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Α. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Α.1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Με τα άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), 

θεσπίστηκε η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους 

πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α.

Με το άρθρο 266 Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) επιβεβαιώνεται η 

υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους Ο.Τ.Α. α βαθμού.

Με το Π.Δ. 185/2007 (ΦΕΚ Α' 221/12.9.2007), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 

89/2011 (ΦΕΚ Α' 213/29.9.2011), καθορίζονται τα όργανα και η διαδικασία 

κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων 

των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α' βαθμού.

Με την Υπουργική Απόφαση αρίθμ. 41179/23.10.2014, (ΦΕΚ 2970/Β'/4.11.2014, 

ΑΔΑ: Ω2ΛΒΝ-Σ4Α) καθορίστηκε το περιεχόμενο, η δομή και ο τρόπος υποβολής των 

Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθμού για τη δημοτική περίοδο 2014-2019.

Α.2. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Το πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015-2019 του Δήμου Καρπενησίου 

αποσκοπεί στην ολιστική ανάπτυξη του Δήμου προς όφελος των δημοτών και των 

κατοίκων του, λαμβάνοντας υπόψη αφενός τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού 

σχεδιασμού σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, αφετέρου τις δυνατότητες 

συνεργιών και δικτύων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, σκοπός του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Καρπενησίου είναι η διερεύνηση και 

πλήρης αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων του Δήμου ως ζωντανού 

οργανισμού για την συνολική ευημερία της περιοχής 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 επιχειρησιακό πρόγραμμα δομείται σε τέσσερεις άξονες οι οποίοι αποτυπώνουν 

ταυτόχρονα τους τέσσερεις στρατηγικούς στόχους του Δήμου Καρπενησίου για την 

περίοδο 2015-2019:

1ος Άξονας: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής:

Στοατηνικόσ Στόχοσ: Η προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου 

περιβάλλοντος και η διασφάλιση της ποιότητας ζωής.

2ος Άξονας: Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός, Αθλητισμός, Εθελοντισμός

Στοατηνικόσ Στόχοσ: Η διασφάλιση για όλους τους κατοίκους κοινωνικής και 

οικονομικής ασφάλειας με την ενσωμάτωσή τους σε ενεργές πολιτικές του δήμου 

σε επίπεδο κοινωνικών παροχών, δομών παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού και 

την ενδυνάμωση του πνεύματος εθελοντισμού και κοινωνικής προσφοράς.

3ος Άξονας: Τοπική Οικονομία -  Απασχόληση:

Στοατηνικόσ Στόχοσ: Αξιοποίηση του συνόλου των παραγωγικών δυνατοτήτων της 

περιοχής και του επιχειρηματικού πνεύματος των κατοίκων με την εκπόνηση 

ολοκληρωμένου πλαισίου ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας.

4ος Άξονας: Διοικητική Ικανότητα και Οικονομική Κατάσταση του Δήμου

Στοατηνικόσ Στόχοσ: Η δημιουργία μιας ευέλικτης δομής, η αύξηση της 

αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του Δήμου και η παροχή 

ποιοτικότερων υπηρεσιών στους δημότες και τους κατοίκους της περιοχής.

Α3. Διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του 

Δήμου Καρπενησίου

Η σύνταξη του Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού και η εν συνεχεία σύνταξη και 

ψήφιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου είναι το κατεξοχήν σημείο 

αφετηρίας και συνεχούς αναφοράς για την εισαγωγή, παρακολούθηση και 

εμβάθυνση διαδικασιών προγραμματισμού στο Δήμο. Καθώς ο προγραμματισμός 

απαιτεί για την συνεχή υποστήριξή του και την υλοποίηση των προβλεπόμενων 

δράσεών του την πλήρη εμπλοκή του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού του 

Δήμου, καθώς και την ενεργοποίηση και συμμετοχή του συνόλου των ενεργών
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δημοτών, των παραγωγικών φορέων και των τοπικών εκπροσώπων, κρίθηκε από 

την πρώτη στιγμή αναγκαία η αποστολή ενημερωτικών επιστολών και 

ερωτηματολογίων τόσο στις Διευθύνσεις και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου, όσο 

και σε ένα ευρύ πλαίσιο αποδεκτών.

Συγκεκριμένα για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου 

Καρπενησίου 2015-2019 το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Τουρισμού 

απέστειλε ερωτηματολόγια προς τους Προέδρους και Εκπροσώπους των Τοπικών 

Κοινοτήτων [Α.Π. 22348/15-12-2014 και 22353/15-12-2014], προς τους Αν. 

Προϊσταμένους Δ/νσεων και Τμημάτων του Δήμου Καρπενησίου [Α.Π. 22819/24-12

2014], προς την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου και το Ν.Π.Δ.Δ. «Μουσείο 

Κορυσχάδων» [Α.Π. 22869/24-12-2014], καθώς και προς τους δημοτικούς 

συμβούλους [Α.Π. 22351/15-12-2014]. Ταυτόχρονα τα σχετικά ερωτηματολόγια 

αναρτώνται από τις 5 Ιανουαρίου 2015 στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρπενησίου 

προς κατάθεση προτάσεων από τους δημότες.

Εν συνεχεία το αρμόδιο τμήμα με την συνεργασία των ειδικών συνεργατών και 

συμβούλων του Δήμου και υπό την εποπτεία της Εκτελεστικής Επιτροπής και τον 

συντονισμό της Γενικής Γραμματέως, επεξεργάστηκε τα ανωτέρω ερωτηματολόγια, 

λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές προτάσεις κατά την σύνταξη του Σχεδίου 

Στρατηγικού Σχεδιασμού.

Με την αρίθμ. 1733/28.1.2015 Απόφαση Δημάρχου συγκροτείται Διεπιστημονική 

Ομάδα Έργου αποτελούμενη από τους:

1. Κουτρομάνο Ταξιάρχη, Αντιδήμαρχο Δήμου Καρπενησίου
2. Γιαννούλα Χορμόβα , Γενική Γραμματέα Δήμου Καρπενησίου
3. Γκορόγια Βασιλική, Ειδική Συνεργάτη Δήμου Καρπενησίου
4. Αναγνωστόπουλο Γιώργο -Κωνσταντίνο του Παναγιώτη, Αν. Προϊστάμενο 

Τμήματος Εσόδων
5. Βλάχου Κωνσταντούλα του Δημητρίου, Αν. Προϊσταμένη Τμήματος 

Δημοτολογίου
6. Δρούγου Βασιλική του Δημητρίου, Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Κ.Ε.Π.
7. Κατσιφού Ελένη του Αθανασίου, Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Ανθρώπινου 

Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας
8. Κελέση Κωνσταντία του Δημητρίου, Αν. Προϊσταμένη Τμήματος 

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
9. Ματσούκα Άννα του Κων/νου, Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Κοινωνικής 

Μέριμνας & Ποιότητας Ζωής
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10. Παπαροϊδάμη Μαρία του Γεωργίου, Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικών 
Υποθέσεων

11. Παπαροϊδάμη Μαρία του Θεοφάνους, Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Λειτουργίας 
Υποδομών και Δικτύων

12. Γιορδάμη Σεβαστή του Κων/νου, Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Πολεοδομίας & 
Περιβάλλοντος

13. Τόλη Ευσταθία του Αντωνίου, Αν. Προϊσταμένη Τμήματος ρογραμματισμού 
& Τουρισμού

14. Τσελεπή Δημήτριο του Χρήστου, υπάλληλο κλάδου ΤΕ-3 Πολιτικών 
Μηχανικών της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού τίθεται προς ψήφιση με εισήγηση της 

Εκτελεστικής Επιτροπής και εν συνεχεία θα τεθεί σε διαβούλευση σύμφωνα με τις 

σχετικές εγκύκλιες οδηγίες και τις νομοθετικές ρυθμίσεις.

Στο Β' τεύχος του Επιχειρησιακού Σχεδίου εξειδικεύονται οι δράσεις του Δήμου ανά 

μέτρο και άξονα του Στρατηγικού Σχεδιασμού.

Α4. Δομή του Στρατηγικού Σχεδιασμού

Η πρώτη Ενότητα του Επιχειρησιακού Σχεδίου αφορά στον Στρατηγικό Σχεδιασμό 

του Δήμου Καρπενησίου. Η ενότητα του Στρατηγικού Σχεδιασμού περιλαμβάνει:

S  Την συνοπτική παρουσίαση του ευρύτερου περιβάλλοντος, των 

αναπτυξιακών δυνατοτήτων και την φυσιογνωμία της περιοχής του Δήμου 

Καρπενησίου.

S  Την αποτύπωση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στο Δήμο 

Καρπενησίου.

S  Την διατύπωση του Οράματος, των Στρατηγικών στόχων και των Αξιών του 

Δήμου Καρπενησίου.

S  Τους Άξονες, τα Μέτρα και τους Στόχους του Στρατηγικού Σχεδίου.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1: 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Υποενότητα 1: Βασικά Χαρακτηριστικά, Χωροταξική Ένταξη και 

Διοικητική Οργάνωση

1.1.1 Βασικά Χαρακτηριστικά και Χωροταξική Ένταξη

Ο Δήμος Καρπενησίου είναι Δήμος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Έδρα του 

Δήμου είναι το Καρπενήσι και είναι ο ένας εκ των δύο δήμων του Νομού 

Ευρυτανίας. Η έκταση του Δήμου Καρπενησίου είναι 948,57 τ.χλμ. και ο πληθυσμός 

στου είναι 13.105 δημότες (απογραφή 2011) . Ο Δήμος βρίσκεται στο βορειοδυτικό 

τμήμα της Περιφέρειας της Στερεάς Ελλάδας και απέχει 294 χλμ από την Αθήνα και 

368 χλμ από τη Θεσσαλονίκη. Στο 

Καρπενησίου.

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι Δημοτικές Ενότητες, η Θέση και η Έκταση 

που καταλαμβάνουν στο σύνολο του Δήμου Καρπενησίου, καθώς και οι οικισμοί 

που περιλαμβάνουν.

χάρτη που ακολουθεί φαίνεται η θέση του Δήμου
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Δημοτική
ενότητα

ζ>ο

>εe
CLα

Δημοτικές/Τοπικές
κοινότητες

Καρπενησίου

Αγίας Βλαχέρνας

Αγίου Ανδρέου

Αγίου Νικολάου

Βουτύρου

Καλεσμένου

Κορυσχάδων

Μυρίκης

Παππαρουσίου

Παυλοπούλου

Σελλών

Στενώματος

Στεφανίου

Φιδακίων

Αγία
Βλαχέρνα,
Αμπέλια,
Βαμβακιές

Άγιος
Ανδρέας

Άγιος
Νικόλαος,
Λεύκα

Οικισμοί

Καρπενήσι*,
Βελούχι,
Γοριανάδες,
Ιτιά,
Καλλιθέα

Βουτύρο

Καλεσμένο 
Άνω
Καλεσμένο 
Αρωνιάδα, 
Μοναστηράκι

Κορυσχάδες,
Μεσαμπελιά

Μυρίκη

Παππαρούσι  

Δυτικό 
Παππαρούσι

Παυλόπουλο,
Παππαδιά

Σελλά,
Μηλέα

Στένωμα

Στεφάνι

Φιδάκια

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/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%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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Δημοτική
ενότητα

Δημοτικές/Τοπικές
κοινότητες

Οικισμοί Έκταση Θέση της Δ.Ε.

Φουρνάς

Βράχας

άν
CL
Ώ ο
Φ

Κλειστού

Φουρνά*

Βράχα

Κλειτσός, Μαυρόλογγος,
Μεσοχώρι, Πλάτανος

(Νm
fN
Γ · ίm

Δημοτική ενότητα Δημοτικές/Τοπικές 
κοινότητες Οικισμοί Έκταση

ν
ω

Αγίας Τριάδος

Αγίου
Χαραλάμπους

Αγία
Τριάδα*

Άγιος

Δομιανοί,
Δομιανών

Πετραλώνων

Χόχλιας

Χαράλαμπος

Αγία
Παρασκευή

Πετράλωνα

Χόχλια

( Ν

°0,
U D

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
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/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%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%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%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
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Δημοτική ενότητα Δημοτικές/Τοπικές κοινότητες Οικισμοί Έκταση Θέση της Δ.Ε.

ύοσυορ

Αλεστίων

Ασπροπύργου

Προυσού

Βελωτών

Εσωχωρίων

Καστανιάς

Καταβόθρας

Προδρόμου

Σαρκίνης

Σταυροχωρίου

Τόρνου

Τσικναίικα

Αλέστια

Ασπρόπυργος, Βρυσούλα, 

Παρηγόρης

Προυσός*, Άνω Εσωχώρια, Ιερά 
Μονή Προυσού, Κούλι

Βελωτά

Εσωχώρια, Ισώ μακ

Καστανιά

Καταβόθρα, Δροσοπηγή

Πρόδρομος, Γρανάς

Σαρκίνη, Πτελέα

Σταυροχώρι, Κυνηγός

Τόρνος

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%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/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%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
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
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1.1.2 Διοικητική Εξάρτηση

Ο Δήμος Καρπενησίου συστάθηκε το 2011 από τη συνένωση των προϋπαρχόντων 

δήμων: Δομνίστας, Καρπενησίου, Κτημενίων, Ποταμιάς, Προυσού και Φουρνάς κατ' 

επιταγή του Νόμου 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης -  Πρόγραμμα Καλλικράτης». Το διοικητικό κέντρο είναι 

το Καρπενήσι. Ο Δήμος Καρπενησίου διαιρείται σε έξι Δημοτικές Ενότητες (Δ.Ε.) , 

όπου κάθε δημοτική ενότητα διαιρείται σε δημοτικές και τοπικές κοινότητες, με 

σύνολο σαράντα εννέα (49) τοπικών κοινοτήτων.

Ταυτόχρονα, ο Δήμος ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, στην 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας -  

Στερεάς Ελλάδας, ενώ συνορεύει με τις Περιφερειακές Ενότητες Καρδίτσας, 

Φθιώτιδας και Αιτωλοακαρνανίας.

1.1.3 Υφιστάμενες Υπηρεσίες στα γεωγραφικά και διοικητικά όρια 

του Δήμου

Στο Δήμο Καρπενησίου και συγκεκριμένα στην Δ.Ε. Καρπενησίου λειτουργούν 

Γενικό Νοσοκομείο, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Δασαρχείο, Δύο Κέντρα Εξυπηρέτησης 

Πολιτών, Κ.Τ.Ε.Λ., Αστυνομική Διεύθυνση, Ταχυδρομείο, Δ.Ε.Η., Ο .Τ.Ε., Τράπεζες, 

Δ.Ο.Υ., Δημοτικό Κολυμβητήριο, Δημοτικό Γυμναστήριο, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Ευρυτανίας, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας, 

Ο .Α.Ε.Δ., Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. , Διοικητήριο Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, 

Κέντρο Ψυχικής Υγείας, Γηροκομείο. Σε όλες τις Δ.Ε, στις έδρες των καποδιστριακών 

δήμων, λειτουργούν Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών και υπάρχει αγροτικό ιατρείο. 

Περαιτέρω, στη Δημοτική Ενότητα Φουρνάς υπάρχει Δασαρχείο και Αστυνομικό 

Τμήμα.

1.1.4 Θέση και Προσβασιμότητα της Περιοχής

Ο Δήμος Καρπενησίου είναι ορεινός δήμος και συνορεύει με τις περιφερειακές 

ενότητες Καρδίτσας, Φθιώτιδας και Αιτωλοακαρνανίας, ενώ συνδέεται με όλες τις 

μεγάλες πόλεις της ηπειρωτικής Ελλάδας, με ένα ικανοποιητικό οδικό δίκτυο.

Ενδεικτικά, αναφέρεται, ότι η πρόσβαση στην περιοχή, μπορεί να γίνει:
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Από Αθήνα μέσω της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας. Συνολική απόσταση 294 χλμ.

Από Λαμία μέσω των παρακάτω τοποθεσιών: Λιανοκλάδι, Καστρί, Μάκρη, 

Μακρακώμη, Βίταλη, Πτελέα, Νεοχωράκι, Άγιος Γεώργιος, Τυμφρηστός, Ράχη 

Τυμφρηστού, Άγιος Νικόλαος. Συνολική απόσταση 78 χλμ.

Από Θεσσαλονίκη μέσω της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Λαμίας. Συνολική 

απόσταση 368 χλμ.

Από Αγρίνιο μέσω των παρακάτω τοποθεσιών: Ποταμούλα, Άγιος Βλάσιος, 

Καραμαναίικα, Χούνη, Γέφυρα Επισκοπής, Δυτική Φραγκίστα, Ανατολική 

Φραγκίστα, Καλεσμένο. Συνολική απόσταση 111 χλμ.

Φυσικά, η πρόσβαση στην περιοχή, είναι εφικτή και από άλλες διαδρομές. 

Ικανοποιητικός είναι και ο αριθμός των δρομολογίων των μέσων μαζικής 

μεταφοράς, που συνδέουν τις παραπάνω πόλεις με την ευρύτερη περιοχή.

Τα πλησιέστερα αεροδρόμια είναι:

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Κρατικός Αερολιμένας Νέας Αγχιάλου

Ο πλησιέστερος σιδηροδρομικός σταθμός βρίσκεται στο Λιανοκλάδι της Π.Ε. 

Φθιώτιδας.

1.1.5 Ιστορικό Πλαίσιο

Το Καρπενήσι είναι πρωτεύουσα του Νομού Ευρυτανίας. Είναι μια πόλη με πλούσια 

ιστορία η οποία έχει διακριθεί για την προσφορά της στην πατρίδα, καθώς 

πρωτοστατούσε πάντα σε πολλές στιγμές της Ελληνικής ιστορίας.

Η ιστορία του Καρπενησίου ξεκινάει από τα αρχαία χρόνια. Οι κάτοικοι της περιοχής 

το 279 π.Χ. κατανίκησαν τους Γαλάτες που είχαν σκοπό την κατάκτηση των Δελφών, 

του πνευματικού κέντρου της Ελλάδας, το 146 π.Χ. αντιστάθηκαν ηρωικά και στους 

Ρωμαίους ενώ το 1393 το Καρπενήσι κατακτήθηκε από το σουλτάνο Βαγιαζήτ τον 

Α'.
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Στα περίχωρα της σημερινής πόλης υπήρχαν από τα αρχαία χρόνια διάφοροι 

οικισμοί. Η σημερινή πόλη όμως, εμφανίζεται ως οικισμός από τα βυζαντινά χρόνια 

( 10ος -  11ος αιώνας).

Στη Βυζαντινή εποχή δεν έχουν άλλο να επιδείξουν εκτός από τα λίγα χριστιανικά 

μνημεία, με πιο αξιόλογο την παλαιοχριστιανική εκκλησία "βασιλική" του Κλαυσιού, 

που χτίστηκε στη μνήμη του Αγίου Λεωνίδη. Η εκκλησία αποκαλύφθηκε στα 1957, 

με τη μοναδική επιστημονική ανασκαφή που έγινε στην περιοχή αυτή της 

Ευρυτανίας. Είναι έργο του 5ου μ.Χ. αιώνα και έχει εξαιρετικό ψηφιδωτό δάπεδο.

Το Καρπενήσι έλαβε μέρος στην επανάσταση του 1821. Την Επανάσταση κήρυξαν 

στο Καρπενήσι οι τοπικοί οπλαρχηγοί Γιολδασαίοι και Βράσκας αλλά υπέρτερες 

τούρκικες δυνάμεις από τη Λαμία εξουδετέρωσαν τους πολιορκητές. Σύντομα όμως 

οι επαναστάτες ανασυντάχθηκαν και έδιωξαν τους Τούρκους από την πόλη. Κοντά 

στο Καρπενήσι, στη θέση Κεφαλόβρυσο, σκοτώθηκε, σε μάχη με τους Τούρκους, ο 

Σουλιώτης αγωνιστής Μάρκος Μπότσαρης, το 1823.

Το 18ο αιώνα λειτούργησε στο Καρπενήσι η σχολή του Ευγένιου Γιαννούλη του 

Αιτωλού που έβγαλε πολλούς μεγάλους δάσκαλους του γένους ενώ είναι και 

γενέτειρα πολλών επιφανών ανδρών και σπουδαίων προσωπικοτήτων της 

Ελληνικής Ιστορίας, της επιστήμης και της πολιτικής. Μερικοί από αυτούς είναι οι 

ξακουστοί αγωνιστές του 1821 Αντώνης Κατσαντώνης και ο Θανάσης 

Καρπενησιώτης, ο λογοτέχνης Ζαχαρίας Παπαντωνίου, που έγραψε το διαχρονικό 

έργο «Τα Ψηλά Βουνά», ο ακαδημαϊκός και πολιτικός Κωνσταντίνος Τσάτσος και 

άλλοι.

Αργότερα, στην Αντίσταση κατά των Γερμανών, έγινε στο Καρπενήσι μια από τις 

πρώτες συσκέψεις οργάνωσης της αντίστασης από τον Άρη Βελουχιώτη. Τα βουνά 

έγιναν λημέρια των ανταρτών. Στις Κορυσχάδες έγινε η πρώτη Εθνοσυνέλευση της 

Κυβέρνησης του Βουνού.

Το Καρπενήσι χτίστηκε σε απάνεμη και προστατευμένη τοποθεσία για να 

προφυλάσσεται από τα παγωμένα ρεύματα. Λέγεται ότι κατοικήθηκε από τους 

γύρω αγροτικούς οικισμούς Μεσόχωρα, Μαγκλάνα, Μεσαμπελιά, Λυκουρέση και 

Πέτρα ίσως και από άλλους, οι κάτοικοι των οποίων συγκεντρώθηκαν και έκτισαν τα
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σπίτια τους στην τοποθεσία της Αγίας Παρασκευής, γύρω από την οποία και 

επεκτάθηκε έκτοτε το Καρπενήσι.

