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Α. ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΦΕΔΙΑΜΟ 

ΕΙΑΓΩΓΘ  

Α.1. ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 

Με τα άρκρα 203-207 του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων (Ν. 3463/2006), 

κεςπίςτθκε θ υποχρζωςθ κατάρτιςθσ Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων από τουσ 

πρωτοβάκμιουσ Ο.Τ.Α. 

Με το άρκρο 266 Ν. 3852/2010 (Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ) επιβεβαιϊνεται θ 

υποχρζωςθ κατάρτιςθσ Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων από τουσ Ο.Τ.Α. α βακμοφ. 

Με το Ρ.Δ.  185/2007 (ΦΕΚ Α’ 221/12.9.2007), όπωσ τροποποιικθκε µε το π.δ. 

89/2011 (ΦΕΚ Α’ 213/29.9.2011), κακορίηονται τα  όργανα και  θ διαδικαςία 

κατάρτιςθσ, παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ των επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων 

των Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (ΟΤΑ) αϋ βακµοφ.  

Με τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρίκμ. 41179/23.10.2014, (ΦΕΚ 2970/Βϋ/4.11.2014, 

ΑΔΑ: Ω2ΛΒΝ-Σ4Α) κακορίςτθκε το περιεχόμενο, θ  δομι και ο τρόποσ υποβολισ των 

Ρενταετϊν Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων των Οργανιςμϊν Τοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ (O.T.A.) α’ βακμοφ για τθ δθμοτικι περίοδο 2014−2019. 

Α.2.  ΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΟΦΟΙ ΣΟΤ  ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΡΠΕΝΗΙΟΤ 

Το πενταετζσ Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα 2015-2019 του Διμου Καρπενθςίου 

αποςκοπεί ςτθν ολιςτικι ανάπτυξθ του Διμου προσ όφελοσ των δθμοτϊν και των 

κατοίκων του, λαμβάνοντασ υπόψθ αφενόσ τισ κατευκφνςεισ αναπτυξιακοφ 

ςχεδιαςμοφ ςε τοπικό, περιφερειακό και εκνικό επίπεδο, αφετζρου τισ δυνατότθτεσ 

ςυνεργιϊν και δικτφων ςε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο πλαίςιο αυτό, ςκοπόσ του  

Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ του Διμου Καρπενθςίου είναι θ διερεφνθςθ  και 

πλιρθσ αξιοποίθςθ των αναπτυξιακϊν δυνατοτιτων του Διμου ωσ ηωντανοφ 

οργανιςμοφ για τθν ςυνολικι ευθμερία τθσ περιοχισ του.   

http://epota.ypes.gr/wp-content/uploads/2014/11/%CE%A92%CE%9B%CE%92%CE%9D-%CE%A34%CE%91.pdf
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Το επιχειρθςιακό πρόγραμμα δομείται ςε τζςςερεισ άξονεσ οι οποίοι αποτυπϊνουν 

ταυτόχρονα τουσ τζςςερεισ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ του Διμου Καρπενθςίου για τθν 

περίοδο 2015-2019:  

1οσ Άξονασ: Ρεριβάλλον και ποιότθτα ηωισ: 

τρατθγικόσ τόχοσ: Θ προςταςία και αναβάκμιςθ του φυςικοφ και δομθμζνου 

περιβάλλοντοσ και θ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ.  

2οσ Άξονασ: Κοινωνικι Ρολιτικι, Ραιδεία, Ρολιτιςμόσ, Ακλθτιςμόσ, Εκελοντιςμόσ 

τρατθγικόσ τόχοσ: Θ διαςφάλιςθ για όλουσ τουσ κατοίκουσ κοινωνικισ και 

οικονομικισ αςφάλειασ με τθν ενςωμάτωςι τουσ ςε ενεργζσ πολιτικζσ του διμου 

ςε επίπεδο κοινωνικϊν παροχϊν, δομϊν παιδείασ, πολιτιςμοφ και ακλθτιςμοφ και 

τθν ενδυνάμωςθ του πνεφματοσ εκελοντιςμοφ και κοινωνικισ προςφοράσ. 

3οσ Άξονασ: Τοπικι Οικονομία – Απαςχόλθςθ: 

τρατθγικόσ τόχοσ: Αξιοποίθςθ του ςυνόλου των παραγωγικϊν δυνατοτιτων τθσ 

περιοχισ και του επιχειρθματικοφ πνεφματοσ των κατοίκων με τθν εκπόνθςθ 

ολοκλθρωμζνου πλαιςίου ανάπτυξθσ τθσ τοπικισ οικονομίασ.  

4οσ Άξονασ: Διοικθτικι Λκανότθτα και Οικονομικι Κατάςταςθ του Διμου 

τρατθγικόσ τόχοσ: Θ δθμιουργία μιασ ευζλικτθσ δομισ, θ αφξθςθ τθσ 

αποδοτικότθτασ και αποτελεςματικότθτασ των υπθρεςιϊν του Διμου και θ παροχι 

ποιοτικότερων υπθρεςιϊν ςτουσ δθμότεσ και τουσ κατοίκουσ τθσ περιοχισ.  

Α3. Διαδικαςία κατάρτιςησ του Επιχειρηςιακού Προγράμματοσ του 

Δήμου Καρπενηςίου 

Θ ςφνταξθ του Σχεδίου Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ και θ εν ςυνεχεία ςφνταξθ και 

ψιφιςθ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ του Διμου είναι το κατεξοχιν ςθμείο 

αφετθρίασ και ςυνεχοφσ αναφοράσ για τθν ειςαγωγι, παρακολοφκθςθ και 

εμβάκυνςθ διαδικαςιϊν προγραμματιςμοφ ςτο Διμο. Κακϊσ ο προγραμματιςμόσ 

απαιτεί για τθν ςυνεχι υποςτιριξι του και τθν υλοποίθςθ των προβλεπόμενων 

δράςεϊν του τθν πλιρθ εμπλοκι του ςυνόλου του ανκρϊπινου δυναμικοφ του 

Διμου, κακϊσ και τθν ενεργοποίθςθ και ςυμμετοχι του ςυνόλου των ενεργϊν 
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δθμοτϊν, των παραγωγικϊν φορζων και των τοπικϊν εκπροςϊπων, κρίκθκε από 

τθν πρϊτθ ςτιγμι αναγκαία θ αποςτολι ενθμερωτικϊν επιςτολϊν και 

ερωτθματολογίων τόςο ςτισ Διευκφνςεισ και τα Νομικά Ρρόςωπα του Διμου, όςο 

και ςε ζνα ευρφ πλαίςιο αποδεκτϊν.  

Συγκεκριμζνα για τθν κατάρτιςθ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ του Διμου 

Καρπενθςίου 2015-2019 το Αυτοτελζσ Τμιμα Ρρογραμματιςμοφ και Τουριςμοφ 

απζςτειλε ερωτθματολόγια προσ τουσ Ρροζδρουσ και Εκπροςϊπουσ των Τοπικϊν 

Κοινοτιτων *Α.Ρ. 22348/15-12-2014 και 22353/15-12-2014+, προσ τουσ Αν. 

Ρροϊςταμζνουσ Δ/νςεων και Τμθμάτων του Διμου Καρπενθςίου *Α.Ρ. 22819/24-12-

2014+, προσ τθν Κοινωφελι Επιχείρθςθ του Διμου και το Ν.Ρ.Δ.Δ. «Μουςείο 

Κορυςχάδων» *Α.Ρ. 22869/24-12-2014+, κακϊσ και προσ τουσ δθμοτικοφσ 

ςυμβοφλουσ *Α.Ρ. 22351/15-12-2014+. Ταυτόχρονα τα ςχετικά ερωτθματολόγια 

αναρτϊνται από τισ 5 Λανουαρίου 2015 ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Καρπενθςίου 

προσ κατάκεςθ προτάςεων από τουσ δθμότεσ.  

Εν ςυνεχεία το αρμόδιο τμιμα με τθν ςυνεργαςία των ειδικϊν ςυνεργατϊν και 

ςυμβοφλων του Διμου και υπό τθν εποπτεία τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ και τον 

ςυντονιςμό τθσ Γενικισ Γραμματζωσ, επεξεργάςτθκε τα ανωτζρω ερωτθματολόγια, 

λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ςχετικζσ προτάςεισ κατά τθν ςφνταξθ του Σχεδίου 

Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ.  

Με τθν αρίκμ. 1733/28.1.2015 Απόφαςθ Δθμάρχου ςυγκροτείται  Διεπιςτθμονικι 

Ομάδα Ζργου αποτελοφμενθ από τουσ: 

1. Kουτρομάνο Ταξιάρχθ, Αντιδιμαρχο Διμου Καρπενθςίου 
2. Γιαννοφλα Χορμόβα , Γενικι Γραμματζα Διμου Καρπενθςίου 
3. Γκορόγια Βαςιλικι, Ειδικι Συνεργάτθ Διμου Καρπενθςίου 
4. Αναγνωςτόπουλο Γιϊργο –Κωνςταντίνο του Ραναγιϊτθ, Αν. Ρροϊςτάμενο 

Τμιματοσ Εςόδων 
5. Βλάχου Κωνςταντοφλα του Δθμθτρίου, Αν. Ρροϊςταμζνθ Τμιματοσ 

Δθμοτολογίου 
6. Δροφγου Βαςιλικι του Δθμθτρίου, Αν. Ρροϊςταμζνθ Τμιματοσ Κ.Ε.Ρ. 
7. Κατςιφοφ Ελζνθ του Ακαναςίου, Αν. Ρροϊςταμζνθ Τμιματοσ Ανκρϊπινου 

Δυναμικοφ & Διοικθτικισ Μζριμνασ 
8. Κελζςθ Κωνςταντία του Δθμθτρίου, Αν. Ρροϊςταμζνθ Τμιματοσ 

Ρροχπολογιςμοφ, Λογιςτθρίου & Ρρομθκειϊν 
9. Ματςοφκα Άννα του Κων/νου, Αν. Ρροϊςταμζνθ Δ/νςθσ Κοινωνικισ 

Μζριμνασ & Ροιότθτασ Ηωισ 
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10. Ραπαροϊδάμθ Μαρία του Γεωργίου, Αν. Ρροϊςταμζνθ Τμιματοσ Διοικθτικϊν 
Υποκζςεων 

11. Ραπαροϊδάμθ Μαρία του Κεοφάνουσ, Αν. Ρροϊςταμζνθ Δ/νςθσ Λειτουργίασ 
Υποδομϊν και Δικτφων 

12. Γιορδάμθ Σεβαςτι του Κων/νου, Αν. Ρροϊςταμζνθ Δ/νςθσ Ρολεοδομίασ & 
Ρεριβάλλοντοσ 

13. Τόλθ Ευςτακία του Αντωνίου, Αν. Ρροϊςταμζνθ Τμιματοσ ρογραμματιςμοφ 
& Τουριςμοφ 

14. Τςελεπι Δθμιτριο του Χριςτου, υπάλλθλο κλάδου ΤΕ-3 Ρολιτικϊν 
Μθχανικϊν τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ. 

 

Το Σχζδιο Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ τίκεται προσ ψιφιςθ με ειςιγθςθ τθσ 

Εκτελεςτικισ Επιτροπισ και εν ςυνεχεία κα τεκεί ςε διαβοφλευςθ ςφμφωνα με τισ 

ςχετικζσ εγκφκλιεσ οδθγίεσ και τισ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ.  

Στο Β’ τεφχοσ του Επιχειρθςιακοφ Σχεδίου εξειδικεφονται οι δράςεισ του Διμου ανά 

μζτρο και άξονα του Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ, και παρουςιάηεται ο πενταετισ 

προγραμματιςμόσ δράςεων. Στθ ςυνζχεια ακολουκεί ο οικονομικόσ 

προγραμματιςμόσ και οι δείκτεσ παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ του 

προγράμματοσ.  

Α4. Δομή του τρατηγικού χεδιαςμού 

Θ πρϊτθ Ενότθτα του  Επιχειρθςιακοφ Σχεδίου  αφορά ςτον Στρατθγικό Σχεδιαςμό 

του Διμου Καρπενθςίου. Θ ενότθτα του Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ περιλαμβάνει:  

 Τθν ςυνοπτικι παρουςίαςθ του ευρφτερου περιβάλλοντοσ, των 

αναπτυξιακϊν δυνατοτιτων και τθν φυςιογνωμία τθσ περιοχισ του Διμου 

Καρπενθςίου. 

 Τθν αποτφπωςθ και αξιολόγθςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ ςτο Διμο 

Καρπενθςίου. 

 Τθν διατφπωςθ του Οράματοσ, των Στρατθγικϊν ςτόχων και των Αξιϊν του 

Διμου Καρπενθςίου. 

 Τουσ Άξονεσ, τα Μζτρα και τουσ Στόχουσ του Στρατθγικοφ Σχεδίου.  
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ΕΝΟΣΗΣΑ 1:  

ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΗ ΠΕΡΙΟΦΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ 
ΚΑΡΠΕΝΗΙΟΤ 

Τποενότθτα 1: Βαςικά Χαρακτθριςτικά, Χωροταξικι Ζνταξθ και 

Διοικθτικι Οργάνωςθ 

1.1.1 Βαςικά Φαρακτηριςτικά και Φωροταξική Ένταξη     

Ο Διμοσ Καρπενθςίου είναι Διμοσ τθσ Ρεριφζρειασ Στερεάσ Ελλάδασ. Ζδρα του 

Διμου είναι το Καρπενιςι και είναι ο ζνασ εκ των δφο διμων του Νομοφ 

Ευρυτανίασ.  Θ ζκταςθ του Διμου Καρπενθςίου είναι 948,57 τ.χλμ. και ο πλθκυςμόσ 

ςτου είναι 13.105 δθμότεσ (απογραφι 2011) . Ο Διμοσ  βρίςκεται ςτο βορειοδυτικό 

τμιμα τθσ Ρεριφζρειασ τθσ Στερεάσ Ελλάδασ και απζχει 294 χλμ από τθν Ακινα και 

368 χλμ από τθ Κεςςαλονίκθ. Στο χάρτθ που ακολουκεί φαίνεται θ κζςθ του Διμου 

Καρπενθςίου. 

 

 

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίηονται οι Δθμοτικζσ Ενότθτεσ, θ Κζςθ και θ Ζκταςθ 

που καταλαμβάνουν ςτο ςφνολο του Διμου Καρπενθςίου, κακϊσ και οι οικιςμοί 

που περιλαμβάνουν. 



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δθμοτικι 
ενότθτα 

Δθμοτικζσ/Τοπικζσ 
κοινότθτεσ 

Οικιςμοί Ζκταςθ Κζςθ τθσ Δ.Ε.  

Κ
α

ρ
π

εν
θ

ς
ίο

υ
 

Καρπενθςίου 

Καρπενιςι*, 
Βελοφχι, 
Γοριανάδεσ, 
Ιτιά, 
Καλλικζα 

2
5

0
,8

8
7

 k
m

² 

 

Αγίασ Βλαχζρνασ 

Αγία 
Βλαχζρνα, 
Αμπζλια, 
Βαμβακιζσ 

Αγίου Ανδρζου 
Άγιοσ 
Ανδρζασ 

Αγίου Νικολάου 
Άγιοσ 
Νικόλαοσ, 
Λεφκα 

Βουτφρου Βουτφρο 

Καλεςμζνου 

Καλεςμζνο, 
Άνω 
Καλεςμζνο, 
Αρωνιάδα, 
Μοναςτθράκι 

Κορυςχάδων 
Κορυςχάδεσ, 
Μεςαμπελιά 

Μυρίκθσ Μυρίκθ 

Ραππαρουςίου 
Παππαροφςι, 
Δυτικό 
Παππαροφςι 

Ραυλοποφλου 
Παυλόπουλο, 
Παππαδιά 

Σελλϊν 
ελλά, 
Μθλζα 

Στενϊματοσ τζνωμα 

Στεφανίου τεφάνι 

Φιδακίων Φιδάκια 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CF%80%CE%B5%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%B9
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CF%87%CE%B9_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CF%84%CE%B9%CE%AC_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CE%B1_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%92%CE%BB%CE%B1%CF%87%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B1_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%92%CE%BB%CE%B1%CF%87%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B1_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BC%CF%80%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%B1_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%B1%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CE%AD%CF%82_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%B5%CF%8D%CE%BA%CE%B1_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%BF%CF%8D%CF%84%CF%85%CF%81%CE%BF_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CE%BD%CF%89_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CE%BD%CF%89_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%81%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B9_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%83%CF%87%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%AC_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%B7_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CF%80%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B9_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B9_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B9_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CF%85%CE%BB%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CF%80%CF%80%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%AC_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B7%CE%BB%CE%AD%CE%B1_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%84%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%B1_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%84%CE%B5%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%B9_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
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Δθμοτικι        
ενότθτα 

Δθμοτικζσ/Τοπικζσ 
κοινότθτεσ 

Οικιςμοί Ζκταςθ Κζςθ τθσ Δ.Ε. 

Δ
ο

μ
νί

ς
τα

σ 

Κρικζλλου Κρίκελλο 

2
1

5
,7

5
5

 k
m

² 

 

Άμπλιανθσ 
(Σταυροπηγίου) 

Άμπλιανθ 

Δομνίςτθσ 
Δομνίςτα, 
Μαρίνοσ, 
κοπιά 

Μεςοκϊμθσ 
ΜεςοκώμθΡ
υάκι 

οςκάσ 
Ροςκά, 
τουρνάρα 

Στάβλων τάβλοι 

Ψιανϊν 

Ψιανά,  
Άγ. Χαράλα-
μποσ, 
Βφκιςμα, 
Καςτανοφλα
Παλαιοχώρι 

 

 

 

 

Δθμοτικι 
ενότθτα 

Δθμοτικζσ/Τοπικζσ κοινότθτεσ Οικιςμοί Ζκταςθ Κζςθ τθσ Δ.Ε. 

Φ
ο

υ
ρ

νά
σ 

Φουρνάσ Φουρνά* 

1
3

2
,2

3
2

 k
m

² 

 

Βράχασ Βράχα 

 
 
Κλειςτοφ 

Κλειτςόσ, Μαυρόλογγοσ, 
Μεςοχώρι, Πλάτανοσ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%BF_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B7_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%BF%CE%BC%CE%BD%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%AC_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%BA%CF%8E%CE%BC%CE%B7_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%BA%CF%8E%CE%BC%CE%B7_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%BA%CF%8E%CE%BC%CE%B7_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%AC_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B1_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%B2%CE%BB%CE%BF%CE%B9_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%AC_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%82_%CE%A8%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CE%BD_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%82_%CE%A8%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CE%BD_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8D%CE%B8%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B1_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B1_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B1_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BD%CE%AC_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CF%81%CE%AC%CF%87%CE%B1_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CF%83%CF%8C%CF%82_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B1%CF%85%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B9_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BB%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
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Δθμοτικι ενότθτα 
Δθμοτικζσ/Τοπικζσ 
κοινότθτεσ 

Οικιςμοί Ζκταςθ Κζςθ τθσ Δ.Ε. 

Κ
τθ

μ
εν

ίω
ν 

Αγίασ Τριάδοσ Αγία Σριάδα* 

7
6

,8
2

4
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m
² 

 

Αγίου Χαραλάμπουσ 
Άγιοσ 
Χαράλαμποσ 

Δομιανϊν 
Δομιανοί, Αγία 
Παραςκευι 

Ρετραλϊνων Πετράλωνα 

Χόχλιασ Χόχλια 

Δθμοτικι 
ενότθτα 

Δθμοτικζσ/Τοπικζσ 
κοινότθτεσ 

Οικιςμοί Ζκταςθ 
Κζςθ τθσ Δ.Ε. 

Ρ
ρ

ο
υ

ς
ο

φ
 

Ρρουςοφ 

Προυςόσ*, Άνω 
Εςωχώρια, Ιερά 
Μονι Προυςοφ, 
Κοφλι, Σςικναίικα 

1
4

6
,6

8
0

 k
m

² 

 

Αλεςτίων Αλζςτια 

Αςπροπφργου 

Αςπρόπυργοσ, 

Βρυςοφλα, 

Παρθγόρθσ 

Βελωτϊν Βελωτά 

Εςωχωρίων Εςωχώρια, Ιςώματα 

Καςτανιάσ Καςτανιά 

Καταβόκρασ 
Καταβόκρα, 

Δροςοπθγι 

Ρροδρόμου Πρόδρομοσ, Γρανάσ 

Σαρκίνθσ αρκίνθ, Πτελζα 

Σταυροχωρίου 
ταυροχώρι, 

Κυνθγόσ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%82_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%82_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%AF_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AE_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AE_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AC%CE%BB%CF%89%CE%BD%CE%B1_%CE%9A%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CF%89%CE%BD_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CF%8C%CF%87%CE%BB%CE%B9%CE%B1_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%8C%CF%82_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CE%BD%CF%89_%CE%95%CF%83%CF%89%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%B1_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CE%BD%CF%89_%CE%95%CF%83%CF%89%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%B1_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CE%BD%CF%89_%CE%95%CF%83%CF%89%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%B1_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AE_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%BF%CF%8D
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AE_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%BF%CF%8D
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AE_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%BF%CF%8D
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%B9%CE%BA%CE%B1_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BB%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%83%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%80%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CF%81%CF%85%CF%83%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B1_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%B5%CE%BB%CF%89%CF%84%CE%AC_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%83%CF%89%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%B1_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CF%83%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B2%CF%8C%CE%B8%CF%81%CE%B1_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%80%CE%B7%CE%B3%CE%AE_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%82_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CE%B1_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B9_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
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Τόρνου Σόρνοσ 

Δθμοτικι 
ενότθτα 

Δθμοτικζσ/Τοπικζσ 
κοινότθτεσ 

Οικιςμοί Ζκταςθ 
Κζςθ τθσ Δ.Ε. 

Ρ
ο

τα
μ

ιά
σ 

Μεγάλοσ Χωρίοσ 
Μεγάλο Χωρίο*, 

Γάβροσ, Νζο Δερμάτι 

1
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6
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8
0

 k
m

² 

 

Ανιάδας Ανιάδα 

Δερμαηίοσ Δερμάτι 

Καρίηζης 
Καρίτςα, Κάτω 

Καρίτςα 

Κλαυςίου  
Κλαφςι, 

Κακουλιουραίικα 

Μικροφ Χωρίου 
Νζο Μικρό Χωρίο, 

Μικρό Χωρίο 

Μουηίλου Μουηίλο 

Νοςτίμου Νόςτιμο 

Συγκρζλλου Συγκρζλλοσ 

Χελιδόνοσ Χελιδϊνα 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CF%8C%CF%81%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%BF_%CE%A7%CF%89%CF%81%CE%B9%CF%8C_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%AC%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%AD%CE%BF_%CE%94%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B9_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B9_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%AC%CF%84%CF%89_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%AC%CF%84%CF%89_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%AC%CF%84%CF%89_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BB%CE%B1%CF%8D%CF%83%CE%B9_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B1%CE%AF%CE%B9%CE%BA%CE%B1_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%BF_%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CF%8C_%CE%A7%CF%89%CF%81%CE%B9%CF%8C_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CF%8C_%CE%A7%CF%89%CF%81%CE%B9%CF%8C_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%BF%CF%85%CE%B6%CE%AF%CE%BB%CE%BF_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%BF_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%B4%CF%8E%CE%BD%CE%B1_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
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1.1.2 Διοικητική Εξάρτηςη  

Ο Διμοσ Καρπενθςίου ςυςτάκθκε το 2011 από τθ ςυνζνωςθ των προχπαρχόντων 

διμων: Δομνίςτασ, Καρπενθςίου, Κτθμενίων, Ροταμιάσ, Ρρουςοφ και Φουρνάσ  κατ’ 

επιταγι του Νόμου 3852/2010, «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ». Το διοικθτικό κζντρο είναι 

το Καρπενιςι. Ο Διμοσ Καρπενθςίου διαιρείται ςε ζξι Δθμοτικζσ Ενότθτεσ (Δ.Ε.) , 

όπου κάκε δθμοτικι ενότθτα διαιρείται ςε δθμοτικζσ και τοπικζσ κοινότθτεσ, με 

ςφνολο ςαράντα εννζα (49) τοπικϊν  κοινοτιτων.  

Ταυτόχρονα, ο Διμοσ ανικει ςτθν Ρεριφερειακι Ενότθτα Ευρυτανίασ, ςτθν 

Ρεριφζρεια Στερεάσ Ελλάδασ και ςτθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Κεςςαλίασ – 

Στερεάσ Ελλάδασ, ενϊ ςυνορεφει με τισ Ρεριφερειακζσ Ενότθτεσ Καρδίτςασ, 

Φκιϊτιδασ και Αιτωλοακαρνανίασ. 

1.1.3 Τφιςτάμενεσ Τπηρεςίεσ ςτα γεωγραφικά και διοικητικά όρια 

του Δήμου  

Στο Διμο Καρπενθςίου και ςυγκεκριμζνα ςτθν Δ.Ε. Καρπενθςίου λειτουργοφν 

Γενικό Νοςοκομείο, Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία, Δαςαρχείο, Δφο Κζντρα Εξυπθρζτθςθσ 

Ρολιτϊν, Κ.Τ.Ε.Λ., Αςτυνομικι Διεφκυνςθ, Ταχυδρομείο, Δ.Ε.Θ., Ο.Τ.Ε., Τράπεηεσ, 

Δ.Ο.Υ.,  Δθμοτικό Κολυμβθτιριο, Δθμοτικό Γυμναςτιριο, Διεφκυνςθ Ρρωτοβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ Ευρυτανίασ, Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ευρυτανίασ, 

Ο.Α.Ε.Δ., Υποκατάςτθμα  Λ.Κ.Α. , Διοικθτιριο Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Ευρυτανίασ, 

Κζντρο Ψυχικισ Υγείασ, Γθροκομείο. Σε όλεσ τισ Δ.Ε, ςτισ ζδρεσ των καποδιςτριακϊν 

διμων, λειτουργοφν Κζντρο Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν και υπάρχει αγροτικό ιατρείο. 

Ρεραιτζρω, ςτθ Δθμοτικι Ενότθτα Φουρνάσ υπάρχει Δαςαρχείο και Αςτυνομικό 

Τμιμα.     

1.1.4 Θέςη και Προςβαςιμότητα τησ Περιοχήσ 

Ο Διμοσ Καρπενθςίου είναι ορεινόσ διμοσ και ςυνορεφει με τισ περιφερειακζσ 

ενότθτεσ Καρδίτςασ, Φκιϊτιδασ και Αιτωλοακαρνανίασ, ενϊ ςυνδζεται με όλεσ τισ 

μεγάλεσ πόλεισ τθσ θπειρωτικισ Ελλάδασ, με ζνα ικανοποιθτικό οδικό δίκτυο.  

Ενδεικτικά, αναφζρεται, ότι θ πρόςβαςθ ςτθν περιοχι, μπορεί να γίνει: 
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Από Ακινα μζςω τθσ Εκνικισ Οδοφ Ακθνϊν-Λαμίασ. Συνολικι απόςταςθ 294 χλμ. 

Από Λαμία μζςω των παρακάτω τοποκεςιϊν: Λιανοκλάδι, Kαςτρί, Mάκρθ, 

Mακρακϊμθ, Bίταλθ, Ρτελζα, Nεοχωράκι, Άγιοσ Γεϊργιοσ, Tυμφρθςτόσ, Pάχθ 

Tυμφρθςτοφ, Άγιοσ Nικόλαοσ. Συνολικι απόςταςθ 78 χλμ. 

Από Κεςςαλονίκθ μζςω τθσ Εκνικισ Οδοφ Κεςςαλονίκθσ-Λαμίασ. Συνολικι 

απόςταςθ 368 χλμ. 

Από Aγρίνιο μζςω των παρακάτω τοποκεςιϊν: Ροταμοφλα, Άγιοσ Bλάςιοσ, 

Kαραμαναίικα, Xοφνθ, Γζφυρα Eπιςκοπισ, Δυτικι Φραγκίςτα, Aνατολικι 

Φραγκίςτα, Kαλεςμζνο. Συνολικι απόςταςθ 111 χλμ. 

Φυςικά, θ πρόςβαςθ ςτθν περιοχι, είναι εφικτι και από άλλεσ διαδρομζσ. 

Λκανοποιθτικόσ είναι και ο αρικμόσ των δρομολογίων των μζςων μαηικισ 

μεταφοράσ, που ςυνδζουν τισ παραπάνω πόλεισ με τθν ευρφτερθ περιοχι.  

Τα πλθςιζςτερα αεροδρόμια είναι:  

Διεκνισ Αερολιμζνασ Ακθνϊν «Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ» 

Κρατικόσ Αερολιμζνασ Νζασ Αγχιάλου  

Ο πλθςιζςτεροσ ςιδθροδρομικόσ ςτακμόσ βρίςκεται ςτο Λιανοκλάδι τθσ Ρ.Ε. 

Φκιϊτιδασ.  

1.1.5 Ιςτορικό Πλαίςιο  

Το Καρπενιςι είναι πρωτεφουςα του Νομοφ Ευρυτανίασ. Είναι μια πόλθ με πλοφςια 

ιςτορία θ οποία ζχει διακρικεί για τθν προςφορά τθσ ςτθν πατρίδα, κακϊσ 

πρωτοςτατοφςε πάντα ςε πολλζσ ςτιγμζσ τθσ Ελλθνικισ ιςτορίασ.  

Θ ιςτορία του Καρπενθςίου ξεκινάει από τα αρχαία χρόνια. Οι κάτοικοι τθσ περιοχισ 

το 279 π.Χ. κατανίκθςαν τουσ Γαλάτεσ που είχαν ςκοπό τθν κατάκτθςθ των Δελφϊν, 

του πνευματικοφ κζντρου τθσ Ελλάδασ, το 146 π.Χ. αντιςτάκθκαν θρωικά και ςτουσ 

ωμαίουσ ενϊ το 1393 το Καρπενιςι κατακτικθκε από το ςουλτάνο Βαγιαηιτ τον 

Αϋ. 
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Στα περίχωρα τθσ ςθμερινισ πόλθσ υπιρχαν από τα αρχαία χρόνια διάφοροι 

οικιςμοί. Θ ςθμερινι πόλθ όμωσ, εμφανίηεται ωσ οικιςμόσ από τα βυηαντινά χρόνια 

( 10οσ – 11οσ αιϊνασ). 

Στθ Βυηαντινι εποχι δεν ζχουν άλλο να επιδείξουν εκτόσ από τα λίγα χριςτιανικά 

μνθμεία, με πιο αξιόλογο τθν παλαιοχριςτιανικι εκκλθςία "βαςιλικι" του Κλαυςιοφ, 

που χτίςτθκε ςτθ μνιμθ του Αγίου Λεωνίδθ. Θ εκκλθςία αποκαλφφκθκε ςτα 1957, 

με τθ μοναδικι επιςτθμονικι αναςκαφι που ζγινε ςτθν περιοχι αυτι τθσ 

Ευρυτανίασ. Είναι ζργο του 5ου μ.Χ. αιϊνα και ζχει εξαιρετικό ψθφιδωτό δάπεδο. 

