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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων  

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

δημιουργία μόνιμων δομών προγραμματισμού, υλοποίησης και παρακολούθησης των αποτελεσμάτων της δράσης 

των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, θεσπίστηκε για πρώτη φορά με τα άρθρα 203 – 207  του κεφαλαίου Ζ’ του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων (Ν.3463/2006), η υποχρέωση εκπόνησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους Ο.Τ.Α. 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 87/Α’/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.  

Ο ρόλος των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού δεν περιορίζεται μόνο στην παροχή δημόσιων υπηρεσιών προς τους πολίτες, αλλά 

αυτοί οφείλουν να λειτουργούν ως θεσμικός πολιτικός, κοινωνικό και αναπτυξιακός. Προκειμένου να βελτιώσουν 

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 Ο.Τ.Α. 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 

Ο.Τ.Α. 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 δημοτικές αρχές, ενώ, παράλληλα, καλύπτει όλο το φάσμα 

των αρμοδιοτήτων ενός Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και εν δυνάμει το σύνολο των τοπικών υποθέσεων, η εκπόνησή του απαιτεί 

τη συμμετοχή τόσο των αιρετών και υπηρεσιακών στελεχών του Ο.Τ.Α. 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 Ο.Τ.Α. α’ βαθμού να εναρμονιστεί με τις κατευθύνσεις του περιφερειακού και εθνικού αναπτυξιακού 

σχεδιασμού. 

Με την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος καταβάλλεται προσπάθεια αξιοποίησης της εμπειρίας που 

έχει προκύψει από τα Περιφερειακά και Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης της 

Ευρωπαϊκής ένωσης. 

Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού δεν αναφέρονται μόνο σε έργα που χρηματοδοτούνται 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από άλλες εθνικές και τοπικές πηγές και δεν αναφέρονται μόνο σε έργα που θα 

υλοποιηθούν από τον ίδιο το  Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα, αλλά και σε δράσεις που στόχο έχουν την οργάνωση 

των υπηρεσιών των Δήμων για την καλύτερη λειτουργία του και την εξυπηρέτηση του πολίτη.   
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Α.1.1. 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 Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, στο πλαίσιο του γενικότερου 

περιβάλλοντος στο οποίο δρουν μεριμνώντας για τη βελτίωση 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 Ο.Τ.Α. 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. 

 

Α.2. Αντικείμενο και Σκοπιμότητα του Προγράμματος 

Η διεθνής εμπειρία καταδεικνύει συνεχώς, μέσα από μελέτες και πρακτικές εφαρμογές, ότι η έννοια και η 

πρακτική της «ανάπτυξης» στηρίζεται πλέον στον σχεδιασμό, στην έρευνα, στην αναζήτηση της καινοτομίας και στον 

προσδιορισμό του είδους της ανάπτυξης που επιδιώκει να πετύχει η κάθε πόλη ή περιοχή. Ο σχεδιασμός 

προσδιορίζεται με βάσει τρείς αλληλένδετες παραμέτρους: οργανωμένη προσπάθεια, διερεύνηση εναλλακτικών 

σεναρίων και επίτευξη συγκεκριμένων στόχων.  

Αποτελεί μια διαδικασία καθορισμού μακροπρόθεσμων στόχων και επιλογής στρατηγικών και πολιτικών 

υλοποίησης, η οποία βασίζεται στην επιστημονική ανάλυση, τη διεθνή εμπειρία, τις συμμετοχικές διαδικασίες και τις 

ειδικές συνθήκες που επικρατούν στην οικονομία, στην κοινωνία και τις υποδομές κάθε περιοχής.  

Αξιοποιείται η ανάλυση S.W.O.T. και η ανάλυση PEST που αφορά μεθοδολογικά εργαλεία αξιολόγησης τόσο στο 

εσωτερικό (internal situation audit) όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον (external situation audit). 

Βασική αποστολή του επιχειρησιακού είναι να αποτελέσει επιχειρησιακό εργαλείο σχεδιασμού, ανάλυσης, 

αξιολόγησης και υλοποίησης δράσεων και πολιτικών που να συμβάλλον στη βιώσιμη και μακροχρόνια ανάπτυξη του 

Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων. Ταυτόχρονα, το επιχειρησιακό πρόγραμμα καθίσταται αναγκαίο για την χρηματοδότηση 

όλων των προτεινόμενων – σε Κοινοτικά ή Εθνικά Προγράμματα – παρεμβάσεων για την ανάπτυξη της περιοχής, 

καθώς και για την προετοιμασία του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων με στόχο την διαμόρφωση της αναπτυξιακής του 

στρατηγικής στην προγραμματική περίοδο που προσδιορίζεται από το Ε.Σ.Π.Α. 2014 – 2020. 

Οι γενικοί σκοποί των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων είναι η προώθηση της τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης 

των Ο.Τ.Α. και η ενίσχυση των συνεργασιών του, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε 

περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Ειδικότερα: 

 

Α) Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης 

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα κατά κύριο λόγο θα προσδιορίζει τις νέες δραστηριότητες που θα πρέπει να 

εκτελέσει ο Δήμος στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων του, με απώτερους σκοπούς : 

α)  την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος της περιοχής που συνεπάγεται την 

ενεργοποίηση του Δήμου στους τομείς: 
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� της προστασίας και της αειφόρου διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος 

� της βελτίωσης του οικιστικού περιβάλλοντος 

� των τεχνικών υποδομών και των δικτύων εξυπηρέτησης 

Η δραστηριοποίηση του Δήμου στους παραπάνω τομείς γίνεται κυρίως μέσω της κατασκευής τεχνικών έργων, της 

παροχής υπηρεσιών συντήρησης των τεχνικών υποδομών και της θέσπισης κανονιστικών όρων και ρυθμίσεων.  

Αποδέκτες των δράσεων αυτών είναι οι γεωγραφικές ενότητες του Δήμου (Δημοτικά ή τοπικά διαμερίσματα, 

συνοικίες ή γειτονιές) 

 

β)  τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας των κατοίκων της περιοχής του, γεγονός που 

συνεπάγεται την παροχή υπηρεσιών στους τομείς:  

� της Κοινωνικής πολιτικής,  

� της Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού,  

� της Οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης. 

Οι αποδέκτες των δράσεων αυτών είναι οι διάφορες κοινωνικο – οικονομικές ομάδες των κατοίκων της περιοχής του 

Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων (π.χ. νέοι, παιδιά, ηλικιωμένοι, αγρότες, άνεργοι κτλ) 

 

Τα τρία στρατηγικά ερωτήματα στα οποία θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις είναι τα εξής: 

• Πρώτον: Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών και του επιπέδου ανάπτυξης στο οποίο βρίσκεται ο Δήμος 

Αλιάρτου - Θεσπιέων κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 

• Δεύτερον: Προσδιορισμός του στόχου, δηλαδή σε ποιο τύπο ή επίπεδο ανάπτυξης επιδιώκει να φτάσει ο Δήμος 

Αλιάρτου - Θεσπιέων. 

• Τρίτον: Προσδιορισμός του τρόπου, δηλαδή ποια μέσα θα χρησιμοποιήσει ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων για 

να φτάσει στο επίπεδο ανάπτυξης που επιδιώκει.  

Βασικός στόχος του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι να  δώσει απαντήσεις στα τρία ανώτερα ερωτήματα 

προκειμένου να προσδιοριστούν με σαφήνεια οι κατευθύνσεις και οι αντίστοιχες δράσεις οι οποίες θα οδηγήσουν το 

Δήμο Αλιάρτου - Θεσπιέων στο επιθυμητό αναπτυξιακό αποτέλεσμα.  

 

Οι επιμέρους στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος αφορούν στα εξής: 

• Να συμπεριλάβει μέτρα και δράσεις που αφορούν την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας σε όλους τους τομείς 

της παραγωγικής δραστηριότητας με σκοπό τη διατήρηση και βελτίωση των εισοδημάτων των νοικοκυριών 

και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.  

• Προσανατολισμός στο τρίπτυχο «οικονομία – κοινωνία – περιβάλλον», στο οποίο στηρίζεται η κατεύθυνση 

της   βιώσιμης ανάπτυξης. 

• Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της λειτουργίας του Δήμου. 

• Προώθηση του αναπτυξιακού και κοινωνικού ρόλου του Δήμου. 

• Αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη κατανομή και αξιοποίηση των πόρων 

• Προσέλκυση πρόσθετων οικονομικών πόρων. 

• Περιορισμό της αποσπασματικής αντιμετώπισης των προβλημάτων. 
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• Να αναπτύξει συνέργειες με στόχο την επίτευξη πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων. 

• Ενίσχυση της συνεργασίας όλων των δημιουργικών δυνάμεων του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου 

(επιχειρήσεις – δημόσιοι τοπικοί φορείς – πολίτες) σε διαδικασίες σχεδιασμού και εφαρμογής δράσεων 

ανάπτυξης στο πλαίσιο της κατεύθυνσης της αστικής ανασυγκρότησης και ανάπτυξης. 

 

Β) Εσωτερική ανάπτυξη του ΟΤΑ ως οργανισμού 

Εκτός από τις δράσεις για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνει 

υποπρογράμματα για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου ως δημόσιου οργανισμού (ως φορέα 

παροχής συλλογικών αγαθών και υπηρεσιών αλλά και ως κοινωνικού και πολιτικού θεσμού), με σκοπούς τη βελτίωση 

της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της λειτουργίας του. 

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 του Δήμου, μέσω του μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού 

προσλήψεων, 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. 

 

Γ) Ανάπτυξη των συνεργασιών του Δήμου και της επιρροής άλλων φορέων 

Πολλές τοπικές αρχές θεωρούν ότι ο ρόλος ενός ΟΤΑ δεν πρέπει να περιορίζεται στις οριοθετημένες από το 

θεσμικό πλαίσιο αρμοδιότητές του και ότι οι ΟΤΑ είναι υποχρεωμένοι να μεριμνούν για τη συνολική ευημερία της 

περιοχής τους.  Η διοίκηση ενός ΟΤΑ γίνεται αντιληπτή όχι μόνο ως διοίκηση παροχής ορισμένων πάγιων δημοτικών 

υπηρεσιών, αλλά ως μέριμνα για το σύνολο των τοπικών υποθέσεων. Σ’ αυτή την κατεύθυνση το επιχειρησιακό 

πρόγραμμα ενός ΟΤΑ θα πρέπει να επισημαίνει τη συμβολή που μπορούν να έχουν στην ανάπτυξη της περιοχής του 

ΟΤΑ:  

� οι τοπικοί κοινωνικοί και οικονομικοί φορείς (ιδιωτικές επιχειρήσεις, σύλλογοι και μη κυβερνητικές 

οργανώσεις 

� οι γειτονικοί ΟΤΑ 

� οι λοιποί φορείς του πολιτικο- διοικητικού συστήματος της χώρας (Κεντρικοί Φορείς, Περιφέρεια) 

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

αρμόδιος ο ΟΤΑ, είναι δυνατό να εντοπίζει δραστηριότητες που ανήκουν στην αρμοδιότητα άλλων δημόσιων φορέων 

και να προσδιορίζει τις αναγκαίες ενέργειες συνεργασίες και επιρροής των φορέων αυτών από τον ΟΤΑ. 

Το πρόγραμμα εκτός των άλλων στοχεύει επίσης, στην αναβάθμιση του επιπέδου συνεργασίας των ΟΤΑ με 

φορείς του ιδιωτικού, δημόσιου και κοινωνικού τομέα, για τη συντονισμένη προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την 

από κοινού παροχή τοπικών υπηρεσιών.   

 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014 - 2019 

                                                                                                                      Φάση Α’  

 

17 
 

Για να ικανοποιηθούν οι ανωτέρω στόχοι, θα εφαρμοστεί μια σύγχρονη μεθοδολογική προσέγγιση η οποία 

προσδιορίζεται από τα ακόλουθα βασικά σημεία: 

� Σαφής καταγραφή και τεκμηρίωση της πραγματικής εικόνας και κατάστασης του Δήμου Αλιάρτου 

– Θεσπιέων, με έμφαση στα μείζονα θέματα ανάπτυξης αλλά και στα προβλήματα που 

εμποδίζουν την ανάπτυξη. 

� Αναγνώριση των ιδιαίτερων αναγκών για την ανάπτυξη του Δήμου, λαμβάνοντας υπόψη τις μέχρι 

τώρα δράσεις και τις προτείνοντας νέες με καινοτομικό χαρακτήρα. 

� Αξιοποίηση της διεθνούς και Ελληνικής εμπειρίας 

� Καταγραφή στοιχείων και συλλογή δευτερογενούς υλικού από πολεοδομικές, χωροταξικές και 

αναπτυξιακές μελέτες για την περιοχή. 

� Συλλογή στοιχείων για τη δημογραφική, κοινωνική, παραγωγική και οικονομική διάρθρωση του 

Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων και του Νομού Βοιωτίας από δημόσιες υπηρεσίες και φορείς του 

Δήμου και του Νομού 

� Συναντήσεις εργασίας με φορείς της περιοχής, με σκοπό την καταγραφή στάσεων και 

προτάσεων, ακολουθώντας σύγχρονες πρακτικές και μεθόδους ανάλυσης. 

Εκτιμάται ότι ο συνδυασμός όλων αυτών των στοιχείων προσδίδει στο Επιχειρησιακό Σχέδιο την απαραίτητη 

τεκμηρίωση και αποδοχή, έτσι ώστε να καταστεί ένα σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου 

Αλιάρτου – Θεσπιέων.  

Προκειμένου όμως, το Σχέδιο αυτό να στηρίζεται στα πραγματικά δεδομένα της περιοχής και στις πραγματικές 

της ανάγκες, καθώς και να λαμβάνει υπόψη του τις ιδέες, προτάσεις και τα ενδιαφέροντα των πολιτών της περιοχής, η 

εκπόνηση του Σχεδίου μεταξύ άλλου επιτυγχάνεται μέσω συζητήσεων με κατοίκους και φορείς της περιοχής. Είναι 

προφανές ότι μόνο στο πλαίσιο του Δημοκρατικού Προγραμματισμού και του Σχεδιασμό «εκ των κάτω προς τα άνω», 

είναι εφικτό να προκύψει ένα Επιχειρησιακό Σχέδιο που θα χαρακτηρίζεται από πληρότητα, ρεαλισμό, κοινωνική 

συναίνεση και αποδοχή.  

Εν κατακλείδι, σύμφωνα με τα άρθρα 203 – 206 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) θεσπίστηκε 

για πρώτη φορά η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α.. Το πρώτο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα που καταρτίσθηκε μετά την εφαρμογή του Καλλικράτη, σύμφωνα με τα άρθρα 86 και 266 

του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) ήταν για την τριετία 2011 – 2014, ενώ το παρόν είναι το δεύτερο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα του Δήμου και αφορά την πενταετία 2015 – 2019. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αλιάρτου – 

Θεσπιέων συνιστά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής κα οργανωτικής – λειτουργικής ανάπτυξης για την περίοδο 

2015 -2019, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό 

επίπεδο. Ειδικότερα, αποτελεί ένα πλαίσιο στρατηγικών στόχων και προτεραιοτήτων που εξειδικεύονται σε δράσεις 

με ορίζοντα πενταετίας, με ανώτερο σκοπό την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την αναβάθμιση της οργάνωσης 

των υπηρεσιών του Δήμου.  

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο για την άσκηση του αναπτυξιακού 

του ρόλου, με τα εξής χαρακτηριστικά: 

� Είναι ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας του 

Δήμου: Αποτελεί πρόγραμμα αναπτυξιακών υποδομών και τοπικών επενδύσεων, αλλά και πρόγραμμα 
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που αποσκοπεί στη 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 Δήμου.    

� Αποτελεί το πενταετές πρόγραμμα δράσης του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του: Στις 

προτεραιότητες του προγράμματος αντανακλάται η βούληση και το όραμα της Δημοτικής Αρχής καθώς 

και οι προτεραιότητες του αναπτυξιακού σχεδιασμού του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων σε περιφερειακό 

και εθνικό επίπεδο. Το όραμα της δημοτικής αρχής αποτυπώνεται στη στρατηγική και αναλύεται σε 

πενταετές πρόγραμμα δράσης του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων και τέλος σε ετήσιο 

πρόγραμμα δράσης της κάθε υπηρεσίας του Δήμου και των Νομικών Προσώπων.  

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

προγραμματικού του κύκλου: Η σύνταξή του επιχειρησιακού προγράμματος είναι η 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 της 

αρμόδιας υπηρεσίας προγραμματισμού του.  

� Υλοποιείται μέσω του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου: Σκοπός της σύνταξης του ετήσιου 

προγράμματος δράσης είναι η 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: 

Αιρετά όργανα (Δημοτικό Συμβούλιο, Επιτροπές, Αντιδήμαρχοι, Δ.Σ. Νομικού Προσώπου, Συμβούλια 

Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων), Υπηρεσιακά στελέχη (Προϊστάμενοι Υπηρεσιών, Δ/ντες), Τοπικοί 

Φορείς και ομάδες δημοτών με σημαντικό βαθμό συμβολής στην τοπική ανάπτυξη ή/ και στη λειτουργία 

του Δήμου, φορείς του διοικητικού συστήματος της χώρας (π.χ. Περιφέρεια).  

Η λήψη των αποφάσεων προγραμματισμού δεν στηρίζεται 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 αποτελεί 

το βασικό πλαίσιο κατεύθυνσης, προσδιορισμού και συντονισμού των ενεργειών όλων των οργάνων 

διοίκησης και υπηρεσιών και είναι ευρύτερα γνωστό στους εργαζομένους του ΟΤΑ, προκειμένου να 

υλοποιηθούν οι στόχοι του. 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί 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.  

� Αξιοποιεί δείκτες επίδοσης: Το επιχειρησιακό πρόγραμμα διατυπώνει μετρήσιμους γενικούς και 

ειδικούς στόχους, οι οποίοι εξειδικεύονται στο ετήσιο πρόγραμμα του Δήμου και η επίτευξή 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, 
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αποτελεσμάτων στους αποδέκτες) που τηρούνται στις βάσεις δεδομένων του Ο.Π.Σ. του Δήμου Αλιάρτου 

– Θεσπιέων.   

Σύμφωνα και με τον Καλλικράτη (παρ.1 άρθρο 266 Ν.3852/2010, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.10 και του 

άρθρου 18 του N. 3870/2010 (ΦΕΚ 138/09.08.2010 τεύχος Α), για το μεσοπρόθεσμο Προγραμματισμό των Δήμων 

εκπονείται πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ' έτος σε ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και 

Ετήσιο Προϋπολογισμό. Το Τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται μαζί με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, το οποίο αποτελεί 

μέρος του και επισυνάπτεται, σε αυτό, ως παράρτημα.  

 

Α.3. Θεσμικό Πλαίσιο  του σχεδιασμού (γενικό και ειδικό) 

Η συγκυρία της νομοθέτησης του σύγχρονου πλαισίου για την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, 

μέσα από το Ν. 3852/2010, αλλά και η αδιαμφισβήτητα αρνητική δημοσιονομική κατάσταση του κράτους, παρά τις 

δυσκολίες, μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες αυστηροποίησης και προτυποποίησης του αναπτυξιακού 

προγραμματισμού της χώρας σε όλα τα επίπεδα. Η έλλειψη πόρων, η προγραμματική ανεπάρκεια στην τοπική 

κλίμακα και η απουσία ουσιαστικού ελέγχου των δαπανών έχουν δημιουργήσει ένα άκρως αρνητικό περιβάλλον για 

τη σύγχρονη τοπική αυτοδιοίκηση, που καλείται τώρα να σηκώσει το μεγάλο βάρος της μεταρρύθμισης, αλλά και της 

επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας προωθώντας βιώσιμες τοπικές αναπτυξιακές πολιτικές.  

Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Δήμων, δύναται να παίξουν ρόλο ιδιαίτερα σημαντικό στην προσπάθεια των 

Ο.Τ.Α. να ιεραρχήσουν τις ανάγκες του, να αξιολογήσουν τη δράση τους και να επιτύχουν την ωρίμανση διαδικασιών 

και έργων για την περιοχή αναφοράς του. Αυτό θα συμβεί μονάχα όταν από κοινού, οι δημοτικές αρχές, οι υπηρεσίες 

και τα νομικά πρόσωπα του Δήμου, αλλά και οι πολίτες αποφασίσουν να συμμετάσχουν στη σύνταξη και υιοθέτηση 

ενός εργαλείου «μπούσουλα» που χαράσσει στρατηγική και μεθοδεύει την υλοποίηση έργων και παρεμβάσεων με 

προκαθορισμένο ορίζοντα.  

Με βάση τον Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων (Κ.Δ.Κ., Ν.3463/2006 – ΦΕΚ 114/Α/08.06.2006) προβλέπεται η 

υποχρεωτική εκπόνηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων – Σχεδίων (Επ.Π.) για ΟΤΑ με πληθυσμό πάνω από 10.000 

κατοίκους και προαιρετικά για τους υπόλοιπους, με βάση και προδιαγραφές που εκπόνησε το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. σε 

συνεργασία με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε..Παρά την υποχρεωτική εκπόνηση δεν υφίσταται καμία δέσμευση για την 

χρηματοδότηση των δράσεων που περιγράφουν, από κανένα από τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα είτε εθνικής, 

είτε ευρωπαϊκής προέλευσης. Θεματικά κινούνται στην τεκμηρίωση δράσεων που θα κληθεί να υλοποιήσει ένας 

Ο.Τ.Α. στους τομείς της αρμοδιότητάς του, αλλά και στην περιγραφή δράσεων που εκτιμάται ότι είναι σκόπιμες να 

υλοποιηθούν από άλλους φορείς που έχουν ως χώρο δράσης τα όρια του κάθε Ο.Τ.Α.. Η προβλεπόμενη διάρκεια 

υλοποίησής τους είναι με βάση τον Κώδικα η διάρκεια μιας δημαρχιακής θητείας.  

Στο Ν. 3852/2010, επιχειρείται η μετεξέλιξη του θεσμού του Ε.Π. των Ο.Τ.Α. και αναφέρεται ρητά η υποχρέωση 

όλων των Δήμων (325) στην εκπόνηση Πενταετούς Επιχειρησιακού Σχεδίου και των αντίστοιχων Ετήσιων Σχεδίων 

Δράσης αυτού. Ωστόσο, η εμπειρία από την πρώτη εφαρμογή του θεσμού, όπως αυτός περιγραφόταν στον Κ.Δ.Κ. – 

αλλά και στις μετέπειτα κανονιστικές αποφάσεις επί του περιεχομένου που εξέδωσε το ΥΠ.ΕΣ. – παρατηρήθηκε η 

απαξίωση του ρόλου του και η μικρή προστιθέμενη αξία του ως εργαλείο σχεδιασμού και προγραμματισμού της 

ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών των υπό μελέτη περιοχών. Κύρια χαρακτηριστικά αυτής της ανεπιτυχούς 

εφαρμογής του θεσμού, αποτέλεσε μεταξύ άλλων η έλλειψη δεσμευτικότητας υλοποίησης από τη μία, αλλά και της 
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μη εξασφάλισης των πόρων που περιγραφόταν σε αυτό. Η εμπειρία της εφαρμογής του θεσμού κατέδειξε, επίσης, την 

απαξίωση του ως βασικό εργαλείο σχεδιασμού, λόγω της υπερρύθμισης των προδιαγραφών εκπόνησης, 

δημιουργώντας συγχύσεις και κάνοντάς το Σχέδιο τελικά δυσνόητο από τις υπηρεσίες του Ο.Τ.Α., ακυρώνοντας έτσι 

τον χαρακτήρα του «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ» σχεδιασμού που το πνεύμα του νομοθέτη του 3463/06, ήθελε να προσδώσει στα 

Ε.Π. των ΟΤΑ. Την τρέχουσα περίοδο, το ΥΠ.ΕΣ. εξέδωσε το Π.Δ. 89/2011 που τροποποιεί το αντίστοιχο Π.Δ. 185/2007 

που αφορά στις προδιαγραφές των Ε.Π. με βάση τον Κ.Δ.Κ. (Ν. 3463/2006) και προσδιορίζονται νέες προδιαγραφές 

εκπόνησης από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. δεν αποτελεί νομική δέσμευση επί των αναφερόμενων σε αυτήν, παρά μόνον οι 

διατάξεις του Π.Δ. με τις προδιαγραφές και τις διαδικασίες που έχει εκδώσει το ΥΠ.ΕΣ. (Διεύθυνση Αναπτυξιακών 

Προγραμμάτων). 

Ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας ενός επιχειρησιακού σχεδίου οποιουδήποτε Ο.Τ.Α., κρίνεται από το κατά πόσο: 1) 

καταφέρνει να ενσωματώσει τις υπερκείμενες προβλέψεις και πολιτικές που παράγοντα από τα σχέδια ανωτέρων 

χωρικά επιπέδων και 2) αν επιτυγχάνει να συνδυάσει τις πολιτικές και τα μέσα που ο εθνικός αναπτυξιακός 

προγραμματισμός του προσφέρει (ΠΔΕ, ΕΣΠΑ, σύγχρονα εργαλεία όπως Jessica κα), προς όφελος της δραστηριότητας 

του και εν γένει της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας που αντιπροσωπεύει. Η διαγραμματική απεικόνιση των 

επιπέδων του αναπτυξιακού σχεδιασμού και προγραμματισμού, όπως φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί, εμφανίζει 

μια πληρότητα καλύπτοντας όλα τα χωρικά επίπεδα (εθνικό, περιφερειακό και υπο-περιφερειακό).  

 

Πίνακας 1: Σχεδίων & προγραμμάτων αναπτυξιακού σχεδιασμού 

Επίπεδο Είδος Σχεδίου ή Προγράμματος Θεσμικό Πλαίσιο 

Εθνικό πρόγραμμα Σταθερότητας και 

Ανάπτυξης (περιλαμβάνει και το 

Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων) 

Το προβλέπει το άρθρο 4 του Κανονισμού 

1466/97 του ΕΚ 

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 

(ΕΣΠΑ) 

Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 

(ΤΕΠ), Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 

(ΠΑΑ), ΕΠ 

Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το ΕΣΠΑ και 

τα ΤΕΠ είναι: 

� Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ/Α/267) 

� Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ/Α/53) 

� ΥΑ 14053/ΕΥΣ 1749/27-3-2008 

(ΦΕΚ/Β/540) 

 

 

 

Εθνικό 

  

  

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

(ΠΕΠ) 

Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τα ΠΕΠ 

είναι: 

� Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ/Α/267) 

� Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ/Α/53) 

� ΥΑ 14053/ΕΥΣ 1749/27-3-2008 

(ΦΕΚ/Β/540) 

Περιφερειακό 

Πενταετή Επιχειρησιακά Προγράμματα Ν. 3852/2010 (άρθρο 268) 

 

Αναπτυξιακός – Επενδυτικός Νόμος Ν. 3908/2011 
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(αιρετών Περιφερειών)  

Ετήσια Προγράμματα Δράσης  

Πενταετή Επιχειρησιακά Προγράμματα ΟΤΑ 

α’ βαθμού 

Κατώτερο του 

Περιφερειακού 

(τοπικό) Ετήσια Προγράμματα Δράσης  

Ν. 3463/2006 – ΚΔΚ (άρθρο 203)  

Ν. 3852/2010 (άρθρο 266) 

 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  

Ν.1622/1986– ΦΕΚ 92/Α/14.07.1986, Ν.3614/2007 – ΦΕΚ 267/Α/03.12.2007,  

Ν.3299/2004– ΦΕΚ261/Α/23.12.2004, Ν.3463/2006 – ΦΕΚ 114/Α/08.06.2006 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, λοιπόν πρέπει να απαντά με σαφή και 

τεκμηριωμένο τρόπο στα ακόλουθα, ενδεικτικά, πλην όμως καίρια, ερωτήματα: 

• Που βρίσκεται σήμερα ο Δήμος, σε σύγκριση και σε σχέση με τον υπόλοιπο Νομό, ή την Περιφέρεια, με 

τα εθνικά και ευρωπαϊκά ή και, ευρύτερα ακόμη, με τα διεθνή δεδομένα και επίπεδα ανάπτυξης; 

• Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του Δήμου; Ποια τα ισχυρά και τα αδύνατα σημεία του; 

Ποιες οι ευκαιρίες και ποιοι οι περιορισμοί που δρουν στην αναπτυξιακή διαδικασία και προοπτική του 

Δήμου; 

• Ως Διοίκηση και ως Πολίτες – Δημότες αυτού του τόπου: Πού θέλουμε να πάμε; Ποιες είναι οι αξίες μας; 

Ποιοι είναι οι στόχοι μας; 

• Ποιο είναι το όραμά μας και με ποιόν τρόπο θα μπορέσουμε να πετύχουμε; 

• Ποιες είναι οι προτεραιότητές μας; Σε ποιους τομείς πρέπει να δώσουμε βαρύτητα; 

• Ποια είναι τα μέσα (οργανωτικά, επιχειρησιακά, λειτουργικά, οικονομικά) που μπορούμε να έχουμε στη 

διάθεσή μας και πως μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε κατά τον καλύτερο / βέλτιστο δυνατό τρόπο για να 

εξυπηρετήσουμε αυτές τις προτεραιότητες; 

• Τι αποτέλεσμα θα έχουμε; Ποιους δείκτες θα εφαρμόσουμε για να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα, για 

να παρακολουθήσουμε και αποτιμήσουμε την υλοποίηση των στόχων μας; 

Η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου (ως καθ’ ύλην και εκ του νόμου αρμόδια) έχει προγραμματίσει τη σύνταξη 

ενός Επιχειρησιακού Σχεδίου, όχι απλά κανονιστική – διεκπεραιωτική διάσταση, αλλά ενός σχεδίου με επιστημονικά 

τεκμηριωμένη στρατηγική και παρεμβάσεις. Επιτυχημένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, είναι το Ε.Π. εκείνο που 

καταφέρνει να διοργανώσει τις τοπικές ανάγκες, να τις ιεραρχήσει, να περιγράψει τη διαδικασία ωρίμανσης του 

έργου και τέλος να συνδέσει το έργο με τις υφιστάμενες πηγές χρηματοδότησης. Επιπρόσθετα, η συμβολή του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος, συνιστάται μεταξύ άλλων: 

• Στην εξειδίκευση των αναπτυξιακών κατευθύνσεων και στρατηγικών στόχων του ΠΕΠ της Χωρικής Ενότητας 

Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 για την περιοχή του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, εξασφαλίζοντας παράλληλα τις 

αναγκαίες συνέργειες τόσο με τα λοιπά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 όσο και με τις 

παράλληλες πολιτικές και προγράμματα, εθνικά και ευρωπαϊκά, 

• Στον εντοπισμό των υλοποιούμενων και των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων στις περιοχές αυτές και στην 

εκτίμηση της σκοπιμότητας και δυνατότητας ένταξης τους προγραμματισμό της περιόδου 2014 -2020. 