Σύμφωνα με την επικρατέστερη εκδοχή, η προέλευση της ονομασίας της πόλης 

προέρχεται από τα πολλά σφενδάμια ( είδος δένδρου) που υπήρχαν στην περιοχή, 

τα οποία οι Λατίνοι ονόμαζαν KARPEN. Έτσι, σαν τόπος με πολλά σφενδάμια ( 

karpen isu) ονομάστηκε Karpenissi.

Υποενότητα 2: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής

1.2.1 Φυσικό Περιβάλλον

Το γεωμορφολογικό ανάγλυφο του Δήμου Καρπενησίου χαρακτηρίζεται ως ορεινό, 

καθώς σχεδόν ολόκληρη η έκταση του καταλαμβάνεται από τους ορεινούς όγκους 

της Νότιας Πίνδου. Οι κυρίαρχοι αυτοί ορεινοί όγκοι καλύπτονται κυρίως από 

πυκνά δάση ελάτης. Στα πυκνά αυτά δάση ενδημεί πλούσια χλωρίδα, με μεγάλη 

ποικιλία φυτών, ανάμεσα στα οποία υπάρχουν σπάνια φαρμακευτικά και 

αρωματικά φυτά. Η έκταση του Δήμου περιλαμβάνει περιοχές με έντονες επικλινείς 

ή απόκρημνες κλίσεις προσδίδοντας ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά στη
Λ \

γεωμορφολογία του.

περιοχή του ΔΓεωλογικά, σε ολόκληρη η περιοχή του Δήμου, όπως και στο σύνολο της περιοχής 

της Ευρυτανίας ο ορεινός όγκος ανήκει στην ζώνη του Ωλενού - Πίνδου, στην οποία 

επικρατούν κυρίως δύο πετρώματα, ο ασβεστόλιθος (που αναδύεται στις 

ψηλότερες θέσεις των βουνών) και ο φλύσχης, που συγκροτείται από ψαμμιτικά 

πετρώματα, πυριτικούς αργιλικούς σχιστόλιθους που σχηματίζονται στο 

μεγαλύτερο μέρος των εκτάσεων και εμφανίζονται με διάφορες στρώσεις, 

οριζόντιες, πλάγιες και κατακόρυφες. Λόγω της συγκρότησης των πετρωμάτων και 

ιδιαίτερα της κυριαρχίας του φλύσχη, της εκτεταμένης υλοτόμησης, της φυσικής 

χαράδρωσης των πλαγιών των βουνών και της φυσικής εκβάθυνσης των ρεμάτων 

από τη συνεχή απορροή υδάτων, παρατηρούνται συχνά εκτεταμένες κατολισθήσεις 

εδαφών.

Υδρογεωλογία της περιοχής. Αναφορικά με την υδρολογική συμπεριφορά των 

σχηματισμών που δομούν την περιοχή, αυτή καθορίζεται σε σημαντικό βαθμό από 

τη λιθοστρωματογραφία και την τεκτονική του καταπόνηση, που είναι κύρια
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υπεύθυνη για τη δημιουργία, τοπικά, του μεγάλου πάχους μανδύα αποσάθρωσης 

στα υλικά του φλύσχη. Ο φλύσχης στο σύνολο του χαρακτηρίζεται ως σχηματισμός 

χαμηλής περατότητας έως πρακτικά στεγανός, χωρίς όμως να αποκλείεται η 

παρουσία μικρής δυναμικότητος επικρεμάμενων υδροφόρων στρωμάτων. Οι 

ανωτέρω παρατηρήσεις, σε συνδυασμό με την τεκτονική δομή στην περιοχή, έχει 

σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία πηγών, οι οποίες τροφοδοτούνται κυρίως, είτε από 

το μανδύα αποσάθρωσης, είτε από υδροφόρους ορίζοντες που αναπτύσσονται 

μέσα στο φλύσχη. Οι πηγές αυτές τροφοδοτούνται είτε άμεσα από τα νερά των 

βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων είτε ενισχύονται έμμεσα από τα νερά των 

μεγαλύτερων πηγών που ρέουν επιφανειακά. Τα νερά όλων αυτών των πηγών, 

μικροπηγών και εκροών σε πολλές περιπτώσεις, ρέουν ανεξέλεγκτα εμποτίζοντας 

τους εδαφικούς σχηματισμούς μέχρι βαθμού πλήρους κορεσμού με αποτέλεσμα τη 

δραστική υποβάθμιση της όλης γαιομηχανικής τους συμπεριφοράς. Η περιοχή 

μελέτης ανήκει στο υδάτινο διαμέρισμα και στην υδρολογική λεκάνη του Αχελώου 

ποταμού, η οποία διασχίζεται από άφθονα υδροφόρα ρέματα καθ' όλο το έτος και 

τα οποία καταλήγουν στους ποταμούς Κρικελλοπόταμο και Καρπενησιώτη οι οποίοι 

ενώνονται στην θέση «Διπόταμα» και συνεχίζουν την πορεία τους ως Τρικεριώτης 

ως τον Ταυρωπό (Μέγδοβα). Όσον αφορά τη χειμαρικότητα των παραπάνω 

ρεμάτων αυτή είναι μέτρια έως ισχυρή. Αυτό έχει να κάνει με τις συνθήκες 

δασοκάλυψης στις επιμέρους λεκάνες απορροής και τα φαινόμενα ολισθήσεων και 

διαβρώσεων τα οποία σε κάποιες περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα έντονα.

Σεισμική αναγνώριση: Η Ευρυτανία δεν θεωρείται σεισμογενής περιοχή,

κατατάσσεται δε στη Ζώνη II από άποψη σεισμικής επικινδυνότητας. Καθ' όλη τη 

διάρκεια του 20ου αιώνα, μικρός μόνο αριθμός σεισμών ξεπέρασε τους 5 βαθμούς 

της κλίμακας Richter με μέγιστη καταγεγραμμένη ένταση εκείνη του σεισμού της 30 

Απριλίου 1954 (7 Κ). Αξιοσημείωτο δε είναι ότι ο τελευταίος σεισμός έντασης 

μεγαλύτερης των 5 Κ σημειώθηκε πριν 26 χρόνια.

Το κλίμα της περιοχής είναι ορεινό ηπειρωτικό, με βαρείς και υγρούς χειμώνες και 

δροσερά και ξηρά καλοκαίρια. Οι κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στη 

διάρκεια του Χειμώνα, προξενούν φαινόμενα αυξημένης υγρασίας και παγωνιάς, 

ιδίως κατά τις νυχτερινές ώρες, ενώ ως και την Άνοιξη σημειώνονται έντονες
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χιονοπτώσεις. Ο παγετός οφείλεται κυρίως στην νυχτερινή ακτινοβολία του 

εδάφους, με ανέφελες νύχτες, η οποία συνοδεύεται από αντικυκλωνικές 

καταστάσεις και έντονες αναστροφές της θερμοκρασίας. Οι κλιματολογικές 

συνθήκες που επικρατούν στη διάρκεια του καλοκαιριού αφορούν βροχοπτώσεις 

μεσογειακού τύπου, ενώ οι θερμοκρασίες σπάνια ξεπερνούν του 35 βαθμούς της 

κλίμακας Κελσίου. Το μέγιστο ύψος βροχόπτωσης εμφανίζεται κατά τους μήνες 

Οκτώβριο έως και Απρίλιο , ενώ κατά τους μήνες Μάιο έως Σεπτέμβριο 

εμφανίζονται οι υψηλότερες τιμές εξάτμισης.

Στην περιοχή του Δήμου επικρατεί μεγάλη εναλλαγή διαφορετικών 

οικοσυστημάτων και μια πανδαισία χλωρίδας και πανίδας. Τα ελατοσκεπή 

πανύψηλα βουνά, με τα μεγάλα φαράγγια ("Πανταβρέχει" κλπ.) και τα ποτάμια 

προσελκύουν όλο το χρόνο επισκέπτες λάτρεις της φύσης και των ορεινών 

δραστηριοτήτων. Η τεχνητή λίμνη των Κρεμαστών απεικονίζει ένα πανέμορφο τοπίο 

και δημιουργεί πλούτο για τη δυτική Ευρυτανία. Το ανερεύνητο φυσικό περιβάλλον 

της περιοχής έλκει ιδιαίτερα εκείνους που αναζητούν νέες πληροφορίες για την 

εξέλιξη της φύσης και της ζωής εδώ. Κι όλους εκείνους που αναζητούν υπαίθριες 

"αποδράσεις" και δραστηριό

1.2.2 Χρήσεις Γης

Μετά την εφαρμογή του Νόμου 3852/2010, δεν έχει εφαρμοσθεί Ενιαίο Γενικό 

Πολεοδομικό Σχέδιο.

Στη Δημοτική Ενότητα Καρπενησίου, εγκρίθηκε με το ΦΕΚ 50/Α.Α.Π./29-3-2011 το 

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Καποδιστριακού Δήμου Καρπενησίου, και στη 

Δημοτική Ενότητα Προυσού εγκρίθηκε το Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης 

Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) με το ΦΕΚ 491/Α.Α.Π./31-12-2013

Παράλληλα, έχουν ενταχθεί και βρίσκονται στο Β1 στάδιο υλοποίησης από το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ -  ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ -  ΗΠΕΙΡΟΥ 2007

2013», οι πράξεις για το Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών 

Πόλεων στα διοικητικά όρια των Δημοτικών Ενοτήτων: Φουρνά, Ποταμιάς, 

Δομνίστας και Κτημενίων.
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Στο μεγαλύτερο μέρος τους οι Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Καρπενησίου είναι 

αγροτικές περιοχές χωρίς ιδιαίτερα ανεπτυγμένη αστικοποίηση. Οι Δ.Ε. που 

αποτελούν το Δήμο, έχουν καθαρά, κυρίως ορεινό, δασικό χαρακτήρα. Οι 

κυριότερες χρήσεις γης, λόγω ανθρώπινης δραστηριότητας, είναι οι αγροτικές 

καλλιέργειες, οι βοσκότοποι και οι οικισμοί.

1.2.3 Οικιστικό Περιβάλλον

Οι κυριότεροι οικισμοί του Δήμου Καρπενησίου συμπίπτουν με τα ομώνυμα Δ.Δ. 

των Δημοτικών Ενοτήτων των Δήμων που συνέθεσαν το Δήμο Καρπενησίου. Τα 

κτίσματα είναι και παραδοσιακής και σύγχρονης αρχιτεκτονικής και δεν έχουν 

κτισθεί βάσει ρυμοτομικού σχεδίου, συνεπώς δεν υπάρχουν συγκεκριμένες 

πολεοδομικές ενότητες, ενώ οι δρόμοι που διαπερνούν ανάμεσα τους είναι αρκετά 

έως πολύ στενοί. Οι κυριότεροι κοινόχρηστοι χώροι εντός των οικιστικών ιστών 

είναι παραδοσιακές πλατείες.

1.2.4 Τεχνικές Υποδομές - Δίκτυα Εξυπηρέτησης

1.2.4.1 Δίκτυο Ύδρευσης

Η ύδρευση των Δημοτικών I γίνεται μέσω ανεξάρτητων δικτύων ύδρευσης

που τροφοδοτούνται από πηγές. Γεωτρήσεις υπάρχουν στην Δ.Κ. Καρπενησίου 

(τέσσερες) και εξυπηρετούν την Κοινότητα όταν υπάρχουν αυξημένες ανάγκες, 

συνήθως τους καλοκαιρινούς μήνες και στην Τ.Κ. Μυρικής της Δ.Ε. Καρπενησίου, 

επίσης γεωτρήσεις υπάρχουν στην Τ.Κ. Ασπροπύργου και Βελωτών της Δ.Ε. 

Προυσσού καθώς και αρκετές ιδιωτικές (περίπου εκατό).

Η πόλη του Καρπενησίου υδροδοτείται από τις πηγές της Ιτιάς και την πηγή της 

Μαργαρίτας, ενώ η περιοχή «Ξηριάς» υδροδοτείται από τις πηγές «Κοσιόπουλου», 

καθώς και από σύμπλεγμα πηγών στη θέση «Αηδόνι».

Όσον αφορά στην ποιότητα του νερού δεν υπάρχουν προβλήματα. Σύστημα 

υδροχλωρίωσης εκτός της Δ.Κ. Καρπενησίου υπάρχουν και στις Τ.Κ. Προυσού και 

Κλαυσίου.

Προβλήματα λόγω παλαιότητας των δικτύων ύδρευσης παρουσιάζονται γενικά σε 

όλες τις Δημοτικές Ενότητες. Για την Δ.Ε. Δομνίστας και συγκεκριμένα για τις Τ.Κ.
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Μεσοκώμης, Ροσκάς και του οικισμού Καστανούλας υπάρχει ώριμη μελέτη για την 

αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσής τους.

1.2.4.2 Δίκτυα αποχέτευσης

1.2.4.2.1 Δίκτυο Αποχέτευσης Αστικών Λυμάτων

Όσον αφορά στη διαχείριση των υγρών αποβλήτων, στις περισσότερες Τ.Κ. υπάρχει 

δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων ενώ στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει η διάθεση 

των αστικών λυμάτων γίνεται σε απορροφητικούς βόθρους.

Κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία τόσο αποχετευτικού δικτύου αστικών λυμάτων 

στους οικισμούς που δεν διαθέτουν, όσο και η κατασκευή και λειτουργία 

συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων για κάθε οικισμό.

Σε εξέλιξη βρίσκονται εργολαβίες για την επέκταση δικτύων αποχέτευσης και 

κατασκευή Ε.Ε.Λ.(Επεξεργασίες Λυμάτων με σηπτικούς και απορροφητικούς 

βόθρους) στις Τ.Κ. Στάβλων, Άμπλιανης και του οικισμού Σκοπιάς της Τ.Κ. Δομνίστας 

στην Δ.Ε. Δομνίστας και στη Τ.Κ. Βράχας της Δ.Ε. Φουρνάς, ενώ στο στάδιο 

συμβασιοποίησης βρίσκεται η εργολαβία που αφορά την Τ.Κ. Φουρνάς και των 

οικισμών Κορύτσας και Πλατάνου της Τ.Κ. Κλειτσού της Δ.Ε. Φουρνάς.

1.2.4.2.2 Δίκτυο Αποχέτευσης Όμβριων Υδάτων

Ολοκληρωμένο δίκτυο αποχέτευσης όμβριων υδάτων υφίσταται αμόνο στη 

Δημοτική Ενότητα Καρπενησίου. Ενώ στις υπόλοιπες Δ.Ε. το δίκτυο αποχέτευσης 

όμβριων υδάτων δεν είναι πλήρες, με αποτέλεσμα σε συνδυασμό και με την 

γεωμορφολογία του εδάφους να παρουσιάζονται πλημμυρικά φαινόμενα, σε 

περιπτώσεις ισχυρών βροχοπτώσεων.

1.2.4.3 Δίκτυο άρδευσης

Στο Δήμο Καρπενησίου δεν υφίστανται οργανωμένα δίκτυα άρδευσης. Ως εκ τούτου 

Ο Δήμος δεν έχει επιβάλει ανταποδοτικά τέλη. Όπου καταγράφονται δίκτυα 

άρδευσης η ευθύνη συντήρησης βαρύνει τους κατά τόπους χρήστες.
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1.2.4.4 Οδικό δίκτυο

Η κατάσταση των περισσότερων οδικών τμημάτων μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

καλή, καθώς δεν παρουσιάζουν σημαντικά προβλήματα, παρά μόνο σε ορισμένα 

σημεία στα οποία κατά τους χειμερινούς μήνες παρατηρούνται κατολισθήσεις οι 

οποίες όμως αποκαθίστανται.

Το χωμάτινο οδικό δίκτυο, παρά τις συνεχείς συντηρήσεις εκ μέρους του Δήμου, 

λόγω των κακών καιρικών συνθηκών, αφενός, που επικρατούν, κυρίως, κατά το 

χειμώνα, (χιονοπτώσεις - βροχοπτώσεις) και της έλλειψης τεχνικών έργων, 

αφετέρου, δεν βρίσκεται πάντα σε καλή κατάσταση.

Παρ' όλα αυτά, η βελτίωση του οδικού δικτύου στην περιοχή του Δήμου 

Καρπενησίου θεωρείται κρίσιμο ζήτημα για την βελτίωση της προσβασιμότητας 

τόσο στην περιοχή, όσο και εντός της περιοχής. Η αναβαθμισμένη προσβασιμότητα 

αποτελεί με την σειρά της έναν από τους βασικούς παράγοντες για την τοπική 

κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.

1.2.4.5 Δίκτυα συγκοινωνιών

Η πόλη του Καρπενησίου αποτελεί το πλησιέστερο εμπορικό κέντρο για το σύνολο 

των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου. Το μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού 

καταφεύγει στο αστικό κέντρο της Καρπενησίου για την κάλυψη των 

καταναλωτικών αναγκών του και για πολλές κοινωνικές εξυπηρετήσεις.

Στην πόλη του Καρπενησίου λειτουργεί δημοτική αστική συγκοινωνία καθ' όλο το 

έτος. Παράλληλα, μέσω προγραμματικής σύμβασης με το ΚΤΕΛ Ν. Ευρυτανίας Α.Ε. 

λειτουργεί δημοτική συγκοινωνία για την σύνδεση των δημοτικών ενοτήτων με την 

πόλη του Καρπενησίου. Στο πλαίσιο της δημοτικής συγκοινωνίας λειτουργούν 

δώδεκα [12] δρομολόγια όπως αναλυτικά αποτυπώνονται στον πίνακα που 

ακολουθεί:

Αρ. Δρομολογίου Δρομολόγιο

1 Καρπενήσι-Αγ.Τριάδα-Δομνιανοί-Παπαδιά-Παυλόπουλο-Στένωμα- Καρπενήσι

2 Καρπενήσι-Στεφάνι-Μηλιά-Σελλά-Φιδάκια-Καρπενήσι
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Αρ. Δρομολογίου Δρομολόγιο

3 Καρπενήσι-Άγιος Νικόλαος- Καρπενήσι
4 Καρπενήσι-Ασπρόπυργος-Βελωτά-Αγία Βλαχέρνα-Καρπενήσι

5 Καρπενήσι-Προυσός-Καστανιά- Καρπενήσι
6 Καρπενήσι-Κλαυσί-Κορυσχάδες-Γοριανάδες-Καρπενήσι
7 Καρπενήσι-Κλαυσί-Μουζίλο-Ανιάδα-Συγκρέλο- Καρπενήσι
8 Καρπενήσι- Νέο Μικρό Χωριό-Γαύρος-Μεγάλο Χωριό-Καρπενήσι
9 Καρπενήσι-Κρίκελο-Δομνίστα-Καρπενήσι(Από Ράχη)
10 Καρπενήσι-Παπαρούσι-Καρπενήσι
11 Καρπενήσι-Χελιδόνα- Καρπενήσι
12 Καρπενήσι-Φουρνά-Καρπενήσι

1.2.4.6 Δίκτυο τηλεπικοινωνιών

Η τηλεπικοινωνιακή υποδομή μιας περιοχής αποτελεί βασικό δείκτη ανάπτυξης. Η 

κατάσταση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών για τις περισσότερα Δ.Ε. του Δήμου 

Καρπενησίου, Δομνίστας, Φουρνά, Κτημενίων κρίνεται επαρκής και καλύπτει τις 

ανάγκες των κατοίκων. Προβλήματα παρουσιάζονται κατά τους χειμερινούς μήνες 

όταν και παρατηρείται συχνό ποσοστό βλαβών λόγω καιρικών συνθηκών.

Προβλήματα παρουσιάζονται στη Δ.Ε. Προυσού, το οποίο εξυπηρετείται από 

τερματικά τηλεφωνικά κέντρα του Καρπενησίου, στον οποίο, όπως και στη Δ.Ε. 

Κτημενίων και Φουρνά, υπάρχει αδυναμία υποστήριξης σύγχρονων 

τηλεπικοινωνιακών εφαρμογών, όπως π.χ. οι υπηρεσίες διαδικτύου (internet).

Ακόμα, το σύνολο της περιοχής του Δήμου Καρπενησίου εξυπηρετείται από την 

εφωνία (COSMOTE, VODAFONE, WIND, Q).