 Το Καρπενιςι ζλαβε μζροσ ςτθν επανάςταςθ του 1821. Τθν Επανάςταςθ κιρυξαν 

ςτο Καρπενιςι οι τοπικοί οπλαρχθγοί Γιολδαςαίοι και Βράςκασ αλλά υπζρτερεσ 

τοφρκικεσ δυνάμεισ από τθ Λαμία εξουδετζρωςαν τουσ πολιορκθτζσ. Σφντομα όμωσ 

οι επαναςτάτεσ αναςυντάχκθκαν και ζδιωξαν τουσ Τοφρκουσ από τθν πόλθ. Κοντά 

ςτο Καρπενιςι, ςτθ κζςθ Κεφαλόβρυςο, ςκοτϊκθκε, ςε μάχθ με τουσ Τοφρκουσ, ο 

Σουλιϊτθσ αγωνιςτισ Μάρκοσ Μπότςαρθσ, το 1823. 

Το 18ο αιϊνα λειτοφργθςε ςτο Καρπενιςι θ ςχολι του Ευγζνιου Γιαννοφλθ του 

Αιτωλοφ που ζβγαλε πολλοφσ μεγάλουσ δάςκαλουσ του γζνουσ ενϊ είναι και 

γενζτειρα πολλϊν επιφανϊν ανδρϊν και ςπουδαίων προςωπικοτιτων τθσ 

Ελλθνικισ Λςτορίασ, τθσ επιςτιμθσ και τθσ πολιτικισ. Μερικοί από αυτοφσ είναι οι 

ξακουςτοί αγωνιςτζσ του 1821 Αντϊνθσ Κατςαντϊνθσ και ο Κανάςθσ 

Καρπενθςιϊτθσ, ο λογοτζχνθσ Ηαχαρίασ Ραπαντωνίου, που ζγραψε το διαχρονικό 

ζργο «Τα Ψθλά Βουνά», ο ακαδθμαϊκόσ και πολιτικόσ Κωνςταντίνοσ Τςάτςοσ και 

άλλοι. 

Αργότερα, ςτθν Αντίςταςθ κατά των Γερμανϊν, ζγινε ςτο Καρπενιςι μια από τισ 

πρϊτεσ ςυςκζψεισ οργάνωςθσ τθσ αντίςταςθσ από τον Άρθ Βελουχιϊτθ. Τα βουνά 

ζγιναν λθμζρια των ανταρτϊν. Στισ Κορυςχάδεσ ζγινε θ πρϊτθ Εκνοςυνζλευςθ τθσ 

Κυβζρνθςθσ του Βουνοφ.  

Το Καρπενιςι χτίςτθκε ςε απάνεμθ και προςτατευμζνθ τοποκεςία για να 

προφυλάςςεται από τα παγωμζνα ρεφματα.  Λζγεται ότι κατοικικθκε από τουσ 

γφρω αγροτικοφσ οικιςμοφσ Μεςόχωρα, Μαγκλάνα, Μεςαμπελιά, Λυκουρζςθ και 

Ρζτρα ίςωσ και από άλλουσ, οι κάτοικοι των οποίων ςυγκεντρϊκθκαν και ζκτιςαν τα 
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ςπίτια τουσ ςτθν τοποκεςία τθσ Αγίασ Ραραςκευισ, γφρω από τθν οποία και 

επεκτάκθκε ζκτοτε το Καρπενιςι.   

Σφμφωνα με τθν επικρατζςτερθ εκδοχι, θ προζλευςθ τθσ ονομαςίασ τθσ πόλθσ 

προζρχεται από τα πολλά ςφενδάμια ( είδοσ δζνδρου) που υπιρχαν ςτθν περιοχι, 

τα οποία οι Λατίνοι ονόμαηαν KARPEN. Ζτςι, ςαν τόποσ με πολλά ςφενδάμια ( 

karpen isu) ονομάςτθκε Karpenissi.  

Τποενότητα 2: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωήσ 

1.2.1 Υυςικό Περιβάλλον  

Το γεωμορφολογικό ανάγλυφο του Διμου Καρπενθςίου χαρακτθρίηεται ωσ ορεινό, 

κακϊσ ςχεδόν ολόκλθρθ θ ζκταςθ του καταλαμβάνεται από τουσ ορεινοφσ όγκουσ 

τθσ Νότιασ Ρίνδου. Οι κυρίαρχοι αυτοί ορεινοί όγκοι καλφπτονται κυρίωσ από 

πυκνά δάςθ ελάτθσ. Στα πυκνά αυτά δάςθ ενδθμεί πλοφςια χλωρίδα, με μεγάλθ 

ποικιλία φυτϊν, ανάμεςα ςτα οποία υπάρχουν ςπάνια φαρμακευτικά και 

αρωματικά φυτά. Θ ζκταςθ του Διμου περιλαμβάνει περιοχζσ με ζντονεσ επικλινείσ 

ι απόκρθμνεσ κλίςεισ προςδίδοντασ ιδιαίτερα φυςικά χαρακτθριςτικά ςτθ 

γεωμορφολογία του.  

Γεωλογικά, ςε ολόκλθρθ θ περιοχι του Διμου, όπωσ και ςτο ςφνολο τθσ περιοχισ 

τθσ Ευρυτανίασ ο ορεινόσ όγκοσ ανικει ςτθν ηϊνθ του Ωλενοφ - Ρίνδου, ςτθν οποία 

επικρατοφν κυρίωσ δφο πετρϊματα, ο αςβεςτόλικοσ (που αναδφεται ςτισ 

ψθλότερεσ  κζςεισ των βουνϊν)  και ο φλφςχθσ, που ςυγκροτείται από ψαμμιτικά 

πετρϊματα, πυριτικοφσ αργιλικοφσ ςχιςτόλικουσ που ςχθματίηονται ςτο 

μεγαλφτερο μζροσ των εκτάςεων και εμφανίηονται με διάφορεσ ςτρϊςεισ, 

οριηόντιεσ, πλάγιεσ και κατακόρυφεσ. Λόγω τθσ ςυγκρότθςθσ των πετρωμάτων και 

ιδιαίτερα τθσ κυριαρχίασ του φλφςχθ, τθσ εκτεταμζνθσ υλοτόμθςθσ, τθσ φυςικισ 

χαράδρωςθσ των πλαγιϊν των βουνϊν και τθσ φυςικισ εκβάκυνςθσ των ρεμάτων 

από τθ ςυνεχι απορροι υδάτων, παρατθροφνται ςυχνά εκτεταμζνεσ κατολιςκιςεισ 

εδαφϊν.  

Υδρογεωλογία τθσ περιοχισ. Αναφορικά με τθν υδρολογικι ςυμπεριφορά των 

ςχθματιςμϊν που δομοφν τθν περιοχι, αυτι κακορίηεται ςε ςθμαντικό βακμό από 

τθ λικοςτρωματογραφία και τθν τεκτονικι του καταπόνθςθ, που είναι κφρια 
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υπεφκυνθ για τθ δθμιουργία, τοπικά, του μεγάλου πάχουσ μανδφα αποςάκρωςθσ 

ςτα υλικά του φλφςχθ. Ο φλφςχθσ ςτο ςφνολο του χαρακτθρίηεται ωσ ςχθματιςμόσ 

χαμθλισ περατότθτασ ζωσ πρακτικά ςτεγανόσ, χωρίσ όμωσ να αποκλείεται θ 

παρουςία μικρισ δυναμικότθτοσ επικρεμάμενων υδροφόρων ςτρωμάτων. Οι 

ανωτζρω παρατθριςεισ, ςε ςυνδυαςμό με τθν τεκτονικι δομι ςτθν περιοχι, ζχει 

ςαν αποτζλεςμα τθ δθμιουργία πθγϊν, οι οποίεσ τροφοδοτοφνται κυρίωσ, είτε από 

το μανδφα αποςάκρωςθσ, είτε από υδροφόρουσ ορίηοντεσ που αναπτφςςονται 

μζςα ςτο φλφςχθ. Οι πθγζσ αυτζσ τροφοδοτοφνται είτε άμεςα από τα νερά των 

βροχοπτϊςεων και χιονοπτϊςεων είτε ενιςχφονται ζμμεςα από τα νερά των 

μεγαλφτερων πθγϊν που ρζουν επιφανειακά. Τα νερά όλων αυτϊν των πθγϊν, 

μικροπθγϊν και εκροϊν ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, ρζουν ανεξζλεγκτα εμποτίηοντασ 

τουσ εδαφικοφσ ςχθματιςμοφσ μζχρι βακμοφ πλιρουσ κορεςμοφ με αποτζλεςμα τθ 

δραςτικι υποβάκμιςθ τθσ όλθσ γαιομθχανικισ τουσ ςυμπεριφοράσ. Θ περιοχι 

μελζτθσ ανικει ςτο υδάτινο διαμζριςμα και ςτθν υδρολογικι λεκάνθ του Αχελϊου 

ποταμοφ, θ οποία διαςχίηεται από άφκονα υδροφόρα ρζματα κακ' όλο το ζτοσ και 

τα οποία καταλιγουν ςτουσ ποταμοφσ Κρικελλοπόταμο και Καρπενθςιϊτθ οι οποίοι 

ενϊνονται ςτθν κζςθ «Διπόταμα» και ςυνεχίηουν τθν πορεία τουσ ωσ Τρικεριϊτθσ 

ωσ τον Ταυρωπό (Μζγδοβα). Πςον αφορά τθ χειμαρικότθτα των παραπάνω 

ρεμάτων αυτι είναι μζτρια ζωσ ιςχυρι. Αυτό ζχει να κάνει με τισ ςυνκικεσ 

δαςοκάλυψθσ ςτισ επιμζρουσ λεκάνεσ απορροισ και τα φαινόμενα ολιςκιςεων και 

διαβρϊςεων τα οποία  ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ είναι ιδιαίτερα ζντονα. 

Σειςμικι αναγνϊριςθ: Θ Ευρυτανία δεν κεωρείται ςειςμογενισ περιοχι, 

κατατάςςεται δε ςτθ Ηϊνθ II από άποψθ ςειςμικισ επικινδυνότθτασ. Κακ' όλθ τθ 

διάρκεια του 20ου αιϊνα, μικρόσ μόνο αρικμόσ ςειςμϊν ξεπζραςε τουσ 5 βακμοφσ 

τθσ κλίμακασ Richter με μζγιςτθ καταγεγραμμζνθ ζνταςθ εκείνθ του ςειςμοφ τθσ 30 

Απριλίου 1954 (7 Κ). Αξιοςθμείωτο δε είναι ότι ο τελευταίοσ ςειςμόσ ζνταςθσ 

μεγαλφτερθσ των 5 Κ ςθμειϊκθκε πριν 26 χρόνια. 

Το κλίμα τθσ περιοχισ είναι ορεινό θπειρωτικό, με βαρείσ και υγροφσ χειμϊνεσ και 

δροςερά και ξθρά καλοκαίρια. Οι κλιματολογικζσ ςυνκικεσ που επικρατοφν ςτθ 

διάρκεια του Χειμϊνα, προξενοφν φαινόμενα αυξθμζνθσ υγραςίασ και παγωνιάσ, 

ιδίωσ κατά τισ νυχτερινζσ ϊρεσ, ενϊ ωσ και τθν Άνοιξθ ςθμειϊνονται ζντονεσ 
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χιονοπτϊςεισ. Ο παγετόσ οφείλεται κυρίωσ ςτθν νυχτερινι ακτινοβολία του 

εδάφουσ, με ανζφελεσ νφχτεσ, θ οποία ςυνοδεφεται από αντικυκλωνικζσ 

καταςτάςεισ και ζντονεσ αναςτροφζσ τθσ κερμοκραςίασ. Οι κλιματολογικζσ 

ςυνκικεσ που επικρατοφν ςτθ διάρκεια του καλοκαιριοφ αφοροφν βροχοπτϊςεισ 

μεςογειακοφ τφπου, ενϊ οι κερμοκραςίεσ ςπάνια ξεπερνοφν του 35 βακμοφσ τθσ 

κλίμακασ Κελςίου. Το μζγιςτο φψοσ βροχόπτωςθσ εμφανίηεται κατά τουσ μινεσ 

Οκτϊβριο ζωσ και Απρίλιο , ενϊ κατά τουσ μινεσ Μάιο ζωσ Σεπτζμβριο 

εμφανίηονται οι υψθλότερεσ τιμζσ εξάτμιςθσ. 

Στθν περιοχι του Διμου επικρατεί μεγάλθ εναλλαγι διαφορετικϊν 

οικοςυςτθμάτων και μια πανδαιςία χλωρίδασ και πανίδασ. Τα ελατοςκεπι 

πανφψθλα βουνά, με τα μεγάλα φαράγγια ("Ρανταβρζχει" κλπ.) και τα ποτάμια 

προςελκφουν όλο το χρόνο επιςκζπτεσ λάτρεισ τθσ φφςθσ και των ορεινϊν 

δραςτθριοτιτων. Θ τεχνθτι λίμνθ των Κρεμαςτϊν απεικονίηει ζνα πανζμορφο τοπίο 

και δθμιουργεί πλοφτο για τθ δυτικι Ευρυτανία. Το ανερεφνθτο φυςικό περιβάλλον 

τθσ περιοχισ ζλκει ιδιαίτερα εκείνουσ που αναηθτοφν νζεσ πλθροφορίεσ για τθν 

εξζλιξθ τθσ φφςθσ και τθσ ηωισ εδϊ. Κι όλουσ εκείνουσ που αναηθτοφν υπαίκριεσ 

"αποδράςεισ" και δραςτθριότθτεσ. 

1.2.2 Φρήςεισ Γησ  

Μετά τθν εφαρμογι του Νόμου 3852/2010, δεν ζχει εφαρμοςκεί Ενιαίο Γενικό 

Ρολεοδομικό Σχζδιο. Στθ Δθμοτικι Ενότθτα Καρπενθςίου, εγκρίκθκε με το ΦΕΚ 

50/Α.Α.Ρ./29-3-2011 το Γενικό Ρολεοδομικό Σχζδιο του Καποδιςτριακοφ Διμου 

Καρπενθςίου, Σφμφωνα με αυτό προβλζπονται : Ρεριοχζσ οικιςτικισ ανάπτυξθσ, 

Ρεριοχζσ Ειδικά υκμιηόμενθσ Ρολεοδόμθςθσ (ΡΕΡΟ), Ρεριοχζσ ΒΛΟΡΑ, Ρεριοχζσ 

ελζγχου και περιοριςμοφ τθσ δόμθςθσ (ΡΕΡΔ), Ρεριοχι προςταςίασ Γεωργικισ Γθσ, 

Ρεριοχι προςταςίασ Αγροτικοφ Τοπίου, Ρεριοχζσ Τουριςμοφ –Αναψυχισ, Ρεριοχζσ 

ανάπτυξθσ δραςτθριοτιτων ςχετικϊν με τον Εναλλακτικό Τουριςμό, Κτθνοτροφικζσ 

ηϊνεσ, Ρεριοχι ακλθτικϊν δραςτθριοτιτων, Ρεριοχι ιδιαίτερων χριςεων, Ρεριοχζσ 

ειδικισ προςταςίασ (ΡΕΡ),Ρεριοχι προςταςίασ δάςουσ και δαςικϊν εκτάςεων, 

Ρεριοχι προςταςίασ αρχαιολογικϊν χϊρων. 



20 

 

 

Στθ Δθμοτικι Ενότθτα Ρρουςοφ εγκρίκθκε το Σχζδιο Χωρικισ και Οικιςτικισ 

Οργάνωςθσ Ανοικτισ Ρόλθσ (ΣΧΟΟΑΡ) με το ΦΕΚ 491/Α.Α.Ρ./31-12-2013, ςφμφωνα 

με αυτό προβλζπονται: Ρεριοχζσ Ειδικισ Ρροςταςίασ Ρεριβάλλοντοσ (ΡΕΡ), 

Ρεριοχζσ Ελζγχου και Ρεριοριςμοφ τθσ Δόμθςθσ (ΡΕΡΔ), τουσ οικιςτικοφσ υποδοχείσ 

Αϋ κατοικίασ, που περιλαμβάνουν τουσ κεςμοκετθμζνουσ οικιςμοφσ τθσ Δθμοτικισ 

Ενότθτασ. Στισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ Κτθμενίων ,Φουρνάσ ,Δομνίςτασ και Ροταμιάσ 

εκπονοφνται οι μελζτεσ για το Σχζδιο Χωρικισ και Οικιςτικισ Οργάνωςθσ Ανοικτϊν 

Ρόλεων  ςτα διοικθτικά τουσ όρια.  Οι μελζτεσ  ζχουν ενταχκεί και βρίςκονται ςτο 

Β1 ςτάδιο υλοποίθςθσ από το  Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ – ΣΤΕΕΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ – ΘΡΕΛΟΥ  2007-2013» και μζχρι τθν ολοκλιρωςθ αυτϊν δεν υπάρχουν 

κεςμοκετθμζνεσ χριςεισ γθσ ςε αυτζσ τισ περιοχζσ.  

Στο μεγαλφτερο μζροσ τουσ οι Δθμοτικζσ Ενότθτεσ του Διμου Καρπενθςίου είναι 

αγροτικζσ περιοχζσ χωρίσ ιδιαίτερα ανεπτυγμζνθ αςτικοποίθςθ. Οι Δ.Ε. που 

αποτελοφν το Διμο, ζχουν κακαρά, κυρίωσ ορεινό, δαςικό χαρακτιρα. Οι 

κυριότερεσ χριςεισ γθσ, λόγω ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ, είναι οι αγροτικζσ 

καλλιζργειεσ, οι βοςκότοποι και οι οικιςμοί. 

1.2.3 Οικιςτικό Περιβάλλον 

Οι κυριότεροι οικιςμοί του Διμου Καρπενθςίου ςυμπίπτουν με τα ομϊνυμα Δ.Δ. 

των Δθμοτικϊν Ενοτιτων των Διμων που ςυνζκεςαν το Διμο Καρπενθςίου. Τα 

κτίςματα είναι και παραδοςιακισ και ςφγχρονθσ αρχιτεκτονικισ και δεν ζχουν 

κτιςκεί βάςει ρυμοτομικοφ ςχεδίου, ςυνεπϊσ δεν υπάρχουν ςυγκεκριμζνεσ 

πολεοδομικζσ ενότθτεσ, ενϊ οι δρόμοι που διαπερνοφν ανάμεςα τουσ είναι αρκετά 

ζωσ πολφ ςτενοί. Οι κυριότεροι κοινόχρθςτοι χϊροι εντόσ των οικιςτικϊν ιςτϊν 

είναι παραδοςιακζσ πλατείεσ.  

1.2.4 Σεχνικέσ Τποδομέσ – Δίκτυα Εξυπηρέτηςησ  

1.2.4.1 Δίκτυο Υδρευςθσ 

Θ φδρευςθ των Δθμοτικϊν Ενοτιτων γίνεται μζςω ανεξάρτθτων δικτφων φδρευςθσ 

που τροφοδοτοφνται από πθγζσ. Γεωτριςεισ υπάρχουν ςτθν Δ.Κ. Καρπενθςίου 

(τζςςερεσ) και εξυπθρετοφν τθν Κοινότθτα όταν υπάρχουν αυξθμζνεσ ανάγκεσ, 
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ςυνικωσ τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ και ςτθν Τ.Κ. Μυρικισ τθσ Δ.Ε. Καρπενθςίου, 

επίςθσ γεωτριςεισ υπάρχουν ςτθν Τ.Κ. Αςπροπφργου και Βελωτϊν τθσ Δ.Ε. 

Ρρουςςοφ κακϊσ και αρκετζσ ιδιωτικζσ (περίπου εκατό). Θ πόλθ του Καρπενθςίου 

υδροδοτείται από τισ πθγζσ τθσ Λτιάσ και τθν πθγι τθσ Μαργαρίτασ, ενϊ θ περιοχι 

«Ξθριάσ» υδροδοτείται από τισ πθγζσ «Κοςιόπουλου», κακϊσ και από ςφμπλεγμα 

πθγϊν ςτθ κζςθ  «Αθδόνι». Πςον αφορά ςτθν ποιότθτα του νεροφ δεν υπάρχουν 

προβλιματα. Σφςτθμα  υδροχλωρίωςθσ  εκτόσ τθσ Δ.Κ. Καρπενθςίου υπάρχουν και 

ςτισ Τ.Κ. Ρρουςοφ και Κλαυςίου. Ρροβλιματα λόγω παλαιότθτασ των δικτφων 

φδρευςθσ παρουςιάηονται γενικά ςε όλεσ τισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ. Για τθν  Δ.Ε. 

Δομνίςτασ και ςυγκεκριμζνα για τισ Τ.Κ. Μεςοκϊμθσ, οςκάσ και του οικιςμοφ 

Καςτανοφλασ υπάρχει ϊριμθ μελζτθ για τθν αντικατάςταςθ των δικτφων φδρευςισ 

τουσ.    

1.2.4.2 Δίκτυα αποχζτευςθσ  

1.2.4.2.1 Δίκτυο Αποχζτευςθσ Αςτικϊν Λυμάτων 

Πςον αφορά ςτθ διαχείριςθ των υγρϊν αποβλιτων, ςτισ περιςςότερεσ Τ.Κ. υπάρχει 

δίκτυο αποχζτευςθσ ακακάρτων ενϊ ςτισ περιπτϊςεισ όπου δεν υπάρχει  θ διάκεςθ 

των αςτικϊν λυμάτων γίνεται ςε απορροφθτικοφσ βόκρουσ. 

Κρίνεται απαραίτθτθ θ δθμιουργία τόςο αποχετευτικοφ δικτφου αςτικϊν λυμάτων 

ςτουσ οικιςμοφσ που δεν διακζτουν, όςο και θ καταςκευι και λειτουργία  

ςυςτθμάτων επεξεργαςίασ λυμάτων για κάκε οικιςμό. 

Σε εξζλιξθ βρίςκονται εργολαβίεσ για τθν επζκταςθ δικτφων αποχζτευςθσ και 

καταςκευι Ε.Ε.Λ.(Επεξεργαςίεσ Λυμάτων με ςθπτικοφσ και απορροφθτικοφσ 

βόκρουσ) ςτισ Τ.Κ. Στάβλων, Άμπλιανθσ και του οικιςμοφ Σκοπιάσ τθσ Τ.Κ. Δομνίςτασ 

ςτθν Δ.Ε. Δομνίςτασ και ςτθ Τ.Κ. Βράχασ τθσ Δ.Ε. Φουρνάσ, ενϊ ςτο ςτάδιο 

ςυμβαςιοποίθςθσ βρίςκεται θ εργολαβία που αφορά τθν Τ.Κ. Φουρνάσ και των 

οικιςμϊν Κορφτςασ και Ρλατάνου τθσ Τ.Κ. Κλειτςοφ τθσ Δ.Ε. Φουρνάσ. 

1.2.4.2.2 Δίκτυο Αποχζτευςθσ Όμβριων Τδάτων 

Ολοκλθρωμζνο δίκτυο αποχζτευςθσ όμβριων υδάτων υφίςταται αμόνο ςτθ 

Δθμοτικι Ενότθτα Καρπενθςίου. Ενϊ ςτισ υπόλοιπεσ Δ.Ε. το δίκτυο αποχζτευςθσ 
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όμβριων υδάτων δεν είναι πλιρεσ, με αποτζλεςμα ςε ςυνδυαςμό και με τθν 

γεωμορφολογία του εδάφουσ να παρουςιάηονται πλθμμυρικά φαινόμενα, ςε 

περιπτϊςεισ ιςχυρϊν βροχοπτϊςεων.  

1.2.4.3 Δίκτυο άρδευςθσ 

Στο Διμο Καρπενθςίου δεν υφίςτανται οργανωμζνα δίκτυα άρδευςθσ. Ωσ εκ τοφτου 

Ο Διμοσ δεν ζχει επιβάλει ανταποδοτικά τζλθ. Ππου καταγράφονται δίκτυα 

άρδευςθσ θ ευκφνθ ςυντιρθςθσ βαρφνει τουσ κατά τόπουσ χριςτεσ. 

1.2.4.4  Οδικό δίκτυο  

Θ κατάςταςθ των περιςςότερων οδικϊν τμθμάτων μπορεί να χαρακτθριςτεί ωσ 

καλι, κακϊσ δεν παρουςιάηουν ςθμαντικά προβλιματα, παρά μόνο ςε οριςμζνα 

ςθμεία ςτα οποία κατά τουσ χειμερινοφσ μινεσ παρατθροφνται κατολιςκιςεισ οι 

οποίεσ όμωσ αποκακίςτανται.  

Το χωμάτινο οδικό δίκτυο, παρά τισ ςυνεχείσ ςυντθριςεισ εκ μζρουσ του Διμου, 

λόγω των κακϊν καιρικϊν ςυνκθκϊν, αφενόσ, που επικρατοφν, κυρίωσ, κατά το 

χειμϊνα, (χιονοπτϊςεισ - βροχοπτϊςεισ) και τθσ ζλλειψθσ τεχνικϊν ζργων, 

αφετζρου, δεν βρίςκεται πάντα ςε καλι κατάςταςθ.  

Ραρ’ όλα αυτά, θ βελτίωςθ του οδικοφ δικτφου ςτθν περιοχι του Διμου 

Καρπενθςίου κεωρείται κρίςιμο ηιτθμα για τθν βελτίωςθ τθσ προςβαςιμότθτασ 

τόςο ςτθν περιοχι, όςο και εντόσ τθσ περιοχισ. Θ αναβακμιςμζνθ προςβαςιμότθτα 

αποτελεί με τθν ςειρά τθσ ζναν από τουσ βαςικοφσ παράγοντεσ για τθν τοπικι 

κοινωνικι και οικονομικι ανάπτυξθ. 

1.2.4.5  Δίκτυα ςυγκοινωνιών 

Θ πόλθ του Καρπενθςίου αποτελεί το πλθςιζςτερο εμπορικό κζντρο για το ςφνολο 

των Δθμοτικϊν Ενοτιτων του Διμου. Το μεγαλφτερο τμιμα του πλθκυςμοφ 

καταφεφγει ςτο αςτικό κζντρο τθσ Καρπενθςίου για τθν κάλυψθ των 

καταναλωτικϊν αναγκϊν του και για πολλζσ κοινωνικζσ εξυπθρετιςεισ.  

Στθν πόλθ του Καρπενθςίου λειτουργεί δθμοτικι αςτικι ςυγκοινωνία κακ’ όλο το 

ζτοσ. Ραράλλθλα, μζςω προγραμματικισ ςφμβαςθσ με το ΚΤΕΛ Ν. Ευρυτανίασ Α.Ε. 

λειτουργεί δθμοτικι ςυγκοινωνία για τθν ςφνδεςθ των δθμοτικϊν ενοτιτων με τθν 
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πόλθ του Καρπενθςίου. Στο πλαίςιο τθσ δθμοτικισ ςυγκοινωνίασ λειτουργοφν 

δϊδεκα *12+ δρομολόγια όπωσ αναλυτικά αποτυπϊνονται ςτον πίνακα που 

ακολουκεί:  

Αρ. Δρομολογίου Δρομολόγιο 

1 Καρπενιςι-Αγ.Τριάδα-Δομνιανοί-Ραπαδιά-Ραυλόπουλο-Στζνωμα- Καρπενιςι 

2 Καρπενιςι-Στεφάνι-Μθλιά-Σελλά-Φιδάκια-Καρπενιςι 

3 Καρπενιςι-Άγιοσ Νικόλαοσ- Καρπενιςι 

4 Καρπενιςι-Αςπρόπυργοσ-Βελωτά-Αγία Βλαχζρνα-Καρπενιςι 

5 Καρπενιςι-Ρρουςόσ-Καςτανιά- Καρπενιςι 

6 Καρπενιςι-Κλαυςί-Κορυςχάδεσ-Γοριανάδεσ-Καρπενιςι 

7 Καρπενιςι-Κλαυςί-Μουηίλο-Ανιάδα-Συγκρζλο- Καρπενιςι 

8 Καρπενιςι- Νζο Μικρό Χωριό-Γαφροσ-Μεγάλο Χωριό-Καρπενιςι 

9 Καρπενιςι-Κρίκελο-Δομνίςτα-Καρπενιςι(Από άχθ) 

10 Καρπενιςι-Ραπαροφςι-Καρπενιςι 

11 Καρπενιςι-Χελιδόνα-Καρπενιςι 

12 Καρπενιςι-Φουρνά-Καρπενιςι 

  

1.2.4.6  Δίκτυο τθλεπικοινωνιών  

Θ τθλεπικοινωνιακι υποδομι μιασ περιοχισ αποτελεί βαςικό δείκτθ ανάπτυξθσ.  Θ 

κατάςταςθ ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν για τισ περιςςότερα Δ.Ε. του Διμου 

Καρπενθςίου, Δομνίςτασ, Φουρνά, Κτθμενίων κρίνεται επαρκισ και καλφπτει τισ 

ανάγκεσ των κατοίκων. Ρροβλιματα παρουςιάηονται κατά τουσ χειμερινοφσ μινεσ 

όταν και  παρατθρείται ςυχνό ποςοςτό βλαβϊν λόγω καιρικϊν ςυνκθκϊν.  

Ρροβλιματα παρουςιάηονται ςτθ Δ.Ε. Ρρουςοφ, το οποίο εξυπθρετείται από 

τερματικά τθλεφωνικά κζντρα του Καρπενθςίου, ςτον οποίο, όπωσ και ςτθ Δ.Ε. 

Κτθμενίων και Φουρνά, υπάρχει αδυναμία υποςτιριξθσ ςφγχρονων 

τθλεπικοινωνιακϊν εφαρμογϊν, όπωσ π.χ. οι υπθρεςίεσ διαδικτφου (internet).    

Ακόμα, το ςφνολο τθσ περιοχισ του Διμου Καρπενθςίου εξυπθρετείται από τθν 

κινθτι τθλεφωνία (COSMOTE, VODAFONE, WIND, Q). 

1.2.4.7  Δίκτυο θλεκτροδότθςθσ  

Θ υποδομι παροχισ θλεκτρικισ ενζργειασ αποτελεί επίςθσ βαςικό χαρακτθριςτικό 

τθσ αναπτυξιακισ φυςιογνωμίασ μιασ περιοχισ. Θ κάκε Δθμοτικι Ενότθτα ζχει 
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δίκτυο θλεκτροδότθςθσ και τροφοδοτείται με ρεφμα οι περιςςότερεσ οικίεσ. Θ 

κάλυψθ των αναγκϊν ςε θλεκτριςμό όςον αφορά ςτουσ οικιςμοφσ είναι επαρκισ, 

ενϊ κατά τουσ χειμερινοφσ μινεσ αναφζρονται προβλιματα διακοπϊν του 

θλεκτρικοφ ρεφματοσ κυρίωσ λόγω καιρικϊν φαινομζνων. Ρροβλιματα αδυναμίασ 

θλεκτρικϊν φορτίων  παρατθροφνται ςε περιόδουσ μεγάλθσ πλθκυςμιακισ 

φόρτιςθσ. 

