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         1  ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

        1.1 Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Δήμων 

Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας και με απώτερο σκοπό τη δημιουργία 

μόνιμων δομών προγραμματισμού, υλοποίησης και παρακολούθησης των αποτελεσμάτων της 

δράσης των ΟΤΑ α’ βαθμού, θεσπίστηκε για πρώτη φορά, με τα άρθρα 203-207 του κεφαλαίου Ζ΄ του 

νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), η υποχρέωση εκπόνησης Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων από τους ΟΤΑ α’ βαθμού με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων. Με την έναρξη της 

εφαρμογής του «Καλλικράτη» και σε εναρμόνιση με το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’87/07.06.2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», η 

σύνταξη και ο σχεδιασμός των Επιχειρησιακών Σχεδίων των Δήμων δημιουργεί αυξημένες απαιτήσεις 

εξαιτίας του μεγέθους των νέων Δήμων. Επιπλέον το «Περιεχόμενο, δομή, τρόπος υποβολής των 

Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) α΄ 

βαθμού για τη δημοτική περίοδο 2014−2019» καθορίστηκε με την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 41179 

/4.11.2014. 

Ο ρόλος των ΟΤΑ α’ βαθμού δεν περιορίζεται μόνο στην παροχή δημόσιων υπηρεσιών προς τους 

πολίτες, αλλά αυτοί οφείλουν να λειτουργούν ως πολιτικός, κοινωνικός και αναπτυξιακός θεσμός. 

Προκειμένου να βελτιώνουν συστηματικά την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της 

λειτουργίας τους, είναι αναγκαία η ανάπτυξη – στο εσωτερικό τους – ενός μηχανισμού 

προγραμματισμού. Ο μηχανισμός αυτός προγραμματισμού εκφράζεται μέσα από τη σύνταξη του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΟΤΑ α’ βαθμού, το οποίο αποσκοπεί στην εισαγωγή μόνιμων 

εσωτερικών διαδικασιών και συστημάτων προγραμματισμού στην πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση. 

Στόχος είναι η διαδικασία του προγραμματισμού, της παρακολούθησης και της μέτρησης των 

αποτελεσμάτων των δράσεων του ΟΤΑ α’ βαθμού, να αποτελέσει μια σταθερή εσωτερική λειτουργία 

και διαδικασία, στην οποία θα συμμετέχει σε όλες τις φάσεις, με συγκεκριμένο ρόλο, το ανθρώπινο 

δυναμικό του. 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα δεν εστιάζει μόνο στην παραγωγή ενός προγραμματικού κειμένου, αλλά 

κυρίως στις διαδικασίες με τις οποίες αυτό εκπονείται, παρακολουθείται και αξιολογείται. Ως εκ 

τούτου, επειδή το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα έχει πολυτομεακό χαρακτήρα, με μεγάλο εύρος 

θεματικού αντικειμένου, αντίστοιχο του φάσματος των θεμάτων που απασχολούν καθημερινά τις 

http://web3.eetaa.gr/epixeirisiaka/ya_fek2642b_2014.pdf
http://web3.eetaa.gr/epixeirisiaka/ya_fek2642b_2014.pdf
http://web3.eetaa.gr/epixeirisiaka/ya_fek2642b_2014.pdf
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δημοτικές αρχές, ενώ, παράλληλα, καλύπτει όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων ενός ΟΤΑ α’ βαθμού 

και εν δυνάμει το σύνολο των τοπικών υποθέσεων, η εκπόνησή του απαιτεί τη συμμετοχή τόσο των 

αιρετών και υπηρεσιακών στελεχών του ΟΤΑ α’ βαθμού, όσο και της τοπικής κοινωνίας, όπως αυτή 

εκφράζεται μέσα από τους μεμονωμένους δημότες, αλλά και τους κοινωνικούς και οικονομικούς 

φορείς. Με αυτόν τον τρόπο το όραμα της εκάστοτε δημοτικής αρχής μπορεί να γίνει ρεαλιστικό και 

η τοπική και εσωτερική ανάπτυξη του ΟΤΑ α’ βαθμού να εναρμονιστεί με τις κατευθύνσεις του 

περιφερειακού και εθνικού αναπτυξιακού σχεδιασμού. 

Με την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος καταβάλλεται μία προσπάθεια αξιοποίησης της 

εμπειρίας που έχει προκύψει από τα Περιφερειακά και Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα των 

Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των ΟΤΑ α’ βαθμού αναφέρονται σε έργα που χρηματοδοτούνται 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από άλλες εθνικές και τοπικές πηγές. Πρόκειται για έργα που θα 

υλοποιηθούν από τον ίδιο το Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα και για δράσεις που έχουν στόχο την 

οργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου για την καλύτερη λειτουργία του και την εξυπηρέτηση του 

πολίτη. 

 

Ορισμός 

 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα των ΟΤΑ α’ βαθμού συνιστά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και 

οργανωτικής – λειτουργικής ανάπτυξης, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού 

σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 

Αφορά δηλαδή όχι μόνον στις υποδομές και στις τοπικές επενδύσεις, αλλά και στη βελτίωση της 

υφιστάμενης οργάνωσης και λειτουργίας των ΟΤΑ α’ βαθμού, στο πλαίσιο του γενικότερου 

περιβάλλοντος στο οποίο δρουν, μεριμνώντας για τη βελτίωση της διαβίωσης των πολιτών και την 

παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εμπεριέχει ένα συνεκτικό σύνολο 

αξόνων προτεραιότητας για δράσεις τοπικής ανάπτυξης και αποσκοπεί στην υλοποίηση του 

αναπτυξιακού σχεδιασμού του ΟΤΑ α’ βαθμού. Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα καθορίζονται οι 

στρατηγικοί στόχοι και οι προτεραιότητες της τοπικής ανάπτυξης, καθώς και η οργάνωση των 

Υπηρεσιών του ΟΤΑ και των επιχειρήσεων του, και παράλληλα εξειδικεύονται οι δράσεις της 

πενταετίας για την επίτευξη των στόχων αυτών. 
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Αντικείμενο, σκοπιμότητα και χαρακτηριστικά του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος 

 

Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι η προώθηση της τοπικής και της εσωτερικής 

ανάπτυξης του Δήμου, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό και 

εθνικό επίπεδο και τις νέες αρμοδιότητες που ορίζει το Πρόγραμμα Καλλικράτης. 

Οι στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος παρατείθονται και αναλύονται παρακάτω: 

        Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα κυρίως θα προσδιορίζει νέες δραστηριότητες που θα πρέπει να 

εκτελεστούν από το Δήμο στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων του, έχοντας σκοπό: 

i) Την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος της περιοχής και τη 

διασφάλιση της ποιότητας ζωής, με παρεμβάσεις στους τομείς: 

 της προστασίας και της αειφόρου διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος 

 της βελτίωσης και διαχείρισης του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 

 των τεχνικών υποδομών και των δικτύων εξυπηρέτησης 

ii) Τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας των κατοίκων της περιοχής του, με 

παρεμβάσεις στους τομείς: 

 της Κοινωνικής Πολιτικής και της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης 

 της Υγείας 

 της Παιδείας / Δια βίου μάθησης/ Πολιτισμού / Αθλητισμού 

 της Ισότητας των Φύλων και των Ευκαιριών 

iii) Τη βελτίωση της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης, με παρεμβάσεις στους τομείς: 

 των οικονομικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων 

 της απασχόλησης 

 
          Εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου ως οργανισμού 

Εκτός από τις δράσεις για την προώθηση της Δημοτικής και τοπικής ανάπτυξης, το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου ως 

δημόσιου οργανισμού (ως φορέα παροχής συλλογικών αγαθών και υπηρεσιών αλλά και ως θεσμού 

διασφάλισης της υλοποίησης πολιτικών σε περιφερειακό επίπεδο, σύμφωνα με τις αρχές της 

αειφόρου ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών 

πολιτικών), με σκοπούς τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της 
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νομιμοποίησης της λειτουργίας της. Ειδικότερα οι σχετικές δράσεις αποσκοπούν: 

 στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων και στην 

καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη 

 στη βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας των υπηρεσιών της, της ανάπτυξης του 

υφιστάμενου προσωπικού, της μηχανοργάνωσης, της προμήθειας εξοπλισμού και της 

εξασφάλισης γης και κτιριακών εγκαταστάσεων 

 στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου, μέσω του μεσοπρόθεσμου 

οικονομικού προγραμματισμού, της παρακολούθησης του κόστους των παρεχόμενων 

υπηρεσιών και της ορθολογικότερης οικονομικής διαχείρισης. 

 

          Ανάπτυξη των συνεργασιών του Δήμου 

Ο ρόλος του Δήμου, πλέον των οριοθετημένων από το θεσμικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων, είναι η μέριμνα 

για τη συνολική ευημερία της περιοχής του. Η διοίκηση γίνεται αντιληπτή όχι μόνο ως διοίκηση για 

τη παροχή ορισμένων πάγιων υπηρεσιών του Δήμου, αλλά ως μέριμνα για το σύνολο των τοπικών 

υποθέσεων. Στην κατεύθυνση αυτή το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου θα πρέπει να 

επισημαίνει τη συμβολή που μπορούν να έχουν στην ανάπτυξή του Δήμου: 

 Οι τοπικοί κοινωνικοί και οικονομικοί φορείς (ιδιωτικές επιχειρήσεις, σύλλογοι και μη 

κυβερνητικές οργανώσεις) 

 Οι γειτονικοί όμοροι Δήμοι 

 Οι λοιποί φορείς του πολιτικο-διοικητικού συστήματος της χώρας (Κεντρικοί φορείς και 

Περιφέρεια) 

Επομένως, το επιχειρησιακό πρόγραμμα εκτός από τις υπηρεσίες, τα έργα και τις ρυθμίσεις για τα 

οποία είναι αρμόδιος ο Δήμος, μπορεί να εντοπίζει δραστηριότητες που ανήκουν στην αρμοδιότητα 

άλλων φορέων και να προσδιορίζει αναγκαίες ενέργειες συνεργασίας και συντονισμού με αυτές. 

Στόχος του προγράμματος είναι επίσης η αναβάθμιση του επιπέδου συνεργασίας του Δήμου με 

φορείς του ιδιωτικού, δημόσιου και κοινωνικού τομέα, σε επίπεδο τοπικό, διαπεριφερειακό, εθνικό 

και διεθνές, με σκοπό τη συντονισμένη προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την από κοινού παροχή 

υπηρεσιών ή υλοποίηση δράσεων και συμφωνιών. 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Καρπενησίου αποτελεί εργαλείο για την άσκηση του 

αναπτυξιακού του ρόλου, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
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 Ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας του 

ΟΤΑ 

Αποτελεί πρόγραμμα αναπτυξιακών υποδομών και τοπικών επενδύσεων, αλλά και πρόγραμμα για τη 

βελτίωση της υφιστάμενης λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών και των Νομικών προσώπων που 

εποπτεύονται από το Δήμο. Είναι πρόγραμμα, πολυτομεακού χαρακτήρα, με εύρος θεματικών 

αντικειμένων αντίστοιχου του φάσματος των θεμάτων που απασχολούν την καθημερινή λειτουργία 

του ΟΤΑ. Καλύπτει όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων του Δήμου και εν δυνάμει το σύνολο των τοπικών 

υποθέσεων. 

 Τετραετές πρόγραμμα δράσης του ΟΤΑ και του  Νομικού Προσώπου  του 

Στις προτεραιότητες του Προγράμματος αποτυπώνεται η βούληση και το όραμα της Δημοτικής Αρχής 

καθώς και οι προτεραιότητες του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Το 

όραμα της εκάστοτε δημοτικής αρχής αποτυπώνεται στη στρατηγική και αναλύεται σε τετραετές  

πρόγραμμα δράσης του ΟΤΑ και του Νομικού Προσώπου του και τέλος σε ετήσιο πρόγραμμα δράσης 

της κάθε υπηρεσίας του δήμου και του Νομικού Προσώπου του. 

 Είναι οργανικό στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας και διοίκησης του Δήμου και μέρος του 

προγραμματικού του κύκλου 

Η σύνταξη του επιχειρησιακού προγράμματος αποτελεί την αρχική φάση της διαδικασίας 

προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης του Δήμου. Η διαδικασία αυτή 

αποτελεί το διαρκές αντικείμενο ενασχόλησης των αιρετών οργάνων, των προϊσταμένων και του 

Αυτοτελούς τμήματος προγραμματισμού, οργάνωσης και πληροφορικής. 

 Υλοποιείται μέσω του ετήσιου προγράμματος δράσης του ΟΤΑ και τoυ Νομικού Προσώπου του 

Η σύνταξη του ετήσιου προγράμματος δράσης έχει σκοπό την εξειδίκευση του συνολικού πενταετούς 

επιχειρησιακού προγράμματος σε ετήσιο πρόγραμμα των υπηρεσιών. Ο ετήσιος προγραμματισμός 

στοχεύει στον επιμερισμό των δράσεων του πενταετούς προγράμματος στις υπηρεσίες, οι οποίες 

υλοποιούν τμήματα του επιχειρησιακού προγράμματος. 

 Εκπονείται με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων 

Κατά τη διαδικασία σύνταξής του συμμετέχουν με σαφώς καθορισμένο τρόπο: 
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o Αιρετά όργανα (Δημοτικό Συμβούλιο, Επιτροπές, Αντιδήμαρχοι, ΔΣ Νομικών Προσώπων, 

Συμβούλια Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων) 

o Υπηρεσιακά στελέχη (Προϊστάμενοι υπηρεσιών, Διευθυντές Νομικών Προσώπων, στελέχη του 

Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού) 

o Τοπικοί φορείς και ομάδες δημοτών με σημαντικό βαθμό συμβολής στην τοπική ανάπτυξη 

ή/και στη λειτουργία του ΟΤΑ 

o Φορείς του διοικητικού συστήματος της χώρας (πχ Περιφέρεια) 

 Αξιοποιεί δείκτες επίδοσης 

Στο επιχειρησιακό πρόγραμμα διατυπώνονται μετρήσιμοι στόχοι, η επίτευξη των οποίων 

παρακολουθείται μέσω της αξιοποίησης συστήματος δεικτών επίδοσης. Για την παρακολούθηση της 

εξέλιξης της τιμής των δεικτών αξιοποιούνται τα στοιχεία (εσόδων / δαπανών, πόρων, εκροών, 

αποτελεσμάτων στους αποδέκτες) που τηρούνται στις βάσεις δεδομένων του ολοκληρωμένου 

πληροφοριακού συστήματος του Δήμου. 

Η λήψη των αποφάσεων προγραμματισμού δε γίνεται στηριζόμενη μόνο στην ανάλυση της 

υφιστάμενης κατάστασης, αλλά και στις ανάγκες και προσδοκίες των κατοίκων και του ανθρώπινου 

δυναμικού του Δήμου, όπως αυτές διατυπώνονται στις διαδικασίες συμμετοχής. Το επιχειρησιακό 

πρόγραμμα συντελεί το βασικό πλαίσιο κατεύθυνσης, προσδιορισμού και συντονισμού των ενεργειών 

όλων των οργάνων διοίκησης και υπηρεσιών και είναι ευρύτερα γνωστό στους εργαζόμενους του ΟΤΑ, 

προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι του. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα είναι ένα προϊόν 

συλλογικής εργασίας όλων των δομών του Δήμου και οδηγεί στην ανάληψη δεσμεύσεων μεταξύ των 

διαδοχικών ιεραρχικών επιπέδων, σε ότι αφορά την υλοποίηση του τμήματος εκείνου στο οποίο αυτά 

εμπλέκονται. 

 

1.2 Θεσμικό  πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους ΟΤΑ α’ βαθμού θεσπίστηκε 

αρχικά με τα άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) στα πλαίσια της 

διαδικασίας οργάνωσης και λειτουργίας της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης με στόχο τη 

δημιουργία μόνιμων δομών προγραμματισμού. 

Στην Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών με αρ. 45/58939/25-10-2006 περιγράφονται ο σκοπός, η 

διάρθρωση και οι στόχοι των επιχειρησιακών προγραμμάτων. 
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 Βήμα 1ο : Προετοιμασία και οργάνωση 

Με την υπ’ αρ. 18183 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 534/Β/13.04.2007) καθορίζονται η δομή και το 

περιεχόμενο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των ΟΤΑ, ενώ με το Προεδρικό Διάταγμα 185/2007 

«Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών 

προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ βαθμού», όπως αυτό 

τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 89/2011, καθορίζονται η διαδικασία κατάρτισης, η δομή και το περιεχόμενο 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος και των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης που το εξειδικεύουν. 

Ακόμη, κατευθύνσεις σχετικά με τις διαδικασίες κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΟΤΑ 

α’ βαθμού, δόθηκαν από το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. με την Εγκύκλιο με αρ. 66/50837/14-9-2007. 

Η μετεξέλιξη του θεσμού των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των ΟΤΑ επιχειρείται στο 

Ν.3852/2010(άρθρο 266) και στον οποίο αναφέρεται ρητά η υποχρέωση των Δήμων στην εκπόνηση 

πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος και αντίστοιχων Ετήσιων Σχεδίων Δράσης αυτού. 

Στην υπ’ αρ. 41179/04.11.2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2970/Β/04.11.2014) «Περιεχόμενο, δομή 

και τρόπος υποβολής των πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) α’ βαθμού για τη δημοτική περίοδο 2014-2019»1 περιγράφεται η νέα 

διαδικασία κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. 

Οι παραπάνω θεσμικές ρυθμίσεις έχουν σκοπό την εισαγωγή μόνιμων εσωτερικών διαδικασιών και 

συστημάτων προγραμματισμού στους ΟΤΑ, ώστε η διαδικασία προγραμματισμού, παρακολούθησης 

και μέτρησης των αποτελεσμάτων των δράσεων των Ο.Τ.Α., να αποτελέσει μια σταθερή εσωτερική 

λειτουργία, στην οποία το ανθρώπινο δυναμικό τους θα συμμετέχει, με συγκεκριμένο ρόλο, σε όλες 

τις φάσεις. 

 

1.3 Δομή του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Η εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος περιλαμβάνει τρία στάδια και γίνεται σε επιμέρους 

βήματα έχοντας ως σκοπό να προσεγγιστούν και να αναλυθούν συστηματικά όλες οι παράμετροι και 

όλοι οι συντελεστές που επηρεάζουν και καθορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας και ανάπτυξης του 

Δήμου. Παρακάτω γίνεται περιγραφή και ανάλυση των βημάτων που περιλαμβάνονται σε κάθε 

στάδιο. 

 
 

Στάδιο 1: Αποτύπωση και αξιολόγηση του εξωτερικού και εσωτερικού 
περιβάλλοντος του Δήμου 
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 Βήμα 2ο : Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής του 

 Δήμου 

 Βήμα 3ο : Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση των υπηρεσιών και του  Νομικού  Προσώπου  του 

 Δήμου 

Σε αυτό το βήμα γίνεται η οργάνωση και η προετοιμασία της όλης διαδικασία του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος. Το βήμα ολοκληρώνεται με τις εξής ενέργειες: 

o Οργάνωση του έργου από το Αυτοτελές τμήμα προγραμματισμού, ανάπτυξης και 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης  

o Διατύπωση των αρχικών κατευθύνσεων της Δημοτικής Αρχής 

o Προγραμματισμό του έργου 

o Ενημέρωση του προσωπικού των υπηρεσιών και των ΝΠ του Δήμου για τη διαδικασία κατάρτισης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος 

 

Αυτό το βήμα έχει σκοπό την αποτύπωση και αξιολόγηση: 

o Της γενικής εικόνας της περιοχής του Δήμου και του Δήμου ως οργανισμού 

o Της περιοχής του Δήμου και των κάθετων υπηρεσιών στους θεματικούς τομείς Περιβάλλον 

και ποιότητα ζωής», «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός», 

«Τοπική Οικονομία και Απασχόληση» 

Για το σκοπό αυτό γίνεται συνοπτική περιγραφή της γενικής, μακροσκοπικής εικόνας της περιοχής του 

Δήμου και αναφέρονται τα γεωγραφικά, πληθυσμιακά, κοινωνικά, οικονομικά, πολεοδομικά, 

περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά του Δήμου καθώς και των σχέσεων και των 

αλληλεξαρτήσεών του με την ευρύτερη περιοχή. Έπειτα, αξιολογείται η κατάσταση της περιοχής και 

γίνεται εντοπισμός των κρίσιμων θεμάτων ανάπτυξης σε κάθε τομέα («Περιβάλλον και ποιότητα 

ζωής», «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός», «Τοπική Οικονομία και 

Απασχόληση»). Επίσης, γίνεται χρήση και ανάλυση στατιστικών στοιχείων και βιβλιογραφικών πηγών 

καθώς και πρωτογενών στοιχείων από την αξιολόγηση μέσω ερωτηματολογίων στελεχών του Δήμου 

που αφορούν σε συγκεκριμένα θεματικά πεδία σχετικά με την ειδικότητα και τις αρμοδιότητές τους. 