κτυο ηλεκτοοδότησησ

Η υποδομή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί επίσης βασικό χαρακτηριστικό 

της αναπτυξιακής φυσιογνωμίας μιας περιοχής. Η κάθε Δημοτική Ενότητα έχει 

δίκτυο ηλεκτροδότησης και τροφοδοτείται με ρεύμα οι περισσότερες οικίες. Η 

κάλυψη των αναγκών σε ηλεκτρισμό όσον αφορά στους οικισμούς είναι επαρκής, 

ενώ κατά τους χειμερινούς μήνες αναφέρονται προβλήματα διακοπών του 

ηλεκτρικού ρεύματος κυρίως λόγω καιρικών φαινομένων. Προβλήματα αδυναμίας 

ηλεκτρικών φορτίων παρατηρούνται σε περιόδους μεγάλης πληθυσμιακής 

φόρτισης.
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Υποενότητα 3: Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός και

Αθλητισμός, Εθελοντισμός

1.3.1 Πληθυσμιακές Εξελίξεις

Τα στοιχεία του πίνακα αναφέρονται στις απογραφές του πληθυσμού το 1991,το 

2001 και στην τελευταία που πραγματοποιήθηκε το 2011. Ο συνολικός πληθυσμός 

του Δήμου Καρπενησίου είναι 13.105 . Στη Δημοτική Ενότητα Καρπενησίου και 

Φουρνάς η μείωση του πληθυσμού είναι μεγάλη, ενώ αύξηση παρατηρείται κατά 

μεγάλο ποσοστό στης Δημοτικές Ενότητες Δομνίστας, Ποταμιάς και Προυσού.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1991 2001 2011

8.185 9.390 8.575ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΦΟΥΡΝΑ 2.278 1.673 625

ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ 1.536 490 1.072

ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ 1.024 564 547

ΠΟΤΑΜΙΑΣ 1.575 1.081 856

ΠΡΟΥΣΟΥ 1.571 666 1.430

ΣΥΝΟΛΟ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

16.175 12.328 13.500

[Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ]
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Η Πυκνότητα του Πληθυσμού είναι 13,82 (Κάτοικοι ανά τετρ. χιλ), στοιχείο που 

αποδεικνύει ότι ο Δήμος μας συγκαταλέγεται στις πιο αραιοκατοικημένες περιοχές 

της χώρας. Όσον αφορά στην πυκνότητα για κάθε Δ.Ε. και συνολικά τυ Δήμου 

αποτυπώνονται Πίνακα που ακολουθεί:ι Πίνακα που ακολουθ 

______________________

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Πληθυσμός
(2011)

Έκταση
(τ.χλμ) Πυκνότητα

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
8.575 250.890 34,18

ΦΟΥΡΝΑ 625 132.230 4,73

ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ 1.072 215.760 4,97

ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ 547 76.820 7,12

ΠΟΤΑΜΙΑΣ 856 126.190 6,78

ΠΡΟΥΣΟΥ 1.430 146.680 9,74

ΣΥΝΟΛΟ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 13.105 948.570 13,82

Η πυκνότητα του Δήμου Καρπενησίου (13,82) είναι πολύ μικρότερη από τη μέση 

πυκνότητα της Ελλάδας (81,86), ενώ για το Νομό Ευρυτανίας (10,74), η σύγκριση
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είναι δυσμενέστερη κι αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι πρόκειται για μια ορεινή 

περιοχή, όπου οι σκληρές παραγωγικές συνθήκες, οι χαμηλοί βαθμοί 

αλληλεπίδρασης και οι περιορισμένες δυνατότητες κοινωνικής και οικονομικής 

ανάπτυξης των διάσπαρτων οικισμών, οδήγησαν τους κατοίκους τους στη 

μετακίνηση προς τα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και τη μετανάστευση προς χώρες 

του εξωτερικού, με αποτέλεσμα την εγκατάλειψη των οικισμών, με τις ανάλογες 

δημογραφικές και οικονομικές συνέπειες.

1.3.2 Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης -Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες

Ως Ευπαθείς Ομάδες Πληθυσμού ορίζονται με βάση το άρθρο 1 του Ν. 4019/2011 

οι κοινωνικές ομάδες των οποίων η συμμετοχή στην κοινωνική και οικονομική ζωή 

δυσχεραίνεται, είτε εξαιτίας κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων, είτε 

εξαιτίας σωματικής ή ψυχικής ή νοητικής ή αισθητηριακής αναπηρίας, είτε εξαιτίας 

απρόβλεπτων γεγονότων, τα οποία επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία της 

τοπικής ή ευρύτερα περιφερειακής οικονομίας. Διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

α) Στις «Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού» ανήκουν οι ομάδες εκείνες του πληθυσμού 

που η ένταξή τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή εμποδίζεται από σωματικά 

και ψυχικά αίτια ή λόγω παραβατικής συμπεριφοράς. Σε αυτές ανήκουν άτομα με 

αναπηρίες (σωματικές ή ψυχικές ή νοητικές ή αισθητηριακές), εξαρτημένα ή 

απεξαρτημένα από ουσίες άτομα, οροθετικοί, φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι, 

ανήλικοι παραβάτες.

β) Στις «Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού» ανήκουν οι ομάδες εκείνες του πληθυσμού οι 

οποίες βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ως προς την ομαλή ένταξή τους στην αγορά 

εργασίας, από οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά αίτια. Σε αυτές ανήκουν 

ενδεικτικά οι άνεργοι νέοι, οι άνεργες γυναίκες, οι άνεργοι άνω των πενήντα ετών, 

οι μακροχρόνια άνεργοι, οι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών και τα μέλη 

πολύτεκνων οικογενειών, γυναίκες θύματα κακοποίησης, οι αναλφάβητοι, οι 

κάτοικοι απομακρυσμένων ορεινών και νησιωτικών περιοχών, τα άτομα με 

πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες

Το γεγονός ότι οι ΟΤΑ ά βαθμού αποτελούν τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης και 

της εγγύτητας τους στο πολίτη έχουν πληρέστερη και ουσιαστική πληροφόρηση
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αλλά και τα μέσα για την δραστηριοποίηση στον ευαίσθητο τομέα των κοινωνικών 

παροχών και γενικότερα ζητημάτων που άπτονται της πολιτείας των πολιτών. Ο 

όρος Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ή Επιχειρηματική Κοινωνική Ευθύνη αναφέρεται 

στις ενέργειες που αποσκοπούν στη συμβολή αντιμετώπισης κοινωνικών και 

περιβαλλοντικών ζητημάτων, στην περιοχή δραστηριοποίησης ενός οργανισμού. Η 

λειτουργία του Δήμου, εκ του ρόλου του, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την 

κοινωνία των πολιτών. Αναγνωρίζοντας επομένως την ευθύνη που του αναλογεί, 

απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον και αποτελώντας τον κατεξοχήν 

οργανισμό ο οποίος οφείλει να ενσωματώσει τους κοινωνικούς και 

φιλοπεριβαλλοντικούς στόχους στην καθημερινή του δραστηριότητα , μεριμνά για 

την κοινωνική πρόνοια και την ενσωμάτωση πολιτικών ίσων ευκαιριών σε τοπικό 

επίπεδο.

Η Δημοτική Αρχή αναγνωρίζοντας την σημαντικότητα του ρόλου των κοινωνικών 

υπηρεσιών του Δήμου έχει ήδη προχωρήσει στην πραγματοποίηση των ενεργειών 

που απαιτούνται για την δημιουργία για την δημιουργία κοινωνικής Σύμπραξης για 

το επισιτιστικό πρόγραμμα του νέου Ευρωπαϊκού ταμείου FEAD, την δημιουργία 

Αναπτυξιακής Σύμπραξης για την στήριξη του θεσμού των κοινωνικών 

επιχειρήσεων, την ανάπτυξη μηχανισμού στήριξης για την απόδοση του κατώτατου 

εγγυημένου εισοδήματος και ενεργοποιεί τις υπηρεσίες του Δήμου για την στήριξη 

όλων των δράσεων κοινωνικής πολιτικής που υπάρχουν στο Δήμο.

Δράσεις στα πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης του Δήμου Καρπενησίου:

Λόγω της οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια, ο Δήμος 

Καρπενησίου ανέπτυξε δομές και δράσεις για την κοινωνική συνοχή και την 

εξάλειψη της φτώχιας σε επίπεδο Δήμου όπως: Δημοτικός λαχανόκηπος, 

Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φροντιστήριο.

Τα κοινωνικά παντοπωλεία που θεσμοθετήθηκαν επισήμως με το άρθρο 2, του Ν. 

4071/2012, συμβάλλουν στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού, στην ανακούφιση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων αλλά και στην 

ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την συλλογική εθελοντική προσπάθεια. 

Ιδρύοντας και λειτουργώντας το Κοινωνικό Παντοπωλείο ο Δήμος Καρπενησίου,
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στηρίζει τους πολίτες που αδυνατούν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες, 

κυρίως αυτών που είναι οικονομικά αδύναμοι, δρώντας με τρόπο δημιουργικό και 

ουσιαστικό για τους ασθενέστερα κοινωνικά κατοίκους του. Περισσότερο από όλα 

δίνεται σε αυτούς τους ανθρώπους η ώθηση να κερδίσουν ή να ανακτήσουν ένα 

αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο παρέχει δωρεάν 

τυποποιημένα είδη διατροφής, ένδυσης, παιχνίδια, σχολικά, είδη οικιακού 

εξοπλισμού, κ.ά. στους αποδεδειγμένα οικονομικά αδύναμους κατοίκους. Το 

Κοινωνικό Παντοπωλείο στηρίζουν εθελοντικές προσφορές, εισφορές, τόσο σε 

είδος όσο και σε χρήμα, από επιχειρήσεις, εταιρείες, οργανώσεις, συλλόγους, 

σωματεία, ιδρύματα, ιδιώτες και δωρεές, χορηγίες και άλλες εθελοντικές 

προσφορές, αλλά και ο ίδιος ο Δήμος, προκειμένου να ενισχύεται διαρκώς το 

επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι επιχειρηματίες της πόλης και της 

ευρύτερης περιοχής με την στήριξη του θεσμού αυτού αποδεικνύουν την μεγάλη 

συναίσθηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τους. Η λειτουργία καθορίζεται από 

τον Κανονισμό λειτουργίας του, από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η 

αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του κρίνεται από την μεγάλη συμμετοχή της 

ίδιας της κοινωνίας. Το Κοινωνικό Φροντιστήριο, που παρέχει βοήθεια σε μαθητές, 

για τα μαθήματα και για ξένες γλώσσες και λειτουργεί με την προσφορά των 

επαγγελματιών του χώρου.

Στη Δημοτική Ενότητα Καρπενησίου λειτουργεί ακόμη ΚΑΠΗ, βρεφονηπιακοί 

σταθμοί και το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». Στις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες 

λειτουργεί μόνο το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και καμία άλλη οργανωμένη 

υποδομή κοινωνικής πρόνοιας. Ωστόσο, από το διοικητικό κέντρο του Καρπενησίου 

υποστηρίζονται όλοι οι δημότες στο πλαίσιο της υλοποίησης των κοινωνικών 

δράσεων.

Η περίθαλψη των δημοτών στις Δ.Ε. καλύπτεται είτε από τα τοπικά αγροτικά 

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

μια φορά την εβδομάδα. Σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη οι κάτοικοι 

μεταβαίνουν στο Νοσοκομείο Καρπενησίου.

Πέραν των ανωτέρω στο Δήμο Καρπενησίου λαμβάνουν χώρα οι εξής κοινωνικές 

δράσεις: Διανομή Πετρελαίου και Καυσόξυλων, Ρούχα και Παιχνίδια Αγάπης,
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Γεύματα Αγάπης, Προϊόντα χωρίς μεσάζοντες. Όσον αφορά την εκπαίδευση 

λειτουργούν τα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης από το ΙΝΕΔΙΒΗΜ.

Επιπλέον στο Δήμο Καρπενησίου μέσω της Κοινωφελούς Επιχείρησης, Πολιτισμού, 

Παιδείας, Προστασίας [Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ.] λειτουργεί Κέντρο Δημιουργικής 

Απασχόλησης Παιδιών [ΚΔΑΠ] καθώς και Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης 

Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες [ΚΔΑΠ ΜΕΑ]. Το τελευταίο διάστημα λειτουργεί και 

Σχολή Γονέων για την ενημέρωση μέσω προγραμμάτων της στήριξης της 

οικογένειας και του γονεϊκού ρόλου .

Ο Δήμος Καρπενησίου συμμετέχει στην υλοποίηση Τοπικών Σχεδίων Δράσης για 

την Απασχόληση (ΤΟΠ.ΣΑ) που απευθύνονται σε ειδικές ομάδες ανέργων.

1.3.4 Υποδομές Εκπαίδευσης

Στις περισσότερες Δημοτικές Ενότητες, με εξαίρεση τις Δ.Ε. Καρπενησίου, Ποταμιάς 

και Φουρνά, δεν λειτουργούν τα περισσότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Βεβαίως 

υπάρχουν οι κτηριακές υποδομές οι οποίες χρήζουν συντήρησης και αξιοποίησής 

τους.

Οι ανάγκες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καλύπτονται ως επί το πλείστον από τη 

Δ.Ε. Καρπενησίου. Επιπλέον, προγραμματίζεται η λειτουργία προγράμματος 

επιμόρφωσης ενηλίκων στα πλαίσια ενός Σχολείου 2ης Ευκαιρίας για όσους 

δημότες δεν έχουν φοιτήσει στην βασική και μέση εκπαίδευση (γυμνάσιο -  λύκειο).

Οι δομές εκπαίδευσης σε λειτουργία του Δήμου Καρπενησίου καταγράφονται στον 

παρακάτω πίνακα:

Δομή Περιγραφή

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Καρπενησίου Λειτουργούν τέσσερα τμήματα στη 
Δ.Ε. Καρπενησίου.

Βρεφονηπιακός Σταθμός Ο.Α.Ε.Δ. Μέσω προγραμματικής Σύμβασης 
με τον Ο.Α.Ε.Δ. στο Βρεφονηπιακό 
του Σταθμό εξυπηρετούνται και 
σαράντα (40) παιδιά δημοτών μη 
δικαιούχων του Ο.Α.Ε.Δ.
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Δομή Περιγραφή

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Δημοτική Ενότητα Καρπενησίου Λειτουργούν συνολικά πέντε (5) 
νηπιαγωγεία

Τοπική Κοινότητα Φουρνάς Λειτουργεί ένα (1) νηπιαγωγείο

Τοπική Κοινότητα Μεγάλου Χωριού Λειτουργεί ένα (1) νηπιαγωγείο

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Δημοτική Ενότητα Καρπενησίου Λειτουργούν τέσσερα (4) δημοτικά 
σχολεία

Τοπική Κοινότητα Φουρνάς
Λειτουργεί ένα (1) Δημοτικό Σχολείο

Τοπική Κοινότητα Κλειτσού Λειτουργεί ένα (1) Δημοτικό Σχολείο

Τοπική Κοινότητα Μεγάλου Χωριού Λειτουργεί ένα (1) Δημοτικό Σχολείο

Τοπική Κοινότητα Στενώματος Λειτουργεί ένα (1) Δημοτικό Σχολείο

ΓΥΜΝΑΣΙΑ -ΛΥΚΕΙΑ
Δημοτική Ενότητα Καρπενησίου Λειτουργούν δύο (2) Γυμνάσια και 

δύο (2 Λύκεια (Γενικό Λύκειο και 
ΕΠΑΛ]

Τοπική Κοινότητα Φουρνάς Λειτουργεί ένα (1) Γυμνάσιο όπου 
στεγάζονται και οι τρεις τάξεις του 
Ενιαίου Λυκείου

Τοιτοβά&μια Εκπαίδευση

Στην πόλη του Καρπενησίου εδρεύει το Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού 

Περιβάλλοντος της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων - 

Διατροφής, το οποίο ανήκει ανήκει στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι) 

Στερεάς Ελλάδας (Παράρτημα Καρπενησίου). Το Τμήμα αρχικά ιδρύθηκε το 1983 

ενταγμένο στη Σχολή Τεχνολόγων Γεωπονίας του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου. Με αυτό το 

καθεστώς λειτούργησε μέχρι το 1994. Στη συνέχεια εντάχθηκε στο νεοϊδρυθέν Τ.Ε.Ι. 

Λαμίας ενώ το 2013 τα Τ.Ε.Ι. Λαμίας και Χαλκίδας συγχωνεύθηκαν σε Τ.Ε.Ι. Στερεάς 

Ελλάδας. Το Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος στοχεύει 

στην παροχή εκπαίδευσης ανώτατου επιπέδου εφαρμοσμένης επιστημονικής
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γνώσης στη Δασοπονία και στο Φυσικό Περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα προωθεί 

σύγχρονες δασοπονικές τεχνολογικές δεξιότητες. Το Τμήμα συμμετέχει ενεργά σε 

Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα και συμβάλλει σημαντικά στην εφαρμοσμένη 

δασική έρευνα στην Ελλάδα. Ακόμη αναπτύσσει συνεργασίες με άλλα Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας και άλλων χωρών, καθώς και με Φορείς και 

επιχειρήσεις συναφείς με την Δασοπονία.

1.3.5 Πολιτιστικές Εγκαταστάσεις - Δραστηριότητες

Σε γενικές γραμμές οι Δημοτικές Ενότητες δεν διαθέτουν πολιτιστικές υποδομές, το 

οποίο κενό καλύπτεται με πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Ενδεικτικά,

♦♦♦ στη Δ.Ε. Ποταμιάς υπάρχουν δύο Λαογραφικά Μουσεία (ένα στο Παλαιό 

Μικρό κι ένα στο Μεγάλο Χωριό) τα οποία ανήκουν σε Συλλόγους και όχι 

στο Δήμο. Όσον αφορά τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα, 

αυτές αφορούν σε μουσικές και χορευτικές βραδιές.

♦♦♦ στη Δ.Ε. Κτημενίων, και συγκεκριμένα στους Δομιανούς βρίσκεται το 

Μοναστήρι των Δομιανών, χτισμένο στη μνήμη της Κοιμήσεως της 

Θεοτόκου, η Παναγία η "Δομνιανίτισσα", που πανηγυρίζει στις 15 

Αυγούστου με κοσμοσυρροή και διαθέτει αξιόλογες τοιχογραφίες του 1787 

που εντυπωσιάζουν. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα, 

αφορούν στην Γιορτή του Κάστανου η οποία γίνεται τον Οκτώβριο και σε 

διάφορα παραδοσιακά γλέντια το καλοκαίρι.

♦♦♦ στη Δ .Ε. Δομνίστας, καταγράφονται δύο Λαογραφικά Μουσεία (Δομνίστα, 

Άμπλιανη) καθώς και το ιστορικό κτίριο του Σχολείου στο Κρίκελλο. Κάθε 

χρόνο φιλοξενείται στο Κρίκελο στο χώρο της Πολιτιστικής Λέσχης 

Αγροπαίδων Έκθεση Φωτογραφίας. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που 

λαμβάνουν χώρα, αφορούν στην Γιορτή του Τσίπουρου, η οποία γίνεται την 

τελευταία Κυριακή του Οκτώβρη, τον εορτασμό της κήρυξης της ένοπλης 

εθνικής αντίστασης από τον Άρη Βελουχιώτη τον Ιούνιο του 1942 κατά των 

Γερμανών κατακτητών, τον εορτασμό της νικηφόρας μάχη των Αιτωλών-
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Ευρυτάνων εναντίον των επιδρομέων Γαλατών το 279 π.Χ. στην τοποθεσία 

«ΚΟΚΚΑΛΙΑ» και διάφορα παραδοσιακά Λαϊκά -  Θρησκευτικά πανηγύρια.

• στη Δ.Ε. Φουρνάς, στις πολιτιστικές υποδομές της Δ.Ε. συγκαταλέγονται δύο 

εκθεσιακοί χώροι Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Περιόδου. Ετησίως 

λαμβάνουν χώρα πολιτιστικές εκδηλώσεις από συλλόγους της περιοχής, 

όπως το Σύλλογο Γυναικών και το Σύλλογο Απανταχού Φουρνιωτών. Οι 

εκδηλώσεις αφορούν πρόσωπα και γεγονότα της περιοχής. Αξιοσημείωτο 

είναι και το νειοϊδρυθέν Πολιτιστικό Κέντρο Βράχας από τον οικείο 

Πολιτιστικό Σύλλογο.

1.3.6 Μουσεία

• Μουσείο Καρπενησίου: Εκτίθενται «προσωπικά αντικείμενα των

Κωνσταντίνου και Αλέξανδρου Τσάτσου και σπάνιοι χάρτες που δωρίστηκαν 

στο Μουσείο από την οικογένεια Τσάτσου.

• Λαογραφικό μουσείο Μεγάλου Χωριού: Ένα πρότυπο Μουσείο που μέσα 

από τα πλούσια εκθέματά του αναβιώνει το παρελθόν και αναδεικνύει την 

πολιτιστική συνέχεια και εξέλιξη της περιοχής. Φιλοξενεί παραδοσιακές 

στολές, είδη οικιακής χρήσης, έργα καλλιτεχνικής δημιουργίας και απέχει 

μόλις 14χλμ. από το Καρπενήσι.

• Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων: Το ιστορικό σχολείο των 

Κορυσχάδων που το 1944, κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, 

φιλοξένησε τις εργασίες του Εθνικού Συμβουλίου, σήμερα στεγάζει το 

Μουσείο Εθνικής Αντίστασης.

• Μουσείο στο Παλιό Μικρό Χωριό: Στεγάζεται στο παλιό σχολείο του χωριού 

και αποτελείται από τρεις αίθουσες στις οποίες εκτίθεται σπάνιο 

φωτογραφικό υλικό από την κατολίσθηση του χωριού το 1963, 

φωτογραφικό υλικό και εκθέματα από την αντίσταση, κομμάτια από το 

τυπογραφείο που υπήρχε, συγγράμματα της εποχής, παραδοσιακές στολές, 

αντικείμενα λαογραφικής τέχνης, αρχαία εκθέματα, κεραμικά. Η συλλογή 

των εκθεμάτων προέρχονται από δωρεές Μικροχωριτών.
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• Μουσείο Μοναστηρίου Προυσσού: Φιλοξενεί βιβλία του 15ου και 16ου 

αιώνα, χειρόγραφους κώδικες, τοπογραφημένα βιβλία, ένα σπαθί του 1821 

που ίσως να ήταν του Καραϊσκάκη και πολλά άμφια.

• Αγιος Λεωνίδης: Ανασκαφές στα δυτικά του χωριού Κλαυσί έφεραν στην 

επιφάνεια σημαντικό τμήμα του ψηφιδωτού δαπέδου του Άρη Λεωνίδη , 

ενός μεγάλου και πολυτελούς Παλαιοχριστιανικού Ναού του 5ου μ.Χ. αιώνα.

• Λαογραφικό Μουσείο Αγίας Τριάδας: Στεγάζεται στο Δημοτικό Σχολείο της 

Αγίας Τριάδας. Στο Μουσείο μπορεί κανείς να δει παραδοσιακές στολές, 

παραδοσιακά αντικείμενα και εργαλεία. Στον ίδιο χώρο στεγάζεται και το 

Μουσείο Τσάτσου, το οποίο είναι αφιερωμένο στον Αλέξανδρο και 

Κωνσταντίνο Τσάτσο, που έλκουν την καταγωγή τους από την Αγία Τριάδα. 

Ακόμη, φιλοξενούνται εκθέματα λαογραφικού ενδιαφέροντος του 

Καραπιπέρειου Πνευματικού Ιδρύματος.