Τποενότθτα 3: Κοινωνικι Πολιτικι, Παιδεία, Πολιτιςμόσ και 

Ακλθτιςμόσ, Εκελοντιςμόσ  

1.3.1 Πληθυςμιακέσ Εξελίξεισ 

Τα ςτοιχεία του πίνακα αναφζρονται ςτισ απογραφζσ του πλθκυςμοφ το 1991,το 

2001 και ςτθν τελευταία που πραγματοποιικθκε το 2011. Ο ςυνολικόσ πλθκυςμόσ 

του Διμου Καρπενθςίου είναι 13.105 . Στθ Δθμοτικι Ενότθτα Καρπενθςίου και 

Φουρνάσ θ μείωςθ του πλθκυςμοφ είναι μεγάλθ, ενϊ αφξθςθ παρατθρείται κατά 

μεγάλο ποςοςτό ςτθσ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ Δομνίςτασ, Ροταμιάσ και Ρρουςοφ.  

ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ 1991 2001 2011 

ΚΑΡΕΝΘΣΛΟΥ 
8.185 9.390 8.575 

ΦΟΥΝΑ 2.278 1.673 625 

ΔΟΜΝΛΣΤΑΣ 1.536 490 1.072 

ΚΤΘΜΕΝΛΩΝ 1.024 564 547 

ΡΟΤΑΜΛΑΣ 1.575 1.081 856 

ΡΟΥΣΟΥ 1.571 666 1.430 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΘΜΟΥ ΚΑΡΕΝΘΣΛΟΥ 

16.175 12.328 13.500 

*Ρθγι: ΕΛΣΤΑΤ+ 
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Θ Ρυκνότθτα του Ρλθκυςμοφ είναι 13,82 (Κάτοικοι ανά τετρ. χιλ),  ςτοιχείο που 

αποδεικνφει ότι ο Διμοσ μασ ςυγκαταλζγεται ςτισ πιο αραιοκατοικθμζνεσ περιοχζσ 

τθσ χϊρασ. Πςον αφορά ςτθν πυκνότθτα για κάκε Δ.Ε. και ςυνολικά τυ Διμου 

αποτυπϊνονται  Ρίνακα που ακολουκεί: 

 

ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ 
Πλθκυςμόσ 

(2011) 
Ζκταςθ 
(τ.χλμ) 

Πυκνότθτα 

 ΚΑΡΕΝΘΣΛΟΥ  
8.575 250.890 34,18 

 ΦΟΥΝΑ                                                                                                             625 132.230 4,73 

 ΔΟΜΝΛΣΤΑΣ                                                                                                           1.072 215.760 4,97 

 ΚΤΘΜΕΝΛΩΝ                                                                                                           547 76.820 7,12 

 ΡΟΤΑΜΛΑΣ                                                                                                            856 126.190 6,78 

 ΡΟΥΣΟΥ                                                                                                             1.430 146.680 9,74 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΔΘΜΟΥ ΚΑΡΕΝΘΣΛΟΥ  

13.105 948.570 13,82 

 

Θ πυκνότθτα του Διμου Καρπενθςίου (13,82) είναι πολφ μικρότερθ από τθ μζςθ 

πυκνότθτα τθσ Ελλάδασ (81,86), ενϊ για το Νομό Ευρυτανίασ (10,74), θ ςφγκριςθ 
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είναι δυςμενζςτερθ κι αυτό εξθγείται από το γεγονόσ ότι πρόκειται για μια  ορεινι 

περιοχι, όπου οι ςκλθρζσ παραγωγικζσ ςυνκικεσ, οι χαμθλοί βακμοί 

αλλθλεπίδραςθσ και οι περιοριςμζνεσ δυνατότθτεσ κοινωνικισ και οικονομικισ 

ανάπτυξθσ των διάςπαρτων οικιςμϊν, οδιγθςαν τουσ κατοίκουσ τουσ ςτθ 

μετακίνθςθ προσ τα μεγάλα αςτικά κζντρα, αλλά και τθ μετανάςτευςθ προσ χϊρεσ 

του εξωτερικοφ, με αποτζλεςμα τθν εγκατάλειψθ των οικιςμϊν, με τισ ανάλογεσ 

δθμογραφικζσ και οικονομικζσ ςυνζπειεσ.  

1.3.2 Δομέσ Κοινωνικήσ Τποςτήριξησ -Ειδικέσ Κοινωνικέσ Ομάδεσ 

 Ωσ Ευπακείσ Ομάδεσ Ρλθκυςμοφ ορίηονται με βάςθ το άρκρο 1 του Ν. 4019/2011 

οι κοινωνικζσ ομάδεσ των οποίων θ ςυμμετοχι ςτθν κοινωνικι και οικονομικι ηωι 

δυςχεραίνεται, είτε εξαιτίασ κοινωνικϊν και οικονομικϊν προβλθμάτων, είτε 

εξαιτίασ ςωματικισ ι ψυχικισ ι νοθτικισ ι αιςκθτθριακισ αναπθρίασ, είτε εξαιτίασ 

απρόβλεπτων γεγονότων, τα οποία επθρεάηουν τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ 

τοπικισ ι ευρφτερα περιφερειακισ οικονομίασ. Διακρίνονται ςε δφο κατθγορίεσ:  

α) Στισ «Ευάλωτεσ Ομάδεσ Ρλθκυςμοφ» ανικουν οι ομάδεσ εκείνεσ του πλθκυςμοφ 

που θ ζνταξι τουσ ςτθν κοινωνικι και οικονομικι ηωι εμποδίηεται από ςωματικά 

και ψυχικά αίτια ι λόγω παραβατικισ ςυμπεριφοράσ. Σε αυτζσ ανικουν άτομα με 

αναπθρίεσ (ςωματικζσ ι ψυχικζσ ι νοθτικζσ ι αιςκθτθριακζσ), εξαρτθμζνα ι 

απεξαρτθμζνα από ουςίεσ άτομα, οροκετικοί, φυλακιςμζνοι/αποφυλακιςμζνοι, 

ανιλικοι παραβάτεσ.  

β) Στισ «Ειδικζσ Ομάδεσ Ρλθκυςμοφ» ανικουν οι ομάδεσ εκείνεσ του πλθκυςμοφ οι 

οποίεσ βρίςκονται ςε μειονεκτικι κζςθ ωσ προσ τθν ομαλι ζνταξι τουσ ςτθν αγορά 

εργαςίασ, από οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιςμικά αίτια. Σε αυτζσ ανικουν 

ενδεικτικά οι άνεργοι νζοι, οι άνεργεσ γυναίκεσ, οι άνεργοι άνω των πενιντα ετϊν, 

οι μακροχρόνια άνεργοι, οι αρχθγοί μονογονεϊκϊν οικογενειϊν και τα μζλθ 

πολφτεκνων οικογενειϊν, γυναίκεσ κφματα κακοποίθςθσ, οι αναλφάβθτοι, οι 

κάτοικοι απομακρυςμζνων ορεινϊν και νθςιωτικϊν περιοχϊν, τα άτομα με 

πολιτιςμικζσ ιδιαιτερότθτεσ, οι μετανάςτεσ και οι πρόςφυγεσ 

Το γεγονόσ ότι οι ΟΤΑ ά βακμοφ αποτελοφν τον πρϊτο βακμό αυτοδιοίκθςθσ και  

τθσ εγγφτθτασ τουσ ςτο πολίτθ ζχουν πλθρζςτερθ και ουςιαςτικι πλθροφόρθςθ 
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αλλά και τα μζςα για τθν δραςτθριοποίθςθ ςτον ευαίςκθτο τομζα των κοινωνικϊν 

παροχϊν και γενικότερα ηθτθμάτων που άπτονται τθσ πολιτείασ των πολιτϊν. Ο 

όροσ Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ ι Επιχειρθματικι Κοινωνικι Ευκφνθ αναφζρεται 

ςτισ ενζργειεσ που αποςκοποφν ςτθ ςυμβολι αντιμετϊπιςθσ κοινωνικϊν και 

περιβαλλοντικϊν ηθτθμάτων, ςτθν περιοχι δραςτθριοποίθςθσ ενόσ οργανιςμοφ.  Θ 

λειτουργία του Διμου, εκ του ρόλου του, είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ με τθν 

κοινωνία των πολιτϊν. Αναγνωρίηοντασ επομζνωσ τθν ευκφνθ που του αναλογεί, 

απζναντι ςτθν κοινωνία και το περιβάλλον και αποτελϊντασ τον κατεξοχιν 

οργανιςμό ο οποίοσ οφείλει να ενςωματϊςει τουσ κοινωνικοφσ και 

φιλοπεριβαλλοντικοφσ ςτόχουσ ςτθν κακθμερινι του δραςτθριότθτα , μεριμνά για 

τθν κοινωνικι  πρόνοια και τθν ενςωμάτωςθ πολιτικϊν ίςων ευκαιριϊν ςε τοπικό 

επίπεδο. 

Θ Δθμοτικι Αρχι αναγνωρίηοντασ τθν ςθμαντικότθτα του ρόλου των κοινωνικϊν 

υπθρεςιϊν του Διμου ζχει ιδθ προχωριςει ςτθν πραγματοποίθςθ των ενεργειϊν 

που απαιτοφνται για τθν δθμιουργία για τθν δθμιουργία κοινωνικισ Σφμπραξθσ για 

το επιςιτιςτικό πρόγραμμα του νζου Ευρωπαϊκοφ ταμείου FEAD, τθν δθμιουργία 

Αναπτυξιακισ Σφμπραξθσ για τθν ςτιριξθ του κεςμοφ των κοινωνικϊν 

επιχειριςεων, τθν ανάπτυξθ μθχανιςμοφ ςτιριξθσ για τθν απόδοςθ του κατϊτατου 

εγγυθμζνου ειςοδιματοσ και ενεργοποιεί τισ υπθρεςίεσ του Διμου για τθν ςτιριξθ 

όλων των δράςεων κοινωνικισ πολιτικισ που υπάρχουν ςτο Διμο.   

Δράςεισ ςτα πλαίςια τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ του Διμου Καρπενθςίου:   

Λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ που βιϊνει θ χϊρα μασ τα τελευταία χρόνια, ο Διμοσ 

Καρπενθςίου ανζπτυξε δομζσ και δράςεισ για τθν κοινωνικι ςυνοχι και τθν 

εξάλειψθ τθσ φτϊχιασ ςε επίπεδο Διμου όπωσ: Δθμοτικόσ λαχανόκθποσ, 

Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φροντιςτιριο.  

Τα κοινωνικά παντοπωλεία που κεςμοκετικθκαν επιςιμωσ με το άρκρο 2, του Ν. 

4071/2012, ςυμβάλλουν ςτθν καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ και του κοινωνικοφ 

αποκλειςμοφ, ςτθν ανακοφφιςθ των ευπακϊν κοινωνικϊν ομάδων αλλά και ςτθν 

ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ μζςα από τθν ςυλλογικι εκελοντικι προςπάκεια. 

Λδρφοντασ και λειτουργϊντασ το Κοινωνικό Ραντοπωλείο ο Διμοσ Καρπενθςίου, 
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ςτθρίηει τουσ πολίτεσ που αδυνατοφν να καλφψουν τισ βαςικζσ τουσ ανάγκεσ, 

κυρίωσ αυτϊν που είναι οικονομικά αδφναμοι, δρϊντασ με τρόπο δθμιουργικό και 

ουςιαςτικό για τουσ αςκενζςτερα κοινωνικά κατοίκουσ του. Ρεριςςότερο από όλα 

δίνεται ςε αυτοφσ τουσ ανκρϊπουσ θ ϊκθςθ να κερδίςουν ι να ανακτιςουν ζνα 

αξιοπρεπζσ βιοτικό επίπεδο. Το Κοινωνικό Ραντοπωλείο παρζχει δωρεάν 

τυποποιθμζνα είδθ διατροφισ, ζνδυςθσ, παιχνίδια, ςχολικά, είδθ οικιακοφ 

εξοπλιςμοφ, κ.ά. ςτουσ αποδεδειγμζνα οικονομικά  αδφναμουσ κατοίκουσ. Το 

Κοινωνικό Ραντοπωλείο ςτθρίηουν εκελοντικζσ προςφορζσ, ειςφορζσ, τόςο ςε 

είδοσ όςο και ςε χριμα, από επιχειριςεισ, εταιρείεσ, οργανϊςεισ, ςυλλόγουσ, 

ςωματεία, ιδρφματα, ιδιϊτεσ και δωρεζσ, χορθγίεσ και άλλεσ εκελοντικζσ 

προςφορζσ, αλλά και ο ίδιοσ ο Διμοσ, προκειμζνου να ενιςχφεται διαρκϊσ το 

επίπεδο των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. Οι επιχειρθματίεσ τθσ πόλθσ και τθσ 

ευρφτερθσ περιοχισ με τθν ςτιριξθ του κεςμοφ αυτοφ αποδεικνφουν τθν μεγάλθ 

ςυναίςκθςθ τθσ Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ τουσ. Θ λειτουργία κακορίηεται από 

τον Κανονιςμό λειτουργίασ του, από το Δθμοτικό Συμβοφλιο. Θ 

αποτελεςματικότθτα τθσ λειτουργίασ του κρίνεται από τθν μεγάλθ ςυμμετοχι τθσ 

ίδιασ τθσ κοινωνίασ.   Το Κοινωνικό Φροντιςτιριο, που παρζχει βοικεια ςε μακθτζσ, 

για τα μακιματα και για ξζνεσ γλϊςςεσ και λειτουργεί με τθν προςφορά των 

επαγγελματιϊν του χϊρου. 

Στθ Δθμοτικι Ενότθτα Καρπενθςίου λειτουργεί ακόμθ  ΚΑΡΘ, βρεφονθπιακοί 

ςτακμοί και το πρόγραμμα «Βοικεια ςτο Σπίτι». Στισ υπόλοιπεσ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ 

λειτουργεί μόνο το πρόγραμμα «Βοικεια ςτο Σπίτι» και καμία άλλθ οργανωμζνθ 

υποδομι κοινωνικισ πρόνοιασ. Ωςτόςο, από το διοικθτικό κζντρο του Καρπενθςίου 

υποςτθρίηονται όλοι οι δθμότεσ ςτο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ των κοινωνικϊν 

δράςεων.  

 Θ περίκαλψθ των δθμοτϊν ςτισ Δ.Ε. καλφπτεται είτε από τα τοπικά αγροτικά 

ιατρεία, όπου υπάρχουν, είτε από τον αγροτικό γιατρό που επιςκζπτεται τα χωριά 

μια φορά τθν εβδομάδα. Σε περίπτωςθ που παραςτεί ανάγκθ οι κάτοικοι 

μεταβαίνουν ςτο Νοςοκομείο Καρπενθςίου. 

Ρζραν των ανωτζρω ςτο Διμο Καρπενθςίου λαμβάνουν χϊρα οι εξισ κοινωνικζσ 

δράςεισ: Διανομι Πετρελαίου και Καυςόξυλων, Ροφχα και Παιχνίδια Αγάπθσ, 
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Γεφματα Αγάπθσ, Προϊόντα χωρίσ μεςάηοντεσ. Πςον αφορά τθν εκπαίδευςθ 

λειτουργοφν τα προγράμματα Δια Βίου Μάκθςθσ από το ΛΝΕΔΛΒΘΜ.  

Επιπλζον ςτο Διμο Καρπενθςίου μζςω τθσ Κοινωφελοφσ Επιχείρθςθσ, Ρολιτιςμοφ, 

Ραιδείασ,  Ρροςταςίασ *Ε.Κ.Ε.Ρ.Ρ.Ρ.Α.ΔΘ.Κ.] λειτουργεί Κζντρο Δθμιουργικισ 

Απαςχόλθςθσ Ραιδιϊν *ΚΔΑΠ+ κακϊσ και Κζντρο Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ 

Ραιδιϊν με Ειδικζσ Ανάγκεσ *ΚΔΑΠ ΜΕΑ]. Το τελευταίο διάςτθμα λειτουργεί και 

χολι Γονζων για τθν ενθμζρωςθ μζςω προγραμμάτων τθσ ςτιριξθσ τθσ 

οικογζνειασ και του γονεϊκοφ ρόλου . 

Ο Διμοσ Καρπενθςίου ςυμμετζχει ςτθν υλοποίθςθ  Τοπικϊν Σχεδίων Δράςθσ για 

τθν Απαςχόλθςθ (ΣΟΠ.Α) που απευκφνονται ςε ειδικζσ ομάδεσ ανζργων.  

1.3.4 Τποδομέσ Εκπαίδευςησ 

Στισ περιςςότερεσ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ, με εξαίρεςθ τισ Δ.Ε. Καρπενθςίου, Ροταμιάσ 

και Φουρνά, δεν λειτουργοφν τα περιςςότερα εκπαιδευτικά ιδρφματα. Βεβαίωσ 

υπάρχουν οι κτθριακζσ υποδομζσ οι οποίεσ χριηουν ςυντιρθςθσ και αξιοποίθςισ 

τουσ. 

Οι ανάγκεσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ καλφπτονται ωσ επί το πλείςτον από τθ 

Δ.Ε. Καρπενθςίου. Επιπλζον, προγραμματίηεται θ λειτουργία προγράμματοσ 

επιμόρφωςθσ ενθλίκων ςτα πλαίςια ενόσ Σχολείου 2θσ Ευκαιρίασ για όςουσ 

δθμότεσ δεν ζχουν φοιτιςει ςτθν βαςικι και μζςθ εκπαίδευςθ (γυμνάςιο – λφκειο). 

Οι δομζσ εκπαίδευςθσ ςε λειτουργία του Διμου Καρπενθςίου καταγράφονται ςτον 

παρακάτω πίνακα:  

 

Δομι Περιγραφι 

ΒΕΦΟΝΘΡΛΑΚΟΛ ΣΤΑΚΜΟΛ 

Ραιδικοί  Στακμοί Διμου Καρπενθςίου Λειτουργοφν τζςςερα τμιματα ςτθ 
Δ.Ε. Καρπενθςίου. 

Βρεφονθπιακόσ Στακμόσ Ο.Α.Ε.Δ. Μζςω προγραμματικισ Σφμβαςθσ 
με τον Ο.Α.Ε.Δ. ςτο Βρεφονθπιακό 
του Στακμό εξυπθρετοφνται και 
ςαράντα (40) παιδιά δθμοτϊν μθ 
δικαιοφχων του Ο.Α.Ε.Δ. 
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Δομι Περιγραφι 

ΝΘΡΛΑΓΩΓΕΛΑ 

Δθμοτικι Ενότθτα Καρπενθςίου Λειτουργοφν ςυνολικά πζντε (5) 
νθπιαγωγεία  

Τοπικι Κοινότθτα Φουρνάσ Λειτουργεί ζνα (1) νθπιαγωγείο 

Τοπικι Κοινότθτα Μεγάλου Χωριοφ Λειτουργεί ζνα (1) νθπιαγωγείο 

ΔΘΜΟΤΛΚΑ ΣΧΟΛΕΛΑ 

Δθμοτικι Ενότθτα Καρπενθςίου Λειτουργοφν τζςςερα (4) δθμοτικά 
ςχολεία 

 
Τοπικι Κοινότθτα Φουρνάσ 
 

Λειτουργεί ζνα (1) Δθμοτικό Σχολείο 

Τοπικι Κοινότθτα Κλειτςοφ Λειτουργεί ζνα (1) Δθμοτικό Σχολείο 

Τοπικι Κοινότθτα Μεγάλου Χωριοφ Λειτουργεί ζνα (1) Δθμοτικό Σχολείο 

Τοπικι Κοινότθτα Στενϊματοσ Λειτουργεί ζνα (1) Δθμοτικό Σχολείο 

ΓΥΜΝΑΣΛΑ –ΛΥΚΕΛΑ 
Δθμοτικι Ενότθτα Καρπενθςίου Λειτουργοφν δφο (2) Γυμνάςια και 

δφο (2 Λφκεια  (Γενικό Λφκειο και 
ΕΡΑΛ+ 

Τοπικι Κοινότθτα Φουρνάσ Λειτουργεί ζνα (1) Γυμνάςιο όπου 
ςτεγάηονται και οι τρεισ τάξεισ του 
Ενιαίου Λυκείου 

 

Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ  

 Στθν πόλθ του Καρπενθςίου εδρεφει το Τμιμα Δαςοπονίασ & Διαχείριςθσ Φυςικοφ 

Ρεριβάλλοντοσ  τθσ  Σχολισ Τεχνολογίασ Γεωπονίασ και Τεχνολογίασ Τροφίμων - 

Διατροφισ, το οποίο ανικει ανικει ςτο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Μδρυμα (Τ.Ε.Λ) 

Στερεάσ Ελλάδασ (Ραράρτθμα Καρπενθςίου). Το Τμιμα αρχικά ιδρφκθκε το 1983 

ενταγμζνο ςτθ Σχολι Τεχνολόγων Γεωπονίασ του Τ.Ε.Λ. Μεςολογγίου. Με αυτό το 

κακεςτϊσ λειτοφργθςε μζχρι το 1994. Στθ ςυνζχεια εντάχκθκε ςτο νεοϊδρυκζν Τ.Ε.Λ. 

Λαμίασ ενϊ το 2013 τα Τ.Ε.Λ. Λαμίασ και Χαλκίδασ ςυγχωνεφκθκαν ςε Τ.Ε.Λ. Στερεάσ 

Ελλάδασ. Το Τμιμα Δαςοπονίασ & Διαχείριςθσ Φυςικοφ Ρεριβάλλοντοσ ςτοχεφει 

ςτθν παροχι εκπαίδευςθσ ανϊτατου επιπζδου εφαρμοςμζνθσ επιςτθμονικισ 
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γνϊςθσ ςτθ Δαςοπονία και ςτο Φυςικό Ρεριβάλλον, ενϊ ταυτόχρονα προωκεί 

ςφγχρονεσ δαςοπονικζσ τεχνολογικζσ δεξιότθτεσ. Το Τμιμα ςυμμετζχει ενεργά ςε 

Ευρωπαϊκά Ερευνθτικά Ρρογράμματα και ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθν εφαρμοςμζνθ 

δαςικι ζρευνα ςτθν Ελλάδα. Ακόμθ αναπτφςςει ςυνεργαςίεσ με άλλα Ανϊτατα 

Εκπαιδευτικά Λδρφματα τθσ Ελλάδασ και άλλων χωρϊν, κακϊσ και με Φορείσ και 

επιχειριςεισ ςυναφείσ με τθν Δαςοπονία. 

1.3.5 Πολιτιςτικέσ Εγκαταςτάςεισ – Δραςτηριότητεσ  

Σε γενικζσ γραμμζσ οι Δθμοτικζσ Ενότθτεσ δεν διακζτουν πολιτιςτικζσ υποδομζσ, το 

οποίο κενό καλφπτεται με πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ.   

Ενδεικτικά,  

 ςτθ Δ.Ε. Ποταμιάσ υπάρχουν δφο Λαογραφικά Μουςεία (ζνα ςτο Ραλαιό 

Μικρό κι ζνα ςτο Μεγάλο Χωριό) τα οποία ανικουν ςε Συλλόγουσ και όχι 

ςτο Διμο. Πςον αφορά τισ πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ που λαμβάνουν χϊρα, 

αυτζσ αφοροφν ςε μουςικζσ και χορευτικζσ βραδιζσ. 

 ςτθ Δ.Ε. Κτθμενίων, και ςυγκεκριμζνα ςτουσ Δομιανοφσ βρίςκεται το 

Μοναςτιρι των Δομιανϊν, χτιςμζνο ςτθ μνιμθ τθσ Κοιμιςεωσ τθσ 

Κεοτόκου, θ Ραναγία θ "Δομνιανίτιςςα", που πανθγυρίηει ςτισ 15 

Αυγοφςτου με κοςμοςυρροι και διακζτει αξιόλογεσ τοιχογραφίεσ του 1787 

που εντυπωςιάηουν. Οι πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ που λαμβάνουν χϊρα, 

αφοροφν ςτθν Γιορτι του Κάςτανου θ οποία γίνεται τον Οκτϊβριο και ςε 

διάφορα παραδοςιακά γλζντια το καλοκαίρι.   

 ςτθ Δ.Ε. Δομνίςτασ, καταγράφονται δφο Λαογραφικά Μουςεία (Δομνίςτα, 

Άμπλιανθ) κακϊσ και το ιςτορικό κτίριο του Σχολείου ςτο Κρίκελλο. Κάκε 

χρόνο φιλοξενείται ςτο Κρίκελο ςτο χϊρο τθσ Ρολιτιςτικισ Λζςχθσ 

Αγροπαίδων Ζκκεςθ Φωτογραφίασ. Οι πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ που 

λαμβάνουν χϊρα, αφοροφν ςτθν Γιορτι του Τςίπουρου, θ οποία γίνεται τθν 

τελευταία Κυριακι του Οκτϊβρθ, τον εορταςμό τθσ κιρυξθσ τθσ ζνοπλθσ 

εκνικισ αντίςταςθσ από τον Άρθ Βελουχιϊτθ τον Λοφνιο του 1942 κατά των 

Γερμανϊν κατακτθτϊν, τον εορταςμό τθσ νικθφόρασ μάχθ των Αιτωλϊν-
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Ευρυτάνων εναντίον των επιδρομζων Γαλατϊν το 279 π.Χ. ςτθν τοποκεςία 

«ΚΟΚΚΑΛΛΑ» και διάφορα παραδοςιακά Λαϊκά – Κρθςκευτικά πανθγφρια. 

 ςτθ Δ.Ε. Φουρνάσ, ςτισ πολιτιςτικζσ υποδομζσ τθσ Δ.Ε. ςυγκαταλζγονται δφο 

εκκεςιακοί χϊροι Βυηαντινισ και Μεταβυηαντινισ Ρεριόδου. Ετθςίωσ 

λαμβάνουν χϊρα πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ από ςυλλόγουσ τθσ περιοχισ, 

όπωσ το Σφλλογο Γυναικϊν και το Σφλλογο Απανταχοφ Φουρνιωτϊν. Οι 

εκδθλϊςεισ αφοροφν πρόςωπα και γεγονότα τθσ περιοχισ. Αξιοςθμείωτο 

είναι και το νειοϊδρυκζν Ρολιτιςτικό Κζντρο Βράχασ από τον οικείο  

Ρολιτιςτικό Σφλλογο.  

1.3.6  Μουςεία 

 ΜΜοουυςςεείίοο  ΚΚααρρππεεννθθςςίίοουυ: Εκτίκενται προςωπικά αντικείμενα των 

Κωνςταντίνου και Αλζξανδρου Τςάτςου και ςπάνιοι χάρτεσ που δωρίςτθκαν 

ςτο Μουςείο από τθν οικογζνεια Τςάτςου. 

 ΛΛααοογγρρααφφιικκόό  μμοουυςςεείίοο  ΜΜεεγγάάλλοουυ  ΧΧωωρριιοοφφ: Ζνα πρότυπο Μουςείο που μζςα 

από τα πλοφςια εκκζματά του αναβιϊνει το παρελκόν και αναδεικνφει τθν 

πολιτιςτικι ςυνζχεια και εξζλιξθ τθσ περιοχισ. Φιλοξενεί παραδοςιακζσ 

ςτολζσ, είδθ οικιακισ χριςθσ, ζργα καλλιτεχνικισ δθμιουργίασ και απζχει 

μόλισ 14χλμ. από το Καρπενιςι. 

 ΜΜοουυςςεείίοο  ΕΕκκννιικκιισσ  ΑΑννττίίςςττααςςθθσσ  ΚΚοορρυυςςχχάάδδωωνν: Το ιςτορικό ςχολείο των 

Κορυςχάδων που το 1944, κατά τθ διάρκεια του Β’ Ραγκοςμίου Ρολζμου, 

φιλοξζνθςε τισ εργαςίεσ του Εκνικοφ Συμβουλίου, ςιμερα ςτεγάηει το 

Μουςείο Εκνικισ Αντίςταςθσ. 

 ΜΜοουυςςεείίοο  ςςττοο  ΠΠααλλιιόό  ΜΜιικκρρόό  ΧΧωωρριιόό: Στεγάηεται ςτο παλιό ςχολείο του χωριοφ 

και αποτελείται από τρεισ αίκουςεσ ςτισ οποίεσ εκτίκεται ςπάνιο 

φωτογραφικό υλικό από τθν κατολίςκθςθ του χωριοφ το 1963, 

φωτογραφικό υλικό και εκκζματα από τθν αντίςταςθ, κομμάτια από το 

τυπογραφείο που υπιρχε, ςυγγράμματα τθσ εποχισ, παραδοςιακζσ ςτολζσ, 

αντικείμενα λαογραφικισ τζχνθσ, αρχαία εκκζματα, κεραμικά. Θ ςυλλογι 

των εκκεμάτων προζρχονται από δωρεζσ Μικροχωριτϊν. 
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 ΜΜοουυςςεείίοο  ΜΜοοννααςςττθθρρίίοουυ  ΠΠρροουυςςςςοοφφ: Φιλοξενεί βιβλία του 15ου και 16ου 

αιϊνα, χειρόγραφουσ κϊδικεσ, τοπογραφθμζνα βιβλία, ζνα ςπακί του 1821 

που ίςωσ να ιταν του Καραϊςκάκθ και πολλά άμφια. 

 ΆΆγγιιοοσσ  ΛΛεεωωννίίδδθθσσ: Αναςκαφζσ ςτα δυτικά του χωριοφ Κλαυςί ζφεραν ςτθν 

επιφάνεια ςθμαντικό τμιμα του ψθφιδωτοφ δαπζδου του Άρθ Λεωνίδθ , 

ενόσ μεγάλου και πολυτελοφσ Ραλαιοχριςτιανικοφ Ναοφ του 5ου μ.Χ. αιϊνα. 

 ΛΛααοογγρρααφφιικκόό  ΜΜοουυςςεείίοο  ΑΑγγίίαασσ  ΣΣρριιάάδδαασσ: Στεγάηεται ςτο Δθμοτικό Σχολείο τθσ 

Αγίασ Τριάδασ. Στο Μουςείο μπορεί κανείσ να δει παραδοςιακζσ ςτολζσ, 

παραδοςιακά αντικείμενα και εργαλεία. Στον ίδιο χϊρο ςτεγάηεται και το 

Μουςείο Τςάτςου, το οποίο είναι αφιερωμζνο ςτον Αλζξανδρο και 

Κωνςταντίνο Τςάτςο, που ζλκουν τθν καταγωγι τουσ από τθν Αγία Τριάδα. 

Ακόμθ, φιλοξενοφνται εκκζματα λαογραφικοφ ενδιαφζροντοσ του 

Καραπιπζρειου Ρνευματικοφ Λδρφματοσ. 

Θ ανωτζρω καταγραφι των πολιτιςτικϊν χϊρων αλλά και των μουςειακϊν 

ςυλλογϊν δεν είναι εξαντλθτικι. Ιδθ ο Διμοσ Καρπενθςίου προχωρά ςε 

αξιοποίθςθ του ςυνόλου τθσ ςχετικισ καταγραφισ που ζχει λάβει χϊρα ςτο πλαίςιο 

εκπόνθςθσ των ΣΧΟΟΑΡ για τθν ςφνταξθ ολοκλθρωμζνου καταλόγου πολιτιςτικϊν 

χϊρων, ιςτορικϊν μνθμείων και μουςειακϊν ςυλλογϊν του Διμου.  