 

 

 

Αυτό το βήμα έχει σκοπό την αποτύπωση και αξιολόγηση: 

o του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου και των οριζόντιων υπηρεσιών 

o του Νομικού  Προσώπου του Δήμου 
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 Βήμα 5ο : Έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου και Διαδικασίες Διαβούλευσης 

 Βήμα 4ο : Καθορισμός της στρατηγικής και των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων του Δήμου 

Για το σκοπό αυτό γίνεται περιγραφή και αξιολόγηση των κύριων λειτουργικών οργανωτικών και 

οικονομικών χαρακτηριστικών των υπηρεσιών του Δήμου και του Νομικού  Προσώπου από τους 

προϊσταμένους μέσω ερωτηματολογίων. Οι απαντήσεις στα ερωτηματολόγια αξιοποιούνται ώστε να 

γίνει καταγραφή των δυνατών και αδύνατων σημείων κάθε υπηρεσίας και να γίνει εντοπισμός των 

κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης σε κάθε πεδίο αναφοράς: δραστηριότητες και 

διαδικασίες λειτουργίας, οργάνωση, συνεργασίες, ανθρώπινο δυναμικό, υλικοτεχνική υποδομή ή/και 

οικονομικά. 

Σκοπός του βήματος είναι η : 

o η διατύπωση του οράματος 

o η διατύπωση των κατευθυντηρίων πολιτικών επιλογών της Δημοτικής Αρχής για την επόμενη 

περίοδο 

o η επιλογή της στρατηγικής που θα ακολουθήσει ο Δήμος 

o ο προσδιορισμός των Μέτρων (Αναπτυξιακές Προτεραιότητες) και των Στόχων, σύμφωνα με 

τις οποίες θα διαρθρωθεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές 

(τομεακές και περιφερειακές) αναπτυξιακές προτεραιότητες. 

(Οι ενέργειες αυτές εκτελούνται από το Αυτοτελές τμήμα προγραμματισμού, ανάπτυξης και 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την ομάδα έργου σε συνεργασία με την Εκτελεστική Επιτροπή). 

Είναι το τελευταίο βήμα για την ολοκλήρωση του Στρατηγικού Σχεδιασμού και περιλαμβάνει τις 

παρακάτω ενέργειες: 

o Το σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού υποβάλλεται από το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού,  

Ανάπτυξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία το εισηγείται  

στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση 

o Έγκριση του σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού από το Δημοτικό Συμβούλιο 

o Το εγκεκριμένο από το Δημοτικό Συμβούλιο σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού τίθεται προς 

συζήτηση στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (άρθρο 76 του Ν.3852/2010) 

o Γίνεται δημοσιοποίηση του σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού για διαβούλευση για χρονικό 

διάστημα δύο εβδομάδων και καταχώρηση στην ιστοσελίδα του Δήμου. 
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 Βήμα 6ο : Κατάρτιση Επιχειρησιακού σχεδίου 

 Βήμα 7ο : Τετραετής Προγραμματισμός των Δράσεων. Οικονομικός Προγραμματισμός του 

 Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Στάδιο 2: Επιχειρησιακός και οικονομικός προγραμματισμός του Δήμου 

Καρπενησίου  
 

Στο βήμα αυτό, με σκοπό την εφαρμογή της στρατηγικής του Δήμου, καταρτίζεται το Επιχειρησιακό 

Σχέδιο για την επίτευξη κάθε στόχου ξεχωριστά του Στρατηγικού Σχεδίου. 

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνονται Άξονες, Μέτρα, Στόχοι, όπως έχουν καταρτιστεί στη 

φάση κατάρτισης του Στρατηγικού Σχεδίου, και δράσεις που εξειδικεύουν τη στρατηγική του Δήμου. 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα καταρτίζεται από το Αυτοτελές τμήμα προγραμματισμού, ανάπτυξης 

και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε συνεργασία με την Υπηρεσία που είναι αρμόδια για το Μέτρο 

και το Στόχο. Για να επιτευχθούν οι Στόχοι του κάθε Μέτρου σχεδιάζεται σειρά Δράσεων. 

Για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου απαιτούνται οι εξής ενέργειες: 

 Εξειδίκευση των Μέτρων και των Στόχων σε Δράσεις 

 Συνοπτική περιγραφή του Σχεδίου Δράσης για κάθε αρμόδια υπηρεσία 

 

 

              Σκοποί του βήματος είναι: 

 Ιεράρχηση & προγραμματισμός των δράσεων: διάρκεια και χρονοδιάγραμμα, αρμόδια 

υπηρεσία, φορείς υλοποίησης και χωροθέτηση, προτεραιότητα, προσδιορισμός των 

αναγκαίων ανθρώπινων και υλικών πόρων για την υλοποίηση τους, εκροές, κλπ. 

 Εκτίμηση του προϋπολογισμού των δράσεων 

 Εκτίμηση των εσόδων και των πηγών χρηματοδότησης 

 Κατανομή των εσόδων στα έτη για την κάλυψη των δαπανών των δράσεων 

Το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναλαμβάνει 

την πραγματοποίηση  του οικονομικού προγραμματισμού, σε συνεργασία με την υπηρεσία που είναι 

αρμόδια για το Μέτρο και το Στόχο. 

Προκειμένου να αποκτηθεί η συγκεντρωτική εικόνα των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

αλλά και η εικόνα για επιμέρους κατανομές, συγκεντρωτικοί πίνακες δημιουργούνται από το 

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού  και οι οποίοι ομαδοποιούνται: 

 Ανάλογα με την υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την υλοποίησή τους 

 ανάλογα με το είδος τους (λειτουργία, ενέργεια, επένδυση/έργο) (συνεχιζόμενη, νέα) 

 Ανάλογα με την προτεραιότητα 

 Ανάλογα με τη χωροθέτηση (στο σύνολο της επικράτειας του Δήμου, ανά δημοτική/τοπική 

κοινότητα, διαδημοτική, διαβαθμιδική, κλπ.) 

 Ανάλογα με το έτος 

 Ανάλογα με τη πηγή χρηματοδότησης και το έτος 
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 Βήμα 8ο : Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος & Τελικές Ενέργειες 

 Βήμα 9ο : Προσδιορισμός Δεικτών Παρακολούθησης και Αξιολόγησης 

Ποικίλοι έλεγχοι των Δράσεων διενεργούνται μέσω των προηγούμενων ομαδοποιήσεων. Τέλος 

συντάσσονται οι Χρηματοδοτικοί Πίνακες του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 
 

Το βήμα αυτό περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες : 

 Έγκριση από το ΔΣ του κάθε Νομικού Προσώπου του Δήμου, εντός μιας (1) εβδομάδας από 

την εισήγηση των υπηρεσιών του, των στόχων και των δράσεων του Επιχειρησιακού που το 

αφορούν.

 Ολοκλήρωση του σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος από το Αυτοτελές Τμήμα 

Προγραμματισμού & Οργάνωσης και Πληροφορικής

 Υποβολή του σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος από την Εκτελεστική Επιτροπή στο 

Δημοτικό Συμβούλιο, επισυνάπτοντας τις σχετικές αποφάσεις των Νομικών Προσώπων του 

Δήμου για δράσεις / σχέδια δράσης που τα αφορούν.

 Έγκριση του σχεδίου από το Δημοτικό Συμβούλιο

 Έλεγχο για τη νομιμότητα της διαδικασίας κατάρτισης του προγράμματος από την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ), με υποβολή σχετικής 

έκθεσης εγκεκριμένης από το Δημοτικό Συμβούλιο

 Δημοσιοποίηση του προγράμματος από το Δήμο.
 
 

Στάδιο 3: Υποστήριξη μετά την κατάρτιση του επιχειρησιακού προγράμματος 
 

Σκοπός αυτού του βήματος είναι ο προσδιορισμός των δεικτών με βάση τους οποίους θα 

πραγματοποιείται η παρακολούθηση και η αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Οι δείκτες 

παρακολούθησης κατηγοριοποιούνται σε δείκτες εισροών, εκροών και αποτελέσματος και 

αξιοποιούνται για την ποσοτικοποίηση των στόχων, προκειμένου αυτοί να καταστούν μετρήσιμοι. Σε 

κάθε δείκτη αντιστοιχίζεται μια τιμή – στόχος για κάθε δράση. 

 

1.4 Μεθοδολογική Προσέγγιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Το μεθοδολογικό πλαίσιο εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Καρπενησίου  

προτείνεται με βάση: 

 Τις απαιτήσεις και υποδείξεις των σχετικών νομοθετημάτων που αφορούν στο περιεχόμενο, 

στη δομή και στον τρόπο υποβολής των πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Ο.Τ.Α 

α’ βαθμού

 Τη γνώση της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας και εμπειρίας σε θέματα σχετικά με την 

περιφερειακή ανάπτυξη και τις σύγχρονες τάσεις ανάλυσης και προσέγγισης των 

περιφερειακών πολιτικών

 Τα ειδικά χαρακτηριστικά της περιοχής του Δήμου Καρπενησίου καθώς και τη θέση του στο 
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περιφερειακό εθνικό και ευρύτερο γεωπολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον

 Την ανάγκη μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης αλλά και ουσιαστικής εξειδίκευσης του 

αναπτυξιακού προγραμματισμού στοχεύοντας τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των 

χρηματοδοτικών πόρων και ευκαιριών

 Τις κατευθύνσεις των Ευρωπαϊκών Τομεακών και Περιφερειακών Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων καθώς και τις εφαρμοζόμενες διαρθρωτικές πολιτικές της Ε.Ε.

 

1.5 Μέσα και εργαλεία για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Η εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος γίνεται με βάση τη θεωρία του τοπικού αναπτυξιακού 

και τη θεωρία προγραμματισμού της δράσης δημοσίων οργανισμών, καθώς και τη διενέργεια 

πρωτογενούς και δευτερογενούς έρευνας, με τη χρήση και εφαρμογή των κατάλληλων εργαλείων και 

μεθοδολογιών. 

Για την περιγραφή του εξωτερικού περιβάλλοντος της περιοχής του Δήμου Καρπενησίου έγινε 

αξιοποίηση των υφιστάμενων μελετών του Δήμου, συλλέχθηκαν και επεξεργάστηκαν στατιστικά 

δεδομένα από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), τη Eurostat, και άλλων φορέων, 

ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, καθώς και από μελέτες και έρευνες που έχουν εκπονηθεί για 

λογαριασμό της Περιφέρειας και της Περιφερειακής Ενότητας. Επίσης, συλλέχθηκαν και 

επεξεργάστηκαν βιβλιογραφικά δεδομένα από ηλεκτρονικά δημοσιεύματα στο διαδίκτυο. 

Για την περιγραφή του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου Καρπενησίου έγινε χρήση του 

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) και πραγματοποιήθηκαν επικοινωνίες και συναντήσεις με 

στελέχη του Δήμου. Επιπλέον, μοιράστηκαν ερωτηματολόγια στους προϊσταμένους των υπηρεσιών 

τα οποία και απαντήθηκαν, με σκοπό τη συλλογή στοιχείων αναφορικά με την υφιστάμενη λειτουργία 

των υπηρεσιών του Δήμου. Επίσης στάλθηκαν ερωτηματολόγια προς τους Δημοτικούς Συμβούλους 

και τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Καρπενησίου. Ταυτόχρονα αναρτήθηκαν 

στην ιστοσελίδα του Δήμου τα σχετικά ερωτηματολόγια 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 την  Διεπιστημονική Ομάδα Έργου, που 

συγκροτήθηκε σύμφωνα με την 134/4-5-2020 Aπόφαση Δημάρχου, επεξεργάστηκε τα ανωτέρω 

ερωτηματολόγια, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές προτάσεις κατά την σύνταξη του Σχεδίου 

Στρατηγικού Σχεδιασμού. 

Για να γίνει η αξιολόγηση του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος (μακρο-περιβάλλον) του 

Δήμου έγινε χρήση της μεθόδου S.W.O.T.. Με τη μέθοδο S.W.O.T. γίνεται ανάλυση των ισχυρών και 

αδύνατων σημείων του εσωτερικού περιβάλλοντος και ανάλυση των ευκαιριών και των απειλών του 

εξωτερικού περιβάλλοντος. 
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Εικόνα 1: Τυπική διάταξη SWOT Analysis 
 
 

 
 

Ο καθορισμός της στρατηγικής που θα ακολουθήσει ο Δήμος γίνεται με βάση μια ιεραρχική 

διαδικασία η οποία συνδέεται και είναι αποτέλεσμα των βημάτων που προηγήθηκαν, δηλαδή της 

αποτύπωσης και της αξιολόγησης του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος και των κρίσιμων 

ζητημάτων τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης. 
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2    ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 

 

2.1 Βασικά δημογραφικά, οικονομικά & κοινωνικά χαρακτηρίστηκα του 

πληθυσμού 
 

 

Διοικητικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά 
 

Ο Δήμος Καρπενησίου βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας στην Περιφέρεια Στερεάς 

Ελλάδας. Γεωγραφικά τοποθετείται στο βορειοδυτικό τμήμα της Περιφέρειας της Στερεάς Ελλάδας 

και απέχει 294 χλμ. από την Αθήνα και 368 χλμ. από τη Θεσσαλονίκη.  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 συγκροτήθηκε, σύμφωνα με την τελευταία διοικητική μεταρρύθμιση (Πρόγραμμα 

"Καλλικράτης, Νόμος 3852/2010), από τους παλαιότερους «Καποδιστριακούς»  και 

συμπεριλαμβάνει σήμερα την Δημοτική Κοινότητα Καρπενησίου,  την Δημοτική Ενότητα Δομνίστας, 

την Δημοτική Ενότητα Κτημενίων, την Δημοτική Ενότητα Ποταμιάς, την Δημοτική Ενότητα Προυσού 

και την Δημοτική Ενότητα Φουρνάς.   

Εικόνα 2: Χάρτης Δήμου 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. 
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Δημοτική 
ενότητα 

Δημοτικές/Τοπικές 
κοινότητες 

Οικισμοί Έκταση Θέση της Δ.Ε.  
Κ

α
ρ

π
εν

η
σ

ίο
υ

 

Καρπενησίου 

Καρπενήσι*, 
Βελούχι, 
Γοριανάδες, 
Ιτιά, Καλλιθέα 

2
5

0
,8

8
7

 k
m

² 

 

Αγίας Βλαχέρνας 

Αγία 
Βλαχέρνα, 
Αμπέλια, 
Βαμβακιές 

Αγίου Ανδρέου Άγιος Ανδρέας 

Αγίου Νικολάου 
Άγιος 
Νικόλαος, 
Λεύκα 

Βουτύρου Βουτύρο 

Καλεσμένου 

Καλεσμένο, 
Άνω 
Καλεσμένο, 
Αρωνιάδα, 
Μοναστηράκι 

Κορυσχάδων 
Κορυσχάδες, 
Μεσαμπελιά 

Μυρίκης Μυρίκη 

Παππαρουσίου 
Παππαρούσι, 
Δυτικό 
Παππαρούσι 

Παυλοπούλου 
Παυλόπουλο, 
Παππαδιά 

Σελλών Σελλά, Μηλέα 

Στενώματος Στένωμα 

Στεφανίου Στεφάνι 

Φιδακίων Φιδάκια 

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

Δημοτικές/Τοπικές 
κοινότητες 

Οικισμοί 
Έκτα
ση 

Θέση της Δ.Ε. 

Δ
ο

μ
νί

σ
τα

ς 
Κρικέλλου Κρίκελλο 

2
1

5
,7

5
5

 k
m

² 

 

Άμπλιανης 
(Σταυροπηγίου) 

Άμπλιανη 

Δομνίστης 
Δομνίστα, 
Μαρίνος, 
Σκοπιά 

Μεσοκώμης 
Μεσοκώμη 
Ρυάκι 

Ροσκάς 
Ροσκά, 
Στουρνάρα 

Στάβλων Στάβλοι 

Ψιανών 

Ψιανά,  
Άγ. Χαράλα-
μπος, Βύθισμα, 
Καστανούλα 
Παλαιοχώρι 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%BF_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B7_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%BF%CE%BC%CE%BD%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%AC_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%BA%CF%8E%CE%BC%CE%B7_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%85%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
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%AC_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B1_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%B2%CE%BB%CE%BF%CE%B9_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%AC_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%82_%CE%A8%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CE%BD_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%82_%CE%A8%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CE%BD_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8D%CE%B8%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B1_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B9_%CE%A8%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CE%BD_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Dimos_Domnistas.png
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Σελίδα 20 
 

  

Δημοτική 
ενότητα 

Δημοτικές/Τοπικές 
κοινότητες 

Οικισμοί Έκταση Θέση της Δ.Ε. 
Κ

τη
μ

εν
ίω

ν 

Αγίας Τριάδος Αγία Τριάδα* 

7
6

,8
2

4
 k

m
² 

 

Αγίου Χαραλάμπους Άγιος Χαράλαμπος 

Δομιανών 
Δομιανοί 
 Αγία Παρασκευή 

Πετραλώνων Πετράλωνα 

Χόχλιας Χόχλια 

 

 

Δημοτική 
ενότητα 

Δημοτικές/Τοπικές 
κοινότητες 

Οικισμοί Έκταση Θέση της Δ.Ε. 

Π
ο

τα
μ

ιά
ς 

Μεγάλου Χωρίου 
Μεγάλο Χωρίο*, Γάβρος, 
Νέο Δερμάτι 

1
4

6
,6

8
0

 k
m

² 

 

Ανιάδας Ανιάδα 

Δερματίου Δερμάτι 

Καρίτσης Καρίτσα, Κάτω Καρίτσα 

Κλαυσίου  Κλαύσι, Κακουλιουραίικα 

Μικρού Χωρίου 
Νέο Μικρό Χωρίο, Μικρό 
Χωρίο 

Μουζίλου Μουζίλο 

Νοστίμου Νόστιμο 

Συγκρέλλου Συγκρέλλος 

Χελιδόνος Χελιδώνα 

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%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AE_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AC%CE%BB%CF%89%CE%BD%CE%B1_%CE%9A%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CF%89%CE%BD_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CF%8C%CF%87%CE%BB%CE%B9%CE%B1_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Dimos_Ktimenion.png
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%BF_%CE%A7%CF%89%CF%81%CE%B9%CF%8C_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%AC%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%AD%CE%BF_%CE%94%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B9_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B9_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%AC%CF%84%CF%89_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BB%CE%B1%CF%8D%CF%83%CE%B9_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B1%CE%AF%CE%B9%CE%BA%CE%B1_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%BF_%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CF%8C_%CE%A7%CF%89%CF%81%CE%B9%CF%8C_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CF%8C_%CE%A7%CF%89%CF%81%CE%B9%CF%8C_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CF%8C_%CE%A7%CF%89%CF%81%CE%B9%CF%8C_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%BF%CF%85%CE%B6%CE%AF%CE%BB%CE%BF_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%BF_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%B4%CF%8E%CE%BD%CE%B1_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Dimos_Proussou.png
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Δημοτική 
ενότητα 

Δημοτικές/Τοπικές 
κοινότητες 

Οικισμοί Έκταση Θέση της Δ.Ε. 

Π
ρ

ο
υ

σ
ο

ύ
 

Προυσού 

Προυσός*, Άνω 
Εσωχώρια, Ιερά Μονή 
Προυσού, Κούλι, 
Τσικναίικα 

1
4

6
,6

8
0

 k
m

² 

 

Αλεστίων Αλέστια 

Ασπροπύργου 
Ασπρόπυργος, 
Βρυσούλα, Παρηγόρης 

Βελωτών Βελωτά 

Εσωχωρίων Εσωχώρια, Ισώματα 

Καστανιάς Καστανιά 

Καταβόθρας Καταβόθρα, Δροσοπηγή 

Προδρόμου Πρόδρομος, Γρανάς 

Σαρκίνης Σαρκίνη, Πτελέα 

Σταυροχωρίου Σταυροχώρι, Κυνηγός 

Τόρνου Τόρνος 

Δημοτική 
ενότητα 

Δημοτικές/Τοπικές 
κοινότητες 

Οικισμοί Έκταση Θέση της Δ.Ε. 

 
Φ

ο
υ

ρ
νά

ς 

Φουρνάς 
 

Φουρνά* 

1
3

2
,2

3
2

 k
m

² 

 
 
 
 

Βράχας 
 

Βράχα 

 
 
Κλειστού 

Κλειτσός, 
Μαυρόλογγος, 
Μεσοχώρι, 
Πλάτανος 

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

2.1.3  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: 

Από Αθήνα μέσω της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας. Συνολική απόσταση 294 χλμ.  

Από Λαμία μέσω των παρακάτω τοποθεσιών: Λιανοκλάδι, Kαστρί, Mάκρη, Mακρακώμη, Bίτωλη, 

Πτελέα, Nεοχωράκι, Άγιος Γεώργιος, Tυμφρηστός, Pάχη Tυμφρηστού, Άγιος Nικόλαος. Συνολική 

απόσταση 78 χλμ.  

Από Θεσσαλονίκη μέσω της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Λαμίας. Συνολική απόσταση 368 χλμ.  

Από Aγρίνιο μέσω των παρακάτω τοποθεσιών: Ποταμούλα, Άγιος Bλάσιος, Kαραμαναίικα, Xούνη, 

Γέφυρα Eπισκοπής, Δυτική Φραγκίστα, Aνατολική Φραγκίστα, Kαλεσμένο. 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» και  Κρατικός Αερολιμένας Νέας Αγχιάλου. Ο πλησιέστερος σιδηροδρομικός 

σταθμός βρίσκεται στο Λιανοκλάδι της Π.Ε. Φθιώτιδας.  

              2.1.4    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 
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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.  