• Στο να προτείνει παρεμβάσεις – δράσεις σε συνέργεια με όλα τα διαρθρωτικά ταμεία (ΕΚΤ κλπ) 
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• Στην αποτίμηση των καλών πρακτικών και την αξιολόγηση της χρησιμότητάς τους για τη συγκεκριμένη 

περιοχή, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξελίξεις στις ευρωπαϊκές πολιτικές (π.χ. Territorial Agenda)  

• Στην πρόταση κατάλληλης στόχευσης της αναπτυξιακής προσπάθειας στην περιοχή και στις επιμέρους 

χωρικές ενότητές της.  

• Στον εντοπισμό και την οργάνωση (σχεδιαστικά) σκόπιμων και εφικτών αναπτυξιακών παρεμβάσεων που δεν 

έχουν μέχρι στιγμή προταθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές, χρηματοδοτικές και οργανωτικές – 

διαχειριστικές προϋποθέσεις.  

Όπως έχουμε προαναφέρει με τα άρθρα 203 -207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), θεσπίστηκε 

για πρώτη φορά, η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. 

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

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και καθορίζεται η διαδικασία κατάρτισης τους καθώς και 

των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης που τα εξειδικεύουν. Το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.) με σχετικές 

υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους που εξέδωσε, έδωσε κατευθύνσεις στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού για την κατάρτιση 

των Ε.Π., όπως οι παρακάτω: 

� Η αρ. 45/58939/25-10-2006 εγκύκλιος του Υφυπουργού Εσωτερικών για το σκοπό, τη διάρθρωση και 

τους στόχους των Ε.Π. 

� Η υπ’ αριθμ 66/50837/14-09-2007 Εγκύκλιος του Υφυπουργού Εσωτερικών, σχετικά με τις διαδικασίες 

κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού. 

� Το Π.Δ. 185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των 

επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού» με το 

οποίο καθορίστηκε η διαδικασία κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων. 

� Το Π.Δ. 89/2011 (ΦΕΚ 213/Α/29.09.2011) Τροποποίηση του υπ’ αριθμ. 185/2007 (ΦΕΚ 221/Α/2011) 

Προεδρικού Διατάγματος «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού.  

� Η υπ’ αριθμ 41179/23.10.2014  (ΦΕΚ 2970/Β/2014) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.  με την οποία καθορίζονται το 

περιεχόμενο, η δομή και ο τρόπος υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των 

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

Οι προηγούμενες θεσμικές ρυθμίσεις αποσκοπούν στην εισαγωγή μόνιμων εσωτερικών διαδικασιών και 

συστημάτων προγραμματισμού στους Ο.Τ.Α. Στόχος είναι η διαδικασία του προγραμματισμού, της παρακολούθησης 

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

στην οποία θα συμμετέχει σε όλες τιε φάσεις, με συγκεκριμένο ρόλο, το ανθρώπινο δυναμικό τους.  

 

Α.4. Περιεχόμενο και διάρθρωση του προγράμματος 

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε στο πλαίσιο του αναπτυξιακού προγραμματισμού, ακολουθεί πιστά τις 

απαιτήσεις και τις υποδείξεις των σχετικών νομοθετημάτων που αφορούν στο περιεχόμενο, στη δομή και στον τρόπο 

υποβολής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού. Αντλήθηκαν στοιχεία για την εκπόνησή του από 

τις υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα του Δήμου, το διαδίκτυο, το προηγούμενο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του 

Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, καθώς επίσης από τις σχετικές πηγές – βιβλιογραφία. Το αρχικό κείμενο που 
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περιλαμβάνει την περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης (ανάλυση S.W.O.T.) συζητήθηκε με όλες 

τις υπηρεσίες του Δήμου και του Ν.Π. του Δήμου, με σκοπό την εκ μέρους τους διατύπωση παρατηρήσεων. 

Ειδικότερα, η προτεινόμενη μεθοδολογία για την ολοκλήρωση του στρατηγικού σχεδιασμού, αναφέρεται σε μια 

διαδικασία 5 βημάτων: 

 

ΣΤΑΔΙΟ Α: Αποτύπωση και Αξιολόγηση του Εξωτερικού και Εσωτερικού Περιβάλλοντος του Δήμου – 

Στρατηγικός Σχεδιασμός 

� Βήμα 1: Προετοιμασία και οργάνωση: 

Το πρώτο βήμα αφορά στην προετοιμασία και οργάνωση της όλης διαδικασίας κατάρτισης του 

επιχειρησιακού προγράμματος, μέσω ενεργειών όπως η διατύπωση των αρχικών κατευθύνσεων της 

δημοτικής αρχής, η οργάνωση και ο προγραμματισμός του έργου και η ενημέρωση των προϊσταμένων των 

υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων.   

 

� Βήμα 2: Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής του Δήμου 

Σε αυτό το βήμα περιγράφεται συνοπτικά ή γενική, μακροσκοπική εικόνα της περιοχής του Δήμου και 

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

αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της. Στη συνέχεια αξιολογείται η κατάσταση της περιοχής και εντοπίζονται τα 

κρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης σε κάθε θεματικό τομέα («Περιβάλλον & Ποιότητα Ζωής», «Κοινωνική 

Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός & Αθλητισμός», «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση», «Καθημερινότητα», 

«Διακυβέρνηση»). Χρησιμοποιήθηκαν στατιστικά στοιχεία καθώς και στοιχεία από άλλες μελέτες που 

αφορούν στην περιοχή του Δήμου αλλά και πηγές όπως η βιβλιογραφία, η αρθρογραφία και το διαδίκτυο. 

Επίσης, στελέχη του Δήμου αξιολογούν την κατάσταση στην περιοχή του Δήμου, σε συγκεκριμένα θεματικά 

πεδία που αντιστοιχούν στις αρμοδιότητες και την ειδικότητά τους.  

 

� Βήμα 3: Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του ως οργανισμών 

Για τις ανάγκες του τρίτου βήματος συμπληρώθηκε από τους προϊστάμενους του Δήμου και των Νομικών 

Προσώπων, ερωτηματολόγιο, στο οποίο περιγράφουν και αξιολογούν συνοπτικά τα βασικά λειτουργικά, 

οργανωτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά της οικείας υπηρεσίας, στις εξής ενότητες: δραστηριότητες & 

διαδικασίες λειτουργίας της υπηρεσίας, οργάνωση και συνεργασίες, ανθρώπινο δυναμικό & υλικοτεχνική 

υποδομή και οικονομικά της υπηρεσίας. Στη συνέχεια η ομάδα έργου, αξιοποιώντας τις απαντήσεις στα 

προηγούμενα ερωτηματολόγια καταγράφει τα δυνατά και αδύνατα σημεία της κάθε υπηρεσίας και εντοπίζει 

τα κρίσιμα ζητήματα εσωτερικής ανάπτυξης σε κάθε μία από τις προηγούμενες θεματικές ενότητες. 

 

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

Σκοποί του βήματος είναι: α) η διατύπωση του οράματος και των αρχών λειτουργίας, β) η επιλογή της 

στρατηγικής που θα ακολουθήσει ο Δήμος μέσω του καθορισμού γενικών στόχων και πολιτικών δράσης & γ) 

η ομαδοποίηση των γενικών στόχων σε Άξονες και Μέτρα. Οι ενέργειες αυτές οριοθετούνται από την 

Δημοτική Αρχή σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & 
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Διαφάνειας με βάση τα συμπεράσματα της αξιολόγησης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος του 

Δήμου, το ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό αναπτυξιακό πλαίσιο και τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί. 

 

ΣΤΑΔΙΟ Β: Έγκριση Στρατηγικού Σχεδίου – Διαβούλευση 

� Βήμα 5: Έγκριση του στρατηγικού σχεδίου και διαδικασίες διαβούλευσης 

Το τελευταίο βήμα για την ολοκλήρωση του Στρατηγικού Σχεδιασμού περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες: 

� Το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας υποβάλλει το 

σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού (α’ Φάση Επιχειρησιακού Σχεδίου) στην Εκτελεστική Επιτροπή, η 

οποία το εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση.  

� Έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου (το οποίο αποτελεί προπαρασκευαστική πράξη της διαδικασίας 

κατάρτισης του Ε.Π.) από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

� Το εγκεκριμένο από το Δημοτικό Συμβούλιο σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού τίθεται προς συζήτηση 

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

� Δημοσιοποίηση του σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού για διαβούλευση, τουλάχιστον επί δύο (2) 

βδομάδες με καταχώρηση στην ιστοσελίδα του Δήμου, καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. 

Κατά τη διάρκεια της δημοσιοποίησης υποβάλλονται προτάσεις, εγγράφως ή ηλεκτρονικά (παρ. 3 η 

οποία αναριθμήθηκε σε 4 του αρ. 2 του Π.Δ. 185/1970). 

� Σύνοψη των συμπερασμάτων των διαδικασιών διαβούλευσης στην οποία περιλαμβάνονται οι 

προτάσεις ομαδοποιημένες ανά Άξονα, Μέτρο και Στόχο και ενημέρωση της Εκτελεστικής Επιτροπής 

και των αρμόδιων υπηρεσιών.  

� Εφόσον κρίνεται απαραίτητο από την Εκτελεστική Επιτροπή, με βάση τα συμπεράσματα της 

διαβούλευσης, αναθεωρούνται σημεία του Στρατηγικού Σχεδίου και ολοκληρώνεται η  Α’ Φάση.  

 

ΣΤΑΔΙΟ Γ: Επιχειρησιακός Σχεδιασμός 

Η κατάρτιση της Β’ Φάσης του Προγράμματος που αναφέρεται στον Επιχειρησιακό και Οικονομικό 

Προγραμματισμό, θα ολοκληρωθεί με τα ακόλουθα βήματα: 

 

� Βήμα 6: Κατάρτιση σχεδίων δράσης  

Καταρτίζονται σχέδια δράσης, τα οποία περιλαμβάνουν στόχους και δράσης για την επίτευξη του κάθε ενός 

από τους γενικούς στόχους του στρατηγικού σχεδίου με σκοπό την εφαρμογή της στρατηγικής του Δήμου. 

 

� Βήμα 7: Πενταετές προγραμματισμός των δράσεων   

Σκοποί του βήματος είναι η ιεράρχηση και ο προγραμματισμός των δράσεων που περιλαμβάνονται στα 

σχέδια δράσης, η ομαδοποίηση, ο έλεγχος και η οριστικοποίηση όλων των δράσεων του Ε.Π. και ο αναλυτικός 

προγραμματισμός των δράσεων πρώτης προτεραιότητας.  
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� Βήμα 8: Οικονομικός Προγραμματισμός   

Πραγματοποιείται εκτίμηση των εσόδων του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, ανά πηγή 

χρηματοδότησης, για κάθε έτος της επόμενης πενταετίας, κατανέμονται τα έσοδα στις δράσης πρώτης 

προτεραιότητας και καταρτίζεται συγκεντρωτικός πίνακας δαπανών ανά μέτρο και άξονα και συντάσσονται οι 

χρηματοδοτικοί πίνακες. 

 

ΣΤΑΔΙΟ Δ: Τελικές Ενέργειες  

� Βήμα 9: Ολοκλήρωση του προγράμματος και τελικές ενέργειες  

Στο βήμα αυτό προσδιορίζονται οι δείκτες με βάση τους οποίους θα πραγματοποιείται η παρακολούθηση και 

η αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Οι δείκτες παρακολούθησης κατηγοριοποιούνται σε 

δείκτες εισροών, εκροών και αποτελέσματος.  Επίσης το συγκεκριμένο βήμα περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες: 

� Έγκριση από το Δ.Σ. 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 την Υπηρεσία Προγραμματισμού και 

ανάπτυξης 

� Υποβολή του προσχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος από την Εκτελεστική Επιτροπή στην 

Οικονομική και η εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο, επισυνάπτοντας τις 

σχετικές αποφάσεις των Νομικών Προσώπων του Δήμου για δράσεις / σχέδια δράσης που τα αφορούν.  

� 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 

Πίνακας 2: Διαγραμματική Απεικόνιση των σταδίων κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος  

Βήμα 1  Προετοιμασία & οργάνωση 

Βήμα 2 
 Περιγραφή και αξιολόγηση της 

κατάστασης της περιοχής του Δήμου 

Βήμα 3 
 Περιγραφή & αξιολόγηση του Δήμου και 

των νομικών προσώπων 

Βήμα 4 
 Καθορισμός της στρατηγικής και των 

αναπτυξιακών προτεραιοτήτων 

ΣΤΑΔΙΟ Α 

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Βήμα 5 

 
Έγκριση του στρατηγικού σχεδίου και 

διαδικασίες διαβούλευσης 

ΣΤΑΔΙΟ Β 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ - 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 

Βήμα 6  Κατάρτιση σχεδίων δράσης 

Βήμα 7  Τριετής προγραμματισμός δράσεων 

Βήμα 8  Οικονομικός προγραμματισμός 

ΣΤΑΔΙΟ Γ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Βήμα 9 
 Ολοκλήρωση του προγράμματος και 

τελικές ενέργειες 

ΣΤΑΔΙΟ Δ 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
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Σχήμα 1: Στάδια εκπόνησης Επιχειρησιακού Προγράμματος 
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Διάγραμμα 1: Απεικόνιση μεθοδολογικού πλαισίου κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
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Τα οφέλη από την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων εκτιμάται ότι θα 

είναι:  

1. Προστασία και Αναβάθμιση του Φυσικού Περιβάλλοντος  

2. Βελτίωση της Κοινωνικής και Οικονομικής Ευημερίας 

3. Βελτίωση της Αποδοτικότητας και Αποτελεσματικότητας του Δήμου 

4. Βελτίωση της Παραγωγικής Ικανότητας του Δήμου 

5. Βελτίωση της Ικανοποίησης των Δημοτών 

6. Βελτίωση της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου  

 

Α.5. Διαδικασία κατάρτισης - Μεθοδολογία που ακολουθείται  

Η μεθοδολογία που ακολουθείται για την εκπόνηση του Ε.Π., βασίζεται στην ανάγκη επίτευξης του τελικού 

αποτελέσματος, που αφορά στη σύνταξη και αποδοχή ενός προγραμματισμού που ανταποκρίνεται στην υφιστάμενη 

κατάσταση και που μπορεί να λειτουργήσει μέσα στα πλαίσια τόσο της θεσμικής κατοχύρωσης, όσο και των 

χρηματοδοτικών δυνατοτήτων που παρέχονται. 

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την κατάρτιση της Α’ Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

περιέλαβε τα ακόλουθα: 

� Προετοιμασία και αποστολή ενημερωτικών επιστολών και σχετικών ερωτηματολογίων συμπλήρωσης σε 

υπηρεσίες Δήμου, ΝΠΔΔ, Δημοτικές & Τοπικές Κοινότητες στις 14-11-2014 και στις 16-01-2015. 

Απεστάλησαν 3 ερωτηματολόγια.  

� Η Υπηρεσία παρουσίασε στις γενικές αρχικές κατευθυντήριες γραμμές για την Τοπική και Εσωτερική 

Ανάπτυξη του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων στα πλαίσια της εκπόνησης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος του Δήμου.  

� Συλλογή στοιχείων υφιστάμενης κατάστασης Δήμου (χωρική ενότητα και Οργανισμός) μέσω των 

ερωτηματολογίων, της βοήθειας των υπηρεσιών και ειδικών συνεντεύξεων. Ο χρόνος που απαιτήθηκε 

ήταν από 14/11/2014 μέχρι και 01/12/2014 και από 12/01/2015 έως 26/01/015.  

� Στις 25/10/2014 και λόγω της έκδοσης της υπ’ αριθμ 41179/23.10.2014  (ΦΕΚ 2970/Β/2014) απόφαση 

του ΥΠ.ΕΣ. με την οποία καθορίζονται το περιεχόμενο, η δομή και ο τρόπος υποβολής των Πενταετών 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθμού για τη 

δημοτική περίοδο 2014-2019 συνεδρίασε το Αυτοτελές Τμήμα με σκοπό την ενημέρωση και ανάλυση 

των νέων δεδομένων – βημάτων που πρέπει να ακολουθηθούν σε σχέση με την κατάρτιση του Ε.Π. και 

παραδόθηκαν τα μέχρι τότε συλλεγμένα στοιχεία και ερωτηματολόγια της υφιστάμενης κατάστασης.   

� Η εκτελεστική Επιτροπή παρακολούθησε και συντόνισε τις εργασίες του Αυτοτελούς Τμήματος του Ε.Π. 

του Δήμου.  

� Το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης – Πληροφορικής & Διαφάνειας συνέταξε την 

Ενότητα 1: Στρατηγικός Σχεδιασμός την οποία και παρέδωσε στην εκτελεστική επιτροπή στις 20/03/2015.  
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Α.6. Μέσα και Εργαλεία για την Κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος   

Η εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος βασίζεται στη θεωρία του τοπικού αναπτυξιακού 

προγραμματισμού και στη θεωρία προγραμματισμού της δράσης δημόσιων οργανισμών, καθώς και στη διενέργεια 

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

Για την περιγραφή του εξωτερικού περιβάλλοντος της περιοχής του Δήμου αξιοποιούνται υφιστάμενες μελέτες 

του Δήμου, συλλογές και επεξεργασίες στατιστικών δεδομένων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, της Eurostat, άλλων 

φορέων, ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, καθώς και διάφορες μελέτες και έρευνες διαφόρων φορέων της 

περιφέρειας και της περιφερειακής ενότητας. Επιπλέον, σημαντικά δημοσιεύματα και βιβλιογραφικό υλικό μπορεί να 

αντληθεί από το διαδίκτυο.  

Για την περιγραφή του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου λαμβάνονται μεταξύ άλλων υπόψη ο ισχύον 

Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας και η διάρθρωση και στελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου, τα Νομικά Πρόσωπα 

του Δήμου με τις αρμοδιότητες που επιτελούν και τις υπηρεσίες που παρέχουν, καθώς και διάφορα άλλα στοιχεία 

που συλλέγονται είτε μέσω ειδικών ερωτηματολογίων προς τις δημοτικές υπηρεσίες είτε μέσω επικοινωνίας και 

συναντήσεων με μέλη της Διοίκησης και με στελέχη του Δήμου, αναφορικά με την υφιστάμενη λειτουργία των 

υπηρεσιών του Δήμου και τα προβλήματά τους. 

Και στις δυο περιπτώσεις, δηλαδή την αξιολόγηση του εσωτερικού και την αξιολόγηση του εξωτερικού 

περιβάλλοντος (μακρο – περιβάλλον) του Δήμου, χρησιμοποιείται ευρέως διαδεδομένη μέθοδος S.W.O.T.1, με την 

οποία προσδιορίζονται και αναλύονται τα ισχυρά και αδύνατα σημεία του εσωτερικού περιβάλλοντος, σε συνδυασμό 

με τις ευκαιρίες και τις απειλές που δέχεται ο Δήμος από το εξωτερικό περιβάλλον. Σημειώνεται ότι, αναφορικά με 

την διατύπωση προτάσεων η τεχνική που χρησιμοποιείται αφορά στη συνδυασμένη ανάγνωση των τεταρτημορίων 

της SWOT Analysis ανά ζεύγος (ισχυρά σημεία – ευκαιρίες, αδυναμίες – ευκαιρίες, ισχυρά σημεία – απειλές, 

αδυναμίες – απειλές). Με τον τρόπο αυτό προκύπτουν οι προτάσεις κατευθύνσεων πολιτικής (police choices). 

 

Σχήμα 2: Τυπική Διάταξη SWOT Analysis 

 

 

 

 

 

 

Πηγή : Ιδία επεξεργασία 

 

Α.7. Προγραμματισμός του Έργου  

Όπως φαίνεται και από το προαναφερόμενο προγραμματισμό του έργου, εντοπίζονται τρεις διακριτές ενότητες 

στην όλη διαδικασία. Η πρώτη αφορά την αποτύπωση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου και 

                                                           
1 Ανάλυση SWOT: Συντομογραφία των αγγλικών λέξεων, Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats ή στα ελληνικά, ανάλυση ΑΔΕΑ: 

Αδυναμίες, Δυνατότητες, Ευκαιρίες, Απειλές. Αφορά την ανάλυση που λαμβάνει χώρα στο εσωτερικό περιβάλλον του αντικειμένου που 
εξετάζεται με τη διάγνωση των δυνατοτήτων και αδυναμιών, ενώ στο άμεσο εξωτερικό περιβάλλον εντοπίζεται οι ευκαιρίες και οι απειλές- 

κίνδυνοι. Είναι ανάλυση σε μικροοικονομικό επίπεδο 
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των Νομικών Προσώπων, κατά την οποία η συλλογή των στοιχείων που απαιτούνται γίνεται μέσω πρωτογενούς και 

δευτερογενούς έρευνας. 

Καθοριστικό ρόλο στην ενότητα αυτή έχει η συμπλήρωση ερωτηματολογίων από τους προϊσταμένους, 

προκειμένου να αποτυπωθεί και απολογηθεί η υφιστάμενη κατάσταση της εσωτερικής λειτουργίας των υπηρεσιών. 

Ακολουθεί η διατύπωση του οράματος, της στρατηγικής και των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων που θα αποτελέσουν 

τους κύριους άξονες πολιτικής για την τρέχουσα δημοτική περίοδο.  

Η διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ολοκληρώνεται με την εξειδίκευση της 

προηγούμενης ενότητας μέσω της κατάρτισης σχεδίων δράσης εγκεκριμένων από τις υπηρεσίες του Δήμου και των 

Νομικών Προσώπων και του χρονικού και οικονομικού προγραμματισμού των επιμέρους δράσεων. Στη συνέχεια 

ακολουθεί η έγκριση από την Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης της διαδικασίας κατάρτισής του και η εξειδίκευση του 

σε ετήσιο επιχειρησιακά προγράμματα προκειμένου να δρομολογηθεί η υλοποίησή του.  

 

Α.8. Ενημέρωση των υπηρεσιών και των Ν.Π. του Δήμου  

Αρχική ενημέρωση του προσωπικού των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου πραγματοποιήθηκε 

με τη συμμετοχή του Διευθυντή και των προϊσταμένων των υπηρεσιών του Δήμου και τους Προέδρους των Νομικών 

Προσώπων, των Τοπικών & Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου. Στη συνάντηση αυτή ζητήθηκε από τους 

προϊσταμένους να συνεργαστούν στη διαδικασία καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης και αξιολόγησης των 

υπηρεσιών του. 

 

Α.9. Διαδικασία Διαβούλευσης   

Με την ολοκλήρωση και έγκριση της Α’ Φάσης από το Δημοτικό Συμβούλιο, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα τίθεται 

σε δημόσια διαβούλευση. Στο πλαίσιο αυτό θα προσκληθούν οι εκπρόσωποι των τοπικών φορέων και κάτοικοι της 

πόλης προκειμένου να υποβάλλουν τις δικές τους προτάσεις.  

Ο δημόσιος διάλογος αποτελεί κρίσιμο  μέρος της διαδικασίας κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

αφού η τοπική κοινωνία καλείται να διατυπώσει τη γνώμη της για το αναπτυξιακό μέλλον της περιοχής και για τις 

προτεραιότητες που θα τεθούν.  

Αναλυτικότερα σύμφωνα με το παράρτημα της υπ’ αριθμ. 41179/23.10.2014 (ΦΕΚ 2970/Β/2014) απόφαση του 

ΥΠ.ΕΣ.  «Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου: Έγγραφο που έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση της 

εκτελεστικής επιτροπής, αποτυπώνει τη διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασμού και αποτελεί μέρος του 

Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος. Το εγκεκριμένο από το δημοτικό συμβούλιο στρατηγικό σχέδιο τίθεται 

προς συζήτηση στη δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης και παράλληλα δημοσιοποιείται για διαβούλευση με 

καταχώρηση στην ιστοσελίδα του δήμου». 

Επιπρόσθετα, με απόφαση Δημάρχου μπορεί να οργανωθεί ημερίδα, θεματικές συναντήσεις, δημόσια συζήτηση 

και όποια άλλη ενέργεια διαβούλευσης κρίνεται αναγκαία.  

Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων προτείνει να διοργανωθεί μία εκδήλωση 

με εκπροσώπους τοπικών συλλόγων και φορέων και πολίτες.  

Στόχος της εκδήλωσης αυτής θα είναι η ενημέρωση των τοπικών επαγγελματικών, πολιτιστικών, κοινωνικών και 

άλλων φορέων της πόλης και όλων των πολιτών, για τους νέους θεσμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το 
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα προκειμένου αυτοί να προετοιμαστούν κατάλληλα ώστε να υποβάλλον εφικτές προτάσεις 

έργων. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα μετά την έγκριση της πρώτης φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος από το 

Δημοτικό Συμβούλιο.  

Στο πλαίσιο της διευρυμένης Δημόσιας Διαβούλευσης θα πρέπει να: 

1. Δημοσιευτεί στον τοπικό Τύπο περίληψη του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου και Πρόσκληση 

των πολιτών να υποβάλλουν τις προτάσεις τους. 

2. Δημοσιευτεί στον διαδικτυακό τόπο (site) του Δήμου το πλήρες κείμενο της πρώτης φάσης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος, το πρόγραμμα της Δημόσιας Διαβούλευσης και το ερωτηματολόγιο στο 

οποίο θα καλούνται να συμπληρώσουν οι πολίτες και να το στείλουν στο Δήμο ηλεκτρονικά ή 

ταχυδρομικά.  

Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου, αναγνωρίζοντας την ανάγκη της 

συμμετοχής των πολιτών στον καθορισμό του οράματος για την πόλη τους, ο Δήμος καλεί τον κάθε πολίτη χωριστά να 

συνδράμει με την αποτύπωση των σκέψεων του για την ανάπτυξη της πόλης με την συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου.  

Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο (το οποίο υπάρχει και στην ιστοσελίδα του Δήμου) καλείστε να το 

συμπληρώσετε και να αποστείλετε ηλεκτρονικά ή να το ταχυδρομήσετε στο Δήμο.  

 

Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 

Β.1. Περιεχόμενο και Διάρθρωση του Προγράμματος του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων 201 -

2020  

Σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ 41179/23.10.2014  (ΦΕΚ 2970/Β/2014)  

«Περιεχόμενο, δομή και  τρόπος υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθμού» καθορίστηκε το περιεχόμενο και η δομή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των 

Ο.Τ.Α. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες και κεφάλαια: 

� Ενότητα 1: Στρατηγικός Σχεδιασμός 

Κεφάλαιο 1.1.: Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης 

Κεφάλαιο 1.2.: Στρατηγική του Ο.Τ.Α. και αναπτυξιακές προτεραιότητες 

 

� Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός 

Κεφάλαιο 2.1.: Στόχος και δράσεις  

Κεφάλαιο 2.2.: Τετραετής προγραμματισμός των δράσεων  

 

� Ενότητα 3: Οικονομικός Προγραμματισμός και Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης  

Κεφάλαιο 3.1.: Οικονομικός Προγραμματισμός   

Κεφάλαιο 3.2.: Δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος  
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Στρατηγικός Σχεδιασμός 

Στο πρώτο κεφάλαιο του στρατηγικού σχεδιασμού, περιγράφονται τα χαρακτηριστικά της περιοχής του 

Δήμου, τα χαρακτηριστικά του ίδιου του Δήμου και του Νομικού Προσώπου του, ως οργανισμών, και αξιολογείται η 

υφιστάμενη κατάσταση.  

Η περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης περιλαμβάνει: 

α. Τα βασικά γεωγραφικά, ιστορικά, δημογραφικά, κοινωνικά, οικονομικά, πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και  

αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της περιοχής του Δήμου, καθώς και των σχέσεων και των αλληλεξερτήσεων του με 

τους γειτονικούς Ο.Τ.Α. και την ευρύτερη περιοχή.    

β. Τα βασικά οργανωτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του Δήμου. Η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης 

περιλαμβάνει τουλάχιστον: 

i. Τα κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης, τα οποία είναι σκόπιμο να αντιμετωπιστούν από τον Δήμο, κατά την 

επόμενη μεσοπρόθεσμη περίοδο, ιεραρχημένα κατά σειρά προτεραιότητας. 

ii. Τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα της περιοχής του Δήμο ως προς τα κρίσιμα ζητήματα, τις 

ανάγκες των πολιτών και την εκτιμώμενη ζήτηση για την περιοχή δημοτικών υπηρεσιών.  

iii. Τις δυνατότητες και τις υφιστάμενες αδυναμίες των υπηρεσιών του Δήμου και του Νομικού Προσώπου, 

σε σχέση με τις λειτουργίες που επιτελούν, το ανθρώπινο δυναμικό και την υλικοτεχνική υποδομή τους, 

την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και σε σχέση με την οικονομική τους κατάσταση. 

iv. Τις ευκαιρίες και τους περιορισμούς από εξωγενείς παράγοντες (όπως θεσμικό πλαίσιο, εθνικές και 

ευρωπαϊκές πολιτικές και χρηματοδοτήσεις).  

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο του στρατηγικού σχεδιασμού, περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:  

α. Διατύπωση του αναπτυξιακού οράματος για την περιοχή του Δήμου και των κατευθυντήριων αρχών, που 

πρέπει να διέπουν τον τρόπο λειτουργίας του και τον τρόπο διοίκησης των τοπικών υποθέσεων.    

β. Προσδιορισμός της στρατηγικής του Δήμου, δηλαδή των γενικών στρατηγικών στόχων προκειμένου να πετύχει 

το όραμά του. 

γ. Προσδιορισμός των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων, σύμφωνα με τις οποίες διαρθρώνεται το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη της εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές προτεραιότητες.  

 

 

Επιχειρησιακός Προγραμματισμός 

Στο πρώτο κεφάλαιο του επιχειρησιακού προγραμματισμού, εξειδικεύονται οι γενικοί στρατηγικοί στόχοι σε 

ειδικότερους στόχους. Ακολούθως, κάθε άξονας εξειδικεύεται σε μέτρα, που αντιστοιχούν σε έναν ή περισσότερους 

ειδικότερους στόχους. Για την επίτευξη των στόχων του κάθε μέτρου σχεδιάζεται ένα ολοκληρωμένο υποπρόγραμμα 

δράσεων.  

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο του επιχειρησιακού προγραμματισμού, ιεραρχούνται οι δράσεις για την επίτευξη των 

στόχων του κάθε μέτρου και προσδιορίζονται οι δράσεις πρώτης προτεραιότητας ήτοι:  

α. Ο άξονας και το μέτρο του επιχειρησιακού προγραμματισμού, όπου εντάσσεται η δράση. 
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β. Οι στόχοι του μέτρου στην επίτευξη των οποίων θα συμβάλλουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης. 

γ. Οι εκροές που θα παραχθούν από την υλοποίηση της δράσης. 