1.3.7 Αθλητικέσ Εγκαταςτάςεισ και Δραςτηριότητεσ  

 Ο Διμοσ Καρπενθςίου με επίκεντρο τον άνκρωπο και ςκοπό τθν καλλιζργεια του 

ακλθτικοφ πνεφματοσ και τθν προςφορά του μζγιςτου δυνατοφ επίπεδου 

υπθρεςιϊν άκλθςθσ που να ανταποκρίνονται ςτισ προςωπικζσ τουσ ανάγκεσ των 

δθμοτϊν, μεριμνά για τθν λειτουργία άρτιων, αςφαλϊν και ςφγχρονων ακλθτικϊν 

εγκαταςτάςεων για τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων και δραςτθριοτιτων άκλθςθσ 

που ςτοχεφοντασ ςτθν βελτίωςθ τθσ  ποιότθτα ηωισ των πολιτϊν, ςτθν ανάδειξθ 

νζων ταλζντων  και ςτθν ανάπτυξθ του Ακλθτικοφ τουριςμοφ. Οι παρεχόμενεσ 

υπθρεςίεσ του Διμου ςτον τομζα του ακλθτιςμοφ ςτοχεφουν ςτθν εξυπθρζτθςθ 

του κοινωνικοφ ςυμφζροντοσ τθσ πόλθσ μασ, ςτθν ανάπτυξθ του ακλθτικοφ 

πνεφματοσ και ςτθν ανάδειξθ τθσ νεολαίασ μζςα από τον ακλθτιςμό.  
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Με ςκοπό τθν ανάδειξθ του κομβικοφ ρόλου του Διμου Καρπενθςίου ςτθν 

ευρφτερθ περιοχι τθσ Ευρυτανίασ πραγματοποιείται διερεφνθςθ των προοπτικϊν 

ανάπτυξθσ του Ακλθτικοφ Τουριςμοφ με ζμφαςθ ςτα ομαδικά ακλιματα. 

Αναδεικνφεται θ ανάγκθ υλοποίθςθσ νζου μοντζλου ακλθτικισ τουριςτικισ 

ανάπτυξθσ, που κα ενςωματϊνει τισ κοινωνικοοικονομικζσ και περιβαλλοντικζσ 

ςυνκικεσ του προοριςμοφ, με απϊτερο ςτόχο τθν ολοκλιρωςθ των δράςεων που 

απαιτοφνται για τθν ανάπτυξθ του Ακλθτικοφ Τουριςμοφ. Με μοναδικι εξαίρεςθ τθ 

Δ. Ε. Καρπενθςίου, ςτισ υπόλοιπα Δθμοτικά Διαμερίςματα δεν υπάρχουν 

οργανωμζνεσ ακλθτικζσ υποδομζσ.   

Στθ Δ.Ε. Καρπενθςίου λειτουργοφν: 

Κζντρο Προετοιμαςίασ Ακλθτών το οποίο χρθςιμοποιείται από τισ εκνικζσ ομάδεσ 

ποδοςφαίρου και μπάςκετ, πρωτακλθτζσ ςτίβου και ολυμπιονίκεσ και 

περιλαμβάνει: 

 Εγκαταςτάςεισ ακλθμάτων ανοιχτϊν χϊρων (Γιπεδο ποδοςφαίρου, ςτίβοσ 

400 μζτρα, γιπεδο ρίψεων (με χλοοτάπθτα), εννζα γιπεδα ακλοπαιδιϊν: 

Μπάςκετ, Βόλεϊ, Τζνισ, Χάντμπολ, Ειδικό φυςικό περιφερειακό δρόμο για 

jogging, μικουσ 2 χιλιομζτρων) 

 Εγκαταςτάςεισ ακλθτικϊν κλειςτϊν χϊρων (αποδυτιρια, αίκουςα ομαδικϊν 

ακλθμάτων: Μπάςκετ, Βόλεϊ, Χάντμπολ, τρεισ αίκουςεσ βαρζων ακλθμάτων: 

Ράλθ, Ρυγμαχία, Άρςθσ βαρϊν, τηοφντο, ευκεία ςτίβου 80 μζτρα και τριϊν 

διαδρομϊν, δφο αίκουςεσ εκγφμναςθσ για φυςικι κατάςταςθ, αποδυτιρια, 

ςάουνα, γραφεία ομοςπονδιϊν, αίκουςα φυςικοκεραπείασ, ιατρικό 

Εργομετρικό Κζντρο, γραφεία διοίκθςθσ) 

 Κολυμβθτιριο 

 Χιονοδρομικό Κζντρο 
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Τποενότθτα 4: Αναπτυξιακι Φυςιογνωμία τθσ Περιοχισ 

1.4.1 Πρωτογενήσ Σομέασ Παραγωγήσ 

Γεωργία 

Θ γεωργικι παραγωγι, είναι περιοριςμζνθ αν και  οι εκτάςεισ που καλλιεργοφνται 

με τα ςυγκεκριμζνα είδθ είναι μεγαλφτερεσ, δεν υπάρχει  ωςτόςο ςυςτθματικι 

καταγραφι τθσ πραγματικότθτασ του αγροτικοφ χϊρου εκτόσ από τθν ετιςια 

ςτατιςτικι καταγραφι ςτθν οποία καταγράφεται και θ παραγωγι από νοικοκυριά 

που παράγουν παραδοςιακά και όχι οργανωμζνα αγροτικά προϊόντα (λαχανικά, 

όςπρια, φροφτα, κτθνοτροφικά φυτά, κάςτανα, καρφδια) για αυτοκατανάλωςθ. Οι 

ποςότθτεσ που οδθγοφνται ςτο εμπόριο από προϊόντα όπωσ φαςόλια, κάςτανα και 

καρφδια δεν είναι εφικτό να προςδιοριςτοφν. 

Κτθνοτροφία 

Στο Διμο Καρπενθςίου υπάρχουν 176 κτθνοτροφικζσ εκμεταλλεφςεισ, με ηωικό 

κεφάλαιο που κυμαίνεται από 11 αιγοπρόβατα ι 3 βοοειδι ζωσ 470 αιγοπρόβατα ι 

99 Βοοειδι. Το Ηωικό κεφάλαιο του Διμου Καρπενθςίου ανζρχεται ςυνολικά ςε 

12.942 αιγοπρόβατα, 1372 Βοοειδι. Το ηωικό κεφάλαιο προςεγγίηεται με ςχετικι 

ακρίβεια από τισ δθλϊςεισ ηωικοφ κεφαλαίου ζτουσ 2014 για χριςθ βοςκοτόπων. Θ 

ζκταςθ που διατίκεται για βοςκι είναι 286.850 ςτρζμματα και από αυτι οι 

κτθνοτρόφοι χρθςιμοποίθςαν το ζτοσ 2014 είτε με δικαίωμα βοςκισ είτε κατόπιν 

ενοικίαςθσ, 67490 ςτρζμματα. Βοςκότοπο χρθςιμοποίθςαν ςυνολικά 227 

κτθνοτρόφοι με 22.592 αιγοπρόβατα και  1861 βοοειδι.  Από αυτοφσ οι 50 είναι 

μετακινοφμενοι κτθνοτρόφοι από άλλουσ διμουσ  με ζνα αξιόλογο ςε αρικμό ηϊων 

(9650 αιγοπρόβατα, 491 βοοειδι. Από ςτοιχεία του Μθτρϊου Μελιςςοκόμων που 

τθρείται ςτθν Ρεριφερειακι Ενότθτα Ευρυτανίασ οι μελιςςοκομικζσ εκμεταλλεφςεισ 

(με περιςςότερα από 10 μελίςςια) είναι 55, με 4855 μελίςςια ςυνολικά. 

Ιχκυοκαλλιζργεια 

Σθμαντικι είναι και θ ιχκυοκαλλιζργεια, ζνασ αναπτυςςόμενοσ κλάδοσ ο οποίοσ 

αποτελείται κυρίωσ από τθν πεςτροφοκαλλιζργεια. Μονάδεσ ιχκυοκαλλιζργειεσ 
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δραςτθριοποιοφνται ςτισ ΔΕ Καρπενθςίου, Ροταμιάσ και Κτθμενίων με τθν 

δυνατότθτα ετιςιασ  παραγωγισ να αγγίηει τουσ 36 τόνουσ. 

Δαςοκομία 

Τα δάςθ τθσ Ευρυτανίασ αποτελοφν το ςπουδαιότερο φυςικό πόρο και υπάρχουν 

μεγάλεσ δυνατότθτεσ ορκολογικότερθσ και αποτελεςματικότερθσ εκμετάλλευςθσ 

του δαςικοφ πλοφτου. Θ κφρια παράγωγθ είναι θ ξυλεία ελάτθσ. Σθμαντικζσ είναι οι 

δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ ςυνδζονται με το δαςικό πλοφτο τθσ περιοχισ. Οι ορεινοί 

όγκοι τθσ Ευρυτανίασ προςφζρονται για πολλζσ εκμεταλλεφςεισ (ςτρογγυλι ξυλεία, 

ρθτίνθ, καυςόξυλα, πολλαπλαςιαςμό ειδϊν, ελεγχόμενθ κιρα), εν τοφτοισ, θ 

αξιοποίθςθ τουσ είναι περιοριςμζνθ. Τα είδθ που κυριαρχοφν είναι το ζλατο και ςε 

οριςμζνεσ περιοχζσ το πεφκο. Σφμφωνα με πρόςφατα ςτοιχεία από το Δαςαρχείο 

Ευρυτανίασ τα κφρια δαςοκομικά προϊόντα είναι ξυλεία ελάτθσ (διαφόρων 

διαςτάςεων και κατθγοριϊν ποιότθτασ π.χ. τεχνθτι ξυλεία ελάτθσ, καυςόξυλα 

ελάτθσ, βιομθχανικό ξφλο ελάτθσ), τα καυςόξυλα δρυόσ τα οποία μποροφν βάςθ 

διαχειριςτικϊν μελετϊν να απολαμβάνονται ςε μικρζσ ςχετικά ποςότθτεσ και 

διάφορα άλλα δευτερεφοντα δαςικά προϊόντα όπωσ καυςόξυλα πρίνου 

υλοτομθκζντα από τουσ 25 Δαςικοφσ Συνεταιριςμοφσ του Διμου, καυςόξυλα 

ελάτθσ υλοτομθκζντα από μικροχλοτόμουσ, καυςόξυλα πρίνου αριάσ δρυόσ και 

πλατάνου υλοτομθκζντα από μικροχλοτόμουσ, δζντρα Χριςτουγζννων ελάτθσ, 

καλλωπιςτικοί κλάδοι (ελάτθσ, κουμαριάσ, αρκουδοποφρναρο), ιξόσ (VISCUM 

ALBUM) κακϊσ και άλλα προϊόντα όπωσ κάμνοι, φρφγανα, φυτόχωμα, κϊνοι, 

φλοιόσ μελιάσ, ςπόροι, λοιποί καλλωπιςτικοί κλϊνοι κ.λπ. και ςε ποςότθτεσ τζτοιεσ 

ϊςτε να μθν βλάπτεται θ παραγωγικότθτα των δαςϊν. 

Ορυκτόσ πλοφτοσ 

Στον Διμο Καρπενθςίου υπάρχουν λατομεία ςχιςτολικικϊν πλακϊν και 

ςυγκεκριμζνα ςτθν περιοχι Ρρουςοφ και ςτο Καρπενιςι. 

1.4.2 Δευτερογενήσ Σομέασ Παραγωγήσ 

Στον Δευτερογενι τομζα δραςτθριοποιοφνται μικρζσ μεταποιθτικζσ επιχειριςεισ. 

Ρρόκειται για δραςτθριότθτεσ του κλάδου τοπικϊν προϊόντων με ζμφαςθ ςτα 

τυροκομικά , γαλακτοκομικά και δαςικά προϊόντα. 
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Θ μεταποιθτικι δραςτθριότθτα ςε αγροτικά προϊόντα εςτιάηεται κυρίωσ ςε τοπικά 

εργαςτιρια μικρϊν οικογενειακϊν επιχειριςεων. Τα προϊόντα αυτά είναι κυρίωσ 

γλυκά κουταλιοφ (μεταποίθςθ φροφτων/τυποποίθςθ), μζλι , λουκάνικα, αλλαντικά, 

χυλοπίτεσ, τραχανάσ, βότανα και τςάι, ποτά (κραςί,τςίπουρο,κράνι,μοφρο) και 

τυριά 

Σθμαντικό ρόλο ςτθν τοπικι οικονομία διαδραματίηουν οι Συνεταιριςμοί 

(Γυναικείοσ για τθν παραγωγι-προϊκθςθ παραδοςιακϊν εδεςμάτων, αγροτικοί, 

δαςικοί, κτθνοτροφικοί). 

Οι κυριότεροι περιοριςτικοί παράγοντεσ ςτθν ανάπτυξθ του κλάδου τθσ 

μεταποίθςθσ είναι θ ζλλειψθ ντόπιων πρϊτων υλϊν, το μικρό μζγεκοσ τθσ τοπικισ 

αγοράσ, οι μεγάλεσ αποςτάςεισ από τα μεγάλα καταναλωτικά κζντρα τθσ χϊρασ και 

οι δυςχζρειεσ ςτθν ςυγκοινωνιακι εξυπθρζτθςθ, τόςο ςτο εκνικό όςο και ςτο 

δθμοτικό οδικό δίκτυο. 

1.4.3 Σριτογενήσ Σομέασ Παραγωγήσ 

Ο τριτογενισ τομζασ βαςίηεται κυρίωσ ςτον τουριςμό, ςτισ υπθρεςίεσ και το 

εμπόριο. 

Σουριςμόσ 

Θ Ευρυτανία είναι κατεξοχιν ορεινι περιοχι τθσ χϊρασ με μεγάλο φυςικό κάλλοσ, 

ανζγγιχτεσ περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ και μθδενικοφσ δείκτεσ ρφπανςθσ. Θ περιοχι 

τθσ Ευρυτανίασ ανικει ςτισ πζντε πιο κακαρζσ ςε όλο τον κόςμο, ςε κακαρότθτα 

περιβάλλοντοσ και αποτελεί τθ βάςθ για τισ μετριςεισ πολλϊν ερευνθτικϊν 

κζντρων, κεωρϊντασ ότι θ μόλυνςθ είναι μθδενικι. Στισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 

’90, ςφμφωνα με ζρευνα τθσ επιτροπισ τθσ UNESCO (1991), είχε χαρακτθριςτεί ωσ 

ζνα από τα πζντε κακαρότερα οικοςυςτιματα του πλανιτθ.  

Θ τουριςτικι υποδομι τθσ περιοχισ ςε ςυνδυαςμό με ζνα περιβάλλον ιδιαιτζρου 

φυςικοφ κάλλουσ, ζχουν κατατάξει τθν Ευρυτανία ανάμεςα ςτουσ ςθμαντικότερουσ 

χειμερινοφσ προοριςμοφσ τθσ πατρίδασ μασ.  

Ο τουριςμόσ λαμβάνει χϊρα κυρίωσ κατά τουσ χειμερινοφσ μινεσ, με ςθμαντικζσ 

όμωσ τάςεισ διεφρυνςθσ τθσ χρονικισ περιόδου, είτε λόγω τθσ προτίμθςθσ που 
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εκδθλϊκθκε τελευταίωσ για τθν ανάπτυξθ δεφτερθσ κατοικίασ από αρκετοφσ 

καταγόμενουσ από τθν περιοχι , είτε λόγω τθσ γενικότερθσ άνκθςθσ του τουριςμοφ 

Σαββατοκφριακου ςτθ χϊρα . Ο Διμοσ Καρπενθςίου ζχει καταφζρει να αναπτφξει 

και να ειδικεφεται ςε ειδικζσ και εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ όπωσ: 

Χειμερινόσ τουριςμόσ 

Φυςικά, πρϊτο και καλφτερο ςπορ ςτο οποίο μπορεί να επιδοκεί κανείσ ςτθν 

Ευρυτανία είναι το χειμερινό ςκι. Το χιονοδρομικό κζντρο ςτο Βελοφχι κεωρείται 

ζνα από τα ομορφότερα χιονοδρομικά κζντρα τθσ Ελλάδασ, ςτισ ςφγχρονεσ 

εγκαταςτάςεισ του οποίου μπορεί κάποιοσ να διαςχίςει κατάλευκεσ πλαγιζσ με 

πζδιλα ςκι. 

Εναλλακτικζσ μορφζσ φυςιολατρικοφ τουριςμοφ 

Ολόκλθρθ θ ευρφτερθ περιοχι τθσ Ευρυτανίασ είναι ιδανικι για εναλλακτικζσ 

μορφζσ φυςιολατρικοφ τουριςμοφ όπωσ οι υπαίκριεσ δραςτθριότθτεσ τθσ 

πεηοπορίασ, τθσ αναρρίχθςθσ, τθσ ορεινισ ποδθλαςίασ, τθσ κατάβαςθσ ποταμϊν με 

διάφορα πλωτά μζςα, τθσ ιππαςίασ κ.λπ. Οι προςφορζσ τθσ Ευρυτανίασ ςε φυςικό 

περιβάλλον είναι μοναδικζσ, με τισ περιςςότερεσ περιοχζσ τθσ να παραμζνουν 

παρκζνο μζροσ τθσ χϊρασ. Οι εναλλαγζσ του τοπίου και το κακαρό φυςικό 

περιβάλλον δίνουν ζναν πλοφτο εικόνων, εμπειριϊν και απολαφςεων τθσ μοναδικισ 

ςε ομορφιά φφςθσ, ςτον επιςκζπτθ. Επιπλζον όλθ θ περιοχι βρίκει από αξιοκζατα 

και ιςτορικζσ τοποκεςίεσ (γεφφρια, ςπιλαια κ.α.). 

Ακλθτικόσ Σουριςμόσ και Προπονθτικόσ Σουριςμόσ  

Θ ευρφτερθ περιοχι τθσ Ευρυτανίασ αλλά και ειδικότερα το Καρπενιςι με τισ 

εγκαταςτάςεισ του, αποτελεί ιδανικό ακλθτικό κζντρο για τθν προετοιμαςία 

ακλθτϊν όλων των κατθγοριϊν και επιπζδων λόγω του υψόμετρου τθσ περιοχισ και 

τθσ κακαρότθτα τθσ ατμόςφαιρασ τα οποία ςυντελοφν ςτθ καλφτερθ προετοιμαςία 

όλων των ακλθτϊν. Στον τομζα του Ρροπονθτικοφ Τουριςμοφ, το Καρπενιςι κα 

μποροφςε να αποτελζςει ακλθτικό –προπονθτικό κζντρο, προωκϊντασ ςυνεργαςίεσ 

με ξζνα πρακτορεία, με ςκοπό τθν προςζλκυςθ προπονθτικοφ τουριςμοφ 

προςφζροντασ ελκυςτικά πακζτα, κακϊσ επίςθσ με ςυλλόγουσ/ςωματεία κι Εκνικζσ 
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Ακλθτικζσ Ομοςπονδίεσ για τθν προετοιμαςία των αντίςτοιχων ακλθτικϊν 

αποςτολϊν. Αυτό  μπορεί να πραγματοποιθκεί με τθν ανάπτυξθ δράςεων με ςκοπό 

τθν ανάδειξθ του Διμου ωσ Ακλθτικό Ρροπονθτικό Κζντρο, όπωσ θ αξιοποίθςθ των 

υφιςτάμενων ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων, θ αξιολόγθςθ των απαιτοφμενων 

προδιαγραφϊν των εγκαταςτάςεων, θ ανάπτυξθ ςτρατθγικϊν ςυνεργαςιϊν με 

φορείσ του ακλθτιςμοφ από το Εκνικό και Διεκνζσ περιβάλλον, θ Σφμπραξθ 

Δθμόςιου και Λδιωτικοφ Τομζα (ΣΔΛΤ) για τθν εκμετάλλευςθ του Κζντρου 

Ρροπονθτικοφ Ακλθτικοφ Τουριςμοφ, αλλά και μζςω του Συνεδριακοφ Τουριςμοφ, 

με τθ διεξαγωγι προπονθτικϊν ςυνεδρίων.   

υνεδριακόσ τουριςμόσ 

Οι υποδομζσ τθσ πόλθσ του Καρπενθςίου είναι άρτιεσ για τθ φιλοξενία υψθλϊν 

προδιαγραφϊν ςυνεδρίων, ςυμποςίων και θμερίδων, με ςθμαντικότερθ αυτϊν, το 

κτίριο του Συνεδριακοφ Κζντρου Καρπενθςίου, ςτο οποίο ζχουν πραγματοποιθκεί 

δεκάδεσ ςυνζδρια και παραςτάςεισ. Ο Συνεδριακόσ Τουριςμόσ, μζςα από ςυνζδρια, 

ςυμπόςια, κεματικζσ θμερίδεσ και ςε ςυνδυαςμό με δράςεισ όπωσ, επιςκζψεισ ςτα 

βουνά, ςτα ποτάμια με τα άφκονα νερά, ςτισ ειδυλλιακζσ τοποκεςίεσ ,ςτουσ 

παραδοςιακοφσ οικιςμοφσ και  ςτα ιςτορικά μνθμεία, κα μποροφςε να αποτελζςει 

μια δυναμικι εξζλιξθ τθσ παντοτινισ περιιγθςθσ.  

Θρθςκευτικόσ τουριςμόσ 

Ο Κρθςκευτικόσ τουριςμόσ, γνωρίηει μια αξιοςθμείωτθ άνκθςθ τα τελευταία χρόνια 

με ραγδαία αυξανόμενθ τάςθ ανάπτυξθσ ςε πολλζσ χϊρεσ που διακζτουν τισ 

προχποκζςεισ για να δεχκοφν τουσ επιςκζπτεσ-προςκυνθτζσ ςτθρίηοντασ ζτςι τισ 

εκνικζσ τουσ οικονομίεσ, κακϊσ είναι ςαφζσ πωσ θ ςυςτθματικι εκμετάλλευςι του 

δθμιουργεί οικονομικό προϊόν. Σε όλεσ τισ Δ.Ε. του Διμου Καρπενθςίου υπάρχουν 

πολλά κρθςκευτικά μνθμεία, μοναςτιρια και εκκλθςίεσ τα οποία βρίςκονται 

κρυμμζνα και ςκαρφαλωμζνα ςε απόκρθμνουσ βράχουσ και δαςϊδεισ εκτάςεισ. Τα 

ςπουδαιότερα μοναςτιρια είναι αυτά τθσ Ραναγίασ ςτον Ρρουςςό που ιδρφκθκε το 

1100 μ.Χ., τθσ Μαρίασ Αιγυπτίασ ςτο Μικρό Χωριό, τθσ Ραναγίασ Δομιανίτιςςασ 

ςτουσ Δομιανοφσ.  
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Πολιτιςτικόσ τουριςμόσ 

Ο πολιτιςτικόσ τουριςμόσ ι τουριςμόσ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ αποτελεί μια 

αναδυόμενθ μορφι τουριςμοφ που αποβλζπει προσ τθν ποιότθτα και τθ βιϊςιμθ 

ανάπτυξθ. Αυτό το είδοσ τουριςμοφ δίνει ζμφαςθ ςτθ διατιρθςθ, τθν αναβίωςθ και 

τθν αξιοποίθςθ των πολιτιςτικϊν πόρων για τθ δθμιουργία τουριςτικϊν ροϊν. 

Σφμφωνα με τον Ραγκόςμιο Οργανιςμό Τουριςμοφ, ο πολιτιςτικόσ τουριςμόσ 

αναφζρεται ςτθ μετακίνθςθ των ανκρϊπων με απϊτερο κίνθτρο τθν 

παρακολοφκθςθ πολιτιςτικϊν δρωμζνων, όπωσ επιςκζψεισ ςε μουςεία, μνθμεία, 

αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, φεςτιβάλ.  

Σε ολόκλθρθ τθν περιοχι τθσ Ευρυτανίασ πραγματοποιοφνται πολιτιςτικζσ 

εκδθλϊςεισ, με επίκεντρο τισ Γιορτζσ Χειμϊνα, Γιορτζσ Δάςουσ, Φεςτιβάλ «Εν 

Πρεςι». Διοργανϊνονται εκδθλϊςεισ μνιμθσ για τθν Εκνικι Αντίςταςθ ςτισ 

Κορυςχάδεσ και ςτθ Δομνίςτα. Ακόμα διεξάγονται εκδθλϊςεισ με επίκεντρο τοπικά 

προϊόντα, όπωσ του κάςτανου ςτθν Αγία Τριάδα, του τςίπουρου ςτθ Δομνίςτα, 

κακϊσ και άλλεσ εκδθλϊςεισ. 

Τποενότθτα 5: Σοπικι Οικονομία και Απαςχόλθςθ 

5.1.1. Τφιςτάμενη Κατάςταςη και Προοπτικέσ 

Ο Διμοσ Καρπενθςίου είναι προςανατολιςμζνοσ ςτον Τριτογενι Τομζα Ραραγωγισ, 

ο οποίοσ απαςχολεί πάνω από το μιςό οικονομικά ενεργό πλθκυςμό, ενϊ θ ςχζςθ 

μεταξφ Ρρωτογενι και Δευτερογενι Τομζα είναι πολφ μικρι. Ο λόγοσ οφείλεται ςτο 

ότι ςτθν περιοχι του Διμου Καρπενθςίου, είναι ανεπτυγμζνεσ πολλζσ 

δραςτθριότθτεσ που αφοροφν τον Τουριςμό. 

Ο δευτερογενισ τομζασ του Διμου, παρουςιάηει ζμφαςθ ςτθν μεταποίθςθ 

αγροτικϊν προϊόντων. Οι ανάγκεσ του τομζα αφοροφν αφενόσ τον εμπλουτιςμό του 

με παραγωγικζσ δραςτθριότθτεσ πράςινθσ οικονομίασ και αφετζρου τθν αξιοποίθςθ 

των ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων που δθμιουργοφνται από τθν τόνωςθ του τομζα 

μεταφορϊν και από τθ ςυλλογι μακρόχρονθσ εμπειρίασ και εξειδίκευςθσ ςτουσ 

παραπάνω κλάδουσ.  

Οι δείκτεσ που αξιοποιικθκαν για τθν τοπικι οικονομία και απαςχόλθςθ είναι:   
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Δείκτεσ Ευθμερίασ: 

Ακακάριςτο εγχϊριο προϊόν κατά περιφζρεια και νομό 

 2005 2006 2007 2008* 2009* 2010* 

Σφνολο  Ελλάδοσ 193.050 208.622 223.160 233.198 231.081 222.151 

Στερεά Ελλάσ 9.512 9.829 10.262 10.615 10.186 10.059 

Ευρυτανία 201 214 226 255 260 249 

Κζςθ 51 51 51 51 51 51 

Ροςοςτό ςε Σφνολο Χϊρασ 0,10% 0,10% 0,10% 0,11% 0,11% 0,11% 

Ροςοςτό ςε Σφνολο 
Ρεριφζρειασ 2% 2% 2% 2% 3% 2% 

Θ περιοχι είναι τελευταία ςε ςφνολο χϊρασ ςτθν ςυμμετοχι ςτο Ακακάριςτο 

εγχϊριο προϊόν, αφοφ ςυνειςφζρει μόλισ το 0,1% ςε Εκνικό επίπεδο και μόλισ το 

2% ςε Ρεριφερειακό Επίπεδο.  

Κατά κεφαλι ακακάριςτο εγχώριο προϊόν  κατά  περιφζρεια και νομό 

 2005 2006 2007 2008* 2009* 2010* Μ.Ο 

Σφνολο  Ελλάδοσ 17.386 18.713 19.938 20.753 20.481 19.646 19486 

Στερεά Ελλάσ 17.048 17.649 18.465 19.135 18.374 18.141 18135 

Ροςοςτό Ρεριφζρειασ 
ςε Σφνολο Χϊρασ 98% 94% 93% 92% 90% 92% 93% 

Ευρυτανία 10.162 10.889 11.542 13.090 13.402 12.885 11995 

Κζςθ 47 47 47 44 40 40 44 

Ροςοςτό ςε Σφνολο 
Χϊρασ 58% 58% 58% 63% 65% 66% 61% 

Ροςοςτό ςε Σφνολο 
Ρεριφζρειασ 60% 62% 63% 68% 73% 71% 66% 

Θ περιοχι βρίςκεται μεςοςτακμικά ςτθν 44 κζςθ, ςε επίπεδο Νομϊν όςον αφορά 

το κατά κεφαλιν ΑΕΡ, βριςκόμενθ ςτο 61% του Εκνικοφ Μζςου Πρου και ςτο 66% 

του Ρεριφερειακοφ Μζςου όρου 

Συνολικά, οι διαφαινόμενεσ διαχειριςτικζσ ανάγκεσ εντοπίηονται: 

 ςτθν ενίςχυςθ τθσ εξωςτρζφειασ των επιχειριςεων, 

 ςτθ βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των υπθρεςιϊν τθσ διοίκθςθσ που 

ρυκμίηουν ι υποςτθρίηουν τθν εξωςτρζφεια των επιχειριςεων, 

 ςτθν ενίςχυςθ παραδοςιακϊν μεταποιθτικϊν δραςτθριοτιτων ςτισ ορεινζσ 

περιοχζσ υπό τθν προχπόκεςθ εξαςφάλιςθσ τθσ περιβαλλοντικισ 

ςυμβατότθτάσ τουσ, 

 ςτθν προβολι καινοτόμων πρακτικϊν που εφαρμόηουν ιδθ επιχειριςεισ . 
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ΕNOTHTA 2: 

ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΡΠΕΝΗΙΟΤ 
ΚΑΙ ΣΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΩΝ. 

2.1 Γενικι Περιγραφι του Εςωτερικοφ Περιβάλλοντοσ του Διμου 

Καρπενθςίου. 

2.1.1. Σο οργανόγραμμα, το εςωτερικό περιβάλλον του Δήμου  

Το εςωτερικό περιβάλλον του Διμου και θ διάρκρωςθ των υπθρεςιϊν του 

αποτυπϊνονται ςτο κάτωκι οργανόγραμμα: 
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Επιςθμαίνεται ότι, ςτο παραπάνω Οργανόγραμμα  εμφανίηεται το Τμιμα τθσ 

Δθμοτικισ Αςτυνομίασ, θ οποία με τισ διατάξεισ του άρκρου 81 του Ν.4172/2013 

καταργικθκε ο κλάδοσ προςωπικοφ Δθμοτικισ Αςτυνομίασ και ωσ εκ τοφτου 

καταργείται εκ του Νόμου θ Δθμοτικι Αςτυνομία.  

2.1.2 Όργανα Διοίκηςησ   

Με τον νόμο 3852/2010 («Καλλικράτθσ») θ αρχιτεκτονικι του ςυςτιματοσ 

διακυβζρνθςθσ αναλφεται πιο κάτω:  

Το Δθμοτικό Συμβοφλιο είναι το ανϊτερο βουλευόμενο όργανο του Διμου και ζχει 

τθ γενικι αποφαςιςτικι αρμοδιότθτα, δθλαδι αποφαςίηει για όλα τα κζματα τα 

οποία δεν ανατίκενται ρθτά ςε άλλο όργανο του Διμου. Το Δθμοτικό Συμβοφλιο 

εγκρίνει τα κάκε είδουσ προγράμματα του Διμου και ελζγχει τθν υλοποίθςι τουσ 

Ο Διμαρχοσ είναι ςτο επίκεντρο του ςυςτιματοσ διακυβζρνθςθσ διότι είναι ο 

πολιτικοσ και διοικθτικόσ προϊςτάμενοσ του διοικθτικοφ μθχανιςμοφ του Διμου και 

ο θγζτθσ τθσ πλειοψθφοφςασ δθμοτικισ παράταξθσ που κακορίηει, με τθν ευρεία 

πλειοψθφία που τθσ δίνει το εκλογικό ςφςτθμα, τθν πορεία του Διμου διαμζςου 

των αποφάςεων του Δθμοτικοφ Συμβουλίου.  