                          Πίνακας 1: Πληθυσμός ανά Δημοτική Ενότητα  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1991 2001 2011 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
8.185 9.390 8.575 

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] 
                  Γράφημα 1: Τάση πληθυσμού ανά Δημοτική Ενότητα  

 
 
 
 

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 του Δήμου αποτυπώνονται  Πίνακα που ακολουθεί: 
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                         Πίνακας 2:  Πυκνότητα Δήμου Καρπενησίου 

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 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.  

           2.1.5 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΄. 

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 
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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 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. 
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2.2 Τοπική οικονομία και απασχόληση 

Οικονομικά χαρακτηριστικά του Πληθυσμού 

          Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός 

Ο Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός στην περιοχή του Δήμου ανέρχεται σε 4.760 άτομα που αντιστοιχεί 

σε 71% της Π.Ε. Ευρυτανίας. Όσον αφορά τον καταμερισμό στο εσωτερικό του Δήμου, το 

μεγαλύτερο ποσοστό συγκεντρώνεται στη Δ.Κ. Καρπενησίου. 

Σε γενικές γραμμές, διαπιστώνεται ότι ο οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός κυμαίνεται σε σχετικά 

χαμηλά επίπεδα, αν συγκριθεί με τα αντίστοιχα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  (2,2%) .  

Πίνακας 3: Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός, 2011 
 

 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΣ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

 
% ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 4.760 36.32% 

Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ  6.701 33.37% 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  217.278 39.69% 

Πηγή: Στοιχεία EΛΣΤΑΤ 

 
          Απασχόληση και Ανεργία 

Η συνολική απασχόληση στο Δήμο Καρπενησίου σύμφωνα με την Απογραφή 2011, υπολογίζεται σε 

ποσοστό 78,05% (ή 3.715 άτομα). 

Σε όλη την περιοχή του Δήμου, οι άνεργοι υπολογίζονται σε 1045 άτομα, τα οποία εμφανίζονται 

κυρίως στην πόλη του Καρπενησίου με συνολικό αριθμό ανέργων σε όλη την Π.Ε. Ευρυτανίας 1590 

άτομα και 41306 αντίστοιχα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.  

Πίνακας 4: Απασχολούμενοι και Άνεργοι στην περιοχή, 2011 
 

 
Περιγραφή 

 
Απασχολούμενοι 

 

Απασχολούμενοι ως 
ποσοστό του ΟΕΠ 

 
Άνεργοι 

 

Άνεργοι ως 
ποσοστό του ΟΕΠ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ  

175.972 80,98% 41.306 19.02% 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ  

 
5.111 

 
76,27% 

 
1.590 

 
23,73% 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  3.715 78,05% 1045 21,95% 
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Πηγή: Στοιχεία EΛΣΤΑΤ 

 
          Δομή της απασχόλησης στους τομείς παραγωγής 

Σύμφωνα με τα στοιχεία για το 2011 που προκύπτουν από την επίσημη Απογραφή Πληθυσμού της 

ΕΛΣΤΑΤ η απασχόληση στην περιοχή του Δήμου Καρπενησίου  συγκεντρώνεται κατά βάση στον 

Τριτογενή Τομέα. Ο τομέας των υπηρεσιών απορροφά συνολικά 69,645% των απασχολούμενων (ή 

2.587 άτομα) ενώ ο Δευτερογενής και Πρωτογενής Τομέας συγκεντρώνουν  17,79% (ή 661 άτομα) 

και  12,57%  (ή 467 άτομα) της απασχόλησης αντίστοιχα.  

Η διάρθρωση της απασχόλησης στο Δήμο, ανάμεσα στους τομείς δεν διαφέρει  σε σχέση με την Π.Ε. 

Ευρυτανίας και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Ειδικότερα τα ποσοστά απασχόλησης και στους 

τρεις τομείς κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα με μικρές διαφοροποιήσεις. Κυρίαρχη θέση έχει ο 

τουρισμός και άλλες υπηρεσίες που συμπληρώνουν τη σύγχρονη αστική οικονομία στην Περιφέρεια 

τα τελευταία χρόνια. 

Πίνακας 5: Απασχόληση ανά παραγωγικό τομέα 
 

 
ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ 
ΤΟΜΕΑΣ 

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ 
ΤΟΜΕΑΣ 

ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ 
ΤΟΜΕΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 467 661 2.587 

Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 1.081                   904 3.126 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  30.495 42.463 103.014 

Πηγή: Απογραφή ΕΛ.ΣΤΑΤ., ιδία επεξεργασία 



     ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ KΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 2020-2023 

Ενότητα Α: Στρατηγικός Σχεδιασμός 

 

 
 

Σελίδα 28 
 

  

Απασχολούμενοι κατά τομέα , 2011 
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Γράφημα 2: Τομεακή διάρθρωση της οικονομίας στο Δήμο και την ευρύτερη περιοχή, 2011 
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Πηγή: Στοιχεία EΛΣΤΑΤ, ιδία επεξεργασία 
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Γενικά Οικονομικά Στοιχεία 
 

Στη συνέχεια αναφέρονται ενδεικτικά στοιχεία ΑΕΠ, σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, τα οποία 

αντλούνται από τους Περιφερειακούς Οικονομικούς Λογαριασμούς της ΕΛΣΤΑΤ για την περίοδο 2000 

– 2018. Η περίοδος αυτή είναι ενδεικτική της κατάστασης της οικονομίας, τόσο πριν από το ξέσπασμα 

της κρίσης, όσο και μετά. Γενικά, αποτυπώνονται η σχετική διαχρονική εξέλιξη των μεγεθών που 

αφορούν το συνολικό Α.Ε.Π., το κ.κ. Α.Ε.Π. και τη σύνθεση του Α.Ε.Π. κατά κλάδο στην Περιφέρεια, με 

ειδική αναφορά στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας στην οποία υπάγεται ο Δήμος Καρπενησίου. 

 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 

Το συνολικό Α.Ε.Π. στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας υπολογίζεται σε 7.746 εκατ. ευρώ το 2000 (ή 

διαφορετικά σε 5,5% του Α.Ε.Π. της χώρας), αυξάνεται διαχρονικά τουλάχιστον ως το 2008, ενώ 

μειώνεται στη συνέχεια. Το 2018 η Περιφέρεια παράγει 8.353 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί σε 4,7% 

του συνολικού ΑΕΠ της χώρας, δηλαδή επανέρχεται περίπου στο επίπεδο ευημερίας του 2012, όταν 

το Α.Ε.Π. της υπολογίζονταν σε 8.661 εκατ. ευρώ. Συνολικά, στο διάστημα 2000-18, η αύξηση  του 

Α.Ε.Π. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ανέρχεται σε 607 εκατ. Ευρώ ή 7,3%. 

Δυστυχώς, δεν υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά για το Α.Ε.Π. σε επίπεδο δήμων, συνεπώς η 

περιφερειακές ενότητες είναι το καλύτερο διαθέσιμο επίπεδο ανάλυσης. Επομένως, αναλύοντας τα 

διαθέσιμα στοιχεία για την Π.Ε. Ευρυτανίας, προκύπτει ότι το Α.Ε.Π. της σημειώνει αξιοσημείωτες 

επαναλαμβανόμενες θετικές μεταβολές κατά το διάστημα 2000-09, με μοναδική εξαίρεση το 2004, 

όταν σημείωσε πολύ μικρή πτώση. Ειδικότερα, το 2000, το τοπικό Α.Ε.Π. ανερχόταν σε 174 εκατ. ευρώ 

και το 2009 μετρήθηκε 270 εκατ. ευρώ που αποτελεί και την υψηλότερη επίδοση στο διάστημα 

ανάλυσης. Τα πρώτα σημάδια της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης έκαναν την εμφάνιση τους στην 

Π.Ε. Ευρυτανίας το 2010, όταν το Α.Ε.Π. της ξεκίνησε την πτωτική του πορεία. Από εκεί και έπειτα, η 

ραγδαία επιδείνωση της ελληνικής οικονομίας είναι εμφανής και στην Π.Ε. Ευρυτανίας μέσω των 

απανωτών ραγδαίων μειώσεων του Α.Ε.Π. της, το οποίο καταλήγει το 2018 να ανέρχεται σε 189 

εκατ. ευρώ. Συνολικά, κατά τη διάρκεια 2000 -2018, υπό ανάλυση, οικονομικών χρήσεων, το Α.Ε.Π. 

της Π.Ε. Ευρυτανίας  αυξήθηκε κατά 15 εκατ. ευρώ. 
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Γράφημα 3: Εξέλιξη Α.Ε.Π. της Π.Ε. Ευρυτανίας, 2000-18 
 
 

 

 
 

Πηγή: Στοιχεία ΕΛ.ΣΤΑΤ., ιδία επεξεργασία 

Όπως είναι αναμενόμενο, η εξέλιξη του κ.κ. Α.Ε.Π. ακολουθεί παρόμοιες τάσεις οι οποίες 

αποτυπώνονται στο παρακάτω διάγραμμα. Καταρχάς, το ύψος του κ.κ. εισοδήματος στην Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας μεταβλήθηκε από 13.594 ευρώ το 2000 σε 15.030 ευρώ το 2018. Όμως, η 

συγκεκριμένη αύξηση δεν συνεπάγεται την άνοδο της οικονομικής ευημερίας της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας καθώς αν συγκριθεί με την υπόλοιπη χώρα, διαπιστώνεται ότι πρόκειται για 

μικρότερο ρυθμό αύξησης. Ειδικότερα, το 2000, η Στερεά Ελλάδα  διαθέτει κ.κ. ΑΕΠ που αντιστοιχεί 

αυξημένο κατά 6,7% σε σχέση του εθνικού κ.κ. Α.Ε.Π., ενώ, το 2018, το κκ Α.Ε.Π. της Στερεάς Ελλάδας 

είναι μόλις 89,7% του πανελληνίου. 

Το 2000, η Π.Ε. Ευρυτανίας διέθετε κκ Α.Ε.Π. 8.788 ευρώ, το οποίο σημείωσε διαδοχικές αυξήσεις 

μέχρι το ανώτερο σημείο του, το 2009, που ήταν 13.140 ευρώ. Σε πλήρη αντιστοιχία με τη 

διακύμανση του Α.Ε.Π., το κκ Α.Ε.Π. σημείωσε ραγδαία πτώση στο δεύτερο σκέλος του διαστήματος 

ανάλυσης. Πιο συγκεκριμένα, από το 2009 έως το 2014 μεταβλήθηκε αρνητικά κατά 27% ή αλλιώς 

κατά 3.520 ευρώ. Από το 2015 παρατηρείτε μια μικρή αύξηση φτάνοντας το 2018 το κκ Α.Ε.Π. 9.999 εκ.. 
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 Γράφημα 4 : Εξέλιξη κατά κεφαλή Α.Ε.Π. της Π.Ε. Ευρυτανίας, 2000-2018 

 
 

 

 

 

 

Πηγή: Στοιχεία ΕΛ.ΣΤΑΤ., ιδία επεξεργασία 
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           2.3  Αναπτυξιακή Φυσιογνωμία της Περιοχής 

            2.3.1 Πρωτογενής Τομέας Παραγωγής 

Γεωργία 

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. 

Ιχθυοκαλλιέργεια 

Σημαντική είναι και η ιχθυοκαλλιέργεια, ένας αναπτυσσόμενος κλάδος ο οποίος αποτελείται 

κυρίως από την πεστροφοκαλλιέργεια. Μονάδες ιχθυοκαλλιέργειες δραστηριοποιούνται στις ΔΕ 

Καρπενησίου, Ποταμιάς και Κτημενίων με την δυνατότητα ετήσιας  παραγωγής να αγγίζει τους 

36 τόνους. 

Δασοκομία 
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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. 

            2.3.2   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. 

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). 
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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 

εξυπηρέτηση, τόσο στο εθνικό όσο και στο δημοτικό οδικό δίκτυο. 

            

          2.3   Τριτογενής Τομέας Παραγωγής 
Ο τριτογενής τομέας βασίζεται κυρίως στον τουρισμό, στις υπηρεσίες και το εμπόριο. 

Τουρισμός 

Η Ευρυτανία είναι κατεξοχήν ορεινή περιοχή 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 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 να 

διασχίσει κατάλευκες πλαγιές με πέδιλα σκι. 

Εναλλακτικές μορφές φυσιολατρικού τουρισμού 

Ολόκληρη η ευρύτερη περιοχή της Ευρυτανίας είναι ιδανική για εναλλακτικές μορφές 
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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.). 

Αθλητικός 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 

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.  
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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.  

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, εκδηλώσεις 

Μποτσάρεια με την Αναπαράσταση της μάχης του Κεφαλοβρύσου.  Ακόμα διεξάγονται 

εκδηλώσεις με επίκεντρο τοπικά προϊόντα, όπως του κάστανου στην Αγία Τριάδα, του 

τσίπουρου στη Δομνίστα, καθώς και άλλες εκδηλώσεις. 

 

 

2.4 Περιβάλλον και Ποιότητα ζωής 
 

            2.4.1 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 
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φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά. Η έκταση του Δήμου περιλαμβάνει περιοχές με έντονες 

επικλινείς ή απόκρημνες κλίσεις προσδίδοντας ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά στη 

γεωμορφολογία του.  

Γεωλογικά της περιοχής: 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 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 
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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. 

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 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 δραστηριότητες. 

             

         2.4.2 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, Σύμφωνα με αυτό προβλέπονται : 

Περιοχές οικιστικής ανάπτυξης, Περιοχές Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ), Περιοχές 

ΒΙΟΠΑ, Περιοχές ελέγχου και περιορισμού της δόμησης (ΠΕΠΔ), Περιοχή προστασίας Γεωργικής 

Γης, Περιοχή προστασίας Αγροτικού Τοπίου, Περιοχές Τουρισμού –Αναψυχής, Περιοχές ανάπτυξης 

δραστηριοτήτων σχετικών με τον Εναλλακτικό Τουρισμό, Κτηνοτροφικές ζώνες, Περιοχή αθλητικών 

δραστηριοτήτων, Περιοχή ιδιαίτερων χρήσεων, Περιοχές ειδικής προστασίας (ΠΕΠ),Περιοχή 

προστασίας δάσους και δασικών εκτάσεων, Περιοχή προστασίας αρχαιολογικών χώρων. 

Στη Δημοτική Ενότητα Προυσού εγκρίθηκε το Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής 

Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) με το ΦΕΚ 491/Α.Α.Π./31-12-2013, σύμφωνα με αυτό προβλέπονται: Περιοχές 

Ειδικής Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΕΠ), Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης (ΠΕΠΔ), 

τους οικιστικούς υποδοχείς Α΄ κατοικίας, που περιλαμβάνουν τους θεσμοθετημένους οικισμούς της 
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Δημοτικής Ενότητας.  

Στη Δημοτική Ενότητα Δομνίστας (πρώην Δήμος Δομνίστας) έχει εκπονηθεί μελέτη ΣΧΟΟΑΠ, η 

οποία  έχει ενταχθεί και βρίσκεται στο Β2 στάδιο υλοποίησης από το  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ  2007-2013» και μέχρι την ολοκλήρωση αυτής δεν 

υπάρχουν θεσμοθετημένες χρήσεις γης σε αυτή την περιοχή.  

Στις λοιπές Δημοτικές Ενότητες Ποταμιάς, Φουρνάς και Κτημενίων εγκρίθηκαν τα Σχέδια Χωρικής 

και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) με τα παρακάτω ΦΕΚ: 

1. Για τον πρώην Δήμο Ποταμιάς εγκρίθηκε το ΣΧΟΟΑΠ με το ΦΕΚ 312/ΑΑΠ/30-12-2016, 

σύμφωνα με το οποίο προβλέπονται: Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης (ΠΟΑ1, ΠΟΑ2, ΠΟΑ3), 

Περιοχές Ειδικής Προστασίας(ΠΕΠ1,ΠΕΠ2,ΠΕΠ3,ΠΕΠ4,ΠΕΠ5,ΠΕΠ6), Περιοχές Ελέγχου και 

Περιορισμού Δόμησης(ΠΕΠΔ1,ΠΕΠΔ2) και Περιοχές Ιδιαιτέρων Χρήσεων (ΠΙΧ). 

2. Για τον πρώην Δήμο Φουρνάς εγκρίθηκε το ΣΧΟΟΑΠ με το ΦΕΚ290/ΑΑΠ/30-12-2016,σύμφωνα 

με το οποίο προβλέπονται: Οικιστικές Περιοχές (ΟΠ), Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ), 

Περιοχές Ελέχγου Χρήσεων (ΠΕΧΓ), Περιοχές Παραγωγικών και Επιχειρηματικών 

Δραστηριοτήτων (ΠΠΕΔ) και Περιοχές Ιδιαιτέρων Χρήσεων (ΠΙΧ). 

3. Για τον πρώην Δήμο Κτημενίων εγκρίθηκε το ΣΧΟΟΑΠ με το ΦΕΚ460/ΑΑΠ/12-08-2019, 

σύμφωνα με το οποίο προβλέπονται: Υποδοχείς Οικιστικής Ανάπτυξης-Περιοχές προς 

Πολεοδόμηση, Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ), Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού 

Δόμησης (ΠΕΠΔ) και Περιοχές Ιδιαιτέρων Χρήσεων (ΠΙΧ). 

 

2.4.3 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.  

2.4.4 Τεχνικές Υποδομές – Δίκτυα Εξυπηρέτησης  

Δίκτυο Ύδρευσης 
Η ύδρευση των Δημοτικών Ενοτήτων 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 
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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. Μεσοκώμης, Ροσκάς και 

του οικισμού Καστανούλας υπάρχει ώριμη μελέτη για την αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσής 

τους.    

Δίκτυα αποχέτευσης  

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. 

Έχουν ολοκληρωθεί οι επεκτάσεις των 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, την 

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

ολοκληρωθεί η μελέτη και αναμένεται η χρηματοδότηση του έργου Αποχέτευσης Δ.Ε. Ποταμιάς.  

 

Δίκτυο Αποχέτευσης Όμβριων Υδάτων 

Ολοκληρωμένο δίκτυο αποχέτευσης όμβριων υδάτων υφίσταται μόνο 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.  

 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. 

 

 Οδικό δίκτυο  

Η κατάσταση των περισσότερων οδικών τμημάτων μπορεί να χαρακτηριστεί ως καλή, καθώς δεν 
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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. 

 
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 

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 
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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 κινητή τηλεφωνία 

(COSMOTE, VODAFONE, WIND, ). 

Δίκτυο ηλεκτροδότησης  

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. 

 

2.5   Δομές Κοινωνικής υποστήριξης 

2.5.1 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 
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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 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 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. Συγκεκριμένα: 

Κοινωνικό Παντοπωλείο 

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, στηρίζει τους πολίτες που αδυνατούν να καλύψουν τις 

βασικές τους ανάγκες, κυρίως αυτών που είναι οικονομικά αδύναμοι, δρώντας με τρόπο 
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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, 

προσωπικής  υγιεινής και είδη καθαριότητας  ένδυσης, παιχνίδια, σχολικά, κ.ά. στους 

αποδεδειγμένα οικονομικά  αδύναμους κατοίκους. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο λειτουργεί 

στηριζομενο στον προϋπολογισμό του Δήμου Καρπενησίου αλλά και στις  εθελοντικές 

προσφορές, εισφορές, τόσο σε είδος όσο και σε χρήμα, από επιχειρήσεις, εταιρείες, οργανώσεις, 

συλλόγους, σωματεία, ιδρύματα, ιδιώτες και δωρεές, χορηγίες και κ.α. 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 Παντοπωλείο Καρπενησίου  αρχικά λειτουργούσε με την παροχή εθελοντικών 

υπηρεσιών , από το 2017  εντάχθηκε στην   Πράξη «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό 

Παντοπωλείο Δήμου Καρπενησίου» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής 

ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ» του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα» .  

Κέντρο Κοινότητας  

Στο Δήμο Καρπενησίου από το 2017 λειτουργεί το  Κέντρο Κοινότητας Δήμου στον Άξονα 

Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ» του 

Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα». 

Λοιπές Κοινωνικές Δομές 

Στη Δημοτική Ενότητα Καρπενησίου επιπλέον  λειτουργούν 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. 

Γεύματα Αγάπης 

Στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής ο Δήμος Καρπενησίου υλοποιεί πρόγραμμα σίτισης των 

επωφελούμενων προσφέροντας καθημερινά γεύματα σε ανήμπορους οικονομικά και κοινωνικά 

συνδημότες μας . 

Διανομή Πετρελαίου και Καυσόξυλων  

Ετησίως ο Δήμος Καρπενησιού πραγματοποιεί μέσω του τμήματος της κοινωνικής πρόνοιας 

διανομή πετρελαίου και καυσόξυλων κατόπιν διενέργειας διαδικασιών όπου προκύπτουν οι 

δικαιούχοι. Η δραση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των αναγκών που δημιουργούν οι έντονες 
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καιρικές συνθήκες στην περιοχή μας αλλά και η μεγάλη διάρκεια του χειμώνα.  

Εκπαίδευση – Δημιουργική απασχόληση- Άθληση  

Όσον αφορά την εκπαίδευση λειτουργούν τα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ.  

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].  Επίσης, 

λειτουργεί το πρόγραμμα καλοκαιρινής απασχόλησης παιδιών «Βουνοπαιχνιδίσματα». Τέλος 

λειτουργεί το πρόγραμμα «Άθληση για όλους» όπου η συμμετοχή των αθλούμενων είναι δωρεάν 

και υπάρχουν τα τμήματα «Άθληση Ενηλίκων», «Άσκηση ατόμων με Αναπηρία» και «Αθλητισμός 

και παιδί».  