δ. Οι φάσεις υλοποίησης της δράσης. 

ε. Οι υπηρεσία του Δήμου και του Νομικού Προσώπου του που είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση της δράσης. 

στ. Η χωροθέτηση της δράσης. 

ζ. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, ανά έτος. 

η. Οι αναγκαίοι ανθρώπινοι και υλικοί πόροι και άλλες προϋποθέσεις για την υλοποίηση της δράσης. 

θ. Ο προϋπολογισμός δαπανών και οι πηγές χρηματοδότησης. 

 

Οικονομικός Προγραμματισμός και δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης 

Στο πρώτο κεφάλαιο του οικονομικού προγραμματισμού και δεικτών παρακολούθησης και αξιολόγησης, 

περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

α. Εκτιμώνται τα έσοδα του Δήμου και του Νομικού Προσώπου του, ανά πηγή χρηματοδότησης για κάθε έτος της 

β. Υπολογίζονται συνοπτικά οι λειτουργικές και οι επενδυτικές δαπάνες των δράσεων του προγράμματος. 

γ. Καταρτίζονται οι χρηματοδοτικοί πίνακες του προγράμματος ανά άξονα και μέτρο.  

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο του οικονομικού προγραμματισμού και δεικτών παρακολούθησης και 

αξιολόγησης, καταρτίζονται δείκτες αποτελεσμάτων για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του βαθμού επίτευξης 

των στόχων και δείκτες υλοποίησης ή εκροών για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του βαθμού υλοποίησης των 

δράσεων του προγράμματος.   

Σχήμα 3: Κατάρτιση Επιχειρησιακού Προγράμματος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Ιδία Επεξεργασία 
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Β.2.  Αναλυτικά οι ενότητες του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αλιάρτου – 

Θεσπιέων    

 

Διατύπωση Στρατηγικού Σχεδιασμού  

Μετά την αξιολόγηση του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου και υιοθετώντας την αρχή της 

βιώσιμης ανάπτυξης  «Τη γη δεν την κληρονομήσαμε από τους γονείς μας, τη δανειστήκαμε από τα παιδία μας» 

προχωρούμε στον καθορισμό της στρατηγικής του Δήμου Αλιάρτου- Θεσπιέων και τη διατύπωση της αποστολής και 

του οράματος του Δήμου.  

Η αποστολή του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, όπως και όλων των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, προκύπτει από το ισχύον 

θεσμικό πλαίσιο είναι η εξής: 

«Η διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών για την 

ικανοποίηση αναγκών των κατοίκων και των τοπικών φορέων με απώτερο σκοπό τη βιώσιμη κοινωνική και 

οικονομική ανάπτυξη της περιοχής του». 

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων οφείλει να προσδιορίσει το αναπτυξιακό του όραμα, προκειμένου αυτό να 

αποτελέσει οδοδείκτη της μελλοντικής δράσης τόσο της δημοτικής αρχής όσο και της τοπικής κοινωνίας. Και ενώ η 

ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης απαντά στο ερώτημα «που βρίσκεται η περιοχή και ο Δήμος Αλιάρτου- 

Θεσπιέων σήμερα», η διατύπωση του οράματος απαντά στο ερώτημα «ποια οφείλει να είναι η εικόνα και η 

κατάσταση της περιοχής του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων αύριο;». 

Συνεπώς το όραμα του Δήμου αποτελεί τη συνοπτική διατύπωση της μελλοντικής επιθυμητής κατάστασης της 

περιοχής και του ίδιου του Δήμου, ως οργανισμού, για την επόμενη μεσοπρόθεσμη περίοδο (έως το 2019), την οποία 

θα επιδιώξει με την εφαρμογή της στρατηγικής που θα επιλέξει, δυνατόν με την ευρύτερη κοινωνική συναίνεση.  

Ο καθορισμός της στρατηγικής που θα ακολουθήσει ο Δήμος βασίζεται σε μια ιεραρχική διαδικασία η οποία 

συνδέεται και είναι αποτέλεσμα των βημάτων της ανάλυσης που προηγείται, δηλαδή της αποτύπωσης και της 

αξιολόγησης του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος, καθώς και των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής και 

εσωτερικής ανάπτυξης.  

Έτσι η αναπτυξιακή στρατηγική του Δήμου Αλίαρτου – Θεσπιέων, προκειμένου να είναι αποτελεσματική 

στηρίζεται στις αρχές: 

• Της συμβατότητας και της άμεσης συσχέτισης με το αναπτυξιακό όραμα. Δηλαδή να περιλαμβάνει 

όλους εκείνους τους γενικούς στόχους, η υλοποίηση των οποίων θα οδηγήσει την περιοχή στην 

κοινωνικά επιθυμητή κατάσταση. Στην ουσία πρόκειται για τη στρατηγική εξειδίκευση του οράματος 

μέσω της διατύπωσης εξειδικευμένων στόχων. 

• Της εσωτερικής συνοχής που σημαίνει ότι οι επιμέρους στόχοι πρέπει να λειτουργούν συμπληρωματικά, 

χωρίς επικαλύψεις ή συγκρούσεις και αλληλοαναιρέσεις.  

• Της θεματικής εξειδίκευσης δηλαδή του συγκεκριμένου προσανατολισμού και διακριτού περιεχομένου 

κάθε στόχου και της προώθησης ενός συγκεκριμένου τομέα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. 

• Της εφικτότητας δηλαδή της διατύπωσης στόχων που είναι ρεαλιστικοί και υλοποιήσιμοι.  

• Της κοινωνικής αποδοχής, που σημαίνει ότι οι στρατηγικοί στόχοι θα πρέπει να είναι αποδεκτοί και να 

τυγχάνουν της κοινωνικής συναίνεσης από τους δημότες. 
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• Της συνάφειας με τις περιφερειακές, τις εθνικές και τις ευρωπαϊκές αναπτυξιακές προτεραιότητες,  

ώστε αφενός να έχουν μεγάλη πιθανότητα χρηματοδότησης και αφετέρου να συνεργούν με αυτές ώστε 

να υπάρχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα.  

Ο προσδιορισμός της στρατηγικής του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων αναφέρεται πρωτίστως στη διατύπωση των 

γενικών στρατηγικών στόχων, προκειμένου να πετύχει το όραμά του. Σύμφωνα με τις τεθείσες προδιαγραφές 

εκπόνησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, οι στρατηγικοί στόχοι του Δήμου αφορούν:  

• Στη βελτίωση του επιπέδου ανάπτυξης, του εισοδήματος και της απασχόλησης των κατοίκων του Δήμου 

• Στην ανάδειξη του συνόλου του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων σε ισχυρό πόλο της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας και της χώρας 

• Στην αξιολόγηση της γεωγραφικής εγγύτητας του Δήμου με την Αθήνα και της κομβικής θέσης σε ένα 

δυναμικό σύνολο τουριστικών πόρων εθνικής και διεθνούς εμβέλειας 

• Στην αξιοποίηση του πρωτογενή τομέα και σύνδεση της αγροτικής – κτηνοτροφικής παραγωγής με το 

τουριστικό προϊόν.  

• Στην προστασία του φυσικού – πολιτιστικού περιβάλλοντος και βελτίωση του οικιστικού περιβάλλοντος 

• Στη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες 

Ο προσδιορισμός των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων, σύμφωνα με τις οποίες θα διαρθρωθεί το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα, λαμβάνει υπόψη τις καθορισθείσες εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές προτεραιότητες. Οι 

αναπτυξιακές προτεραιότητες εκφράζονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με τη μορφή αξόνων. 

Ενδεικτικά, οι άξονες αυτοί μπορεί να είναι: Φυσικό και Οικιστικό Περιβάλλον - Τεχνικές υποδομές, Κοινωνική 

Πολιτική, Παιδεία – Αθλητισμός – Πολιτισμός, Τοπική Οικονομία & Απασχόληση, καθώς και ο ειδικός άξονας για το 

εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου, ως οργανισμός, και τις σχέσεις του με τους πολίτες, την πολιτεία και τους τοπικούς 

φορείς. Ο άξονας αυτός ενδεικτικά αφορά: (α) στη γενική οργάνωση και λειτουργία του Δήμου, καθώς και σε 

ζητήματα αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και χρηστής τοπικής διοίκησης, (β) στις οριζόντιες ή υποστηρικτικές 

λειτουργίες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, και (γ) στις ανάγκες υποστήριξης των οργάνων διοίκησης και 

των υπηρεσιών για την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, καθώς και για τη 

γενικότερη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας και της οικονομικής κατάστασης του Δήμου.  

 

Με την διατύπωση όλων των παραπάνω, ολοκληρώνεται η πρώτη φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

που αφορά τον Στρατηγικό Σχεδιασμό του Δήμου και αποτελεί το αντικείμενο του παρόντος τεύχους. 

 

Επιχειρησιακός – Οικονομικός Προγραμματισμός και Δείκτες Αξιολόγησης 

Στην ενότητα του Επιχειρησιακού Προγραμματισμού, γίνεται πλέον συγκεκριμένη διατύπωση στόχων, δράσεων 

και έργων για την περίοδο αναφοράς του Επιχειρησιακού Προγράμματος (έως το 2019). Στην ενότητα του 

Επιχειρησιακού Προγραμματισμού περιλαμβάνονται: 

(α) Γενικοί και Ειδικοί Στόχοι και 

(β) Άξονες, Μέτρα, Προγράμματα Δράσης και Έργα 

Κάθε άξονας εξειδικεύεται σε μέτρα, που αντιστοιχούν σε έναν ή περισσότερους ειδικότερους στόχους, που 

πρέπει να επιτευχθούν κατά προτεραιότητα από τον Δήμο έως το 2019. 
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Ενδεικτικά, τα μέτρα μπορούν να αφορούν: Ύδρευση, Αποχέτευση, Κοινωνική Φροντίδα, Παιδία, Πολιτισμό και 

Αθλητισμό, Απασχόληση, τα Οικονομικά του Δήμου κ.α. Για την επίτευξη των στόχων του κάθε μέτρου σχεδιάζεται 

ένα ολοκληρωμένο υποπρόγραμμα δράσεων. 

Οι δράσεις είναι δυνατόν να είναι κατηγορίες έργων ή μεγάλα έργα (όπου ως «έργα» νοούνται δράσεις που 

εκτελούνται εφ’ άπαξ, με καθορισμένη χρονική έναρξη και περάς υλοποίησης) ή να είναι συνεχώς 

επαναλαμβανόμενες λειτουργίες των δημοτικών υπηρεσιών και των οργάνων της διοίκησης.  

Τα έργα, ενδεικτικά, είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν τεχνικά έργα, μελέτες, έρευνες, ενέργειες κατάρτισης, 

ενέργειες δημοσιότητας, κανονιστικές ρυθμίσεις. 

Οι συνεχείς λειτουργίες είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν: 

(α) Κύριες λειτουργίες, δηλαδή δραστηριότητες μέσω των οποίων ασκούνται οι αρμοδιότητες και εκπληρώνεται 

ο σκοπός του Δήμου (όπως δραστηριότητες κοινωνικές, πολιτιστικές, αθλητισμού, προστασίας περιβάλλοντος 

κ.ά.) 

(β) Υποστηρικτικές ή οριζόντιες λειτουργίες, των οποίων ο ρόλος συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών 

υποστήριξης στις υπηρεσίες και τα όργανα διοίκησης του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του (όπως 

διαχείριση θεμάτων προσωπικού, οικονομική διαχείριση, προμήθειες, διοικητική υποστήριξη, νομική 

υποστήριξη, υποστήριξη του προγραμματισμού, τεκμηρίωση πληροφοριών, κ.ά.). 

 

Υπεύθυνοι υλοποίησης των παραπάνω δράσεων μπορεί να είναι υπηρεσίες του Δήμου και του Νομικού 

Προσώπου του (Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλιάρτου). Μπορεί επίσης να είναι και Σύνδεσμοι ή άλλες 

μορφές διαδημοτικής/ διαβαθμιδικής συνεργασίας Ο.Τ.Α. στους οποίους συμμετέχει και ο Δήμος Αλιάρτου – 

Θεσπιέων ή οι δομές που ορίζονται ως φορείς υλοποίησης στις εκάστοτε συμβάσεις συνεργασίας που συνάπτει ο 

Δήμος με άλλους φορείς.  

Στο πλαίσιο αυτό είναι δυνατό να προσδιορίζονται:  

(α) Δράσεις διαδημοτικής σημασίας, εφόσον υπάρχει σχετική συμφωνία με άλλους (γειτονικούς ή μη) Ο.Τ.Α. και  

(β) Δράσεις υπερτοπικής σημασίας, ως προτάσεις προς τα υπερκείμενα επίπεδα προγραμματισμού. 

Σε ιδιαίτερο κεφάλαιο της ενότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος ιεραρχούνται οι δράσεις για την επίτευξη 

των στόχων του κάθε μέτρου και προσδιορίζονται οι δράσεις πρώτης προτεραιότητας. Τουλάχιστον για τις δράσεις 

αυτές συμπληρώνεται τυποποιημένο έντυπο προγραμματισμού, στο οποίο κατ’ ελάχιστον προσδιορίζονται όσα 

αναφέρονται στην προηγούμενη ενότητα. 

Ακολουθεί η ενότητα του Οικονομικού Προγραμματισμού, όπου 

(α) εκτιμώνται τα έσοδα του Δήμου και του Ν.Π. του από κάθε δυνατή/ διαθέσιμη πηγή χρηματοδότησης και για 

κάθε έτος του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

(β) υπολογίζονται συνοπτικά οι λειτουργικές και επενδυτικές δαπάνες των δράσεων του προγράμματος και  

(γ) καταρτίζονται οι χρηματοδοτικές πίνακες του προγράμματος ανά άξονα και μέτρο. 

Τέλος το επιχειρησιακό Πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τη διατύπωση των Δεικτών Παρακολούθησης & 

Αξιολόγησης. Οι δείκτες αξιοποιούνται για την ποσοτικοποίηση των στόχων, προκειμένου αυτοί να καταστούν 

μετρήσιμοι.   
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Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  
 

Γ.1. Μεθοδολογική προσέγγιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αλιάρτου – 

Θεσπιέων 2014 -2020  

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα πρακτικά, είναι ένα συνεκτικό τεχνικό έγγραφο, με σαφή σκοπό και στόχευση, 

σύμφωνα με τις αποφάσεις της Δημόσιας Διοίκησης από την ημέρα έγκρισής του και θα χρησιμοποιείται ως βασικό 

κείμενο αναφοράς των δραστηριοτήτων του Δήμου και θα λειτουργεί καθοδηγητικά (προϋπολογιστικά και 

απολογιστικά) προς αυτόν. Υπό αυτή την έννοια, δεν αποτελεί ένα στατικό προϊόν που εξαρτάται από το χρόνο που 

εκπονήθηκε, αλλά κατά περίσταση εφόσον απαιτείται προσαρμόζεται δυναμικά στο εσωτερικό και εξωτερικό 

περιβάλλον του Δήμου. 

Επειδή αποτελεί ένα δημόσιο έγγραφο, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συντάσσεται και δημοσιοποιείται 

σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας και της ισότητας των ευκαιριών πληροφόρησης και συμμετοχής στα κοινά. Για 

το λόγο αυτό και παρά την τεχνική του φύση, συντάσσεται σύμφωνα με όσα το δυνατό κατανοητή δομή και γραφή, 

αποφεύγοντας εξειδικευμένη στο μέτρο του δυνατού ορολογία, ώστε να προσφέρει τη δυνατότητα σε κάθε 

ενδιαφερόμενο να διατυπώσει προτάσεις βελτίωσης. Κατ’ εφαρμογή των αρχών που προαναφέρθηκαν το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (στην αρχική του μορφή), δημοσιοποιείται μέσω διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης, 

συμπληρώνεται (εφόσον κριθεί απαραίτητο) και οριστικοποιείται (επισημοποιείται) μέσα από αποφάσεις της 

Δημοτικής Αρχής. 

Συγκεκριμένα το μεθοδολογικό πλαίσιο για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου 

Αλιάρτου – Θεσπιέων στηρίζεται κυρίως: 

� Στο προαναφερθέν θεσμικό πλαίσιο σύνταξης επιχειρησιακών προγραμμάτων 

� Στη γνώση της Ελληνικής και διεθνούς εμπειρίας και βιβλιογραφίας θέματα περιφερειακής ανάπτυξης και τις 

σύγχρονες τάσεις ανάλυσης και προσέγγισης των περιφερειακών πολιτικών.  

� Στα χαρακτηριστικά της περιοχής του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων όπως προέκυψε από την εφαρμογή του Ν. 

3852/2012 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» και τη θέση του στο περιφερειακό , εθνικό και ευρύτερο γεωπολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό 

περιβάλλον. 

� Στην ανάγκη ολοκληρωμένης προσέγγισης αλλά και ουσιαστικής εξειδίκευσης του αναπτυξιακού 

προγραμματισμού με στόχο τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των χρηματοδοτικών πόρων και ευκαιριών. 

� Στο νέο θεσμικό πλαίσιο και τις συνθήκες λειτουργίας των ΟΤΑ α’ βαθμού που προέκυψαν από τις θεσμικές 

αλλαγές των τελευταίων ετών και κυρίως από την εφαρμογή του Ν. 3852/2010. 

� Στο Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της χώρας (ΦΕΚ 128/Α’/03-07-2008) 

και στα Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης: (α) για τη βιομηχανία (ΦΕΚ 

151/ΑΑΠ/13-4-2009), (β) για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΦΕΚ 2464/Β’/03-12-2008) και (γ) για τις 

Υδατοκαλλιέργειες (ΦΕΚ 2505/Β’/04-11-2011). 

� Στις διατάξεις του Ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδοτήσεις τεχνικών επαγγελματικών και 

μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» κεφάλαιο του οποίου 

αφιερώνεται στην ίδρυση και οργάνωση Επιχειρηματικών Πάρκων διαφόρων κατηγοριών. 
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� Στις κατευθύνσεις του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

� Στις κατευθύνσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας 2014 – 2020 καθώς και των Τομεακών 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ σύμφωνα και με τις εφαρμοζόμενες διαρθρωτικές πολιτικές 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Κεφάλαιο 1.1 
 

Συνοπτική περιγραφή & Αξιολόγηση  

της Υφιστάμενης Κατάστασης  

του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων  

 

 
Στην ενότητα αυτή πραγματοποιείται σύντομη περιγραφή της μακροσκοπικής εικόνας της 

περιοχής του Δήμου Αλίαρτου – Θεσπιέων (εξωτερικό περιβάλλον), με την παράθεση 

στοιχείων αναφορικά με το πληθυσμό της περιοχής, την έδρα του ΟΤΑ, το ιστορικό των 

συνενώσεων, τους φυσικούς πόρους, τις τεχνικές υποδομές, τις υποδομές υγείας και 

κοινωνικής πρόνοιας, εκπαίδευσης, αθλητισμού, πολιτισμού , την ανεργία, την εκπαίδευση, 

την παραγωγική δραστηριότητα της περιοχής κλπ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  
 

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

1.1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 

1.1.1. Βασικά χαρακτηριστικά, χωροταξική ένταξη και διοικητική οργάνωση  

 

1.1.1.1. Βασικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά περιοχής του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων  

 

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων είναι ένας από τους έξι δήμους του 

Νομού Βοιωτίας, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας όπως συστάθηκε 

από το Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης). Αποτελείται 

από τους πρώην Καποδιστριακούς Δήμους Αλιάρτου και Θεσπιέων. 

Έδρα του Δήμου ορίστηκε ο Αλίαρτος.   

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων ανήκει στην Περιφέρεια της Στερεάς 

Ελλάδας και συγκεκριμένα βρίσκεται στο κέντρο της Περιφερειακής 

Ενότητας Βοιωτίας και απέχει περίπου 90 χλμ από την Αθήνα και 23 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα του Νομού 

Βοιωτίας, τη Λιβαδειά.  

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων σύμφωνα με την απογραφή της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας (Ε.Σ.Υ.Ε.) 

του έτους 2011 είναι  11.645 κάτοικοι.  

Ο Νομός Βοιωτίας έχει συνολική έκταση 3.211 τ.χλμ και διακρίνεται γεωμορφολογικά σε τρία τμήματα: πεδινό 

που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του νομού (ποσοστό 40%), το ημιορεινό (ποσοστό 38%) και το ορεινό που 

καλύπτει το 22% της έκτασης. Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων σύμφωνα με το πρόγραμμα Καλλικράτης χαρακτηρίζεται 

πεδινός. Η έκταση του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων ανέρχεται σε 256,89 τ.χλμ και καλύπτει το 8% του συνολικού 

εδάφους του Νομού Βοιωτίας. Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων συνορεύει δυτικά με το Δήμο της Λιβαδειάς (Δ.Ε. 

Κορώνειας),  νοτιοανατολικά με τους δήμους Θηβών (Δ.Ε. Βαγίων, Δ.Ε. Θίσβης και Δ.Ε. Πλαταιών)  και βόρεια με 

το Δήμο Ορχομενού (Δ.Ε. Ακραιφνίας).  

ΧΑΡΤΗΣ 1: ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ          
            ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ        ΧΑΡΤΗΣ 2: ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ  

                       ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

Εικόνα 1: Η έδρα του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιών (Δ.Κ.Αλιάρτου) 
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1.1.1.2. Αριθμός και Ονομασία Δημοτικών Ενοτήτων / Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου 

Αλιάρτου – Θεσπιέων   

 

Ο Δήμος Αλιάρτου ιδρύθηκε στο πλαίσιο της τελευταίας διοικητικής μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης») και με το Π.Δ. 17/2014 (ΦΕΚ 25/Α/2011) μετονομάστηκε σε Δήμος 

Αλιάρτου – Θεσπιέων, αποτελούμενος από τους Δήμους Αλιάρτου και Θεσπιέων, οι οποίοι στις 31-12-2010 

καταργήθηκαν και αποτελούν πλέον, αντίστοιχα τις δυο ομώνυμες Δημοτικές Ενότητες του διευρυμένου Δήμου.  

 

ΧΑΡΤΗΣ 3: ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ  

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά οι Δημοτικές Ενότητες και οι Τοπικές Κοινότητες του 

Καλλικρατικού Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων:  

 

Πίνακας 3: Παρουσίαση των Δημοτικών Ενοτήτων & Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων 

Δημοτικές Ενότητες Δημοτικές / Τοπικές Κοινότητες 

Δ.Κ. Αλιάρτου 

Τ.Κ. Ευαγγελιστρίας 

Τ.Κ. Πέτρας 

Τ.Κ. Σωληναρίου 

Δ.Ε ΑΛΙΑΡΤΟΥ 

Τ.Κ. Υψηλάντου 

Τ.Κ. Άσκρης 

Τ.Κ. Θεσπιών 

Τ.Κ. Λεονταρίου 

Τ.Κ. Μαυρομματίου 

Δ.Ε ΘΕΣΠΙΕΩΝ 

Τ.Κ. Νεοχωρίου Θεσπιών 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
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Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων εντάσσεται διοικητικά στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.  

 

1.1.1.3. Ιστορικά συνένωσης του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων   

Με το Νόμο 2539/1997 «Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 244/Α/04.12.1997), ο 

Νομός Βοιωτίας χωρίστηκε διοικητικά στους εξής 18 Δήμους και 2 κοινότητες: Δήμοι Ακραιφνίου, Αλιάρτου, 

Αράχωβας, Βαγίων, Δερβενοχωρίων, Δαύλειας, Διστόμου, Θεσπιών, Θηβών, Θίσβης, Κορώνειας, Λιβαδειάς, 

Οινοφύτων, Ορχομενού,  Πλαταιών,  Σχηματαρίου, Τανάγρας,  Χαιρώνειας, και Κοινότητες Κυριακίου και  Αντίκυρας. 

 

O πρώην (Καποδιστριακός) Δήμος Αλιάρτου: ήταν δήμος του Νομού Βοιωτίας που λειτούργησε την περίοδο 

1999-2010 με την μορφή που πήρε από το πρόγραμμα Καποδίστριας από τη συνένωση του Δήμου Αλιάρτου και των 

Κοινοτήτων της περιοχής, Ευαγγελιστρίας, Πέτρας, Σωληναρίου και Υψηλάντη, που αποτέλεσαν στη συνέχεια τα 

δημοτικά διαμερίσματα του δήμου. Το 2011 καταργήθηκε και εντάχθηκε στον νέο διευρυμένο Καλλικρατικό Δήμο 

Αλιάρτου όπου στις 30/01/2014 (ΦΕΚ 25/Α/30.01.2014) μετονομάστηκε σε Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων . Ο Δήμος 

Αλιάρτου ανήκε στην επαρχία Λιβαδειάς και καταλάμβανε έκταση περίπου 146.335 στρεμμάτων. Τα ανατολικά όριά 

του προσδιορίζονταν από τα όρια των επαρχιών Θήβας-Λιβαδειάς (όρια με το δήμο Θεσπιών). Βόρεια εκτεινόταν ως 

το μέσο της πεδιάδας της Κωπαΐδας και νότια ως την κορυφή του όρους Ελικώνα, καταλαμβάνοντας μεγάλη έκταση. 

Δυτικά οριζόταν από το δήμο της Κορώνειας. Πρωτεύουσα του δήμου ήταν η Αλίαρτος. Στον δήμο Αλιάρτου ανήκαν οι 

πρώην Κοινότητες Ευαγγελίστρια, Πέτρα, Σωληνάρι και Υψηλάντης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ΠΗΓΗ: HTTP://EL.WIKIPEDIA.ORG) 

 

Ο πρώην (Καποδοστριακός) Δήμος Θεσπιέων: ήταν δήμος του νομού Βοιωτίας και μάλιστα από τους 

παλαιότερους και πιο ιστορικούς δήμους της χώρας, αφού είχε ιδρυθεί ως Δήμος το 1835. Μετά την κατάργηση του 

το 1912, η έδρα του δήμου, οι Θεσπιές, έγιναν κοινότητα (Βασιλικό Διάταγμα 31-08-1912) με την ονομασία, αρχικά, 

Ερημόκαστρον και αργότερα Θεσπιές.  

Με το πρόγραμμα Καποδίστριας συστάθηκε ο Δήμος Θεσπιέων από τη συνένωση παλαιότερων κοινοτήτων της 

περιοχής, που αποτέλεσαν στη συνέχεια τα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου. Λειτούργησε την περίοδο 1999 -2010 

οπότε και καταργήθηκε με την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης. Ο δήμος Θεσπιέων είχε πραγματικό 

πληθυσμό 5.945 κατοίκους. Στον δήμο εκτός των Θεσπιών (1.529 κατ.), περιλαμβάνονταν τα εξής δημοτικά 

διαμερίσματα: 

ΧΑΡΤΗΣ 4: Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ  
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� η Άσκρη (994 κατ.) 

� το Λεοντάρι (1030 κατ.) 

� το Νεοχώρι (436 κατ.) 

� το Μαυρομμάτι (1960 κατ.). 

Ο Καποδιστριακός Δήμος Θεσπιέων, οριζόταν ανατολικά με τους Δήμους Πλαταιών, Θηβαίων, Βαγίων και 

Ακραιφνίας, δυτικά με τους Δήμους  Αλιάρτου και Θίσβης, βόρεια με τους Δήμους Αλιάρτου και Ακραιφνίας και νότια 

με τους Δήμους Θίσβης και Πλαταιών. 

ΧΑΡΤΗΣ 5: Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΠΙΕΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ΠΗΓΗ: HTTP://EL.WIKIPEDIA.ORG) 

 

1.1.1.4. Ιστορικά Στοιχεία του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων   

 

Δ.Ε. Αλιάρτου  

Η έδρα του Δήμου πήρε το όνομά της από τον Αλίαρτο, γιο της Θέτιδας και του Θέρσανδρου του βασιλιά των 

Θηβών και εγγονό του Σίσυφου. Η ύπαρξη της αρχαίας Αλιάρτου αναφέρεται από τον 'Όμηρο στην Ιλιάδα. Ήταν 

πλούσια λόγω της θέσης της (μεταξύ του Ορχομενού και της Θήβας) και της εύφορης πεδιάδας της. Ήδη στο δεύτερο 

μισό του 6ου π.Χ. αιώνα είχε κόψει ασημένια νομίσματα. Στην Αλίαρτο σύμφωνα με το μύθο είχαν ταφεί ο μάντης 

Τειρεσίας, καθώς και η Αλκμήνη, μητέρα του Ηρακλή. 

Η αρχαία Αλίαρτος καταστράφηκε το 480 π.Χ. από τον Ξέρξη, κατά τη διάρκεια των Μηδικών πολέμων. Μετά την 

αποχώρηση των Περσών ξαναχτίστηκε και έγινε μέλος του Κοινού των Βοιωτών. Η πόλη καταστράφηκε τελικά το 171 

π.Χ. από τους Ρωμαίους, επειδή είχε συμμαχήσει με τον Μακεδόνα βασιλιά Περσέα εναντίον τους.   

Για τη βυζαντινή Αλίαρτο δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία, ωστόσο λείψανα τείχους των βυζαντινών χρόνων 

μαρτυρούν ότι η πόλη ήταν ισχυρή και οργανωμένη. Η νεότερη Αλίαρτος έχει συνδεθεί με την προσπάθεια 

αποξήρανσης της λίμνης Κωπαΐδας. Στην πόλη εγκατέστησε τα γραφεία της η αγγλική εταιρεία «Lake Copais Co Ltd», η 

οποία αποξήρανε τη λίμνη τμηματικά από το 1887 έως το 1953.  

Στις αρχές του 20ου αιώνα η Αλίαρτος αποτέλεσε συγκοινωνιακό και συνδετικό κόμβο της Λιβαδειάς με τη Θήβα, 

την Αθήνα και το λιμάνι του Πειραιά. Εκείνη την εποχή άρχισε να εμφανίζεται μια πρώτη μορφή ιδιωτικής επιχείρησης 

(κυλινδρόμυλοι, εκκοκκιστήρια κλπ.). Απαραίτητοι στην οικονομία της πόλης ήταν οι μύλοι, που άλεθαν την 

παραγωγή από τις καλλιέργειες της αποξηραμένης Κωπαΐδας. Το 1941 η συνολική παραγωγή σιταριού η οποία 

αλέστηκε ήταν 10.000.000 οκάδες και έσωσε την Αθήνα. 
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Πέτρα. Στην περιοχή της Πέτρας, έλαβε χώρα στις 12 Σεπτεμβρίου 1829 η  τελευταία μάχη του Αγώνα με αρχηγό 

τον Δημήτριο Υψηλάντη και ήταν καθοριστική για την ελληνική ανεξαρτησία. Η Μάχη της Πέτρας έχει ιδιαίτερη αξία, 

γιατί ήταν η πρώτη και μοναδική φορά κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του '21, που μία επίλεκτη τουρκική στρατιά 

συνθηκολόγησε επί του πεδίου της μάχης. 

