύα και 

νεϐτερα ονϐματα, εγκαταλελειμμϋνα εργαςτόρια μϑλοι, λιοτρύβια και βρϑςεσ, 

μαρτυροϑν την ιςτορύα του τϐπου, τουσ ϐρουσ ςυγκρϐτηςησ και ζωόσ των τοπικών 

κοινωνιών, τισ ςυνθόκεσ ζωόσ και ϑπαρξησ τησ περιοχόσ. 

Μαρτυροϑν τουσ τρϐπουσ με τουσ οπούουσ οι ϊνθρωποι πορευτόκαν ςτουσ αιώνεσ, 

ςε ϊλλεσ ςυνθόκεσ, μαρτυροϑν την τεχνογνωςύα τησ περιοχόσ, τισ «ςυνδϋςεισ» του 

φυςικοϑ με το ανθρωπογενϋσ περιβϊλλον. 
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Όλα τοϑτα ςυγκροτοϑν το πολιτιςτικϐ απϐθεμα και την ταυτϐτητα  του τϐπου, μια 

κοινό ταυτϐτητα που ςτοιχειοθετεύται απϐ τα χωριϊ ό την «επαρχύα» τησ Δυτικόσ 

Υθιώτιδασ. 

Σο ςϑνολον αυτϐ των «πολιτιςτικών δεςμών» μεταξϑ των ανθρώπων αλλϊ και οι 

δεςμού των ανθρώπων με το «παλιϐ» και το «χτεσ» τησ ιςτορύασ τουσ, ςυνϋτεινε 

αποφαςιςτικϊ ςτην κοινωνικό ςυνοχό τησ περιοχόσ. 

όμερα το απϐθεμα αυτϐ διατηρεύται και κρατιϋται ζωντανϐ, μϋςα απϐ την γραπτό 

και προφορικό μαρτυρύα, την λαογραφύα, διαςώζεται και αναπλϊθεται απϐ τουσ 

δεκϊδεσ ςυλλϐγουσ τησ περιοχόσ, που μεταφϋρουν την ιςτορικϐτητα του τϐπου 

ςτισ νεϐτερεσ γενιϋσ. 

Σο κτιριακϐ απϐθεμα αποτελεύ πϐρο προσ αξιοπούηςη. Η αναβύωςη τεχνικών 

παραγωγόσ, χρόςησ των φυςικών πϐρων (νερϐ, ενϋργεια απϐ νερϐ, κ.λπ.) 

ςυγκροτεύ τοπικοϑσ πϐρουσ προσ αξιοπούηςη. 
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3. Αξιολϐγηςη υφιςτϊμενησ κατϊςταςησ 

το προηγοϑμενο κεφϊλαιο επιχειρόθηκε μια περιγραφό τησ πραγματικϐτητασ 

που επικρατεύ ςτον Δόμο Μακρακώμησ. Μια πρώτη αξιολϐγηςη αυτόσ εύναι ϐτι 

υπϊρχει μια χωρικό οντϐτητα με πλοϑςια ιςτορύα  – πολιτιςμϐ και υπϋροχο φυςικϐ 

περιβϊλλον, αλλϊ με ςημαντικϋσ ελλεύψεισ ςε κρύςιμεσ κατηγορύεσ υποδομών. 

Με βϊςη αυτϋσ τισ δϑο παραδοχϋσ ςτη ςυνϋχεια θα παρουςιαςτεύ μια ανϊλυςη των 

υγκριτικών Πλεονεκτημϊτων και Μειονεκτημϊτων του Δόμου με βϊςη την 

τεχνικό S.W.O.T.. Απϐ την ανϊλυςη αυτό θα προκϑψουν και οι ενϋργειεσ που θα 

πρϋπει να γύνουν για την βελτύωςη τησ κατϊςταςησ και οι οπούεσ θα 

παρουςιαςτοϑν ςτο επϐμενο κεφϊλαιο. τη ςυνϋχεια θα γύνει μια ςϑντομη 

παρουςύαςη τησ ανϊλυςησ S.W.O.T., και μετϊ η εφαρμογό τησ για τον Δόμο 

Μακρακώμησ. 

 

3.1. Ανϊλυςη S.W.O.T.4 

Η ανϊλυςη SWOT εύναι ϋνα εργαλεύο ςτρατηγικοϑ ςχεδιαςμοϑ, το οπούο 

χρηςιμοποιεύται για την ανϊλυςη του εςωτερικοϑ και εξωτερικοϑ περιβϊλλοντοσ 

μύασ οντϐτητασ που μπορεύ να εύναι επιχεύρηςη, οργανιςμϐσ , γεωγραφικό περιοχό 

κ.λπ. ϐταν η οντϐτητα πρϋπει να λϊβει μύα απϐφαςη ςε ςχϋςη με τουσ ςτϐχουσ που 

ϋχει θϋςει ό με ςκοπϐ την επύτευξό τουσ. Σο αρκτικϐλεξο SWOT προκϑπτει απϐ τισ 

αγγλικϋσ λϋξεισ: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (αντύςτοιχα ςτα 

ελληνικϊ: δυνατϊ ςημεύα, αδϑνατα ςημεύα, ευκαιρύεσ, απειλϋσ). 