2.5.2 Υποδομές Εκπαίδευσης   

Στις περισσότερες Δημοτικές Ενότητες, με εξαίρεση τις Δ.Ε. Καρπενησίου και  Φουρνάς, 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. Οι δομές εκπαίδευσης σε λειτουργία του Δήμου Καρπενησίου καταγράφονται στον 

παρακάτω πίνακα:  

              Πίνακας 6 : Υποδομές Εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου  

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. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 
Δημοτική Ενότητα Καρπενησίου Λειτουργούν συνολικά τέσσερα(4) 

νηπιαγωγεία 
Τοπική Κοινότητα Φουρνάς Λειτουργεί ένα (1) νηπιαγωγείο 
Τοπική Κοινότητα Μεγάλου Χωριού Σε αναστολή 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
Δημοτική Ενότητα Καρπενησίου Λειτουργούν τέσσερα (4) δημοτικά 

σχολεία 
 

Τοπική Κοινότητα Φουρνάς 
 

Λειτουργεί ένα (1) Δημοτικό Σχολείο και 
ένα Νηπιαγωγείο 

Τοπική Κοινότητα Κλειτσού Λειτουργεί ένα (1) Δημοτικό Σχολείο 
Τοπική Κοινότητα Μεγάλου Χωριού Σε αναστολή 
Τοπική Κοινότητα Στενώματος Λειτουργεί ένα (1) Δημοτικό Σχολείο και 

Νηπιαγωγείο 
ΓΥΜΝΑΣΙΑ –ΛΥΚΕΙΑ 
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Δομή Περιγραφή 
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 

 
 Τριτοβάθμια Εκπαίδευση  

Το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ιδρύθηκε με το Ν.4589 ΦΕΚ 

13Α/29-1-2019 και εντάχθηκε στη Σχολή Επιστημών των Φυτών του Γεωπονικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών. Το Τμήμα λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και έχει 

έδρα το Καρπενήσι. Στεγάζεται στις κτηριακές εγκαταστάσεις του Τμήματος Δασοπονίας και 

Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, που λειτούργησε στο 

Καρπενήσι από το 1983 έως το 2019, όταν καταργήθηκε με τον παραπάνω νόμο. 

Το Τμήμα Δασολογίας και Δ.Φ.Π. στοχεύει στην παροχή εκπαίδευσης ανώτατου επιπέδου που 

καλύπτει το εύρος των αντικειμένων της Δασολογίας και του Φυσικού Περιβάλλοντος, αλλά και 

στην έρευνα στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα. Βασικό στοιχείο για την εκπαιδευτική και 

ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος αποτελεί το πλούσιο και ποικίλο φυσικό περιβάλλον 

της Ευρυτανίας που αποτελεί ένα φυσικό εργαστήρι ιδανικό για την εξάσκηση των φοιτητών 

στην πράξη αλλά και για την ερευνητική δραστηριότητα σε θέματα δασοπονίας και φυσικού 

περιβάλλοντος. Το Τμήμα συμμετέχει ενεργά σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά Ερευνητικά 

Προγράμματα και συμβάλλει σημαντικά στη δασική έρευνα στην Ελλάδα. Ακόμη, αναπτύσσει 

συνεργασίες με άλλα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας και του Εξωτερικού, καθώς 

και με Φορείς και επιχειρήσεις συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος. Ο Δήμος 

Καρπενησίου μαζί με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχουν υπογράψει «Μνημόνιο 

Συνεργασία» με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με σκοπό την υποστήριξη και 

αναβάθμιση των πανεπιστημιακών δομών του και την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης της 

περιοχής.  

Στο Τμήμα λειτουργούν δύο Τομείς: α) Δασικής Παραγωγής, Διαχείρισης και Προστασίας 

Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος  και β) Δασοτεχνικών – Υδρονομικών Έργων και 

Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων  

2.6 Πολιτιστικές Εγκαταστάσεις – Δραστηριότητες  

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

κενό καλύπτεται με πολιτιστικές εκδηλώσεις.  

 Ενδεικτικά, στη Δ.Ε. Καρπενησίου κάθε χρόνο πραγματοποιούνται πολιτιστικές εκδηλώσεις. 

Πιο συγκεκριμένα: Γιορτές Δάσους, Γιορτές Χειμώνα, Ορεινές Απόκριες, Μποτσάρεια, 

http://karp.aua.gr/wp-content/uploads/2019/07/nomos_458919.pdf
http://karp.aua.gr/wp-content/uploads/2019/07/nomos_458919.pdf
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εορτασμός επετείου για την σύγκληση του  Εθνικού Συμβουλίου στις Κορυσχάδες, Δημοτικός 

κινηματογράφος. 

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 

στη Γιορτή του Κάστανου  η οποία γίνεται τον Οκτώβριο στην Αγία Τριάδα 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 Κρίκελλο στο 

χώρο της Πολιτιστικής Λέσχης Αγροπαίδων Έκθεση Φωτογραφίας. Οι πολιτιστικές 

εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα, αφορούν στη Γιορτή του Τσίπουρου στη Δομνίστα, η 

οποία γίνεται την τελευταία Κυριακή του Οκτώβρη, στη Γιορτή Μανιταριού που 

πραγματοποιείται αρχές Μαΐου στο Κρίκελλο, τον εορτασμό της κήρυξης της ένοπλης 

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

κατακτητών στη Δομνίστα, τον εορτασμό της νικηφόρας μάχη των Αιτωλών-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. συγκαταλέγεται μια σημαντική 

εκκλησιαστική συλλογή που φιλοξενείται στον Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στη 

Φουρνά και περιλαμβάνει τις εικόνες του Διονυσίου του εκ Φουρνά και άλλα σημαντικά 

εκκλησιαστικά κειμήλια της περιοχής. 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 και 

το Λαογραφικό Μουσείο Φουρνάς του Συλλόγου Γυναικών.  

Στη Δ.Ε. Προυσού δεσπόζει το καθολικό της Ιεράς Μονής Προυσού, που φιλοξενεί την εικόνα 

της Παναγίας Προυσιώτισσας. Το καθολικό της Μονής χρονολογείται πιθανότατα το 1754, 

ενώ φέρει και τοιχογραφίες του 13ου αιώνα. Η πιθανή χρονολογία ίδρυσης της Μονής 

τοποθετείται το 830 μ.Χ. Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προσκυνηματικά κέντρα όλης 

της Ελλάδας και προσελκύει πλήθος προσκυνητών όλες τις εποχές του χρόνου.  
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2.6.1 Μουσεία 

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 Βουνού: Ένα μουσείο αφιερωμένο σε όλες τις δραστηριότητες του βουνού και 

στους λάτρεις των ορεινών προορισμών. Το πρώτο Μουσείο Βουνού στην Ελλάδα που η 

συλλογή του δημιουργήθηκε από δωρεές ορειβατών, χιονοδρόμων, αθλητών που έχουν 

διακριθεί σε εθνικό και διεθνές επίπεδο στις δραστηριότητες του βουνού.   

Μικρό Μουσείο Εκπαίδευσης Βουτύρου: Στο παλιό σχολείο, ένα πρωτότυπο μουσείο 

ζωντανεύει την ιστορία της εκπαίδευσης, γεμάτο από σχολικά αντικείμενα περασμένων 

δεκαετιών.     

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. 

Λαογραφικό και Ιστορικό 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. 

Μουσείο Ι.Μ. Παναγίας Δομιανίτισσας: Εικόνες του 17ου αιώνα, αντιπροσωπευτικά έργα της 

αγιογραφικής σχολής Φουρνάς και τμήματα τέμπλου του παλιού ναού της Παναγίας 

Δομιανίτισσας φυλάσσονται στο γυναικωνίτη της Ιεράς Μονής. Στο εσωτερικό του ναού 

ξεχωρίζει το εξαιρετικής τέχνης προσκυνητάρι με τη θαυματουργή εικόνα της Παναγιάς και 

το άριστης ξυλογλυπτικής τέχνης επιχρυσωμένο τέμπλο με τις περίφημες εικόνες του. Οι 

υπέροχες τοιχογραφίες- αγιογραφίες και η υπέροχα διακοσμημένη οροφή του δίνουν στον 

ναό μια ιδιαιτερότητα και μοναδικότητα.   

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 Κωνσταντίνο Τσάτσο, πρώτο μεταπολιτευτικά Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας και 

μια από τις πλέον σημαντικές προσωπικότητες στον χώρο των γραμμάτων κατά τον 20ο 

αιώνα, και στον Αλέξανδρο Τσάτσο που έλκουν την καταγωγή τους από την Αγία Τριάδα. 
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Ακόμη, φιλοξενούνται εκθέματα λαογραφικού ενδιαφέροντος του Καραπιπέρειου 

Πνευματικού Ιδρύματος. 

Φαρμακίδειο Λαογραφικό Μουσείο Δομνίστας: Στο μουσείο εκτίθεται πλήθος από παλαιά 

αντικείμενα, αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής, είδη λαϊκής τέχνης και αρχειακό 

φωτογραφικό υλικό.  

Λαογραφικό Μουσείο Άμπλιανης: Μικρό αλλά με σημαντικά εκθέματα το μουσείο 

αποτελείται από αντικείμενα και εργαλεία καθημερινής χρήσης του παρελθόντος.  

Κειμηλιαρχείο Φουρνάς: Φιλοξενεί τις ιστορικής και ανεκτίμητης αξίας εικόνες του 

Ιερομόναχου Διονυσίου του εκ Φουρνά αλλά και άλλα σημαντικά εκκλησιαστικά κειμήλια 

ιδιαίτερης πολιτισμικής αξίας της περιοχής της Δ.Ε. Φουρνάς. Στόχος του Κειμηλιαρχείου 

είναι η ανάδειξη της ιστορίας, του πολιτισμού κα της θρησκευτικότητας της περιοχής. 

Κειμηλιαρχείο Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Κορίτσας: Στον κεντρικό ναό του χωριού, τον Άγιο 

Νικόλαο τον νέο, φυλάσσεται σε λειψανοθήκη του 14ου αιώνα το χέρι του Ευαγγελιστή 

Λουκά αλλά και λείψανα του Αγίου Γεωργίου, της Αγίας Μαρίνας και του Μεγάλου 

Αθανασίου. Ακόμη, φυλάσσονται μεμβράνες, σιγγίλια, βιβλία και ιερά σκεύη στο 

κειμηλιαρχείο του ναού.   

Μουσείο Μοναστηρίου Προυσσού: Στο Μοναστήρι λειτουργεί ενδιαφέρον μουσείο με 

πολλά ιστορικά και θρησκευτικά εκθέματα όπως βιβλία του 15ου και 16ου αιώνα, χειρόγραφα, 

κώδικες, τυπογραφημένα βιβλία, το σπαθί, το όπλο και κάποια προσωπικά αντικείμενα του 

Γεώργιου Καραϊσκάκη, καθώς και πολλά άμφια.  

Μουσείο Σύγχρονης Δημοκρατικής Ιστορίας στα Βελωτά: Το διώροφο πατρικό σπίτι του 

Παύλου Μπακογιάννη στα Βελωτά μετατράπηκε σε Μουσείο Σύγχρονης Δημοκρατικής 

Ιστορίας. Στον πρώτο όροφο διατηρείται αναλλοίωτη η κατοικία όπου έζησε και μεγάλωσε ο 

αείμνηστος πολιτικός Παύλος Μπακογιάννης εκθέτοντας τα προσωπικά αντικείμενα του 

ίδιου και της οικογένειάς του, ενώ στο ισόγειο παρουσιάζεται με χρονολογική σειρά η 

ιστορία της Δημοκρατίας, ξεκινώντας από τη γέννηση του δημοκρατικού πολιτεύματος στην 

Αρχαία Ελλάδα έως και  τη χρονιά που βρισκόταν και αγωνιζόταν για τη Δημοκρατία στα 

έδρανα της Βουλής ο Παύλος Μπακογιάννης. Παράλληλα, θα γίνεται αναφορά σε ιστορικές 

προσωπικότητες που υποστήριξαν το Δημοκρατικό πολίτευμα.  

Αγαθίδειος Βιβλιοθήκη στον Προυσό: Ιδρύθηκε από τον Προυσιώτη δάσκαλο της Ελληνικής 

Γλώσσας στην Αθήνα του Όθωνα και κατόπιν στο Λονδίνο, Αναστάσιο Αγαθίδη. Για 

περισσότερο από μισό αιώνα υπήρξε η μοναδική βιβλιοθήκη της περιοχής της ορεινής 

Αιτωλίας και Ευρυτανίας, ενισχύοντας έτσι τον ήδη εξέχοντα της ρόλο του Προυσού στην 

παιδεία και την πνευματικότητα, τον οποίο κατείχε πριν την Επανάσταση έως και τη δεκαετία 
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του 1970. Τα βιβλία που σώζονται είναι ελληνικά και ξενόγλωσσα  με ποικίλο φιλολογικό, 

φιλοσοφικό και εγκυκλοπαιδικό περιεχόμενο.  

Λαογραφικό Μουσείο Τόρνου: Εγκαινιάστηκε το 2006 και στεγάζεται στον χώρο του πρώην 

δημοτικού σχολείου του χωριού. Οι μουσείο εκτίθενται αντικείμενα του παρελθόντος όπως 

εργαλεία, οικοσυσκευές, αργαλειός, υφαντά, είδη ενδυμασίας και σκεύη οικιακής χρήσης.  

Λαογραφικό Μουσείο Ασπρόπυργου: Αποτελείται από εκθέματα, δείγματα της πολιτιστικής 

κληρονομιάς του χωριού και είναι διάφορα αντικείμενα καθημερινής χρήσης, οικιακού, 

αγροτικού, κτηνοτροφικού και πολεμικού εξοπλισμού καθώς φωτογραφικό και αρχειακό 

υλικό.  

Άγιος 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. 

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.  

 

2.7 Αθλητικές Εγκαταστάσεις  

 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.  

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.  

Σημαντικό είναι ότι υπάρχει «Μνημόνιο Συνεργασίας» με την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού  
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για την ανάδειξη και αξιοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του δήμου με σκοπό την 

προσέλκυση εθνικών ομάδων και αθλητών για τις προπονήσεις τους.    

Στη Δ.Ε. Καρπενησίου λειτουργούν οι παρακάτω αθλητικές εγκαταστάσεις: 

Αθλητικό Κέντρο Προετοιμασίας Καρπενησίου  συνολικού εμβαδού 211.000τμ, 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) 

 

Δημοτικό Κολυμβητήριο Καρπενησίου  το οποίο βρίσκεται στην είσοδο της πόλης, στο 1ο 

χλμ. Καρπενησίου – Λαμίας.  Η έκταση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Καρπενησίου είναι 

συνολικού εμβαδού 5107τ.μ.. και οι εγκαταστάσεις αυτές περιλαμβάνουν πισίνα με 13 

διαδρομές, πισίνα  εκμάθησης κολύμβησης, δύο αίθουσες γυμναστικής, αίθουσα 

γυμναστικής, αποδυτήρια ανδρών – γυναικών- παίδων- κορασίδων, αποδυτήρια ΑΜΕΑ, 

κερκίδες 1000ατόμων, ιατρείο. 

Εθνικό Στάδιο Καρπενησίου το οποίο είναι συνολικού εμβαδού 38.156τ.μ. και οι 

εγκαταστάσεις  περιλαμβάνουν : Κλειστό Γυμναστήριο, Αποδυτήρια-Ντους – W.C., Ιατρείο, 

Χώρος οργάνων , Γήπεδο ποδοσφαίρου με πλαστικό χλοοτάπητα , αποδυτήρια , αίθουσα 

βαρών.  

Αθλητικοί χώροι Γυμνασίου- Λυκείου Καρπενησίου  στο οποίο συμπεριλαμβάνονται ένα 

γήπεδο ποδοσφαίρου με πλαστικό χλοοτάπητα, ένα γήπεδο μπάσκετ, ένα γήπεδο τένις, 

κλειστό γυμναστήριο.   

Τρία Γήπεδα Τένις τα οποία βρίσκονται στο Κεφαλόβρυσο, 3 χλμ. από το κέντρο της πόλης 

του Καρπενησίου.  

Χιονοδρομικό Κέντρο Βελουχίου το οποίο βρίσκεται 12 χλμ από την πόλη του Καρπενησίου 

και διαθέτει συνολικά 18 πίστες σκι διαφορετικών επιπέδων δυσκολίας κυμαινόμενης 

υψομετρικής διαφοράς 1800-2040μ., 7 αναβατήρες, baby lift, εστιατόριο- καφέ.   
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3  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
  

3.1 Γενική Περιγραφή του Εσωτερικού Περιβάλλοντος του Δήμου 

Καρπενησίου. 

3.1.1 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 πολιτικός 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 Εκτελεστική Επιτροπή 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 προσδιορίζεται με βάση τον πληθυσμό και τον 

αριθμό των δημοτικών ενοτήτων. Ο Δήμος Καρπενησίου, σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν. 

3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 47 του Ν.4647/2019, μπορεί να έχει μέχρι 

πέντε (5) έμμισθους Αντιδημάρχους και μέχρι δύο (2) άμισθους Αντιδημάρχους. 
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Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την 

παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του δήμου. Με τις 

τροποποιήσεις στις αρμοδιότητές της από το Ν. 4623/2019, η Οικονομική Επιτροπή 

καθίσταται μαζί με το Δημοτικό Συμβούλιο τα δύο σημαντικότερα συλλογικά όργανα 

διοίκησης του Δήμου. 

Σε Δήμους με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων συγκροτείται 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 Κοινότητες. Όργανα της Κοινότητας είναι το 

Συμβούλιο της Κοινότητας και ο Πρόεδρός του. Το Συμβούλιο της 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 δήμου. 

Οι Κοινότητες διακρίνονται 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.  

3.1.2 Διάρθρωση Υπηρεσιών  

Οι Κεντρικές Υπηρεσίες είναι εγκατεστημένες στην έδρα του Δήµου και περιλαμβάνουν τις 

παρακάτω οργανικές µονάδες οµαδοποιηµένες σε ενότητες συναφούς σκοπού και 

αντικειμένου:  

   ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ 

  1. Γενικός Γραμματέας 

  2. Γραφείο Δημάρχου, Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων 

  3. Γραφείο Ειδικών Συμβούλων 

  4.Νομική Υπηρεσία 

  5. Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας 

  6. Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Κρίσεων – Πολιτικής Προστασίας 

  7.Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 

  8.Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας, που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω 
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γραφεία: 

      α. Γραφείο Επιχειρησιακού Σχεδιασμού  

      β. Γραφείο Αστυνόμευσης 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

1. Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που 

περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία: 

      α. Γραφείο Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

      β. Γραφείο Διαχείρισης Ποιότητας και Προτυποποίησης  

      γ. Γραφείο Διαφάνειας 

      δ. Γραφείο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Μηχανογραφικής Υποστήριξης 

2.Αυτοτελές Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

1. Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομίας που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω 

γραφεία: 

      α. Γραφείο Υποστήριξης Επιχειρηματικής Δραστηριότητας και Απασχόλησης  

     β. Γραφείο Ανάπτυξης και Προώθησης Τουρισμού 

      γ. Γραφείο Φυτικής - Ζωικής Παραγωγής και Αλιείας  

      δ. Γραφείο Κτηνιατρικής και Διαχείρισης Σφαγείων 

      ε. Γραφείο Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων 

 

  ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

1.1 Διεύθυνση   Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών, που περιλαμβάνει ειδικότερα τις 

παρακάνω διοικητικές ενότητες:Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών, που περιλαμβάνει ειδικότερα 

τα παρακάτω γραφεία: 

      α. Γραφείο Γενικού Πρωτοκόλλου 

      β. Γραφείο Δημοτολογίου- Ληξιαρχείου - Θεμάτων Αλλοδαπών γ. Γραφείο Γραμμής 

Δημότη 

1.2Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων, που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω 

γραφεία: 

       α. Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού  

       β. Γραφείο Μισθοδοσίας 

       γ. Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας Προσωπικού δ. Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας 

1.3 Οικονομικό Τμήμα, που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:  
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       α. Γραφείο Προϋπολογισμού 

        β. Γραφείο Λογιστηρίου 

        γ. Γραφείο Προμηθειών και Δημοπρασιών δ. Γραφείο Αποθηκών 

1.4Τμήμα Δημοτικών Προσόδων και Περιουσίας, που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω 

γραφεία: 

       α. Γραφείο Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας 

       β. Γραφείο Δημοτικών Εσόδων, Φόρων και Τελών γ. Γραφείο Ταμείου 

1.5Τμήμα Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), που περιλαμβάνει ειδικότερα τα 

παρακάτω γραφεία: 

       α. Γραφείο Κ.Ε.Π. 

       β. Γραφείο Κ.Ε.Π. – Ε.Κ.Ε. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

   1.Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού, που 

περιλαμβάνει ειδικότερα τις  παρακάτω διοικητικές ενότητες: 

         α.  Γραφείο Γραμματείας 

        1.1Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία: 

         α. Γραφείο Προνοιακών και λοιπών επιδομάτων 

         β. Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων 

         γ. Γραφείο Κοινωνικής Αρωγής 

         δ. Γραφείο Προστασία και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας 

         ε. Βοήθεια στο Σπίτι 

1.2Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία: 

       α. Γραφείο λειτουργίας Παιδικών Σταθμών  

       β. Γραφείο λειτουργίας Μαθητικής Εστίας  

       γ. Γραφείο λειτουργίας Κ.Α.Π.Η. 