Η ανωτέρω καταγραφή των πολιτιστικών χώρων αλλά και των μουσειακών 

συλλογών δεν είναι εξαντλητική. Ήδη ο Δήμος Καρπενησίου προχωρά σε 

αξιοποίηση του συνόλου της σχετικής καταγραφής που έχει λάβει χώρα στο πλαίσιο 

εκπόνησης των ΣΧΟΟΑΠ για την σύνταξη ολοκληρωμένου καταλόγου πολιτιστικών 

χώρων, ιστορικών μνημείων και μουσειακών συλλογών του Δήμου.

1.3.7 Αθλητικές Εγκαταστάσεις και Δραστηριότητες

Ο Δήμος Καρπενησίου με επίκεντρο τον άνθρωπο και σκοπό την καλλιέργεια του 

αθλητικού πνεύματος και την προσφορά του μέγιστου δυνατού επίπεδου 

υπηρεσιών άθλησης που να ανταποκρίνονται στις προσωπικές τους ανάγκες των 

δημοτών, μεριμνά για την λειτουργία άρτιων, ασφαλών και σύγχρονων αθλητικών 

εγκαταστάσεων για την υλοποίηση προγραμμάτων και δραστηριοτήτων άθλησης 

που στοχεύοντας στην βελτίωση της ποιότητα ζωής των πολιτών, στην ανάδειξη 

νέων ταλέντων και στην ανάπτυξη του Αθλητικού τουρισμού. Οι παρεχόμενες 

υπηρεσίες του Δήμου στον τομέα του αθλητισμού στοχεύουν στην εξυπηρέτηση 

του κοινωνικού συμφέροντος της πόλης μας, στην ανάπτυξη του αθλητικού 

πνεύματος και στην ανάδειξη της νεολαίας μέσα από τον αθλητισμό.
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Με σκοπό την ανάδειξη του κομβικού ρόλου του Δήμου Καρπενησίου στην 

ευρύτερη περιοχή της Ευρυτανίας πραγματοποιείται διερεύνηση των προοπτικών 

ανάπτυξης του Αθλητικού Τουρισμού με έμφαση στα ομαδικά αθλήματα. 

Αναδεικνύεται η ανάγκη υλοποίησης νέου μοντέλου αθλητικής τουριστικής 

ανάπτυξης, που θα ενσωματώνει τις κοινωνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές 

συνθήκες του προορισμού, με απώτερο στόχο την ολοκλήρωση των δράσεων που 

απαιτούνται για την ανάπτυξη του Αθλητικού Τουρισμού. Με μοναδική εξαίρεση τη 

Δ. Ε. Καρπενησίου, στις υπόλοιπα Δημοτικά Διαμερίσματα δεν υπάρχουν 

οργανωμένες αθλητικές υποδομές.

Στη Δ.Ε. Καρπενησίου λειτουργούν:

Κέντρο Προετοιμασίας Αθλητών το οποίο χρησιμοποιείται από τις εθνικές ομάδες 

ποδοσφαίρου και μπάσκετ, πρωταθλητές στίβου και ολυμπιονίκες και 

περιλαμβάνει:

> Εγκαταστάσεις αθλημάτων ανοιχτών χώρων (Γήπεδο ποδοσφαίρου, στίβος 

400 μέτρα, γήπεδο ρίψεων (με χλοοτάπητα), εννέα γήπεδα αθλοπαιδιών: 

Μπάσκετ, Βόλεϊ, Τένις, Χάντμπολ, Ειδικό φυσικό περιφερειακό δρόμο για 

jogging, μήκους 2 χιλιομέτρων)

> Εγκαταστάσεις αθλητικών κλειστών χώρων (αποδυτήρια, αίθουσα ομαδικών 

αθλημάτων: Μπάσκετ, Βόλεϊ, Χάντμπολ, τρεις αίθουσες βαρέων αθλημάτων: 

Πάλη, Πυγμαχία, Άρσης βαρών, τζούντο, ευθεία στίβου 80 μέτρα και τριών 

διαδρομών, δύο αίθουσες εκγύμνασης για φυσική κατάσταση, αποδυτήρια, 

σάουνα, γραφεία ομοσπονδιών, αίθουσα φυσικοθεραπείας, ιατρικό 

Εργομετρικό Κέντρο, γραφεία διοίκησης)

> Κολυμβητήριο

> Χιονοδρομικό Κέντρο
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Υποενότητα 4: Αναπτυξιακή Φυσιογνωμία της Περιοχής

1.4.1 Πρωτογενής Τομέας Παραγωγής

Γεωονία

Η γεωργική παραγωγή, είναι περιορισμένη αν και οι εκτάσεις που καλλιεργούνται 

με τα συγκεκριμένα είδη είναι μεγαλύτερες, δεν υπάρχει ωστόσο συστηματική 

καταγραφή της πραγματικότητας του αγροτικού χώρου εκτός από την ετήσια 

στατιστική καταγραφή στην οποία καταγράφεται και η παραγωγή από νοικοκυριά 

που παράγουν παραδοσιακά και όχι οργανωμένα αγροτικά προϊόντα (λαχανικά, 

όσπρια, φρούτα, κτηνοτροφικά φυτά, κάστανα, καρύδια) για αυτοκατανάλωση. Οι 

ποσότητες που οδηγούνται στο εμπόριο από προϊόντα όπως φασόλια, κάστανα και 

καρύδια δεν είναι εφικτό να προσδιοριστούν.

Κτηνοτροφία

Στο Δήμο Καρπενησίου υπάρχουν 176 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με ζωικό 

κεφάλαιο που κυμαίνεται από 11 αιγοπρόβατα ή 3 βοοειδή έως 470 αιγοπρόβατα ή 

99 Βοοειδή. Το Ζωικό κεφάλαιο του Δήμου Καρπενησίου ανέρχεται συνολικά σε 

12.942 αιγοπρόβατα, 1372 Βοοειδή. Το ζωικό κεφάλαιο προσεγγίζεται με σχετική 

ακρίβεια από τις δηλώσεις ζωικού κεφαλαίου έτους 2014 για χρήση βοσκοτόπων. Η 

έκταση που διατίθεται για βοσκή είναι 286.850 στρέμματα και από αυτή οι 

κτηνοτρόφοι χρησιμοποίησαν το έτος 2014 είτε με δικαίωμα βοσκής είτε κατόπιν 

ενοικίασης, 67490 στρέμματα. Βοσκότοπο χρησιμοποίησαν συνολικά 227 

κτηνοτρόφοι με 22.592 αιγοπρόβατα και 1861 βοοειδή. Από αυτούς οι 50 είναι 

μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι από άλλους δήμους με ένα αξιόλογο σε αριθμό ζώων 

(9650 αιγοπρόβατα, 491 βοοειδή. Από στοιχεία του Μητρώου Μελισσοκόμων που 

τηρείται στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας οι μελισσοκομικές εκμεταλλεύσεις 

(με περισσότερα από 10 μελίσσια) είναι 55, με 4855 μελίσσια συνολικά.

ΙχΚυοκαλλιέονεια

Σημαντική είναι και η ιχθυοκαλλιέργεια, ένας αναπτυσσόμενος κλάδος ο οποίος 

αποτελείται κυρίως από την πεστροφοκαλλιέργεια. Μονάδες ιχθυοκαλλιέργειες
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δραστηριοποιούνται στις ΔΕ Καρπενησίου, Ποταμιάς και Κτημενίων με την 

δυνατότητα ετήσιας παραγωγής να αγγίζει τους 36 τόνους.

Δασοκομία

Τα δάση της Ευρυτανίας αποτελούν το σπουδαιότερο φυσικό πόρο και υπάρχουν 

μεγάλες δυνατότητες ορθολογικότερης και αποτελεσματικότερης εκμετάλλευσης 

του δασικού πλούτου. Η κύρια παράγωγη είναι η ξυλεία ελάτης. Σημαντικές είναι οι 

δραστηριότητες οι οποίες συνδέονται με το δασικό πλούτο της περιοχής. Οι ορεινοί 

όγκοι της Ευρυτανίας προσφέρονται για πολλές εκμεταλλεύσεις (στρογγυλή ξυλεία, 

ρητίνη, καυσόξυλα, πολλαπλασιασμό ειδών, ελεγχόμενη θήρα), εν τούτοις, η 

αξιοποίηση τους είναι περιορισμένη. Τα είδη που κυριαρχούν είναι το έλατο και σε 

ορισμένες περιοχές το πεύκο. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία από το Δασαρχείο 

Ευρυτανίας τα κύρια δασοκομικά προϊόντα είναι ξυλεία ελάτης (διαφόρων 

διαστάσεων και κατηγοριών ποιότητας π.χ. τεχνητή ξυλεία ελάτης, καυσόξυλα 

ελάτης, βιομηχανικό ξύλο ελάτης), τα καυσόξυλα δρυός τα οποία μπορούν βάση 

διαχειριστικών μελετών να απολαμβάνονται σε μικρές σχετικά ποσότητες και 

διάφορα άλλα δευτερεύοντα δασικά προϊόντα όπως καυσόξυλα πρίνου 

υλοτομηθέντα από τους 25 Δασικούς Συνεταιρισμούς του Δήμου, καυσόξυλα 

ελάτης υλοτομηθέντα από μικροϋλοτόμους, καυσόξυλα πρίνου αριάς δρυός και 

πλατάνου υλοτομηθέντα από μικροϋλοτόμους, δέντρα Χριστουγέννων ελάτης, 

καλλωπιστικοί κλάδοι (ελάτης, κουμαριάς, αρκουδοπούρναρο), ιξός (VISCUM 

ALBUM) καθώς και άλλα προϊόντα όπως θάμνοι, φρύγανα, φυτόχωμα, κώνοι, 

φλοιός μελιάς, σπόροι, λοιποί καλλωπιστικοί κλώνοι κ.λπ. και σε ποσότητες τέτοιες 

ώστε να μην βλάπτεται η παραγωγικότητα των δασών.

Ορυκτός πλούτος

Στον Δήμο Καρπενησίου υπάρχουν λατομεία σχιστολιθικών πλακών και 

συγκεκριμένα στην περιοχή Προυσού και στο Καρπενήσι.

1.4.2 Δευτερογενής Τομέας Παραγωγής

Στον Δευτερογενή τομέα δραστηριοποιούνται μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις. 

Πρόκειται για δραστηριότητες του κλάδου τοπικών προϊόντων με έμφαση στα 

τυροκομικά , γαλακτοκομικά και δασικά προϊόντα.
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Η μεταποιητική δραστηριότητα σε αγροτικά προϊόντα εστιάζεται κυρίως σε τοπικά 

εργαστήρια μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων. Τα προϊόντα αυτά είναι κυρίως 

γλυκά κουταλιού (μεταποίηση φρούτων/τυποποίηση), μέλι , λουκάνικα, αλλαντικά, 

χυλοπίτες, τραχανάς, βότανα και τσάι, ποτά (κρασί,τσίπουρο,κράνι,μούρο) και 

τυριά

Σημαντικό ρόλο στην τοπική οικονομία διαδραματίζουν οι Συνεταιρισμοί 

(Γυναικείος για την παραγωγή-προώθηση παραδοσιακών εδεσμάτων, αγροτικοί, 

δασικοί, κτηνοτροφικοί).

Οι κυριότεροι περιοριστικοί παράγοντες στην ανάπτυξη του κλάδου της 

μεταποίησης είναι η έλλειψη ντόπιων πρώτων υλών, το μικρό μέγεθος της τοπικής 

αγοράς, οι μεγάλες αποστάσεις από τα μεγάλα καταναλωτικά κέντρα της χώρας και 

οι δυσχέρειες στην συγκοινωνιακή εξυπηρέ ' ?το εθνικό όσο και στο

δημοτικό οδικό δίκτυο.

1.4.3 Τριτογενής Τομέας Παραγωγής

, ..............................................ί της χώρας με μεγάλο φυσικό κάλλος,

ανέγγιχτες περιβαλλοντικές συνθήκες και μηδενικούς δείκτες ρύπανσης. Η περιοχή 

της Ευρυτανίας ανήκει στις πέντε πιο καθαρές σε όλο τον κόσμο, σε καθαρότητα 

περιβάλλοντος και αποτελεί τη βάση για τις μετρήσεις πολλών ερευνητικών 

κέντρων, θεωρώντας ότι η μόλυνση είναι μηδενική. Στις αρχές της δεκαετίας του 

'90, σύμφωνα με έρευνα της επιτροπής της UNESCO (1991), είχε χαρακτηριστεί ως 

ένα από τα πέντε καθαρότερα οικοσυστήματα του πλανήτη.

Η τουριστική υποδομή της περιοχής σε συνδυασμό με ένα περιβάλλον ιδιαιτέρου 

φυσικού κάλλους, έχουν κατατάξει την Ευρυτανία ανάμεσα στους σημαντικότερους 

χειμερινούς προορισμούς της πατρίδας μας.

Ο τουρισμός λαμβάνει χώρα κυρίως κατά τους χειμερινούς μήνες, με σημαντικές 

όμως τάσεις διεύρυνσης της χρονικής περιόδου, είτε λόγω της προτίμησης που

στον τουρισμό, στις υπηρεσίες και το
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εκδηλώθηκε τελευταίως για την ανάπτυξη δεύτερης κατοικίας από αρκετούς 

καταγόμενους από την περιοχή , είτε λόγω της γενικότερης άνθησης του τουρισμού 

Σαββατοκύριακου στη χώρα . Ο Δήμος Καρπενησίου έχει καταφέρει να αναπτύξει 

και να ειδικεύεται σε ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού όπως:

Χειμερινός τουρισμός

Φυσικά, πρώτο και καλύτερο σπορ στο οποίο μπορεί να επιδοθεί κανείς στην 

Ευρυτανία είναι το χειμερινό σκι. Το χιονοδρομικό κέντρο στο Βελούχι θεωρείται 

ένα από τα ομορφότερα χιονοδρομικά κέντρα της Ελλάδας, στις σύγχρονες 

εγκαταστάσεις του οποίου μπορεί κάποιος ' ,αγιές με

πέδιλα σκι.

Ολόκληρη η ευρύτερη περιοχή της Ευρυτα Τακτικές

μορφές φυσιολατρικού τουρισμού όπως οι υπαίθριες δραστηριότητες της 

πεζοπορίας, της αναρρίχησης, της ορεινής ποδηλασίας, της κατάβασης ποταμών με 

διάφορα πλωτά μέσα, της ιππασίας κ.λπ. Οι προσφορές της Ευρυτανίας σε φυσικό 

περιβάλλον είναι μοναδικές, με τις περισσότερες περιοχές της να παραμένουν 

παρθένο μέρος της χώρας. Οι εναλλαγές του τοπίου και το καθαρό φυσικό 

περιβάλλον δίνουν έναν πλούτο εικόνων, εμπειριών και απολαύσεων της μοναδικής 

σε ομορφιά φύσης, στον επισκέπτη. Επιπλέον όλη η περιοχή βρίθει από αξιοθέατα 

και ιστορικές τοποθεσίες (γεφύρια, σπήλαια κ.α.).

Αϋλητικός Τουρισμός και Προπονητικός Τουρισμός

Η ευρύτερη περιοχή της Ευρυτανίας αλλά και ειδικότερα το Καρπενήσι με τις 

εγκαταστάσεις του, αποτελεί ιδανικό αθλητικό κέντρο για την προετοιμασία 

αθλητών όλων των κατηγοριών και επιπέδων λόγω του υψόμετρου της περιοχής και 

της καθαρότητα της ατμόσφαιρας τα οποία συντελούν στη καλύτερη προετοιμασία 

όλων των αθλητών. Στον τομέα του Προπονητικού Τουρισμού, το Καρπενήσι θα 

μπορούσε να αποτελέσει αθλητικό -προπονητικό κέντρο, προωθώντας συνεργασίες 

με ξένα πρακτορεία, με σκοπό την προσέλκυση προπονητικού τουρισμού 

προσφέροντας ελκυστικά πακέτα, καθώς επίσης με συλλόγους/σωματεία κι Εθνικές

Εναλλακτικές μορφές φυσιολατρικού τουρισμ
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Αθλητικές Ομοσπονδίες για την προετοιμασία των αντίστοιχων αθλητικών 

αποστολών. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με την ανάπτυξη δράσεων με σκοπό 

την ανάδειξη του Δήμου ως Αθλητικό Προπονητικό Κέντρο, όπως η αξιοποίηση των 

υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων, η αξιολόγηση των απαιτούμενων 

προδιαγραφών των εγκαταστάσεων, η ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών με 

φορείς του αθλητισμού από το Εθνικό και Διεθνές περιβάλλον, η Σύμπραξη 

Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για την εκμετάλλευση του Κέντρου 

Προπονητικού Αθλητικού Τουρισμού, αλλά και μέσω του Συνεδριακού Τουρισμού, 

με τη διεξαγωγή προπονητικών συνεδρίων.

Συνεδριακός τουρισμός

Οι υποδομές της πόλης του Καρπενησίου είναι άρτιες για τη φιλοξενία υψηλών 

προδιαγραφών συνεδρίων, συμποσίων και ημερίδων, με σημαντικότερη αυτών, το 

κτίριο του Συνεδριακού Κέντρου Καρπενησίου, στο οποίο έχουν πραγματοποιηθεί 

δεκάδες συνέδρια και παραστάσεις. Ο Συνεδριακός Τουρισμός, μέσα από συνέδρια, 

συμπόσια, θεματικές ημερίδες και σε συνδυασμό με δράσεις όπως, επισκέψεις στα 

βουνά, στα ποτάμια με τα άφθονα νερά, στις ειδυλλιακές τοποθεσίες ,στους 

παραδοσιακούς οικισμούς και στα ιστορικά μνημεία, θα μπορούσε να αποτελέσει 

μια δυναμική εξέλιξη της παντοτινής περιήγησης.

Θρησκευτικός τουρισμός

Ο Θρησκευτικός τουρισμός, γνωρίζει μια αξιοσημείωτη άνθηση τα τελευταία χρόνια 

με ραγδαία αυξανόμενη τάση ανάπτυξης σε πολλές χώρες που διαθέτουν τις 

προϋποθέσεις για να δεχθούν τους επισκέπτες-προσκυνητές στηρίζοντας έτσι τις 

εθνικές τους οικονομίες, καθώς είναι σαφές πως η συστηματική εκμετάλλευσή του 

δημιουργεί οικονομικό προϊόν. Σε όλες τις Δ.Ε. του Δήμου Καρπενησίου υπάρχουν 

πολλά θρησκευτικά μνημεία, μοναστήρια και εκκλησίες τα οποία βρίσκονται 

κρυμμένα και σκαρφαλωμένα σε απόκρημνους βράχους και δασώδεις εκτάσεις. Τα 

σπουδαιότερα μοναστήρια είναι αυτά της Παναγίας στον Προυσσό που ιδρύθηκε το 

1100 μ.Χ., της Μαρίας Αιγυπτίας στο Μικρό Χωριό, της Παναγίας Δομιανίτισσας 

στους Δομιανούς.
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Πολιτιστικός τουρισμός

Ο πολιτιστικός τουρισμός ή τουρισμός της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί μια 

αναδυόμενη μορφή τουρισμού που αποβλέπει προς την ποιότητα και τη βιώσιμη 

ανάπτυξη. Αυτό το είδος τουρισμού δίνει έμφαση στη διατήρηση, την αναβίωση και 

την αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων για τη δημιουργία τουριστικών ροών. 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, ο πολιτιστικός τουρισμός 

αναφέρεται στη μετακίνηση των ανθρώπων με απώτερο κίνητρο την 

παρακολούθηση πολιτιστικών δρωμένων, όπως επισκέψεις σε μουσεία, μνημεία, 

αρχαιολογικούς χώρους, φεστιβάλ.

Σε ολόκληρη την περιοχή της Ευρυτανίας πραγματοποιούνται πολιτιστικές 

εκδηλώσεις, με επίκεντρο τις Γιορτές Χειμώνα, Γιορτές Δάσους, Φεστιβάλ «Εν 

Όρεσι». Διοργανώνονται εκδηλώσεις μνήμης για την Εθνική Αντίσταση στις 

Κορυσχάδες και στη Δομνίστα. Ακόμα διεξάγονται εκδηλώσεις με επίκεντρο τοπικά 

προϊόντα, όπως του κάστανου στην Αγία Τριάδα, του τσίπουρου στη Δομνίστα, 

καθώς και άλλες εκδηλώσεις.

Υποενότητα 5: Τοπική Οικονομία και Απασχόληση

5.1.1. Υφιστάμενη Κατάσταση και Προοπτικές

Ο Δήμος Καρπενησίου είναι προσανατολισμένος στον Τριτογενή Τομέα Παραγωγής, 

ο οποίος απασχολεί πάνω από το μισό οικονομικά ενεργό πληθυσμό, ενώ η σχέση 

μεταξύ Πρωτογενή και Δευτερογενή Τομέα είναι πολύ μικρή. Ο λόγος οφείλεται στο 

ότι στην περιοχή του Δήμου Καρπενησίου, είναι ανεπτυγμένες πολλές 

δραστηριότητες που αφορούν τον Τουρισμό.

Ο δευτερογενής τομέας του Δήμου, παρουσιάζει έμφαση στην μεταποίηση 

αγροτικών προϊόντων. Οι ανάγκες του τομέα αφορούν αφενός τον εμπλουτισμό του 

με παραγωγικές δραστηριότητες πράσινης οικονομίας και αφετέρου την αξιοποίηση 

των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που δημιουργούνται από την τόνωση του τομέα 

μεταφορών και από τη συλλογή μακρόχρονης εμπειρίας και εξειδίκευσης στους 

παραπάνω κλάδους.