Κατϊ την ανϊλυςη S.W.O.T. μελετώνται τα δυνατϊ και αδϑνατα ςημεύα τησ 

οντϐτητασ, καθώσ και οι ευκαιρύεσ και οι απειλϋσ που υπϊρχουν. Σα δυνατϊ και 

αδϑνατα ςημεύα αφοροϑν το εςωτερικϐ περιβϊλλον τησ οντϐτητασ καθώσ 

προκϑπτουν απϐ τουσ εςωτερικοϑσ πϐρουσ που αυτό κατϋχει (π.χ. ικανϐτητεσ 

προςωπικοϑ και ςτελεχών, ιδιϐτητεσ και χαρακτηριςτικϊ τησ οντϐτητασ, 

τεχνογνωςύα, χρηματοοικονομικό υγεύα και ικανϐτητα να ανταποκριθεύ ςε νϋεσ 

επενδϑςεισ, κλπ.). Αντιθϋτωσ οι ευκαιρύεσ και οι απειλϋσ αντανακλοϑν μεταβλητϋσ 

                                                             
4 Οι πληροφορύεσ για την ανϊλυςη S.W.O.T. προϋρχονται απϐ την ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ, 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B7_S
WOT 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B7_SWOT
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B7_SWOT
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του εξωτερικοϑ περιβϊλλοντοσ τησ οντϐτητασ τισ οπούεσ θα πρϋπει να εντοπύςει, 

να προςαρμοςτεύ ςε αυτϋσ ό ακϐμα και να τισ προςαρμϐςει ϐπου κϊτι τϋτοιο εύναι 

εφικτϐ. 

 

3.2.Ανϊλυςη S.W.O.T. του Δόμου Μακρακώμησ 

Σα δυνατϊ ςημεύα (Strengths) του Δόμου εύναι: 

 Η γειτνύαςη τησ περιοχόσ με την Λαμύα. 

 Η αξιϐλογη τοπικό παραγωγό. 

 Ευνοώκϋσ ςυνθόκεσ για ποιοτικό παραγωγό. 

 Μικρϋσ Δυναμικϋσ παραγωγϋσ. 

 Οι βελτιώςεισ ςτισ βαςικϋσ υποδομϋσ τησ περιοχόσ και η ανϊπτυξη νϋων 

υποδομών. 

 Η ϑπαρξη πολιτιςτικοϑ αποθϋματοσ, ςπουδαύου πολιτιςμοϑ, ιςτορύασ. 

 Οι φυςικού πϐροι και το περιβϊλλον. 

 Η τοποθϋτηςη του Δόμου ςτον τουριςτικϐ ϊξονα Λαμύα – Καρπενόςι. 

 Η περιοχό «ενδεικτικϐσ» χώροσ για ςυνδυαςμϋνεσ – ολοκληρωμϋνεσ 

δρϊςεισ και ςυνδυαςμϐ πϐρων. 

Σα αδϑνατα ςημεύα (Weaknesses) εύναι: 

 Έντονο δημογραφικϐ πρϐβλημα. 

 Φαμηλό παραγωγικϐτητα εκμεταλλεϑςεων και μικρϐσ γεωργικϐσ κλόροσ. 

 Μικρό παρουςύα Επιχειρηματικόσ Γεωργύασ. 

 Έλλειψη οργϊνωςησ και υποδομόσ ςτην μεταπούηςη – τυποπούηςη 

προώϐντων Α-γενοϑσ παραγωγόσ. 

 Φαμηλϐσ βαθμϐσ ανϊπτυξησ δεξιοτότων του δυναμικοϑ. 

 Δυςκολύα ενςωμϊτωςησ νϋασ τεχνολογύασ, νϋων τεχνικών και καινοτομύασ 

ςτην τοπικό οικονομύα. 

 Έλλειψη θεςμών οργϊνωςησ και ςτόριξησ τησ τοπικόσ επιχειρηματικόσ 

πρωτοβουλύασ. 
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Οι ευκαιρύεσ (Opportunities) εύναι: 

 Νϋα «υποκεύμενα» ςτουσ τομεύσ τησ επιχειρηματικϐτητασ. 

 Οι νϋεσ ευκαιρύεσ των Σαμειακών Προγραμμϊτων. 

 Οι τϊςεισ επιςτροφόσ ςτισ αγροτικϋσ περιοχϋσ. 

 Η ϋμφαςη των εθνικών και κοινοτικών προγραμματιςμών ςτην 

περιφερειακό ανϊπτυξη και ςτισ τοπικϋσ αναπτυξιακϋσ πρωτοβουλύεσ. 

 Η ωρύμανςη των τοπικών κοινωνιών. 

 Η ανϊδειξη του φυςικοϑ πλοϑτου τησ περιοχόσ. 

Οι απειλϋσ (Threats) εύναι:  

 Απειλϋσ ςτην αγορϊ εργαςύασ. 

 υρρύκνωςη του γεωργικοϑ τομϋα και των απαςχολοϑμενων ςε αυτϐν. 

 Εγκατϊλειψη τησ ορεινόσ ζώνησ και ενύςχυςη των αςτικών κϋντρων. 

 Απειλό για απώλεια τησ ταυτϐτητασ και τησ ελκυςτικϐτητασ τησ περιοχόσ. 

 Κλύμα ηττοπϊθειασ τησ τοπικόσ κοινωνύασ και αδυναμύα προςαρμογόσ ςτο 

νϋο κοινωνικοοικονομικϐ τοπύο. 
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