1.3 Τμήμα Εκπαίδευσης, Αθλητισμού και   Εθελοντισμού, που περιλαμβάνει τα 

παρακάτω γραφεία : 

       α. Γραφείο Προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων και Διά Βίου Μάθησης 

       β. Γραφείο Δημοτικών Γυμναστηρίων, Κολυμβητηρίου, και αθλητικών εγκαταστάσεων  

       γ.  Γραφείο Σχολικής Μέριμνας 

       δ. Γραφείο Εθελοντισμού και Νεολαίας 

1.4Τμήμα Πολιτισμού και Παιδείας, που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία: 

       α. Γραφείο Βιβλιοθηκών και Παιδείας 
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       β. Γραφείο Μουσείων, Μνημείων και Πολιτισμού  

       γ. Γραφείο Ωδείου και Μουσικής Παιδείας  

       δ. Γραφείο Φιλαρμονικής 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

1.Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές 

ενότητες: 

      α.  Γραφείο Γραμματείας 

1.1Τμήμα Τεχνικών Έργων, που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία: 

      α. Γραφείο Μελετών 

      β. Γραφείο Κατασκευών και Επίβλεψης Έργων 

      γ. Γραφείο Αδειοδοτήσεων, Μεταφορών, Βιομηχανίας και Τεχνικών Εγκαταστάσεων 

1.2Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος, που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία: 

      α. Γραφείο Περιβάλλοντος και Προστατευομένων Περιοχών  

      β. Γραφείο Ενεργειακού και Βιοκλιματικού Σχεδιασμού 

      γ. Γραφείο Πρασίνου 

1.3Τμήμα Μηχανολογικού Εξοπλισμού, που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία: 

      α. Γραφείο Κίνησης Οχημάτων και Μηχανημάτων 

      β. Γραφείο Επισκευών και Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων 

1.4Τμήμα Υποδομών και Δικτύων, που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία: 

      α. Γραφείο Ύδρευσης – Αποχέτευσης  

      β. Γραφείο Συντήρησης Οδικού δικτύου 

      γ. Γραφείο Ηλεκτροφωτισμού και Λειτουργίας Δημοτικών Κτιρίων  

      δ. Γραφείο Διαχείρισης Κοιμητηρίων 

 

2.Αυτοτελές Τμήμα Χωροταξίας και Πολεοδομίας, που περιλαμβάνει ειδικότερα τα 

παρακάτω γραφεία: 

      α. Γραφείο Χωροταξικού Σχεδιασμού 

      β. Γραφείο Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών 

       γ. Γραφείο Ελέγχου Δόμησης 

 

3.Αυτοτελές Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, που περιλαμβάνει ειδικότερα τα 

παρακάτω γραφεία: 

     α. Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 
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     β. Γραφείο Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) 

 

3.1.3 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  

           1. Γραφείο ΚΕΠ Φουρνά   

           2. Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Φουρνά  

           3. Γραφείο Συντήρησης Υποδοµών Φουρνά 

           4. Γραφείο Διοικητικών & Οικονοµικών Θεµάτων Φουρνά 
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3.2 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 Κρίσεων – Πολιτικής Προστασίας: 

Αποστολή του Αυτοτελούς Γραφείου είναι η προετοιμασία σχεδίων διαχείρισης κρίσεων, στα 

πλαίσια των αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στον Δήμο και συντονισμού στην εφαρμογή 

των σχεδίων αυτών στην περίπτωση που τέτοιες κρίσεις λάβουν χώρα 

Aρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού Aνάπτυξης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης: Το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και  Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης 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 
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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. 

Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομίας: Το Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής 

Οικονομίας 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, την παρακολούθηση, αδειοδότηση και εποπτεία των εμπορικών 

δραστηριοτήτων στην περιοχή του Δήμου, την προστασία του καταναλωτή, την προώθηση 

της απασχόλησης και την εφαρμογή ενεργειών τουριστικής ανάπτυξης. Οι συγκεκριμένες 

αρμοδιότητες του Τμήματος στο πλαίσιο της αποστολής του, καθορίζονται από τις ισχύουσες 

διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. 

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών: Η Διεύθυνση 

Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για την τήρηση των 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 Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού: 

Η Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού είναι αρμόδια 

για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, των πολιτικών ισότητας των 
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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 είναι αρμόδια για την λειτουργία των Παιδικών & 

Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου, της Μαθητικής Εστίας καθώς και των Κ.Α.Π.Η και του 

προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του α.91 του ν.4583/2018. 

Στη Διεύθυνση υπάγονται οι βιβλιοθήκες, τα μουσεία, τα ωδεία και η φιλαρμονική του 

Δήμου, των οποίων έχει την ευθύνη εύρυθμης λειτουργίας. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες 

της Διεύθυνσης 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 τον έλεγχο εγκαταστάσεων, την έκδοση 

αδειών εγκαταστάσεων και εγκαταστατών κυρίως στον τομέα των μεταφορών καθώς και για 

την εξασφάλιση βελτιωμένων συνθηκών ασφαλούς μετακίνησης και κυκλοφορίας των 

δημοτών και των οχημάτων τους. Επίσης έχει και την ευθύνη διαχείρισης και συντήρησης 

των οχημάτων του Δήμου. Επιπλέον, είναι αρμόδια για την προστασία και αναβάθμιση του 

τοπικού φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, και για την ενεργειακή 

διαχείριση. Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης υπάγονται και η λειτουργία των υποδομών και 

των δικτύων του Δήμου, η συντήρηση των Κοιμητηρίων και των χώρων πρασίνου. Οι 

συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται 

από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. 

Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Χωροταξίας και Πολεοδομίας: Το Αυτοτελές Τμήμα 

Χωροταξίας και Πολεοδομίας είναι αρμόδιο για την προστασία και αναβάθμιση του 

αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Παράλληλα το Τμήμα είναι αρμόδιο για την 

εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού, την έκδοση και έλεγχο εφαρμογής των 

οικοδομικών αδειών και τον έλεγχο των κατασκευών. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες του 

Τμήματος στο πλαίσιο της αποστολής του, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, 

Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. 
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3.3 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):    

 

Πίνακας 7: Στελέχωση ανά κατηγορία Δήμου Καρπενησίου 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΗΡEΤΟΥΝΤΩΝ 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΙΔΑΧ 

ΥΕ 21 18 

ΔΕ 46 10 

ΤΕ 24 4 

ΠΕ 26 4 

ΣΥΝΟΛΟ 117 36 

 
               
 
 
                Το διάγραμμα που ακολουθεί αποτυπώνει την ανωτέρω σύνθεση του τακτικού προσωπικού:  
 
                           Γράφημα 5: Στελέχωση ανά κατηγορία Δήμου Καρπενησίου 
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                Η κατανομή του προσωπικού σε κλάδους και ειδικότητες  αποτυπώνεται στον πίνακα που  
                ακολουθεί:  
                           Πίνακας 8:  Κατανομή προσωπικού ανά κλάδο και ειδικότητα  

ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

Π.Ε.  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 

Π.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 9 

Π.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 

Π.Ε. ΓΕΩΠΟΝΩΝ  2 

Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4 

Π.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 

Π.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 

Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 4 

Π.Ε. ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 6 

Π.Ε. ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1 

Τ.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 

Τ.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  1 

Τ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4 

Τ.Ε. ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 2 

Τ.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 

Τ.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 7 

Τ.Ε. ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ 1 

Τ.Ε. ΒΡΟΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 4 

Τ.Ε. ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1 

Τ.Ε. ΜΟΥΣΙΚΩΝ 2 

Τ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ Τ.Α. 1 

Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 18 

Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 

Δ.Ε. ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 2 

Δ.Ε. ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ 1 

Δ.Ε. ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 7 

Δ.Ε. ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1 

Δ.Ε. ΒΟΗΘΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 1 

Δ.Ε. ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 1 

Δ.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1 

Δ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ) 1 

Δ.Ε. ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 

Δ.Ε. ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ) 1 

Δ.Ε. ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 6 

Δ.Ε. ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 2 

Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 9 

Δ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ 1 

Δ.Ε. ΕΠΟΠΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΣΧΟΛ. ΚΤΗΡΙΩΝ 1 

Δ.Ε. ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 1 

Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 7 

Υ.Ε. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ 10 

Υ.Ε. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 

Υ.Ε. ΦΥΛΑΚΩΝ 1 

Υ.Ε. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞ. ΧΩΡΩΝ 2 

Υ.Ε. ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 2 
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ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

Υ.Ε. ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 9 

Υ.Ε. ΤΕΧΝΙΤΩΝ 1 

Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ 1 

Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 

Υ.Ε. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ 2 

Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1 

Υ.Ε. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣ. ΧΩΡΩΝ 1 

 
 
 
 

3.4 Το οργανόγραμμα, το εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου  

Το εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου και η διάρθρωση των υπηρεσιών του αποτυπώνονται 

στο κάτωθι οργανόγραμμα. Επισημαίνεται ότι, στο παρακάτω 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.  
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1. Οργανόγραμμα του δήμου 
 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΚΡΙΣΕΩΝΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΣΦΑΓΕΙΩΝ  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΤΙΚΗΣ, 
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 

ΑΛΙΕΙΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΉΜΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ   

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΤΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Δ/ΝΣΗ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝΟΙΚΟΝΟΜ

ΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 

ΠΟΛΙΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ Κ.Ε.Π. 

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΤΜΗΜΑ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ Υ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ   

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑΘΜΟΥ 
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

(ΣΜΑ) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ   

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΔΟΜΗΣΗΣ 
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   3.5 Υλικοτεχνική Υποδομή Δήμου 
 

3.5.1  Οχήματα 

Πίνακας 9: Οχήματα Δήμου Καρπενησίου 

 
Α/Α 

 
Είδος οχήματος 

Αριθ. κυκλοφ. ΜΑΡΚΑ  

1 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ  KHA6520 OPEL 

2 ΙΧΕ KHH6522 HONDA HRV 

3 4X4 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΚΗH6523 MITSUBISHI 

4 ΙΧΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ  KHH6524 FORD WERKE AG 

5 4X4 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΚΗH6525 MAZDA 

6 ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ - ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΚΗH6526 MAN 

7 ΙΧΕ  KHH6527 HYUNDAI ACCENT 

8 ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΚΗH6528 A.KAOYΣΗΣ ΑΕ 

9 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΚΗH6573 MERCEDES AMEA 

10 ΙΧΕ ΚΗH6576 FIAT PANDA 4X4 

11 ΙΧΕ  ΚΗH6577 FIAT PANDA 4X4 

12 ΑΝΟΙΚΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4 
ΛΕΠΙΔΑ ΑΛΑΤΙΕΡΑ  

KHI4353 DAIMLER CHRYSLER 

13 4X4 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 

KHI4360 MAZDA 

14 4X4 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΚΗΙ4361 MITSUBISHI 

15 ΙΧΕ ΚΗΙ4364 FUJI HEAVY SUBARU 

16 4X4 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΚΗΙ4365 TOYOTA 

17 ΙΧΕ ΚΗΙ4368 SUZUKI 

18 4X4 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΛΕΠ-ΑΛΑΤ. KHI4369 TOYOTA 

19 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ  ΚΗI4371 NISSAN CABSTAR 

20 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΚΗI4375 MAN 

21 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 
ΑΝΑΚΥΛΩΣΗΣ  

KHI4376 MERCEDES BENZ AG 

22 ΑΝΟΙΚΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ  ΚΗΥ3759 MERCEDES 

23 ΑΝΟΙΚΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ KHY3761 MERCEDES 

24 ΙΧΕ ΚΗΥ3773 AUDI A.G. 

25 
 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ KHY3774 MERCEDES 

25 4X4 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ KHY3778 MAZDA 

26 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ KHY3780 MERCEDES 

27 4X4 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΛΕΠ-ΑΛΑΤ KHY3781 TOYOTA 

28 4X4 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ KHY3783 MAZDA 

29 4X4 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ KHY3785 TOYOTA 

30 RAV4 KHY3786 TOYOTA 

     31 4X4 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ KHY3787 MAZDA 

32 IXE KHY3790 TOYOTA YARIS 

33 4X4 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ KHY3792 TOYOTA 

34 4X4 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΛΕΠΙΔΑ KHY9356 TOYOTA 

35 ΙΧΕ KHY9381 HYUNDAI MATRIX 

36 ΙΧΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ KHY9388 NISSAN EUROPE F10SAF 

37 ΑΝΟΙΚΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4 ΛΕΠ.- KHY9392 RENAULT 
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ΑΛΑΤ. 

38 4X4 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ KHY9393 MAZDA 

39 ΑΝΟΙΚΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4 ΛΕΠ.-
ΑΛΑΤ. 

KHY9394 RENAULT 

40  IXE ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΚΙ KHY9399 HYUNDAI MOTOR C 

41 ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ KN8468 HONDA Μοτοποδήλατο 

42 ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ KN8568 PEUGEOT Μοτοποδήλατο 

43 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΛΕΠΙΔΑ 
ΑΛΑΤΙΕΡΑ 4Χ4 

ME114328 DAIMLER -UNIMOG 

44 ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ ME114330 JCB VIBROMAX 

45 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ME122725 MERCEDES BENZ AG 
HEPHAESTUS 

46 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΛΕΠΙΔΑ 
ΑΛΑΤΙΕΡΑ 4Χ4 

ME133079 DAIMLER -UNIMOG 

47 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 
ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ 

ME133084 BOBCAT A770 AWD 4WS SS 

48 ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ ME29443 ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ 

49 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ME29478 JCB 

50 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ME34448 BOBCAT 

51 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ME34481 FOREDIL MACCHINE 

52 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ME34484 FOREDIL MACCHINE 

53 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ME34485 KOMATSU 

54 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ME34488 KOMATSU 

55 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ME34505 CASE 

56 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ ME34506 MAN HEPHAESTUS 

57 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ME63016 CATERPILLAR 

58 ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ ME63017 VOLVO 

59 ΣΑΡΩΘΡΟ ME63033 ECOLOGICA 

60 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ME63043 MULTICAR 

61 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ME82614 JOHN DEERE 

62 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ME93856 KOMATSU 

63 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΛΕΠΙΔΑ 
ΑΛΑΤΙΕΡΑ 4Χ4 

ME93877 DAIMLER BENZ-UNIMOG 

64 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ME93883 JCB 

65 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΛΕΠΙΔΑ 
ΑΛΑΤΙΕΡΑ 4Χ4 

ME93896 MULTICAR 
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3.5.2  Μηχανοργάνωση και πληροφοριακά συστήματα 

Πίνακας 10: Πληροφοριακά συστήματα  

 

Ονομασία Συστήματος 
 

Ονομασία Υποσυστήματος 

e-poleodomia ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 

e-ktimatologio ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 

Autocad 2010 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 

ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

ACE ERP Ecm κατασκευή και 
κοστολόγηση 

Πρόγραμμα μελέτης και κοστολόγησης Δημοσίων έργων 

ATLAS ERP Πρόγραμμα μελέτης και κοστολόγησης Δημοσίων έργων 

ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΣ 
ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 

Διαδικτυακή πύλη Δήμου 
Καρπενησίου 

 

Διαδικτυακή πύλη Δήμου Καρπενησίου 

ALFAWARE ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΚΑΙ Ο.Ε. 

ALFAWARE ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ 

ALFAWARE ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

ALFAWARE ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ 

ALFAWARE ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ 

ALFAWARE ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ALFAWARE ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 

ALFAWARE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ALFAWARE ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ  

ALFAWARE ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 

ALFAWARE ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ –ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  

ALFAWARE ΤΕΛΟΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ  

ALFAWARE ΤΑΠ  

ALFAWARE ΚΛΗΣΕΙΣ  

ALFAWARE ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ 

ALFAWARE ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ALFAWARE ΤΕΛΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ –
ΤΗΛΕΜΕΤΑΔΩΣΗ  

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  

www.e-dimos.gr Διαδικτυακή Νομική Βάση Δεδομένων 

www.nomotelia.gr Διαδικτυακή Νομική Βάση Δεδομένων 

www.4412.gr Διαδικτυακή Νομική Βάση Δεδομένων 
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     3.6   Οικονομικά Στοιχεία 
 

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) αποτελούν μία κατηγορία οικονομικών 

μονάδων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά : 

1. Παρέχουν υπηρεσίες και κατασκευάζουν υποδομές που χαρακτηρίζονται ως τοπικά 

δημόσια αγαθά, τα οποία δεν είναι δυνατό να παραχθούν σε ικανοποιητικές ποσότητες ή και 

με την ανάλογη ποιότητα από την αγορά, ούτε μπορούν να τιμολογηθούν με τις κλασσικές 

μεθόδους του ιδιωτικού τομέα. 

2. Δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα, όπως οι επιχειρήσεις. 

3. Αποτελούν φορείς άσκησης δημόσιας εξουσίας σε τοπικό επίπεδο. 

Οι οικονομικοί τους στόχοι επικεντρώνονται κατά συνέπεια σε τρεις κατευθύνσεις: 

- στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους (παραγωγή τοπικών δημόσιων αγαθών) με το 

χαμηλότερο δυνατό κόστος, με βάση ορισμένα πρότυπα ποιότητας, 

- στην εξεύρεση σταθερών και μόνιμων εσόδων που επιτρέπουν την εφαρμογή 

προγραμματικών διαδικασιών. 

- στην εξασφάλιση πλεονάσματος για να επιτευχθεί η υλοποίηση μεσοπρόθεσμων 

αναπτυξιακών στόχων. 

Η ανάλυση της οικονομικής κατάστασης και των προοπτικών του Δήμου Καρπενησίου  

βασίστηκε στους απολογισμούς και τις οικονομικές καταστάσεις του 2017, του 2018 και του 

2019. Επιπλέον, αξιοποιήθηκαν οι επισημάνσεις στελεχών και συνεργατών του Δήμου καθώς 

και η οικονομική και λογιστική τεκμηρίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας. 

Στους απολογισμούς εσόδων - εξόδων των τριών τελευταίων ετών καταγράφονται τα 

οικονομικά στοιχεία που αφορούν τις προτεραιότητες και επιλογές της Δημοτικής Αρχής, την 

άσκηση των αρμοδιοτήτων του Δήμου και γενικά τις δραστηριότητες του. 

 

3.6.1  Μεθοδολογία Οικονομικής Ανάλυσης 

 Απολογισμοί 2017 έως 2019 

Ο νέος τύπος προϋπολογισμού / απολογισμού που ισχύει από το 2005 διαιρείται σε δύο μέρη. Το 

Μέρος Ι περιλαμβάνει τα έσοδα και το Μέρος II τις δαπάνες, μαζί με το αποθεματικό. 

Τα έσοδα ταξινομούνται σε έξι κύριες ομάδες, με κριτήριο την προέλευσή τους, οι οποίες 

υποδιαιρούνται σε κατηγορίες, υποκατηγορίες και είδος εσόδου με βάση το δεκαδικό σύστημα : 

 Τακτικά έσοδα 

Στα Τακτικά έσοδα περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι γενικοί λογαριασμοί. 
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01- Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία. 
 

02- Πρόσοδοι από κινητή περιουσία. 
 

03- Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (έσοδα ανά υπηρεσία). 
 

04- Έσοδα και λοιπά τέλη δικαιώματα και Π.Υ. 
 

05- Φόροι και εισφορές. 
 

06- Έσοδα από επιχορηγήσεις και λειτουργικές δαπάνες. 
 

07- Λοιπά τακτικά έσοδα. 

 Έκτακτα έσοδα 

Στα Έκτακτα έσοδα περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι γενικοί λογαριασμοί. 

11- Εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας. 

12- Επιχορηγήσεις έκτακτες και λειτουργικές δαπάνες. 

13- Επιχορηγήσεις για επενδύσεις. 

14- Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες. 

15- Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα. 

16- Λοιπά έκτακτα έσοδα. 

 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.), που βεβαιώνονται για πρώτη φορά 

Στα έσοδα Π.Ο.Ε περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι γενικοί λογαριασμοί. 

21- Έσοδα Π.Ο.Ε. τακτικά. 

22- Έσοδα Π.Ο.Ε. έκτακτα. 

• Εισπράξεις δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε. (εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά 

το παρελθόν τακτικά και έκτακτα έσοδα) 

Περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι λογαριασμοί. 

31- Εισπράξεις από δάνεια. 

32- Εισπράξεις απαιτήσεων Π.Ο.Ε. 

• Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και επιστροφές χρημάτων 

Περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι γενικοί λογαριασμοί. 

41- Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων. 

42- Επιστροφές χρημάτων 

• Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης 

Περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι γενικοί λογαριασμοί. 

51- Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενων χρήσεων. 

Οι δαπάνες ταξινομούνται σε τέσσερις κύριες ομάδες για κάθε μία εκ των υπηρεσιών που 
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προσφέρει ο Δήμος (π.χ. οικονομικές διοικητικές υπηρεσίες, υπηρεσίες καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού και άλλες) και ακολουθούν την ίδια μεθοδολογία υποδιαίρεσης σε κατηγορίες, 

υποκατηγορίες και είδος εξόδου. Για κάθε υπηρεσία εμφανίζονται οι ακόλουθες δαπάνες. 

• Λειτουργικές δαπάνες χρήσης, έξοδα χρήσης (κωδικός 6) 

Στις λειτουργικές δαπάνες περιλαμβάνονται. 

60- Αμοιβές και έξοδα προσωπικού. 

61- Αμοιβές αιρετών και τρίτων. 

62- Παροχές τρίτων. 

63- Φόροι τέλη. 