Η περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Θεσπιέων κατοικείται διαρκώς από τα προϊστορικά χρόνια και μάλιστα κατά 

την αρχαιότητα οι αρχαίες Θεσπιές αποτέλεσαν σπουδαία βοιωτική πόλη. Η αρχαία Θέσπεια (Θεσπιαί) που πήρε το 

όνομα της από τη Θέσπια, κόρη του ποταμού Ασωπού ή κατά άλλους από τον Αθηναίο βασιλιά Θέσπιο, βρισκόταν 

στις υπώρειες του όρους Ελικώνα και από τη Θήβα αριστερά του Θέσπιου ποταμού (σημερινό Καναβάρη). Στην 

περιοχή αυτή σήμερα υπάρχουν τα χωριά Θεσπιές και Λεοντάρι. Η αρχαία πόλη, που ανασκάφηκε τον 19ο αιώνα, έχει 

σχεδόν εξαφανιστεί. H τοπογραφία των Θεσπιών δεν έχει ποτέ μελετηθεί σε βάθος έχει όμως ταυτιστεί με σιγουριά 

από επιγραφές και γλυπτά που έχουν βρεθεί. 

 

Δ.Ε. Θεσπιέων   

Οι Θεσπιές κατοικήθηκαν αδιάκοπα από τα νεολιθικά χρόνια ως την ύστερη αρχαιότητα. Στη Μαγούλα ή Ράχη 

της Βαρβάρας, βόρεια του Κάστρου, διαπιστώθηκαν τα ίχνη της προϊστορικής εγκατάστασης. Υπήρξε σπουδαίο 

εμπορικό κέντρο στη μυκηναϊκή εποχή, εξαιτίας του λιμανιού της Κρεύσιδος (σημερινής Λιβαδόστρας). Από το 447 

έως το 423 π.Χ., όταν οι Θηβαίοι κατέλαβαν την πόλη, οι Θεσπιές συμμετείχαν πάλι στο βοιωτικό κοινό με δυο 

βοιωτάρχες και ασκούσαν έλεγχο, με τα δυο κύρια λιμάνια της, στον Κορινθιακό κόλπο, την Κρεύσιδα (σημερινή 

Λιβαδόστρα), τις Σίφες (σημερινή Αλυκή) και σε όλη τη νοτιότερη μεσογειακή περιοχή με τις μικρότερες κώμες που 

εξαρτώνταν από αυτή (Εύτρηση, Λεύκτρα, Άσκρη-Κοιλάδα Μουσών, Θίσβη, Κορσιές). 

Στα ιστορικά χρόνια οι Θεσπιές ήταν μια από τις σημαντικότερες πόλεις της Βοιωτίας μαζί με την Πλάταια. Η 

ιστορική της διαδρομή σηματοδοτήθηκε από το δημοκρατικό της πνεύμα και την έντονη αντίθεση της προς την 

ηγεμονική Θήβα, η οποία ήθελε με τη βία να τη θέσει κάτω από το ζυγό της. Αν και για τα γεωμετρικά χρόνια δεν 

υπάρχουν στοιχεία, το όνομα της πόλης συναντάται αρχικά στον Ομηρικό κατάλογο των πλοίων (Νηών Κατάλογος). 

Αργότερα, γύρω στα μέσα του 6ου αιώνα π.Χ., όταν οι Θεσσαλοί εισέβαλλαν στη Βοιωτία, οι Θεσπιείς βρήκαν 

καταφύγιο στον Κερησσό, μια οχυρωμένη τοποθεσία, κοντά στις Θεσπιές. Στα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ. κυκλοφορούν 

τα πρώτα νομίσματα του Βοιωτικού κοινού αλλά και κάθε πόλη μεμονωμένα κόβει νομίσματα με τα αρχικά της. Η 

πόλη των Θεσπιών είχε δικό της νομισματοκοπείο και χάρασσε στα νομίσματά της την κεφαλή της Αφροδίτης. 

Στα χρόνια των Μηδικών πολέμων, η πόλη των Θεσπιών έχει ενεργό ρόλο. Από όλους τους Βοιωτούς μόνο οι 

Θεσπιείς και οι Πλαταιείς πολέμησαν εναντίον των Περσών. Ξακουστή στην ιστορία παραμένει η συμμετοχή των 700 

Θεσπιέων στη μάχη των Θερμοπυλών (480 π.Χ), καθώς οι Θεσπιείς αρνήθηκαν να αφήσουν μόνο το Λεωνίδα, μετά 

την κύκλωση τους από τα στρατεύματα του Ξέρξη, και έμειναν εκεί και σκοτώθηκαν, ενώ οι υπόλοιποι οπλίτες μετά 

και την παρακίνηση του βασιλιά της Σπάρτης είχαν φύγει. Το γεγονός αυτό στάθηκε αιτία για τη λεηλασία της πόλης 

από τους Πέρσες του Ξέρξη. Η πόλη ξαναχτίστηκε με την υποστήριξη των Αθηναίων και το όνομα τους αναγράφηκε σε 

αναθηματικό τρίποδα στους Δελφούς. 

Μετά τη μάχη του Δηλίου (424 π.χ.) το καλοκαίρι του επόμενου χρόνου, οι Θεσπιείς κατηγορήθηκαν από τους 

Θηβαίους για «αττικισμό» και για το λόγο αυτό η πόλη καταστράφηκε εκ θεμελίων από τη Θήβα. Στα χρόνια του 

Πελοποννησιακού πολέμου, οι ολιγαρχικοί Θεσπιείς συγκρατούσαν την πόλη στη συμμαχία των Θηβαίων. Το 414 π. Χ. 
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ο δήμος στασίασε και προσπάθησε να τους ανατρέψει. Οι Θηβαίοι όμως ειδοποιήθηκαν και σπεύδοντας στις Θεσπιές, 

στήριξαν τους ολιγαρχικούς και ανάγκασαν τους δημοκρατικούς να εκπατριστούν στην Αθήνα. Το 387π.Χ. με την 

ειρήνη του Ανταλκίδα απελευθερώνονται από τη θηβαϊκή ηγεμονία. Ο βασιλιάς της Σπάρτης, Αγησίλαος, οχύρωσε τις 

Θεσπιές γύρω στο 378 π.Χ. Η αντιπαράθεση όμως Θηβαίων και Θεσπιών δεν είχε ακόμα τελειώσει. Λίγο πριν τη μάχη 

των Λεύκτρων, το 373 π.Χ., οι Θηβαίοι για να εξασθενίσουν τους Θεσπιείς κατεδάφισαν εκ νέου τα τείχη της πόλης, 

ενώ ο Επαμεινώνδας τους απέπεμψε από τη μάχη και εκείνοι κατέφυγαν στον Κερησσό. Μετά τη μάχη της Χαιρώνειας 

το 338 π.Χ. οι Θεσπιές προσχώρησαν στο Βοιωτικό Κοινό και το 335 π.Χ. συμμετείχαν στη λεηλάτηση της πόλης των 

Θηβών από τον Αλέξανδρο. Η διάλυση της Βοιωτικής Ομοσπονδίας το 146 π.Χ. είχε ως αποτέλεσμα την ευεργετική 

μεταχείριση της πόλης από τους Ρωμαίους και από τότε και στο εξής σημειώνεται μια ανοδική πορεία ως την ύστερη 

αρχαιότητα, όταν της παραχωρήθηκε από τον Καίσαρα το προνομιακό καθεστώς της «civitas libera et immunis” (47 

π.χ). 

Η Άσκρη (αναφέρεται και Άσκρα) ήταν αρχαία Βοιωτική πόλη χτισμένη στις νότιες πλαγιές του Ελικώνα, στην 

κοιλάδα των μουσών. Σύμφωνα με τον μύθο που μεταφέρει ο Παυσανίας, η Άσκρη χτίστηκε από τους Αλωάδες, 

μυθικά πρόσωπα, απόγονοι του θεού Ποσειδώνα. Οι Αλωάδες ίδρυσαν την Άσκρη με συνιδρυτή τον Οίοκλο, γιο του 

Ποσειδώνα και της όμορφης γυναίκας από την Βοιωτία Άσκρας, από την οποία πήρε το όνομα της και η πόλη. Η 

Άσκρη ήταν η πατρίδα του μεγάλου επικού ποιητή της αρχαιότητας Ησίοδου, πατέρα του διδακτικού έπους. Ο 

Ησίοδος αναφέρει την Άσκρη στο έργο του Έργα και Ημέραι. 

Το Λεοντάρι μέχρι το 1930 ονομαζόταν Κασκαβέλι οπότε και μετονομάστηκε σε Λιοντάρι. Την νέα του ονομασία 

την οφείλει σε ένα άγαλμα λιονταριού που ανασκάφηκε κοντά στο χωριό και ανήκε σε τύμβο των Θεσπιέων. 

 

1.1.1.5. Η θέση και ο ρόλος του Δήμου Αλιάρτου- Θεσπιέων στον ευρύτερο γεωγραφικό 

χώρο και σε σχέση με το Νομό και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Με την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης» (Ν. 3852/2010), ο Νομός Βοιωτίας αποτελείται από έξι 

Δήμους (Λιβαδείας, Θήβας, Τανάγρας, Αλίαρτος, Ορχομενός και Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας). Ο Νομός Βοιωτίας 

αποτελεί Περιφερειακή Ενότητα, όπως και οι Νομοί Φθιώτιδας, Εύβοιας, Φωκίδας και Ευρυτανίας αντίστοιχα της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων 

βρίσκεται στο κέντρο του Νομού Βοιωτίας. Τα προβλήματα και οι 

προοπτικές ανάπτυξης του Νομού Βοιωτίας αλλά και της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας επηρεάζουν άμεσα και το Δήμο 

Αλιάρτου – Θεσπιέων.   

Ο Δήμος Αλιάρτου-Θεσπέων βρίσκεται στο κέντρο του Νομού 

Βοιωτίας, ενδιάμεσα στα δύο αστικά κέντρα, της Λιβαδειάς και της 

Θήβας,  και αποτελείται από ένα δίκτυο με ιδιαίτερο φυσικό, 

οικολογικό, ιστορικό, αρχαιολογικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον. Ο 

άξονας αυτός των αστικών κέντρων αποτελεί ουσιαστικά και τον 

άξονα οδικής επικοινωνίας της χώρας με την Δυτική Ελλάδα. 

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Στερεάς 

Ελλάδας (ΦΕΚ 1469 / Β / 2003), οι πόλεις των Θεσπιών και Αλιάρτου κατατάσσονται στο 4ο επίπεδο οικισμών. 
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Εξαρτώνται από το οικιστικό δίπολο 2ου επιπέδου Λιβαδειά – Ορχομενός, του οποίου η ανάπτυξη στοχεύει στην 

εξισορρόπηση των συγκεντρώσεων στις συνοριακές με την Αθήνα περιοχές και στηρίζει την κατοίκηση του κύριου 

γεωργικού χώρου της Περιφέρειας. Όλοι οι υπόλοιποι οικισμοί του Δήμου Αλιάρτου ανήκουν στο 5ο επίπεδο 

οικισμών λόγω των πληθυσμιακών μεγεθών τους και εξαρτώνται από τις πόλεις της Αλιάρτου και των Θεσπιών. 

Ο Δήμος Αλιάρτου βρίσκεται στο κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας στο 23o χλμ της επαρχιακής οδού 

Θηβών – Λιβαδειάς και σε απόσταση 12 χλμ από την Εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος του Ακραιφνίου, στο 102 

χλμ της Εθνικής οδού. Η θέση της πόλης του Αλιάρτου επέχει νευραλγικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα καθώς αποτελεί 

τον μοναδικό άξονα σύνδεσης των 2 μεγαλύτερων δήμων της περιφερειακής ενότητας Βοιωτίας (Θήβα – Λιβαδειά). 

Η σύνδεση των οικισμών του Δήμου με τη γειτονική Θήβα και τη Λιβαδειά είναι ικανοποιητική και γίνεται μέσω 

της Εθνικής Οδού Θήβας – Λιβαδειάς. Ιδιαίτερη σημασία έχει ο άξονας που συνδέει την πόλη των Θεσπιών με την 

γειτονική Θίσβη και την συνέχεια προς τα δυτικά με την Αγία Άννα, το Κυριάκι, το Στείρι και την Ι.Μ. Οσίου Λουκά και 

τέλος το Δίστομο, ως μία εναλλακτική τουριστική διαδρομή παράλληλη της Εθνικής Οδού Θήβας- Λιβαδειάς με είσοδο 

– έξοδο την Δημοτική Ενότητα Θεσπιέων. 

Η τουριστική ανάπτυξη της Δημοτικής Ενότητας Θεσπιέων αποτελεί μία από τις επιλογές του εγκεκριμένου 

Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας το οποίο προτείνει την 

δημιουργία ήπιων τουριστικών εγκαταστάσεων αγροτουρισμού – οικοτουρισμού. 

Με βάση το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας, η πόλη 

της Λιβαδειάς είναι Διοικητικό Κέντρο, Κέντρο εξυπηρετήσεων του χώρου της ενότητάς της καθώς και Κέντρο 

εξυπηρετήσεων (Εμπορίου, Αναψυχής, Αστικού Τουρισμού και Κοινωφελών Υπηρεσιών και Πολιτιστικών Υποδομών) 

ανάλογων των διοικητικών ρόλων και της πληθυσμιακής δυναμικότητάς της. Είναι επίσης Κέντρο Εκπαίδευσης, 

Έρευνας και Τεχνολογίας.  

Η αστική περιοχή της Λιβαδειάς - Ορχομενού σχεδιάζεται ως κύριο αγροτο-βιομηχανικό κέντρο που θα 

κατευθύνει, στην χωρική ενότητά της, την διατήρηση μιας δυναμικής αγροτικής παραγωγής συνδεδεμένης με την 

αγροτοβιομηχανία.  

Όσον αφορά την Περιφέρεια, η Στερεά Ελλάδα, όπως και ο υπόλοιπος ελληνικός χώρος, κατατάσσεται στις 

περιφέρειες με έντονη περιφερειακότητα ως προς την κεντρική Ε.Ε. και με σχετική κεντρικότητα ως προς τον κέντρο-

ανατολικό μεσογειακό χώρο. 

Ως προς τις προοπτικές, εκτιμάται ότι η περιφέρεια έχει δυνατότητες αναβάθμισης της θέσης της στο άμεσο 

μέλλον ιδιαίτερα μέσω των ευκαιριών ανοίγματος και διασύνδεσής της με όλα τα επίπεδα των υπερκείμενων χωρικών 

συνόλων (Ε.Ε., γειτονικές περιφέρειες και πόλεις) που δημιουργούν οι εξελισσόμενες υποδομές σε εθνικό επίπεδο και 

της σταδιακής εισαγωγής πολιτικών βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης στις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές. 

Ως προς την θέση της περιφέρειας στον ελληνικό χώρο το βασικό χωροταξικό χαρακτηριστικό της είναι, η 

κεντροβαρική της θέση, το ότι διασχίζεται από τον βασικό μεταπολεμικό άξονα ανάπτυξης της χώρας (ΠΑΘΕ – ΟΣΕ), 

καθώς και η γειτνίασή της με το μητροπολιτικό κέντρο της Αθήνας. Η κεντροβαρική της θέση έχει μερικώς αξιοποιηθεί 

μόνο στην κατεύθυνση Αθήνα -Θεσσαλονίκη, ενώ η γειτνίασή της με την Αθήνα έχει προωθήσει εξαιρετικά 

ασύμμετρες σχέσεις. 
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Η σύνδεσή της με τις γειτονικές της περιφέρειες και με ισχυρά σημεία του ευρύτερου χώρου θα εξυπηρετηθεί 

από τους νέους υπό προγραμματισμό ή υπάρχοντες υπό αναβάθμιση διαπεριφερειακούς αναπτυξιακούς άξονες, 

όπως: 

• Διαμήκης άξονας Αθήνα – (Χαλκίδα)- Λαμία -Θεσ/νίκη (ΠΑΘΕ) 

• Διαγώνιος άξονας Λαμία - Ιτέα / Άμφισσα - Αντίρριο - Πάτρα. 

• Διαγώνιος άξονας Κεντρικής Ελλάδας Λαμία – Καρδίτσα –Τρίκαλα-Παναγιά (Εγνατία – Γιάννενα Ηγουμενίτσα), 

Ε65. 

• Οριζόντιος άξονας (ΠΑΘΕ/Κόρινθος)- Θήβα / ΠΑΘΕ – Χαλκίδα – Κύμη / Λιμάνι Κύμης 

Η διασύνδεση της με τους παραπάνω άξονες ανάπτυξης και τις αντίστοιχες πύλες –πόλους ανάπτυξης συνδέεται 

άμεσα με τα δυνητικά οφέλη από την σύνδεση με τον δυτικό-ευρωπαϊκό χώρο, καθώς και με τον χώρο του Αιγαίου. 

Ως προς τα αναπτυξιακά μεγέθη, κατατάσσεται στις μεσαίες προς τα πάνω ελληνικές περιφέρειες σε ρυθμούς 

ανάπτυξης και πληθυσμό και στις μεγάλες σε σχέση με την έκταση, χαρακτηρίζεται από υψηλή ανεργία και 

υπολείπεται ακόμα του κοινοτικού μέσου όρου ως προς το ΑΕΠ. Κατέχει όμως ιδιαίτερη θέση και ρόλο στην εθνική 

οικονομία λόγω της βιομηχανικής της παραγωγής και της ευρωπαϊκής εμβέλειας των ορυκτών της πόρων και της 

συνδεδεμένης μ’ αυτούς βιομηχανίας και επιχειρηματικούς ομίλους που δραστηριοποιούνται σ’ αυτήν. 

Αιχμή της Περιφέρειας στην προσπάθεια αναβάθμισης της θέσης της, μπορεί να είναι η κομβική θέση της στις 

ανταλλαγές και διασυνδέσεις, η επιχειρηματική δυναμική της εξαγωγικής της βιομηχανίας, τα εξαγώγιμα διατροφικά 

αγροτικά προϊόντα “ποιότητας” και ο τουρισμός που συνδέεται με τους ειδικούς πόρους της και νέες μορφές 

ποιοτικής αξιοποίησής τους (φυσική και πολιτιστική κληρονομιά, υδροθεραπεία, χιονοδρομικά κέντρα). 

Ο γενικοί μακροπρόθεσμοι αναπτυξιακοί στόχοι που επιδιώκει το Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. Στερεάς Ελλάδας είναι: 

• η δυναμική ενσωμάτωση της Περιφέρειας στον νέο ευρωπαϊκό / εθνικό οικονομικό χώρο με ενισχυμένη 

ταυτότητα και εξωτερική ανταγωνιστικότητά 

• η ενίσχυση της αστικοποίησης και της τριτογενοποίησης της παραγωγικής της βάσης, χρησιμοποιώντας, όσο 

είναι δυνατόν, τις νέες ευκαιρίες από την εξέλιξη της αποκέντρωσης και της κοινωνίας της πληροφορίας, από 

την συνεργασία δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και από την διασύνδεση του αναπτυγμένου δευτερογενούς της με 

την πανεπιστημιακή εκπαίδευση την έρευνα και τη τεχνολογία. 

• η χαλάρωση της εξάρτησης από τη Μητροπολιτική Αθήνα σε συνδυασμό με την εμφάνιση νέων 

διαπεριφερειακών συνεργασιών και ο μετριασμός των ενδοπεριφερειακών ανταγωνισμών και ανισοτήτων 

μέσω ενισχυμένης συνεργασίας, συμπληρωματικότητας σε αναπτυξιακές χωρικές ενότητες που θα 

αξιοποιούν στο μέγιστο βαθμό το πλουτοπαραγωγικό της δυναμικό σ’ όλες τις κατηγορίες χώρου και 

παραγωγικούς τομείς. 

• η αξιοποίηση της θετικής ανταπόκρισής της Περιφέρειας στις χωρικές επιπτώσεις των εθνικών και κοινοτικών 

πολιτικών στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας, της υπαίθρου και των ειδικών κατηγοριών χώρου, της 

βιομηχανίας - τουρισμού και της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, της περιβαλλοντικής αναβάθμισης 

και πρόληψης, όπως αυτές εξειδικεύονται και σε εθνικό και σε περιφερειακό επίπεδο. 
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1.1.2. Βασικά πληθυσμιακά χαρακτηριστικά της περιοχής του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων 

 

Στη παρακάτω ενότητα παρουσιάζονται χαρακτηριστικά του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, που αφορούν στην πληθυσμιακή 

εξέλιξη, την ηλικιακή διάρθρωση (σύνολο και ανά φύλο), όπως επίσης και το επίπεδο εκπαίδευσης και μόρφωσης. Η 

παρουσίαση των στατιστικών δεδομένων πραγματοποιείται σε επίπεδο Δήμο, αλλά και σε επιμέρους Τοπικών 

Διαμερισμάτων, ώστε να είναι δυνατή η συγκριτική διαχρονική εξέλιξη – παρουσίαση και η εξαγωγή ασφαλών 

συμπερασμάτων για τις παρούσες και μελλοντικές τάσεις αλλά και ανάγκες εξυπηρέτησης του πληθυσμού.  

 

1.1.2.1.  Οι οικισμοί και η πληθυσμιακή πυκνότητα του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων  

Αναλυτικά, οι οικισμοί και η πληθυσμιακή πυκνότητα ανά Δημοτική Ενότητα και Δημοτική/Τοπική Κοινότητα στο Δήμο 

Αλιάρτου – Θεσπιέων καταγράφονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

Πίνακας 4: Οικισμοί, Μόνιμος Πληθυσμός, Πληθυσμιακή Πυκνότητα και Μέσος Σταθμικός Υψόμετρου  

στο Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων 

Δημοτικές 

Ενότητες 

Δημοτικές / 

Τοπικές Κοινότητες 

Αστικές & 

Αγροτικές 

Δ.Κ / Τ.Κ. 

Ορεινές, 

ημιορεινές 

και 

πεδινές 

Τ.Κ. 

Μόνιμος 

Πληθυσμός  

Πυκνότητα 

πληθυσμού 

ανά τ.χλμ 

Μέσος 

σταθμικός 

υψόμετρου 

Δ.Κ. Αλιάρτου ΑΓ Π 4.847 73,11 114 

Τ.Κ. Ευαγγελιστρίας ΑΓ Ο 207 7,77 604 

Τ.Κ. Πέτρας ΑΓ Π 347 15,87 190 

Τ.Κ. Σωληναρίου ΑΓ Π 340 22,94 270 

Δ.Ε ΑΛΙΑΡΤΟΥ 

Τ.Κ. Υψηλάντου ΑΓ Η 353 27,61 220 

Τ.Κ. Άσκρης ΑΓ Π 622 12,73 117,49 

Δ.Κ. Θεσπιών ΑΓ Η 1.139 25,56 29,66 

Τ.Κ. Λεονταρίου ΑΓ Π 904 16,78 59,76 

Τ.Κ. Μαυρομματίου ΑΓ Π 1.847 44,28 40,34 
Δ.Ε ΘΕΣΠΙΕΩΝ 

Τ.Κ. Νεοχωρίου 

Θεσπιών 
ΑΓ Η 281 7,33 55,70 

Πηγή.: ΕΣΥΕ, Απογραφή πληθυσμού 2011 ( Ιδία επεξεργασία) 

 

Από την ανάγνωση του Πίνακα προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

Το 60% των Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων είναι πεδινές, το 30% αυτών είναι ημιορεινές και μόνο η Τοπική 

Κοινότητα Ευαγγελιστρίας είναι ορεινή καθώς εμφανίζει τον υψηλότερο μέσο σταθμικό υψόμετρο (604). 

 

Το σύνολο των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων  είναι αγροτικού χαρακτήρα. 
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Η Δημοτική Ενότητα Θεσπιέων παρουσιάζει τη μεγαλύτερη πυκνότητα πληθυσμού όπου αντιστοιχούν 50,68 

άτομα ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. 

Σε επίπεδο Τοπικών Κοινοτήτων, η Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου Θεσπιών, με 281 κατοίκους, παρουσιάζει τη 

μικρότερη πληθυσμιακή πυκνότητα (7,33 άτομα 

ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο). Αντιθέτως, στην 

Δημοτική Κοινότητα Αλιάρτου αντιστοιχούν 73,11 

άτομα ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο γεγονός που την 

κατατάσσει ως την πιο πυκνοκατοικημένη 

Κοινότητα στο Δήμο. 

Στην απογραφή του 2011, η Δημοτική 

Κοινότητα Αλιάρτου εμφάνισε τον μεγαλύτερο 

μόνιμο πληθυσμό με 4.847 κατοίκους. Σε αντίθεση, 

η Ευαγγελίστρια είναι η μικρότερη πληθυσμιακά 

Τοπική Κοινότητα του Δήμου Αλιάρτου με 

καταγεγραμμένους 207 μόνιμους κάτοικους.             ΧΑΡΤΗΣ 6: Ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ Δ. ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΠΗΓΗ: HTTP://WWW.OKXE.GR) 

Η Δημοτική Ενότητα Αλιάρτου περιλαμβάνει έξη οικισμούς, εκ των οποίων μόνο η Αλίαρτος έχει πληθυσμό άνω 

των 1.000 κατοίκων με μόνιμο πληθυσμό 4.847 κατοίκους. Οι υπόλοιποι οικισμοί της Δημοτικής ενότητας έχουν 

πληθυσμό κάτω των 1.000 κατοίκων και είναι: 

� Η Ευαγγελιστρίας 

� Η Πέτρας 

� Το Σωληναρίου 

� Ο Υψηλάντης 

� Το Μάζι 

Η Δημοτική Ενότητα Θεσπιέων περιλαμβάνει πέντε οικισμούς, εκ των οποίων δύο οικισμοί έχουν πληθυσμό άνω 

των 1.000 κατοίκων και είναι: 

� Οι Θεσπιές με 1.139 κατοίκους 

� Το Μαυρομμάτι με πληθυσμό 1.847 κατοίκους 

Το Νεοχώρι, η Άσκρη και το Λεοντάρι είναι οικισμοί κάτω των 1.000 κατοίκων. 

 

1.1.2.2. Βασικά πληθυσμιακά χαρακτηριστικά της περιοχής του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων 

Με βάση τα δημοσιοποιημένα στοιχεία των απογραφών που έχει πραγματοποιήσει η Εθνική Στατιστική 

Υπηρεσία, ο πραγματικός πληθυσμός του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων, από 12.300 κατοίκους που ήταν το 2001 

ανήλθε σε 10.754 κατοίκους το 2011 και αντιστοιχεί στο 9,1% του πραγματικού πληθυσμού της Περιφερειακής 

Ενότητας Βοιωτίας και στο 1,92% του πραγματικού πληθυσμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έναντι 9,4% και 

2% αντίστοιχα σύμφωνα με την απογραφή του 2001 γεγονός που προκύπτει από την μείωση του πληθυσμού που 

είχαμε την τελευταία δεκαετία. 
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Πραγματικός πληθυσμός μιας περιφέρειας (δήμοι, κοινότητας, δημοτικού / κοινοτικού διαμερίσματος ή 

οικισμού): το σύνολο των, για οποιαδήποτε αιτία, προϊόντων σε αυτή προσώπων κατά την ημέρα της απογραφής, είτε 

αυτά διαμένουν μονίμως στην περιφέρεια αυτή είτε βρέθηκαν να διαμένουν προσωρινώς ή τυχαίως. 

Μόνιμος πληθυσμός μιας περιφέρειας (δήμου / κοινότητας, δημοτικού / κοινοτικού διαμερίσματος ή οικισμού): 

το σύνολο των ατόμων που έχουν την κύρια και μόνιμη διαμονή τους σε κάθε περιφέρεια, δήμο/ κοινότητα, 

δημοτικό/ κοινοτικό διαμέρισμα και αυτοτελή οικισμό. 

Νόμιμος πληθυσμός (δημότες): ο νόμιμος πληθυσμός αποτελείται από τον αριθμό των δημοτών, δηλαδή από το 

σύνολο των ατόμων κάθε ηλικίας και φύλου, που είναι καταχωρημένα στα αντίστοιχα δημοτολόγια και εφόσον κατά 

την ημέρα της απογραφής βρισκόταν στο Δήμο και απογράφηκαν ως παρόντες ή απουσίαζαν προσωρινα΄στο 

εξωτερικό.  

Υπογραμμίζεται ότι η κατανομή των ΚΑΠ πραγματοποιείται με βάση τον πραγματικό πληθυσμό, όπως επίσης και 

το άρθρο 283 παρ. 12 του Νόμου 3852/2010 (πρόγραμμα Καλλικράτης) αναφέρεται στον πραγματικό πληθυσμό.  

Αναλυτικά ο πραγματικός πληθυσμός του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων τόσο σε επίπεδο Δημοτικών Ενοτήτων 

όσο και σε επίπεδο Δημοτικών/ Τοπικών Κοινοτήτων καταγράφεται στον Πίνακα που ακολουθεί: 

 

Πίνακας 5: Πραγματικός πληθυσμός του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων (2001 – 2011) 

Δημοτικές 

Ενότητες 

Δημοτικές / Τοπικές 

Κοινότητες 

Πραγματικός 

Πληθυσμός 

(2001) 

Πραγματικός 

Πληθυσμός 

(2011) 

% (2001) % (2011) 

Ποσοστιαία 

μεταβολή 

πληθυσμού 

(2001/2011) 

Δ.Κ. Αλιάρτου 4.743 4.701 38,56% 43,18% -0,89% 

Τ.Κ. Ευαγγελιστρίας 267 204 2,17% 1,87% -23,60% 

Τ.Κ. Πέτρας 422 339 3,43% 3,11% -19,67% 

Τ.Κ. Σωληναρίου 444 341 3,61% 3,13% -23,20% 

Δ.Ε ΑΛΙΑΡΤΟΥ 

(2001: 6.351 

κατοίκους) 

(2011: 5.968 

κατοίκους) 
Τ.Κ. Υψηλάντου 475 383 3,86% 3,51% -19,37% 

Τ.Κ. Άσκρης 994 616 8,08% 5,66 -38,03 

Δ.Κ. Θεσπιών 1.529 1.143 12,43% 10,50% -25,25% 

Τ.Κ. Λεονταρίου 1.030 903 8,37% 8,29% -12,33% 

Τ.Κ. Μαυρομματίου 1.960 1.845 15,93% 16,95% -5,87% 

Δ.Ε ΘΕΣΠΙΕΩΝ 

(2001: 5.949 

κατοίκους) 

(2011: 4.786 

κατοίκους) Τ.Κ. Νεοχωρίου 

Θεσπιών 
436 279 3,54% 2,56% -36,01% 

Πηγή.: ΕΣΥΕ, Απογραφή πραγματικού πληθυσμού 2001 - 2011 ( Ιδία επεξεργασία) 

 

Στο διάστημα της δεκαετίας (2001 – 2011), ο πληθυσμός των περιοχών των Καποδιστριακών Δήμων Αλιάρτου και 

Θεσπιέων σημείωσε πτωτική πορεία, με ποσοστιαία μεταβολή του πληθυσμού -6,03% και -19,54% αντίστοιχα. 