Οι δείκτες που αξιοποιήθηκαν για την τοπική οικονομία και απασχόληση είναι:
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Δείκτες Ευημερίας:

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν κατά περκ )έρεια και νομό

2005 2006 2007 2008* 2009* 2010*

Σύνολο 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
Θέση 51 51 51 51 51 51
Ποσοστό σε Σύνολο Χώρας 0,10% 0,10% 0,10% 0,11% 0,11% 0,11%
Ποσοστό σε Σύνολο 
Περιφέρειας 2% 2% 2% 2% 3% 2%

Η περιοχή είναι τελευταία σε σύνολο χώρας στην συμμετοχή στο Ακαθάριστο 

εγχώριο προϊόν, αφού συνεισφέρει μόλις το 0,1% σε Εθνικό επίπεδο και μόλις το 

2% σε Περιφερειακό Επίπεδο.

Κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν κατά περιφέρεια και νομό
2005 2006 2007 2008* 2009* 2010* Μ.Ο

Σύνολο 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
Ποσοστό Περιφέρειας 
σε Σύνολο Χώρας 98% 94% 93% 92% 90% 92% 93%
Ευρυτανία 10.162 10.889 11.542 13.090 13.402 12.885 11995
Θέση 47 47 47 44 40 40 44
Ποσοστό σε Σύνολο 
Χώρας 58% 58% 58% 63% 65% 66% 61%
Ποσοστό σε Σύνολο 
Περιφέρειας 60% 62% 63% 68% 73% 71% 66%

Η περιοχή βρίσκεται μεσοσταθμικά στην 44 θέση, σε επίπεδο Νομών όσον αφορά

το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, βρισκόμενη στο 61% του Εθνικού Μέσου Όρου και στο 66% 

του Περιφερειακού Μέσου όρου

Συνολικά, οι διαφαινόμενες διαχειριστικές ανάγκες εντοπίζονται:

> στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων,

> στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών της διοίκησης που 

ρυθμίζουν ή υποστηρίζουν την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων,

> στην ενίσχυση παραδοσιακών μεταποιητικών δραστηριοτήτων στις ορεινές 

περιοχές υπό την προϋπόθεση εξασφάλισης της περιβαλλοντικής 

συμβατότητάς τους,

> στην προβολή καινοτόμων πρακτικών που εφαρμόζουν ήδη επιχειρήσεις .



42

ENOTHTA 2: 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ.

2.1 Γενική Περιγραφή του Εσωτερικού Περιβάλλοντος του Δήμου 

Καρπενησιού.

2.1.1. Το οργανόγραμμα, το εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου

Το εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου και η διάρθρωση 

αποτυπώνονται στο κάτωθι οργανόγραμμα:

του
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Επισημαίνεται ότι, στο παραπάνω Οργανόγραμμα εμφανίζεται το Τμήμα της 

Δημοτικής Αστυνομίας, η οποία με τις διατάξεις του άρθρου 81 του Ν.4172/2013 

καταργήθηκε ο κλάδος προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας και ως εκ τούτου 

καταργείται εκ του Νόμου η Δημοτική Αστυνομία.

2.1.2 Όργανα Διοίκησης

Με τον νόμο 3852/2010 («Καλλικράτης») η αρχιτεκτονική του συστήματος 

διακυβέρνησης αναλύεται πιο κάτω:

Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το ανώτερο βουλευόμενο όργανο του Δήμου και έχει 

τη γενική αποφασιστική αρμοδιότητα, δηλαδή αποφασίζει για όλα τα θέματα τα 

οποία δεν ανατίθενται ρητά σε άλλο όργανο του Δήμου. Το Δημοτικό Συμβούλιο 

εγκρίνει τα κάθε είδους προγράμματα του Δήμου και ελέγχει την υλοποίησή τους

Ο Δήμαρχος είναι στο επίκεντρο του συστήματος διακυβέρνησης διότι είναι ο 

πολιτικος και διοικητικός προϊστάμενος του διοικητικού μηχανισμού του Δήμου και 

ο ηγέτης της πλειοψηφούσας δημοτικής παράταξης που καθορίζει, με την ευρεία 

πλειοψηφία που της δίνει το εκλογικό σύστημα, την πορεία του Δήμου διαμέσου 

των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η θεσμοθέτηση της Εκτελεστικής Επιτροπής επιτρέπει στον Δήμαρχο να ασκήσει το 

συντονιστικό επιτελικό του ρόλο και τον καθιστά ουσιαστικά ηγέτη μίας «οιωνεί 

δημοτικής κυβέρνησης». Είναι ένα επιτελικό όργανο και o ρόλος της είναι κυρίως ο 

συντονισμός της εκτελεστικής λειτουργίας και ειδικότερα της υλοποίησης του 

προγράμματος της δημοτικής αρχής.

Ο Δήμαρχος ενισχύεται στον επιτελικό του ρόλο με τη νομοθετική αναγνώριση της 

αρμοδιότητας να συγκροτεί Ομάδες Διοίκησης Έργου και Ομάδες Εργασίας στις 

οποίες μετέχουν δημοτικοί σύμβουλοι, προσωπικό του Δήμου και δημόσιοι 

υπάλληλοι και ιδιώτες με σκοπό την μελέτη και επεξεργασία ζητημάτων του Δήμου 

έτσι ώστε τα αρμόδια για την λήψη αποφάσεων όργανα να έχουν στη διάθεσή τους 

τεκμηριωμένες προτάσεις και εισηγήσεις.. Οι Αντιδήμαρχοι έχουν τις αρμοδιότητες 

που τους αναθέτει ο Δήμαρχος και κατά τομείς αρμοδιοτήτων για όλη την δημοτική 

περιφέρεια και κατά τόπο, στις δημοτικές ενότητες. Ο αριθμός των Αντιδημάρχων
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προσδιορίζεται με βάση τον πληθυσμό και τον αριθμό των δημοτικών ενοτήτων και 

για το Δήμο ^ρπενησίου είναι πέντε (5).

Η Οικονομική Επιτροπή είναι το όργανο που διαδέχεται την «δημαρχιακή 

επιτροπή» αφού αποκτά το μεγαλύτερο μέρος των αρμοδιοτήτων της. Η Οικονομική 

Επιτροπή παρακολουθεί και ελέγχει την οικονομική λειτουργία του δήμου. Σε 

Δήμους με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων συγκροτείται νέο όργανο 

αντίστοιχο της Οικονομικής Επιτροπής, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Με τη 

συγκρότησή της ένας κρίσιμος και διαρκώς αναπτυσσόμενος τομέας δημοτικής 

πολιτικής, όπως είναι τα ζητήματα περιβαλλοντικής προστασίας και ιδιαίτερα τα 

πολεοδομικά και χωροταξικά, γίνεται αντικείμενο ενός συλλογικού και 

αντιπροσωπευτικού οργάνου περισσότερο ευέλικτου από το πολυπληθές Δημοτικό 

Συμβούλιο.

Επίπεδα ενδοδημοτικής αποκέντρωσης είναι οι δημοτικές και οι τοπικές κοινότητες. 

Όργανα της δημοτικής κοινότητας είναι το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας και ο 

Πρόεδρός του. Το Συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας ασκεί αρμοδιότητες στα 

όρια της διοικητικής ενότητας, εκφράζει γνώμες και διατυπώνει προτάσεις είτε με 

δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής, από τα αρμόδια όργανα του

Οι τοπικές κοινότητ , , α σε εκείνες που έχουν πληθυσμό άνω των 300

κατοίκων και σε εκείνες που έχουν λιγότερους από 300 κατοίκους. Στην πρώτη 

κατηγορία όργανα είναι το Συμβούλιο και ο Πρόεδρος, ενώ στην δεύτερη κατηγορία 

εκλέγεται ένας μόνο εκπρόσωπος της κοινότητας.

2.1.3 Διάρθρωση Υπηρεσιών

Οι Κεντρικές Υπηρεσίες είναι εγκατεστημένες στην έδρα του Δήμου και 

περιλαμβάνουν τις παρακάτω οργανικές μονάδες ομαδοποιημένες σε ενότητες 

συναφούς σκοπού και αντικειμένου:

δήμου.

Α: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ
1. Γενικός Γραμματέας
2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
3. Γραφείο Ειδικών Συμβούλων
4. Νομική Υπηρεσία



45

5. Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Προστατευμένων Περιοχών
6. Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας
7. Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού & Τουρισμού που περιλαμβάνει 
ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:

α) Γραφείο Προγραμματισμού & Ανάπτυξης : 
β) Γραφείο Απασχόλησης & Τουρισμού 

Β: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
1. Αυτοτελές Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης που περιλαμβάνει ειδικότερα τα
παρακάτω γραφεία:

α) Γ ραφείο Ζωικής - Φυτικής Παραγωγής και Αλιείας 
β) Γραφείο Κτηνιατρικής και Διαχείρισης Δημοτικών Σφαγείων 

Γ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
1. Διεύθυνση Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος που περιλαμβάνει ειδικότερα 
τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

α) Τμήμα έκδοσης Οικοδομικών αδειών -  Ελέγχου Κατασκευών 
β) Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών & Σχεδίων Πόλεων 
γ) Τμήμα Περιβάλλοντος

2. Διεύθυνση Λειτουργίας Υποδομών & Δικτύων που περιλαμβάνει ειδικότερα 
τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

α) Τμήμα Καθαριότητας -  Ανακύκλωσης & Κοιμητηρίων
β) Τμήμα Συντήρησης Υποδομών
γ) Τμήμα Ύδρευσης -  Αποχέτευσης
δ) Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων
ε) Τμήμα Πολιτικής Προστασίας

3. Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Ποιότητας Ζωής που περιλαμβάνει 
ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

α) Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας & Πρόνοιας 
β) Τμήμα Πολιτισμού -  Αθλητισμού & Παιδείας
γ) Τμήμα Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών που περιλαμβάνει
ειδικότερα τις παρακάτω οργανικές μονάδες: 
γ.α) Επιμέρους "τμήματα" προσχολικής αγωγής
γ.β) Γραφείο Γραμματείας, Προγραμματισμού & Κοινωνικής Μέριμνας 
δ) Τμήμα Λειτουργίας Κ.Α.Π.Η.

Δ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
1. Διεύθυνση Διοικητικών - Οικονομικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει
ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες :

α) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών 
β) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας 
γ) Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων που περιλαμβάνει ειδικότερα τα

παρακάτω γραφεία:
γ.α) Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου
γ.β) Γραφείο Γραμματείας
γ.γ) Γραφείο Τ.Π.Ε.
γ.δ) Γραφείο Διαφάνειας
γ.ε) Γραφείο Γραμμής του Δημότη
γ.στ) Γραφείο Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων 
δ) Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας & Ταμείου
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ε) Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών που 
περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία: 
ε.α) Γραφείο προϋπολογισμού 
ε.β) Γραφείο λογιστηρίου 
ε.γ) Γραφείο προμηθειών και αποθηκών 
στ)Τμήμα Κ.Ε.Π. που περιλαμβάνει τα παρακάτω γραφεία: 
στ.α) Γραφείο Κ.Ε.Π. 
στ.β) Γραφείο Κ.Ε.Π. -  Ε.Κ.Ε.

2. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
α) Τμήμα Μελετών & Κατασκευών Έργων 
β) Τμήμα Αδειοδοτήσεων Μεταφορών, Βιομηχανίας και Τεχνικών 
Εγκαταστάσεων

2.1.4 Διάρθρωση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών

Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες στην έδρα 

δημοτικών ενοτήτων, εξυπηρετούν τις τοπικές κοινότητες της ενότητας και 

περιλαμβάνουν υπηρεσίες οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αντίστοιχες 

Διευθύνσεις ή Τμήματα των Κεντρικών Υπηρεσιών του Δήμου.

❖  ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ

1. Γραφείο ΚΕΠ Δομνίστας
2. Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δομνίστας
3. Γραφείο Συντήρησης Υποδομών Δομνίστας
4. Γραφείο Διοικητικών & Οικονομικών Θεμάτων Δομνίστας

❖  ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ

1. Γραφείο ΚΕΠ Κτημενίων
2. Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Κτημενίων
3. Γραφείο Συντήρησης Υποδομών Κτημενίων
4. Γραφείο Διοικητικών & Οικονομικών Θεμάτων Κτημενίων

❖  ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ

1. Γραφείο ΚΕΠ Ποταμιάς
2. Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Ποταμιάς
3. Γραφείο Συντήρησης Υποδομών Ποταμιάς
4. Γραφείο Διοικητικών & Οικονομικών Θεμάτων Ποταμιάς

❖  ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΣΟΥ

1. Γραφείο ΚΕΠ Προυσού
2. Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Προυσού
3. Γραφείο Συντήρησης Υποδομών Προυσού
4. Γραφείο Διοικητικών & Οικονομικών Θεμάτων Προυσού

❖  ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΟΥΡΝΑ
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1. Γραφείο ΚΕΠ Φουρνά
2. Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Φουρνά
3. Γραφείο Συντήρησης Υποδομών Φουρνά
4. Γραφείο Διοικητικών & Οικονομικών Θεμάτων Φουρνά

2.2 Αρμοδιότητες

Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα : Προΐσταται αμέσως μετά το Δήμαρχο, όλων 

των υπηρεσιών του Δήμου και προσυπογράφει τα έγγραφα που υπογράφει ο 

Δήμαρχος και για τα οποία του έχει μεταβιβάσει με απόφασή του, το δικαίωμα 

υπογραφής. Υποστηρίζει το Δήμαρχο στα διοικητικά του καθήκοντα υλοποιώντας 

τις αρμοδιότητες που του εκχωρεί ο Δήμαρχος με απόφασή του. Οι αρμοδιότητες 

αυτές αφορούν κυρίως στο συντονισμό των δημοτικών υπηρεσιών, έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται με αποδοτικό τρόπο η αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των 

περιοδικών στόχων και προγραμμάτων που αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα 

του Δήμου. Ειδικότερα ο Γενικός Γραμματέας, σύμφωνα με το άρθρο 161 του Ν. 

3584/2007 και το άρθρο 38 του Ν. 3801/2008 ασκεί όλες τις αρμοδιότητες όπως 

αυτές περιγράφονται αναλυτικά στον ισχύοντα Ο.Ε.Υ.

Αρμοδιότητες Ιδιαίτερου Γραφείου Δημάρχου: Το Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 

παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τον Δήμαρχο 

και ιδίως όλες τις αρμοδιότητες όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στον 

ισχύοντα ΟΕΥ.

Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας: Η Νομική Υπηρεσία παρέχει νομική υποστήριξη 

προς τα αιρετά όργανα του Δήμου και τις δημοτικές υπηρεσίες για την προώθηση 

των επιδιώξεων/ στόχων/ συμφερόντων του Δήμου.

Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής Βοήθειας :Το Γραφείο Διοικητικής 

Βοήθειας είναι αρμόδιο για την παροχή διοικητικής βοήθειας σε άτομα που έχουν 

αντικειμενική αδυναμία προσπέλασης στις δημοτικές υπηρεσίες ή στα Κέντρα 

Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου Διαχείρισης Προστατευόμενων περιοχών : Το

Γραφείο Διαχείρισης Προστατευμένων Περιοχών είναι αρμόδιο για την Διοίκηση και 

Διαχείριση Προστατευμένων περιοχών. Ειδικότερα , εκπονεί διαχειριστικά σχεδία
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για τις περιοχές ευθύνης του, καταρτίζει και εφαρμόζει τους κανονισμούς διοίκησης 

και λειτουργίας των προστατευμένων περιοχών και αντικειμένων που αυτές 

περιλαμβάνουν, καταρτίζει μελέτες και έρευνες έργων που περιλαμβάνονται στο 

οικείο σχέδιο διαχείρισης και στα αντίστοιχα προγράμματα δράσης, ευαισθητοποιεί 

το κοινό για την σημασία των Προστατευμένων περιοχών, γνωμοδοτεί για την 

έγκριση περιβαλλοντικών όρων έργων και δραστηριοτήτων.

Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού και Τουρισμού: Το

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού & Τουρισμού του Δήμου είναι αρμόδιο για την 

υποστήριξη των οργάνων διοίκησης, των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων 

του Δήμου κατά τις διαδικασίες σύνταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των 

αποτελεσμάτων των περιοδικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων 

Προγραμμάτων Δράσης, την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και 

απόδοσης των υπηρεσιών του Δήμου κατά την επίτευξη των περιοδικών στόχων του 

και τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής των εσωτερικών 

οργανωτικών συστημάτων του Δήμου υπό συνθήκες διασφάλισης του επιθυμητού 

επιπέδου ποιότητας και διαφάνειας των παρεχομένων κάθε είδους υπηρεσιών. 

Επίσης είναι αρμόδιο για τη διασφάλιση της ένταξης των πολιτικών ισότητας των 

φύλων στις τοπικές πολιτικές. Τέλος έχει την αρμοδιότητα σε θέματα απασχόλησης 

και Τουρισμού.

Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης: Το Αυτοτελές Τμήμα 

Αγροτικής Ανάπτυξης είναι αρμόδιο για την προστασία και ανάπτυξη της φυτικής 

παραγωγής, της ζωικής παραγωγής και της αλιείας στην περιοχή του Δήμου, την 

υποστήριξη του αγροτικού κόσμου για την βελτίωση των μεθόδων εργασίας και την 

καλύτερη οργάνωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, καθώς και για την λειτουργία 

των σφαγείων. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες του Τμήματος στο πλαίσιο της 

αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και 

Υπουργικών Αποφάσεων. Το τμήμα χωρίζεται στο Γραφείο Ζωικής και Φυτικής 

Παραγωγής και Αλιείας και σε Γραφείο Κτηνιατρικής και διαχείρισης δημοτικών 

σφαγείων.

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών: Η Διεύθυνση 

Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για την τήρηση των
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διαδικασιών και αρχείων που αφορούν την δημοτική κατάσταση και την καταγραφή 

των ληξιαρχικών γεγονότων στην περιοχή του Δήμου και για τον σχεδιασμό και τον 

συντονισμό εφαρμογής των πολιτικών, συστημάτων και διαδικασιών που 

αποσκοπούν στην ορθολογική διοίκηση / διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού 

του Δήμου. Παράλληλα η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την γραμματειακή 

υποστήριξη των πολιτικών οργάνων του Δήμου, τη λειτουργία του κεντρικού 

πρωτοκόλλου και την παροχή γενικών υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης προς τις 

δημοτικές υπηρεσίες. Η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την αποτελεσματική τήρηση 

των οικονομικών προγραμμάτων λειτουργίας του Δήμου, τη σωστή απεικόνιση των 

οικονομικών πράξεων και τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών του, καθώς και τη 

διασφάλιση και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας και την αποτελεσματική 

διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών που απαιτούνται για την προμήθεια 

υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών του Δήμου. Στη Διεύθυνση υπάγονται 

διοικητικά και τα αποκεντρωμένα Γραφεία Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων 

και Συντήρησης Υποδομών, μόνο σε ότι αφορά Οικονομικά Θέματα. Οι 

συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, 

καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών 

Αποφάσεων.

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Συντήρησης Υποδομών και Δικτύου: Η Διεύθυνση 

Συντήρησης Υποδομών και Δικτύων, είναι αρμόδια για για την συντήρηση των 

υποδομών και των δικτύων του Δήμου, την εξασφάλιση της αποκομιδής και της 

μεταφοράς των απορριμμάτων, της χωριστής αποκομιδής και μεταφοράς των 

ανακυκλώσιμων υλικών, την εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινοχρήστων 

χώρων, τη λειτουργία των Κοιμητηρίων και την συντήρηση και καθαριότητα των 

χώρων πρασίνου. Επίσης έχει και την ευθύνη διαχείρισης και συντήρησης των 

οχημάτων του Δήμου. Τέλος είναι υπεύθυνη για θέματα Πολοτικής Προστασίας. Οι 

συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, 

καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών 

Αποφάσεων. Στην Διεύθυνση υπάγονται διοικητικά, και ειδικότερα στο Τμήμα 

Καθαριότητας -  Ανακύκλωσης & Κοιμητηρίων, τα αποκεντρωμένα Γραφεία 

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης σε επιμέρους δημοτικές ενότητες και στο Τμήμα
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Συντήρησης Υποδομών τα γραφεία Συντήρησης Υποδομών των επιμέρους 

δημοτικών ενοτήτων.

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας και Ποιότητας Ζωής :Η Διεύθυνση 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Ποιότητας Ζωής είναι αρμόδια για το σχεδιασμό και την 

εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, των πολιτικών ισότητας των φύλων καθώς και 

για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας στην περιοχή του Δήμου, με 

τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων. 

Συγχρόνως η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την προώθηση και ρύθμιση ζητημάτων 

της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την προώθηση της Δια Βίου 

Μάθησης, καθώς και για το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων 

Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς. Επίσης η Διεύθυνση Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης & Ποιότητας Ζωής είναι αρμόδια για την λειτουργία των Παιδικών & 

Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου καθώς και των Κ.Α.Π.Η. Οι συγκεκριμένες 

αρμοδιότητες της Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Ποιότητας Ζωής στο 

πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, 

Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών :Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

είναι αρμόδια για τη μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών 

έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής 

απόψεως πραγματοποίησής τους. Συγχρόνως η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την 

εξασφάλιση βελτιωμένων συνθηκών ασφαλούς μετακίνησης και κυκλοφορίας των 

δημοτών και των οχημάτων τους, καθώς και για τον έλεγχο εγκαταστάσεων, την 

έκδοση αδειών εγκαταστάσεων και εγκαταστατών κυρίως στον τομέα των 

μεταφορών. Επίσης είναι αρμόδια για την προστασία και αναβάθμιση του τοπικού 

φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, και για την ενεργειακή 

διαχείριση. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της 

αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και 

Υπουργικών Αποφάσεων.