64- Γενικά έξοδα. 

65- Πληρωμές για εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης. 

66- Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων. 

67- Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους, παραχωρήσεις, παροχές, 

επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, δωρεές. 

68- Λοιπά έξοδα 

• Επενδύσεις (κωδικός 7) 

71 - Κτίρια, απαλλοτριώσεις, πάγια 

73- Έργα. 

74- Μελέτες πειραματικές εργασίες και έρευνες. 

75- Τίτλοι πάγιας επένδυσης. 

Επιπλέον εκτός των εξόδων ανά υπηρεσία η ταξινόμηση των δαπανών περιλαμβάνει και τις 

ακόλουθες κατηγορίες. 

• Πληρωμές από υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. - λοιπές αποδόσεις - προβλέψεις (κωδικός 8) 

81- Πληρωμές ΠΟΕ. 

82- Λοιπές αποδόσεις. 

85- Προβλέψεις. 

• Αποθεματικό (κωδικός 9) 

91- Αποθεματικό. 

Οι απολογισμοί αυτοί αποτυπώνουν με ακρίβεια τις οικονομικές δραστηριότητες και συναλλαγές 

του Δήμου, αφού έχουν ενσωματώσει τις θεσμικές και νομοθετικές αλλαγές που έχουν 

μεσολαβήσει τα τελευταία χρόνια και επιπλέον έχουν υιοθετήσει σύγχρονες λογιστικές 

προδιαγραφές. Η ανάλυση τους παρέχει συγκεκριμένη εικόνα των προτεραιοτήτων και 

λειτουργιών του. 
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3.6.2 Ανάλυση εσόδων Δήμου Καρπενησίου  

 Η πραγματική οικονομική κατάσταση του Δήμου Καρπενησίου  κατά την περίοδο 2017-2019: 

 Εισπραχθέντα έσοδα 

Ακολούθως παρουσιάζεται ο πίνακας των εισπραχθέντων εσόδων του Δήμου Καρπενησίου για 

τις διαχειριστικές χρήσεις 2017 έως 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία αντλήθηκαν από τους 

απολογισμούς των εσόδων του Δήμου. 

Πίνακας 11: Εισπραχθέντα Έσοδα 2017-2019 Δήμου Καρπενησίου  
 

Εισπραχθέντα Έσοδα 2017-2019 
Δ.ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

 

2017 
 

2018 
 

2019 

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 7.222.736,62 7.186.657,20 6.343.654,65 

 

01 
 

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 
 

215.012,38 
 

225.468,96 
 

216.940,42 
 

02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 41.946,07 44.708,65 28.729,67 

 

03 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 

1.681.210,76 

 

1.614.076,58 

 

1.782.033,72 

 
 

04 

 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

295.159,21 

 
 

264.038,05 

 
 

293.816,47 

05 ΦΟΡΟΙ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ 278.357,33 97.433,60 90.601,18 

 
06 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 
4.480.901,08 

 
4.835.379,73 

 
3.849.320,54 

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 230.149,79 105.551,63 82.212,65 

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 1.714.498,69 3.076.824,92 4.827.826,81 

 
11 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ & 
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

 
10.495,34 

 
9.651,04 

 
13.788,33 

 

 
12 

 

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

 

 

352.178,11 

 

 
300.102,14 

 

 
2.419.795,67 

13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.168.465,08 2.642.997,08 2.312.667,48 

 
14 

 
ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 

 
5.000,00 

 
5.431,22 

 
500,00 

 

15 
 

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ 
 

75.063,57 
 

89.709,46 
 

56.129,41 

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 103.296,59 28.933,98 24.945,92 

 
2 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 

 
136.931,53 

 
198.385,51 

 
162.995,86 

21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 136.411,53 189.815,51 160.945,86 

22 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ 500,00 8.570,00 2.050,00 

 
3 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ 

 
266.106,10 

 
193.957,83 

 
352.017,87 

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 0 0,00 0,00 

 
32 

 
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΕ 

 
266.106,10 

 
193.957,83 

 
352.017,87 

 
4 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 

 
1.653.401,40 

 
1.721.407,97 

 
2.007.195,23 
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41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 1.599.227,91 1.656.629,73 1.715.629,67 

42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 54.173,49 64.778,24 56.390,56 

43 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 
(ΝΟΜΙΚΑ Η’ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) 

0,00 0,00 235.175,00 

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 4.519.349,16 4.111.328,07 3.068.978,56 

 
51 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 
4.519.349,16 

 
4.111.328,07 

 
3.068.978,56 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ       15.513.023,50 16.416.373,93 16.762.668,98 

 
  Γράφημα 6: Εξέλιξη εσόδων Δήμου Καρπενησίου 2017-2019 
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3.6.3  Ανάλυση εξόδων Δήμου Καρπενησίου 

 Η πραγματική οικονομική κατάσταση του Δήμου Καρπενησίου κατά την περίοδο 2017 έως 

2019: 

 Πληρωθέντα έξοδα 

Η πραγματική κατάσταση του Δήμου ως προς τα έξοδα αποτυπώνεται στον εξόδων όπου 

παρουσιάζονται αναλυτικά τα πληρωθέντα έξοδα στην τριετία 2017 έως 2019  και η αναλογία 

τους ως προς τα συνολικά έξοδα. 

Πίνακας 12: Πληρωθέντα έξοδα 2017-2019 Δήμου Καρπενησίου 
 

Πληρωθέντα Έξοδα στο σύνολο 
Δήμου Καρπενησίου 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 8.005.451,70 8.364.851,70 7.353.283,80 

60 
ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 
3.229.640,60 

 
3.317.618,77 

 
3.544.480,23 

61 
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ & 
ΤΡΙΤΩΝ 

 
601.623,48 

 
606.162,27 

 
581.375,45 

62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 1.500.750,37 1.647.183,58 1.423.291,22 

63 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 36.277,83 31.046,42 28.474,07 

64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 232.248,89 228.029,91 207.613,82 

 

65 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΠΙΣΤΗΣ 

 
 

207.495,26 

 
 

208.160,29 

 
 

208.341,65 

66 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 

 
674.354,62 

 
674.709,09 

 
619.410,91 

 

67 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 
ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 

 

1.512.391,51 

 

1.651.941,37 

 

722.343,58 

68 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 10.668,85 0,00 17.952,87 

7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.052.590, 69 2.881.588,41 2.920.176,76 

 
71 

ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 

 
 

120.447,07 

 
 

352.567,74 

 
 

126.427,24 

73 ΕΡΓΑ 788.951,66 2.381.553,89 2.723.805,91 

 
74 

ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

 
 

139.941,96 

 
 

138.486,78 

 
 

63.343,61 

 
75 

ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 
(ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)  

              
   
 
                         3.250,00 

 
 

8.980,00 

  
 

6.600,00 
 

8 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ 

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

 
 

1.907.100,22 

 
 

2.100.955,26 

 
 

2.050.359,81 

81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ 389.365,57 284.918,10 279.033,67 

82 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 1.517.734,65 1.816.037,16 1.771.326,14 
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83 ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
Π.Ο.Ε. 

0,00 0,00 0,00 

85 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ 
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00 0,00 0,00 

 ΣΥΝΟΛΑ 10.965.142,61 13.347.395,37 12.323.820,37 

 

Γράφημα 7 : Εξέλιξη Πληρωθέντων εξόδων 2017-2019 Δήμου Καρπενησίου 
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    3.7   Νομικά Πρόσωπα Δήμου 

 

     Ο Δήμος Καρπενησίου έχει ένα Νομικό Πρόσωπο την Ενιαία Κοινωφελής Επιχείρηση  

     Πολιτισμού, Παιδείας, Προστασίας, Αλληλεγγύης Δήμου Καρπενησίου (Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ.). 

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

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

Καρπενησίου» (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). 

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 – Διαχείρισης υλικών  

-      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 
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συμβούλιο. Από τα μέλη αυτά τουλάχιστον τρεις (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου ή 

της Κοινότητας, τουλάχιστον ένα μέλος εξ αυτών προέρχεται από τη μειοψηφία, ένας (1) είναι 

εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής και 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: 

 Η υλοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» 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). Στόχος 

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. Σκοπός 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.  
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 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. Συγκεκριμένα πραγματοποιούνται 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 λαϊκό 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, στο χώρο του Συνεδριακού Κέντρου 

πραγματοποιείται και ο Δημοτικός Κινηματογράφος. Ακόμη,  της έχει παραχωρηθεί και 

πρώην Παιδικός Σταθμός , στον οποίο στεγάζονται το ΚΔΑΠ και το ΚΔΑΠ –ΜΕΑ.  

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: 

 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. 

 Η συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα από τους πόρους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και Εθνικών Φορέων. 

 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. 
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    4  SWOT ANALYSIS 
 

    4.1  Η χρησιμότητα της SWOT Analysis 
 

Η ανάπτυξη και η προβολή/προώθηση του τουριστικού προϊόντος του Δήμου Καρπενησίου  και η 

αποδοχή, η υιοθέτηση και η εφαρμογή από κάθε ενδιαφερόμενο μέρος που δραστηριοποιείται 

στην περιοχή των δράσεων που αναμένεται να υλοποιηθούν προκειμένου να επιτευχθούν οι 

στόχοι που έχουν τεθεί, υπόκεινται στη δράση ενός συνόλου εσωτερικών και εξωτερικών 

παραγόντων. Οι εν λόγω παράγοντες επιρροής της προοπτικής της τουριστικής ανάπτυξης της 

περιοχής συνδέονται με την αλληλεξάρτηση της τοπικής οικονομίας από την περιφερειακή ή 

εθνική οικονομία και η σε βάθος κατανόηση τους συμβάλλει στην αντίληψη των πραγματικών 

ορίων και των προοπτικών επίτευξης του οράματος της περαιτέρω ενίσχυσης του τουριστικού 

προϊόντος και κατ’ επέκταση της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας της περιοχής το οποίο έχει 

τεθεί από πλευράς Δήμου Καρπενησίου. 

Ένα αποτελεσματικό εργαλείο καταγραφής και ανάλυσης των προαναφερθέντων παραγόντων 

είναι η ανάλυση SWOT, κατά την οποία προσδιορίζονται τα δυνατά (Strengths) και αδύνατα 

(Weaknesses) σημεία του Δήμου Καρπενησίου, καθώς και οι ευκαιρίες (Opportunities) και οι 

απειλές (Threats) που υπάρχουν στο εξωτερικό περιβάλλον και ενδέχεται να επηρεάσουν, θετικά 

ή αρνητικά, τον επιχειρησιακό και στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου. 

Επομένως, ενόψει του παρόντος σχεδίου, η ανάλυση SWOT θα χρησιμοποιηθεί ως μεθοδολογικό 

εργαλείο, προκειμένου να καταγραφούν και εν συνεχεία, να αξιολογηθούν οι παραπάνω 

παράμετροι. Στόχος της SWOT Analysis είναι, αρχικά, ο εντοπισμός και η καταγραφή των ισχυρών 

σημείων ή στρατηγικών πλεονεκτημάτων πάνω στα οποία θα στηριχθεί η αναπτυξιακή πορεία του 

Δήμου καθώς και ο καθορισμός της στρατηγικής που θα ακολουθήσει την επόμενη πενταετία. 

Ακόμη, ο εντοπισμός, η καταγραφή και η κατανόηση των «αδύνατων σημείων» είναι ζωτικής 

σημασίας ώστε να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν οι αντίστοιχες πολιτικές και δράσεις που θα 

συμβάλουν στην αντιμετώπισή τους και θα οδηγήσουν στην αποφυγή των περιορισμών που 

δημιουργούν. Επιπρόσθετα, στο ταχέως μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον που υπάρχει 

σήμερα, παρουσιάζονται συνεχείς ευκαιρίες και κίνδυνοι, που θα πρέπει να αξιολογούνται, να 

λαμβάνονται υπόψη και να αξιοποιούνται ή αντιμετωπίζονται κατά το σχεδιασμό των όποιων 

παρεμβάσεων πολιτικής υπέρ του Δήμου. 

Ειδικότερα, οι δύο πρώτες παράμετροι της SWOT Analysis (Δυνατά και αδύνατα σημεία) 

σχετίζονται με το «εσωτερικό περιβάλλον» και καθορίζονται από την ανάλυση των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών της υπό μελέτη περιοχής. Οι συγκεκριμένες παράμετροι αφορούν αποκλειστικά 

στον προσδιορισμό των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων που πηγάζουν από την υφιστάμενη 
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υποδομή, τις οικονομικές διαρθρώσεις, τα στοιχεία που διαμορφώνουν το οικονομικό περιβάλλον 

και το γενικότερο προφίλ της περιοχής παρέμβασης. Η συλλογή, ανάλυση και επεξεργασία των 

φυσιογνωμικών, οικονομικών και λοιπών στοιχείων, που έχει προηγηθεί, είναι κομβική για την 

ορθή αξιολόγηση και τη σύνοψη των συμπερασμάτων σχετικά με τα δυνατά και αδύνατα σημεία 

που σκιαγραφούν το χαρακτήρα του Δήμου Καρπενησίου.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που συγκροτούν το εσωτερικό περιβάλλον της περιοχής μελέτης, 

εντοπίζονται και εξειδικεύονται οι παράμετροι που συνιστούν τα δυνατά σημεία, τα οποία πρέπει 

να αναπτυχθούν στην περιοχή, καθώς και τα αδύνατα σημεία, τα οποία θα πρέπει να 

περιοριστούν, ώστε να μην αποτελούν εμπόδιο ή ανασταλτικό παράγοντα στη αναπτυξιακή 

πορεία του Δήμου Καρπενησίου. Με ανάλογο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα 

από την ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος, προσδιορίζονται τα βασικότερα από εκείνα τα 

σημεία που διαφαίνεται να αποτελούν ευκαιρίες για ανάπτυξη και τα οποία θα πρέπει να 

εκμεταλλευτεί ο στρατηγικός σχεδιασμός της περιοχής μελέτης, καθώς και οι κίνδυνοι (απειλές) 

που ενδέχεται να αντιμετωπίσει στο μέλλον. 
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    4.2 Διενέργεια Ανάλυσης SWOT 

 

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ - SΤRENGTHS ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ- WEAKNESSES 

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

 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) 

 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 25 χρόνια και οι ξενοδοχειακές 
υποδομές και η ικανοποιητική κατάσταση των υποδομών 
και του εξοπλισμού των υφιστάμενων καταλυμάτων και 
των επιχειρήσεων εστίασης. 

 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. 

 Δραστηριοποίηση πολιτιστικών και αθλητικών 
συλλόγων 

 Υψηλός βαθμός ευαισθητοποίησης του Δήμου και 
των πολιτών προς τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες  

 Αξιοποίηση έμπειρων καταρτισμένων και 
πρόθυμων στελεχών και προσωπικό  

 Συνεχής επιμόρφωση κι βελτίωση του 
προσωπικού  

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

 Αξιοποίηση /ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στη 
λειτουργία των υπηρεσιών  

 Επάρκεια δημοτικών εγκαταστάσεων και 
συγκέντρωση υπηρεσιών  

 Λειτουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης 
Απορριμμάτων  

 Συνεχής εξέλιξη στον τομέα διαχείρισης 
απορριμμάτων σε συνεργασία με τον ΦΟΔΣΑ  

 Υλοποίηση δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης και 
προστασίας (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κέντρο Κοινότητας, 
κλπ) 

 Λειτουργία Γραμμής του Δημότη 

 Αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας και αθλητικών 
εγκαταστάσεων του Δήμου 

 Διοργάνωση πλήθους πολιτιστικών εκδηλώσεων 
διαφορετικής θεματολογίας καθ’ όλη τη διάρκεια του 
χρόνου (μουσική, γαστρονομία, ιστορία, αθλητισμός)  
 

 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. 

 Σταδιακή 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 

 Έλλειψη οργάνωσης και υποδομής στην 
μεταποίηση  και τυποποίηση των προϊόντων της  
πρωτογενούς παραγωγής 

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

 Υστέρηση στην πλήρη αξιοποίηση της δημοτικής 
περιουσίας  

 Υποστελέχωση υπηρεσιών και αδυναμία 
πρόσληψης τακτικού προσωπικού 

 Έλλειψη νομικής υποστήριξης και εξειδικευμένου 
προσωπικού 

 Σοβαρές ελλείψεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό 
και αυξημένες ανάγκες συντήρησης υπάρχοντος  

 Πεπαλαιωμένος μηχανολογικός και τεχνολογικός 
εξοπλισμός  

 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 

 Αξιοποίησης χρηματοδοτικών ευκαιριών  

διαρθρωτικών ταμείων και ανταγωνιστικών 

προγραμμάτων της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 

2020-2024 για όλους τους τομείς (προστασία – ανάδειξη 

του φυσικού περιβάλλοντος, βιώσιμη τοπική ανάπτυξη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής, υγείας και πρόνοιας κ.α.) 

 Αξιοποίηση ΤΠΕ και εισαγωγή τεχνογνωσίας για 

την ανάπτυξη συστημάτων αντιμετώπισης 

περιβαλλοντικών κινδύνων 

 Αξιοποίηση ΤΠΕ για την ανάδειξη πολιτιστικού 

Αποθέματος 

 Αξιοποίηση ιστορικής και πολιτιστικής  

κληρονομίας του Δήμου 

 Προώθηση και ανάπτυξη δράσεων εθελοντισμού 

μέσω ενεργοποίησης της τοπικής κοινωνίας και της 

ανάπτυξης εθελοντικών δικτύων 

 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 πανδημίας)  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  

 Δυνατότητες ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών 
τουρισμού και έλξη νέων ομάδων τουριστών με την 
αξιοποίηση του πλούσιου πολιτιστικού και φυσικού 
αποθέματος και των τοπικών αγροτικών προϊόντων για 
την αύξηση της ελκυστικότητας της περιοχής και 
επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου 

 Η αξιοποίηση της συνεργασίας του με το 
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 

 Η αξιοποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας με την 
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και την Περιφέρεια για την 
ανάδειξη και αξιοποίηση των αθλητικών υποδομών του 
Δήμου  

 Η δυνατότητα της περιοχής για παραγωγή Π.Ο.Π. 

 Ενίσχυση της θετικής εικόνας του τοπικού 
τουριστικού προϊόντος κυρίως όσον αφορά την ποιότητα 
υπηρεσιών και την ποικιλία σχετιζόμενων 
δραστηριοτήτων 

 Αξιοποίηση της διεθνούς τάσης και της αύξηση 

 Περαιτέρω γήρανση πληθυσμού και εγκατάλειψη  

της ενδοχώρας του Δήμου 

 Αύξηση του διεθνούς ανταγωνισμού στην 

τουριστική βιομηχανία. 

 Υποβάθμιση και αλλοίωση του φυσικού και  

οικιστικού περιβάλλοντος. 

 Έλλειψη συλλογικής πολιτιστικής δράσης για την  

ανάδειξη της τοπικής κληρονομιάς του δήμου 

 Αναποτελεσματική εφαρμογή της  

περιβαλλοντικής νομοθεσίας 

 Κίνδυνος περαιτέρω υποβάθμισης των  

περιβαλλοντικών πόρων και της κατάστασης των 

οικοσυστημάτων 

 Εμφάνιση συνεπειών της κλιματικής αλλαγής (πχ.  

 αύξηση της θερμοκρασίας, μείωση υδάτινων πόρων) 

 Χρονοβόρες διαδικασίες για την έγκριση  

περιβαλλοντικών σχεδίων και μελετών 

 Συνεχιζόμενη οικονομική κρίση μετά και από την  

πανδημία που, εκτός των άλλων, επηρεάζει το επενδυτικό 

ενδιαφέρον στην περιοχή. 

 Μειωμένοι εθνικοί πόροι για την υγεία την  

εκπαίδευση και την κοινωνική πρόνοια 

 Αυξημένα επίπεδα γραφειοκρατίας στη χώρα η  

οποία δυσχεραίνει την προσέλκυση Ελλήνων και ξένων 

επενδυτών. 

 Εσωτερική γραφειοκρατία, έλλειψη συντονισμού  

και οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών 

 Αναστολή / Περιορισμός προσλήψεων 

 Μείωση επιχορηγήσεων / χρηματοδοτήσεων/  

Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 

 Συνεχείς μεταβολές στο θεσμικό πλαίσιο 

 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 
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της ζήτησης για εναλλακτικά τουριστικά προϊόντα και 
υπηρεσίες 

 Δυνατότητα συμμετοχής σε ευρωπαϊκά και 
διακρατικά προγράμματα συνεργασίας και μεταφοράς 
γνώσης εμπειρίας και καλών πρακτικών 

 Αξιοποίηση των περιφερειακών στρατηγικών για 
την έξυπνη εξειδίκευση, καταπολέμηση της φτώχιας και 
κοινωνικής ένταξης 

 Αξιοποίηση του μηχανισμού για την 
παρακολούθηση της αγοράς εργασίας 

 Ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας 

 Διαρκής ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών οι 
οποίες συμβάλλουν στην αυτοματοποίηση των 
εσωτερικών διαδικασιών μιας επιχείρησης και στην 
επίτευξη οικονομιών κλίμακας. 

 Διαρκείς καινοτομίες στους τρόπους δικτύωσης 
των επιχειρήσεων οι οποίες συμβάλλουν στην αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας και της αποτελεσματικότητας των 
επιχειρήσεων. 