Μείωση του πραγματικού πληθυσμού καταγράφηκε κατά την ίδια χρονική περίοδο και στο Νομό Βοιωτίας (-10,50) 

όμοια και στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας όπου ο πραγματικός πληθυσμός μειώθηκε και αυτός κατά 7,57%.  
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Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα της απογραφής του 2011, που ανακοινώθηκαν από την ΕΣΥΕ, ο μόνιμος 

πληθυσμός του Καλλικρατικού Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων είναι 10.887 κάτοικοι (μείωση κατά 7,05% στη δεκαετία 

2001 – 2011).   

 

Πίνακας 6: Πληθυσμιακή Εξέλιξη Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων 

Δημοτικές Ενότητες / Νομός  1991 2001 2011 
%  

1991 – 2001  

% 

2001 -2011 

Δ.Ε ΑΛΙΑΡΤΟΥ 6.505 6.351 5.968 -2,37 -6,03 

Δ.Ε ΘΕΣΠΙΕΩΝ 6.945 5.949 4.786 -14,34 -19,54 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ  134.108 131.085 117.314 -2,25 -10,50 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
582.280 605.329 559.457 3,96 -7,57 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 10.259.900 10.964.020 10.940.777 6,86 -2,12 

Πηγή.: ΕΣΥΕ, Απογραφή πραγματικού πληθυσμού 1991 - 2001 - 2011 ( Ιδία επεξεργασία) 

 

Διάγραμμα 2: Διαγραμματική απεικόνιση της εξέλιξης του πληθυσμού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Ιδία Επεξεργασία 
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Σε ότι αφορά τις Δημοτικές Ενότητες  - πρώην Δήμους (Αλιάρτου , Θεσπιέων) οι δημοτικές ενότητες 

παρουσιάζουν μείωση σταδιακή μείωση από το 1991 στο 2001 και από το 2001 στο 2011.  

 

1.1.2.3. Σύνθεση πληθυσμού (φύλο, ηλικία, εκπαίδευση)  

Ο μόνιμος πληθυσμός του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής της Ε.Σ.Υ.Ε. για 

το 2011, εμφανίζει ισόρροπη κατανομή ανάμεσα στα δύο φύλλα, με μικρή υπεροχή των ανδρών (51,63%  άνδρες και 

48,36  γυναίκες). 

 

Πίνακας 7: Μόνιμος Πληθυσμός κατά φύλο σε επίπεδο Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων στο Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων 

(2011) 

Δημοτικές Ενότητες 
Δημοτικές / Τοπικές 

Κοινότητες 

Αμφότερων 

των φύλων  
Άρρεν  Θήλυς 

Δήμος Αλιάρτου - 

Θεσπιέων 
Σύνολο Δ.Κ & Τ.Κ. 10.887 5.622 5.265 

Δ.Κ. Αλιάρτου 4.847 2.465 2.382 

Τ.Κ. Ευαγγελιστρίας 207 110 97 

Τ.Κ. Πέτρας 347 164 183 

Τ.Κ. Σωληναρίου 340 163 177 

Δ.Ε ΑΛΙΑΡΤΟΥ 

Τ.Κ. Υψηλάντου 353 172 181 

Τ.Κ. Άσκρης 622 312 310 

Τ.Κ. Θεσπιών 1.139 589 550 

Τ.Κ. Λεονταρίου 904 561 343 

Τ.Κ. Μαυρομματίου 1.847 940 907 
Δ.Ε ΘΕΣΠΙΕΩΝ 

Τ.Κ. Νεοχωρίου 

Θεσπιών 
281 146 135 

Πηγή.: ΕΣΥΕ, Απογραφή μόνιμου πληθυσμού 2011 ( Ιδία επεξεργασία) 

 

Σε επίπεδο Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, η εικόνα είναι ανάλογη με τους άνδρες να υπερτερούν 

αριθμητικά στη Δημοτική Κοινότητα Αλιάρτου και σε έξι από τις συνολικά εννέα Τοπικές Κοινότητες του Δήμου 

Αλιάρτου - Θεσπιέων. Μόνο στις Τοπικές Κοινότητες Σωληναρίου, Υψηλάντου και Πέτρας ο γυναικείος πληθυσμός 

υπερτερεί αριθμητικά του ανδρικού. 

Η μελέτη της ηλικιακής δομής του πληθυσμού είναι ιδιαίτερα χρήσιμη καθώς επιτρέπει τη εξαγωγή 

συμπερασμάτων αναφορικά με τις δημογραφικές προοπτικές. Επίσης, συμβάλει στην εκτίμηση του επιπέδου της 

κοινωνικής ανάπτυξης με τη σύνθεση και το μέγεθος του γεροντικού πληθυσμού και παρέχει πληροφορίες για τις 

προοπτικές της οικονομικής ανάπτυξης και τα αναγκαία μέτρα κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής, δίδοντας 

ενδείξεις για το εργατικό δυναμικό (μέγεθος, σύνθεση κ.λ.π.), την έκταση και τη σύνθεση της αγοράς εργασίας κλπ. 
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Πίνακας 8: Ηλιακή Διάρθρωση του Πληθυσμού 

Έτος 

Απογραφής  

Χωρική 

Ενότητα 
Σύνολο  0-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 80+ 

Ελλάδα 10.934.097 1.660.899 1.561.637 2.500.772 2.183.267 1.200.289 1.497.181 330.052 

Στερεά 

Ελλάδα 
558.144 83.267 74.956 122.262 104.114 65.381 87.054 21.100 

Περιφερειακή 

Ενότητα 

Βοιωτίας 

123.913 18.550 17.412 28.973 23.614 13.703 17.306 4.355 

Δήμος 

Αλιάρτου - 

Θεσπιέων 

12.300 1.860 1.691 2.809 2.234 1.294 1.897 515 

Δ.Ε. Αλιάρτου  6.205 1.025 862 1.418 1.130 649 888 233 

2001 

Δ.Ε. 

Θεσπιέων  

5.481 792 705 1.236 924 559 976 289 

Ελλάδα 10.816.286 1.569.268 1.180.373 2.359.075 2.312.581 1.286.137 1.525.518 583.334 

Στερεά 

Ελλάδα 
547.390 75.808 33.876 92.785 114.861 65.041 87.973 34.688 

Περιφερειακή 

Ενότητα 

Βοιωτίας 

117.920 17.005 12.582 27.033 25.150 13.171 16.604 6.375 

Δήμος 

Αλιάρτου - 

Θεσπιέων 

10.887 1.526 1.127 2.365 2.386 1.192 1.550 741 

Δ.Ε. Αλιάρτου  6.094 945 684 1.249 1.358 654 822 382 

2011 

Δ.Ε. 

Θεσπιέων  
4.793 581 443 1.116 1.028 538 728 359 

Πηγή.: ΕΣΥΕ, Απογραφή μόνιμου πληθυσμού 2001 και 2011 ( Ιδία επεξεργασία) 

 

Ανά ηλικιακή ομάδα παρατηρούνται ενδιαφέρουσες διαφορές. Οι γυναίκες υπερτερούν των ανδρών στις ηλικίες 

55 ετών και άνω. Αντιθέτως ο ανδρικός πληθυσμός υπερτερεί αριθμητικά στις ηλικίες έως 54 ετών. Ο παιδικός και 

νεανικός πληθυσμός ηλικίας έως 24 ετών, αποτελεί το 24,39% του συνολικού πληθυσμού του Δήμου.  
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Ιδιαίτερα σημαντικό κρίνεται το γεγονός ότι ο ενεργός πληθυσμός (25-64 ετών) αποτελεί το 54,58% του 

πληθυσμού του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων. Το υπόλοιπο 21,04 % του συνολικού πληθυσμού του Δήμου ανήκει 

στην κατηγορία των μεγάλων ηλικιών (65 ετών και άνω ).  Αυτό δείχνει ότι ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων κατά την 

τελευταία δεκαετία παρουσιάζει τάσεις γήρανσης του πληθυσμού του σε σχέση με το 2001, ακολουθώντας τις 

γενικότερες τάσεις που επικρατούν σε εθνικό επίπεδο.  

Στο παραπάνω πίνακα παρουσιάζεται η ηλικιακή διάρθρωση του Καλλικρατικού Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων σε 

σχέση με την Ελλάδα, τη Στερεά Ελλάδα και το Νομό Βοιωτίας. Αυτό που διαπιστώνεται είναι ότι σε σύνολο 

Καλλικρατικού Δήμου για το 2011 οι ομάδες με το μεγαλύτερο αριθμό κατοίκων είναι οι ομάδες με ηλικίες (κατά 

αριθμό κατοίκων) 25 - 39, 40 – 54, 0 – 14, 65 – 79, 55 – 64, 15 – 24  ενώ το μικρότερο αριθμό κατοίκων συναντάμε 

στην ομάδα ηλικία 80 και πάνω. 

. 

Πίνακας 9: Ηλιακή κατανομή του πληθυσμού του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων (2011) 

Ηλικία Άρρεν  Θήλυ  Σύνολο  

0 – 14  767 759 1.526 

15 – 24  588 539 1.127 

25 – 39  1.392 973 2.365 

40 – 54  1.321 1.065 2.386 

55 – 64  593 599 1.192 

65 – 79  676 874 1.550 

80 + 285 456 741 

Πηγή.: ΕΣΥΕ, Απογραφή μόνιμου πληθυσμού 2011 ( Ιδία επεξεργασία) 

 

Ο παραπάνω πίνακας αποτελεί εξειδίκευση του πίνακα που αναφέρεται στην ηλικιακή διάρθρωση του συνολικού 

πληθυσμού, καθώς παρουσιάζει ακριβώς τα ίδια στοιχεία, με τη διαφοροποίηση ότι αφορούν τους άντρες και τις 

γυναίκες που κατοικούν στην περιοχή μελέτης. Ο συγκεκριμένος πίνακας δεν διαφοροποιείται σε σχέση με το 

προηγούμενο αλλά παρουσιάζει παρόμοιας στοιχεία. Δηλαδή ο μεγαλύτερο αριθμός ατόμων βρίσκονται στις 

ηλικιακές ομάδες 40-54, 25-39, 65–79, 0-14. Ωστόσο ο ανδρικός πληθυσμός εμφανίζεται περισσότερο γερασμένος σε 

σύγκριση με το 2001, διατηρώντας όμως ένα ικανοποιητικό ποσοστό ενεργού πληθυσμού. Αναφορικά με την ηλικιακή 

διάρθρωση των γυναικών του Δήμου, τα συμπεράσματα είναι παρόμοιας με αυτά των ανδρών, με την έννοια ότι 

παρατηρείται μια σχετική γήρανση του γυναικείου πληθυσμού του Δήμου σε σχέση με το 2001. Και σε αυτή τη 

περίπτωση, όμως, υπάρχει ένα αξιόλογο ποσοστό πληθυσμού που είναι ικανό να ασχοληθεί.  

Η ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, όπως απεικονίζεται και στο σχετικό 

διάγραμμα, εμφανίζεται ιδιαίτερα συμμετρική ως προς το ποσοστό των ανδρών – γυναικών. Οι άνδρες αποτελούν 

το 51,63% του πληθυσμού, ενώ οι γυναίκες το 48,36%. Σημαντικό ποσοστό διαφοράς μεταξύ ανδρών – γυναικών 
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παρουσιάζεται στις ηλικίες 25-39 και 40-54, με ποσοστό 30,10% - 19,30% να υπερέχει ο αντρικός πληθυσμός. Η 

ηλικιακή πυραμίδα εμφανίζει μειωμένη την δημογραφική εξέλιξη του Δήμου, αφού εμφανίζεται περιορισμένος 

αριθμός γεννήσεων και μειωμένος ο πληθυσμός στις ηλικιακές ομάδες 0-24 αυξημένος ο πληθυσμός παρουσιάζεται 

στις ηλικιακές ομάδες από 40-54. Επίσης μειωμένος πληθυσμός παρουσιάζεται κατά τις ηλικιακές ομάδες 80 και άνω, 

λόγω αυξημένου αριθμού θανάτων τα τελευταία χρόνια.   

Πηγή: Ιδία Επεξεργασία 

 

 

Από τη μελέτη του επιπέδου εκπαίδευσης στο Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων, προκύπτει ότι το ποσοστό των 

πτυχιούχων ανώτατων και ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων παρότι έχει αυξηθεί συγκριτικά με το 2001 

εξακολουθεί να υπολείπεται του μέσου όρου της Περιφέρειας και της χώρας. Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν 

στοιχεία του 2001 και του 2011 και συνολικά και κατά φύλο σε στοιχεία που αφορούν στην εκπαίδευση και 

συγκεκριμένα το επίπεδο κατάρτισης που έχουν οι κάτοικοι της περιοχής του καλλικρατικού Δήμου Αλιάρτου – 

Θεσπιέων. Ειδικότερα υπάρχουν στοιχεία για κάθε Δημοτική Ενότητα (πρώην Δήμοι) 

Στο παραπάνω πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 2001 – 2011 για Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, Βοιωτία και το Δήμο 

Αλιάρτου – Θεσπίεων. Σε σύνολο Νέου Δήμου παρατηρούμε αύξηση στους πτυχιούχους ΤΕΙ (ΚΑΤΕ, ΚΑΤΕΕ)  αύξηση, στους 

πτυχιούχους ανώτερων σχολών, αύξηση στους αποφοίτους μέσης εκπαίδευσης,  αύξηση στους αποφοίτους της Γ’ τάξης 

Γυμνασίου, αύξηση στους αποφοίτους της στοιχειώδους εκπαίδευσης. Άξιο αναφοράς είναι η αύξηση των αποφοίτων 

στοιχειώδους εκπαίδευσης. 
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Αύξηση παρουσιάζεται στον αριθμό των πολιτών που δεν τελείωσαν το Δημοτικό αλλά γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση 

από το 2001 – 2011.  

Συνολικά διαπιστώνεται μια βελτίωση του επιπέδου εκπαίδευσης από το 2001 – 2011, σε επίπεδο καλλικρατικού 

Δήμου, Βοιωτίας και περιφερειακής ενότητας, γεγονός που διασφαλίζει καλύτερες συνθήκες για την μελλοντική κοινωνική 

και οικονομική ανάπτυξη. 
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Πίνακας 10: Επίπεδο εκπαίδευσης / μόρφωσης  του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων (2001 - 2011) 

Χωρική 

Ενότητα 
Έτος  Σύνολο  

Κάτοχοι 

Μεταπτυχιακού – 

Διδακτορικού 

τίτλου  

Πτυχιούχοι 

Ανώτατων 

Σχολών  

Πτυχιούχοι 

ΤΕΙ (ΚΑΤΕ, 

ΚΑΤΕΕ) 

Πτυχιούχοι 

Ανώτερων 

Σχολών  

Απόφοιτοι 

Μέσης 

Εκπαίδευσ

ης 

Τελείωσαν 

Γ’ τάξη 

Γυμνασίου  

Απόφοιτοι 

Στοιχειώδους 

Εκπαίδευσης  

Δεν 

τελείωσαν το 

Δημοτικό 

αλλά 

γνωρίζουν 

γραφή και 

ανάγνωση 

Αγράμματοι 

(μη 

γνωρίζοντες 

γραφή και 

ανάγνωση 

2001 9.887.737 
82.690 

(0,84%) 

830.355 

(8,40%) 

284.320 

(2,88%) 

43.043 

(0,44%) 

2.704.822 

(27,36%) 

1.164.250 

(11,77%) 

3.152.144 

(31,88%) 

864.533 

(8,74%) 

374.191 

(3,78%) 
Ελλάδα 

2011 10.816.286 
196.844 
(1,82%) 

1.521.843 
(14,07%) 

444.910 
(4,11%) 

90.400 
(0,84%) 

3.288.374 
30,40%) 

1.174.591 
(10,86%) 

2.524.345 
(23,34%) 

448.082 
(4,14%) 

895.452 
(8,28%) 

2001 782.512 
788 

(0,1%) 

1.582 

(0,2%) 

44.531 

(5,7%) 

17.888 

(2,29%) 

17.729 

(2,27%) 

148.718 

(19,0%) 

16.605 

(2,12%) 

13.377 

(1,71%) 

90.041 

(11,51%) 
Στερεά Ελλάδα 

2011 547.390 
3.422 

(0,63%) 

38.741 

(7,08%) 

22.600 

(4,13%) 

18.686 

(3,41%) 

131.305 

(23,99%) 

65.136 

(11,90%) 

152.868 

(27,93%) 

29.065 

(5,31%) 

53.750 

(9,82%) 

2001 123.934 
127 

(0,10%) 

279 

(0,23%) 

6.437 

(5,2%) 

2.773 

(2,24%) 

2.955 

(2,38%) 

23.944 

(19,32%) 

2.826 

(2,28%) 

2.949 

(2,38%) 

15.947 

(12,87%) 
Περιφερειακή 

Ενότητα 

Βοιωτίας 2011           

2001 11.057 
20 

 (0,18%) 
339 

 (3,06%) 
164  

(1,48%) 
168 

(1,52%) 
2.239 

(20,24%) 
1.529 

(13,82%) 
4.210 

(38,07%) 
1.720 

(15,55%) 
668 

(6,04%) 
Δήμος 

Αλιάρτου - 

Θεσπιέων 2011 10.887 
51 

(0,47%) 

422 

(3,88%) 

264 

(2,42%) 

34 

(0,31%) 

2.384 

(21,90%) 

1.453 

(13,35%) 

3.243 

(29,79%) 

598 

(5,49%) 

2.122 

(19,49%) 

Πηγή.: ΕΣΥΕ, Απογραφή μόνιμου πληθυσμού 2001- 2011 ( Ιδία επεξεργασία) 
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Αναλυτικά το επίπεδο εκπαίδευσης των κατοίκων του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων ανά φύλο και Δημοτική Ενότητα 

παρουσιάζεται στον κάτωθι πίνακα. 

 

Πίνακας 11: Επίπεδο εκπαίδευσης κατοίκων Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων (2011) 

Δημοτική Ενότητα 

Αλιάρτου  

Δημοτική Ενότητα 

Θεσπιέων  

Φύλο  Επίπεδο Εκπαίδευσης  

Άρρεν Θήλυ Άρρεν Θήλυ 

Πτυχιούχοι Παν/μίου - 

Πολυτεχνείου και ισοτίμων σχολών, 

Κάτοχοι Μεταπτυχιακού και 

Διδακτορικού τίτλου 

118 140 106 109 

Πτυχιούχοι ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ και 

ισοτίμων σχολών 90 66 57 51 

Πτυχιούχοι ανώτερων 

επαγγελματικών σχολών 12 6 16 0 

Πτυχιούχοι μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Κολέγια κλπ.) 108 111 51 48 

Απόφοιτοι Λυκείου (Γενικού, 

Εκκλησιαστικού κλπ.) 408 469 357 440 

Πτυχιούχοι Επαγγελματικού 

Λυκείου 168 65 106 22 

Πτυχιούχοι Επαγγελματικών 

Σχολών 192 23 116 18 

Απόφοιτοι τριταξίου Γυμνασίου 422 308 436 287 

Απόφοιτοι Δημοτικού 818 871 805 749 

Εγκατέλειψαν το Δημοτικό, αλλά 

γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση 124 234 64 178 

Ολοκλήρωσαν την προσχολική 

αγωγή 202 201 130 123 

Δε γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση 213 324 178 103 

Παιδιά κάτω των 6 ετών 199 202 126 121 

Πηγή.: ΕΣΥΕ, Απογραφή μόνιμου πληθυσμού  2011 ( Ιδία επεξεργασία) 
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Βάσει των στοιχείων της απογραφής της ΕΣΥΕ του 2011, το μεγαλύτερο ποσοστό (29,78%) του πληθυσμού του 

Δήμου διαθέτουν απολυτήριο Δημοτικού, ενώ το ποσοστό αυτών που εγκατέλειψαν το δημοτικό αλλά γνωρίζουν 

ανάγνωση και γραφή ανέρχεται σε 5,49%. Το ποσοστό του πληθυσμού που συνεχίζει σπουδές μετά το λύκειο είναι 

συνολικά 9,98% με τους κατόχους πτυχίων ΑΕΙ, Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού τίτλου. Το 21,89% του πληθυσμού 

διαθέτει απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή 6τάξιου Γυμνασίου ή ΕΠΛ ενώ το 13,46% των δημοτών δεν γνωρίζει γραφή 

και ανάγνωση. 

Στο παραπάνω πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 2001 – 2011 για Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, Βοιωτία και 

Δήμο Αλιάρτου - Θεσπιέων. Σε σύνολο Καλλικρατικού Δήμου παρατηρούμε αύξηση στους πτυχιούχους ΑΤΕΙ (ΚΑΤΕ, 

ΚΑΤΕΕ)  αύξηση, στους πτυχιούχους ανώτερων σχολών, αύξηση στους αποφοίτους μέσης εκπαίδευσης,  αύξηση στους 

αποφοίτους της Γ’ τάξης Γυμνασίου, αύξηση στους αποφοίτους της στοιχειώδους εκπαίδευσης. Άξιο αναφοράς είναι η 

αύξηση των αποφοίτων στοιχειώσους εκπαίδευσης. 

Αύξηση παρουσιάζεται στον αριθμό των πολιτών που δεν τελείωσαν το Δημοτικό αλλά γνωρίζουν γραφή και 

ανάγνωση από το 2001 – 2011.  

Παρατηρούμε ότι και οι γυναίκες του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων εμφανίζουν άνοδο σε επίπεδο μόρφωσης 

τους, γεγονός που τους εξασφαλίζει ένα ποιοτικότερο μέλλον και περισσότερες ευκαιρίες εργασίας.  

Συνολικά διαπιστώνεται μια βελτίωση του επιπέδου εκπαίδευσης από το 2001 – 2011, σε επίπεδο νέου Δήμου, 

Βοιωτίας και περιφερειακής ενότητας, γεγονός που διασφαλίζει καλύτερες συνθήκες για την μελλοντική κοινωνική και 

οικονομική ανάπτυξη. 

Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζονται τα επίπεδα εκπαίδευσης του πληθυσμού του Δήμου καθώς και τα 

ποσοστά των κατηγοριών.  

Πηγή: Ιδία Επεξεργασία 
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Προκείμενου να συμπληρωθεί το δημογραφικό προφίλ του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων υπολογίζονται τρείς 

δημογραφικοί δείκτες (Γήρανσης ,Νεανικότητας και Εξάρτησης) οι τιμές των οποίων εμφανίζονται στον Πίνακα που 

ακολουθεί: 

Πίνακας 12: Δημογραφικοί Δείκτες του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων για το έτος 2011 

Δήμος 
Δείκτης 

Γήρανσης 

Δείκτης 

Νεανικότητας 

Δείκτης 

Εξάρτησης 

Δείκτης 

Αντικατάστασης 

Αλιάρτου – Θεσπιέων 115,80 14,01 53,98 94,54 

Πηγή.: ΕΣΥΕ, Απογραφή μόνιμου πληθυσμού 2001- 2011 ( Ιδία επεξεργασία) 

 

Ο Δείκτης Γήρανσης εκφράζει κατά πόσο το βάρος του πληθυσμού μετατοπίζεται από τη βάση της πληθυσμιακής 

πυραμίδας προς την κορυφή, πόσο δηλαδή γερασμένος είναι ο πληθυσμός και κατά πόσο μια περιοχή αντιμετωπίζει 

πρόβλημα ανανέωσης του πληθυσμού της. Στη περίπτωση του Δήμου Αλιάρτου -Θεσπιέων ο συγκεκριμένος δείκτης 

εμφανίζεται ιδιαίτερα υψηλός με τιμή 115,80 (σε κάθε 100 παιδιά αναλογούσαν 115,80 ηλικιωμένοι) γεγονός που 

υποδεικνύει υψηλό πρόβλημα γήρανσης στη περιοχή. 

Ο Δείκτης Νεανικότητας δείχνει το ποσοστό των νέων ατόμων ηλικίας 0-14 ετών, στο συνολικό πληθυσμό. Ο 

δείκτης νεανικότητας για το Δήμο είναι 14,01 νέοι για κάθε 100 κατοίκους, τιμή αρκετά ικανοποιητική. 

Ο Δείκτης Εξάρτησης δηλώνει την επιβάρυνση που δέχεται ο ενεργός πληθυσμός (15-64 ετών) από το γεροντικό 

και το νεανικό πληθυσμό (65+ και 0-14 ετών). Σκοπός του δείκτη είναι να βρεθεί η αναλογία μεταξύ εξαρτώμενων 

ατόμων, δηλαδή αυτών που δεν μπορούν να συμμετέχουν στην παραγωγική διαδικασία προς τα άτομα που θεωρείται 

ότι συμμετέχουν στην παραγωγική διαδικασία. Στο Δήμο Αλιάρτου-Θεσπιέων η τιμή του δείκτη εξάρτησης ανέρχεται 

στο 53,98%.  

Ο Δείκτης αντικατάστασης αποτελεί δομικό δείκτη. Δηλαδή εκφράζει την εναλλαγή μεταξύ των ηλικιών που 

μετέχουν στην παραγωγική διαδικασία. Υπολογίζεται ως ο λόγος των ατόμων ηλικίας 15 – 24 προς τα άτομα ηλικίας 

55 – 64. Δηλαδή των ατόμων που ετοιμάζονται να εισέλθουν στην παραγωγική διαδικασία και αυτών που 

αναμένονται να εξέλθουν από την παραγωγική διαδικασία.  

Ο δείκτης αντικατάστασης στο Δήμο εμφανίζεται υψηλός 94,54 και από αυτό βγαίνει το συμπέρασμα ότι ο 

πληθυσμός που προορίζεται για να εισέλθει στην παραγωγική διαδικασία είναι αυξημένος σε σχέση με τον πληθυσμό 

που θα εξέλθει από αυτήν. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν αυξηθούν οι θέσεις εργασίας στο δήμο μας, θα υπάρχουν 

σημαντικό ποσοστό ανέργων στο δήμο μας. Κάτι που δεν επιθυμούμε! 

 

1.1.2.4. Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες 

Είναι γνωστό ότι, η γενικότερη οικονομική κατάσταση της χώρας σήμερα, επηρεάζει αρνητικά όλο τον πληθυσμό 

και ιδιαίτερα και πρωτίστως τους πληθυσμούς που αντιμετώπιζαν ήδη προβλήματα κοινωνικό-οικονομικής ένταξης 

καθώς και τις περιοχές με καθυστέρηση στην ανάπτυξη. 

Από το 2010 εμφανίζεται ραγδαία αύξηση του πληθυσμού που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας, παράγοντας που 

καθιστά περισσότερο αναγκαίο από ποτέ το σχεδιασμό και συντονισμό πολιτικών για τη στήριξη των αδυνάτων. 
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Σύμφωνα με τα στοιχεία της «ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ» της ΕΛΣΑΤ 

5, το 2013, το 23,1% του πληθυσμού της χώρας ήταν σε κίνδυνο φτώχειας. 

 

Επίσης, σύμφωνα με την ίδια έρευνα, σε εθνικό επίπεδο ο πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό 

ανέρχεται σε 3.903.800 άτομα, δηλαδή στο 35,7% του συνόλου του πληθυσμού (το έτος 2012 ήταν 3.795.100 άτομα). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014 - 2019 

                                                                                                                      Φάση Α’  

 

 

64 

Τα παραπάνω δεδομένα μας δείχνουν το βαθμό στον οποίο βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας διάφορες ομάδες 

του πληθυσμού. Διαπιστώνουμε ότι στη χώρα μας όλες οι κοινωνικές ομάδες αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας, 

αλλά δύο είναι αυτές για τις οποίες ο κίνδυνος αυτός είναι υψηλότερος και συγκεκριμένα αυτές των νέων και των 

γυναικών. 

Αναφορικά με την ηλικία διαπιστώνουμε ότι ο κίνδυνος φτώχειας είναι μεγαλύτερος για τα παιδιά ηλικίας 0-17 

ετών, σε ποσοστό που ανέρχεται στο 28,8%, υψηλότερο κατά 5,7 ποσοστιαίες μονάδες από το αντίστοιχο ποσοστό 

του συνολικού πληθυσμού. 

Αυτό το γεγονός συνιστά ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρας μας και έχει να κάνει 

με την παιδική φτώχεια η οποία είναι η μεγαλύτερη στην Ευρώπη των 28. Το 2013, έκθεση της UNICEF για την παιδική 

φτώχεια ανάμεσα σε 41 χώρες της Ε.Ε ή/και του ΟΟΣΑ μεταξύ του 2002 και του 2012, έδειξε ότι η παιδική φτώχεια 

στην Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό και ανέρχεται σε 40,5%, ενώ η μεταβολή της από το 2008 έως το 2012 είναι 

17,50%, ο δεύτερος υψηλότερος δείκτης μετά της Ισλανδίας. 

Όλες οι μελέτες για την παιδική φτώχεια συνηγορούν στο ότι τα παιδιά που βρίσκονται σε φτώχεια 

αντιμετωπίζουν σοβαρό βαθμό δυσχέρειας στη μετάβαση από το σχολείο στη δουλειά, ή από το σχολείο στην 

περαιτέρω εκπαίδευση, με μακροπρόθεσμα ατομικά και κοινωνικά κόστη. Η φτώχεια είναι ένας φαύλος κύκλος: οι 

σχολικές επιδόσεις ενός παιδιού που βρίσκεται σε φτώχεια πιθανώς να είναι χειρότερες. Χαμηλότερες επιδόσεις στο 

σχολείο πιθανώς να επιφέρουν και περισσότερο άγχος στο σπίτι.  

Και ούτω καθεξής. Όσο μεγαλύτερο είναι το διάστημα κατά το οποίο το παιδί παραμένει εγκλωβισμένο στον 

κύκλο της φτώχειας, τόσο λιγότερες είναι και οι πιθανότητες απόδρασης από αυτόν.  

Η Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού το 2013, αναφορικά με την παιδική φτώχεια στην Ελλάδα, 

εξέφρασε τις έντονες ανησυχίες της όσον αφορά «στο δικαίωμα στη ζωή, στην επιβίωση και στην ανάπτυξη» των 

παιδιών και των εφήβων οι οικογένειες των οποίων χάνουν απότομα τα εισοδήματά τους και την πρόσβασή τους στις 

κοινωνικές υπηρεσίες που χρηματοδοτούνται από το κράτος, κυρίως την υγειονομική περίθαλψη και την κοινωνική 

ασφάλιση.  

Σε σχέση με το φύλο, διαπιστώνουμε ότι το ποσοστό κινδύνου φτώχειας είναι υψηλότερο στις γυναίκες σε σχέση 

με τους άνδρες στο σύνολο του πληθυσμού (23,8% και 22,4% αντίστοιχα), αλλά και σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. 

Δηλαδή, οι γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο σε σχέση με τους άνδρες να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας σε όποια 

ηλικία και αν βρίσκονται. 