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης και Περιβάλλοντος: Η Διεύθυνση 

Υπηρεσίας Δόμησης και Περιβάλλοντος είναι αρμόδια για την προστασία και 

αναβάθμιση του τοπικού φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος,
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και για την ενεργειακή διαχείριση. Παράλληλα η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την 

εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού, την έκδοση και έλεγχο εφαρμογής των 

οικοδομικών αδειών και τον έλεγχο των κατασκευών. Οι συγκεκριμένες 

αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις 

ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.Στην 

Διεύθυνση υπάγονται το Τμήμα αδειών δόμησης και ελέγχου κατασκευών , το 

Τμήμα Πολεοδομικών εφαρμογών και σχεδίων πόλεων και το Τμήμα Περιβάλλντος.

2.4 Ανθρώπινο Δυναμικό

Ο αριθμός των εργαζομένων τακτικού προσωπικού είναι 135 άτομα (98 μόνιμοι 

υπάλληλοι, 33 υπάλληλοι αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου - ΙΔΑΧ, 4 υπάλληλοι 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου - ΙΔΟΧ). Το ανωτέρω προσωπικό ενισχύεται, 

σύμφωνα με τον υφιστάμενο προγραμματισμό προσλήψεων για το έτος 2014, από 

δύο (2) υπαλλήλους με ενδεκάμηνη σύμβαση για την λειτουργία των Παιδικών 

Σταθμών του Δήμου, πέντε (5) υπαλλήλους με οκτάμηνη σύμβαση για 

ανταποδοτικές υπηρεσίες. Παράλληλα ο Δήμος για την αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών προβαίνει στην πρόσληψη προσωπικού δίμηνης κατ' ανώτατο όριο 

διάρκειας.

Συνοπτικός πίνακας υπάρχουσας στελέχωσης κατά κατηγορία εκπαίδευσης 

(μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων ΙΔΑΧ):

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΙΔΑΧ
ΥΕ 11 17
ΔΕ 42 12

ΤΕ 21 1
ΠΕ 24 3
ΣΥΝΟΛΟ 98 33

Το διάγραμμα που ακολουθεί αποτυπώνει την ανωτέρω σύνθεση του τακτικού 

προσωπικού:
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ΥΕ ΠΕ

πίνακα που ακολουθεί:

ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Π.Ε. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
Π.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 9
Π.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
Π.Ε. ΓΕΩΠΟΝΩΝ 2
Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4
Π.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ -  ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
Π.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
Π.Ε. ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 6
Π.Ε. ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1
Τ.Ε . ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 4
Τ.Ε . ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
Τ.Ε . ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -  ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5
Τ.Ε . ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 3
Τ.Ε . ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2
Τ.Ε . ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
Τ.Ε . ΒΡΟΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 3
Τ.Ε . ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1
Τ.Ε . ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ Τ.Α. 1
Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 22
Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -  ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
Δ.Ε. ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 2
Δ.Ε. ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ 1
Δ.Ε. ΒΟΗΘΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 1
Δ.Ε. ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 2
Δ.Ε. ΜΟΥΣΙΚΩΝ 1
Δ.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
Δ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ) 1
Δ.Ε. ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2
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ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Δ.Ε. ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ) 2
Δ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΩΝ 1
Δ.Ε. ΧΕΙΡΙΙΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 7
Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 6
Δ.Ε. ΕΠΟΠΤΩΝ ΙΧΟΛΙΝΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ 2
Δ.Ε. ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 1
Δ.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
Υ.Ε. ΠΡΟΙΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΙ 3
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΗΠΟΥ 1
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΙ 8
Υ.Ε. ΚΑΘΑΡΙΙΤΡΙΩΝ 11
Υ.Ε. ΤΕΧΝΙΤΩΝ 1
Υ.Ε. ΠΡΟΙΩΠΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ 2
Υ.Ε. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΙ ΒΟΗΘΟΥ 1
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1
Υ.Ε. ΦΥΛΑΚΩΝ 1

2.4 Γενική Περιγραφή των Νομικών Προσώπων του Δήμου 

Καρπενησιού

Ο Δήμος Καρπενησιού έχει τα παρακάτω Νομικά Πρόσωπα:

• Ενιαία Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Παιδείας, Προστασίας, 

Αλληλεγγύης Δήμου Καρπενησίου (Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ.).

• Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων.

2.4.1 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ

Η «Ενιαία Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Παιδείας, Προστασίας, Αλληλεγγύης 

Δήμου Καρπενησιού» (Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ) ανήκει στην κατηγορία των 

«ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων & 

Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) και των άρθρων 103, 107 και 109 του Ν.3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -  Πρόγραμμα 

Καλλικράτη».

Η σημερινή μορφή της Κοινωφελούς Επιχείρησης προέκυψε μετά από απορρόφηση 

μέρους των αρμοδιοτήτων του Οργανισμού Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και 

Αθλητισμού του Δήμου Καρπενησίου ( ΦΕΚ 1111/τ.Β'/3-6-11 και ΦΕΚ 1902/τ.Β'/5-8- 

2013).
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Η οργανωτική δομή της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ είναι διαρθρωμένη ως εξής:

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Στην οποία περιλαμβάνονται οι παρακάτω διευθύνσεις, τμήματα και γραφεία: 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
περιλαμβάνει το Γραφείο Γραμματείας
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
περιλαμβάνει τα παρακάτω γραφεία: 
α) Γραφείο ανθρώπινου δυναμικού, Διοικητικής Μέριμνας 
β) Λογιστήριο 
γ) Ταμείο
δ) Γραφείο περιουσιακών στοιχείων - Αποθήκης -  ,
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
α) Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
β) Τμήμα Βοήθεια στο σπίτι 
γ) Τμήμα ΚΔΑΠ 
δ) Τμήμα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Η Ε.Κ.Ε.Π .Π .Π .Α .ΔΗ .Κ. διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται 

από εννέα (9) μέλη, τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το 

Δημοτικό συμβούλιο. Από τα μέλη αυτά τουλάχιστον

■ τρεις (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου ή της Κοινότητας. Στην 

περίπτωση των αιρετών μελών τουλάχιστον ένα μέλος εξ αυτών προέρχεται 

από τη μειοψηφία.

■ ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής.

■ τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου ή της Κοινότητας που 

έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20) 

εργαζόμενους, ορίζεται ως μέλος ένας (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στην 

επιχείρηση, ο οποίος υποδεικνύεται από τη γενική συνέλευση αυτών.

Σκοποί της Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ. είναι η οργάνωση και η λειτουργία των κάτωθι 

υπηρεσιών, καθώς και η άσκηση δραστηριοτήτων στους κάτωθι τομείς, με γνώμονα 

την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων:
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♦♦♦ Η υλοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Ιπ ίτι» με δέκα (10) δομές 

στον Δήμο Καρπενησίου και τον Δήμο Αγράφων και συγκεκριμένα στις Δ.Ε. 

Καρπενησίου, Δομνίστας, Ποταμιάς, Προυσού και Φουρνάς, για τον Δήμο 

Καρπενησίου. Οι σκοποί του προγράμματος είναι : α) η παροχή οργανωμένης και 

συστηματικής πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας και μέριμνας από ειδικούς 

επιστήμονες , καταρτισμένα στελέχη, εθελοντές και φορείς κοινωνικής 

αλληλεγγύης, σε μη αυτοεξυπηρετούμενους πολίτες, ηλικιωμένους, άτομα με 

αναπηρίες, με προτεραιότητα σε αυτούς που διαβιούν μόνοι και το εισόδημά τους 

δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τια απαιτούμενες υπηρεσίες εξυπηρέτησης, β) 

η προώθηση των ίσων ευκαιριών απασχόλησης και η αύξηση της 

απασχολησιμότητας, ιδιαίτερα των γυναικών. Η χρηματοδότηση του προγράμματος 

γίνεται από Εθνικούς πόρους μέσω της ΕΕΤΑΑ και καλύπτει ανάγκες μισθοδοσίας 

του προσωπικού καθώς και ποσοστό των λειτουργικών εξόδων των δομών.

♦♦♦ Η υλοποίηση του προγράμματος της ΕΕΤΑΑ «Εναρμόνιση οικογενειακής και 

επαγγελματικής ζωή» με την δημιουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης 

Παιδιών (ΚΔΑΠ) και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία 

(ΚΔΑΠ -  ΜΕΑ). Ιτόχος της δράσης είναι η αύξηση της απασχολησιμότητας και της 

ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στην εργασία, μέσω της παροχής θέσεων 

φροντίδας και φιλοξενίας των τέκνων τους. Ικοπός του ΚΔΑΠ είναι η δημιουργική 

απασχόληση των παιδιών για ορισμένο χρονικό διάστημα, εκτός σχολικού ωραρίου, 

ενώ του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών και εφήβων με 

αναπηρίες, η κοινωνική ένταξή τους, η στήριξη των οικογενειών τους για την 

αποφυγή καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, η βελτίωση της ποιότητας ζωή 

τους μαζί με των οικογενειών τους.

♦♦♦ Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την 

ανάπτυξη της περιοχής τους.

♦♦♦ Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων και πολιτικών προώθησης της 

απασχόλησης για την ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου.

♦♦♦ Η διοργάνωση και πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων και 

δρώμενων για το Δήμο Καρπενησίου. Ιυγκεκριμένα πραγματοποιούνται
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εκδηλώσεις που έχουν θεσμοθετηθεί πια με τις ονομασίες Γιορτές Χειμώνα, Ορεινές 

Απόκριες, Γιορτές Δάσους. Οι εκδηλώσεις αυτές έχουν σαν στόχο να αναβιώσουν 

την παράδοση και τον λαικό πολιτισμό ,τα ήθη και τα έθιμα του τόπου.

Στην Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ. έχει παραχωρηθεί η χρήση του Συνεδριακού Κέντρου του 

Δήμου Καρπενησίου, όπου βρίσκονται και τα γραφεία της επιχείρησης καθώς και το 

γραφείο του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι Καρπενησίου. Επίσης, της έχει 

παραχωρηθεί και πρώην Παιδικός Σταθμός , στον οποίο στεγάζονται το ΚΔΑΠ και το 

ΚΔΑΠ -Μ ΕΑ.

Επιπλέον η Κοινωφελής Επιχείρηση μπορεί να αναπτύσσει και κάθε άλλη 

δραστηριότητα που ανάγεται στους ως άνω γενικούς σκοπούς της και για την 

επίτευξη των ως άνω στόχων της.

Πόροι της Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ είναι:

S  Η χρηματοδότηση από το Δήμο Καρπενησίου για τις δραστηριότητες και τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες με βάση το επιχειρησιακό σχέδιο του άρθρου 259 του 

ν.3463/2006. Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών του άρθρου 268 του Ν. 

3463/06.

S  Η συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα από τους πόρους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Φορέων.

S  Δωρεές, χορηγίες, κληροδοτήματα, ενισχύσεις από νομικά πρόσωπα του 

δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και από φυσικά πρόσωπα.

S  Παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σχετικών με τους καταστατικούς σκοπούς.

S  Λοιπές επιχορηγήσεις.

2.4.2 Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων

Το «Μ ουσείο Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων» είναι Νομικό Πρόσωπο Δημόσιου 

Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) [ΦΕΚ 1110/15-12-1997] και έχει έδρα τις Κορυσχάδες, το 

ιστορικό δημοτικό σχολείο. Οι Κορυσχάδες είναι χωριό και Τ.Κ. του Δήμου 

Καρπενησίου του νομού Ευρυτανίας. Βρίσκεται 5 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του 

Καρπενησιού, σε υψόμετρο 940 μέτρων. Το 1955 μετονομάστηκε σε Κυψέλη, 

ονομασία που διατήρησε έως το 1965, οπότε και μετονομάστηκε εκ νέου. Έχει
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πραγματικό πληθυσμό 44 κατοίκων (2011). Το κτίριο του δημοτικού σχολείου ,το 

οποίο κατασκευάστηκε το 1938 κυρίως με έρανο και προσωπική εργασία των 

χωριανών με μελέτη και επίβλεψη του Υπουργείου Παιδείας, χαρακτηρίστηκε ως 

ιστορικό διατηρητέο μνημείο που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία σύμφωνα με 

το Ν.1469/50. Ιτο κτίριο αυτό συνήλθε στις 14 Μάη 1944 το πρώτο Εθνικό 

Ιυμβούλιο της Απελευθερωμένης Ελλάδας και έλαβαν μέρος εκλεγμένοι 

αντιπρόσωποι από όλη την Ελλάδα και δημιούργησαν την Πολιτική Επιτροπή 

Εθνικής Απελευθέρωσης, η λεγόμενη «Κυβέρνηση του Βουνού». Ιτ ις συνεδρίες του 

Εθνικού Ιυμβουλίου συμμετείχαν πέντε καθηγητές πανεπιστημίου, δύο 

μητροπολίτες, οκτώ στρατηγοί, είκοσι δημόσιοι υπάλληλοι, πέντε βιομήχανοι, δέκα 

δημοσιογράφοι, δεκαπέντε γιατροί, είκοσι πέντε δικηγόροι, είκοσι τρεις αγρότες, 

δέκα καθηγητές γυμνασίου, είκοσι δύο εργάτες κ.ά. Επίσης, χαρακτηρίστηκε ως 

ιστορικός τόπος και ο χώρος που περιβάλλει το χαρακτηρισμένο ως ιστορικό 

διατηρητέο μνημείο κτίριο του δημοτικού σχολείου Κορυσχάδων. Το Μουσείο 

λειτούργησε μετά την αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης , το 1983.

Το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων διοικείται από το Διοικητικό 

Ιυμβούλιο , το οποίο αποτελείται από επτά (7) μέλη, τα οποία ορίζονται μαζί με 

τους αναπληρωτές τους από το Δημοτικό συμβούλιο. Πόροι του Νομικού 

Προσώπου είναι η χρηματοδότηση από το Δήμο Καρπενησίου για τις 

δραστηριότητες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, δωρεές, χορηγίες, κληροδοτήματα, 

ενισχύσεις από νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και από φυσικά 

πρόσωπα, παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σχετικών με τους καταστατικούς 

σκοπούς, λοιπές επιχορηγήσεις.

Το «Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων» ως ανεξάρτητο ΝΠΔΔ του Δήμου 

Καρπενησίου δεν απασχολεί προσωπικό, ενώ έχει το εξής οργανόγραμμα:

Τμήμα Λειτουργίας Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων

α) Γραφείο Διοίκησης

β) Γραφείο Λειτουργίας Μουσείου
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Οι οργανικές θέσεις του Μουσείου είναι δύο:

ΚΛΑΔΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΤΕ Διοικητικών 1
ΠΕ Ιστορίας και Αρχαιολογίας 1

Σύνολο θέσεων 2
εκ των οποίων καμία δεν είναι καλυμμένη.

S3
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ENOTHTA 3: 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ -  
ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ [SWOT ANALYSIS]

Υποενότητα 1: Ανάλυση διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου και 

ανταπόκρισης στους πολίτες

ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ- STRENGTHS ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ - WEAKNESSES
Οριζόντιες παρατηρήσεις)

• Έμπειρο, φιλότιμο και πρόθυμο προσωπικό
• Συνεχής επιμόρφωση και βελτίωση του προσωπικού
• Καλές σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων και με των ίδιων με 

τους αιρετούς
• Υπερπροσπάθεια του προσωπικού ακόμη και με εθελοντική 

απασχόληση εκτός ωραρίου
(Οικονομικές Υπηρεσίες)

• Διαφάνεια στην διαχείριση των οικονομικών του Δήμου καθώς 
και στις διαδικασίες ανάθεσης και προμηθειών

• Σύστημα κεντρικής μηχανογραφημένης αποθήκης αναλωσίμων 
και εργαλείων του Δήμου

(Υπηρεσίες Καθαριότητας και Περιβάλλοντος)
• Καλή γνώση των αναγκών της περιοχής
• Εμπλοκή των εθελοντών δημοτών σε δράσεις καθαριότητας
• Αμεση ανταπόκριση σε αιτήματα των πολιτών αλλά και των 

τοπικών εκπροσώπων
• Υλοποίηση δράσεων ανακύκλωσης
• Λειτουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων
• Συνεχής εξέλιξη στον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων σε 

συνεργασία με τον ΦΟΔΣΑ
• Ύπαρξη προσωπικού σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες 

(Τεχνικές Υπηρεσίας και Υπηρεσία Δόμησης)
• Καταρτισμένο Επιστημονικό Προσωπικό
• Πλήρης γνώση των έργων και των αναγκών για το σύνολο των 

δημοτικών ενοτήτων
(Υπηρεσίες Ποιότητας Ζωής)

• Υλοποίηση πολυσχιδών δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης και 
προστασίας (κοινωνικό Παντοπωλείο- Κοινωνικό 
Φροντιστήριο κ.α)

• Πλήρης κάλυψη των αναγκών των δη μοτών σε 
βρεφονηπιακούς σταθμούς στη Δ.Ε. Καρπενησίου

• Δωρεάν διάθεση των αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων 
στους δημότες

• Χώροι αθλοπαιδιών και παιδικών χαρών στο σύνολο των 
Δημοτικών Ενοτήτων

• Αμεση επέμβαση υπηρεσιών σε ευαίσθητες και ευάλωτες 
ομάδες πληθυσμού

(Εν γένει εξυπηρέτηση του Πολίτη)
• Φιλική εξυπηρέτηση και άμεση ανταπόκριση του προσωπικού
• Δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας με τους πολίτες μέσω 

της ιστοσελίδας του Δήμου και των Δικτύων Κοινωνικής 
Δικτύωσης

• Λειτουργία Γραμμής του Δημότη
• Λειτουργία Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών σε όλες (πλην του 

Προυσού) τις Δημοτικές Ενότητες

• Ασθενής τήρηση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
• Μικρή εξοικείωση με τις σύγχρονες τεχνολογίες. Φαινόμενα οχύρωσης στο 

«γνωστό» και φόβου για τον «καινούργιο»
• Ασθενής τήρηση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 

Υπαλλήλων
• Υποστελέχωση υπηρεσιών και αδυναμία πρόσληψης τακτικού προσωπικού, 

λόγω αναστολής των προσλήψεων
• Έλλειψη νομικής υποστήριξης
• Έλλειψη μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου και αξιολόγησης
• Έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού
• Έλλειψη διαγράμματος ροής και τυποποίησης των σχετικών διαδικασιών

(Οικονομικές Υπηρεσίες)
• Μερική υστέρηση στην είσπραξη των εσόδων
• έλλειψη ολοκληρωμένου συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών
• Υστέρηση στην πλήρη αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας

(Περιβάλλον -  Καθαριότητα)
• Σοβαρές ελλείψεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό και αυξημένες ανάγκες 

συντήρησης του υπάρχοντος
• Υποστελέχωση σε κρίσιμες κατηγορίες προσωπικού (ηλεκτροφωτισμός -  

ύδρευση- χώροι πρασίνου)
• Μικρός αριθμός κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης σε σχέση και με τις 

ανάγκες των Δημοτικών Ενοτήτων
• Φαινόμενα έλλειψης συνεργασίας των δημοτών με τη ρίψη ακατάλληλων 

αντικειμένων στους κάδους αλλά και εκτός κάδων
• Σοβαρά προβλήματα στη διαχείριση των αδέσποτων ζώων
• Υστέρηση στη χωροθέτηση απόθεσης ογκωδών απορριμμάτων
• Υστέρηση στην πληροφόρηση και ενεργοποίηση των πολιτών σε ζητήματα 

καθαριότητας, ανακύκλωσης και διαχείρισης αδέσποτων ζώων
(Τεχνικές Υπηρεσίες και Υπηρεσία Δόμησης)

• Έλλειψη σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης έργου
• Πεπαλαιωμένος τεχνολογικός εξοπλισμός
• Μη επαρκής γραμματειακή υποστήριξη
• Έλλειψη κρίσιμων ειδικοτήτων προσωπικού (τοπογράφος)
• Φαινόμενα επικάλυψης αρμοδιοτήτων και σύγχυσης
• Ενασχόληση προσωπικού επί μακρόν σε έργα των Δημοτικών Ενοτήτων από 

τις οποίες προήλθαν. Αναγκαιότητα ανακατανομής (rotation)
• Μη επαρκής αριθμός υπαλλήλων δεδομένης και της υποστήριξης του όμορου 

Δήμου Αγράφων
(Υπηρεσίες Ποιότητας Ζωής)

• Απουσία Βρεφονηπιακών σταθμών στις λοιπές δημοτικές ενότητες
• Αδυναμία επαρκούς συντήρησης εγκαταστάσεων
• Υστέρηση στην πιστοποίηση των χώρων
• Ελλιπής ενεργοποίηση εθελοντών και δημοτών για την αντιμετώπιση 

φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού
(Εν γένει εξυπηρέτηση του Πολίτη)

• Απουσία Χάρτας Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων του Πολίτη
• Απουσία Οδηγού του Δημότη
• Υποστελέχωση γραφείων διοικητικής υποστήριξης στις Δημοτικές Ενότητες 

λόγω έλλειψης προσωπικού
Μη λειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών στη Δ.Ε. Προυσού
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ΕΥΚΑΙΡΙΕΙ -  OPPORTUNITIES ΑΠΕΙΛΕΙ/ ΚΙΝΔΥΝΟΙ - THREATS
• ΧΡΗΙΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
• ΥΠΟΙΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΙΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΙ 

ΛΟΓΙΙΜΙΚΟΥ
• ΕΠΑΝΑΙΥΙΤΑΙΗ ΜΕ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΙΗ ΚΑΤΗΡΓΗΜΕΝΩΝ 

ΥΠΗΡΕΙΙΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΙΤΥΝΟΜΙΑ)
• ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΙΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΙΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ 

ΠΑΛΑΙΟΥΙ ΔΙΑΓΩΙΙΜΟΥ ΑΙΕΠ.
• ΔΙΚΤΥΑ Τ.Α. ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΙΤΗΡΙΞΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΝΩ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

• ΙΥΧΝΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΙΕΙΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΙΙΟΥ
• ΔΑΠΑΝΗΡΗ ΛΟΓΩ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΙΥΝΘΗΚΩΝ Η ΙΥΝΤΗΡΗΙΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
• ΑΝΑΙΤΟΛΗ ΠΡΟΙΛΗΨΕΩΝ
• Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΙΗ

Υποενότητα 2: Ανάλυση Αναπτυξιακών Δυνατοτήτων του Δήμου

ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ - STRENGTHS ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ- WEAKNESSES
• Η θέση του Δήμου σε σχέση με το 

μεγαλύτερο αστικό κέντρο της χώρας (298 χλμ) και 
στην καρδιά της ηπειρωτικής Ελλάδος

• Παρεμβάσεις και Βελτιώσεις στις βασικές 
υποδομές των ορεινών περιοχών από τα 
περιφερειακά προγράμματα

• Ο πολιτισμός, η ιστορία και οι φυσικοί πόροι 
της περιοχής (δασικός πλούτος, υδάτινος πλούτος)

• Το τεράστιο απόθεμα φυσικού πλούτου σε 
ορεινό ανάγλυφο με μεγάλες εναλλαγές φυσικού 
τοπίου και το σπάνιο οικοσύστημα

• Η τοπική παραγωγή και οι δυνατότητες της 
μικρής ποιοτικής παραγωγής που συγκροτεί και την 
ταυτότητα της περιοχής.