 Αξιοποίηση / ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στη 
λειτουργία των Υπηρεσιών 

 Οργάνωση υπηρεσιών – εισαγωγή και εφαρμογή 
προτυποποιημένων διαδικασιών 

 Επιμόρφωση, κατάρτιση, ενεργοποίηση 
ανθρώπινου δυναμικού 

 Αντικατάσταση-εμπλουτισμός μηχανο-τεχνικού 
εξοπλισμού 
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5  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ  

 

  5.1  Μεθοδολογία εκπόνησης της Στρατηγικής 

Η Στρατηγική αναφέρεται στον καθορισμό των βασικών μεσο-μακροπροθέσμων στόχων και 

σκοπών ενός οργανισμού, στην υιοθέτηση μιας σειράς πράξεων και στον προσδιορισμό των 

αναγκαίων μέσων και πόρων για την πραγματοποίηση αυτών των σκοπών. Η στρατηγική λαμβάνει 

υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στο εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον του οργανισμού πριν 

καθορίσει την αποστολή του, του αντικειμενικούς στόχους, τις στρατηγικές του επιλογές και τον 

τρόπο υλοποίησης και αξιολόγησης αυτών. 

Η μεθοδολογία εκπόνησης της Στρατηγικής του Δήμου Καρπενησίου  για την περίοδο 2020 – 2023 

βασίζεται στις υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού και εμπνέεται από τις αρχές του ενιαίου 

σχεδιασμού, της συμμετοχής και της αξιολόγησης, ώστε να καλύψει τις ανάγκες για βιώσιμη και 

μακροχρόνια ανάπτυξη του Δήμου. Οι τρεις κύριοι άξονες της διερεύνησης για την εκπόνηση της 

Στρατηγικής είναι οι εξής: 

1. προσδιορισμός των χαρακτηριστικών και του επιπέδου ανάπτυξης στο οποίο βρίσκεται ο 

Δήμος κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, 

2. προσδιορισμός του στόχου, δηλαδή σε ποιο τύπο ή επίπεδο ανάπτυξης επιδιώκει να 

φτάσει, 

3. προσδιορισμός του τρόπου, δηλαδή ποια μέσα θα χρησιμοποιήσει ο Δήμος για να φτάσει 

στο επίπεδο ανάπτυξης που επιδιώκει. 

Επιπλέον, η μεθοδολογική προσέγγιση για την εκπόνηση της Στρατηγικής στηρίζεται κυρίως σε δύο 

αρχές: 

 Στην  κατανόηση  της   φιλοσοφίας,  των  αρχών  και των διαδικασιών υλοποίησης των 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των ΟΤΑ Α΄βαθμού. 

 Στην ενδελεχή έρευνα των ιδιαιτεροτήτων και στην κατανόηση της ταυτότητας του Δήμου. 

Η ανάπτυξη της Στρατηγικής βασίζεται σε ένα ενιαία αποδεκτό μεσο-μακροπρόθεσμο όραμα του 

Δήμου. Το στρατηγικό όραμα παρέχει μια ποιοτική περιγραφή του επιθυμητού μέλλοντος και 

κατευθύνει την ανάπτυξη του καταλλήλου πλαισίου μέτρων σχεδιασμού. Το όραμα εξειδικεύεται 

σε συγκεκριμένους στρατηγικούς στόχους, οι οποίοι δείχνουν τον τύπο της επιθυμητής αλλαγής. Οι 

αλλαγές και οι επιπτώσεις είναι μετρήσιμες και συσχετίζονται με την ιεραρχία των στόχων, 

εστιάζοντας σε κατάλληλα επιλεγμένους δείκτες επιδόσεων. Η διαδικασία της θέσπισης των 

Στρατηγικών Στόχων στηρίζεται σε ένα γενικό πλαίσιο κανόνων που πρέπει να διέπουν το 

περιεχόμενό τους. Συγκεκριμένα οι στόχοι θα πρέπει να είναι υλοποιήσιμοι, συγκεκριμένοι, να είναι 
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φιλόδοξοι, να είναι μετρήσιμοι και να στηρίζονται από τους πολίτες. 

Στην διατύπωση του οράματος και των στρατηγικών στόχων και εν τέλει στην διαμόρφωση της 

Στρατηγικής, καθοριστικό ρόλο παίζει η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου, ο 

καθορισμός των βασικών προβλημάτων, των προκλήσεων και κύριων αναπτυξιακών αναγκών, 

καθώς και ο προσδιορισμός των βασικών δυνατοτήτων (συγκριτικών πλεονεκτημάτων) και 

προοπτικών ανάπτυξης της περιοχής, πάνω στα οποία θα στηριχθεί η οποιαδήποτε ανάπτυξη. 

Η επιλογή των αξόνων και των μέτρων παρέμβασης, των στόχων, καθώς και των δράσεων/ έργων 

που θα περιλαμβάνει η Στρατηγική καθοδηγείται όχι μόνο από την αποτελεσματικότητα, αλλά και 

από την οικονομική αποδοτικότητα. 

Επιπλέον το Όραμα, οι στρατηγικοί στόχοι και οι παρεμβάσεις που θα περιλαμβάνει η Στρατηγική 

πρέπει να υποστηρίζονται από τους πολίτες και τους οικονομικούς και κοινωνικούς φορείς του 

Δήμου : «Ο σχεδιασμός για τους ανθρώπους προϋποθέτει σχεδιασμό με τους ανθρώπους». Μέσω 

της συμμετοχής των πολιτών και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων, οι αποφάσεις υπέρ ή κατά των 

δράσεων / έργων που σχεδιάζονται μπορούν να αποκτήσουν ένα σημαντικό επίπεδο «δημόσιας 

νομιμότητας». Για αυτό και καθ’ όλη την διάρκεια εκπόνησης της Στρατηγικής διενεργείται 

εκτεταμένη διαδικασία διαβούλευσης και επαφών, τόσο σε επίπεδο υπηρεσιών του Δήμου 

(Δημοτικό Συμβούλιο, προσωπικό του Δήμου), όσο και με τους πολίτες τους επιχειρηματίες και τους 

τοπικούς κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς. Γενικότερα, η διαδικασία αυτή τροφοδοτεί  

διάφορα επιμέρους κεφάλαια του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου, τόσο με στοιχεία όσο 

και με γενικότερο προβληματισμό και προτάσεις. 

 

5.2 Η Αποστολή, το Όραμα και οι Αρχές του Δήμου Καρπενησίου  
 

Ο Δήμος Καρπενησίου ως πρωτοβάθμιος Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ασκεί αρμοδιότητες 

σε τοπικό επίπεδο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Η Δημοτική Αρχή διευθύνει και 

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

στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας 

ζωής της τοπικής κοινωνίας, συνεπικουρούμενη από τα Νομικά Πρόσωπα που έχει συστήσει ή/ 

και συμμετέχει. 

Η Αποστολή του Δήμου, ως ΟΤΑ α΄ βαθμού, καθορίζεται από τον Κώδικα Δήμων και αναφέρεται 

στη «διευθέτηση και ρύθμιση όλων των Τοπικών Υποθέσεων, και την παροχή δημόσιων αγαθών και 

υπηρεσιών για την ικανοποίηση αναγκών των κατοίκων και των τοπικών φορέων, με απώτερο σκοπό 

τη βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, σύμφωνα με τις αρχές της Επικουρικότητας και της 
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Εγγύτητας, με στόχο την προστασία του Περιβάλλοντος, την Ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των 

συμφερόντων και της Ποιότητας Ζωής της Τοπικής Κοινωνίας» (Ν. 3463/06, άρθρο 75, παρ.1). 

Το όραμα αποτελεί τη γενική κατεύθυνση της αναπτυξιακής στρατηγικής που επιλέγει να 

εφαρμόσει ο Δήμος, διατυπώνοντας συνοπτικά την μελλοντική επιθυμητή κατάσταση του Δήμου, 

ως γεωγραφικής μονάδας και ως οργανισμού, για την επόμενη μεσο-μακροπρόθεσμη περίοδο. 

Το Όραμα του Δήμου Καρπενησίου για την περίοδο 2020-2023, το οποίο έχει ως στόχο να επιτύχει 

την ευρύτερη δυνατή κοινωνική συναίνεση, διατυπώνεται ως εξής: 

«Η δημιουργία ενός δήμου ο οποίος θα καταφέρει να συνδυάσει τις σύγχρονες τάσεις, με την 

ιστορία της περιοχής, θα αξιοποιήσει τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα (φυσικό περιβάλλον, 

πολιτισμό, φυσιογνωμία και τουρισμό) και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες όλων όσων ζουν, 

δραστηριοποιούνται και επισκέπτονται τον Δήμο, θα προάγει την διαφάνεια και την ποιότητα των 

υπηρεσιών του, θα ενισχύσει την κοινωνική συνοχή, την επιχειρηματικότητα και την προστασία 

του περιβάλλοντος,  θα εξασφαλίζει την βιωσιμότητα των πόρων του και την ευημερία των δημοτών του, 

θα αποτελεί ένα σύγχρονο, φιλικό, συμμετοχικό, λειτουργικό και ελκυστικό δήμο» 

Οι γενικές αρχές πάνω στις οποίες θα στηρίξει ο δήμος το όραμα και την αποστολή του είναι: 

1. Η διαρκής βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου. 

2. Η ενεργοποίηση των πολιτών και ενθάρρυνση τους για συμμετοχή στα δημοτικά δρώμενα. 

3. Την ευαισθητοποίηση των κατοίκων ώστε να κατανοήσουν την αξία του περιβαλλοντικού και 
πολιτιστικού πλούτου του Δήμου, ως ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στην οικονομική 
ανάπτυξη του Δήμου. 

4. Η εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, μέσω της αναβάθμισης και 
επέκτασης των δικτύων και δομών κοινωνικής φροντίδας, δημιουργώντας ένα πλέγμα 
κοινωνικών παροχών και αλληλεγγύης απαραίτητο για την αντιμετώπιση των συνεπειών της 
οικονομικής κρίσης. 

5. Η τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της έξυπνης εξειδίκευσης και την σύνδεσή 
τους με τους τομείς προτεραιότητας. 

6. Η επίτευξη βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και η διαρκής ενίσχυση και υποστήριξη της τοπικής 
ανταγωνιστικότητας, μέσω της αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής 
(πολιτισμός, φυσικό περιβάλλον, τουρισμός και ιστορία) την κατάλληλη προβολή, προώθηση 
και αξιοποίησή τους.  

7. Η ανταπόκριση στις ανάγκες των πολιτών και την ισότιμη εξυπηρέτηση όλων, χωρίς 
διακρίσεις. 

8. Η συνεχής βελτίωση του τοπικού ανθρώπινου κεφαλαίου σε συνδυασμό με βιώσιμη 
προώθηση της απασχόλησης. 

9. Η αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος και της εικόνας της πόλης με την υιοθέτηση 
ολοκληρωμένων παρεμβάσεων στους δημόσιους χώρους και στο κτιριακό απόθεμα, δημόσιο 
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και ιδιωτικό. 

10. Την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με τοπικούς αλλά και υπερτοπικούς κοινωνικούς, 
πολιτιστικούς και επιχειρηματικούς φορείς. 

11. Η χρηστή και διαφανή διαχείριση των οικονομικών και της περιουσίας του Δήμου. 

 

 

5.3  Καθορισμός της Στρατηγικής του Δήμου Καρπενησίου  2020-2023 
 

Η Στρατηγική για την βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου Καρπενησίου για την περίοδο 2020-2023, 

αποτελεί ένα συνεκτικό σύνολο στόχων και πολιτικών, που αποσκοπούν στην εκπλήρωση της 

αποστολής και στην επίτευξη του οράματός του και διαμορφώνεται στη βάση κατάλληλων 

εσωτερικών επιλογών που θα συμβάλλουν στην επιτυχή προσέγγιση των ζητημάτων βιώσιμης 

τοπικής ανάπτυξης. 

Ο Δήμος Καρπενησίου  για την δημοτική περίοδο 2020-2023 καλείται να σχεδιάσει τον στρατηγικό 

και επιχειρησιακό του προγραμματισμό σε ένα περιβάλλον δυσχερές, οριζόμενο από την 

οικονομική κρίση και ύφεση, την πανδημία, από ασφυκτική χρηματοδοτική πολιτική και 

περιορισμένες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, καθώς και να ανταπεξέλθει στις αυξημένες 

αρμοδιότητες που έχουν συγκεντρωθεί μέσω των διοικητικών μεταρρυθμίσεων, με 

περιορισμένους ανθρώπινους πόρους. Καλείται λοιπόν από τη μια μεριά να συμβάλει στη 

διαμόρφωση των προϋποθέσεων αντιμετώπισης της κοινωνικής και ανθρωπιστικής κρίσης και την 

ανάκαμψη της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης και από την άλλη να αναβαθμίσει το ρόλο 

του και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών του προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες 

και τα αιτήματα των πολιτών και συνεπώς να εκπληρώσει την αποστολή του. 

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 τον προώθηση του πολιτισμού, του αθλητισμού, της ψυχαγωγίας, της κοινωνικής πρόνοιας και 

την αναζωογόνηση του αγροτικού χώρου. Για την υλοποίηση των στόχων του δημιουργοί ισχυρές 

συμμαχίες και ενεργεί για την συμμετοχή του σε εθνικά και διακρατικά δίκτυα πόλεων. 

Παράλληλα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες αναπτυξιακού ρόλου στην ευρύτερη περιοχή. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η Στρατηγική του Δήμου Καρπενησίου 2019-2023, 

επικεντρώνεται στις παρακάτω αναπτυξιακές προτεραιότητες: 

i. την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της περιοχής 

ii. την ικανοποίηση των αναγκών των αποδεκτών των υπηρεσιών του δήμου 
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iii. την αναβάθμιση της διοικητικής του ικανότητας 

iv. τη βελτίωση της οικονομικής του κατάστασης 

Ειδικότερα για τη δημοτική περίοδο 2020-2023, οι προτεινόμενοι άξονες του στρατηγικού 

σχεδιασμού είναι οι ακόλουθοι: 

        
       Άξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής  

Το περιβάλλον αποτελεί αναπόσπαστη συνιστώσα οποιασδήποτε ολοκληρωμένης 

αναπτυξιακής προσπάθειας συντελείται σε τοπικό ή υπερτοπικό επίπεδο με όρους 

αειφορίας. Με την έννοια «Περιβάλλον» σχετίζονται άμεσα όλα τα θέματα που αφορούν 

κυρίως την ενέργεια, την κλιματική αλλαγή, τους φυσικούς πόρους, τα υγρά και στερεά 

απόβλητα και το χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό. Η ποιότητα πρέπει να αποτελέσει 

κεντρική συνιστώσα των δράσεων που στοχεύουν στην ορθολογική διαχείριση των φυσικών 

πόρων προς όφελος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και στην παροχή υψηλού επιπέδου 

τουριστικών υπηρεσιών, αξιοποιώντας και αναβαθμίζοντας τις υφιστάμενες υποδομές και 

αξιοποιώντας με τον απαιτούμενο σεβασμό τον φυσικό πλούτο, την ιστορική και πολιτιστική 

κληρονομιά της περιοχής. 

 

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

Ο συγκεκριμένος άξονας είναι πολύ μεγάλης σημασίας για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος οποιουδήποτε Δήμου. Στοχεύει στην ενίσχυση της κοινωνικής μέριμνας, στην 

υιοθέτηση πολιτικών εθελοντισμού, μέτρων για την υγεία, την παιδεία, τον αθλητισμό, τη 

δια βίου μάθηση και τον Πολιτισμό. Η ενίσχυση και βελτίωση των παραπάνω τομέων με την 

παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους πολίτες, θα οδηγήσει σε πολίτες οι οποίοι 

θα ζουν σε ένα δήμο που προσφέρει υψηλή ποιότητα ζωής και στους οποίους θα δίνεται η 

δυνατότητα να αναπτυχθούν και να ολοκληρωθούν σαν άνθρωποι.  

 

Άξονας 3: Τοπική οικονομία και απασχόληση  

Η σημασία του άξονα αυτού γίνεται άμεσα κατανοητή αν αναλογιστούμε τις συνέπειες της 

βαθιάς οικονομικής κρίσης στην οποία βρίσκεται η χώρα μας, η οποία έχει ως συνέπεια το 

κλείσιμο μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων, τη συρρίκνωση της τοπικής και εθνικής οικονομίας 

αλλά και την εκτόξευση της ανεργίας σε πολύ μεγάλα ποσοστά. Τα μέτρα του άξονα αυτού 

στοχεύουν στην τοπική βιώσιμη ανάπτυξη, στην προσέλκυση επενδύσεων, στην αύξηση 

θέσεων εργασίας και στη δημιουργία ενός θελκτικού περιβάλλοντος επιχειρηματικότητας και 
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απασχόλησης. Με την επίτευξη των παραπάνω στόχων ο Δήμος Καρπενησίου θα εξελιχθεί σε 

ένα Δήμο ο οποίος θα προσφέρει ευημερία αλλά και οικονομική και επαγγελματική 

ασφάλεια στους Δημότες του αυξάνοντας έτσι και τη δυναμική του. 

 

Άξονας 4: Διακυβέρνηση και οικονομική – διοικητική λειτουργία του Δήμου  

Περιλαμβάνει τη γενική οργάνωση και λειτουργία του δήμου ως οργανισμού καθώς και το 

επίπεδο συνεργασιών και ανάπτυξης δράσεων στρατηγικού χαρακτήρα με τα υπόλοιπα 

νομικά του πρόσωπα. Στοχεύει στην ισόρροπη ανάπτυξη δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων, 

στην βελτίωση της λειτουργικότητας των δημοτικών υπηρεσιών και την προσαρμογή τους 

στις κοινωνικοοικονομικές διεθνείς και εθνικές συνθήκες. Ακόμη στοχεύει σε οριζόντιες 

δράσεις και υποστηρικτικές λειτουργίες για τη βελτίωση των σχέσεων με τους πολίτες αλλά 

και τους υπολοίπους εξυπηρετούμενους φορείς, όπως επιχειρήσεις και άλλου είδους 

συλλογικότητες και στην ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους ΟΤΑ και φορείς. 
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Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δήμου Καρπενησίου 

2020 -2023 
 

 
Άξονας 1: 

Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 
 
 

Μέτρο1.1 
Οικιστικό Περιβάλλον 

 
Μέτρο 1.2 

Προστασία, αξιοποίηση και 
διαχείριση φυσικού 

περιβάλλοντος 

 
Μέτρο 1.3 

Καθαριότητα και διαχείριση 
απορριμμάτων 

 

 
Μέτρο 1.4 

Ύδρευση- Αποχέτευση 

 

Άξονας 2: 
Κοινωνική Πολιτική 

Αθλητισμός, Πολιτισμός,  
Παιδεία, Εθελοντισμός  

 
 

                                    Μέτρο 2.1 
                         Κοινωνική Πρόνοια 
 

Μέτρο 2.2 
Παιδεία – Εκπαίδευση και δια βίου 

μάθηση 
 

Μέτρο 2.3 
Πολιτισμός 

 
Μέτρο 2.4 

Αθλητισμός 

 

Άξονας 3: 

Τοπική Οικονομία - Ανάπτυξη - 
Απασχόληση 

 
 

 
Μέτρο 3.1 
Τουρισμός 

 
 
 

Μέτρο 3.2 
Αγροτική ανάπτυξη 

 

 
Μέτρο 3.3 

Ενίσχυση της τοπικής 
επιχειρηματικότητας 

 
Άξονας 4: 

Διακυβέρνηση και οικονομική – διοικητική 
λειτουργία του Δήμου 

 

 
Μέτρο 4.1 

Διαδικασίες οργάνωσης, διοίκησης και ενίσχυση 
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 

(ΤΠΕ) 
 

 
Μέτρο 4.2 

Διαδικασίες βελτίωσης της σχέσης του Δήμου με 
τους πολίτες (ηλεκτρονική διακυβέρνηση) 

 
 
 

Μέτρο 4.3 
Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του 

Δήμου και του Νομικού Προσώπου 

 

Μέτρο 1.5 
Υποδομές Μεταφορών 

–Οδικό Δίκτυο 

Μέτρο 2.5 
Εθελοντισμός- Φιλοζωία 

 

Μέτρο 3.4 
Προώθηση της 
απασχόλησης 

 

Μέτρο 1.6 

Ασφάλεια και Πολιτική - 
Προστασία 

Μέτρο 4.5 
Ενίσχυση της εξωστρέφειας του Δήμου - 

Ανάπτυξη συνεργασιών 

 
 

 

Μέτρο 4.4 
Οικονομική λειτουργία και διαχείριση 
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5.4  Οι άξονες και τα μέτρα του προγράμματος 

Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 

Α.Α ΜΕΤΡΑ Α.Α ΣΤΟΧΟΙ 

 
 
 
 
 

 
1.1. 

 
 
 
 
 

Οικιστικό 

Περιβάλλον 

1.1.1 
Ολοκλήρωση Χωροταξικού και Γενικού 
Πολεοδομικού  σχεδιασμού 

 
1.1.2 

Ολοκληρωμένες πολεοδομικές παρεμβάσεις και αστικές 

αναπλάσεις 

 
1.1.3 

Βελτίωση, επέκταση κοινόχρηστων – ελεύθερων χώρων 

(χώροι πρασίνου, πλατείες, βιοκλιματικός σχεδιασμός, 

κλπ) 

1.1.4 
Βελτίωση, ενεργειακή αναβάθμιση, νομιμοποίηση – 

τακτοποίηση δημοσίων κτιρίων και εγκαταστάσεων. 

 
 
 
 
 
 

 
1.2. 