Είναι εδραιωμένο ότι η φτώχεια και οι ανεργία είναι γένους θηλυκού, καθώς και πριν από την κρίση οι γυναίκες 

ήταν «πρωταγωνίστριες» στην ανεργία και στη φτώχεια, όπως και στην κακοπληρωμένη, ευέλικτη και μερική 

απασχόληση. Στις χώρες της κρίσης, οι γυναίκες είναι τα πρώτα και μάλιστα τα διπλά θύματα της. Και τούτο γιατί οι 

συνέπειες της κρίσης τις πλήττουν και στον τομέα της αγοράς εργασίας, αλλά και σε εκείνον της οικογένειάς τους. Για 

παράδειγμα, πέραν του τεράστιου προβλήματος της ανεργίας, σήμερα οι γυναίκες βρίσκονται αντιμέτωπες και με το 

φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας – της βίας που ασκείται σε βάρος τους από τους συντρόφους τους και η οποία 

αυξάνεται όσο βαθαίνει η κρίση. Πρόκειται για μια κατάσταση στα γρανάζια της οποίας συνθλίβονται, σωματικά και 

ψυχικά, άνδρες και γυναίκες: σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της DOVE (Domestic Violence in Europe), παρατηρείται 

αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας λόγω της οικονομικής κρίσης. 
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Την ίδια στιγμή, η εργαζόμενη μητέρα βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες της κατάργησης ή της απειλής για 

κατάργηση μιας σειράς υποστηρικτικών θεσμών και επιδομάτων εξαιτίας των μέτρων λιτότητας και των πολιτικών 

που υιοθετούνται στη χώρα μας. Μια γυναίκα που καλείται να ζήσει με μισθό στα όρια της φτώχειας αδυνατεί να 

ανταποκριθεί στις ανάγκες ανάθρεψης ενός παιδιού, ιδιαίτερα εάν τυχαίνει αυτή η γυναίκα είναι και μονογονέας. 

Στην έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, ο κίνδυνος φτώχειας για μονογονεϊκά νοικοκυριά με ένα τουλάχιστον εξαρτώμενο παιδί 

φτάνει στο 37,2%.  

Τα παραπάνω δεδομένα σαφώς ισχύουν και για τον Δήμο Αλιάρτου - Θεσπιέων, αν λάβουμε υπόψη τα 

πληθυσμιακά μεγέθη και το κοινωνικό – οικονομικό προφίλ της πόλης. Ο Δήμος μας δοκιμάστηκε από την 

οικονομική κρίση και υπέστη σε σημαντικό βαθμό τις συνέπειες που απορρέουν από αυτή.  

 

 

 

1.1.3. Βασικά κοινωνικά  χαρακτηριστικά της περιοχής του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων   

 

1.1.3.1. Κοινωνικές Υπηρεσίες 

Με βάση το Ν. 3852/2010 «Σχέδιο Καλλικράτης» οι ΟΤΑ στα πλαίσια των νέων αρμοδιοτήτων τους, καλούνται να 

ανταπεξέλθουν σε νέες κοινωνικές προκλήσεις και ελλείμματα υλοποιώντας τοπικές πολιτικές που θα εντάσσονται σε 

πλαίσια ευρύτερης σημασίας.  

Η συμμετοχή του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων στον σχεδιασμό περιφερειακών και εθνικών πολιτικών αλλά και ο 

ρόλος στην άσκηση κοινωνικών πολιτικών σε τοπικό επίπεδο διαμορφώνεται με βάση: 

� Την ισχυρή πολιτική βούληση. Η ευθύνη του σχεδιασμού της άσκησης κοινωνικής πολιτικής στους ΟΤΑ 

ανήκει καταρχήν στα πολιτικά πρόσωπα. Οι αποφάσεις δηλαδή λαμβάνονται από τα πολιτικά όργανα όπως ο 

Δήμαρχος, ο θεματικός Αντιδήμαρχος, το Δημοτικό Συμβούλιο και η Εκτελεστική Επιτροπή.  

� Τη λειτουργία των υπηρεσιών του. Συγκεκριμένα με αρμοδιότητες σε θέματα κοινωνικής πολιτικής στο Δήμο 

Αλιάρτου Θεσπιέων λειτουργούν τα εξής τμήματα: α) Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και 

Πολιτισμού & Αθλητισμού καθώς και β) το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης, Πληροφορικής 

και Διαφάνειας.  

� Τη λειτουργία της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης την οποία έχει συστήσει για τον σκοπό αυτό. Νομικό 

Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, το οποίο διαθέτει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που σχετίζονται κυρίως με 

την ευελιξία κατά τη λειτουργία τους. Επίσης βασικός σκοπός για τη σύστασή τους είναι η δυνατότητα 

αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και η εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων. 

� Το λόγο και την άποψη και τη δράση της κοινωνίας των πολιτών. Ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών του 

Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων είναι εξαιρετικά σημαντικός και λαμβάνεται υπόψη στα πλαίσια σχεδιασμού της 

κοινωνικής πολιτικής του δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων και κυρίως στην υλοποίηση των τοπικών πολιτικών. Οι 

πολιτιστικοί και κοινωνικοί σύλλογοι, οι άτυπες ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος και άλλοι που συνιστούν την 

κοινωνία των πολιτών, συμπράττουν στο έργο του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων, συχνά έχουν συμβουλευτικό 

ρόλο καθώς και ρόλο διασύνδεσης των δημοτικών πολιτικών με την τοπική κοινωνία.  
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Παρακάτω ακολουθεί η παράθεση των αρμοδιοτήτων του τμήματος κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Αλιάρτου – 

Θεσπιέων η οποία αξίζει να σημειωθεί ότι λειτουργεί τελείως υποστελεχωμένη και την λειτουργία της την οφείλει σε 

εθελοντές. 

 Α. Αρμοδιότητες Σχεδιασμού / Συντονισμού / Παρακολούθησης Κοινωνικών Πολιτικών   

1. Διεξάγει  κοινωνικές  έρευνες,  σχεδιάζει,  εισηγείται  και  μεριμνά  για  την  εφαρμογή κοινωνικών  πολιτικών ή 

συμμετέχει σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της  βρεφικής και παιδικής 

ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, με την ίδρυση και λειτουργία νομικών  προσώπων, ιδρυμάτων και επιχειρήσεων 

(παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, βρεφοκομεία, ορφανοτροφεία, κέντρα ανοικτής περίθαλψης και 

ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, γηροκομείων κλπ). 

2. Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων ή  συμμετέχει σε προγράμματα  και   δράσεις  

για  την  ένταξη  αθίγγανων,  παλιννοστούντων  ομογενών μεταναστών,  και  προσφύγων  στην  κοινωνική,  

οικονομική  και  πολιτιστική  ζωή  της τοπικής κοινωνίας. 

3. Διεξάγει  κοινωνικές  έρευνες,  σχεδιάζει,  εισηγείται  και  μεριμνά  για  την  εφαρμογή κοινωνικών   πολιτικών  

που  αφορούν  την  κοινωνική  φροντίδα  της  οικογένειας,  του παιδιού, των εφήβων, των  ηλικιωμένων, των 

ατόμων με αναπηρία καθώς και ευπαθών κοινωνικών ομάδων. 

4. Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών ή συμμετέχει σε δράσεις που 

στοχεύουν στην υποστήριξη και φροντίδα της υγείας των δημοτών με την ίδρυση  και  λειτουργία  

εγκαταστάσεων  για  την παροχή  υπηρεσιών  υγείας  και  την προαγωγή της ψυχικής υγείας (με  τη 

δημιουργία δημοτικών και κοινοτικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, κέντρων υποστήριξης και 

αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, κέντρων συμβουλευτικής στήριξης των 

θυμάτων της ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά 

εξαρτησιογόνων ουσιών. 

5. Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που στοχεύουν  στην 

πρόληψη της παραβατικότητας στην περιοχή του Δήμου, με τη δημιουργία Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης 

Παραβατικότητας. 

6. Μεριμνά  για  την  προώθηση  και  ανάπτυξη  του  εθελοντισμού  και  της  κοινωνικής αλληλεγγύης με  τη  

δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών. 

7. Συντονίζει, παρακολουθεί και αξιολογεί την άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής σε τοπικό επίπεδο  (πχ   μέσω   της  

εκπόνησης  και  περιοδικής  αναπροσαρμογής  ενός  «Τοπικού Συμφώνου Κοινωνικής Πολιτικής») 

8. Οργανώνει,  παρακολουθεί  και  αξιολογεί  τη  δικτύωση  τοπικών  φορέων  Κοινωνικής Φροντίδας, όπως: 

� οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου 

� οι κοινωνικές υπηρεσίες των Νομικών Προσώπων του Δήμου 

� οι Μ.Κ.Ο 

� οι υπηρεσίες και δομές Κοινωνικής προστασίας της Περιφέρειας και του Κράτους 

� τα αντιπροσωπευτικά σώματα των ομάδων-χρηστών 

 

Β. Αρμοδιότητες Εποπτείας και Ελέγχου 

1. Χορηγεί  άδεια  ίδρυσης  και  λειτουργίας  δημοτικών  και  ιδιωτικών  παιδικών  ή βρεφονηπιακών σταθμών. 
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2. Ασκεί έλεγχο  και  εποπτεία στα  ιδρύματα παιδικής  προστασίας ιδιωτικού δικαίου (ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί) 

και ευθύνεται για τη λειτουργία των παιδικών εξοχών. 

3. Χορηγεί άδεια  ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυμάτων παιδικής  πρόνοιας σε ιδιώτες, καθώς και σε συλλόγους ή 

σωματεία που επιδιώκουν φιλανθρωπικούς σκοπούς. 

4. Ασκεί  εποπτεία επί των φιλανθρωπικών σωματείων και ιδρυμάτων, εγκρίνει τον προϋπολογισμό τους και  

παρακολουθεί και  ελέγχει τις επιχορηγήσεις, που δίδονται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με 

κοινωφελείς σκοπούς. 

5. Μεριμνά για τον διορισμό των μελών διοικητικών συμβουλίων και εποπτεύει και ρυθμίζει  θέματα  

λειτουργίας  ιδρυμάτων  προστασίας  και  αγωγής  οικογένειας  του παιδιού, (όπως Κέντρων Παιδικής Μέριμνας, 

Παιδικών Σταθμών, Παιδικών Εξοχών, παραρτημάτων ΠΙΚΠΑ και ΚΕΠΕΠ). 

6. Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων περίθαλψης ηλικιωμένων ή 

ατόμων, που πάσχουν ανίατα από κινητική αναπηρία. 

7. Μεριμνά για τον ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Ταμείων Πρόνοιας και Προστασίας Πολυτέκνων, 

όταν η έδρα των Ταμείων είναι στο Δήμο. 

 

Γ.  Αρμοδιότητες εφαρμογής κοινωνικών πολιτικών 

1. Υλοποιεί δράσεις και προγράμματα κοινωνικής πολιτικής συμπληρωματικά με τις δράσεις και τα  προγράμματα 

κοινωνικής πολιτικής που υλοποιούνται από τα Νομικά πρόσωπα του Δήμου. Στο πλαίσιο αυτό ενδεικτικά : 

(α)  Διενεργεί  κοινωνικές  έρευνες  για  τη  χορήγηση  των  επιδομάτων  πρόνοιας,  σε συνεργασία με το 

Γραφείο Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας 

(β) Ασκεί κοινωνική εργασία με άτομα, οικογένειες και κοινωνικές ομάδες. 

(γ) Λειτουργεί μονάδες συμβουλευτικής, ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης. 

(δ) Συνεργάζεται με τα σχολεία της περιοχής για ενημέρωση σε κοινωνικά θέματα (AIDS, ναρκωτικά  κλπ)  και  

σε  συνεργασία  με  τους  συλλόγους  γονέων  διοργανώνει  Σχολές Γονέων. 

(ε) Υλοποιεί προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισης  ψυχοκοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων 

(προσφύγων, μεταναστών, παλιννοστούντων, φυλακισμένων, υπερηλίκων κ.λ.π.) 

(στ) Υλοποιεί δράσεις προστασίας περιθαλπομένων σε ιδρύματα κλειστής περίθαλψης 

(ζ) Υλοποιεί δράσεις προστασίας μονογονεϊκών οικογενειών 

 

Δ. Αρμοδιότητες Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας 

1. Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας που στοχεύουν στη στήριξη αστέγων και 

οικονομικά αδυνάτων πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις 

ισχύουσες διατάξεις : 

� Μεριμνά για την παροχή οικονομικής ενίσχυσης των αυτοστεγαζομένων, για τη σχετική μίσθωση 

ακινήτων, τη ρύθμιση διαφόρων θεμάτων κοινωνικής κατοικίας και την επιβολή κυρώσεων για 

παραβάσεις της οικείας νομοθεσίας. 

� Εκδίδει  πιστοποιητικά οικονομική  αδυναμίας. 

� Μεριμνά για την καταβολή επιδομάτων σε τυφλούς, κωφάλαλους, ανασφάλιστους παραπληγικούς, 
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τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους, διανοητικά καθυστερημένους, ανίκανους προς εργασία, 

υποφέροντες από εγκεφαλική παράλυση (σπαστικούς), απροστάτευτους ανήλικους, υποφέροντες 

από αιμολυτική αναιμία και βαριά  ανάπηρους,  καθώς  και  σε  λοιπά  άτομα  δικαιούμενα  

παροχής  κοινωνικής προστασίας,  σύμφωνα με τις  διατάξεις  της  σχετικής  νομοθεσίας, καθώς  

και  των οικείων κανονιστικών ρυθμίσεων. 

� Εισηγείται την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης οικημάτων ένεκα απορίας ή για άλλους σοβαρούς 

λόγους. 

� Προβαίνει στην αναγνώριση δικαιούχων στεγαστικής συνδρομής. 

� Εισηγείται την έκδοση αποφάσεων παροχής κοινωνικής προστασίας. 

� Εισηγείται την χορήγηση αδειών διενέργειας λαχειοφόρων αγορών, εράνων και φιλανθρωπικών 

αγορών. 

� Χορηγεί κάρτες αναπηρίας έπειτα από γνωμάτευση της Επιτροπής Πιστοποίησης Αναπηρίας 

Επιμελείται των θεμάτων που αφορούν ασφαλισμένους του ΟΓΑ δημότες και εκδίδει βιβλιάρια  και  βεβαιώσεις  

σύμφωνα με την  ισχύουσα  νομοθεσία που  διέπει  τους ασφαλισμένους αυτούς. 

 

Ε. Αρμοδιότητες Πολιτικών Ισότητας των Φύλων 

1. Σχεδιάζει,  εισηγείται  και  μεριμνά  για  την  εφαρμογή  προγραμμάτων  και  μέτρων  που στοχεύουν στην  

ισότητα γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς. Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά για : 

� τη λήψη μέτρων για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών 

� την ανάπτυξη δράσεων για την καταπολέμηση των κοινωνικών στερεότυπων με βάση το φύλο 

� την ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων για ευπαθείς ομάδες γυναικών 

� την  ανάπτυξη  δράσεων  για  την  αύξηση  της  συμμετοχής των  γυναικών  στην απασχόληση 

� τη  λήψη  μέτρων  για  την  εναρμόνιση  επαγγελματικών  και  οικογενειακών υποχρεώσεων 

� (στ) την ανάπτυξη δράσεων για την κοινωνική και πολιτική συμμετοχή των γυναικών και την προώθησή τους 

στα κέντρα λήψης αποφάσεων 

 

ΣΤ. Αρμοδιότητες σε θέματα Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς   

1. Σχεδιάζει, εισηγείται   και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του 

πολιτισμού για την προστασία του τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών  αγαθών και των 

πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο. Περιλαμβάνονται πολιτικές, προγράμματα και δράσεις 

όπως : 

� Δημιουργία  πολιτιστικών  και  πνευματικών κέντρων,  μουσείων, πινακοθηκών, κινηματογράφων  και  

θεάτρων,  φιλαρμονικών και  σχολών  διδασκαλίας  μουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κλπ. 

� Διοργάνωση και εφαρμογή  πολιτιστικών προγραμμάτων (θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες και άλλες 

πολιτιστικές εκδηλώσεις). 

� Προστασία  μουσείων,  μνημείων,  σπηλαίων  καθώς  και  αρχαιολογικών  και ιστορικών χώρων της 

περιοχής. 

� Επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014 - 2019 

                                                                                                                      Φάση Α’  

 

 

69 

παραχωρούνται στο Δήμο από τρίτους. 

� Προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 

� Προώθηση της ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού. 

 

2. Μελετά και εισηγείται για τη ρύθμιση τοπικών πολιτιστικών θεμάτων. Στο πλαίσιο αυτό και  σύμφωνα με τις  

δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις  ισχύουσες διατάξεις: 

� Εισηγείται για τη συμμετοχή εκπροσώπου του Δήμου στην οργανωτική επιτροπή φεστιβάλ τοπικής 

εμβέλειας. 

� Εισηγείται  για  την  επιχορήγηση  ΝΠΙΔ  τα  οποία  αναπτύσσουν  πολιτιστικού χαρακτήρα 

δραστηριότητες στη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου. 

� Εισηγείται για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων   (Ωδείων,  

μουσικών  σχολών,  χορωδιών,  συμφωνικών  ορχηστρών  και συγκροτημάτων μουσικής δωματίου). 

3. Σχεδιάζει, εισηγείται   και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την  προώθηση 

του τοπικού αθλητισμού και την παροχή δυνατοτήτων άθλησης στους κατοίκους.   

4. Μεριμνά για την οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων που απευθύνονται στους νέους   και   συμμετέχει  

στους   σχεδιασμούς  και   τα   προγράμματα  της   Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς. 

5. Παρακολουθεί τη λειτουργία και δράση δημοτικών δομών και νομικών προσώπων που  εφαρμόζουν   

προγράμματα  και  δράσεις  στους  τομείς  του  πολιτισμού  του αθλητισμού και της Νέας Γενιάς. 

6. Υλοποιεί δράσεις και προγράμματα στους τομείς του Πολιτισμού, του Αθλητισμού και  της  Νέας  Γενιάς,  

συμπληρωματικά με τις  δράσεις  και  τα  προγράμματα που υλοποιούνται από τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου. 

 

Αντίστοιχα, στα θέματα Κοινωνικής Πολιτικής εστιάζει η δράση του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, 

Οργάνωσης Προγραμματισμού – Πληροφορικής & Διαφάνειας του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων, μέσα στο γενικό 

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του που είναι το εξής: 

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 Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης, την παρακολούθηση της 

αποτελεσματικότητας και απόδοσης των υπηρεσιών του Δήμου κατά την επίτευξη των περιοδικών στόχων του και τον 

σχεδιασμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής των εσωτερικών οργανωτικών συστημάτων του Δήμου υπό 

συνθήκες διασφάλισης του επιθυμητού επιπέδου ποιότητας των παρεχόμενων κάθε είδους υπηρεσιών. Επίσης είναι 

αρμόδιο για τη διασφάλιση της ένταξης των πολιτικών ισότητας των φύλων στις τοπικές πολιτικές.  

 

1.1.3.2. Κοινωνικές Εργασία 

Η κοινωνική εργασία απευθύνεται σε άτομα τα οποία λόγω οικονομικών δυσκολιών αδυνατούν να 

αποπληρώσουν τις χρηματικές ποινές που τους έχουν επιβληθεί, με αποτέλεσμα (μέχρι πρότινος) να βρίσκονται 

αντιμέτωπα με την απειλή της φυλάκισης. Κάθε ημέρα φυλάκισης μετατρέπεται σε κοινωνική εργασία 4 ωρών 

ημερησίως, το δικαστήριο ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τις προσωπικές συνθήκες του καταδικασθέντος, μπορεί να 

ορίσει την κοινωνική εργασία από 2 έως και 6 ώρες ημερησίως. Έτσι, ο παραβάτης, δεν αποκόπτεται από την 
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κοινότητά του, διατηρεί την επαγγελματική, οικογενειακή και κοινωνική του ζωή και συμβολικά αποζημιώνει το 

κοινωνικό σύνολο μέσω των υπηρεσιών που προσφέρει.  

Ο Δήμος Αλιάρτου - Θεσπιέων βρίσκεται ανάμεσα στους φορείς που υποδέχονται αυτήν την ομάδα πληθυσμού, 

οι οποίοι πρέπει να είναι κρατικοί φορείς, που έχουν πιστοποιηθεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Για την επιλογή του είδους της εργασίας που παρέχεται, λαμβάνονται υπ’ όψιν η φύση και 

οι συνθήκες τέλεσης της αξιόποινης πράξης, η ηλικία και η υγεία του καταδικασμένου, η επαγγελματική κατάρτιση και 

οι δεξιότητες τους.  

 

1.1.3.3. Κοινωνικές Δομές 

Κοινωνικό Παντοπωλείο 

Από το 2011 λειτουργεί Κοινωνικό Παντοπωλείο και μάλιστα το πρώτο στο Νομό Βοιωτίας το οποίο διανέμει 

δωρεάν τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης σε άπορα άτομα, με συχνότητα μία φορά το μήνα, καθώς και στις 

Γιορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται από Επιτροπή που έχει οριστεί από το 

Δημοτικό Συμβούλιο ενώ τα κριτήρια και οι διαδικασίες επιλογής καθορίζονται με Κανονισμό Λειτουργίας. 

Αυτή τη στιγμή ο αριθμός των Δικαιούχων ανέρχεται σε 180 νοικοκυριά, ενώ ο αριθμός των  ενδιαφερομένων 

είναι πολύ υψηλός και συνεχώς αυξανόμενος λόγω των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης. Τα παρεχόμενα τρόφιμα 

και άλλα είδη εξασφαλίζονται τόσο από χορηγίες από Εταιρείες, Φορείς και ιδιώτες, όσο και από κονδύλια που 

διαθέτει ο Δήμος. Δεδομένης της μεγάλης αύξησης των ατόμων που χρήζουν υποστήριξης, το επόμενο διάστημα 

προγραμματίζεται η ενίσχυση της λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου με πόρους τόσο από χρηματοδοτικά 

προγράμματα όσο και από ίδιους πόρους του Δήμου. 

 

Κοινωνικό Φροντιστήριο  

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο είναι μια δράση του Δήμου που υλοποιείται αποκλειστικά από εθελοντές 

εξειδικευμένους Εκπαιδευτικούς, με στόχο να υποστηρίξει μαθητές οι οικογένειες των οποίων δεν έχουν την 

οικονομική δυνατότητα να καλύψουν τις δαπάνες ιδιωτικού φροντιστηρίου. Το Κοινωνικό Φροντιστήριο ξεκίνησε τη 

λειτουργία του από τη σχολική χρονιά 2012-2013. Λειτουργεί για τρίτη χρονιά και αυτή τη στιγμή επωφελούνται 

περίπου μαθητές οικονομικά αδύναμων οικογενειών. 

 

Την αμέσως επόμενη περίοδο θα λειτουργήσει και Κοινωνικό Ιατρείο από εθελοντές γιατρούς του Δήμου μας, οι 

οποίοι κατέθεσαν αίτηση στο Δ.Σ. του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων.  

 

1.1.3.4. Υλοποίηση Προγραμμάτων 

1) Το 2013 ο Δήμος συμμετείχε στο συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής Τροφίμων σε άπορους 

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με τη χρηματοδοτική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Δικαιούχοι του προγράμματος ήταν άπορα άτομα ή οικογένειες .   

2) Από το 2014 υλοποιείται το Πρόγραμμα «Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των 

τοπικών αγορών εργασίας» με διακριτικό τίτλο “ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ”. Συμμετέχουν οι Εταίροι: Δήμος Αλιάρτου 

– Θεσπιέων, Δήμος Ορχομενού, Δήμος Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας, Δήμος Θήβας, Δήμος Τανάγρας το 
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Επιμελητήριο Βοιωτίας, το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού και η εταιρεία FORMAT Σύμβουλοι 

Επιχειρήσεων – Παραγωγή και Εμπορία Λογισμικού – Διαφημιστικές Υπηρεσίες Α.Ε. ΤΟΠΣΑ «ΒΟΙΩΤΙΚΗ 

ΣΥΜΠΡΑΞΗ» έχει ως στόχο την κατάλληλη προετοιμασία, υποστήριξη και ένταξη στην αγορά εργασίας ενός 

συνόλου 90 ατόμων που αποτελείται από άνεργους, νέους επιστήμονες και ασφαλισμένων ΟΓΑ με χαμηλά 

εισοδήματα, ώστε είτε να απορροφηθούν σε υφιστάμενες επιχειρήσεις, είτε να δημιουργήσουν τη δική τους 

ατομική ή κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση. Η προετοιμασία και η επαγγελματική-επιχειρηματική 

ενεργοποίηση των εν λόγω ομάδων στόχου υλοποιήθηκε στο πλαίσιο ενός σχεδίου βιώσιμης ανάπτυξης της 

περιοχής παρέμβασης. Συμμετέχουν άτομα και από το Δήμο Αλιάρτου - Θεσπιέων. 

3) Με την επικείμενη ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ 2014-2020 και την έγκριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, 

προβλέπεται τόσο στο κείμενο του ΕΣΠΑ 2014-2020, όσο και στο ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας η «Προώθηση της 

Κοινωνικής Ένταξης και η Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής 

(ΕΚΤ)». Στο πλαίσιο αυτό, το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) θα υλοποιήσει το 

Ε.Π. «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους». Μέσω του 

ΤΕΒΑ παρέχεται στοχευμένα υλική βοήθεια (τρόφιμα, ρουχισμός, είδη προσωπικής υγιεινής κ.λ.π.) καθώς και 

συνοδευτικές δράσεις στήριξης και ενδυνάμωσης σε άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε καθεστώς φτώχειας, 

ή ακραίας φτώχειας ή βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας. Ο Δήμος Αλιάρτου - Θεσπιέων θα συμμετάσχει σε 

Σύμπραξη με Επικεφαλής Εταίρο την Π.Ε. Βοιωτίας 

 

1.1.4. Υγεία – Αθλητισμός  

 

1.1.4.1. Πρωτοβάθμια φροντίδα στο Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων  

Με το Ν. 2889/2001 επιτεύχθηκε η εκπλήρωση ενός από τα πάγια αιτήματα των Ελλήνων για την εκ βάθρων 

αλλαγή στο δημόσιο σύστημα υγείας, κυρίαρχο στοιχείο της οποίας είναι η αποκέντρωση.  

Τα Κέντρα Υγείας και τα Περιφερειακά Ιατρεία λειτουργούν ως αυτοτελείς μονάδες, ανεξαρτητοποιημένα 

(διοικητικά και οικονομικά) από τα Νοσοκομεία του Νομού.  

Η αποκέντρωση σε ελληνικό επίπεδο αντανακλά το μοντέλο που επικρατεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το οποίο 

κρίνεται ως πετυχημένο καθώς, συν τοις άλλοις, σε επίπεδο σχεδιασμού λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές συνθήκες και 

τα ειδικά γεωγραφικά, πληθυσμιακά κ.α. χαρακτηριστικά της κάθε περιφέρειας. 

Το Κέντρο Υγείας και τα Περιφερειακά Ιατρεία αποτελούν τις εγγύτερες στον πολίτη  δημόσιες δομές υγείας, 

όπου εξυπηρετούνται οι ανάγκες των πολιτών για πρωτοβάθμια φροντίδα.  

Η εξυπηρέτηση των αναγκών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας των πολιτών του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων 

γίνεται από το Κέντρο Υγείας Αλιάρτου και τα Περιφερειακά Ιατρεία που λειτουργούν δομημένα στα Δημοτικά 

Διαμερίσματα του Δήμου. 

� Το Κέντρο Υγείας Αλιάρτου 

Το Κέντρο Υγείας Αλιάρτου (Κ.Υ.Α.) βρίσκεται στην έδρα του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων στον Αλίαρτο 

στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας και εποπτεύεται από το Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς. Σε αυτό 

υπάγονται τα περιφερειακά Ιατρεία : 

� Περιφερειακά Ιατρεία  Δημοτικών Διαμερισμάτων  
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Το Κέντρο Υγείας Αλιάρτου παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στον πληθυσμό ευθύνης του. Το 

μεγαλύτερο μέρος αφορά στον πληθυσμό του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων που ανέρχεται στα  10.887 άτομα 

(σύμφωνα με την απογραφή πληθυσμού του 2001 / ΦΕΚ 1292/Β/2010) συνολικά εξυπηρετεί περίπου 20.000 πολίτες. 

Στο Κ.Υ.Α. στο οποίο έχουν πρόσβαση οι πολίτες του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων και όμορων δήμων, 

λειτουργούν ιατρεία διαφόρων ειδικοτήτων για την προσφορά πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Ο παρακάτω 

πίνακας παρουσιάζει εποπτικά τα ιατρεία που λειτουργούν στο Κ.Υ.Α. και το αντίστοιχο ωράριο λειτουργίας.  

Πίνακας 13: Ιατρεία Κ.Υ.Α. 

Ιατρείο  Ωράριο Λειτουργίας* 

Γενικής Ιατρικής / Παθολογικό Ωράριο 08:00 – 15:00 & Ενεργής Εφημερίες  

Γυναικολογικό  Ωράριο 08:00 – 15:00 & Ενεργής Εφημερίες  

Ακτινολογικό  Ωράριο 08:00 – 15:00 & Ενεργής Εφημερίες  

Μικροβιολογικό  Ωράριο 08:00 – 15:00 & Ενεργής Εφημερίες  

Οδοντιατρικό Ωράριο 08:00 – 15:00 & Ενεργής Εφημερίες  

*Ενεργής εφημερία: Υπάρχει φυσική παρουσία του προσωπικού επί 24ώρου βάσεως  

Πηγή.: Ιδία επεξεργασία – Συνέντευξη  

 

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, πραγματοποιούνται επίσης από το ιατρικό 

και νοσηλευτικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας κατ’ οίκον επισκέψεις. Οι επισκέψεις αυτές γίνονται από γιατρούς ή 

από νοσηλεύτριες  του Κέντρου Υγείας σε άτομα που είναι κατακεκλιμένα ή δεν μπορούν να προσέλθουν στο Κέντρο 

Υγείας λόγω κατάκλισης, κινητικών προβλημάτων ή/και μη ύπαρξης συγγενικών προσώπων. Από το Κέντρο Υγείας 

Αλιάρτου προσφέρονται επίσης υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας. Πρόκειται για κατ’ οίκον επισκέψεις που 

πραγματοποιούνται από νοσηλευτές / τριες του Κέντρου Υγείας για παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών σε άτομα που 

χρήζουν κατ’ οίκον νοσηλευτικής φροντίδας.  