Θ κεςμοκζτθςθ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ επιτρζπει ςτον Διμαρχο να αςκιςει το 

ςυντονιςτικό επιτελικό του ρόλο και τον κακιςτά ουςιαςτικά θγζτθ μίασ «οιωνεί 

δθμοτικισ κυβζρνθςθσ».  Είναι ζνα επιτελικό όργανο και o ρόλοσ τθσ είναι κυρίωσ ο 

ςυντονιςμόσ τθσ εκτελεςτικισ λειτουργίασ και ειδικότερα τθσ υλοποίθςθσ του 

προγράμματοσ τθσ δθμοτικισ αρχισ.  

Ο Διμαρχοσ ενιςχφεται ςτον επιτελικό του ρόλο με τθ νομοκετικι αναγνϊριςθ τθσ 

αρμοδιότθτασ να ςυγκροτεί Ομάδεσ Διοίκθςθσ Ζργου και Ομάδεσ Εργαςίασ ςτισ 

οποίεσ μετζχουν δθμοτικοί ςφμβουλοι, προςωπικό του Διμου και δθμόςιοι 

υπάλλθλοι και ιδιϊτεσ με ςκοπό τθν μελζτθ και επεξεργαςία ηθτθμάτων του Διμου 

ζτςι ϊςτε τα αρμόδια για τθν λιψθ αποφάςεων όργανα να ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ 

τεκμθριωμζνεσ προτάςεισ και ειςθγιςεισ.. Οι Αντιδιμαρχοι ζχουν τισ αρμοδιότθτεσ 

που τουσ ανακζτει ο Διμαρχοσ και κατά τομείσ αρμοδιοτιτων για όλθ τθν δθμοτικι 

περιφζρεια και κατά τόπο,   ςτισ δθμοτικζσ ενότθτεσ. Ο αρικμόσ των Αντιδθμάρχων 
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προςδιορίηεται με βάςθ τον πλθκυςμό και τον αρικμό των δθμοτικϊν ενοτιτων και 

για το Διμο Kαρπενθςίου  είναι πζντε (5). 

Θ Οικονομικι Επιτροπι είναι το όργανο που διαδζχεται τθν «δθμαρχιακι 

επιτροπι» αφοφ αποκτά το μεγαλφτερο μζροσ των αρμοδιοτιτων τθσ. Θ Οικονομικι 

Επιτροπι παρακολουκεί και ελζγχει τθν οικονομικι λειτουργία του διμου. Σε 

Διμουσ με πλθκυςμό άνω των 10.000 κατοίκων ςυγκροτείται νζο όργανο 

αντίςτοιχο τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, θ Επιτροπι Ποιότθτασ Ηωισ. Με τθ 

ςυγκρότθςι τθσ ζνασ κρίςιμοσ και διαρκϊσ αναπτυςςόμενοσ τομζασ δθμοτικισ 

πολιτικισ, όπωσ είναι τα ηθτιματα περιβαλλοντικισ προςταςίασ και ιδιαίτερα τα 

πολεοδομικά και χωροταξικά, γίνεται αντικείμενο ενόσ ςυλλογικοφ και 

αντιπροςωπευτικοφ οργάνου περιςςότερο ευζλικτου από το πολυπλθκζσ Δθμοτικό 

Συμβοφλιο. 

Επίπεδα ενδοδθμοτικισ αποκζντρωςθσ είναι οι δθμοτικζσ και οι τοπικζσ κοινότθτεσ. 

Πργανα τθσ δθμοτικισ κοινότθτασ είναι το Συμβοφλιο Δθμοτικισ Κοινότθτασ και ο 

Ρρόεδρόσ του. Το Συμβοφλιο τθσ δθμοτικισ κοινότθτασ αςκεί αρμοδιότθτεσ ςτα 

όρια τθσ διοικθτικισ ενότθτασ, εκφράηει γνϊμεσ και διατυπϊνει προτάςεισ είτε με 

δικι του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπισ, από τα αρμόδια όργανα του 

διμου. 

Οι τοπικζσ κοινότθτεσ διακρίνονται ςε εκείνεσ που ζχουν πλθκυςμό άνω των 300 

κατοίκων και ςε εκείνεσ που ζχουν λιγότερουσ από 300 κατοίκουσ. Στθν πρϊτθ 

κατθγορία όργανα είναι το Συμβοφλιο και ο Ρρόεδροσ, ενϊ ςτθν δεφτερθ κατθγορία 

εκλζγεται ζνασ μόνο εκπρόςωποσ τθσ κοινότθτασ.  

2.1.3 Διάρθρωςη Τπηρεςιών  

Οι Κεντρικζσ Υπθρεςίεσ είναι εγκατεςτθμζνεσ ςτθν ζδρα του Διµου και 

περιλαµβάνουν τισ παρακάτω οργανικζσ µονάδεσ οµαδοποιθµζνεσ ςε ενότθτεσ 

ςυναφοφσ ςκοποφ και αντικειµζνου:  

Α: ΥΡΘΕΣΛΕΣ ΥΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΡΕΥΚΕΛΑΣ ΣΤΟ ΔΘΜΑΧΟ  
1. Γενικόσ Γραµµατζασ  
2. Λδιαίτερο Γραφείο Δθµάρχου 
3. Γραφείο Ειδικϊν Συμβοφλων 
4. Νοµικι Υπθρεςία  
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5. Αυτοτελζσ Γραφείο Διαχείριςθσ Ρροςτατευμζνων Ρεριοχϊν 
6. Αυτοτελζσ Γραφείο Διοικθτικισ Βοικειασ  
7. Αυτοτελζσ Τμιμα Ρρογραµµατιςµοφ & Τουριςμοφ που περιλαµβάνει 
ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία: 
 α) Γραφείο Ρρογραμματιςμοφ & Ανάπτυξθσ :  
 β) Γραφείο Απαςχόλθςθσ & Τουριςμοφ  
Β: ΥΡΘΕΣΛΕΣ ΑΓΟΤΛΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ 
1. Αυτοτελζσ Τμιμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ που περιλαµβάνει ειδικότερα τα 
παρακάτω γραφεία: 
 α) Γραφείο Ηωικισ - Φυτικισ Ραραγωγισ και Αλιείασ 
 β) Γραφείο Κτθνιατρικισ και Διαχείριςθσ Δθμοτικϊν Σφαγείων 
Γ: ΥΡΘΕΣΛΕΣ ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΗΩΘΣ 
1. Διεφκυνςθ Ρολεοδοµίασ και Ρεριβάλλοντοσ που περιλαµβάνει ειδικότερα 
τισ παρακάτω διοικθτικζσ ενότθτεσ:  
 α) Τµιµα ζκδοςθσ Οικοδομικϊν αδειϊν – Ελζγχου Καταςκευϊν 
 β) Τµιµα Ρολεοδομικϊν Εφαρμογϊν & Σχεδίων Ρόλεων 
 γ) Τµιµα Ρεριβάλλοντοσ 
2. Διεφκυνςθ Λειτουργίασ Υποδομϊν & Δικτφων που περιλαµβάνει ειδικότερα 
τισ παρακάτω διοικθτικζσ ενότθτεσ:  
 α) Τµιµα Κακαριότθτασ – Ανακφκλωςθσ & Κοιμθτθρίων  
 β) Τμιμα Συντιρθςθσ Υποδομϊν  
 γ) Τμιμα Φδρευςθσ – Αποχζτευςθσ 
 δ) Τμιμα Διαχείριςθσ & Συντιρθςθσ Οχθμάτων 
 ε) Τμιμα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ 
3.   Διεφκυνςθ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ & Ροιότθτασ Ηωισ που περιλαµβάνει 
ειδικότερα τισ παρακάτω διοικθτικζσ ενότθτεσ:  
 α) Τμιμα Κοινωνικισ Ρολιτικισ,  Υγείασ & Ρρόνοιασ 
 β) Τμιμα Ρολιτιςμοφ – Ακλθτιςμοφ & Ραιδείασ 
 γ) Τµιµα Ραιδικϊν & Βρεφονθπιακϊν Στακμϊν που περιλαμβάνει 
 ειδικότερα τισ παρακάτω οργανικζσ μονάδεσ:  
 γ.α) Επιμζρουσ ¨τμιματα¨ προςχολικισ αγωγισ 
 γ.β) Γραφείο Γραμματείασ, Ρρογραμματιςμοφ & Κοινωνικισ Μζριμνασ 
 δ) Τµιµα Λειτουργίασ Κ.Α.Ρ.Θ. 
Δ: ΥΡΘΕΣΛΕΣ ΥΡΟΣΤΘΛΞΘΣ  
1. Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν - Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν που περιλαµβάνει 
ειδικότερα τισ παρακάτω διοικθτικζσ ενότθτεσ :  
 α) Τµιµα Δθµοτικισ Κατάςταςθσ, Λθξιαρχείου & Αλλοδαπϊν  
 β) Τµιµα Ανκρϊπινου Δυναμικοφ & Διοικθτικισ Μζριμνασ 
 γ) Τμιμα Διοικθτικϊν Υποκζςεων που περιλαµβάνει ειδικότερα τα 
παρακάτω γραφεία: 
 γ.α) Γραφείο Υποςτιριξθσ Ρολιτικϊν Οργάνων του Διµου  
 γ.β) Γραφείο Γραμματείασ 
 γ.γ) Γραφείο Τ.Ρ.Ε. 
 γ.δ) Γραφείο Διαφάνειασ 
 γ.ε) Γραφείο Γραμμισ του Δθμότθ 
 γ.ςτ) Γραφείο Αδειοδοτιςεων & φκμιςθσ Εμπορικϊν     Δραςτθριοτιτων 
 δ)  Τµιµα Εςόδων, Ρεριουςίασ & Ταµείου 
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 ε) Τμιμα Ρροχπολογιςμοφ, Λογιςτθρίου και Ρροµθκειϊν που   
 περιλαµβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:  
 ε.α) Γραφείο προχπολογιςμοφ 
 ε.β) Γραφείο λογιςτθρίου  
 ε.γ) Γραφείο προμθκειϊν και αποκθκϊν 
 ςτ)Τμιμα Κ.Ε.Ρ. που περιλαμβάνει τα παρακάτω γραφεία: 
 ςτ.α) Γραφείο Κ.Ε.Ρ.  
 ςτ.β) Γραφείο Κ.Ε.Ρ. – Ε.Κ.Ε.  
2. Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Ζργων 
 α) Τµιµα Μελετϊν & Καταςκευϊν Ζργων  
 β) Τμιμα Αδειοδοτιςεων Μεταφορϊν, Βιομθχανίασ και Τεχνικϊν 

Εγκαταςτάςεων 

2.1.4 Διάρθρωςη Αποκεντρωμένων Τπηρεςιών 

Οι Αποκεντρωμζνεσ Υπθρεςίεσ του Διµου είναι εγκατεςτθµζνεσ ςτθν ζδρα 

δθµοτικϊν ενοτιτων, εξυπθρετοφν τισ τοπικζσ κοινότθτεσ τθσ ενότθτασ και 

περιλαµβάνουν υπθρεςίεσ οι οποίεσ υπάγονται διοικθτικά ςε αντίςτοιχεσ 

Διευκφνςεισ ι Τµιµατα των Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν του Διµου. 

 ΕΝΟΤΘΤΑ Α: ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΕΣ ΥΡΘΕΣΛΕΣ ΜΕ ΕΔΑ ΤΘ ΔΘΜΟΤΛΚΘ 
ΕΝΟΤΘΤΑ ΔΟΜΝΛΣΤΑΣ  

1. Γραφείο ΚΕΡ Δομνίςτασ    
2. Γραφείο Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ Δομνίςτασ  
3. Γραφείο Συντιρθςθσ Υποδοµϊν Δομνίςτασ 
4. Γραφείο Διοικθτικϊν & Οικονοµικϊν Κεµάτων Δομνίςτασ  
 ΕΝΟΤΘΤΑ Β: ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΕΣ ΥΡΘΕΣΛΕΣ ΜΕ ΕΔΑ ΤΘ ΔΘΜΟΤΛΚΘ 

ΕΝΟΤΘΤΑ ΚΤΘΜΕΝΛΩΝ  
1. Γραφείο ΚΕΡ Κτθμενίων    
2. Γραφείο Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ Κτθμενίων   
3. Γραφείο Συντιρθςθσ Υποδοµϊν Κτθμενίων 
4. Γραφείο Διοικθτικϊν & Οικονοµικϊν Κεµάτων Κτθμενίων 
 ΕΝΟΤΘΤΑ Γ: ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΕΣ ΥΡΘΕΣΛΕΣ ΜΕ ΕΔΑ ΤΘ ΔΘΜΟΤΛΚΘ 

ΕΝΟΤΘΤΑ ΡΟΤΑΜΛΑΣ 
1. Γραφείο ΚΕΡ Ροταμιάσ     
2. Γραφείο Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ Ροταμιάσ  
3. Γραφείο Συντιρθςθσ Υποδοµϊν Ροταμιάσ 
4. Γραφείο Διοικθτικϊν & Οικονοµικϊν Κεµάτων Ροταμιάσ 
 ΕΝΟΤΘΤΑ Δ: ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΕΣ ΥΡΘΕΣΛΕΣ ΜΕ ΕΔΑ ΤΘ ΔΘΜΟΤΛΚΘ 

ΕΝΟΤΘΤΑ ΡΟΥΣΟΥ  
1. Γραφείο ΚΕΡ Ρρουςοφ  
2. Γραφείο Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ Ρρουςοφ 
3. Γραφείο Συντιρθςθσ Υποδοµϊν Ρρουςοφ 
4. Γραφείο Διοικθτικϊν & Οικονοµικϊν Κεµάτων Ρρουςοφ 
 ΕΝΟΤΘΤΑ Ε: ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΕΣ ΥΡΘΕΣΛΕΣ ΜΕ ΕΔΑ ΤΘ ΔΘΜΟΤΛΚΘ 

ΕΝΟΤΘΤΑ ΦΟΥΝΑ  
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1. Γραφείο ΚΕΡ Φουρνά   
2. Γραφείο Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ Φουρνά  
3. Γραφείο Συντιρθςθσ Υποδοµϊν Φουρνά 
4. Γραφείο Διοικθτικϊν & Οικονοµικϊν Κεµάτων Φουρνά 
 

2.2 Αρμοδιότθτεσ  

Αρμοδιότθτεσ  Γενικοφ Γραμματζα : Ρροΐςταται αμζςωσ μετά το Διμαρχο, όλων 

των υπθρεςιϊν του Διμου και προςυπογράφει τα ζγγραφα που υπογράφει ο 

Διμαρχοσ και για τα οποία του ζχει μεταβιβάςει με απόφαςι του, το δικαίωμα 

υπογραφισ. Υποςτθρίηει το Διμαρχο ςτα διοικθτικά του κακικοντα υλοποιϊντασ 

τισ αρμοδιότθτεσ που του εκχωρεί ο Διμαρχοσ με απόφαςι του. Οι αρμοδιότθτεσ 

αυτζσ αφοροφν κυρίωσ ςτο ςυντονιςμό των δθμοτικϊν υπθρεςιϊν, ζτςι ϊςτε να 

εξαςφαλίηεται με αποδοτικό τρόπο θ αποτελεςματικότθτα ςτθν επίτευξθ των 

περιοδικϊν ςτόχων και προγραμμάτων που αποφαςίηονται από τα πολιτικά όργανα 

του Διμου. Ειδικότερα ο Γενικόσ Γραμματζασ, ςφμφωνα με το άρκρο 161 του Ν. 

3584/2007 και το άρκρο 38 του Ν. 3801/2008 αςκεί όλεσ τισ αρμοδιότθτεσ όπωσ 

αυτζσ περιγράφονται αναλυτικά ςτον ιςχφοντα Ο.Ε.Υ. 

Αρμοδιότθτεσ Ιδιαίτερου Γραφείου Δθμάρχου: Το  Λδιαίτερο Γραφείο Δθμάρχου 

παρζχει κάκε είδουσ διοικθτικι και γραμματειακι υποςτιριξθ προσ τον Διμαρχο 

και ιδίωσ όλεσ τισ αρμοδιότθτεσ όπωσ αυτζσ περιγράφονται αναλυτικά ςτον 

ιςχφοντα ΟΕΥ.  

Αρμοδιότθτεσ Νομικισ Τπθρεςίασ: Θ Νομικι Υπθρεςία παρζχει νομικι υποςτιριξθ 

προσ τα αιρετά όργανα του Διμου και τισ δθμοτικζσ υπθρεςίεσ για τθν προϊκθςθ 

των επιδιϊξεων/ ςτόχων/ ςυμφερόντων του Διμου.   

Αρμοδιότθτεσ Αυτοτελοφσ Γραφείου Διοικθτικισ Βοικειασ :Το Γραφείο Διοικθτικισ 

Βοικειασ είναι αρμόδιο για τθν παροχι διοικθτικισ βοικειασ ςε άτομα που ζχουν 

αντικειμενικι αδυναμία προςπζλαςθσ ςτισ δθμοτικζσ υπθρεςίεσ ι ςτα Κζντρα 

Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν (ΚΕΡ).  

Aρμοδιότθτεσ Αυτοτελοφσ Γραφείου Διαχείριςθσ Προςτατευόμενων περιοχών : Το 

Γραφείο Διαχείριςθσ Ρροςτατευμζνων Ρεριοχϊν είναι αρµόδιο για τθν Διοίκθςθ και 

Διαχείριςθ Ρροςτατευμζνων περιοχϊν. Ειδικότερα , εκπονεί διαχειριςτικά ςχεδία 
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για τισ περιοχζσ ευκφνθσ του, καταρτίηει και εφαρμόηει τουσ κανονιςμοφσ διοίκθςθσ 

και λειτουργίασ των προςτατευμζνων περιοχϊν και αντικειμζνων που αυτζσ 

περιλαμβάνουν, καταρτίηει μελζτεσ και ζρευνεσ ζργων που περιλαμβάνονται ςτο 

οικείο ςχζδιο διαχείριςθσ και ςτα αντίςτοιχα προγράμματα δράςθσ, ευαιςκθτοποιεί 

το κοινό για τθν ςθμαςία των Ρροςτατευμζνων περιοχϊν, γνωμοδοτεί για τθν 

ζγκριςθ περιβαλλοντικϊν όρων ζργων και δραςτθριοτιτων. 

Aρμοδιότθτεσ Αυτοτελοφσ Σμιματοσ Προγραμματιςμοφ και Σουριςμοφ: Το 

Αυτοτελζσ Τµιµα Ρρογραµµατιςµοφ & Τουριςμοφ του Διµου είναι αρµόδιο για τθν 

υποςτιριξθ των οργάνων διοίκθςθσ, των υπθρεςιϊν και των νοµικϊν προςϊπων 

του Διµου κατά τισ διαδικαςίεσ ςφνταξθσ, παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ των 

αποτελεςµάτων των περιοδικϊν Επιχειρθςιακϊν Ρρογραµµάτων και των Ετθςίων 

Ρρογραµµάτων Δράςθσ, τθν παρακολοφκθςθ τθσ αποτελεςµατικότθτασ και 

απόδοςθσ των υπθρεςιϊν του Διµου κατά τθν επίτευξθ των περιοδικϊν ςτόχων του 

και τον ςχεδιαςµό και τθν παρακολοφκθςθ τθσ εφαρµογισ των εςωτερικϊν 

οργανωτικϊν ςυςτθµάτων του Διµου υπό ςυνκικεσ διαςφάλιςθσ του επικυµθτοφ 

επιπζδου ποιότθτασ και διαφάνειασ των παρεχοµζνων κάκε είδουσ υπθρεςιϊν. 

Επίςθσ είναι αρµόδιο για τθ διαςφάλιςθ τθσ ζνταξθσ των πολιτικϊν ιςότθτασ των 

φφλων ςτισ τοπικζσ πολιτικζσ. Τζλοσ ζχει τθν αρμοδιότθτα ςε κζματα απαςχόλθςθσ 

και Τουριςμοφ.  

Aρμοδιότθτεσ Αυτοτελοφσ Σμιματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ: Το Αυτοτελζσ Τμιμα 

Αγροτικισ Ανάπτυξθσ είναι αρµόδιο για τθν προςταςία και ανάπτυξθ τθσ φυτικισ 

παραγωγισ, τθσ ηωικισ παραγωγισ και τθσ αλιείασ ςτθν περιοχι του Διµου, τθν 

υποςτιριξθ του αγροτικοφ κόςµου για τθν βελτίωςθ των µεκόδων εργαςίασ και τθν 

καλφτερθ οργάνωςθ των αγροτικϊν εκµεταλλεφςεων, κακϊσ και για τθν λειτουργία 

των ςφαγείων. Οι ςυγκεκριµζνεσ αρµοδιότθτεσ του Τμιματοσ ςτο πλαίςιο τθσ 

αποςτολισ τθσ, κακορίηονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ Νόµων, Διαταγµάτων και 

Υπουργικϊν Αποφάςεων. Το τμιμα χωρίηεται ςτο Γραφείο Ηωικισ και Φυτικισ 

Ραραγωγισ και Αλιείασ και ςε Γραφείο Κτθνιατρικισ και διαχείριςθσ δθμοτικϊν 

ςφαγείων.  

Αρμοδιότθτεσ Διεφκυνςθσ Διοικθτικών και Οικονομικών Τπθρεςιών: Θ Διεφκυνςθ 

Διοικθτικϊν και Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν είναι αρμόδια για τθν τιρθςθ των 
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διαδικαςιϊν και αρχείων που αφοροφν τθν δθμοτικι κατάςταςθ και τθν καταγραφι 

των λθξιαρχικϊν γεγονότων ςτθν περιοχι του Διμου και για τον ςχεδιαςμό και τον 

ςυντονιςμό εφαρμογισ των πολιτικϊν, ςυςτθμάτων και διαδικαςιϊν που 

αποςκοποφν ςτθν ορκολογικι διοίκθςθ / διαχείριςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ 

του Διμου. Ραράλλθλα θ Διεφκυνςθ είναι αρμόδια για τθν γραμματειακι 

υποςτιριξθ των πολιτικϊν οργάνων του Διμου, τθ λειτουργία του κεντρικοφ 

πρωτοκόλλου και τθν παροχι γενικϊν υπθρεςιϊν διοικθτικισ υποςτιριξθσ προσ τισ 

δθμοτικζσ υπθρεςίεσ. Θ Διεφκυνςθ  είναι αρμόδια για τθν αποτελεςματικι τιρθςθ 

των οικονομικϊν προγραμμάτων λειτουργίασ του Διμου, τθ ςωςτι απεικόνιςθ των 

οικονομικϊν πράξεων και τθ διαχείριςθ των εςόδων και δαπανϊν του, κακϊσ και τθ 

διαςφάλιςθ και αξιοποίθςθ τθσ δθμοτικισ περιουςίασ και τθν αποτελεςματικι 

διενζργεια όλων των νόμιμων διαδικαςιϊν που απαιτοφνται για τθν προμικεια 

υλικϊν, εξοπλιςμοφ και υπθρεςιϊν του Διμου. Στθ Διεφκυνςθ υπάγονται 

διοικθτικά και  τα αποκεντρωμζνα Γραφεία Διοικθτικϊν και Οικονομικϊν Κεμάτων 

και Συντιρθςθσ Υποδομϊν, μόνο ςε ότι αφορά Οικονομικά Κζματα. Οι 

ςυγκεκριμζνεσ αρμοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ ςτο πλαίςιο τθσ αποςτολισ τθσ, 

κακορίηονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικϊν 

Αποφάςεων. 

Αρμοδιότθτεσ Διεφκυνςθσ υντιρθςθσ Τποδομών και Δικτφου: Θ Διεφκυνςθ 

Συντιρθςθσ Υποδομϊν και Δικτφων, είναι αρµόδια για για τθν ςυντιρθςθ  των 

υποδομϊν και των δικτφων του Διμου, τθν εξαςφάλιςθ τθσ αποκοµιδισ και τθσ 

µεταφοράσ των απορριµµάτων, τθσ χωριςτισ αποκοµιδισ και µεταφοράσ των 

ανακυκλϊςιµων υλικϊν, τθν εξαςφάλιςθ τθσ κακαριότθτασ των κοινοχριςτων 

χϊρων, τθ λειτουργία των Κοιµθτθρίων και τθν ςυντιρθςθ και κακαριότθτα των 

χϊρων πραςίνου. Επίςθσ ζχει και τθν ευκφνθ διαχείριςθσ και ςυντιρθςθσ των 

οχθμάτων του Διμου. Τζλοσ είναι υπεφκυνθ για κζματα Ρολοτικισ Ρροςταςίασ. Οι 

ςυγκεκριµζνεσ αρµοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ ςτο πλαίςιο τθσ αποςτολισ τθσ, 

κακορίηονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ Νόµων, Διαταγµάτων και Υπουργικϊν 

Αποφάςεων. Στθν Διεφκυνςθ υπάγονται διοικθτικά, και ειδικότερα ςτο Τμιμα 

Κακαριότθτασ – Ανακφκλωςθσ & Κοιμθτθρίων, τα αποκεντρωµζνα Γραφεία 

Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ ςε επιµζρουσ δθµοτικζσ ενότθτεσ και ςτο Τμιμα 
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Συντιρθςθσ Υποδομϊν τα γραφεία Συντιρθςθσ Υποδομϊν των επιμζρουσ 

δθμοτικϊν ενοτιτων.  

Αρμοδιότθτεσ Διεφκυνςθσ Κοινωνικισ Μζριμνασ και Ποιότθτασ Ηωισ :Θ Διεφκυνςθ 

Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ & Ροιότθτασ Ηωισ είναι αρµόδια για το ςχεδιαςµό και τθν 

εφαρµογι τθσ κοινωνικισ πολιτικισ, των πολιτικϊν ιςότθτασ των φφλων κακϊσ και 

για τθν προςταςία και προαγωγι τθσ δθµόςιασ υγείασ ςτθν περιοχι του Διµου, µε 

τθ λιψθ των καταλλιλων µζτρων και τθ ρφκµιςθ των ςχετικϊν δραςτθριοτιτων. 

Συγχρόνωσ θ Διεφκυνςθ είναι αρµόδια για τθν προϊκθςθ και ρφκµιςθ ηθτθµάτων 

τθσ πρωτοβάκµιασ και δευτεροβάκµιασ εκπαίδευςθσ, τθν προϊκθςθ τθσ Δια Βίου 

Μάκθςθσ, κακϊσ και για το ςχεδιαςµό και τθν εφαρµογι προγραµµάτων 

Ρολιτιςµοφ, Ακλθτιςµοφ και Νζασ Γενιάσ. Επίςθσ θ Διεφκυνςθ Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ & Ροιότθτασ Ηωισ είναι αρμόδια για τθν λειτουργία των Ραιδικϊν & 

Βρεφονθπιακϊν Στακμϊν του Διμου κακϊσ και των Κ.Α.Ρ.Θ.  Οι ςυγκεκριµζνεσ 

αρµοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ & Ροιότθτασ Ηωισ ςτο 

πλαίςιο τθσ αποςτολισ τθσ, κακορίηονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ Νόµων, 

Διαταγµάτων και Υπουργικϊν Αποφάςεων. 

Αρμοδιότθτεσ Διεφκυνςθσ Σεχνικών Τπθρεςιών :Θ Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν 

είναι αρµόδια για τθ µελζτθ, εκτζλεςθ και ςυντιρθςθ των κάκε είδουσ τεχνικϊν 

ζργων του Διµου, µε ςτόχο τθν ζγκαιρθ, οικονοµικι και άριςτθ από επιςτθµονικισ 

απόψεωσ πραγµατοποίθςισ τουσ. Συγχρόνωσ θ Διεφκυνςθ είναι αρµόδια για τθν 

εξαςφάλιςθ βελτιωµζνων ςυνκθκϊν αςφαλοφσ µετακίνθςθσ και κυκλοφορίασ των 

δθµοτϊν και των οχθµάτων τουσ, κακϊσ και για τον ζλεγχο εγκαταςτάςεων, τθν 

ζκδοςθ αδειϊν εγκαταςτάςεων και εγκαταςτατϊν κυρίωσ ςτον τοµζα των 

µεταφορϊν. Επίςθσ είναι αρµόδια για τθν προςταςία και αναβάκµιςθ του τοπικοφ 

φυςικοφ, αρχιτεκτονικοφ και πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ, και για τθν ενεργειακι 

διαχείριςθ. Οι ςυγκεκριµζνεσ αρµοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ ςτο πλαίςιο τθσ 

αποςτολισ τθσ, κακορίηονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ Νόµων, Διαταγµάτων και 

Υπουργικϊν Αποφάςεων. 

Αρμοδιότθτεσ Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δόμθςθσ και Περιβάλλοντοσ:  Θ Διεφκυνςθ 

Υπθρεςίασ Δόμθςθσ και Ρεριβάλλοντοσ είναι αρµόδια για τθν προςταςία και 

αναβάκµιςθ του τοπικοφ φυςικοφ, αρχιτεκτονικοφ και πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ, 
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και για τθν ενεργειακι διαχείριςθ. Ραράλλθλα θ Διεφκυνςθ είναι αρµόδια για τθν 

εφαρµογι του πολεοδοµικοφ ςχεδιαςµοφ, τθν ζκδοςθ και ζλεγχο εφαρµογισ των 

οικοδοµικϊν αδειϊν και τον ζλεγχο των καταςκευϊν. Οι ςυγκεκριµζνεσ 

αρµοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ ςτο πλαίςιο τθσ αποςτολισ τθσ, κακορίηονται από τισ 

ιςχφουςεσ διατάξεισ Νόµων, Διαταγµάτων και Υπουργικϊν Αποφάςεων.Στθν 

Διεφκυνςθ υπάγονται το Τμιμα αδειϊν δόμθςθσ και ελζγχου καταςκευϊν , το 

Τμιμα Ρολεοδομικϊν εφαρμογϊν και ςχεδίων πόλεων και το Τμιμα Ρεριβάλλντοσ. 

2.4 Ανκρώπινο Δυναμικό  

Ο αρικμόσ των εργαηομζνων τακτικοφ προςωπικοφ είναι   135 άτομα (98 μόνιμοι 

υπάλλθλοι, 33 υπάλλθλοι αορίςτου χρόνου ιδιωτικοφ δικαίου - ΛΔΑΧ, 4 υπάλλθλοι 

ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου - ΛΔΟΧ). Το ανωτζρω προςωπικό ενιςχφεται, 

ςφμφωνα με τον υφιςτάμενο προγραμματιςμό προςλιψεων για το ζτοσ 2014, από  

δφο (2) υπαλλιλουσ με ενδεκάμθνθ ςφμβαςθ για τθν λειτουργία των Ραιδικϊν 

Στακμϊν του Διμου, πζντε (5) υπαλλιλουσ με οκτάμθνθ ςφμβαςθ για 

ανταποδοτικζσ υπθρεςίεσ.  Ραράλλθλα ο Διμοσ για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων 

αναγκϊν προβαίνει ςτθν πρόςλθψθ προςωπικοφ δίμθνθσ κατ’ ανϊτατο όριο 

διάρκειασ.  