• Οι ευνοϊκές συνθήκες για παραγωγή μικρής 
κλίμακας Π.Ο.Π.

• Η εμπειρία στον χώρο των τουριστικών 
υπηρεσιών τα τελευταία 20 χρόνια και οι 
ξενοδοχειακές υποδομές

• Η κατανόηση του «τοπικού» ως συγκριτικού 
πλεονεκτήματος.

• Το μοναδικό φυσικό περιβάλλον
• Οι παραδοσιακοί οικισμοί αλλά και το μόνο 

αστικό κέντρο το Καρπενήσι ως αναπτυξιακοί πόλοι.

• Η απομόνωση του Δήμου λόγω της γεωμορφολογίας του 
(ελλιπέστατο εθνικό οδικό δίκτυο, προβληματικό εσωτερικό οδικό δίκτυο, 
ελλιπής κοινωνική υποδομή)

• Η ερήμωση του χώρου της υπαίθρου, η γήρανση και μείωση του 
ενεργού πληθυσμού.

• Ο δυϊσμός της τοπικής οικονομίας (ανεπτυγμένο κέντρο: Καρπενήσι- 
άξονας Ποταμιάς, απερήμωση και εγκατάλειψη δυτικής και βόρειας 
Ευρυτανίας)

• Η έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού ειδικά στο 
τριτογενή τομέα.

• Μικρές παραγωγές που αδυνατούν να δημιουργήσουν οικονομίες 
κλίμακας (Χαμηλή παραγωγικότητα των εκμεταλλεύσεων, μικρός γεωργικός 
κλήρος-Μικρή παρουσία Επιχειρηματικής Γεωργίας)

• Η προϊούσα διάλυση του παραγωγικού ιστού και των παραγωγικών 
δραστηριοτήτων της περιοχής

• Απομόνωση και ανεπαρκές επίπεδο υπηρεσιών και ελκυστικότητας 
παραμονής των νέων στην ορεινή ζώνη.

• Ιταδιακή εγκατάλειψη των ακινήτων, της αρχιτεκτονικής 
κληρονομιάς και των υποδομών.

• Η ανυπαρξία υποδομών πρόσβασης, και υπηρεσιών οργάνωσης της 
οικονομικής και κοινωνικής ζωής

• Η αδυναμία εξωστρέφειας
• Η αυξανόμενη τάση «τριτογενοποίησης» όλου του ορεινού χώρου 

σε συνδυασμό με την διάλυση του παραγωγικού ιστού και των 
παραδοσιακών μορφών εκμεταλλεύσεων

• 'Ελλειψη οργάνωσης και υποδομής στην μεταποίηση και 
τυποποίηση των προϊόντων της πρωτογενούς παραγωγής

• Δυσκολία ενσωμάτωσης νέας τεχνολογίας, νέων τεχνικών και 
καινοτομίας στην τοπική οικονομία

• Κατακερματισμός τοπικών Προγραμμάτων
• Υπέρμετρη εξάρτηση της τοπικής οικονομίας από το δημόσιο (ως 

επενδυτής, ως καταναλωτής και ως εργοδότης)
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ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ- OPPORTUNITIES ΑΠΕΙΛΕΣ -  ΚΙΝΔΥΝΟΙ/ THREATS
• Οι Ευκαιρίες που παρουσιάζονται στη Νέα 

Προγραμματική Περίοδο (CLLD, ITI)
• Η προσέγγιση για την διασύνδεση τομέων 

της οικονομίας
• Η αξιοποίηση της συσσωρευμένης και

διαθέσιμης γνώσης των προηγούμενων 
Προγραμματικών Περιόδων

• Η γέννηση της νέας επιχειρηματικότητας
(λόγω της οικονομικής κρίσης) ειδικά στον ορεινό 
χώρο και η συνέχιση με νέες επιχειρηματικές
πρωτοβουλίες.

• Ο ρόλος του πρωτογενούς τομέα στο νέο 
αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας (εξωστρέφεια, 
προϊόντα προς εξαγωγή)

• Ο ρόλος της περιοχής ως πνεύμονας
αναζωογόνησης του σύγχρονου ανθρώπου των 
πόλεων

• Προϋποθέσεις ανάπτυξης τουρισμού, 
περιπέτειας, αθλητικού τουρισμού, συνεδριακού 
τουρισμού, θρησκευτικού τουρισμού

• Η δυνατότητα ανάπτυξης κάθε μορφής
εναλλακτικού τουρισμού που αποτελεί και το μέλλον 
του τουρισμού στην Ελλάδα

• Η αξιοποίηση του Τ.Ε.Ι.
• Η αξιοποίηση του Εργοστασίου Ξυλείας στη 

Φουρνά
• Η δυνατότητα της περιοχής για παραγωγή 

Π.Ο.Π.

• Ο κίνδυνος ολοσχερούς κυριαρχίας του τριτογενούς τομέα στο 
παραγωγικό σύστημα και η περαιτέρω διάλυση των τοπικών παραγωγικών 
συστημάτων (εγκατάλειψη των τοπικών παραγωγών υπέρ του τομέα της 
παροχής υπηρεσιών)

• Ο κίνδυνος διάλυσης των τοπικών κοινωνιών, της υφιστάμενης 
κοινωνικής και πολιτιστικής συνοχής του χώρου, της διάλυσης των 
παραδοσιακών δεσμών.

• Ο κίνδυνος μετατροπής των φορέων οργάνωσης των τοπικών 
κοινωνιών σε απλούς φορείς διαχείρισης έργων ξεκομμένων από τους 
στόχους που τίθενται

• Ο κίνδυνος απαξίωσης του τόπου και του τοπίου στην συνείδηση 
των κατοίκων των ορεινών περιοχών με συνέπεια την εγκατάλειψη

Η περαιτέρω ερήμωση της υπαίθρου και η γήρανση του πληθυσμού 
(δυναμική τάση)
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4: 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ & 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ -ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ

Υποενότητα 1: Καθορισμός αναπτυξιακών προτεραιοτήτων

4.1.1 Αναπτυξιακές Προτεραιότητες - Άξονες

Με βάση την ανάλυση των Ισχυρών και Αδύνατων Ιημείων στο εσωτερικό 

περιβάλλον του Δήμου και στην αναπτυξιακή του πορεία και με στόχο την πλήρη 

αξιοποίηση των ευκαιριών που υφίστανται και την μεταστροφή των απειλών και 

κινδύνων σε θετικές δράσεις, οι αναπτυξιακές προτεραιότητες του επιχειρησιακού 

προγράμματος δομούνται γύρω από τους εξής άξονες:

• Προστασία του Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής

• Ενίσχυση της Κοινωνικής Πολιτικής και των Υπηρεσιών Παιδείας, 

Πολιτισμού, Αθλητισμού και Εθελοντισμού

• Ανάπτυξη Τοπικής Οικονομίας και Απασχόληση

• Ανάπτυξη και βελτίωση των σχέσεών του Δήμου με τους πολίτες και της 

Οικονομικής Ικανότητάς του.

Για χάρη συντομίας και απλοποίησης, από το σημείο αυτό και ακολούθως οι 

παραπάνω άξονες θα αναφέρονται με τις ακόλουθες σύντομες ονομασίες:

S  Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής

S  Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός, Αθλητισμός, Εθελοντισμός 

S  Τοπική Οικονομία και Απασχόληση 

S  Βελτίωση της Διοικητικής και Οικονομικής Ικανότητας

4.1.2 Μέτρα

Οι παραπάνω άξονες αναλύονται και εξειδικεύονται σε μέτρα ως εξής:
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Άξονας 1: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 

Μέτρο 1.1: Οικιστικό περιβάλλον
Μέτρο 1.2: Χώροι Διοίκησης / Υπηρεσιών -  Δημοτικά Κτίρια
Μέτρο 1.3: Υποδομές Μεταφορών -Οδικό δίκτυο -  Δίκτυο Επικοινωνιών
Μέτρο 1.4: Ύδρευση / Αποχέτευση
Μέτρο 1.5: Απορρίμματα / Καθαριότητα
Μέτρο 1.6: Προστασία φυσικού περιβάλλοντος

Άξονας 2: Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός, Αθλητισμός, Εθελοντισμός

Μέτρο 2.1: Κοινωνική Πρόνοια
Μέτρο 2.2: Παιδεία
Μέτρο 2.3: Πολιτισμός
Μέτρο 2.4: Αθλητισμός
Μέτρο 2.5: Εθελοντισμός -  Φιλοζωία

Άξονας 3: Τοπική Οικονομία -  Απασχόλη

Μέτρο 3.1: Απασχόληση 
Μέτρο 3.2: Τουρισμός
Μέτρο 3.3: Ενίσχυση της Αγροτικής Παραγωγής 
Μέτρο 3.4: Ενίσχυση της Δευετρογενούς Παραγωγής

Άξονας 4: Βελτίωση της Διοικητικής και της Οικονομικής Ικανότητας του Δήμου 

Μέτρο 4 .1 .: Διαδικασίες διοίκησης
Μέτρο 4 .2 .: Διαδικασίες βελτίωσης της σχέσης του Δήμου με τους πολίτες 
Μέτρο 4 .3 .: Οργάνωση και πληροφορική 
Μέτρο 4 .4 .: Χρηματοοικονομική Ικανότητα 
Μέτρο 4 .5 .: Δημοτική περιουσία

Υποενότητα 2: Όραμα -  Αρχές -  Στρατηγική

4.2.1 Όραμα Ανάπτυξης

Όραμα του Δήμου Καρπενησίου αποτελεί η βιώσιμη, κοινωνική και οικονομική 

ανάπτυξη του, με σκοπό την ευημερία των δημοτών του, την ενίσχυση της 

κοινωνικής συνοχής, την προστασία του περιβάλλοντος, την ενδυνάμωση της 

τοπικής οικονομίας και την περαιτέρω προσέλκυση νέων επενδυτών .
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4.2.2 Κατευθυντήριες Αρχές

Ο Δήμος Καρπενησίου, ως πρωτοβάθμιος Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

ρυθμίζει όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και 

της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των 

συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας. Οι βασικές 

κατευθυντήριες πολιτικές επιλογές για την προσέγγιση και υλοποίηση του 

οράματος βασίζονται στις εξής αρχές:

> Άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών επί των καθημερινών προβλημάτων τους

> Ενεργοποίηση των πολιτών και ενθάρρυνσή τους για συμμετοχή στα 

δημοτικά δρώμενα

> Τόνωση της τοπικής οικονομίας και διαρκής ενίσχυση και υποστήριξη της 

τοπικής ανταγωνιστικότητας

> Ιυνεχής βελτίωση του τοπικού ανθρώπινου κεφαλαίου σε συνδυασμό με 

βιώσιμη προώθηση της απασχόλησης

> Εξασφάλιση κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης

> Υιοθέτηση ολοκληρωμένου σχεδίου βιώσιμης πράσινης ανάπτυξης

> Ανάδειξη και αξιοποίηση των τοπικών αναπτυξιακών χαρακτηριστικών με 

την υιοθέτηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων

> Αναβάθμιση της εικόνας της πόλης με την υιοθέτηση ολοκληρωμένων 

παρεμβάσεων στους δημόσιους χώρους και στο κτιριακό απόθεμα, δημόσιο 

και ιδιωτικό

> Υποστήριξη θεματικών ενδοπεριφερειακών συνεργασιών και δράσεων με 

εξωστρεφή προσανατολισμό

> Αναβάθμιση παρεχόμενων Δημοτικών Υπηρεσιών

4.2.3 Στρατηγική

Οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που αντιμετωπίζει η χώρα σε συνδυασμό με τις 

διεθνείς συγκυρίες, οι στόχοι στην ευρωπαϊκή Ιτρατηγική για το 2020 και το νέο 

ΕΙΠΑ έχουν διαμορφώσει για τους Δήμους, ένα πλαίσιο με προκλήσεις στο χώρο



65

της τεχνολογίας και της οικονομίας, κάνοντας επιτακτική την ανάγκη της αλλαγής 

της μέχρι τώρα πορείας τους.

Η συνεισφορά των πόλεων και των περιφερειών στην αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής έχει αναγνωριστεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως καθοριστικός παράγοντας από όλα τα επίπεδα 

άσκησης πολιτικής. Η δημιουργία υπερ-τοπικών, διαδημοτικών συμμαχιών και 

συνεργασιών στον εθνικό και ευρωπαϊκό χώρο είναι πλέον αυξάνουσας σημασίας 

για την υλοποίηση των στόχων ενός Οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

Στρατηγική του Δήμου Καρπενησίου είναι να καταστεί πρότυπος Δήμος, με την 

αξιοποίηση της τεχνολογίας, την δημιουργία της απαραίτητης υποδομής, τη 

βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας και υγείας, τη διατήρηση και βελτίωση του 

περιβάλλοντος με έμφαση στην ενεργειακή πολιτική και την προώθηση του 

πολιτισμού, του αθλητισμού, της ψυχαγωγίας, της κοινωνικής πρόνοιας και την 

αναζωογόνηση του αγροτικού χώρου. Για την υλοποίηση των στόχων του 

δημιουργεί ισχυρές συμμαχίες και ενεργεί για την συμμετοχή του σε εθνικά και 

διακρατικά δίκτυα πόλεων. Παράλληλα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες αναπτυξιακού 

ρόλου στην ευρύτερη περιοχή.

Για την υλοποίηση της στρατηγικής του, ο Δήμος θα ενισχύσει την συμμετοχή των 

πολιτών στην λήψη των αποφάσεων και μέσω συνεχούς διαδικασίας ενδυνάμωσης 

θεσμοθετημένων φορέων, άτυπων ομάδων πολιτών αλλά και όλων των κατοίκων 

προκειμένου ο σχεδιασμός των πολιτικών, δράσεων και έργων να είναι από κάτω 

προς τα πάνω (bottom up) και η υλοποίηση αυτών να χαίρει αποδοχής και 

υποστήριξης όλων των εμπλεκομένων μερών. Η συμμετοχή όλων αλλά κυρίως η 

ενεργοποίηση της συμμετοχής των νέων αποτελεί κυρίαρχο πυλώνα υλοποίησης 

της στρατηγικής του. Με την εφαρμογή συστημάτων ουσιαστικής διαβούλευσης με 

του πολίτες και κατάλληλους για κάθε περίπτωση εμπλεκόμενους φορείς. Η 

στρατηγική του Δήμου είναι προσανατολισμένη στην ενίσχυση του σχεδιασμού και 

προγραμματισμού για την δημιουργία αποτελεσμάτων και την διατήρησή τους.

Ο Δήμος Καρπενησίου στοχεύει όχι μόνο σε μια αποτελεσματική και αποδοτική 

διοίκηση των τοπικών του υποθέσεων, αλλά στην παραγωγή αποτελεσμάτων με
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ποιοτικό αντίκτυπο στην ζωή των πολιτών της περιοχής (proactive results oriented 

policy).

Υποενότητα 3: Συνοπτική Περιγραφή των Γενικών Στόχων και των 

Πολιτικών Δράσης

ΆΞΟΝΑΣ 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Στοατηνικόσ Στόχοσ: Η προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου 

περιβάλλοντος και η διασφάλιση της ποιότητας ζωής.

ΜΕΤΡΟ 1.1: ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1.1.1 Η αναβάΚμιση του βιοτικού επιπέδου

Ιτο γενικό στόχο αυτό θα συμπεριληφθούν η αισθητική αναβάθμιση του εμπορικού 

κέντρου της πόλης, οι κατασκευές πάρκων, οι συντηρήσεις ή/και αναπλάσεις 

πάρκων, πλατειών, κοιμητηρίων, οι ηλεκτροφωτισμοί οδών και πλατειών κ.α.

1.1.2 Η πολεοδόμηση του Δήμου

Ο Δήμος οφείλει να ολοκληρώσει και να εφαρμόσει τα Ιχέδια Χωρικής και 

Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτώ Πόλεων (ΙΧΟΟΑΠ) και το Γενικό Πολεοδομικό 

Ιχέδιο, τα οποία θα καθιστούν εύκολη την κατανόηση των πολεοδομικών κανόνων 

που ισχύουν στο σύνολο των ορίων του.

1.1.3 Αναπλάσεισ -  Διαμοοφώσεισ χώοων

Οι οικιστικές αναπλάσεις θα ενισχύσουν τον καλλωπισμό και την αισθητική των 

Δημοτικών Ενοτήτων.

ΜΕΤΡΟ 1.2: ΧΩΡΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ /  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -  ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

1.2.1 Η βελτίωση των χώοων διοίκησησ -  υπηρεσιών

Ιτο γενικό στόχο αυτό θα συμπεριληφθούν οι βελτιώσεις και συντηρήσεις των 

δημοτικών κτιρίων που στεγάζουν χώρους διοίκησης και υπηρεσιών.

ΜΕΤΡΟ 1.3: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ- ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

1.3.1 Η βελτίωση των τεχνικών υποδομών
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Το οδικό δίκτυο βρίσκεται σε γενικές γραμμές σε καλή κατάσταση, απαιτεί όμως 

βελτιώσεις και επεμβάσεις. Από την άλλη πλευρά, η αγροτική οδοποιία βρίσκεται 

σε μέτρια κατάσταση και απαιτούνται συντονισμένες ενέργειες για τη βελτίωση της 

κατάστασής της, ειδικά κατά τους χειμερινούς μήνες.

Η θεομηνία που έπληξε το Δήμο και επέφερε την κήρυξή του σε κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας την 1η Φεβρουαρίου 2015, είχε ως 

αποτέλεσμα μεγάλες καταστροφές στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο, το μέγεθος των 

οποίων δεν έχει έως ώρας αποτιμηθεί πλήρως.

Συνεπεία των καταστροφών σημαντικοί πόροι του Δήμου θα διατεθούν για 

αποκατάσταση των δικτύων στην προ-υφιστάμενη λειτουργούσα κατάσταση με 

άμεσο αντίκτυπο στις περαιτέρω αναπτυξιακές δυνατότητες του Δήμου.

1.3.2 Η βελτίωση του δικτύου επικοινωνιών

Υλοποίηση υποδομών αναβάθμισης και λειτουργικότητας Επικοινωνιακών Δικτύων 

και βελτίωση κυκλοφοριακών ρυθμίσε

ΜΕΤΡΟ 1.4: ΥΔΡΕΥΣΗ / ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

1.4.1 Η βελτίωση των δικτύων εξυπηρέτησης ύδρευσης - αποχέτευσης

Κρίνεται απαραίτητη η ολοκλήρωση και η δημιουργία τόσο αποχετευτικού δικτύου 

αστικών λυμάτων στους οικισμούς που δεν διαθέτουν, όσο και η κατασκευή και 

λειτουργία μικρών αποκεντρωμένων συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων για κάθε 

οικισμό.

ΜΕΤΡΟ 1.5: ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ / ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

1.5.1 Η μείωση της ρύπανσης και η βελτίωση του επιπέδου καϋαριότητας του 

δήμου

Διαχείριση της αντιμετώπισης της ρύπανσης του Δήμου από στερεά και υγρά 

απόβλητα καθώς και αναδιάρθρωση των μεθόδων αποκομιδής των απορριμμάτων 

με στόχο την επιτάχυνση της όλης διαδικασίας σε καθημερινό επίπεδο και κατά 

συνέπεια την ελαχιστοποίηση της όχλησης της ζωής της πόλης από την εν λόγω 

δημοτική δραστηριότητα.
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1.5.2. Ενίσχυση τησ ανακύκλωσησ

Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με φορείς που ήδη κινούνται με επιτυχία στον 

τομέα αυτό με στόχο τη διαρκή αύξηση της ποσότητας των ανακυκλώσιμων υλικών. 

Ενθάρρυνση της συμμετοχής περισσότερων πολιτών στη διαδικασία, βελτίωση των 

υποδομών περισυλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών καθώς και των μεθόδων 

τελικής διάθεσης και αξιοποίησής τους.

Ιύνταξη Τοπικού Ιχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων και στενή συνεργασία με τον 

Φορέα Διαχείρισης (ΦΟΔΙΑ) καθώς και με την Περιφερειακή 'Ενωση Δήμων Ιτερεάς 

Ελλάδας συγκαταλέγονται στις σχετικές δράσεις.

ΜΕΤΡΟ 1.6: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1.6.1 Ανάδειξη και εφαρμογή τησ "ποάσινησ ενέονειασ" και υλοποίηση υποδομών 

ΑΠΕ στο σύνολο του Δήμου

Η αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ευνοείται από το κλίμα του Δήμου και 

θα πρέπει να δοθεί έμφαση στον τομέα αυτό, με τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής 

κοινωνίας.

1.6.2 Η προστασία και ανάδειξη του φυσικού πεοιβάλλοντοσ και τησ πανίδασ

Ιτο γενικό στόχο αυτό θα συμπεριληφθούν οι κλαδεύσεις, οι καθαρισμοί και η 

αντιπυρική προστασία των περιαστικών δασυλλίων.