 

Πίνακας 14: Περιφερειακά Ιατρεία που λειτουργούν στο Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων (ανά δυναμικότητα και ειδίκευση) 

Α/Α Στοιχεία Ιατρείου 
Αρ. Υπηρετούντος 

Προσωπικού 
Ειδίκευση  

1 Άσκρη  1 Γενικός Ιατρός 

2 Θεσπιές  1 Γενικός Ιατρός 

3 Ευαγγελίστρια  1 Γενικός Ιατρός 

4 Λεοντάρι  1 Αγροτική Ιατρός  
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5 Μαυρομμάτι  1 Γενικός Ιατρός 

6 Νεοχώρι 1 Γενικός Ιατρός 

7 Πέτρα  1 Γενικός Ιατρός 

8 Σωληνάρι  1 Γενικός Ιατρός 

9 Υψηλάντης  1 Γενικός Ιατρός 

Πηγή.: Ιδία επεξεργασία – Συνέντευξη  

 

1.1.4.2. Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) 

Ο θεσμός των Κ.Α.Π.Η. υιοθετήθηκε το 1984 με νομοθετική πρωτοβουλία και χρηματοδότηση του Υπουργείου 

Υγείας Προνοίας. Ο Θεσμός εξελίχθηκε σταδιακά μέσω των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης  αναπτύχθηκε και 

διευρύνθηκε στο σύνολο της χώρας όπου μέχρι σήμερα λειτουργούν περισσότερα από 900 κέντρα. Βασική φιλοσοφία 

του θεσμού είναι η προάσπιση των κοινωνικών δικαιωμάτων των ηλικιωμένων, απευθυνόμενα σε άντρες και γυναίκες 

άνω των 60 ετών που κατοικούν στην περιοχή λειτουργίας τους ανεξάρτητα από την οικονομική και κοινωνική τους 

κατάσταση.   

Στον Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων λειτουργεί ένα (1) ΚΑΠΗ  

1. ΚΑΠΗ Αλιάρτου: Η έδρα του ΚΑΠΗ Αλιάρτου είναι στην κεντρική πλατεία του, στα πέτρινα κτίρια. Αριθμεί 

περισσότερα από 100 εγγεγραμμένα μέλη ετησίως.  

Σκοπός του ΚΑΠΗ του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων είναι η υποστήριξη και συμπαράσταση των ανθρώπων τρίτης 

ηλικίας μέσω της προσφοράς υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας και υγείας και μέσω της εφαρμογής 

προγραμμάτων κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα. Δραστηριότητες και υπηρεσίες που προσφέρονται στα μέλη 

των ΚΑΠΗ είναι: 

� Φροντίδα και οδηγίες προληπτικής ιατρικής 

� Επιμόρφωση, διαλέξεις, ελεύθερη συζήτηση 

� Οργανωμένη ψυχαγωγία, εκδρομές, περίπατοι, θαλάσσια μπάνια 

� Ομάδες εθελοντών και αυτενέργειας  

� Κοινωνική εργασία, με τη βοήθεια και την ψυχολογική υποστήριξη κοινωνικής λειτουργού 

 

 

1.1.4.3. Αρμοδιότητες στον τομέα υγείας του Δήμου ως ΟΤΑ (πολιτικά όργανα – υπηρεσίες) 

Στον Ν. 3852/2010 «Σχέδιο Καλλικράτης» προβλέπονται οι αρμοδιότητες του Δήμου ως ΟΤΑ σε σχέση με τον 

τομέα «υγεία». Ο Δήμος διοικείται από το δημοτικό συμβούλιο, την οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας 

ζωής, την εκτελεστική επιτροπή και το δήμαρχο. Παρακάτω θα αναφερθούμε συνοπτικά και ενδεικτικά στα όργανα 

του Δήμου και στις αρμοδιότητες του στον τομέα «Υγεία».  

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Η επιτροπή ποιότητας ζωής είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των 

σχετικών με την ποιότητα ζωής, την χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων 

του δήμου.  
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Με την υπ’ αριθμ. 99/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την 49764/10339 Απόφαση Γ.Γ. 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας εγκρίθηκε ο νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του 

καλλικρατικού Δήμου Αλιάρτου . (ΦΕΚ 2231/Β/04- 10 – 2011) , με τον οποίο καθορίζεται η εσωτερική διάρθρωση των 

υπηρεσιών, οι αρμοδιότητες κα. Παρακάτω αναφερόμαστε ενδεικτικά στις αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος 

Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού που αφορούν και στον τομέα «Υγεία». 

Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού με αρμοδιότητες Προστασίας και 

Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας.  

 

1. Σχεδιάζει, προγραμματίζει και μεριμνά για την εφαρμογή μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας. 

Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις: 

(α) Μεριμνά για τον υγειονομικό έλεγχο των δημοτικών δεξαμενών νερού. 

(β) Μεριμνά για τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, 

(γ) Μεριμνά για τον έλεγχο της ηχορύπανσης, της κοινής ησυχίας και της εκπομπής ρύπων, θορύβων και 

άλλων επιβαρύνσεων του περιβάλλοντος από τροχοφόρα, 

(δ) Χορηγεί βιβλιάρια υγείας στους εκδοροσφαγείς. 

(ε) Παρέχει συνδρομή στο έργο του Ε.Φ.Ε.Τ. και  διενεργεί ελέγχους ή άλλες πράξεις, που ζητούν τα 

εντεταλμένα όργανα του Ε.Φ.Ε.Τ. και σύμφωνα με τις οδηγίες τους. (Συνεργασία με τον τομέα  ζωικής 

παραγωγής της υπηρεσίας αγροτικής παραγωγής, όταν απαιτείται). 

(στ)  Μεριμνά  για  την  τήρηση  των  κανόνων  υγιεινής  στα  δημόσια  και  ιδιωτικά σχολεία της 

περιοχής. 

2. Σχεδιάζει, προγραμματίζει μια μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων μέτρων για την  προαγωγή   της  

δημόσιας  υγείας.  Στο  πλαίσιο  αυτό  και  σύμφωνα  με  τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις 

ισχύουσες διατάξεις: 

(α) Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμών. 

(β) Μεριμνά  για  την υλοποίηση  

ι) προγραμμάτων  δημόσιας υγιεινής που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης ή από άλλα Υπουργεία,  το   κόστος  των  οποίων  βαρύνει  απευθείας  τον  

προϋπολογισμό  του αντίστοιχου  Υπουργείου   

ιι)  εκτάκτων  προγραμμάτων  δημόσιας  υγείας,  τα  οποία εκτελούνται  με έκτακτη  

χρηματοδότηση  

ιιι)  προγραμμάτων δημόσιας υγείας  που χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 

(γ) Εκδίδει τοπικές υγειονομικές διατάξεις και  λαμβάνει μέτρα σε θέματα δημόσιας υγιεινής. 

(δ) Μεριμνά για την πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας. 

(ε)  Οργανώνει  αυτοτελώς  ή  σε  συνεργασία  με  τις  αντίστοιχες  περιφερειακές υπηρεσίες  ειδικά  

προγράμματα  για  την  προστασία  και  προαγωγή  της  Δημόσιας Υγείας στην περιοχή αρμοδιότητας 

του Δήμου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

3. Ρυθμίζει διάφορα διοικητικά ζητήματα που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία στην περιοχή του Δήμου. Στο 
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πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις: 

(α) Εισηγείται τον ορισμό ιατρών προς εξέταση επαγγελματιών και εργαζομένων σε καταστήματα  

υγειονομικού ενδιαφέροντος για τη χορήγηση σε αυτούς βιβλιαρίων υγείας. 

(β) Εισηγείται την επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς, οι οποίοι πωλούν φάρμακα χωρίς άδεια,  καθώς   

και  σε  βάρος  ιατρών  και  φαρμακοποιών  για  κατοχή  ή  πώληση δειγμάτων φαρμάκων. 

(γ) Εισηγείται τον ορισμό ελεγκτή γιατρού ΟΓΑ για τα Ν.Π.Δ.Δ. της περιοχής του Δήμου. 

Επίσης σημειώνουμε ότι αξίζει να αναφερθούμε στις υπό σχεδίαση κοινωνικές δράσεις που θα αναπτυχθούν στο 

Δήμο Αλιάρτου - Θεσπιέων, στον τομέα «Υγεία». Αναφέρουμε ενδεικτικά το παράδειγμα Προσυμπτωματικού 

ελέγχου του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, όπου σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης  ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων  θα προσκαλεί περίπου 200 γυναίκες ηλικίας 25-65 ετών κάθε μήνα με 

επιστολή του ώστε  να επικοινωνήσουν με το Κέντρο Υγείας Αλιάρτου προκειμένου να προγραμματίσουν ένα 

ραντεβού για τεστ Παπανικολάου. Με το τεστ Παπανικολάου ανιχνεύονται κυτταρικές αλλοιώσεις, οι οποίες μπορεί 

να οδηγήσουν σε καρκίνο τραχήλου της μήτρας. Σήμερα διαθέτουμε αποτελεσματική θεραπεία αυτών των 

αλλοιώσεων και επομένως η έγκαιρη διάγνωσή τους σώζει ζωές.  

 

1.1.4.4. Δομές κοινωνικής υποστήριξης  

Όσον αφορά στις δομές και υπηρεσίες πρόνοιας, ο Δήμος Αλιάρτου - Θεσπιέων, μέσω της Δημοτικής 

Κοινωφελούς Επιχείρησης Αλιάρτου (ΦΕΚ 1521/Β’/2011) αναπτύσσει δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα όπως το 

πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι (Δημοτική Ενότητα Αλιάρτου και Θεσπιέων) . 

Τα προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι» αποτελούν πρωτοβάθμιες υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας. Σκοπός τους 

είναι η φροντίδα των ηλικιωμένων που ζουν μόνοι τους μόνιμα ή ορισμένες ώρες της ημέρας και δεν 

αυτοεξυπηρετούνται σε ικανοποιητικό βαθμό και των ατόμων με αναπηρίες (Α.ΜΕ.Α.) που ζουν μόνα τους ή με την 

οικογένειά τους και αντιμετωπίζουν κινδύνους απομόνωσης, αποκλεισμού, επιβίωσης, υπερβολικής επιβάρυνσης της 

οικογένειάς τους και αναγκάζονται να ενταχθούν σε ιδρύματα. 

Ακόμη, η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αλιάρτου δύναται να συμβάλει στην δημιουργία κέντρων παιδικής 

μέριμνας, παραμονής και φύλαξης παιδιών προσχολικής ηλικίας καθώς και στην παροχή συμβουλευτικής στήριξης σε 

θέματα υγείας, μητρότητας και οικογένειας.  

Παράλληλα, λειτουργεί Δίκτυο Κοινωνικής Στήριξης και Αλληλεγγύης στη Δημοτική Κοινότητα Αλιάρτου ενώ 

μελλοντικά προβλέπεται η δημιουργία Κ.Η.Φ.Η (Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων). Δεδομένου ότι τα 

δημογραφικά στοιχεία για το σύνολο της χώρας αναδεικνύουν γήρανση του συνολικού πληθυσμού κρίνεται  

 

 

1.1.5. Παιδεία – Εκπαίδευση 

 

1.1.5.1. Δημοτικοί Βρεφικοί & Παιδικοί Σταθμοί  

Σήμερα, εντός των ορίων του Δήμου, λειτουργούν δύο Παιδικοί Σταθμοί ένας στον Αλίαρτο και ο άλλος στο 

Μαυρομμάτι. Οι παιδικοί σταθμοί του Καλλικρατικού Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων σήμερα υπάγονται στο Δήμο. 

Φιλοξενούνται  καθημερινά περίπου 40 παιδιά.  Επίσης λειτουργεί και ένας Βρεφονηπιακός Σταθμός που υπάγεται 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014 - 2019 

                                                                                                                      Φάση Α’  

 

 

76 

σήμερα στη «Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αλιάρτου» που έχει συστήσει ο Δήμος, με σκοπό την Κοινωνική 

Αλληλεγγύη παρέχονται υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, ενώ σε πολλές περιπτώσεις οι οικογένειες απαλλάσσονται από 

την υποχρέωση καταβολής αντιτίμου. Τόσο οι παιδικοί σταθμοί όσο και ο βρεφονηπιακός σταθμός συμμετέχουν για 

τέταρτη συνεχή χρονιά στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής». 

 

1.1.5.2. Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευση  

Σκοπός της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι να συμβάλει στην ολόπλευρη, αρμονική και 

ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών, ώστε, ανεξάρτητα από φύλο και 

καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά. Η 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση παρέχεται στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία.  

Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση παρέχεται σε δυο κύκλους. Ο πρώτος κύκλος καλύπτεται από τα γυμνάσια και ο 

δεύτερος από τα λύκεια. Η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση παρέχεται από το κράτος δωρεάν.  

Οι δαπάνες λειτουργίας των σχολειών αντιμετωπίζονται με κρατικές επιχορηγήσεις προς την τοπική 

αυτοδιοίκηση, η οποία έχει την ευθύνη της διάθεσης και διαχείρισης των σχετικών πιστώσεων. 

Μαθητές που κατοικούν μακριά από την έδρα του σχολείου, μπορεί να μεταφέρονται δωρεάν. 

Στο Δήμο Αλιάρτου - Θεσπιέων λειτουργούν οι κάτωθι δημόσιου χαρακτήρα εκπαιδευτικές δομές πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

 

Πίνακας 15: Λειτουργούσες εκπαιδευτικές υποδομές στο Δήμο Αλιάρτου - Θεσπιέων 

Σχολικές Μονάδες  

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Σχολικές Μονάδες  

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Νηπιαγωγεία Δημοτικά Σχολεία Γυμνάσια  Λύκεια  

Α’ Νηπιαγωγείο Αλιάρτου 1ο Δημοτικό Σχολείο Αλιάρτου Γυμνάσιο Θεσπιών Λύκειο Θεσπιών 

Β’ Νηπιαγωγείο Αλιάρτου 2ο Δημοτικό Σχολείο Αλιάρτου  Γυμνάσιο Αλιάρτου Λύκειο Αλιάρτου 

Νηπιαγωγείο Πέτρας (σε 

αναστολή) 

Δημοτικό Σχολείο Σωληναρίου  
 

Εσπερινό ΕΠΑ.Λ.  

Αλιάρτου 

Νηπιαγωγείο Σωληναρίου Δημοτικό Σχολείο Θεσπιών   

Νηπιαγωγείο Θεσπιών Δημοτικό Σχολείο Λεονταρίου    

Νηπιαγωγείο Λεονταρίου Δημοτικό Σχολείο Μαυρομματίου    

Νηπιαγωγείο Μαυρομματίου Δημοτικό Σχολείο Άσκρης    

Νηπιαγωγεία Άσκρης (σε 

αναστολή) 
   

Πηγή.: Ιδία επεξεργασία 
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Δυναμικότητα: 1280 Μαθητές εκ των οποίων οι 718 ανήκουν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και η 562 στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Οι  υποδομές εκπαίδευσης κρίνονται σε γενικές γραμμές επαρκείς. Σε όλες τις δημοτικές κοινότητες λειτουργούν 

Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Παιδικοί Σταθμοί, Δημοτικά Σχολεία) καθώς και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσια, Λύκεια). 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 440/Β/18.03.2011 «Συγχώνευση Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – 

Υποβιβασμός, συγχώνευση και κατάργηση Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων – Κατάργηση Σχολικών Μονάδων 

Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων – Κατάργηση Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», οι 

πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες σχολικές μονάδες που συγχωνεύτηκαν – καταργήθηκαν για το σχολικό έτος 2011 – 

2012 είναι οι εξής:  

Η υποβιβασμός του Δημοτικού Σχολείου Άσκρης από 3θέσιο σε 2θέσιο και η συγχώνευση των σχολικών μονάδων 

1/θέσιου Δ.Σ. Υψηλάντη, 2/θεσίο Δ.Σ. Πέτρας σε νέα συγχωνευόμενη οργανικότητα με επωνυμία: 12/θέσιο 2οΔ.Σ. 

Αλιάρτου.  

Κατάργηση 1/θέσιου Δημοτικού Σχολίου Μαζίου από το σχολικό έτος 2011 – 2012 και έπειτα 

Σημειώνεται ότι, τα τελευταία χρόνια, έχει εκτελεστεί σειρά έργων που σχετίζονται με την αναβάθμιση και 

επέκταση της κτιριολογικής υποδομής των Σχολικών μονάδων του Δήμου. 

 

1.1.5.3. Τοπικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης  

Στα πλαίσια της νέας πολιτικής για τη Δια Βίου Μάθηση, οι Δήμοι καλούνται να αναλάβουν άλλο ένα σημαντικό 

κοινωνικό – εκπαιδευτικό – πολιτισμικό έργο. Να καταρτίσουν και να υλοποιήσουν ένα Τοπικό Πρόγραμμα Δια Βίου 

Μάθησης το οποίο θα είναι σε συνάρτηση αφενός με το αναπτυξιακό τους σχέδιο αλλά και με το Περιφερειακό 

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και το Εθνικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης αντίστοιχα.  

Με το νέο θεσμικό πλαίσιο όπως έχει διαμορφωθεί ο νέος αυτός ρόλος της Περιφερειακής αλλά κυρίως της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι εξαιρετικά σημαντικός και κρίσιμος.  

Ο Δήμος Αλιάρτου - Θεσπιέων έχει καταρτίσει το Τοπικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης, σύμφωνα με τα 

παραπάνω, και περιλαμβάνει τα εξής βασικά:  

� Δραστηριότητες σύνδεσης σχολικών μονάδων με την κοινωνία 

� Δράσεις επιμόρφωσης, ενηλίκων, ιδίως σε τομείς της δημόσιας υγείας, του πολιτισμού, του αθλητισμού, 

του περιβάλλοντος, της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και δράσεις επιμόρφωσης της νέας γενιάς 

και της τρίτης ηλικίας καθώς και η δημιουργία σχολών γονέων.  

� Δράσεις προώθησης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας μέσω της σύνδεσης με την τοπική 

κοινωνία.  

Η εφαρμογή του τοπικού προγράμματος Δια Βίου Μάθησης αναφέρεται: 

� Στην ίδρυση και λειτουργία κέντρων Δια Βίου Μάθησης που οργανώνονται στο πλαίσιο της υπηρεσιακής 

μονάδας που ασκεί αρμοδιότητες Δια Βίου Μάθησης ή νομικού προσώπου του Δήμου.  

� Στην λειτουργία και διαχείριση τοπικών δομών και η εφαρμογή προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας 

Δια Βίου Μάθησης στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων.  
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� Σε δράσεις συλλογικού χαρακτήρα οι οποίες υποστηρίζονται οικονομικά, επιστημονικά και διοικητικά 

από τον Δήμο και υλοποιούνται από δημόσιους κοινωνικούς φορείς που έχουν την έδρα τους ή ασκούν 

δραστηριότητα στην περιφέρεια του Δήμου.  

� Πολύ μεγάλη σημασία για τον Δήμο Αλιάρτου - Θεσπιέων έχει η αξιοποίηση των υφιστάμενων και η 

δημιουργία νέων συνεργασιών για την εξειδίκευση προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης που πραγματικά 

θα λειτουργούν αναπτυξιακά για το ίδιο το άτομο που συμμετέχει αλλά και για την κοινωνία ως σύνολο.  

Παράδειγμα: Μελλοντική συνεργασία του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων με τον Φυσιολατρικό Σύλλογο Ν. Βοιωτίας 

προκειμένου να αναδείξουν τον σχεδιασμό ενός προγράμματος με τίτλο «Γνωρίζω τον Δήμο Αλιάρτου - Θεσπιέων 

περπατώντας» που αποτελεί ένα ιδανικό πρόγραμμα πεζοποριών και περιπάτων με σκοπό την δια βίου μάθηση και 

την κοινωνική συνοχή, στα πλαίσια του αναπτυξιακού σχεδίου του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων.  

 

 

1.1.6. Πολιτιστικοί Πόροι & Δραστηριότητα 

 

Η πολιτιστική ταυτότητα του τόπου μας πρέπει να μπει στο επίκεντρο κάθε δράσης. Η τοπική πολιτιστική 

ιδιαιτερότητα μπορεί να στηρίξει με μοναδικό τρόπο την τουριστική προβολή (brandname) του Δήμου και παράλληλα 

να διαπαιδαγωγήσει τους πολίτες και τους επισκέπτες με βάση τις διαχρονικές αξίες του τόπου.  

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων διαθέτει ένα εξαιρετικά αξιόλογο πολιτιστικό απόθεμα το οποίο αποτελεί ένα 

σύστημα προς αξιοποίηση και ανάδειξη καταρχήν με σκοπό την πολιτιστική συνέχεια αλλά και για την επίτευξη άλλων 

σημαντικών στόχων που θα αναλυθούν στο Β’ μέρος του Επιχειρησιακού Σχεδίου.  

Το πολιτιστικό απόθεμα του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων αντανακλά την πνευματικότητα του τόπου, τη 

δυναμικότητα της κοινωνίας, της οικονομίας και της παραγωγής της περιοχής. Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

ιστορίας του τόπου και των ανθρώπων του, φυσιογνωμίας και της ταυτότητας του.  

Πριν αναφερθούμε στους πολιτιστικούς πόρους, θα αναφερθούμε στην ιστορία του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων 

όπως αποτυπώνεται από έγκυρες πηγές και θα αναφερθούμε επίσης πολύ συνοπτικά στη θεματική Πολιτισμός και 

κυρίως τις αρμοδιότητες του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων ως Ο.Τ.Α.   

 

1.1.6.1. Συνολική αποτίμηση των πολιτιστικών πόρων του Δήμου 

 

Πολιτισμός 

Ο πολιτισμός απαιτεί διαχείριση που προϋποθέτει τον πολιτιστικό σχεδιασμό (cultural planning) που παρέχει τις 

στρατηγικές για την δημιουργία ενός ενιαίου πλαισίου διατήρησης και αξιοποίησης των πολιτιστικών πόρων. Ο 

πολιτιστικός σχεδιασμός είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα διεπιστημονική και πολύπλευρη προσέγγιση, ενώ μπορεί 

να γίνει κατανοητός καλύτερα ως: 

� Η στρατηγική χρήση των πολιτιστικών πόρων για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των κοινοτήτων σε τοπικό και 

περιφερειακό επίπεδο 
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� Μια προσέγγιση βασισμένη στους ευρείς ορισμούς «του πολιτισμού» και των «πολιτιστικών πόρων», οι 

οποίοι καλύπτουν την κληρονομιά, τις τοπικές παραδόσεις, τις τέχνες, τα πολυμέσα, την τοπογραφία, την 

αρχιτεκτονική, το αστικό σχέδιο, την αναψυχή, τον αθλητισμό, την ψυχαγωγία και τον τουρισμό.  

� Μια πολιτιστικά ευαίσθητη προσέγγιση στον αστικό και περιφερειακό σχεδιασμό και στην χάραξη 

περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής. 

Με δεδομένο ότι η πολιτιστική φυσιογνωμία της περιοχής θεωρείται ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα του 

Δήμου, και στοχεύοντας στην αξιοποίηση του απαιτείται η ένταξή της σε ένα ολοκληρωμένο θεματικά αλλά και 

χωρικά τουριστικό προϊόν. Το τελευταίο προϋποθέτει αφενός μια ευρεία γκάμα πολιτιστικών πόρων οι οποίοι 

αποτελούν κίνητρο επίσκεψης όπως είναι οι αρχαιολογικοί χώροι, οι παραδοσιακοί οικισμοί, τα μνημεία αλλά και 

υλικά και άυλα χαρακτηριστικά της τοπικής παράδοσης, αφετέρου δε την ένταξή τους σε τουριστικά δίκτυα.  

 

Πολιτιστικοί πόροι 

Στους πολιτιστικούς πόρους του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων που διακρίνονται σε άυλους και υλικούς, σε 

δημόσιους και ιδιωτικούς, αδιάκοπης ή περιορισμένης χρήσης περιλαμβάνονται το ανθρώπινο στοιχείο και οι 

ανθρώπινες δραστηριότητες. 

Στο ανθρώπινο στοιχείο και στις ανθρώπινες δραστηριότητες περιλαμβάνουμε την κουλτούρα της τοπικής 

κοινωνίας όπως αυτή αντανακλάται σε συνήθειες, νόρμες, συμπεριφορές κ.α. στοιχεία που προσδιορίζουν τη 

λειτουργία της και χαρακτηρίζουν την ταυτότητα της καθώς επίσης αποτελούν τα δεδομένα για τη συνέχεια – 

δημιουργία πολιτισμού και παράδοσης.  

Αρχαία πόλη της Αλιάρτου 

Η ακρόπολη βρίσκεται πολύ κοντά στη σύγχρονη πόλη. Τα ερείπια μαρτυρούν διάφορες οικοδομικές φάσεις. 

Στην ψηλότερη κορυφή του λόφου τοποθετείται η μυκηναϊκή ακρόπολη, ενώ στη δυτική πλευρά του λόφου 

σώζονται νεότερη οικοδομική φάση του 7ου αιώνα π.Χ., καθώς και μια είσοδος του 4ου αιώνα π.Χ. Στα νότια και 

νοτιοανατολικά σώζονται τα λείψανα δύο πύργων του τέλους του 6ου ή των αρχών του 5ου αιώνα π.Χ. Στην 

κορυφή της ακρόπολης αποκαλύφθηκε ναός της Αθηνάς του 6ου αιώνα π.Χ., που περιβάλλεται από οχυρωματικό 

περίβολο. Κατά μήκος του βόρειου τείχους σώζονται και θεμέλια παλαιότερου ναού (7ος αιώνας π.Χ.). Εκτός από 

τα ερείπια της Ακρόπολης, σώζονται και τμήματα από το τείχος, καθώς και ίχνη του θεάτρου. Στο χώρο έχουν 

βρεθεί και πολλά νομίσματα του 550- 500 π.Χ., με χαραγμένη επάνω τη βοιωτική ασπίδα. Στα νοτιοανατολικά της 

ακρόπολης έχει έρθει στο φως νεκροταφείο της ρωμαϊκής περιόδου.  

 

Κήποι Αλιάρτου 

Η εξέλιξη του οικισμού της Αλιάρτου είναι άμεσα συνδεδεμένη με το 

γεγονός ότι το 19ο αιώνα, είχε τα γραφεία και τις εγκαταστάσεις της, η 

Αγγλική Εταιρεία “Lake Copais Co Ltd” που αποξήρανε τη λίμνη της 

Κωπαίδας. Τα γραφεία, όπως και οι κατοικίες του προσωπικού βρίσκονται 

μέσα σ' ένα μεγάλο ανθοστόλιστο πάρκο, γνωστό ως "Κήποι Αλιάρτου". 

Οι «Κήποι Αλιάρτου» αποτελούν μοναδικό στη χώρα μας δείγμα Αγγλικής 

αρχιτεκτονικής κήπων, ενώ στον ίδιο χώρο σώζονται αγροτο-βιομηχανικές 
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εγκαταστάσεις, κατοικίες και διοικητικά κτίρια του 19ου αιώνα της Αγγλικής εταιρείας «Lake Copais Co Ltd», η 

οποία το 1890 αποξήρανε με επιτυχία τη Λίμνη Κωπαΐδα και εκμεταλλεύτηκε την πεδιάδα μέχρι το 1953 όταν το 

Ελληνικό Δημόσιο εξαγόρασε το κτήμα. Ενδιαφέρον και ευχαρίστηση προκαλεί στον επισκέπτη η περιήγηση στα 

δρομάκια του πάρκου με τα τρεχούμενα νερά και τα ποικίλα καλλωπιστικά φυτά. Η έκταση των «Κήπων» όσο και 

τα κτίρια της Αγγλικής Εταιρείας έχουν κηρυχθεί, από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, ιστορικά 

διατηρητέα μνημεία 

 

Μονή της Ευαγγελίστριας 

Απέχει περίπου 12 χιλιόμετρα από την Αλίαρτο. Χρονολογείται τον 12ο ή 13ο αιώνα. Διαθέτει μικρή βιβλιοθήκη, 

εργαστήρι υφαντών και συνεδριακό κέντρο. Είναι χτισμένη σε ειδυλλιακό τοπίο όπου ο επισκέπτης μπορεί να 

θαυμάσει τη φύση και την αρχιτεκτονική και να ζήσει στιγμές περισυλλογής. Χτίστηκε κατά τη διάρκεια της ακμής 

της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και ανακαινίστηκε το 1665. Την εποχή της Τουρκοκρατίας λειτουργούσε εντός της 

Μονής κρυφό σχολειό. Οι μοναχοί βοήθησαν τους Έλληνες (και τους συμμάχους τους) κατά τη διάρκεια του 

δεύτερου Παγκόσμιου πολέμου κρύβοντάς τους σε μια κρύπτη. Σήμερα η Μονή της Ευαγγελίστριας είναι 

γυναικείο μοναστήρι. Στον περίβολό της οποίας βρίσκεται και το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, κτίσμα του 

1800. 

 

Ναός της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος 

Λίγα χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του οικισμού Παναγία, κοντά στην Άσκρη και μέσα σε απέραντους αμπελώνες, 

βρίσκεται ο ναός της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος ή ναός «Του Χριστού». Υπολογίζεται ότι χτίστηκε τον 9ο ή 

αρχές του 10ου αιώνα μ.Χ. Για την ανοικοδόμησή του χρησιμοποιήθηκαν οικοδομικά υλικά από αρχαία κτίρια της 

περιοχής. 

 

Ναός του Αγίου Ιωάννη 

Βρίσκεται μετά το Ναό του Αγίου Νικολάου. Ίσως είναι και ο μοναδικός ναός της χώρας όπου αποτυπώνεται στον 

τρούλο της ο ζωδιακός κύκλος. 

 

Ακρόπολη αρχαίας Κρεύσης 

Βρίσκεται στην ανατολική πλαγιά του όρους Κορομπίλι. Το οχυρωματικό τείχος της διατηρείται σε καλή 

κατάσταση. Οι πύργοι χρονολογούνται τον 4ο αιώνα π.Χ. Απέναντι από την Ακρόπολη υπάρχει μεσαιωνικός 

πύργος του 14ου αιώνα μ.Χ. Από τον πύργο η περιοχή πήρε αργότερα την ονομασία Ερημόκαστρο. 

 

Ιερό Άλσος ή Κοιλάδα των Μουσών 

Το ιερό άλσος Κοιλάδα των Μουσών ή 'Άλσος των Ελικωνίων Μουσών βρίσκεται στις ανατολικές υπώρειες του 

Ελικώνα, κοντά στο χωριό Θεσπιές. 

Η πρώτη αρχαιολογική έρευνα στο χώρο έγινε το1882 από τον Π. Σταματάκη ο οποίος εντόπισε τα θεμέλια του 

αρχαίου ναΐσκου των Μουσών που είχαν καλυφθεί από την εκκλησία της Αγίας Τριάδας και επισήμανε την 

ύπαρξη του θεάτρου στην πλαγιά του βουνού. Η συστηματική ανασκαφή του χώρου έγινε από από τη Γαλλική 
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Σχολή υπό τον αρχαιολόγο P. Jamot στα έτη 1888, 1889 και 1890, οπότε και ήρθαν στο φως όλα τα μέχρι σήμερα 

γνωστά μνημεία του άλσους. 