Συνοπτικόσ πίνακασ υπάρχουςασ ςτελζχωςθσ κατά κατθγορία εκπαίδευςθσ 

(μονίμων υπαλλιλων και υπαλλιλων ΛΔΑΧ):    

ΚΑΤΘΓΟΛΑ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΑΛΚΜΟΣ ΥΡΘEΤΟΥΝΤΩΝ 

ΜΟΝΛΜΟΛ ΛΔΑΧ 

ΥΕ 11 17 

ΔΕ 42 12 

ΤΕ 21 1 

ΡΕ 24 3 

ΣΥΝΟΛΟ 98 33 

 

Το διάγραμμα που ακολουκεί αποτυπϊνει τθν ανωτζρω ςφνκεςθ του τακτικοφ 

προςωπικοφ:  
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Θ κατανομι του προςωπικοφ ςε κλάδουσ και ειδικότθτεσ  αποτυπϊνεται ςτον 

πίνακα που ακολουκεί:  

ΚΛΑΔΟ / ΕΙΔΙΚΟΣΘΣΑ ΑΡΙΘΜΟ ΤΠΑΛΛΘΛΩΝ 

Ρ.Ε.  ΑΧΛΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ 1 

Ρ.Ε. ΡΟΛΛΤΛΚΩΝ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ 9 

Ρ.Ε. ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ 1 

Ρ.Ε. ΓΕΩΡΟΝΩΝ  2 

Ρ.Ε. ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΟΥ 4 

Ρ.Ε. ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ – ΛΟΓΛΣΤΛΚΟΥ 1 

Ρ.Ε. ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ 1 

Ρ.Ε. ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΟΥ – ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ 1 

Ρ.Ε. ΔΛΕΚΡΕΑΛΩΣΘΣ ΥΡΟΚΕΣΕΩΝ ΡΟΛΛΤΩΝ 6 

Ρ.Ε. ΕΛΔΛΚΟ ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΛΚΟ ΡΟΣΩΡΛΚΟ 1 

Τ.Ε. ΡΟΛΛΤΛΚΩΝ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ 4 

Τ.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ  1 

Τ.Ε. ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΟΥ – ΛΟΓΛΣΤΛΚΟΥ 5 

Τ.Ε. ΔΛΕΚΡΕΑΛΩΣΘΣ ΥΡΟΚΕΣΕΩΝ ΡΟΛΛΤΩΝ 3 

Τ.Ε. ΚΟΛΝΩΝΛΚΘΣ ΕΓΑΣΛΑΣ 2 

Τ.Ε. ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΛΕΛΤΟΥΓΩΝ 1 

Τ.Ε. ΒΟΦΟΝΘΡΛΟΚΟΜΩΝ 3 

Τ.Ε. ΝΘΡΛΑΓΩΓΩΝ 1 

Τ.Ε. ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ ΜΟΝΑΔΩΝ Τ.Α. 1 

Δ.Ε. ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΟΥ 22 

Δ.Ε. ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΟΥ – ΛΟΓΛΣΤΛΚΟΥ 2 

Δ.Ε. ΔΛΕΚΡΕΑΛΩΣΘΣ ΥΡΟΚΕΣΕΩΝ ΡΟΛΛΤΩΝ 2 

Δ.Ε. ΒΟΘΚΩΝ ΒΕΦΟΚΟΜΩΝ ΡΑΛΔΟΚΟΜΩΝ 1 

Δ.Ε. ΒΟΘΚΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΩΝ 1 

Δ.Ε. ΧΕΛΛΣΤΩΝ Θ/Υ 2 

Δ.Ε. ΜΟΥΣΛΚΩΝ 1 

Δ.Ε. ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ 1 

Δ.Ε. ΤΕΧΝΛΚΩΝ (ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ) 1 

Δ.Ε. ΕΡΟΡΤΩΝ ΚΑΚΑΛΟΤΘΤΑΣ 2 
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ΚΛΑΔΟ / ΕΙΔΙΚΟΣΘΣΑ ΑΡΙΘΜΟ ΤΠΑΛΛΘΛΩΝ 

Δ.Ε. ΤΕΧΝΛΤΩΝ (ΥΔΑΥΛΛΚΟΣ) 2 

Δ.Ε. ΤΕΧΝΛΚΩΝ ΟΔΘΓΩΝ 1 

Δ.Ε. ΧΕΛΛΣΤΩΝ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ ΕΓΟΥ 7 

Δ.Ε. ΟΔΘΓΩΝ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ 6 

Δ.Ε. ΕΡΟΡΤΩΝ ΣΧΟΛΛΝΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ 2 

Δ.Ε. ΕΓΟΔΘΓΩΝ 1 

Δ.Ε. ΡΑΚΤΛΚΩΝ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ 1 

Υ.Ε. ΡΟΣΩΡΛΚΟΥ ΚΑΚΑΛΟΤΘΤΑΣ 3 

Υ.Ε. ΕΓΑΤΩΝ ΚΘΡΟΥ 1 

Υ.Ε. ΕΓΑΤΩΝ ΚΑΚΑΛΟΤΘΤΑΣ 8 

Υ.Ε. ΚΑΚΑΛΣΤΛΩΝ 11 

Υ.Ε. ΤΕΧΝΛΤΩΝ 1 

Υ.Ε. ΡΟΣΩΡΛΚΟΥ ΜΑΓΕΛΕΛΟΥ 2 

Υ.Ε. ΟΛΚΟΓΕΝΕΛΑΚΘΣ ΒΟΘΚΟΥ 1 

Υ.Ε. ΕΓΑΤΩΝ ΓΕΝΛΚΩΝ ΚΑΚΘΚΟΝΤΩΝ 1 

Υ.Ε. ΦΥΛΑΚΩΝ 1 

 

2.4 Γενικι Περιγραφι των Νομικών Προςώπων του Διμου 

Καρπενθςίου 

Ο Διμοσ Καρπενθςίου ζχει τα παρακάτω Νομικά Ρρόςωπα: 

  ΕΕννιιααίίαα  ΚΚοοιιννωωφφεελλιισσ  ΕΕππιιχχεείίρρθθςςθθ  ΡΡοολλιιττιιςςμμοοφφ,,  ΡΡααιιδδεείίαασσ,,  ΡΡρροοςςττααςςίίαασσ,,  

ΑΑλλλλθθλλεεγγγγφφθθσσ  ΔΔιιμμοουυ  ΚΚααρρππεεννθθςςίίοουυ  ((ΕΕ..ΚΚ..ΕΕ..ΡΡ..ΡΡ..ΡΡ..ΑΑ..ΔΔΘΘ..ΚΚ..))..  

 ΜΜοουυςςεείίοο  ΕΕκκννιικκιισσ  ΑΑννττίίςςττααςςθθσσ  ΚΚοορρυυςςχχάάδδωωνν. 

2.4.1 ΚΟΙΝΩΥΕΛΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ: Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ 

Θ «Ενιαία Κοινωφελισ Επιχείρθςθ Ρολιτιςμοφ, Ραιδείασ, Ρροςταςίασ, Αλλθλεγγφθσ 

Διμου Καρπενθςίου» (Ε.Κ.Ε.Ρ.Ρ.Ρ.Α.ΔΘ.Κ) ανικει  ςτθν κατθγορία των 

«ΔΘΜΟΤΛΚΩΝ ΚΟΛΝΩΦΕΛΩΝ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ» του άρκρου 252 του Κϊδικα Διμων & 

Κοινοτιτων (Ν. 3463/2006) και των άρκρων 103, 107 και 109 του Ν.3852/2010 «Νζα 

Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ − Ρρόγραμμα 

Καλλικράτθ». 

Θ ςθμερινι μορφι τθσ Κοινωφελοφσ Επιχείρθςθσ προζκυψε μετά από απορρόφθςθ 

μζρουσ των αρμοδιοτιτων του Οργανιςμοφ  Ρολιτιςμοφ, Ρεριβάλλοντοσ και 

Ακλθτιςμοφ του Διμου Καρπενθςίου ( ΦΕΚ 1111/τ.Βϋ/3-6-11 και ΦΕΚ 1902/τ.Βϋ/5-8-

2013). 
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Θ οργανωτικι δομι τθσ ΕΚΕΡΡΡΑΔΘΚ είναι διαρκρωμζνθ ωσ εξισ: 

ΓΕΝΛΚΘ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ 
Στθν οποία περιλαμβάνονται οι παρακάτω διευκφνςεισ, τμιματα και γραφεία: 
ΓΑΜΜΑΤΕΛΑ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘΣ ΚΑΛ ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΛΟΥ 
περιλαμβάνει το Γραφείο Γραμματείασ 
ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΤΜΘΜΑΤΟΣ ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΩΝ & ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΥΡΘΕΣΛΩΝ 
 περιλαμβάνει τα παρακάτω γραφεία: 
α) Γραφείο  ανκρϊπινου δυναμικοφ, Διοικθτικισ Μζριμνασ 
β) Λογιςτιριο 
γ) Ταμείο 
δ) Γραφείο περιουςιακϊν ςτοιχείων  - Αποκικθσ – Διαχείριςθσ υλικϊν  
ΤΜΘΜΑ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΚΑΛ ΡΟΓΑΜΜΑΤΛΣΜΟΥ 
ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΚΟΛΝΩΝΛΚΘΣ ΜΕΛΜΝΑΣ &ΡΟΝΟΛΑΣ 
α) Γραφείο Ευρωπαϊκϊν Ρρογραμμάτων  
β) Τμιμα Βοικεια ςτο ςπίτι 
γ) Τμιμα ΚΔΑΡ 
δ) Τμιμα ΚΔΑΡ-ΜΕΑ 
ΤΜΘΜΑ ΡΟΛΛΤΛΣΜΟΥ 
 

Θ Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΘ.Κ. διοικείται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο, το οποίο αποτελείται 

από εννζα (9) μζλθ, τα οποία ορίηονται μαηί με τουσ αναπλθρωτζσ τουσ από το 

Δθμοτικό ςυμβοφλιο. Από τα μζλθ αυτά τουλάχιςτον 

 τρεισ (3) είναι αιρετοί εκπρόςωποι του Διμου ι τθσ Κοινότθτασ. Στθν 

περίπτωςθ των αιρετϊν μελϊν τουλάχιςτον ζνα μζλοσ εξ αυτϊν προζρχεται 

από τθ μειοψθφία. 

 ζνασ (1) είναι εκπρόςωποσ κοινωνικοφ φορζα τθσ περιοχισ. 

 τα υπόλοιπα μζλθ είναι δθμότεσ ι κάτοικοι του Διμου ι τθσ Κοινότθτασ που 

ζχουν πείρα ι γνϊςεισ ςχετικζσ με το αντικείμενο τθσ επιχείρθςθσ. 

Σε περίπτωςθ που θ επιχείρθςθ απαςχολεί περιςςότερουσ από είκοςι (20) 

εργαηόμενουσ, ορίηεται ωσ μζλοσ ζνασ (1) είναι εκπρόςωποσ των εργαηομζνων ςτθν 

επιχείρθςθ, ο οποίοσ υποδεικνφεται από τθ γενικι ςυνζλευςθ αυτϊν. 

Σκοποί τθσ Ε.Κ.Ε.Ρ.Ρ.Ρ.Α.ΔΘ.Κ. είναι θ οργάνωςθ και θ λειτουργία των κάτωκι 

υπθρεςιϊν, κακϊσ και θ άςκθςθ δραςτθριοτιτων ςτουσ κάτωκι τομείσ, με γνϊμονα 

τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν των κατοίκων: 
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 Θ υλοποίθςθ του προγράμματοσ «Βοικεια ςτο Σπίτι» με δζκα (10) δομζσ 

ςτον Διμο Καρπενθςίου και τον Διμο Αγράφων και ςυγκεκριμζνα ςτισ Δ.Ε. 

Καρπενθςίου, Δομνίςτασ, Ροταμιάσ, Ρρουςοφ και  Φουρνάσ, για τον Διμο 

Καρπενθςίου. Οι ςκοποί του προγράμματοσ είναι : α) θ παροχι οργανωμζνθσ και 

ςυςτθματικισ πρωτοβάκμιασ κοινωνικισ φροντίδασ και μζριμνασ από ειδικοφσ 

επιςτιμονεσ , καταρτιςμζνα ςτελζχθ, εκελοντζσ και φορείσ κοινωνικισ 

αλλθλεγγφθσ, ςε μθ αυτοεξυπθρετοφμενουσ πολίτεσ, θλικιωμζνουσ, άτομα με 

αναπθρίεσ, με προτεραιότθτα ςε αυτοφσ που διαβιοφν μόνοι και το ειςόδθμά τουσ 

δεν τουσ επιτρζπει να εξαςφαλίςουν τια απαιτοφμενεσ υπθρεςίεσ εξυπθρζτθςθσ, β) 

θ προϊκθςθ των ίςων ευκαιριϊν απαςχόλθςθσ και θ αφξθςθ τθσ 

απαςχολθςιμότθτασ, ιδιαίτερα των γυναικϊν. Θ χρθματοδότθςθ του προγράμματοσ 

γίνεται από Εκνικοφσ πόρουσ μζςω τθσ ΕΕΤΑΑ και καλφπτει ανάγκεσ μιςκοδοςίασ 

του προςωπικοφ κακϊσ και ποςοςτό των λειτουργικϊν εξόδων των δομϊν.  

 Θ υλοποίθςθ του προγράμματοσ τθσ ΕΕΤΑΑ «Εναρμόνιςθ οικογενειακισ και 

επαγγελματικισ ηωι» με τθν δθμιουργία Κζντρων Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ 

Ραιδιϊν (ΚΔΑΡ) και Κζντρων Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ Ραιδιϊν με Αναπθρία 

(ΚΔΑΡ − ΜΕΑ). Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ αφξθςθ τθσ απαςχολθςιμότθτασ και τθσ 

ιςότιμθσ ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςτθν εργαςία, μζςω τθσ παροχισ κζςεων 

φροντίδασ και φιλοξενίασ των τζκνων τουσ. Σκοπόσ του ΚΔΑΡ είναι θ δθμιουργικι 

απαςχόλθςθ των παιδιϊν για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα, εκτόσ ςχολικοφ ωραρίου, 

ενϊ του ΚΔΑΡ-ΜΕΑ είναι θ δθμιουργικι απαςχόλθςθ των παιδιϊν και εφιβων με 

αναπθρίεσ, θ κοινωνικι ζνταξι τουσ, θ ςτιριξθ των οικογενειϊν τουσ για τθν 

αποφυγι καταςτάςεων κοινωνικοφ αποκλειςμοφ, θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωι 

τουσ μαηί με των οικογενειϊν τουσ.  

 Θ εκπόνθςθ και εφαρμογι προγραμμάτων ζρευνασ και τεχνολογίασ για τθν 

ανάπτυξθ τθσ περιοχισ τουσ. 

 Θ εκπόνθςθ και εφαρμογι προγραμμάτων και πολιτικϊν προϊκθςθσ τθσ 

απαςχόλθςθσ για τθν ανάπτυξθ τθσ περιοχισ του Διμου. 

 Θ διοργάνωςθ και πραγματοποίθςθ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων και 

δρϊμενων για το Διμο Καρπενθςίου. Συγκεκριμζνα πραγματοποιοφνται 
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εκδθλϊςεισ που ζχουν κεςμοκετθκεί πια με τισ ονομαςίεσ Γιορτζσ Χειμϊνα, Ορεινζσ 

Απόκριεσ, Γιορτζσ Δάςουσ. Οι εκδθλϊςεισ αυτζσ ζχουν ςαν ςτόχο να αναβιϊςουν 

τθν παράδοςθ και τον λαικό πολιτιςμό ,τα ικθ και τα ζκιμα του τόπου. 

Στθν Ε.Κ.Ε.Ρ.Ρ.Ρ.Α.ΔΘ.Κ. ζχει παραχωρθκεί θ χριςθ του Συνεδριακοφ Κζντρου του 

Διμου Καρπενθςίου, όπου βρίςκονται και τα γραφεία τθσ επιχείρθςθσ κακϊσ και το 

γραφείο του προγράμματοσ Βοικεια ςτο Σπίτι Καρπενθςίου. Επίςθσ, τθσ ζχει 

παραχωρθκεί και πρϊθν Ραιδικόσ Στακμόσ , ςτον οποίο ςτεγάηονται το ΚΔΑΡ και το 

ΚΔΑΡ –ΜΕΑ.  

Επιπλζον θ Κοινωφελισ Επιχείρθςθ μπορεί να αναπτφςςει και κάκε άλλθ 

δραςτθριότθτα που ανάγεται ςτουσ ωσ άνω γενικοφσ ςκοποφσ τθσ και για τθν 

επίτευξθ των ωσ άνω ςτόχων τθσ. 

Πόροι τθσ Ε.Κ.Ε.Ρ.Ρ.Ρ.Α.ΔΘ.Κ είναι: 

 Θ χρθματοδότθςθ από το Διμο Καρπενθςίου για τισ δραςτθριότθτεσ και τισ 

παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ με βάςθ το επιχειρθςιακό ςχζδιο του άρκρου 259 του 

ν.3463/2006. Τα ζςοδα από τθν παροχι υπθρεςιϊν του άρκρου 268 του Ν. 

3463/06. 

 Θ ςυμμετοχι ςε επιδοτοφμενα προγράμματα από τουσ πόρουσ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και Εκνικϊν Φορζων. 

 Δωρεζσ, χορθγίεσ, κλθροδοτιματα, ενιςχφςεισ από νομικά πρόςωπα του 

δθμοςίου ι ιδιωτικοφ τομζα και από φυςικά πρόςωπα. 

 Ραροχι υπθρεςιϊν προσ τρίτουσ ςχετικϊν με τουσ καταςτατικοφσ ςκοποφσ. 

 Λοιπζσ επιχορθγιςεισ. 

2.4.2 Μουςείο Εθνικήσ Αντίςταςησ Κορυςχάδων 

Το «Μουςείο Εκνικισ  Αντίςταςθσ Κορυςχάδων» είναι Νομικό Ρρόςωπο Δθμόςιου 

Δικαίου (Ν.Ρ.Δ.Δ.) *ΦΕΚ 1110/15-12-1997] και ζχει ζδρα τισ Κορυςχάδεσ, το 

ιςτορικό δθμοτικό ςχολείο. Οι Κορυςχάδεσ είναι χωριό και Τ.Κ. του Διμου 

Καρπενθςίου του νομοφ Ευρυτανίασ. Βρίςκεται 5 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του 

Καρπενθςιοφ, ςε υψόμετρο 940 μζτρων. Το 1955 μετονομάςτθκε ςε Κυψζλθ, 

ονομαςία που διατιρθςε ζωσ το 1965, οπότε και μετονομάςτθκε εκ νζου. Ζχει 
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πραγματικό πλθκυςμό 44 κατοίκων (2011).  Το κτίριο του δθμοτικοφ ςχολείου ,το 

οποίο καταςκευάςτθκε το 1938 κυρίωσ με ζρανο και προςωπικι εργαςία των 

χωριανϊν με μελζτθ και επίβλεψθ του Υπουργείου Ραιδείασ, χαρακτθρίςτθκε ωσ 

ιςτορικό διατθρθτζο μνθμείο που χρειάηεται ειδικι κρατικι προςταςία ςφμφωνα με 

το Ν.1469/50. Στο κτίριο αυτό ςυνιλκε ςτισ 14 Μάθ 1944 το πρϊτο Εκνικό 

Συμβοφλιο τθσ Απελευκερωμζνθσ Ελλάδασ και ζλαβαν μζροσ εκλεγμζνοι 

αντιπρόςωποι από όλθ τθν Ελλάδα και δθμιοφργθςαν τθν Ρολιτικι Επιτροπι 

Εκνικισ Απελευκζρωςθσ, θ λεγόμενθ «Κυβζρνθςθ του Βουνοφ». Στισ ςυνεδρίεσ του 

Εκνικοφ Συμβουλίου ςυμμετείχαν πζντε κακθγθτζσ πανεπιςτθμίου, δφο 

μθτροπολίτεσ, οκτϊ ςτρατθγοί, είκοςι δθμόςιοι υπάλλθλοι, πζντε βιομιχανοι, δζκα 

δθμοςιογράφοι, δεκαπζντε γιατροί, είκοςι πζντε δικθγόροι, είκοςι τρεισ αγρότεσ, 

δζκα κακθγθτζσ γυμναςίου, είκοςι δφο εργάτεσ κ.ά. Επίςθσ, χαρακτθρίςτθκε ωσ 

ιςτορικόσ τόποσ και ο χϊροσ που περιβάλλει το χαρακτθριςμζνο ωσ ιςτορικό 

διατθρθτζο μνθμείο κτίριο του δθμοτικοφ ςχολείου Κορυςχάδων. Το Μουςείο 

λειτοφργθςε μετά τθν αναγνϊριςθ τθσ Εκνικισ Αντίςταςθσ , το 1983.  

Το Μουςείο Εκνικισ Αντίςταςθσ Κορυςχάδων διοικείται από το Διοικθτικό 

Συμβοφλιο, το οποίο αποτελείται από επτά (7) μζλθ, τα οποία ορίηονται μαηί με 

τουσ αναπλθρωτζσ τουσ από το Δθμοτικό ςυμβοφλιο. Ρόροι του Νομικοφ 

Ρροςϊπου είναι θ χρθματοδότθςθ από το Διμο Καρπενθςίου για τισ 

δραςτθριότθτεσ και τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ, δωρεζσ, χορθγίεσ, κλθροδοτιματα, 

ενιςχφςεισ από νομικά πρόςωπα του δθμοςίου ι ιδιωτικοφ τομζα και από φυςικά 

πρόςωπα, παροχι υπθρεςιϊν προσ τρίτουσ ςχετικϊν με τουσ καταςτατικοφσ 

ςκοποφσ, λοιπζσ επιχορθγιςεισ. 

Το «Μουςείο Εκνικισ Αντίςταςθσ Κορυςχάδων» ωσ ανεξάρτθτο ΝΡΔΔ του Διμου 

Καρπενθςίου δεν απαςχολεί προςωπικό, ενϊ ζχει το εξισ οργανόγραμμα: 

Τμιμα Λειτουργίασ Μουςείου Εκνικισ Αντίςταςθσ Κορυςχάδων 

α) Γραφείο Διοίκθςθσ 

β) Γραφείο Λειτουργίασ Μουςείου 
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Οι οργανικζσ  κζςεισ του Μουςείου είναι δφο:  

ΚΛΑΔΟΛ  ΑΛΚΜΟΣ ΚΕΣΕΩΝ 

ΤΕ Διοικθτικϊν 1 

ΡΕ Λςτορίασ και Αρχαιολογίασ 1 

  

Σφνολο κζςεων  2 

εκ των οποίων καμία δεν είναι καλυμμζνθ.   
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ENOTHTA 3:  

ΑΝΑΛΤΗ ΙΦΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΔΤΝΑΜΩΝ ΗΜΕΙΩΝ – 
ΕΤΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΔΤΝΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΔΗΜΟ 
ΚΑΡΠΕΝΗΙΟΤ [SWOT ANALYSIS] 

Τποενότθτα 1: Ανάλυςθ διοικθτικών υπθρεςιών του Διμου και 

ανταπόκριςθσ ςτουσ πολίτεσ 

ΙΧΤΡΑ ΘΜΕΙΑ- STRENGTHS ΑΔΤΝΑΣΑ ΘΜΕΙΑ - WEAKNESSES 

Οριηόντιεσ παρατθριςεισ) 

 Ζμπειρο, φιλότιμο και πρόκυμο  προςωπικό  

 Συνεχισ επιμόρφωςθ και βελτίωςθ του προςωπικοφ 

 Καλζσ ςχζςεισ μεταξφ των εργαηομζνων και με των ίδιων με 
τουσ αιρετοφσ 

 Υπερπροςπάκεια του προςωπικοφ ακόμθ και με εκελοντικι 
απαςχόλθςθ εκτόσ ωραρίου 
(Οικονομικζσ Υπθρεςίεσ) 

 Διαφάνεια ςτθν διαχείριςθ των οικονομικϊν του Διμου κακϊσ 
και ςτισ διαδικαςίεσ ανάκεςθσ και προμθκειϊν 

 Σφςτθμα κεντρικισ μθχανογραφθμζνθσ αποκικθσ αναλωςίμων 
και εργαλείων του Διμου 

(Υπθρεςίεσ Κακαριότθτασ και Ρεριβάλλοντοσ) 

 Καλι γνϊςθ των αναγκϊν τθσ περιοχισ  

 Εμπλοκι των εκελοντϊν δθμοτϊν ςε δράςεισ κακαριότθτασ 

 Άμεςθ ανταπόκριςθ ςε αιτιματα των πολιτϊν αλλά και των 
τοπικϊν εκπροςϊπων 

 Υλοποίθςθ δράςεων ανακφκλωςθσ 

 Λειτουργία Στακμοφ Μεταφόρτωςθσ Απορριμμάτων 

 Συνεχισ εξζλιξθ ςτον τομζα διαχείριςθσ απορριμμάτων ςε 
ςυνεργαςία με τον ΦΟΔΣΑ 

 Φπαρξθ προςωπικοφ ςε όλεσ τισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ 
(Τεχνικζσ Υπθρεςίασ και Υπθρεςία Δόμθςθσ) 

 Καταρτιςμζνο Επιςτθμονικό Ρροςωπικό 

 Ρλιρθσ γνϊςθ των ζργων και των αναγκϊν για το ςφνολο των 
δθμοτικϊν ενοτιτων 

(Υπθρεςίεσ Ροιότθτασ Ηωισ) 

 Υλοποίθςθ πολυςχιδϊν δράςεων κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ και 
προςταςίασ (κοινωνικό Ραντοπωλείο- Κοινωνικό 
Φροντιςτιριο κ.α) 

 Ρλιρθσ κάλυψθ των αναγκϊν των δθμοτϊν ςε 
βρεφονθπιακοφσ ςτακμοφσ ςτθ Δ.Ε. Καρπενθςίου 

 Δωρεάν διάκεςθ των ακλθτικϊν χϊρων και εγκαταςτάςεων 
ςτουσ δθμότεσ 

 Χϊροι ακλοπαιδιϊν και παιδικϊν χαρϊν ςτο ςφνολο των 
Δθμοτικϊν Ενοτιτων  

 Άμεςθ επζμβαςθ υπθρεςιϊν ςε ευαίςκθτεσ και ευάλωτεσ 
ομάδεσ πλθκυςμοφ 

(Εν γζνει εξυπθρζτθςθ του Ρολίτθ) 

 Φιλικι εξυπθρζτθςθ και άμεςθ ανταπόκριςθ του προςωπικοφ 

 Δυνατότθτα αμφίδρομθσ επικοινωνίασ με τουσ πολίτεσ μζςω 
τθσ ιςτοςελίδασ του Διμου και των Δικτφων Κοινωνικισ 
Δικτφωςθσ 

 Λειτουργία Γραμμισ του Δθμότθ 

 Λειτουργία Κζντρων Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν ςε όλεσ (πλθν του 
Ρρουςοφ) τισ  Δθμοτικζσ Ενότθτεσ 

 Αςκενισ τιρθςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ 

 Μικρι εξοικείωςθ με τισ ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ. Φαινόμενα οχφρωςθσ ςτο 
«γνωςτό» και φόβου για τον «καινοφργιο» 

 Αςκενισ τιρθςθ του Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμοτικϊν και Κοινοτικϊν 
Υπαλλιλων 

 Υποςτελζχωςθ υπθρεςιϊν και αδυναμία πρόςλθψθσ τακτικοφ προςωπικοφ, 
λόγω αναςτολισ των προςλιψεων 

 Ζλλειψθ νομικισ υποςτιριξθσ 

 Ζλλειψθ μθχανιςμϊν εςωτερικοφ ελζγχου και αξιολόγθςθσ 

 Ζλλειψθ εξειδικευμζνου προςωπικοφ 

 Ζλλειψθ διαγράμματοσ ροισ και τυποποίθςθσ των ςχετικϊν διαδικαςιϊν 
(Οικονομικζσ Υπθρεςίεσ) 

 Μερικι υςτζρθςθ ςτθν είςπραξθ των εςόδων 

 ζλλειψθ ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ θλεκτρονικϊν πλθρωμϊν 

 Υςτζρθςθ ςτθν πλιρθ αξιοποίθςθ τθσ δθμοτικισ περιουςίασ 
(Ρεριβάλλον – Κακαριότθτα) 

 Σοβαρζσ ελλείψεισ ςε μθχανολογικό  εξοπλιςμό και αυξθμζνεσ ανάγκεσ 
ςυντιρθςθσ του υπάρχοντοσ 

 Υποςτελζχωςθ ςε κρίςιμεσ κατθγορίεσ προςωπικοφ (θλεκτροφωτιςμόσ – 
φδρευςθ- χϊροι πραςίνου) 

 Μικρόσ αρικμόσ κάδων απορριμμάτων και ανακφκλωςθσ ςε ςχζςθ και με τισ 
ανάγκεσ των Δθμοτικϊν Ενοτιτων  

 Φαινόμενα ζλλειψθσ ςυνεργαςίασ των δθμοτϊν με τθ ρίψθ ακατάλλθλων 
αντικειμζνων ςτουσ κάδουσ αλλά και εκτόσ κάδων 

 Σοβαρά προβλιματα ςτθ διαχείριςθ των αδζςποτων ηϊων 

 Υςτζρθςθ ςτθ χωροκζτθςθ απόκεςθσ ογκωδϊν απορριμμάτων 

 Υςτζρθςθ ςτθν πλθροφόρθςθ και ενεργοποίθςθ των πολιτϊν ςε ηθτιματα 
κακαριότθτασ, ανακφκλωςθσ και διαχείριςθσ αδζςποτων ηϊων 

(Τεχνικζσ Υπθρεςίεσ και Υπθρεςία Δόμθςθσ) 

 Ζλλειψθ ςφγχρονων μεκόδων διαχείριςθσ ζργου 

 Ρεπαλαιωμζνοσ τεχνολογικόσ εξοπλιςμόσ 

 Μθ επαρκισ γραμματειακι υποςτιριξθ 

 Ζλλειψθ κρίςιμων ειδικοτιτων προςωπικοφ (τοπογράφοσ)  

 Φαινόμενα επικάλυψθσ αρμοδιοτιτων και ςφγχυςθσ 

 Εναςχόλθςθ προςωπικοφ επί μακρόν ςε ζργα των Δθμοτικϊν Ενοτιτων από 
τισ οποίεσ προιλκαν. Αναγκαιότθτα ανακατανομισ (rotation) 

 Μθ επαρκισ αρικμόσ υπαλλιλων δεδομζνθσ και τθσ υποςτιριξθσ του όμορου 
Διμου Αγράφων 

(Υπθρεςίεσ Ροιότθτασ Ηωισ) 

 Απουςία Βρεφονθπιακϊν ςτακμϊν ςτισ λοιπζσ δθμοτικζσ ενότθτεσ 

 Αδυναμία επαρκοφσ ςυντιρθςθσ εγκαταςτάςεων 

 Υςτζρθςθ ςτθν πιςτοποίθςθ των χϊρων 

 Ελλιπισ ενεργοποίθςθ εκελοντϊν και δθμοτϊν για τθν αντιμετϊπιςθ 
φαινομζνων κοινωνικοφ αποκλειςμοφ 

(Εν γζνει εξυπθρζτθςθ του Ρολίτθ) 

 Απουςία Χάρτασ Δικαιωμάτων και Υποχρεϊςεων του Ρολίτθ 

 Απουςία Οδθγοφ του Δθμότθ 

 Υποςτελζχωςθ γραφείων διοικθτικισ υποςτιριξθσ ςτισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ 
λόγω ζλλειψθσ προςωπικοφ 

 Μθ λειτουργία του Κζντρου Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν ςτθ Δ.Ε. Ρρουςοφ 
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ΕΥΚΑΛΛΕΣ – OPPORTUNITIES ΑΡΕΛΛΕΣ/ ΚΛΝΔΥΝΟΛ - THREATS 

 ΧΘΣΘ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΩΝ 

 ΥΡΟΣΤΘΛΞΘ ΤΩΝ ΥΡΘΕΣΛΩΝ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΜΕ ΕΦΑΜΟΓΕΣ 
ΛΟΓΛΣΜΛΚΟΥ 

 ΕΡΑΝΑΣΥΣΤΑΣΘ ΜΕ ΝΟΜΟΚΕΤΛΚΘ ΥΚΜΛΣΘ ΚΑΤΘΓΘΜΕΝΩΝ 
ΥΡΘΕΣΛΩΝ (ΔΘΜΟΤΛΚΘ ΑΣΤΥΝΟΜΛΑ) 

 ΝΟΜΟΚΕΤΛΚΘ ΥΚΜΛΣΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΚΑΤΑΝΟΜΘ ΡΟΣΩΡΛΚΟΥ ΑΡΟ 
ΡΑΛΑΛΟΥΣ ΔΛΑΓΩΛΣΜΟΥ ΑΣΕΡ. 