ΆΞΟΝΑΣ 2: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Στοατηνικόσ Στόχοσ: Η διασφάλιση για όλους τους κατοίκους κοινωνικής και 

οικονομικής ασφάλειας με την ενσωμάτωσή τους σε ενεργές πολιτικές του δήμου 

σε επίπεδο κοινωνικών παροχών, δομών παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού και 

την ενδυνάμωση του πνεύματος εθελοντισμού και κοινωνικής προσφοράς.

ΜΕΤΡΟ 2.1: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

2.1.1 Η βελτίωση των υποδομών και υπηοεσιών κοινωνικήσ φοοντίδασ

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες Πρόνοιας και υποστήριξης της καθημερινότητας του 

πολίτη, του ηλικιωμένου και της οικογένειας αναβαθμίζονται. Απαραίτητη είναι η



κάλυψη των αναγκών σε εγκαταστάσεις και η βελτίωση των υπηρεσιών κοινωνικής 

φροντίδας.

2.1.2. Ενεργές πολιτικές ισότητας και περαιτέρω ανάπτυξη δράσεων για το παιδί 

και την οικογένεια

Συμμετοχή του Δήμου σε δράσεις για την προστασία από φαινόμενα 

ενδοοικογενειακής βίας, ενίσχυσης της θέσης των γυναικών και προώθησης 

ενεργών πολιτικών ισότητας των δύο φύλων.

Ταυτόχρονα ο Δήμος συμμετέχει αλλά και πρωτοστατεί σε δράσεις υποστήριξης του 

παιδιού και της οικογένειας με την διεξαγωγή ενημερωτικών ημερίδων και την 

προώθηση της ενημέρωσης και πληροφόρησης για θέματα ενδοσχολικού 

εκφοβισμού, προστασίας της παιδικότητας και αποτροπής φαινομένων παιδικής 

κακοποίησης.

ΜΕΤΡΟ 2.2: ΠΑΙΔΕΙΑ

2.2.1. Η βελτίωση της κατάστασης των σχολικών κτιρίων

Αν και η κατάσταση των σχολικών μονάδων χαρακτηρίζεται καλή, υπάρχουν 

ανάγκες συντήρησης. Επιπλέον, προκύπτουν θέματα αξιοποίησης των σχολικών 

κτιρίων που δεν χρησιμοποιούνται και αφορούν κυρίως κτήρια της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης.

2.2.2. Εκπαίδευση -  Κατάρτιση -  Δια βίου μάΚηση

Ανάδειξη και προώθηση της γνώσης της τοπικής ιστορίας και του ιστορικού 

αποτυπώματος της περιοχής, στην υποχρεωτική εκπαίδευση και την δια βίου 

μάθηση καθώς και εφαρμογή της επαγγελματικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

Λειτουργία Σχολείου 2ης ευκαιρίας και ανάπτυξη στοχευμένων ανά επαγγελματική 

ομάδα εκπαιδευτικών σεμιναρίων.

ΜΕΤΡΟ 2.3: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

2.3.1 Η βελτίωση των πολιτιστικών υποδομών και η προβολή και ανάδειξη της
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πολιτιστικής κληρονομιάς
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Ο Δήμος Καρπενησίου διαθέτει πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και την οποία 

πρέπει να αξιοποιήσει και να αναδείξει για πολιτιστικούς, πολιτισμικούς, 

κοινωνικούς, οικονομικούς και τουριστικούς λόγους.

Προς την κατεύθυνση αυτή κινούνται δράσεις σε συνεργασία με την Περιφέρεια 

Ιτερεάς Ελλάδας και του επαγγελματικούς φορείς για την δημιουργία ψηφιακής 

πλατφόρμας προβολής του πολιτιστικού προϊόντος.

2.3.2 Αδελφοποιήσεισ με άλλεσ πεοιοχέσ /  δήμουσ

Ιυμμετοχή σε προγράμματα αδελφοποιήσεων με άλλους δήμους και περιοχές, 

επιδιώκοντας με τον τρόπο αυτό να λειτουργήσουν με ευρωπαϊκή προοπτική, 

προκειμένου να αντιμετωπίζουν τα προβλήματά τους και να αναπτύσσουν μεταξύ 

τους ολοένα στενότερους δεσμούς.

ΜΕΤΡΟ 2.4: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

2.4.1 Ανάδειξη αθλητικήσ ιδέασ και αθλητικών (δηλώσεων και αναβάθμιση

αθλητικών υποδομών

ΛΛΙτη πόλη του Καρπενησίου υπάρχει ένα άρτιο κέντρο για την προετοιμασία 

αθλητών όλων των κατηγοριών και επιπέδων. Ο Δήμος πρέπει να το αξιοποιήσει 

περαιτέρω τόσο για οικονομικούς λόγους, όσο και για λόγους προβολής. Διεύρυνση 

αθλητικών διοργανώσεων και εκδηλώσεων. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις που 

χωροθετούνται εντός των Δημοτικών Ενοτήτων χρίζουν εκτεταμένης συντήρησης.

Ιτ ις δράσεις συγκαταλέγεται και η πιστοποίηση και αδειοδότηση των αθλητικών 

εγκαταστάσεων του Δήμου.

ΜΕΤΡΟ 2.5: ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ -  ΦΙΛΟΖΩΙΑ

2.5.1 Υποστήοιξη και Επέκταση του Εθελοντικού Κινήματοσ και τησ Κοινωνικήσ 

Δικτύωσησ

Ενέργειες εμημέρωσης και ενίσχυσης του εθελοντισμού σε διάφορες δράσεις και 

τομείς.

2.5.2 Διαχείοιση των αδέσποτων ζώων
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Έλεγχος για τα αδέσποτα ζώα και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την φροντίδα 

των αδέσποτων ζώων μέσα από ενημερωτικές εκδηλώσεις.

ΆΞΟΝΑΣ 3: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Στρατηγικός Στόχος: Αξιοποίηση του συνόλου των παραγωγικών δυνατοτήτων της 

περιοχής και του επιχειρηματικού πνεύματος των κατοίκων με την εκπόνηση 

ολοκληρωμένου πλαισίου ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας.

ΜΕΤΡΟ 3.1: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

3.1.1 Διαμόρφωση Ολοκληρωμένου Τοπικού Σχεδίου Δράσης για την 

Απασχόληση

Για την αντιμετώπιση της ανεργίας ο Δήμος Καρπενησίου συμμετέχει σε 

προγράμματα δράσης για την απασχόληση και έχει δημιουργήσει γραφείο 

ενημέρωσης και υποστήριξης για την ενίσχυση των ανέργων και την υποστήριξή 

τους στην εύρεση απασχόλησης.

Παράλληλα ενεργεί με ειδικό πρόγραμμα παροχής κινήτρων σε νέους 

επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

ΜΕΤΡΟ 3.2: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

3.2.1 Η προώΚηση των υφιστάμενων μορφών τουρισμού και η ανάδειξη ειδικών 

μορφών τουρισμού

Ο Δήμος μπορεί να εκμεταλλευτεί τις υφιστάμενες μορφές τουρισμού (χειμερινός, 

εναλλακτικός, θρησκευτικός, αθλητικός, συνεδριακός, πολιτιστικός,) και να 

προωθήσει τη συνολική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων που μπορούν να 

προσφερθούν με τη δημιουργία μονοπατιών, ποδηλατικών διαδρομών, διαδρομών 

με τζιπ, παρατηρητηρίων πουλιών, αναρριχητικών κέντρων κλπ, ώστε ο επισκέπτης 

να μπορεί να συνδυάσει διάφορες δραστηριότητες σε μια διαδρομή. Οι 

εναλλακτικές αυτές μορφές τουρισμού μπορούν να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο 

την τοπική οικονομία και επιπλέον να συνδυαστούν με τις παραπάνω διαδρομές.
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3.2.2 Η ποοβολή τησ πεοιοχήσ ωσ ποοοοισμού

Η βελτίωση της ελκυστικότητας του Δήμου με στοχευμένες δράσεις προβολής της 

περιοχής ως προορισμού θα ενισχύσουν σημαντικά το σύνολο του ενεργού 

πληθυσμού.

ΜΕΤΡΟ 3.3: Ενίσχυση τησ Ανοοτικήσ Παοανωνήσ

Βασικός στόχος του μέτρου είναι αφενός η μεταστροφή της αγροτικής παραγωγής 

προς νέα επώνυμα - βιολογικά προϊόντα, υψηλής ποιότητας, αξιοποιώντας 

αποτελέσματα της γεωργικής και κτηνοτροφικής έρευνας και αφετέρου ο 

προσανατολισμός της προς την καθετοποίηση της πρωτογενούς αγροτικής 

παραγωγικής διαδικασίας. Ενίσχυση του επαναπατρισμού και της συγκράτησης του 

πληθυσμού μέσω επιχειρηματικών κινήτρων.

ΜΕΤΡΟ 3.4: Ενίσχυση τησ Δευτεοονενούσ Παοανωνήσ

Βασικός στόχος του μέτρου είναι η παροχή κινήτρων για την εφαρμογή 

ηλεκτρονικής διαχείρισης συστημάτων ποιότητας, όπως είναι η ιχνηλασιμότητα των 

τοπικών προϊόντων.

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Στοατηνικόσ Στόχοσ: Η δημιουργία μιας ευέλικτης δομής, η αύξηση της 

αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του Δήμου και η παροχή 

ποιοτικότερων υπηρεσιών στους δημότες και τους κατοίκους της περιοχής

ΜΕΤΡΟ 4.1.: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

4.1.1 Βελτίωση των διαδικασιών ποονοαμματισμού, παοακολούϋησησ και 

αξιολόνησησ τησ δοάσησ του Δήμου.

Απαιτείται η βελτίωση των διαδικασιών αυτών για την αύξηση της 

αποτελεσματικότητας της λειτουργίας του Δήμου. Αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών 

του Δήμου και εφαρμογή συστημάτων Διοίκησης και Απόδοσης. Ενσωμάτωση 

συστημάτων ποιότητας και τυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών. Πλήρης
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αποτύπωση των διαγραμμάτων ροής και προτυποποίηση των εκτελούμενων ανά 

Υπηρεσία διαδικασιών.

Εγκαθίδρυση σταθερού συστήματος εσωτερικής συνεχούς αξιολόγησης.

4.1.2 Συνεχής και συστηματική εκπαίδευση του στελεχιακού δυναμικού.

Η συστηματική εκπαίδευση του στελεχιακού δυναμικού των διευθύνσεων και 

τμημάτων με στόχο την διαρκή αναβάθμιση των γνώσεων και κατά συνέπεια της 

υπηρεσιακής τους απόδοσης κρίνεται απαραίτητη καθώς μέσω αυτής θα βελτιωθεί 

η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους Δημότες.

ΜΕΤΡΟ 4.2.: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΟΥΔΗΜ ΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

4.2.1 Ανάπτυξη διαδικασιών αμφίδρομης επικοινωνίας και συμμετοχής των 

πολιτών

Είναι απαραίτητες οι διαδικασίες αυτές, ώστε ο πολίτης να μπορεί να επικοινωνεί 

για τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει όσον αφορά στην 

εξυπηρέτησή του, καθώς επίσης και να ενημερώνεται για τα ζητήματα που επιθυμεί 

και να λαμβάνει απαντήσεις για όλα τα παραπάνω. Ενίσχυση της διαφάνειας στις 

διαδικασίες προγραμματισμού προσλήψεων, προμηθειών, δημοπρασιών και 

οικονομικής διαχείρισης για την βελτίωση της νομιμοποίησης της λειτουργίας του 

δήμου.

Έκδοση και διακίνηση τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή ολοκληρωμένου 

Οδηγού του Δημότη και Χάρτας Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων των Δημοτών.

Εκπόνηση και Ανάρτηση των κανονισμών Λειτουργίας για όλες τις Δομές του 

Δήμου.

ΜΕΤΡΟ 4.3.: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

4.3.1 Εφαρμογή σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας.

Χρήση των νέων και σύγχρονων τεχνολογιών με σκοπό αφενός μεν την αύξηση του 

επιπέδου της «χρησιμότητας» της παρεχόμενης πληροφορίας, αφετέρου δε την 

επιτάχυνση των διαδικασιών εξυπηρέτησης των δημοτών.
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Παράλληλα με την λειτουργία της Γραμμής του Δημότη, η οποία κρίνεται σκόπιμο 

να επεκταθεί, δρομολογείται η αναβάθμιση του προγράμματος διαχείρισης 

εγγράφων του Δήμου (κεντρικό Πρωτόκολλο) με την δημιουργία ειδικής 

πλατφόρμας σε περιβάλλον δικτύου (web based) η οποία θα δίνει την δυνατότητα 

στους πολίτες να πρωτοκολλούν οι ίδιοι εξ αποστάσεως τα αιτήματα / έγγραφά 

τους και να παρακολουθούν κάθε στάδιο έως την απάντησή τους από την αρμόδια 

υπηρεσία.

ΜΕΤΡΟ 4.4: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

4.4.1 Ενέονειεσ ποοετοιμασίασ και ωοίμανσησ έονων του Επιχειοησιακού 

Ποονοάμματοσ

Ιύνταξη και ωρίμανση μελετών για υποβολή προτάσεων για ένταξη σε 

χρηματοδοτικά μέσα .

Παρακολούθηση έργων από ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης έργων.

4.4.2 Αναδιάοθοωση Χοηματοοικονομικών Δεδομένων του Δήμου

Με την παρούσα δυσχερή οικονομική κατάσταση, ο Δήμος θα πρέπει να προβεί σε 

ενέργειες αναδιάρθρωσης των οικονομικών του δεδομένων. Ιτην κατεύθυνση αυτή 

κινούνται δράσεις δημιουργίας ολοκληρωμένων προτάσεων συνεργασίας με 

δυνητικούς ιδιωτικούς φορείς για την δημιουργία συμπράξεων καθώς και η 

διεκδίκηση χρηματοδοτικών εργαλείων μέσω συμμετοχής σε δίκτυα πόλεων.

ΜΕΤΡΟ 4.4.: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

4.4.1 Πλήοησ αξιοποίηση τησ δημοτικήσ πεοιουσίασ

Η πλήρης αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας συγκαταλέγεται στις 

προτεραιότητες του Δήμου, όχι μόνο ως μέσο αύξησης των εσόδων, αλλά 

δεδομένης της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας ορισμένων δημοτικών κτισμάτων 

και ως μέσο διατήρησης και προβολής του πολιτιστικού προϊόντος.

Η ολοκληρωμένη καταγραφή της δημοτικής περιουσίας και το στάδιο αξιοποίησής 

της θα είναι προσβάσιμο από τους δημότες στον ιστότοπο του Δήμου.
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Υποενότητα 4: Αξιοποίηση Χρηματοδοτικών ευκαιριών

3.4.1 Στρατηγικό Εταιρικό Σύμφωνο (ΣΕΣ) 2014-2020

Η αξιοποίηση των αναπτυξιακών πόρων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 

Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) για την περίοδο 2014-2020 θα συμβάλει σημαντικά 

στις θεσμικές και οργανωτικές αλλαγές που έχουν ξεκινήσει στην Ελλάδα για τη 

μετάβαση σε ένα νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα το οποίο αποβλέπει στη διασφάλιση 

της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στον παγκόσμιο χώρο με περαιτέρω 

αναβάθμιση και δημιουργία νέων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, τόσο σε εθνικό 

όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.

Οι Ευρωπαϊκοί πόροι είναι, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, κρίσιμοι για τον Δήμο, 

καθώς σε μεγάλο βαθμό είναι και οι μοναδικοί διαθέσιμοι για παροχή κινήτρων 

αναπτυξιακών επενδύσεων, τουλάχιστον σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Το γεγονός 

αυτό, σε συνδυασμό με τους περιορισμούς των πόρων (οικονομικών αλλά και 

ανθρώπινων), καθιστά την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων και την έμφαση που θα 

δοθεί σ' αυτές στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, περισσότερο αναγκαίες από 

,ποτέ.

Ο Δήμος Καρπενησίου παρακολουθεί τις σχετικές προσκλήσεις και σε συνεργασία 

με την ΕΕΤΑΑ, και την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας υποβάλλει προτάσεις προς 

χρηματοδότηση κυρίως στον πλαίσιο του θεματικού άξονα πέντε (5) του 

Στρατηγικού Εταιρικού Συμφώνου αναφορικά με τη «Βελτίωση της θεσμικής 

επάρκειας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης».

3.4.2 Πρόταση Σχεδίου CLLD

Το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων 

Community Lead Local Development - CLLD), το οποίο είναι ένα επιμέρους εργαλείο 

στόχου ΧΩΡΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ, προς χρήση σε υπό-περιφερειακό επίπεδο, και 

λειτουργεί συμπληρωματικά προς τη λοιπή αναπτυξιακή υποστήριξη σε τοπικό 

επίπεδο. Αναπτύσσεται με πρωτοβουλία κοινοτήτων, από ομάδες τοπικής δράσης 

που απαρτίζονται από εκπροσώπους των τοπικών δημόσιων και ιδιωτικών
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κοινωνικοοικονομικών συμφερόντων. Χρηματοδοτείται από το Κοινό Ιτρατηγικό 

Πλαίσιο (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο, Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Θάλασσας και Αλιείας και Ταμείο Ιυνοχής) στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 

(τα Ταμεία του ΚΙΠ). Προϋποθέσεις αυτού του εργαλείου είναι: α) η ανάπτυξη 

Ολοκληρωμένης Ιτρατηγικής Τοπικής ανάπτυξης σε πεδίο εφαρμογής, με βάση τις 

τοπικές ανάγκες και το τοπικό δυναμικό, β) η εφαρμογή του σε συγκεκριμένες 

εδαφικές ενότητες γ) η συμπερίληψη καινοτόμων στοιχείων στο σχεδιασμό και την 

εφαρμογή τους.

Ο Δήμος Καρπενησίου σε συνεργασία με το Δήμο Αγράφων έχει εκπονήσει και 

υποβάλλει το Ιχέδιο Χωρικής Ιυνοχής και Ολοκληρωμένης Τοπικής Ανάπτυξης της 

Ευρυτανίας με το διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΥΤΟΙ».

Ιτην ίδια κατεύθυνση ο Δήμος Καρπενησίου αναπτύσσει συνέργιες με ορεινούς 

όμορους δήμους για την υποβολή κοινών σχεδίων χωρικής ανάπτυξης.

3.4.3 Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Εργαλεία

Πέρα των ανωτέρω, Ο Δήμος Καρπενησίου στις εξειδίκευση των δράσεων του στο 

Επιχειρησιακό Ιχέδιο 2015-2019 [β' τεύχος] στοχεύει στην πλήρη αξιοποίηση των 

κάτωθι χρηματοδοτικών εργαλείων και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

• Το Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες» 2014-2020 αποτελεί μια 

σημαντική ευκαιρία για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για να λάβουν 

χρηματοδότηση, ώστε να αναπτύξουν δραστηριότητες την ενίσχυση της μνήμης και 

η βελτίωση της ικανότητας συμμετοχής των πολιτών στα κοινά σε επίπεδο 'Ενωσης. 

Ο εν λόγω γενικός στόχος υποδιαιρείται σε δύο ειδικούς στόχους, οι οποίοι είναι οι 

εξής: α) τόνωση του διαλόγου, του προβληματισμού και της συνεργασίας σχετικά 

με τη μνήμη, την ολοκλήρωση και την ιστορία της 'Ενωσης· β) ανάπτυξη της 

κατανόησης και της δυνατότητας των πολιτών να συμμετέχουν στη διαδικασία 

διαμόρφωσης της πολιτικής της 'Ενωσης, και την ανάπτυξη ευκαιριών για 

αλληλεγγύη, κοινωνική δράση και εθελοντισμό σε ενωσιακό επίπεδο. Προκειμένου 

να επιτευχθούν οι ανωτέρω στόχοι, προβλέπονται για το πρόγραμμα δύο βασικά
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σκέλη: α) «Μνήμη και ευρωπαϊκή ιθαγένεια» β) «Συμμετοχή στις δημοκρατικές 

διαδικασίες και στα κοινά».

• Το URBACT III είναι η τρίτη περίοδος ενός ευρωπαϊκού προγράμματος 

Εδαφικής Συνεργασίας που χρηματοδοτείται από κοινού από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) καθώς και από τα κράτη 

μέλη. Θα διαρκέσει καθ'όλη την Προγραμματική Περίοδο 2014 -2020. Σκοπός του 

URBACT III είναι να λειτουργήσει ως ένα πρόγραμμα ανταλλαγής καλών πρακτικών 

και προώθησης της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.

• Το ELENA είναι ένα «ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό μέσο» το οποίο στοχεύει να 

παρέχει τεχνική βοήθεια στις περιφερειακές και τοπικές αρχές για την επιτάχυνση 

των επενδυτικών προγραμμάτων τους, στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης, των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των βιώσιμων μέσων μεταφοράς. Υλοποιείται 

από: Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΓΔ Ενέργειας) σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ) χρησιμοποιώντας οικονομικούς πόρους από το 

πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη». Επιλέξιμες δαπάνες για το 

<^ΕΝΑ» είναι αυτές που είναι αναγκαίες για την προετοιμασία, την εφαρμογή και 

τη χρηματοδότηση ενός επενδυτικού προγράμματος.

• Το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» αποτελεί προσπάθεια για την 

ανταπόκριση στην οικονομική κρίση και βελτίωση των μελλοντικών συνθηκών για 

απασχόληση και ανάπτυξη, για την αντιμετώπιση των ανησυχιών των κρατών 

σχετικά με την ευημερία, την ασφάλεια και το περιβάλλον και για την ενδυνάμωση 

της παγκόσμιας θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Έρευνα, Καινοτομία και 

Τεχνολογία.