 
 
 

Προστασία, 

αξιοποίηση και 

διαχείριση 

φυσικού 

περιβάλλοντος  

1.2.1 

 

Αξιοποίηση ΑΠΕ, εξοικονόμηση ενέργειας, διαχείριση 

υδάτινων πόρων 

 

1.2.2 

Προστασία διαχείριση και ανάδειξη οικολογικά 

ευαίσθητων περιοχών (NATURA 2000, οικοσυστημάτων 

και της βιοποικιλότητας). 

1.2.3 Προστασία δασικής, βοσκοτόπων και γεωργικής γης 

1.2.4 
Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση πληθυσμού σε θέματα 

προστασίας περιβάλλοντος 

 
 
 
 
 
 

1.3. 

 
 
 
 
 
 

Καθαριότητα 

και διαχείριση 

απορριμμάτων 

1.3.1 
Εκσυγχρονισμός και βελτίωση των υποδομών 

καθαριότητας και εξοπλισμού διαχείρισης απορριμμάτων 

 
1.3.2 

Δημιουργία – επέκταση υποδομών και εξοπλισμού για 

την τριτοβάθμια επεξεργασία αποβλήτων 

1.3.3 
Μείωση – επαναχρησιμοποίηση – ανακύκλωση στερεών 

αποβλήτων 

1.3.4 
Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση πολιτών σε θέματα 

διαχείρισης απορριμμάτων και ανακύκλωσης 

1.3.5 
Μείωση  κόστους συλλογής και διαχείρισης αστικών 

αποβλήτων. 

 
 
 

 
 

1.4.1 
Ορθολογική διαχείριση υδάτινων πόρων – Εξασφάλιση 

επάρκειας και ποιότητας νερού. 
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1.4 

Ύδρευση- 

Αποχέτευση 

1.4.2 
Βελτίωση, επέκταση και εκσυγχρονισμός δικτύων 

Ύδρευσης  και αποχέτευσης 

 
 
 

1.5 

 
 

Υποδομές 

Μεταφορών 

–Οδικό 

Δίκτυο  

 

1.5.1 
Βελτίωση και συντήρηση συγκοινωνιακών συνδέσεων – 

Υποδομών και δημοτικού δικτύου  

1.5.2 
Ενίσχυση   δημοτικής  συγκοινωνίας 

 
1.5.3 

Αντιμετώπιση προβλημάτων, κυκλοφορίας , οδικής 

ασφάλειας και στάθμευσης. 

 
 

1.6 

 
 

Ασφάλεια και 

Πολιτική 

προστασία 

1.6.1 
Διαχείριση   κινδύνων, έκτακτων καταστάσεων και 

φυσικών καταστροφών 

1.6.2 
Ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών πολιτικής 

προστασίας 

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

Α.Α ΜΕΤΡΑ Α.Α ΣΤΟΧΟΙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
2.1 

 

 
 
 
 
 
 
Κοινωνική 
Πρόνοια – 
Κοινωνική 
συνοχή  

2.1.1 
 Δημιουργία νέων και  βελτίωση – επέκταση των 

υφιστάμενων  δομών και υπηρεσιών κοινωνικής 

φροντίδας και μέριμνας 

 
2.1.2 

Ανάπτυξη δράσεων πρόληψης και προαγωγής της δημόσιας 

υγείας του πληθυσμού σε συνεργασία με τους 

αρμόδιους φορείς υγείας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

 
2.1.3 

Εφαρμογή πολιτικών και συμμετοχή σε δράσεις και 

προγράμματα που στοχεύουν στην μέριμνα, υποστήριξη, 

φροντίδα και κοινωνική ενσωμάτωση ευπαθών κοινωνικών 

ομάδων 

 

  
2.1.4 

Δράσεις για την ισότητα των φύλων και την προστασία 

οικογένειας και παιδιού 
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2.1.5 

Δράσεις συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης των 

πολιτών 

 
 
 
 

2.2. 

 

 
 
 
 
Παιδεία – 

Εκπαίδευση 

και δια βίου 

μάθηση 

 
2.2.1 

Συντήρηση - αναβάθμιση υφιστάμενων σχολικών 

μονάδων 

 

 

2.2.2 
 

 

Υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων - προγραμμάτων 

επαγγελματικής κατάρτισης ενηλίκων 

 
 
 
 
 

2.3 

 
 
 
 
 

Πολιτισμός 

 
2.3.1 

Βελτίωση υποδομών πολιτισμού - Προστασία, 

ανάδειξη και αξιοποίηση  

 
2.3.2 

Προβολή της τοπικής ιστορικής, πολιτιστικής 

κληρονομιάς και παράδοσης του Δήμου 

2.3.3 
Ενίσχυση σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας - 
Καθιέρωση νέων πολιτιστικών θεσμών – ενίσχυση των 
υφιστάμενων 

 
2.3.4 

 

Αδελφοποιήσεις με άλλους δήμους  

 
 

 
2.4 

 
 

 
Αθλητισμός 

2.4.1 
Ανάπτυξη και βελτίωση υπηρεσιών και υποδομών 

αθλητισμού 

2.4.2 
Ανάδειξη  αθλητικής ιδέας και αθλητικών εκδηλώσεων  

 
2.4.3 

Εξασφάλιση οικονομικής βιωσιμότητας αθλητικών 

εγκαταστάσεων και δράσεων και περαιτέρω ενίσχυσής 

τους. 

 
 
 
 

2.5 

 
 
 

Εθελοντισμός – 
Φιλοζωία  

 

2.5.1 

Ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας για την ανάπτυξη της 

αλληλεγγύης και του εθελοντισμού - Ανάπτυξη 

δικτύων εθελοντισμού και συνεργασίας φορέων 

 
2.5.2 

Διαχείριση αδέσποτων ζώων  

Άξονας 3 : Τοπική Οικονομία- Ανάπτυξη- Απασχόληση 

Α.Α ΜΕΤΡΑ Α.Α ΣΤΟΧΟΙ 
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3.1 

 
 
 
 
 
 
 

 
Τουρισμός 

3.1.1 Προώθηση υφιστάμενων μορφών τουρισμού – Ανάδειξη  
ειδικών  μορφών τουρισμού. 

 
3.1.2 

Ενίσχυση του παρεχόμενου τουριστικού προϊόντος και 

βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 

 

3.1.3 

Στοχευμένες δράσεις για την τουριστική προβολή και τη 

βελτίωση της ελκυστικότητας του Δήμου ως τουριστικού 

προορισμού 

 

3.1.4 

Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση φυσικών και 

πολιτιστικών πόρων, καθώς και των τοπικών προϊόντων για 

την ανάπτυξη του τουρισμού 

 
 
 
 
 
 
 

3.2 

 
 
 
 
 
 

 
Αγροτική 

ανάπτυξη 

 
3.2.1 

Δημιουργία και βελτίωση αγροτικών υποδομών και 

προσβάσεων - Αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμός του 

αγροτικού τομέα και της αγροτικής οικονομίας της 

περιοχής. 

 
3.2.2 

Σύνδεση τουρισμού με αγροτική παραγωγή και πρωτογενή 

τομέα – Προβολή, προώθηση και αξιοποίηση των τοπικών 

αγροτικών προϊόντων 

 
 

3.2.4 

Ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων του αγροτικού 

πληθυσμού 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 

 
 
 
 
 
 
 

Ενίσχυση της 

τοπικής 

επιχειρηματικότη 

τας 

3.3.1 Στήριξη της τοπικής επιχειρηματικής δραστηριότητας 

3.3.2 Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 

3.3.3 Ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού 

 
3.3.4 

Ενίσχυση του παραγωγικού ιστού, της ανταγωνιστικότητας 

και της εξωστρέφειας της τοπικής οικονομίας 

 

 
3.3.5 

Προώθηση της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών με 

την δημιουργία δομών και συνεργασιών με ερευνητικά 

ιδρύματα και σύνδεση με τη στρατηγική και τις 

κατευθύνσεις της Έξυπνης Εξειδίκευσης 
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3.4 

 

 
Προώθηση της 

Απασχόλησης 

 
3.4.1 

Συμμετοχή του Δήμου σε ενεργητικές πολιτικές 

απασχόλησης (π.χ. Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης, 

κοινωφελής εργασία ) 

 
3.4.2 

Ανάπτυξη συνεργασίας του Δήμου με τις  τοπικές 

επιχειρήσεις και παραγωγικού φορείς  για την 

αντιμετώπιση της ανεργίας. 

Άξονας 4 : Διακυβέρνηση και οικονομική- διοικητική  
λειτουργία του Δήμου 

Α.Α ΜΕΤΡΑ Α.Α ΣΤΟΧΟΙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 

 
 
 
 
 
 

 
Διαδικασίες 

οργάνωσης, 

διοίκησης και 

ενίσχυση 

τεχνολογιών 

πληροφορικής 

και επικοινωνιών 

(ΤΠΕ) 

 

4.1.1 

Πραγματοποίηση δράσεων για την απλούστευση και 

βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών και λειτουργιών 

των υπηρεσιών 

 

4.1.2 

Δράσεις για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας, 

αποτελεσματικότητας και συνεργασίας μεταξύ υπηρεσιών 

και Νομικού Προσώπου του Δήμου 

 

4.1.3 

Αναβάθμιση των διαδικασιών προγραμματισμού, 

παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων του 

Δήμου 

 

4.1.3 

Επέκταση και αναβάθμιση των υποδομών Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και επικοινωνιών και πληροφοριακών 

συστημάτων 

 
4.1.4 

Ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών – ψηφιακών υπηρεσιών και 

ψηφιακού περιεχομένου για συνεχή ενσωμάτωση των ΤΠΕ 

 
 
 
 

4.2 

Διαδικασίες 

βελτίωσης της 

σχέσης του 

Δήμου με τους 

πολίτες 

(ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση) 

 

4.2.1 

Αποτελεσματικότερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των 

πολιτών και των επισκεπτών μέσω της αξιοποίησης 

ψηφιακών δεδομένων και υπηρεσιών 

 

4.2.2 

 
Ανάπτυξη συστημάτων αλληλεπίδρασης Δήμου – Δημοτών 

στη λογική των «Έξυπνων» Πόλεων 

 
 
 

 
4.3 

Ανάπτυξη του 

ανθρώπινου 

δυναμικού και 

της υλικοτεχνικής 

υποδομής του 

Δήμου και του 

Νομικου 

Προσώπου 

4.3.1 
Κατάρτιση και συνεχής επιμόρφωση του ανθρώπινου 

δυναμικού 

 
 

 
4.3.2 

 

 
Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των κτιριακών 

εγκαταστάσεων, λοιπών υποδομών και του μηχανολογικού 

εξοπλισμού 
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4.4 

 

Οικονομική 

λειτουργία και 

διαχείριση 

 

4.4.1 

Δράσεις για την αποδοτικότερη και καλύτερη οικονομική 

διαχείριση του Δήμου και του Νομικού Προσώπου του και 

υιοθέτηση διαδικασιών συστηματικού ελέγχου και 

αξιολόγησης των χρηματοοικονομικών λειτουργιών 

4.4.2 Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας του Δήμου 

 
 
 

4.5 

Ενίσχυση της 

εξωστρέφειας 

του Δήμου - 

Ανάπτυξη 

συνεργασιών 

 
 
 

4.5.1 

 

Αύξηση της συμμετοχικότητας σε δίκτυα και ανάπτυξη 

συνεργασιών με άλλους δημόσιους, ιδιωτικούς και 

κοινωνικούς φορείς σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο 
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5.5  Ευκαιρίες Ανάπτυξης μέσα από το Εθνικό και Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό 
Πλαίσιο   
Ως γνωστό, οι βασικές πηγές των εσόδων των ΟΤΑ είναι η κρατική επιχορήγηση, οι τοπικοί 

φόροι, τα τέλη, δικαιώματα και εισφορές, τα έσοδα από επιχειρηματική δράση, από τη 

δημοτική περιουσία και από δανεισμό. Οι κρατικές επιχορηγήσεις αποτελούν βασική πηγή 

χρηματοδότησης των δαπανών της τοπικής αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα και διεθνώς. Με 

δεδομένο ότι τα έσοδα και οι επιχορηγήσεις των Δήμων είναι περιορισμένα, καλούνται οι 

τοπικές διοικήσεις να έχουν μια πολύ καλή γνώση των δυνητικών πηγών εύρεσης ή 

διεκδίκησης χρηματοδοτήσεων, ώστε να είναι σε θέση να σχεδιάζουν και υλοποιούν τις 

απαραίτητες αναπτυξιακές δράσεις. 

 

      Εθνικοί & Ευρωπαϊκοί Πόροι 

Σε ότι αφορά τις χρηματοδοτήσεις από εθνικούς πόρους, οι Δήμοι μπορούν να 
ανατρέξουν στα τρέχοντα και επόμενα προγράμματα: 

- Υπουργείο Εσωτερικών, Νέο Πρόγραμμα Έργων και Δράσεων Ανάπτυξης και 
Αλληλεγγύης στην Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» 

- Πράσινο ταμείο (Αστική αναζοωγόννηση, Τοπικά χωρικά σχέδια, Κοινόχρηστοι χώροι 
στις πόλεις, Καινοτόμες δράσεις, κτλ),

- Υπουργείο Περιβάλλοντος (Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων ΗΛΕΚΤΡΑ)

- Υπουργεία Εσωτερικών, Εργασίας, Οικονομικών (νέα τμήματα παιδικής/βρεφικής 
φροντίδας)

- Υπουργείο Εργασίας (κοινωφελή εργασία ΟΑΕΔ)

- Ταμείο παρακαταθηκών και δανείων για επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης έργων ΟΤΑ

- Υπουργείο Πολιτισμού (επιχορήγηση φεστιβάλ και πολυθεματικών δράσεων, 
προσβασιμότητα ΑΜΕΑ στον πολιτισμό)

- Από τα ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα, οι Δήμοι μπορούν να εστιάσουν ενδεικτικά 
στην κατάρτιση ανταγωνιστικών αλλά και άλλου χαρακτήρα προτάσεων για: 

- EUROPE FOR CITIZENS 2014 – 2020

- Πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020"

- Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια, 2014 – 2020

- Πρόγραμμα "Δημιουργική Ευρώπη" 2014-2020

- EaSI: Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία

- ERASMUS + 2020

- LIFE

- Urban Innovative Actions

- Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ)

- Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 Επιπρόσθετες δυνατότητες 
δίνουν τα παρακάτω χρηματοδοτικά εργαλεία:

- Ταμείο Υποδομών για τους Θεματικούς στόχους 4 και 6 του ΕΣΠΑ 2014-2020

- Crowdfunding: Χρηματοδότηση από το πλήθος
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- Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού τομέα ΣΔΙ

- Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης ΣΕΑ, επιτρέπουν τη χρηματοδότηση μέτρων 
ενεργειακής απόδοσης μέσω προβλεπόμενων μειώσεων του ενεργειακού κόστους.

- Δανειοδότηση από Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα 
Ιδίων Πόρων, Αναβάθμιση Δημοτικού Οδοφωτισμού, Αναχρηματοδότηση Δανείων, 
Δάνεια ΕΤΕπ - ΤΠ&Δ, Ενεργειακός Συμψηφισμός, Αντικατάσταση Εξοπλισμού 
Καθαριότητας, Πρόγραμμα Απαλλοτριώσεων, Χρηματοδότηση Μελετών).

 

Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» 

Το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με δυνατότητα αύξησης της χρηματοδότησης, 

εάν υπάρξει ανάλογη ζήτηση από τους Δήμους και τις Περιφέρειες. Το πρόγραμμα αφορά την 

κατασκευή έργων ιδίως στους τομείς των υποδομών, της ψηφιακής σύγκλισης, της βιώσιμης 

ανάπτυξης, προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών 

πολιτικής προστασίας και προστασίας της δημόσιας υγείας και ειδικότερα την άρση των 

οικονομικών επιπτώσεων από τη διασπορά του κορωνοϊού, καθώς και για την εκτέλεση δράσεων 

και πρωτοβουλιών κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης. Συγκεκριμένα, οι προτεραιότητες του 

νέου αναπτυξιακού προγράμματος είναι: 

 Η προστασία της ζωής και της δημόσιας υγείας και ασφάλειας. Εδώ περιλαμβάνονται 

κάθε δράση – παρέμβαση για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού. Επίσης, έργα και 

σημαντικές παρεμβάσεις πολιτικής προστασίας με ιδιαίτερη έμφαση στην αντιπλημμυρική 

προστασία σε όλη τη χώρα. 

 Η ποιότητα ζωής και η εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου, των οικισμών 

(κατασκευή βασικών έργων υποδομής σε κρίσιμους τομείς όπως η ύδρευση και η αποχέτευση, 

και ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των ΟΤΑ, προς άμεσο όφελος των πολιτών). Και δίπλα σε 

αυτά, και η μέριμνα για τη σίτιση και φροντίδα των αδέσποτων τετράποδων φίλων μας. 

 Το περιβάλλον (βιώσιμη ανάπτυξη με έντονο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ενίσχυση 

προγραμμάτων ανακύκλωσης στην πηγή, δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας, διαχείριση υδάτων, 

υγρών και στερεών αποβλήτων κ.α.) 

 Η ψηφιακή σύγκλιση [τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), εφαρμογές 

διαδικτύου των πραγμάτων (Internet of Things), έξυπνες ψηφιακές τεχνολογίες, με εφαρμογή 

στην τοπική διοικητική πρακτική και την καθημερινότητα των πολιτών και στόχο τον 

μετασχηματισμό των πόλεων σε «έξυπνες πόλεις»], παιδεία, πολιτισμός, τουρισμός και 

αθλητισμός (ανέγερση σχολείων, αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας , εναλλακτικός τουρισμός) 

 Η κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη με δράσεις κοινωνικής προστασίας και ειδικών 

προγραμμάτων για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Εδώ εντάσσονται κι έργα όπως ανέγερση και 
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εκσυγχρονισμός βρεφονηπιακών σταθμών, γιατί στηρίζουμε την οικογένεια και τα νέα ζευγάρια, 

αλλά και προγράμματα με βασική στόχευση την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού 

 Δράσεις τεχνικής βοήθειας των δικαιούχων για την εφαρμογή του Προγράμματος. 

 

   ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας) 

Πέρα από τις προαναφερθείσες πηγές χρηματοδότησης, βασική πηγή εύρεσης πόρων για τους 

ΟΤΑ ως δυνητικοί δικαιούχοι, παραμένουν οι προϋπολογισμοί και οι δράσεις των Αξόνων 

προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-

2020. Αναλυτικότερα, οι Δήμοι δύνανται να διερευνήσουν τις παρακάτω αναπτυξιακές 

πρωτοβουλίες του ΠΕΠ (έχουν ομαδοποιηθεί ανά ευρύτερη κατηγορία πολιτικής) και να τις 

συνδέσουν με τις τοπικές ανάγκες, προκλήσεις και στόχους πολιτικής της αυτοδιοίκησης. 

- Ενίσχυση επιχειρηματικότητας – καινοτομίας – ανταγωνιστικότητας 

- Προστασία, αναβάθμιση και ανάδειξη φυσικού/ δομημένου    περιβάλλοντος και πολιτισμού  

- Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών 

- Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – στήριξη της 

εκπαίδευσης 

 
 

   ΕΣΠΑ Προγραμματικής Περιόδου 2021 – 2027 

Ο σχεδιασμός, η προώθηση και η υλοποίηση της στρατηγικής για την περιοχή ενός Δήμου, 

οφείλει να μην αποτελείται από αποσπασματικές παρεμβάσεις, στο πλαίσιο μόνο της παρούσας 

χρηματοδοτικής περιόδου, αλλά να περιλαμβάνει έναν προοπτικό και δυναμικό σχεδιασμό, που 

να δίνει τη δυνατότητα της αναπτυξιακής συνέχειας, με ολοκληρωμένη προετοιμασία στις 

χρηματοδοτικές δυνατότητες που θα προσφέρει η νέα προγραμματική περίοδος 2021-2027. Στην 

επόμενη περίοδο, οι 11 θεματικοί στόχοι του Κοινού Στρατηγικού Πλαισίου της Πολιτικής 

Συνοχής 2014-2020 ενοποιούνται σε πέντε (5) Στόχους Πολιτικής (ΣΠ). Ουσιαστική διαφορά σε 

σχέση με την τρέχουσα περίοδο, αποτελεί το γεγονός ότι η χωρική ανάπτυξη μετατρέπεται σε 

έναν διακριτό Στόχο Πολιτικής «Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες». Οπότε και τα εργαλεία 

των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων αναμένεται να αποκτήσουν περισσότερη βαρύτητα. 

Στο πλαίσιο αυτό, η πολιτική συνοχής στηρίζει διακριτά τις αναπτυξιακές στρατηγικές που 

καταρτίζονται σε τοπικό επίπεδο και ενισχύει τον ρόλο των τοπικών αρχών. Οι πέντε (5) Στόχοι 

Πολιτικής (ΣΠ) της επόμενης περιόδου είναι οι παρακάτω: 

ΣΠ1: Μια εξυπνότερη Ευρώπη — καινοτόμος και έξυπνος οικονομικός μετασχηματισμός 

ΣΠ2: Μια πιο «πράσινη» Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 

ΣΠ3: Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη — κινητικότητα και περιφερειακές διασυνδέσεις ΤΠΕ 

ΣΠ4: Μια πιο κοινωνική Ευρώπη — υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων 
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ΣΠ5: Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της — βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη των 

αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών χάρη σε τοπικές πρωτοβουλίες.
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