 ΔΛΚΤΥΑ Τ.Α. ΜΕ ΤΘΝ ΥΡΟΣΤΘΛΞΘ ΕΞΕΛΔΛΚΕΥΜΕΝΝΩ 
ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΛΚΩΝ ΕΓΑΛΕΛΩΝ 

 

 ΣΥΧΝΕΣ ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ ΝΟΜΟΚΕΤΛΚΟΥ ΡΛΑΛΣΛΟΥ 

 ΔΑΡΑΝΘΘ ΛΟΓΩ ΚΑΛΛΚΩΝ ΣΥΝΚΘΚΩΝ Θ ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΚΑΛ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ 
ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ 

 ΑΝΑΣΤΟΛΘ  ΡΟΣΛΘΨΕΩΝ 

 Θ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΚΛΣΘ 
 

Τποενότθτα 2: Ανάλυςθ Αναπτυξιακών Δυνατοτιτων του Διμου  

ΙΧΤΡΑ ΘΜΕΙΑ - SΣRENGTHS ΑΔΤΝΑΣΑ ΘΜΕΙΑ- WEAKNESSES 

 Θ κζςθ του Διμου ςε ςχζςθ με το 
μεγαλφτερο αςτικό κζντρο τθσ χϊρασ (298 χλμ) και 
ςτθν καρδιά τθσ θπειρωτικισ Ελλάδοσ 

 Ραρεμβάςεισ και Βελτιϊςεισ ςτισ βαςικζσ 
υποδομζσ των ορεινϊν περιοχϊν από τα 
περιφερειακά προγράμματα 

 Ο πολιτιςμόσ, θ ιςτορία και οι φυςικοί πόροι 
τθσ περιοχισ (δαςικόσ πλοφτοσ, υδάτινοσ πλοφτοσ) 

 Το τεράςτιο απόκεμα φυςικοφ πλοφτου ςε 
ορεινό ανάγλυφο με μεγάλεσ εναλλαγζσ φυςικοφ 
τοπίου και το ςπάνιο οικοςφςτθμα 

 Θ τοπικι παραγωγι και οι δυνατότθτεσ τθσ 
μικρισ ποιοτικισ παραγωγισ που ςυγκροτεί και τθν 
ταυτότθτα τθσ περιοχισ.  

 Οι ευνοϊκζσ ςυνκικεσ για παραγωγι μικρισ 
κλίμακασ Ρ.Ο.Ρ. 

 Θ εμπειρία ςτον χϊρο των τουριςτικϊν 
υπθρεςιϊν τα τελευταία 20 χρόνια και οι 
ξενοδοχειακζσ υποδομζσ 

 Θ κατανόθςθ του «τοπικοφ» ωσ ςυγκριτικοφ 
πλεονεκτιματοσ.  

 Το μοναδικό φυςικό περιβάλλον 

 Οι παραδοςιακοί οικιςμοί αλλά και το μόνο 
αςτικό κζντρο το Καρπενιςι ωσ αναπτυξιακοί πόλοι. 
 

 Θ απομόνωςθ του Διμου λόγω τθσ γεωμορφολογίασ του 
(ελλιπζςτατο εκνικό οδικό δίκτυο, προβλθματικό εςωτερικό οδικό δίκτυο,  
ελλιπισ κοινωνικι υποδομι) 

 Θ εριμωςθ του χϊρου τθσ υπαίκρου, θ γιρανςθ και μείωςθ του 
ενεργοφ πλθκυςμοφ. 

 Ο δυϊςμόσ τθσ τοπικισ οικονομίασ (ανεπτυγμζνο κζντρο: Καρπενιςι- 
άξονασ Ροταμιάσ, απεριμωςθ και εγκατάλειψθ δυτικισ και βόρειασ 
Ευρυτανίασ) 

 Θ ζλλειψθ εξειδικευμζνου εργατικοφ δυναμικοφ ειδικά ςτο 
τριτογενι τομζα. 

 Μικρζσ παραγωγζσ που αδυνατοφν να δθμιουργιςουν οικονομίεσ 
κλίμακασ (Χαμθλι παραγωγικότθτα των εκμεταλλεφςεων, μικρόσ γεωργικόσ 
κλιροσ-Μικρι παρουςία Επιχειρθματικισ Γεωργίασ) 

 Θ προϊοφςα διάλυςθ του παραγωγικοφ ιςτοφ και των παραγωγικϊν 
δραςτθριοτιτων τθσ περιοχισ 

 Απομόνωςθ και ανεπαρκζσ επίπεδο υπθρεςιϊν και ελκυςτικότθτασ 
παραμονισ των νζων ςτθν ορεινι ηϊνθ. 

 Σταδιακι εγκατάλειψθ των ακινιτων, τθσ αρχιτεκτονικισ 
κλθρονομιάσ και των υποδομϊν. 

 Θ ανυπαρξία υποδομϊν πρόςβαςθσ, και υπθρεςιϊν οργάνωςθσ τθσ 
οικονομικισ και κοινωνικισ ηωισ 

 Θ αδυναμία εξωςτρζφειασ 

 Θ αυξανόμενθ τάςθ «τριτογενοποίθςθσ» όλου του ορεινοφ χϊρου 
ςε ςυνδυαςμό με τθν διάλυςθ του παραγωγικοφ ιςτοφ και των 
παραδοςιακϊν μορφϊν εκμεταλλεφςεων 

 Ζλλειψθ οργάνωςθσ και υποδομισ ςτθν μεταποίθςθ  και 
τυποποίθςθ των προϊόντων τθσ  πρωτογενοφσ παραγωγισ 

 Δυςκολία ενςωμάτωςθσ νζασ τεχνολογίασ,  νζων τεχνικϊν και 
καινοτομίασ  ςτθν τοπικι οικονομία 

 Κατακερματιςμόσ τοπικϊν Ρρογραμμάτων 

 Υπζρμετρθ εξάρτθςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ από το δθμόςιο (ωσ 
επενδυτισ, ωσ καταναλωτισ και ωσ εργοδότθσ)                              
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ΕΤΚΑΙΡΙΕ- OPPORTUNITIES ΑΠΕΙΛΕ – ΚΙΝΔΤΝΟΙ/ THREATS 

 Οι Ευκαιρίεσ που παρουςιάηονται ςτθ Νζα 
Ρρογραμματικι Ρερίοδο (CLLD, ITI) 

 Θ προςζγγιςθ για τθν διαςφνδεςθ τομζων 
τθσ οικονομίασ   

 Θ αξιοποίθςθ τθσ ςυςςωρευμζνθσ και 
διακζςιμθσ γνϊςθσ των προθγοφμενων 
Ρρογραμματικϊν Ρεριόδων 

 Θ γζννθςθ τθσ νζασ επιχειρθματικότθτασ 
(λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ)  ειδικά ςτον ορεινό 
χϊρο και θ ςυνζχιςθ με νζεσ επιχειρθματικζσ 
πρωτοβουλίεσ.  

 Ο ρόλοσ του πρωτογενοφσ τομζα ςτο νζο 
αναπτυξιακό μοντζλο τθσ χϊρασ  (εξωςτρζφεια, 
προϊόντα προσ εξαγωγι) 

 Ο ρόλοσ τθσ περιοχισ ωσ πνεφμονασ 
αναηωογόνθςθσ του ςφγχρονου ανκρϊπου των 
πόλεων 

 Ρροχποκζςεισ ανάπτυξθσ τουριςμοφ, 
περιπζτειασ, ακλθτικοφ τουριςμοφ, ςυνεδριακοφ 
τουριςμοφ, κρθςκευτικοφ τουριςμοφ  

 Θ δυνατότθτα ανάπτυξθσ κάκε μορφισ 
εναλλακτικοφ τουριςμοφ που αποτελεί και το μζλλον 
του τουριςμοφ ςτθν Ελλάδα 

 Θ αξιοποίθςθ του Τ.Ε.Λ. 

 Θ αξιοποίθςθ του Εργοςταςίου Ξυλείασ ςτθ 
Φουρνά 

 Θ δυνατότθτα τθσ περιοχισ για παραγωγι 
Ρ.Ο.Ρ. 
 
 

 Ο κίνδυνοσ ολοςχεροφσ κυριαρχίασ του τριτογενοφσ τομζα ςτο 
παραγωγικό ςφςτθμα και θ περαιτζρω διάλυςθ των τοπικϊν παραγωγικϊν 
ςυςτθμάτων (εγκατάλειψθ των τοπικϊν παραγωγϊν υπζρ του τομζα τθσ 
παροχισ υπθρεςιϊν) 

 Ο κίνδυνοσ διάλυςθσ των τοπικϊν κοινωνιϊν, τθσ υφιςτάμενθσ 
κοινωνικισ και πολιτιςτικισ ςυνοχισ του χϊρου, τθσ διάλυςθσ των 
παραδοςιακϊν δεςμϊν.   

 Ο κίνδυνοσ μετατροπισ των φορζων οργάνωςθσ των τοπικϊν 
κοινωνιϊν ςε απλοφσ φορείσ διαχείριςθσ ζργων ξεκομμζνων  από τουσ 
ςτόχουσ που τίκενται 

 Ο κίνδυνοσ απαξίωςθσ του τόπου και του τοπίου ςτθν ςυνείδθςθ 
των κατοίκων των ορεινϊν περιοχϊν με ςυνζπεια τθν εγκατάλειψθ 

 Θ περαιτζρω εριμωςθ τθσ υπαίκρου και θ γιρανςθ του πλθκυςμοφ 
(δυναμικι τάςθ) 
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ΕΝΟΣΗΣΑ 4: 

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΡΠΕΝΗΙΟΤ & 
ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ -ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ 
ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΩΝ ΕΤΚΑΙΡΙΩΝ 

Τποενότθτα 1: Κακοριςμόσ αναπτυξιακών προτεραιοτιτων 

4.1.1 Αναπτυξιακέσ Προτεραιότητεσ – Άξονεσ  

Με βάςθ τθν ανάλυςθ των Λςχυρϊν και Αδφνατων Σθμείων ςτο εςωτερικό 

περιβάλλον του Διμου και ςτθν αναπτυξιακι του πορεία και με ςτόχο τθν πλιρθ 

αξιοποίθςθ των ευκαιριϊν που υφίςτανται και τθν μεταςτροφι των απειλϊν και 

κινδφνων ςε κετικζσ δράςεισ, οι αναπτυξιακζσ προτεραιότθτεσ του επιχειρθςιακοφ 

προγράμματοσ δομοφνται γφρω από τουσ εξισ άξονεσ: 

  ΡΡρροοςςττααςςίίαα  ττοουυ  ΡΡεερριιββάάλλλλοοννττοοσσ  κκααιι  ΒΒεελλττίίωωςςθθ  ττθθσσ  ΡΡοοιιόόττθθτταασσ  ΗΗωωιισσ  

  ΕΕννίίςςχχυυςςθθ  ττθθσσ  ΚΚοοιιννωωννιικκιισσ  ΡΡοολλιιττιικκιισσ  κκααιι  ττωωνν  ΥΥππθθρρεεςςιιϊϊνν  ΡΡααιιδδεείίαασσ,,  

ΡΡοολλιιττιιςςμμοοφφ,,  ΑΑκκλλθθττιιςςμμοοφφ  κκααιι  ΕΕκκεελλοοννττιιςςμμοοφφ  

  ΑΑννάάππττυυξξθθ  ΤΤοοππιικκιισσ  ΟΟιικκοοννοομμίίαασσ  κκααιι  ΑΑππααςςχχόόλλθθςςθθ  

  ΑΑννάάππττυυξξθθ  κκααιι  ββεελλττίίωωςςθθ  ττωωνν  ςςχχζζςςεεϊϊνν  ττοουυ  ΔΔιιμμοουυ  μμεε  ττοουυσσ  πποολλίίττεεσσ  κκααιι  ττθθσσ  

ΟΟιικκοοννοομμιικκιισσ  ΛΛκκααννόόττθθττάάσσ  ττοουυ..  

Για χάρθ ςυντομίασ και απλοποίθςθσ, από το ςθμείο αυτό και ακολοφκωσ οι 

παραπάνω άξονεσ κα αναφζρονται με τισ ακόλουκεσ ςφντομεσ ονομαςίεσ: 

  ΡΡεερριιββάάλλλλοονν  κκααιι  ΡΡοοιιόόττθθτταα  ΗΗωωιισσ  

  ΚΚοοιιννωωννιικκιι  ΡΡοολλιιττιικκιι,,  ΡΡααιιδδεείίαα,,  ΡΡοολλιιττιιςςμμόόσσ,,  ΑΑκκλλθθττιιςςμμόόσσ,,  ΕΕκκεελλοοννττιιςςμμόόσσ    

  ΤΤοοππιικκιι  ΟΟιικκοοννοομμίίαα  κκααιι  ΑΑππααςςχχόόλλθθςςθθ    

  ΒΒεελλττίίωωςςθθ  ττθθσσ  ΔΔιιοοιικκθθττιικκιισσ  κκααιι  ΟΟιικκοοννοομμιικκιισσ  ΛΛκκααννόόττθθτταασσ    

4.1.2 Μέτρα  

Οι παραπάνω άξονεσ αναλφονται και εξειδικεφονται ςε μζτρα ωσ εξισ: 
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ΆΆξξοονναασσ  11::  ΡΡεερριιββάάλλλλοονν  κκααιι  ΡΡοοιιόόττθθτταα  ΗΗωωιισσ  

Μζτρο 1.1: Οικιςτικό περιβάλλον 
Μζτρο 1.2: Χϊροι Διοίκθςθσ / Υπθρεςιϊν – Δθμοτικά Κτίρια 
Μζτρο 1.3: Υποδομζσ Μεταφορϊν -Οδικό δίκτυο – Δίκτυο Επικοινωνιϊν 
Μζτρο 1.4: Φδρευςθ / Αποχζτευςθ 
Μζτρο 1.5: Απορρίμματα / Κακαριότθτα 
Μζτρο 1.6: Ρροςταςία φυςικοφ περιβάλλοντοσ 

  

ΆΆξξοονναασσ  22::  ΚΚοοιιννωωννιικκιι  ΡΡοολλιιττιικκιι,,  ΡΡααιιδδεείίαα,,  ΡΡοολλιιττιιςςμμόόσσ,,  ΑΑκκλλθθττιιςςμμόόσσ,,  ΕΕκκεελλοοννττιιςςμμόόσσ  

Μζτρο 2.1: Κοινωνικι Ρρόνοια 
Μζτρο 2.2: Ραιδεία 
Μζτρο 2.3: Ρολιτιςμόσ 
Μζτρο 2.4: Ακλθτιςμόσ 
Μζτρο 2.5: Εκελοντιςμόσ – Φιλοηωία  

  

ΆΆξξοονναασσ  33::  ΤΤοοππιικκιι  ΟΟιικκοοννοομμίίαα  ––  ΑΑππααςςχχόόλλθθςςθθ  

Μζτρο 3.1: Απαςχόλθςθ 
Μζτρο 3.2: Τουριςμόσ 
Μζτρο 3.3: Ενίςχυςθ τθσ Αγροτικισ Ραραγωγισ  
Μζτρο 3.4: Ενίςχυςθ τθσ Δευετρογενοφσ Ραραγωγισ  

  

ΆΆξξοονναασσ  44::  ΒΒεελλττίίωωςςθθ  ττθθσσ  ΔΔιιοοιικκθθττιικκιισσ  κκααιι  ττθθσσ  ΟΟιικκοοννοομμιικκιισσ  ΛΛκκααννόόττθθτταασσ  ττοουυ  ΔΔιιμμοουυ 

Μζτρο 4.1.: Διαδικαςίεσ διοίκθςθσ 
Μζτρο 4.2.: Διαδικαςίεσ βελτίωςθσ τθσ ςχζςθσ του Διμου με τουσ πολίτεσ 
Μζτρο 4.3.: Οργάνωςθ και πλθροφορικι 
Μζτρο 4.4.: Χρθματοοικονομικι Λκανότθτα  
Μζτρο 4.5.: Δθμοτικι περιουςία 

Τποενότθτα 2: Όραμα – Αρχζσ – τρατθγικι  

4.2.1 Όραμα Ανάπτυξησ  

Πραμα του Διμου Καρπενθςίου αποτελεί θ βιϊςιμθ, κοινωνικι και οικονομικι 

ανάπτυξθ του, με ςκοπό τθν ευθμερία των δθμοτϊν του, τθν ενίςχυςθ τθσ 

κοινωνικισ ςυνοχισ, τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, τθν ενδυνάμωςθ τθσ 

τοπικισ οικονομίασ και τθν περαιτζρω προςζλκυςθ νζων επενδυτϊν .  
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4.2.2 Κατευθυντήριεσ Αρχέσ 

Ο Διμοσ Καρπενθςίου, ωσ πρωτοβάκμιοσ Οργανιςμόσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, 

ρυκμίηει όλεσ τισ τοπικζσ υποκζςεισ, ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ επικουρικότθτασ και 

τθσ εγγφτθτασ, με ςτόχο τθν προςταςία, τθν ανάπτυξθ και τθ ςυνεχι βελτίωςθ των 

ςυμφερόντων και τθσ ποιότθτασ ηωισ τθσ τοπικισ κοινωνίασ. Οι βαςικζσ 

κατευκυντιριεσ πολιτικζσ επιλογζσ  για τθν  προςζγγιςθ και υλοποίθςθ του 

οράματοσ βαςίηονται ςτισ εξισ αρχζσ:      

 Άμεςθ εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν επί των κακθμερινϊν προβλθμάτων τουσ  

 Ενεργοποίθςθ των πολιτϊν και ενκάρρυνςι τουσ για ςυμμετοχι ςτα 

δθμοτικά δρϊμενα 

 Τόνωςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ και διαρκισ ενίςχυςθ και υποςτιριξθ τθσ 

τοπικισ ανταγωνιςτικότθτασ  

 Συνεχισ βελτίωςθ του τοπικοφ ανκρϊπινου κεφαλαίου ςε ςυνδυαςμό με 

βιϊςιμθ προϊκθςθ τθσ απαςχόλθςθσ 

 Εξαςφάλιςθ κοινωνικισ ςυνοχισ και αλλθλεγγφθσ  

 Υιοκζτθςθ ολοκλθρωμζνου ςχεδίου βιϊςιμθσ πράςινθσ ανάπτυξθσ  

 Ανάδειξθ και αξιοποίθςθ των τοπικϊν αναπτυξιακϊν χαρακτθριςτικϊν με 

τθν υιοκζτθςθ ολοκλθρωμζνων παρεμβάςεων 

 Αναβάκμιςθ τθσ εικόνασ τθσ πόλθσ με τθν υιοκζτθςθ ολοκλθρωμζνων 

παρεμβάςεων ςτουσ δθμόςιουσ χϊρουσ και ςτο κτιριακό απόκεμα, δθμόςιο 

και ιδιωτικό                                                  

 Υποςτιριξθ κεματικϊν ενδοπεριφερειακϊν ςυνεργαςιϊν και δράςεων με 

εξωςτρεφι προςανατολιςμό 

 Αναβάκμιςθ παρεχόμενων Δθμοτικϊν Υπθρεςιϊν 

4.2.3 τρατηγική  

Οι δυςμενείσ οικονομικζσ ςυνκικεσ που αντιμετωπίηει θ χϊρα ςε ςυνδυαςμό με τισ 

διεκνείσ ςυγκυρίεσ, οι ςτόχοι ςτθν ευρωπαϊκι Στρατθγικι για το 2020 και το νζο 

ΕΣΡΑ ζχουν διαμορφϊςει για τουσ Διμουσ, ζνα πλαίςιο με προκλιςεισ ςτο χϊρο 
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τθσ τεχνολογίασ και τθσ οικονομίασ, κάνοντασ επιτακτικι τθν ανάγκθ τθσ αλλαγισ 

τθσ μζχρι τϊρα πορείασ τουσ. 

Θ ςυνειςφορά των πόλεων και των περιφερειϊν ςτθν αφξθςθ τθσ 

ανταγωνιςτικότθτασ τθσ οικονομίασ και τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ ζχει αναγνωριςτεί 

από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ωσ κακοριςτικόσ παράγοντασ από όλα τα επίπεδα 

άςκθςθσ πολιτικισ. Θ δθμιουργία υπερ-τοπικϊν, διαδθμοτικϊν ςυμμαχιϊν και 

ςυνεργαςιϊν ςτον εκνικό και ευρωπαϊκό χϊρο είναι πλζον αυξάνουςασ ςθμαςίασ 

για τθν υλοποίθςθ των ςτόχων ενόσ Οργανιςμοφ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ. 

τρατθγικι του Διμου Καρπενθςίου είναι να καταςτεί πρότυποσ Διμοσ, με τθν 

αξιοποίθςθ τθσ τεχνολογίασ, τθν δθμιουργία τθσ απαραίτθτθσ υποδομισ, τθ 

βελτίωςθ του επιπζδου αςφάλειασ και υγείασ, τθ διατιρθςθ και βελτίωςθ του 

περιβάλλοντοσ με ζμφαςθ ςτθν ενεργειακι πολιτικι και τθν προϊκθςθ του 

πολιτιςμοφ, του ακλθτιςμοφ, τθσ ψυχαγωγίασ, τθσ κοινωνικισ πρόνοιασ και τθν 

αναηωογόνθςθ του αγροτικοφ χϊρου. Για τθν υλοποίθςθ των ςτόχων του 

δθμιουργεί ιςχυρζσ ςυμμαχίεσ και ενεργεί για τθν ςυμμετοχι του ςε εκνικά και 

διακρατικά δίκτυα πόλεων.  Ραράλλθλα αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ αναπτυξιακοφ 

ρόλου ςτθν ευρφτερθ περιοχι. 

Για τθν υλοποίθςθ τθσ ςτρατθγικισ του, ο Διμοσ κα ενιςχφςει τθν ςυμμετοχι των 

πολιτϊν ςτθν λιψθ των αποφάςεων και μζςω ςυνεχοφσ διαδικαςίασ ενδυνάμωςθσ 

κεςμοκετθμζνων φορζων, άτυπων ομάδων πολιτϊν αλλά και όλων των κατοίκων 

προκειμζνου ο ςχεδιαςμόσ των πολιτικϊν, δράςεων και ζργων να είναι από κάτω 

προσ τα πάνω (bottom up) και θ υλοποίθςθ αυτϊν να χαίρει αποδοχισ και 

υποςτιριξθσ όλων των εμπλεκομζνων μερϊν.  Θ ςυμμετοχι όλων αλλά κυρίωσ θ 

ενεργοποίθςθ τθσ ςυμμετοχισ των νζων αποτελεί κυρίαρχο πυλϊνα υλοποίθςθσ 

τθσ ςτρατθγικισ του.  Με τθν εφαρμογι ςυςτθμάτων ουςιαςτικισ διαβοφλευςθσ με 

του πολίτεσ και κατάλλθλουσ για κάκε περίπτωςθ εμπλεκόμενουσ φορείσ. Θ 

ςτρατθγικι του Διμου είναι προςανατολιςμζνθ ςτθν ενίςχυςθ του ςχεδιαςμοφ και 

προγραμματιςμοφ για τθν δθμιουργία αποτελεςμάτων και τθν διατιρθςι τουσ.  

Ο Διμοσ Καρπενθςίου ςτοχεφει όχι μόνο ςε μια αποτελεςματικι και αποδοτικι 

διοίκθςθ των τοπικϊν του υποκζςεων, αλλά ςτθν παραγωγι αποτελεςμάτων με 
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ποιοτικό αντίκτυπο ςτθν ηωι των πολιτϊν τθσ περιοχισ  (proactive results oriented 

policy).    

Τποενότθτα 3: υνοπτικι Περιγραφι των Γενικών τόχων και των 

Πολιτικών Δράςθσ  

ΆΞΟΝΑ 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ 

τρατθγικόσ τόχοσ: Θ προςταςία και αναβάκμιςθ του φυςικοφ και δομθμζνου 

περιβάλλοντοσ και θ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ.  

ΜΕΣΡΟ 1.1: ΟΙΚΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

1.1.1 Η αναβάκμιςθ του βιοτικοφ επιπζδου 

Στο γενικό ςτόχο αυτό κα ςυμπεριλθφκοφν θ αιςκθτικι αναβάκμιςθ του εμπορικοφ 

κζντρου τθσ πόλθσ, οι καταςκευζσ πάρκων, οι ςυντθριςεισ ι/και αναπλάςεισ 

πάρκων, πλατειϊν, κοιμθτθρίων, οι θλεκτροφωτιςμοί οδϊν και πλατειϊν κ.α. 

1.1.2 Η πολεοδόμθςθ του Διμου 

Ο Διμοσ οφείλει να ολοκλθρϊςει και να εφαρμόςει τα Σχζδια Χωρικισ και 

Οικιςτικισ Οργάνωςθσ Ανοιχτϊ Ρόλεων (ΣΧΟΟΑΡ) και το Γενικό Ρολεοδομικό 

Σχζδιο, τα οποία κα κακιςτοφν εφκολθ τθν κατανόθςθ των πολεοδομικϊν κανόνων 

που ιςχφουν ςτο ςφνολο των ορίων του.  

1.1.3 Αναπλάςεισ – Διαμορφώςεισ χώρων 

Οι οικιςτικζσ αναπλάςεισ κα ενιςχφςουν τον καλλωπιςμό και τθν αιςκθτικι των 

Δθμοτικϊν Ενοτιτων. 

ΜΕΣΡΟ 1.2: ΧΩΡΟΙ ΔΙΟΙΚΗΗ / ΤΠΗΡΕΙΩΝ – ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΚΣΙΡΙΑ 

1.2.1 Η βελτίωςθ των χώρων διοίκθςθσ – υπθρεςιών 

Στο γενικό ςτόχο αυτό κα ςυμπεριλθφκοφν οι βελτιϊςεισ και ςυντθριςεισ των 

δθμοτικϊν κτιρίων που ςτεγάηουν χϊρουσ διοίκθςθσ και υπθρεςιϊν. 

ΜΕΣΡΟ 1.3: ΤΠΟΔΟΜΕ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ - ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ- ΔΙΚΣΤΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

1.3.1 Η βελτίωςθ των τεχνικών υποδομών 
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Το οδικό δίκτυο βρίςκεται ςε γενικζσ γραμμζσ ςε καλι κατάςταςθ, απαιτεί όμωσ 

βελτιϊςεισ και επεμβάςεισ. Από τθν άλλθ πλευρά, θ αγροτικι οδοποιία βρίςκεται 

ςε μζτρια κατάςταςθ και απαιτοφνται ςυντονιςμζνεσ ενζργειεσ για τθ βελτίωςθ τθσ 

κατάςταςισ τθσ, ειδικά κατά τουσ χειμερινοφσ μινεσ. 

Θ κεομθνία που ζπλθξε το Διμο και επζφερε τθν κιρυξι του ςε κατάςταςθ 

ζκτακτθσ ανάγκθσ πολιτικισ προςταςίασ τθν 1θ Φεβρουαρίου 2015, είχε ωσ 

αποτζλεςμα μεγάλεσ καταςτροφζσ ςτο υφιςτάμενο οδικό δίκτυο, το μζγεκοσ των 

οποίων δεν ζχει ζωσ ϊρασ αποτιμθκεί πλιρωσ.  

Συνεπεία των καταςτροφϊν ςθμαντικοί πόροι του Διμου κα διατεκοφν για 

αποκατάςταςθ των δικτφων ςτθν προ-υφιςτάμενθ λειτουργοφςα κατάςταςθ με 

άμεςο αντίκτυπο ςτισ περαιτζρω αναπτυξιακζσ δυνατότθτεσ του Διμου. 

1.3.2 Η βελτίωςθ του δικτφου επικοινωνιών  

Υλοποίθςθ υποδομϊν αναβάκμιςθσ και λειτουργικότθτασ Επικοινωνιακϊν Δικτφων 

και βελτίωςθ κυκλοφοριακϊν ρυκμίςεων.  

ΜΕΣΡΟ 1.4: ΤΔΡΕΤΗ / ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ 

1.4.1 Η βελτίωςθ των δικτφων εξυπθρζτθςθσ φδρευςθσ - αποχζτευςθσ 

Κρίνεται απαραίτθτθ θ ολοκλιρωςθ και θ  δθμιουργία τόςο αποχετευτικοφ δικτφου 

αςτικϊν λυμάτων ςτουσ οικιςμοφσ που δεν διακζτουν, όςο και θ καταςκευι και 

λειτουργία μικρϊν αποκεντρωμζνων ςυςτθμάτων επεξεργαςίασ λυμάτων για κάκε 

οικιςμό.  

ΜΕΣΡΟ 1.5: ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΑ / ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 

1.5.1 Η μείωςθ τθσ ρφπανςθσ και θ βελτίωςθ του επιπζδου κακαριότθτασ του 

διμου 

Διαχείριςθ τθσ αντιμετϊπιςθσ τθσ ρφπανςθσ του Διμου από ςτερεά και υγρά 

απόβλθτα κακϊσ και αναδιάρκρωςθ των μεκόδων αποκομιδισ των απορριμμάτων 

με ςτόχο τθν επιτάχυνςθ τθσ όλθσ διαδικαςίασ ςε κακθμερινό επίπεδο και κατά 

ςυνζπεια τθν ελαχιςτοποίθςθ τθσ όχλθςθσ τθσ ηωισ τθσ πόλθσ από τθν εν λόγω 

δθμοτικι δραςτθριότθτα. 
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1.5.2. Ενίςχυςθ τθσ ανακφκλωςθσ 

Ανάπτυξθ ςχζςεων ςυνεργαςίασ με φορείσ που ιδθ κινοφνται με επιτυχία ςτον 

τομζα αυτό με ςτόχο τθ διαρκι αφξθςθ τθσ ποςότθτασ των ανακυκλϊςιμων υλικϊν. 

Ενκάρρυνςθ τθσ ςυμμετοχισ περιςςότερων πολιτϊν ςτθ διαδικαςία, βελτίωςθ των 

υποδομϊν περιςυλλογισ των ανακυκλϊςιμων υλικϊν κακϊσ και των μεκόδων 

τελικισ διάκεςθσ και αξιοποίθςισ τουσ. 

Σφνταξθ Τοπικοφ Σχεδίου Διαχείριςθσ Απορριμμάτων και ςτενι ςυνεργαςία με τον 

Φορζα Διαχείριςθσ (ΦΟΔΣΑ) κακϊσ και με τθν Ρεριφερειακι Ζνωςθ Διμων Στερεάσ 

Ελλάδασ ςυγκαταλζγονται ςτισ ςχετικζσ δράςεισ.  

ΜΕΣΡΟ 1.6: ΠΡΟΣΑΙΑ ΦΤΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

1.6.1 Ανάδειξθ και εφαρμογι τθσ "πράςινθσ ενζργειασ" και υλοποίθςθ υποδομών 

ΑΠΕ ςτο ςφνολο του Διμου 

Θ αξιοποίθςθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ ευνοείται από το κλίμα του Διμου και 

κα πρζπει να δοκεί ζμφαςθ ςτον τομζα αυτό, με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ τοπικισ 

κοινωνίασ. 

1.6.2 Η προςταςία και ανάδειξθ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ και τθσ πανίδασ 

Στο γενικό ςτόχο αυτό κα ςυμπεριλθφκοφν οι κλαδεφςεισ, οι κακαριςμοί και θ 

αντιπυρικι προςταςία των περιαςτικϊν δαςυλλίων. 

ΆΞΟΝΑ 2: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟ, 

ΑΘΛΗΣΙΜΟ, ΕΘΕΛΟΝΣΙΜΟ 

τρατθγικόσ τόχοσ: Θ διαςφάλιςθ για όλουσ τουσ κατοίκουσ κοινωνικισ και 

οικονομικισ αςφάλειασ με τθν ενςωμάτωςι τουσ ςε ενεργζσ πολιτικζσ του διμου 

ςε επίπεδο κοινωνικϊν παροχϊν, δομϊν παιδείασ, πολιτιςμοφ και ακλθτιςμοφ και 

τθν ενδυνάμωςθ του πνεφματοσ εκελοντιςμοφ και κοινωνικισ προςφοράσ. 

ΜΕΣΡΟ 2.1: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 

2.1.1 Η βελτίωςθ των υποδομών και υπθρεςιών κοινωνικισ φροντίδασ 

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ Ρρόνοιασ και υποςτιριξθσ τθσ κακθμερινότθτασ του 

πολίτθ, του θλικιωμζνου και τθσ οικογζνειασ αναβακμίηονται. Απαραίτθτθ είναι θ 
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κάλυψθ των αναγκϊν ςε εγκαταςτάςεισ και θ βελτίωςθ των υπθρεςιϊν κοινωνικισ 

φροντίδασ. 

2.1.2. Ενεργζσ πολιτικζσ ιςότθτασ και περαιτζρω ανάπτυξθ δράςεων για το παιδί 

και τθν οικογζνεια 

Συμμετοχι του Διμου ςε δράςεισ για τθν προςταςία από φαινόμενα 

ενδοοικογενειακισ βίασ, ενίςχυςθσ τθσ κζςθσ των γυναικϊν και  προϊκθςθσ 

ενεργϊν πολιτικϊν ιςότθτασ των δφο φφλων.  

Ταυτόχρονα ο Διμοσ ςυμμετζχει αλλά και πρωτοςτατεί ςε δράςεισ υποςτιριξθσ του 

παιδιοφ και τθσ οικογζνειασ με τθν διεξαγωγι ενθμερωτικϊν θμερίδων και τθν 

προϊκθςθ τθσ ενθμζρωςθσ και πλθροφόρθςθσ για κζματα ενδοςχολικοφ 

εκφοβιςμοφ, προςταςίασ τθσ παιδικότθτασ και αποτροπισ φαινομζνων παιδικισ 

κακοποίθςθσ.  

 ΜΕΣΡΟ 2.2: ΠΑΙΔΕΙΑ 

2.2.1. Η βελτίωςθ τθσ κατάςταςθσ των ςχολικών κτιρίων 

Αν και θ κατάςταςθ των ςχολικϊν μονάδων χαρακτθρίηεται καλι, υπάρχουν 

ανάγκεσ ςυντιρθςθσ. Επιπλζον, προκφπτουν κζματα αξιοποίθςθσ των ςχολικϊν 

κτιρίων που δεν χρθςιμοποιοφνται και αφοροφν κυρίωσ κτιρια τθσ πρωτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ.  

2.2.2. Εκπαίδευςθ – Κατάρτιςθ – Δια βίου μάκθςθ 

Ανάδειξθ και προϊκθςθ τθσ γνϊςθσ τθσ τοπικισ ιςτορίασ και του ιςτορικοφ 

αποτυπϊματοσ τθσ περιοχισ, ςτθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ και τθν δια βίου 

μάκθςθ κακϊσ και  εφαρμογι τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και επιμόρφωςθσ. 

Λειτουργία Σχολείου 2θσ ευκαιρίασ και ανάπτυξθ ςτοχευμζνων ανά επαγγελματικι 

ομάδα εκπαιδευτικϊν ςεμιναρίων. 

ΜΕΣΡΟ 2.3: ΠΟΛΙΣΙΜΟ 

2.3.1 Η βελτίωςθ των πολιτιςτικών υποδομών και θ προβολι και ανάδειξθ τθσ 

πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ  
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Ο Διμοσ Καρπενθςίου διακζτει πλοφςια πολιτιςτικι κλθρονομιά και τθν οποία 

πρζπει να αξιοποιιςει και να αναδείξει για πολιτιςτικοφσ, πολιτιςμικοφσ, 

κοινωνικοφσ, οικονομικοφσ και τουριςτικοφσ λόγουσ.  

Ρροσ τθν κατεφκυνςθ αυτι κινοφνται δράςεισ ςε ςυνεργαςία με τθν Ρεριφζρεια 

Στερεάσ Ελλάδασ και του επαγγελματικοφσ φορείσ για τθν δθμιουργία ψθφιακισ 

πλατφόρμασ προβολισ του πολιτιςτικοφ προϊόντοσ. 

2.3.2 Αδελφοποιιςεισ με άλλεσ περιοχζσ / διμουσ 

Συμμετοχι ςε προγράμματα αδελφοποιιςεων με άλλουσ διμουσ και περιοχζσ,  

επιδιϊκοντασ με τον τρόπο αυτό να λειτουργιςουν με ευρωπαϊκι προοπτικι, 

προκειμζνου να αντιμετωπίηουν τα προβλιματά τουσ και να αναπτφςςουν μεταξφ 

τουσ ολοζνα ςτενότερουσ δεςμοφσ. 

ΜΕΣΡΟ 2.4: ΑΘΛΗΣΙΜΟ 

2.4.1  Ανάδειξθ  ακλθτικισ ιδζασ και  ακλθτικών εκδθλώςεων και αναβάκμιςθ 

ακλθτικών υποδομών 

Στθ πόλθ του Καρπενθςίου υπάρχει ζνα άρτιο κζντρο για τθν προετοιμαςία 

ακλθτϊν όλων των κατθγοριϊν και επιπζδων. Ο Διμοσ πρζπει να το αξιοποιιςει 

περαιτζρω τόςο για οικονομικοφσ λόγουσ, όςο και για λόγουσ προβολισ. Διεφρυνςθ 

ακλθτικϊν διοργανϊςεων και εκδθλϊςεων. Οι ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ που 

χωροκετοφνται εντόσ των Δθμοτικϊν Ενοτιτων χρίηουν εκτεταμζνθσ ςυντιρθςθσ.  

Στισ δράςεισ ςυγκαταλζγεται και θ πιςτοποίθςθ και αδειοδότθςθ των ακλθτικϊν 

εγκαταςτάςεων του Διμου. 

ΜΕΣΡΟ 2.5: ΕΘΕΛΟΝΣΙΜΟ – ΦΙΛΟΖΩΙΑ 

2.5.1  Τποςτιριξθ και Επζκταςθ του Εκελοντικοφ Κινιματοσ και τθσ Κοινωνικισ 

Δικτφωςθσ 

Ενζργειεσ εμθμζρωςθσ και ενίςχυςθσ του εκελοντιςμοφ ςε διάφορεσ δράςεισ και 

τομείσ.  

2.5.2  Διαχείριςθ των αδζςποτων ηώων 
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Ζλεγχοσ για τα αδζςποτα ηϊα και ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν για τθν φροντίδα 

των αδζςποτων ηϊων μζςα από ενθμερωτικζσ εκδθλϊςεισ.    

ΆΞΟΝΑ 3: ΣΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΑΠΑΦΟΛΗΗ 

τρατθγικόσ τόχοσ: Αξιοποίθςθ του ςυνόλου των παραγωγικϊν δυνατοτιτων τθσ 

περιοχισ και του επιχειρθματικοφ πνεφματοσ των κατοίκων με τθν εκπόνθςθ 

ολοκλθρωμζνου πλαιςίου ανάπτυξθσ τθσ τοπικισ οικονομίασ.  

ΜΕΣΡΟ 3.1: ΑΠΑΧΟΛΗΗ 

3.1.1 Διαμόρφωςθ  Ολοκλθρωμζνου  Σοπικοφ  χεδίου  Δράςθσ  για  τθν 

Απαςχόλθςθ  

Για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ανεργίασ ο Διμοσ Καρπενθςίου ςυμμετζχει ςε 

προγράμματα δράςθσ για τθν απαςχόλθςθ και ζχει δθμιουργιςει γραφείο 

ενθμζρωςθσ  και υποςτιριξθσ για τθν ενίςχυςθ των ανζργων και τθν υποςτιριξι 

τουσ ςτθν εφρεςθ απαςχόλθςθσ.  

Ραράλλθλα  ενεργεί με ειδικό πρόγραμμα παροχισ κινιτρων ςε νζουσ 

επιχειρθματίεσ που δραςτθριοποιοφνται ςτθν περιοχι.  

ΜΕΣΡΟ 3.2: ΣΟΤΡΙΜΟ 

3.2.1 Η προώκθςθ των υφιςτάμενων μορφών τουριςμοφ και θ ανάδειξθ ειδικών 

μορφών τουριςμοφ 

Ο Διμοσ μπορεί να εκμεταλλευτεί τισ υφιςτάμενεσ μορφζσ τουριςμοφ (χειμερινόσ, 

εναλλακτικόσ, κρθςκευτικόσ, ακλθτικόσ, ςυνεδριακόσ, πολιτιςτικόσ,)  και να 

προωκιςει τθ ςυνολικι ανάπτυξθ των δραςτθριοτιτων που μποροφν να 

προςφερκοφν με τθ δθμιουργία μονοπατιϊν, ποδθλατικϊν διαδρομϊν, διαδρομϊν 

με τηιπ, παρατθρθτθρίων πουλιϊν, αναρριχθτικϊν κζντρων κλπ, ϊςτε ο επιςκζπτθσ 

να μπορεί να ςυνδυάςει διάφορεσ δραςτθριότθτεσ ςε μια διαδρομι. Οι 

εναλλακτικζσ αυτζσ μορφζσ τουριςμοφ μποροφν να ενιςχφςουν ακόμα περιςςότερο 

τθν τοπικι οικονομία και επιπλζον να ςυνδυαςτοφν με τισ παραπάνω διαδρομζσ.  
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3.2.2 Η προβολι τθσ περιοχισ ωσ προοριςμοφ 

Θ βελτίωςθ τθσ ελκυςτικότθτασ του Διμου με ςτοχευμζνεσ δράςεισ προβολισ τθσ 

περιοχισ ωσ προοριςμοφ κα ενιςχφςουν ςθμαντικά το ςφνολο του ενεργοφ 

πλθκυςμοφ. 

ΜΕΣΡΟ 3.3: Ενίςχυςθ τθσ Αγροτικισ Παραγωγισ 

Βαςικόσ ςτόχοσ του μζτρου είναι αφενόσ θ μεταςτροφι τθσ αγροτικισ παραγωγισ 

προσ νζα επϊνυμα - βιολογικά προϊόντα, υψθλισ ποιότθτασ, αξιοποιϊντασ 

αποτελζςματα τθσ γεωργικισ και κτθνοτροφικισ ζρευνασ και αφετζρου ο 

προςανατολιςμόσ τθσ προσ τθν κακετοποίθςθ τθσ πρωτογενοφσ αγροτικισ 

παραγωγικισ διαδικαςίασ. Ενίςχυςθ του επαναπατριςμοφ και τθσ ςυγκράτθςθσ του 

πλθκυςμοφ μζςω επιχειρθματικϊν κινιτρων. 

ΜΕΣΡΟ 3.4: Ενίςχυςθ τθσ Δευτερογενοφσ Παραγωγισ 

Βαςικόσ ςτόχοσ του μζτρου είναι θ παροχι κινιτρων για τθν  εφαρμογι 

θλεκτρονικισ διαχείριςθσ ςυςτθμάτων ποιότθτασ, όπωσ είναι θ ιχνθλαςιμότθτα των 

τοπικϊν προϊόντων. 

ΑΞΟΝΑ 4: ΒΕΛΣΙΩΗ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ 

τρατθγικόσ τόχοσ: Θ δθμιουργία μιασ ευζλικτθσ δομισ, θ αφξθςθ τθσ 

αποδοτικότθτασ και αποτελεςματικότθτασ των υπθρεςιϊν του Διμου και θ παροχι 

ποιοτικότερων υπθρεςιϊν ςτουσ δθμότεσ και τουσ κατοίκουσ τθσ περιοχισ 

ΜΕΣΡΟ 4.1.: ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΔΙΟΙΚΗΗ 

4.1.1 Βελτίωςθ των διαδικαςιών προγραμματιςμοφ, παρακολοφκθςθσ και 

αξιολόγθςθσ τθσ δράςθσ του Διμου. 

Απαιτείται θ βελτίωςθ των διαδικαςιϊν αυτϊν για τθν αφξθςθ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ τθσ λειτουργίασ του Διμου. Αναδιοργάνωςθ των Υπθρεςιϊν 

του Διμου και εφαρμογι ςυςτθμάτων Διοίκθςθσ και Απόδοςθσ. Ενςωμάτωςθ 

ςυςτθμάτων ποιότθτασ και τυποποίθςθ των διοικθτικϊν διαδικαςιϊν. Ρλιρθσ 
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αποτφπωςθ των διαγραμμάτων ροισ και προτυποποίθςθ των εκτελοφμενων ανά 

Υπθρεςία διαδικαςιϊν. 

Εγκακίδρυςθ ςτακεροφ ςυςτιματοσ εςωτερικισ ςυνεχοφσ αξιολόγθςθσ. 

4.1.2 υνεχισ και ςυςτθματικι εκπαίδευςθ του ςτελεχιακοφ δυναμικοφ. 

Θ  ςυςτθματικι εκπαίδευςθ του ςτελεχιακοφ δυναμικοφ των διευκφνςεων και 

τμθμάτων με ςτόχο τθν διαρκι αναβάκμιςθ των γνϊςεων και κατά ςυνζπεια τθσ 

υπθρεςιακισ τουσ απόδοςθσ κρίνεται απαραίτθτθ κακϊσ μζςω αυτισ κα βελτιωκεί 

θ ποιότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν προσ τουσ Δθμότεσ. 

ΜΕΣΡΟ 4.2.: ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΒΕΛΣΙΩΗ ΣΗ ΧΕΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΕ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΕ 

4.2.1 Ανάπτυξθ διαδικαςιών αμφίδρομθσ επικοινωνίασ και ςυμμετοχισ των 

πολιτών  

Είναι απαραίτθτεσ οι διαδικαςίεσ αυτζσ, ϊςτε ο πολίτθσ να μπορεί να επικοινωνεί 

για τισ δυςκολίεσ και τα προβλιματα που αντιμετωπίηει όςον αφορά ςτθν 

εξυπθρζτθςι του, κακϊσ επίςθσ και να ενθμερϊνεται για τα ηθτιματα που επικυμεί 

και να λαμβάνει απαντιςεισ για όλα τα παραπάνω. Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ ςτισ 

διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ προςλιψεων, προμθκειϊν, δθμοπραςιϊν και 

οικονομικισ διαχείριςθσ για τθν βελτίωςθ τθσ νομιμοποίθςθσ τθσ λειτουργίασ του 

διμου. 

Ζκδοςθ και διακίνθςθ τόςο ςε ζντυπθ όςο και ςε ψθφιακι μορφι ολοκλθρωμζνου 

Οδθγοφ του Δθμότθ και Χάρτασ Δικαιωμάτων και Υποχρεϊςεων των Δθμοτϊν.  

Εκπόνθςθ και Ανάρτθςθ των κανονιςμϊν Λειτουργίασ  για όλεσ τισ Δομζσ του 

Διμου.  

ΜΕΣΡΟ 4.3.: ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

4.3.1 Εφαρμογι ςφγχρονων Σεχνολογιών Πλθροφορικισ και Επικοινωνίασ. 

Χριςθ των νζων και ςφγχρονων τεχνολογιϊν με ςκοπό αφενόσ μεν τθν αφξθςθ του 

επιπζδου τθσ «χρθςιμότθτασ» τθσ παρεχόμενθσ πλθροφορίασ, αφετζρου δε τθν 

επιτάχυνςθ των διαδικαςιϊν εξυπθρζτθςθσ των δθμοτϊν.  
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Ραράλλθλα με τθν λειτουργία τθσ Γραμμισ του Δθμότθ, θ οποία κρίνεται ςκόπιμο 

να επεκτακεί, δρομολογείται θ αναβάκμιςθ του προγράμματοσ διαχείριςθσ 

εγγράφων του Διμου (κεντρικό Ρρωτόκολλο) με τθν δθμιουργία ειδικισ 

πλατφόρμασ ςε περιβάλλον δικτφου (web based) θ οποία κα δίνει τθν δυνατότθτα 

ςτουσ πολίτεσ να πρωτοκολλοφν οι ίδιοι εξ αποςτάςεωσ τα αιτιματα / ζγγραφά 

τουσ και να παρακολουκοφν κάκε ςτάδιο ζωσ τθν απάντθςι τουσ από τθν αρμόδια 

υπθρεςία. 

ΜΕΣΡΟ 4.4: ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ  

4.4.1 Ενζργειεσ προετοιμαςίασ και ωρίμανςθσ ζργων του Επιχειρθςιακοφ 

Προγράμματοσ 

Σφνταξθ και ωρίμανςθ μελετϊν για υποβολι προτάςεων για ζνταξθ ςε 

χρθματοδοτικά μζςα . 

Ραρακολοφκθςθ ζργων από ολοκλθρωμζνο πρόγραμμα διαχείριςθσ ζργων.  

4.4.2 Αναδιάρκρωςθ Χρθματοοικονομικών Δεδομζνων του Διμου 

Με τθν παροφςα δυςχερι οικονομικι κατάςταςθ, ο Διμοσ κα πρζπει να προβεί ςε 

ενζργειεσ αναδιάρκρωςθσ των οικονομικϊν του δεδομζνων.  Στθν κατεφκυνςθ αυτι 

κινοφνται δράςεισ δθμιουργίασ ολοκλθρωμζνων προτάςεων ςυνεργαςίασ με 

δυνθτικοφσ ιδιωτικοφσ φορείσ για τθν δθμιουργία ςυμπράξεων κακϊσ και θ 

διεκδίκθςθ χρθματοδοτικϊν εργαλείων μζςω ςυμμετοχισ ςε δίκτυα πόλεων. 

ΜΕΣΡΟ 4.4.: ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ  

4.4.1 Πλιρθσ αξιοποίθςθ τθσ δθμοτικισ περιουςίασ 

Θ πλιρθσ αξιοποίθςθ τθσ δθμοτικισ περιουςίασ ςυγκαταλζγεται ςτισ 

προτεραιότθτεσ του Διμου, όχι μόνο ωσ μζςο αφξθςθσ των εςόδων, αλλά 

δεδομζνθσ τθσ ιδιαίτερθσ αρχιτεκτονικισ αξίασ  οριςμζνων δθμοτικϊν κτιςμάτων 

και ωσ μζςο διατιρθςθσ και προβολισ του πολιτιςτικοφ προϊόντοσ.  

Θ ολοκλθρωμζνθ καταγραφι τθσ δθμοτικισ περιουςίασ και το ςτάδιο αξιοποίθςισ 

τθσ κα είναι προςβάςιμο από τουσ δθμότεσ ςτον ιςτότοπο του Διμου.  
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Τποενότθτα 4: Αξιοποίθςθ Χρθματοδοτικών ευκαιριών  

3.4.1 τρατηγικό Εταιρικό ύμφωνο (Ε) 2014-2020 

Θ αξιοποίθςθ των αναπτυξιακϊν πόρων των Ευρωπαϊκϊν Διαρκρωτικϊν και 

Επενδυτικϊν Ταμείων (ΕΔΕΤ) για τθν περίοδο 2014-2020 κα ςυμβάλει ςθμαντικά 

ςτισ κεςμικζσ και οργανωτικζσ αλλαγζσ που ζχουν ξεκινιςει ςτθν Ελλάδα για τθ 

μετάβαςθ ςε  ζνα νζο αναπτυξιακό υπόδειγμα το οποίο αποβλζπει ςτθ διαςφάλιςθ 

τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των επιχειριςεων ςτον παγκόςμιο χϊρο με περαιτζρω 

αναβάκμιςθ και δθμιουργία νζων ανταγωνιςτικϊν πλεονεκτθμάτων, τόςο ςε εκνικό 

όςο και ςε περιφερειακό επίπεδο.   

Οι Ευρωπαϊκοί πόροι είναι, περιςςότερο από ποτζ άλλοτε, κρίςιμοι για τον Διμο, 

κακϊσ ςε μεγάλο βακμό είναι και οι μοναδικοί διακζςιμοι για παροχι κινιτρων 

αναπτυξιακϊν επενδφςεων, τουλάχιςτον ςε μεςοπρόκεςμο ορίηοντα. Το γεγονόσ 

αυτό, ςε ςυνδυαςμό με τουσ περιοριςμοφσ των πόρων (οικονομικϊν αλλά και 

ανκρϊπινων), κακιςτά τθν ιεράρχθςθ των προτεραιοτιτων και τθν ζμφαςθ που κα 

δοκεί ς’ αυτζσ ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα, περιςςότερο αναγκαίεσ από 

ποτζ.  

Ο Διμοσ Καρπενθςίου παρακολουκεί τισ ςχετικζσ προςκλιςεισ και ςε ςυνεργαςία 

με τθν ΕΕΤΑΑ, και τθν Κεντρικι Ζνωςθ Διμων Ελλάδασ υποβάλλει προτάςεισ προσ 

χρθματοδότθςθ κυρίωσ ςτον πλαίςιο του κεματικοφ άξονα πζντε (5) του 

Στρατθγικοφ Εταιρικοφ Συμφϊνου αναφορικά με τθ «Βελτίωςθ τθσ κεςμικισ 

επάρκειασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ και τθσ Τοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ». 

3.4.2 Πρόταςη χεδίου CLLD 

Το νζο χρθματοδοτικό εργαλείο Ανάπτυξθ με Ρρωτοβουλία Τοπικϊν Κοινοτιτων 

Community Lead Local Development - CLLD), το οποίο είναι ζνα επιμζρουσ εργαλείο 

ςτόχου ΧΩΛΚΘΣ ΣΥΝΟΧΘΣ, προσ χριςθ ςε υπό-περιφερειακό επίπεδο, και 

λειτουργεί ςυμπλθρωματικά προσ τθ λοιπι αναπτυξιακι υποςτιριξθ ςε τοπικό 

επίπεδο. Αναπτφςςεται με πρωτοβουλία κοινοτιτων, από ομάδεσ τοπικισ δράςθσ 

που απαρτίηονται από εκπροςϊπουσ των τοπικϊν δθμόςιων και ιδιωτικϊν 
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κοινωνικοοικονομικϊν ςυμφερόντων. Χρθματοδοτείται από το Κοινό Στρατθγικό 

Ρλαίςιο (Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο, Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ, Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Κάλαςςασ και Αλιείασ και Ταμείο Συνοχισ) ςτθν προγραμματικι περίοδο 2014-2020 

(τα Ταμεία του ΚΣΡ). Ρροχποκζςεισ αυτοφ του εργαλείου είναι: α) θ ανάπτυξθ 

Ολοκλθρωμζνθσ Στρατθγικισ Τοπικισ ανάπτυξθσ ςε πεδίο εφαρμογισ, µε βάςθ τισ 

τοπικζσ ανάγκεσ και το τοπικό δυναµικό, β) θ εφαρμογι του ςε ςυγκεκριμζνεσ  

εδαφικζσ ενότθτεσ γ) θ ςυμπερίλθψθ καινοτόµων ςτοιχείων ςτο ςχεδιαςμό και τθν 

εφαρμογι τουσ. 

Ο Διμοσ Καρπενθςίου ςε ςυνεργαςία με το Διμο Αγράφων ζχει εκπονιςει και 

υποβάλλει το Σχζδιο Χωρικισ Συνοχισ και Ολοκλθρωμζνθσ  Τοπικισ Ανάπτυξθσ τθσ 

Ευρυτανίασ με το διακριτικό τίτλο «ΕΥΥΤΟΣ».  

Στθν ίδια κατεφκυνςθ ο Διμοσ Καρπενθςίου αναπτφςςει ςυνζργιεσ με ορεινοφσ 

όμορουσ διμουσ για τθν υποβολι κοινϊν ςχεδίων χωρικισ ανάπτυξθσ.  

3.4.3 Ευρωπαΰκά Φρηματοδοτικά Εργαλεία 

Ρζρα των ανωτζρω, Ο Διμοσ Καρπενθςίου ςτισ εξειδίκευςθ των δράςεων του ςτο 

Επιχειρθςιακό Σχζδιο 2015-2019 *β’ τεφχοσ+ ςτοχεφει ςτθν πλιρθ αξιοποίθςθ των 

κάτωκι χρθματοδοτικϊν εργαλείων και ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων.  

 Το Ρρόγραμμα «Ευρϊπθ για τουσ Ρολίτεσ» 2014-2020 αποτελεί μια 

ςθμαντικι ευκαιρία για τουσ Οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ για να λάβουν 

χρθματοδότθςθ, ϊςτε να αναπτφξουν δραςτθριότθτεσ τθν ενίςχυςθ τθσ μνιμθσ και 

θ βελτίωςθ τθσ ικανότθτασ ςυμμετοχισ των πολιτϊν ςτα κοινά ςε επίπεδο Ζνωςθσ. 

Ο εν λόγω γενικόσ ςτόχοσ υποδιαιρείται ςε δφο ειδικοφσ ςτόχουσ, οι οποίοι είναι οι 

εξισ: α) τόνωςθ του διαλόγου, του προβλθματιςμοφ και τθσ ςυνεργαςίασ ςχετικά 

με τθ μνιμθ, τθν ολοκλιρωςθ και τθν ιςτορία τθσ Ζνωςθσ· β) ανάπτυξθ τθσ 

κατανόθςθσ και τθσ δυνατότθτασ των πολιτϊν να ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία 

διαμόρφωςθσ τθσ πολιτικισ τθσ Ζνωςθσ, και τθν ανάπτυξθ ευκαιριϊν για 

αλλθλεγγφθ, κοινωνικι δράςθ και εκελοντιςμό ςε ενωςιακό επίπεδο. Ρροκειμζνου 

να επιτευχκοφν οι ανωτζρω ςτόχοι, προβλζπονται για το πρόγραμμα δφο βαςικά 
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ςκζλθ: α) «Μνιμθ και ευρωπαϊκι ικαγζνεια» β) «Συμμετοχι ςτισ δθμοκρατικζσ 

διαδικαςίεσ και ςτα κοινά».  

 Το URBACT III είναι θ τρίτθ περίοδοσ ενόσ ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ 

Εδαφικισ Συνεργαςίασ που  χρθματοδοτείται από κοινοφ από τθν Ευρωπαϊκι 

Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ) κακϊσ και από τα κράτθ 

μζλθ. Κα διαρκζςει κακ’όλθ τθν Ρρογραμματικι Ρερίοδο 2014 -2020. Σκοπόσ του 

URBACT III είναι να λειτουργιςει ωσ ζνα πρόγραμμα ανταλλαγισ καλϊν πρακτικϊν 

και προϊκθςθσ τθσ βιϊςιμθσ αςτικισ ανάπτυξθσ.  

 Το ΕLΕΝΑ είναι ζνα «ευρωπαϊκό χρθματοδοτικό μζςο» το οποίο ςτοχεφει να 

παρζχει τεχνικι  βοικεια ςτισ περιφερειακζσ και τοπικζσ αρχζσ για τθν επιτάχυνςθ 

των επενδυτικϊν προγραμμάτων τουσ, ςτουσ τομείσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ, των 

ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ και των βιϊςιμων μζςων μεταφοράσ. Υλοποιείται 

από: Τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι (ΓΔ Ενζργειασ) ςε ςυνεργαςία με τθν Ευρωπαϊκι 

Τράπεηα Επενδφςεων (ΕΛΒ) χρθςιμοποιϊντασ οικονομικοφσ πόρουσ από το 

πρόγραμμα «Ευφυισ Ενζργεια για τθν Ευρϊπθ».  Επιλζξιμεσ δαπάνεσ για το 

«ΕLΕΝΑ» είναι αυτζσ που είναι αναγκαίεσ για τθν προετοιμαςία, τθν εφαρμογι και 

τθ χρθματοδότθςθ ενόσ επενδυτικοφ προγράμματοσ. 

 Το  Ρρόγραμμα «Ορίηοντασ 2020» αποτελεί προςπάκεια για τθν 

ανταπόκριςθ ςτθν οικονομικι κρίςθ και βελτίωςθ των μελλοντικϊν ςυνκθκϊν για 

απαςχόλθςθ και ανάπτυξθ, για τθν αντιμετϊπιςθ των ανθςυχιϊν των κρατϊν 

ςχετικά με τθν ευθμερία, τθν αςφάλεια και το περιβάλλον  και για τθν ενδυνάμωςθ 

τθσ παγκόςμιασ κζςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτθν Ζρευνα, Καινοτομία και 

Τεχνολογία.  

 