Τα σημαντικότερα σωζόμενα έως σήμερα μνημεία είναι ο ναΐσκος των Μουσών, το θέατρο και η μακρά ιωνική 

στοά. Βορειότερα του ιερού, πάνω στο λόφο Κερησό, σήμερα γνωστό ως Πυργάκι, σώζονται λείψανα οχυρωτικού 

περιβόλου με τετράγωνο πύργο. 

1. Ο Ναΐσκος η Βωμός των Μουσών 

Τα θεμέλια του αφιερωμένου στις Μούσες ναΐσκου αποκαλύφθηκαν πλήρως μετά τη διάλυση της 

εκκλησίας της Αγίας Τριάδας η οποία είχε κτιστεί πάνω στο αρχαίο οικοδόμημα. Ο ναΐσκος πρόκειται 

για ορθογώνιο κτήριο μικρών διαστάσεων που χρονολογείται στον 3ο αιώνα π.Χ. 

2. Το Θέατρο 

Το θέατρο χρονολογείται από τα τέλη του 3ου αιώνα π.Χ. ή τις αρχές του 2ου αιώνα π.Χ. Κτίστηκε για 

τις ανάγκες των μουσικών και θεατρικών αγώνων που γίνονταν στο άλσος με την ευκαιρία της 

γιορτής των Μουσείων, εκδήλωσης με μουσικούς και θεατρικούς αγώνες, αφιερωμένης στις εννέα 

Μούσες προστάτιδες των Γραμμάτων και των Τεχνών. Το κοίλον του θεάτρου ακολουθούσε τη κλίση 

της πλαγιάς. Οι θεατές κάθονταν σε υποτυπώδεις σειρές καθισμάτων, σκαμμένες στην πλαγιά του 

βουνού. Μόνον η πρώτη σειρά των καθισμάτων - η προεδρία - ήταν μαρμάρινη. Σήμερα σώζονται η 

σκηνή και το προσκήνιο του θεάτρου. 

3. Η Μακρά Ιωνική Στοά  

Η μακρά ιωνική στοά, μήκους 96,70 μ., βρισκόταν 40 περίπου μέτρα δυτικά του ναΐσκου των 

Μουσών, προοριζόταν για τη στέγαση αναθημάτων (δώρων) προς τις Μούσες. Χρονολογείται στον 3ο 

αιώνα π.Χ. Στο εσωτερικό διέθετε αρχικά, κατά μήκος, τοίχο και δωμάτια, ο οποίος αντικαταστάθηκε 

αργότερα με κιονοστοιχία κορινθιακών κιονοκράνων. 

4. Ο Οχυρωτικός Περίβολος 

Βόρεια του άλσους, δεσπόζει ο λόφος Κερησσός όπου σώζονται αποσπασματικά τα θεμέλια του 

οχυρωτικού περιβόλου της αρχαίας Άσκρας. Ο λόφος χρησίμευε ως ακρόπολη της Άσκρας και του 

ιερού της κοιλάδας, μέχρι των Θεσπιών. Εκεί είναι ορατά και τα ερείπια τετράγωνου πύργου του 4ου 

αι. π .Χ. Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι ο πύργος αυτός κατασκευάστηκε από τους Θεσπιείς λίγο πριν 

από τη μάχη των Λεύκτρων ούτως ώστε να ελέγχεται κάθε κίνηση στη περιοχή από δυτικά, βόρεια 

και ανατολικά, κυρίως των Θηβαίων. Την ακρόπολη της Άσκρας αναφέρει και ο Παυσανίας 

(Παυσανίας ΙΧ, 29,2 ). 

5. Τα 9 Βάθρα Αγαλμάτων των Μουσών  

Στις γαλλικές ανασκαφές του 1899, βρέθηκαν εννέα βάθρα αγαλμάτων μουσών, τα οποία 

πιθανότατα να ήταν στημένα σε ενιαίο σύμπλεγμα. Τα πέντε καλύτερα σωζόμενα φέρουν χαραγμένα 

τα ονόματα Πολυμνία, Θάληα, Τερψιχορα, Ωρανια, Ευτερπα, και επιγράμματα, έργα του ποιητή και 

γλύπτη Ονέστου. 

6. Ο Τετράγωνος Πύργος της Άσκρας 

Ο τετράγωνος πύργος της Άσκρας του 4ου αιώνα π.Χ., δεσπόζει από τα Βόρεια του ιερού άλσους των 

Μουσών και κατέχει το υψηλότερο μέρος του δύσβατου λόφου Πυργάκι. Διέθετε τρεις 
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αποθηκευτικούς χώρους στο ισόγειο. Ολόγυρά του σώζεται παλαιότερος οχυρωματικός περίβολος σε 

ερείπια. Ο πύργος κτίστηκε πιθανότατα από τους Θεσπιείς λίγο πριν τα 371 π.Χ. (μάχη Λεύκτρων) 

προκειμένου να ελέγχουν έτσι τις κινήσεις των Θηβαίων. 

 

Αρχαία Ωκάλεια 

Αρχαία πόλη της Βοιωτίας που βρίσκεται ανάμεσα στην Αλίαρτο και τις Αλαλκομενές. Ονομάζεται και Ωκαλία 

ή Ωκάλεια. Είναι γνωστή από τον Όμηρο (Ιλιάδα, B’ 500), αλλά και από αρχαίους μύθους. Αναφέρεται ότι σε 

αυτήν κατοίκησε ο γιος του Δία. 

 

 

Τα Σπήλαια "Σεϊντι" Και "Πύργου" στον Αλίαρτο 

Ήδη πριν από την εποχή του χαλκού. κατά την 

παλαιολιθική εποχή, σε σπήλαια της «Αλιαρτίας 

χώρας», αποκαλύφθηκαν λείψανα ανθρώπινης 

κατοίκησης. 

Οι σχετικές έρευνες κατέδειξαν ότι για πρώτη φορά 

εγκαταστάθηκαν άνθρωποι στις νοτιοανατολικές όχθες 

της λίμνης μεταξύ Αλιάρτου και Ακραιφνίου, όπου 

υπάρχουν βραχώδεις εκτάσεις με σπήλαια, τα οποία 

δημιουργήθηκαν από τη διάβρωση των πετρωμάτων 

και την κυκλοφορία των υπογείων υδάτων της λίμνης 

και αποτέλεσαν το καταφύγιο των πρώτων ανθρώπων που κατοίκησαν στην κεντρική Ελλάδα. 

Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αποτελούν δύο σπήλαια, το Σπήλαιο Σεϊντί και το Σπήλαιο του Πύργου, που 

βρίσκονται κοντά στην πόλη της Αλιάρτου, στο δρόμο προς τη Θήβα. Από εκεί, κατοικήθηκαν αργότερα οι 

γειτονικές περιοχές και δημιουργήθηκαν οι πρώτοι μόνιμοι οικισμοί... 

Οι σπηλαιολόγοι εκτιμούν ότι οι άνθρωποι των σπηλαίων ήταν κυνηγοί και συλλέκτες τροφίμων, ζούσαν σε 

μικρές ομάδες που περιπλανούνταν διανύοντας μεγάλες αποστάσεις για αναζήτηση τροφής και καταφύγιου, 

θεωρείται μάλιστα ότι κάλυπταν μέχρι και 30 χιλιόμετρα την ημέρα. Κυνηγούσαν άγρια ζώα, ψάρευαν και 

συνέλεγαν φρούτα, ξηρούς καρπούς και βολβούς. Τα σπήλαια τους πρόσφεραν φυσική ασφάλεια για την 

επιβίωσή τους, την αντιμετώπιση των στοιχείων της φύσης και κυρίως την αποφυγή των αρπακτικών της 

εποχής εκείνης. Με την πάροδο του χρόνου, έμαθαν να καλλιεργούν και να εξημερώνουν ζώα, πράγμα που 

οδήγησε στη μόνιμη εγκατάσταση και τη δημιουργία οικισμών ιδιαίτερα στις εύφορες περιοχές γύρω από την 

Κωπαϊδα. 

 
Μεσαιωνικός Πύργος Αλιάρτου 
Στην είσοδο της Αλιάρτου, στο δρόμο Θήβας-Αλιάρτου, πάνω από σπηλαιώδες άνοιγμα στην άκρη της 

αποξηραμένης λίμνης της Κωπαΐδας υψώνεται επιβλητικός μεσαιωνικός Πύργος που ανήκει σε μια σειρά από 

κατασκευές ίδιου τύπου στη Βοιωτία που λειτουργούσαν ως βάση του δικτύου επικοινωνίας και της άμυνας. 

Κατασκευάστηκε από Καταλανούς φεουδάρχες της περιοχής σε στρατηγικό πέρασμα και αποτελούσε οχυρό 
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για την προστασία του φεουδάρχη και του αγροτικού πληθυσμού της περιοχής σε περίπτωση εχθρικής 

επιδρομής... Για την ανέγερσή του χρησιμοποιήθηκε εγχώρια πέτρα και υλικά που προέρχονταν από 

αρχαιοελληνικά ή βυζαντινά κτίσματα, με τούβλα ως συνδετικό υλικό. Η λιθοδομή του Πύργου είναι, γενικά, 

πρόχειρη, αλλά οι γωνίες του κτίσματος είναι οικοδομημένες με τετραγωνισμένες, σχετικά μεγαλύτερου 

μεγέθους, λίθους, οι οποίοι διασφαλίζουν τη σταθερότητα 

 
Μεσαιωνικός Πύργος Υψηλάντη 

Ένας πύργος -μάλλον φράγκικος ή καταλανικός- στις πλαγιές του Ελικώνα, πάνω από το χωριό Υψηλάντης της 

Βοιωτίας και πάνω από την πεδιάδα όπου παλιά ήταν η λίμνη της Κωπαΐδας. 

Η παλαιότερη ονομασία του χωριού ήταν Βρασταμίτες, ονομασία που διατήρησε μέχρι το 1953. Το σημερινό 

του όνομα το οφείλει στον αγωνιστή της επανάστασης του 1821, Δημήτριο Υψηλάντη ο οποίος αντιμετώπισε 

επιτυχώς τους Τούρκους στην μάχη της Πέτρας που διεξήχθη στην περιοχή το 1829. 

 
Αρχαία Ογχηστός 

Η Ογχηστός ήταν αρχαία Βοιωτική πόλη, χτισμένη στα νότια της λίμνης Κωπαΐδας. 

Αναφέρεται από τον Όμηρο ως μία από τις Βοιωτικές πόλεις που συμμετείχαν στην 

Τρωική εκστρατεία. Στην πόλη υπήρχε μεγάλος ναός αφιερωμένος στον 

Ποσειδώνα που αποτέλεσε κέντρο της βοιωτικής Αμφικτυονίας, της Αμφικτυονίας 

της Ογχηστού, στην οποία συμμετείχαν οι πόλεις της Βοιωτίας. 

 

Αρχαιολογική Συλλογή Θεσπιών 

Η συλλογή βρισκεται στο δημοτικό κατάστημα της πόλης. Παρουσιάζονται ευρήματα από τον αρχαιολογικό 

χώρο της ομώνυμης αρχαίας πόλης: αρχιτεκτονικά μέλη από κτίρια της αρχαίας πόλης, γλυπτά των κλασσικών 

χρόνων, καθώς και επιγραφές από τους αρχαϊκούς έως τους ρωμαϊκούς χρόνους. 

 

Καταρράκτης Πέτρας 

Αμέσως μετά την Αλίαρτο, αριστερά από το δρόμο που πάει προς 

Λιβαδειά, υπάρχει το χωριό Πέτρα. Ο καταρράκτης της λοιπόν είναι 

μεγαλύτερος από 20 μέτρα και αξίζει να τον επισκεφθεί κανείς ειδικά την 

Άνοιξη καθώς ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων διοργανώνει εκεί εκδηλώσεις. 

Ο συγκεκριμένος καταρράκτης δεν είναι τεχνητός αντιθέτως είναι φυσικός και αποτελείται από τρία τμήματα. 

Το πρώτο στάδιο είναι αυτό απ’ όπου βγαίνει το νερό και πέφτει σε παταράκι , το μεγάλο τμήμα και τρίτον, το 

μικρό τμήμα διαφυγής του νερού. 

Ακολουθεί πίνακας με όλους του αναγνωρισμένους αρχαιολογικούς χώρους / μνημεία του Δήμου Αλιάρτου-

Θεσπιέων με τα αντίστοιχα ΦΕΚ.  
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Πίνακας 16: Κηρυγμένα – αναγνωρισμένα μνημεία και αρχαιολογική χώροι 

Ονομασία Δημοτική 

Ενότητα 

Διαμέρισμα Είδος Μνημείου ΦΕΚ 

Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου 

Κριμπά Κωπαΐδος 
Αλιάρτου Αλίαρτος 

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, 

Θρησκευτικοί Χώροι / 

Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή 

ΦΕΚ 68/Α/26-4-1921 

Ι. Ναός Παναγίας στην Άσκρη Θεσπιέων Άσκρης 

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, 

Θρησκευτικοί Χώροι / 

Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή 

ΦΕΚ 68/Α/26-4-1921 

Ι. Ναός Ζωοδόχου Πηγής στο 

Νεοχώριο Θεσπιών 
Θεσπιέων Νεοχώρι  

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, 

Θρησκευτικοί Χώροι / 

Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή 

 ΦΕΚ 122/Β/4-4-1959 

Θέση "Πέτρα". Ιστορικός 

τόπος 
Αλιάρτου Πέτρα Ιστορικοί Τόποι ΦΕΚ 510/Β/31-12-1962 

Αρχαιολογικός χώρος 

Αλιάρτου Αλιάρτου Αλίαρτος 

Ακροπόλεις 

Αμυντικά Συγκροτήματα 

Αρχαιολογικές Θέσεις 

ΦΕΚ 30/Β/16-1-1965 

Αρχαιολογικός χώρος 

κοιλάδας Μουσών στην 

Άσκρη 

Θεσπιέων Άσκρης Αρχαιολογικές Θέσεις ΦΕΚ 453/Β/18-7-1985 

Ι. Μονή Ευαγγελίστριας στο 

Ζαγαρά Αλιάρτου 
Αλιάρτου Ευαγγελίστρια 

Μοναστηριακά Συγκροτήματα, 

Θρησκευτικοί Χώροι 
 ΦΕΚ 83/Β/4-3-1986 

Εγκαταστάσεις και 

μηχανικός εξοπλισμός της 

LΑΚΕ CΟΡΑΙS CΟ LΤD στον 

Κάμπο Κωπαΐδος (κτίρια Υ 

και Ζ ), ιδ. Οργανισμού 

Κωπαΐδος και δήμου 

Αλιάρτου 

Αλιάρτου 

Αλίαρτος 

(Κάμπος 

Κωπαΐδας) 

Βιοτεχνία / Βιομηχανία, Βιοτεχνία / 

Βιομηχανία 

(Νεοελληνική) 

ΦΕΚ 33/Β/28-1-1991  

Ι. Ναός Μεταμορφώσεως 

του Σωτήρος στο 

Μαυρομμάτι 

Θεσπιέων  Μαυρομματίου 

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, 

Θρησκευτικοί Χώροι / Βυζαντινή/ 

Μεταβυζαντινή  

ΦΕΚ 891/Β/30-11-1994 

Κτίριο παλαιού Δημοτικού 

Σχολείου Θεσπιών στην οδό 

Θηβών - Θεσπιών Κορύνης 

Θεσπιέων  

Θεσπιές  

(Οδός Θηβών – 

Θεσπιών 

Κορύνης)  

Αστικά Κτίρια, Κτίσματα Κοινής 

Ωφελείας, Αστικά Κτίρια, Κτίσματα 

Κοινής Ωφελείας 

ΦΕΚ 1191/Δ/29-12-1995 

ΦΕΚ 91/Β/13-2-1996 

Αρχαιολογικός χώρος 

αρχαίας πόλης Θέσπιας ή 
Θεσπιέων  Θεσπιές  

Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά 

Σύνολα 
ΦΕΚ 505/Β/19-6-1997 
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Θεσπιών 

Αρχαιολογικός χώρος 

Αλιάρτου 
Αλιάρτου Αλίαρτος 

Ακροπόλεις, Αμυντικά 

Συγκροτήματα, Αρχαιολογικές 

Θέσεις, Ακροπόλεις, Αμυντικά 

Συγκροτήματα, Αρχαιολογικές 

Θέσεις 

ΦΕΚ 30/Β/16-1-1965 

ΦΕΚ 480/Β/6-4-2000 

Πηγή: http://listedmonuments.culture.gr/search_declarations.php 

 

Πηγή: http://listedmonuments.culture.gr/search_declarations.php 
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Πηγή: http://listedmonuments.culture.gr/search_declarations.php 

Πηγή: http://listedmonuments.culture.gr/search_declarations.php 

 

Πηγή: http://listedmonuments.culture.gr/search_declarations.php 
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Πηγή: http://listedmonuments.culture.gr/search_declarations.php 

Πηγή: http://listedmonuments.culture.gr/search_declarations.php 

Πηγή: http://listedmonuments.culture.gr/search_declarations.php 
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Πηγή: http://listedmonuments.culture.gr/search_declarations.php 

Πηγή: http://listedmonuments.culture.gr/search_declarations.php 

Πηγή: http://listedmonuments.culture.gr/search_declarations.php 
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Πηγή: http://listedmonuments.culture.gr/search_declarations.php 

Πηγή: http://listedmonuments.culture.gr/search_declarations.php 

 

Πολιτιστικές Δραστηριότητες - Εκδηλώσεις  

 Στον Δήμο Αλιάρτου - Θεσπιέων οι πολιτιστικοί σύλλογοι είναι ιδιαίτερα ενεργοί και δραστήριοι και 

ενεργοποιούν ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού του καλλικρατικού δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων  στις 

δραστηριότητες που οργανώνουν. Οι δραστηριότητες των Συλλόγων είναι ποικίλες και απευθύνονται σε όλη την 

κοινωνία με στόχο τη διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής που εκφράζουν, τη διατήρηση και 

ανάδειξη και μετάδοση στις νέες γενιές της παράδοσης, τη διατήρηση της μνήμης, την τόνωση της εξωστρέφειας της 

περιοχής τους, την πολιτιστική και κοινωνική διασύνδεση της περιοχής τους με άλλες περιοχές, την κοινωνική 

ενεργοποίηση της νεολαίας και την οργάνωση της δημιουργικής δράσης της. Περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα εξής: 

� Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και φεστιβάλ 

� Διοργάνωση δράσεων με επίκεντρο το περιβάλλον (δενδροφυτεύσεις, καθαρισμοί, περιβαλλοντική 

αγωγή) 
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Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων  αξιοποιεί την πολύ καλή σχέση και συνεργασία που έχει ως φορέας της τοπικής 

αυτοδιοίκησης της περιοχής με τους πολιτιστικούς συλλόγους, τα γυναικεία σωματεία, τους περιβαλλοντικούς 

συλλόγους για την επίτευξη κοινών στόχων και με γνώμονα το τοπικό συμφέρον.  

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων υλοποιεί σε συνεργασία με τους Συλλόγους, μια ιδιαίτερα σημαντική δράση για τη 

δημιουργία του κοινωνικοοικοπολιτιστικού δικτύου των φορέων του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων  που θα επιτρέψει : 

α) την ακόμα πιο εύστοχη και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ όλων των φορέων και του Δήμου, β) την 

ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών, γ) την οργάνωση κοινών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων δ) τον 

καλύτερο πολιτικό σχεδιασμό δράσεων.  

 Συγκεκριμένα: 

 

Δημοτική Ενότητα Αλιάρτου  

1) Κάθε χρόνο τον Αύγουστο, πολιτιστικές εκδηλώσεις που αποτελούν πλέον θεσμό, εδώ και τριάντα πλέον 

χρόνια. Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν θεατρικές παραστάσεις, παραδοσιακούς χορούς, συναυλίες και 

διάφορες εκθέσεις. Κάθε χρόνο παρουσιάζουν ένα διαφορετικό θέμα.  

2) Στην Τ.Κ. Υψηλάντη κάθε χρόνο το Σεπτέμβριο διοργανώνονται εκδηλώσεις «Τα Υψηλάντεια».  

3) Την ίδια περίοδο και στην Τ.Κ. Πέτρας διοργανώνονται εκδηλώσεις εορτασμού επετείου για την « Μάχη της 

Πέτρας», όπου εδώ υπήρξε η τελευταία μάχη του  Αγώνα για την ελληνική ανεξαρτησία. Έλαβε χώρα στις 12 

Σεπτεμβρίου 1829 στην Πέτρα της Βοιωτίας, μεταξύ Θήβας και Λιβαδειάς. Την εποχή εκείνη ήταν μία στενή 

δίοδος, που σχημάτιζαν οι όχθες της Λίμνης Κωπαΐδας και το βουνό Ζαγαρά (Ελικών). Επικεφαλής των 

ελληνικών δυνάμεων ήταν ο Δημήτριος Υψηλάντης, που κατά περίεργη συγκυρία έθεσε τέρμα στον Αγώνα, 

τον οποίον είχε αρχίσει ο αδελφός του, Αλέξανδρος, με τη διάβαση του Προύθου στις 24 Φεβρουαρίου 1821. 

4) Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις 

5) Θρησκευτικές εκδηλώσεις  

 

 Δημοτική Ενότητα Θεσπιέων  

1) Επίσης στην ευρύτερη περιοχή των Θεσπιέων και συγκεκριμένα στην Άσκρη οργανώνονται και οι εκδηλώσεις 

«Παράδοση στη Γη των Μουσών». 

2) Στην Άσκρη κάθε χρόνο το Σεπτέμβριο οργανώνεται η «Γιορτή του Κρασιού».  

3) Στις Θεσπιές κάθε χρόνο τέλος Αυγούστου διοργανώνεται από τους κατοίκους και παραγωγούς της περιοχής 

η «Γιορτή του Κρεμμυδιού».  

4) Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις 

5) Θρησκευτικές εκδηλώσεις 

 

Ήθη και Έθιμα  

Πολλά παραδοσιακά έθιμα τηρούνται και μεταδίδονται στις μικρότερες γενιές, συνήθως με μέριμνα των τοπικών 

πολιτιστικών συλλόγων και τη συμμετοχή εκπροσώπων παλαιότερων γενεών. Για παράδειγμα διατηρούνται πολλά 

έθιμα όπως αυτά που συναντούμε κατά την τέλεση των γάμων που διαθέτουν τα κύρια χαρακτηριστικά των 

αρβανιτών και κατ’ επέκταση σε ορισμένα σημεία των ελληνικών γάμων. Άλλο παράδειγμα – με σπουδή να μη 
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συνδέονται μονάχα με θρησκευτικού χαρακτήρα τα έθιμα, είναι το ότι διατηρείται ως έθιμο να οργανώνεται μια  

γιορτή κατά την παραγωγή του κρασιού με ανοιχτό κάλεσμα. Επίσης κάθε χρόνο αναβιώνουν σε πολλές τοπικές 

κοινότητες το έθιμο της αποκριάς, τα κούλουμα κλπ. 

 

Λαϊκά Πανηγύρια  

Στο Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων, κυρίως πραγματοποιούνται στα πλαίσια θρησκευτικών εορτών ή /και ιστορικών 

επετείων ή ακόμα με αφορμή συγκεκριμένες στιγμές που αναφέρονται στις εποχές του χρόνου, στα περισσότερα 

χωριά του. Συχνά ακολουθούν τους εορτασμούς γλέντια με ζωντανή παραδοσιακή μουσική και  τραγούδια καθώς και 

παραδοσιακό φαγητό.  

 

Αδελφοποιήσεις – Δικτύωση με άλλες πόλεις  

Η ιδέα των αδελφοποιήσεων γεννήθηκε μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και έχει συμβάλει ουσιαστικά 

στην οικοδόμηση της Ευρώπης. Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, αφού έχει επιτρέψει σε χιλιάδες ευρωπαίους 

μέσα από τη διαδικασία αυτή, να γνωστοποιηθούν τα ήθη, τα έθιμα τους και να ανταλλάσουν απόψεις, καλλιτεχνικές 

και πολιτιστικές εμπειρίες. 

Με στόχο να προστατευθεί η Ευρώπη από έναν αδελφοκτόνο πόλεμο στο μέλλον, έπρεπε πλέον οι πληθυσμοί, 

που μέχρι τότε ήταν χωρισμένοι από εθνικές αντιπαλότητες, να έλθουν πιο κοντά και η φιλία να πάρει τη θέση του 

μίσους και των προκαταλήψεων.  

Χρειάζονταν μεγάλη αισιοδοξία και προσπάθεια στη μεταπολεμική Ευρώπη για να εμψυχωθούν και να πεισθούν 

οι κουρασμένοι και τραυματισμένοι πολίτες ότι μπορούν να είναι φίλοι και όχι εχθροί. Το 1951, οι 50 δήμαρχοι που 

ίδρυσαν το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Δήμων (το οποίο και στη συνέχεια έγινε το Συμβούλιο Δήμων και 

Περιφερειών της Ευρώπης – CCRE), ήξεραν πολύ καλά ότι η Ευρώπη δεν θα μπορούσε να ξεπεράσει όλες τις 

δυσκολίες εάν δεν ένωνε όλες τις δυνάμεις που διέθετε. Έτσι, γεννιέται μια νέα μορφή σχέσεων μεταξύ των δήμων 

και κοινοτήτων. Η έννοια της Ευρώπης των αδελφοποιημένων πολιτών.  

Στην Ελλάδα, ο θεσμός των αδελφοποιήσεων λειτούργησε για πολλά χρόνια άτυπα, με αποτέλεσμα να είμαστε 

ακόμα αρκετά πίσω σε σχέση με τους εταίρους μας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Τις πιο πολλές φορές οι αδελφοποιήσεις αυτές περιορίστηκαν στην ανταλλαγή επισκέψεων των αιρετών και σε 

ανταλλαγές εκδηλώσεων πολιτιστικού περιεχομένου. Χωρίς να υποτιμάμε τα αποτελέσματα παλαιοτέρων 

προσπαθειών, πρέπει να τονίσουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν έχουμε εξαντλήσει τα περιθώρια που δίνει ο θεσμός 

των αδελφοποιήσεων.  

Η « αδελφοποίηση» είναι μια συνάντηση μεταξύ δύο ή περισσοτέρων δήμων για να ενεργούν από κοινού με μία 

ευρωπαϊκή προοπτική, αντιμετωπίζοντας διάφορα προβλήματα και δημιουργώντας όλο και πιο πολύ φιλικούς 

δεσμούς ανάμεσά τους. Μέσα από τις αδελφοποιήσεις, οι δήμοι πρέπει να βλέπουν τις δυνατότητες για τη 

δημιουργία της Ενωμένης Ευρώπης, της Ευρώπης των πολιτών με ίδιους οραματισμούς , ανησυχίες και ενδιαφέροντα.  

Ως συμβολική πράξη, οι αδελφοποιήσεις είναι μοναδικές ευκαιρίες για ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των λαών 

και για στενές συναναστροφές που τους επιτρέπουν να συνειδητοποιήσουν ότι οι ομοιότητές τους είναι περισσότερες 

από τις διαφορές τους.  
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Ως πράξη πολιτική, οι αδελφοποιήσεις πρέπει να ευαισθητοποιούν τους πολίτες ως προς την αναγκαιότητα της 

οικοδόμησης της Ενωμένης Ευρώπης και να υπογραμμίζουν την αλληλεξάρτηση των λαών όσο αφορά την κοινή τους 

τύχη, καθόσον σήμερα, η φύση και το μέγεθος των διαφόρων προβλημάτων ξεπερνά πια το καθιερωμένο εθνικό 

κράτος.  

Η ανάπτυξη της τοπικής αυτονομίας, οι τοπικές πρωτοβουλίες στον εργασιακό χώρο, η προστασία του 

περιβάλλοντος, η πολιτιστική κληρονομιά, ο αγώνας εναντίον του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, όλα αυτά είναι 

θέματα πάνω στα οποία οι διαφορετικοί λαοί μπορούν να ανταλλάξουν απόψεις και να προτείνουν λύσεις.  

Η επιλογή των εταίρων γίνεται σύμφωνα με τον πληθυσμό, την γεωγραφική, ιστορική, πολιτιστική, κοινωνικο-

οικονομική ομοιότητα.  

Οι αδελφοποιήσεις επιτρέπουν στους πολίτες να συναντηθούν και να μάθουν ο ένας για τον άλλο καί να 

εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους από την ποικιλομορφία τους.  

Αυτοί οι δεσμοί συμβάλλουν κατ’ αυτόν τον τρόπο στην αφύπνηση μιας κοινής ταυτότητας και αίσθησης «του 

ανήκω κάπου» με την ικανότητα να είναι ανοικτά και δημιουργικά καθώς και στην ανάπτυξη της ιδιότητας του 

Ευρωπαίου πολίτη που θα βασίζεται στις αξίες της δημοκρατίας, της ελευθερίας, της ανεκτικότητας και του ανοικτού 

διαλόγου.  

Για τους ανωτέρω λόγους στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων 

θα μετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες 2014 – 2020» προκειμένου να 

συνάψει αδελφοποιήσεις και συνεργασίες με δίκτυα πόλεων για απόκτηση εμπειριών και τεχνογνωσίας, σε επίπεδο 

κοινωνικής προσέγγισης, βοήθειας και φιλοδοξίας.  

 

 

1.1.7. Αθλητικές Υποδομές – Αθλητικές Εκδηλώσεις 

 

Οι αθλητικές υποδομές στο Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων κρίνονται ικανοποιητικές και επιτρέπουν την ανάπτυξη 

πολλών αθλητικών δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα υπάρχουν ποδοσφαιρικά γήπεδα σε όλους τους οικισμούς του 

Δήμου.  

Οι αθλητικές εγκαταστάσεις που υπάρχουν στο Δήμο είναι οι εξής: 

Δημοτική Ενότητα Αλιάρτου 

• Δημοτικό Στάδιο Αλιάρτου (με φυσικό χλοοτάπητα, κερκίδα και προβολείς) 

• Κλειστό Γυμναστήριο Αλιάρτου (υπό κατασκευή)* 

• Γήπεδο Υψηλάντη (με φυσικό χλοοτάπητα και προβολείς)  

• Ανοιχτό Γήπεδο Καλαθοσφαίρισης στους Κήπους Αλιάρτου 

• Ανοιχτό Γήπεδο Καλαθοσφαίρισης στον Οικισμό Μαζίου 

• Γήπεδο ποδοσφαίρου Ευαγγελίστριας 

• Γήπεδο Μπάσκετ Ευαγγελίστριας 

• Γήπεδο Σωληναρίου (5Χ5) 

• Ανοιχτό Γήπεδο Μπάσκετ στον συνοικισμό Ευρυτάνων 

• Γήπεδο 5Χ 5 στο συνοικισμό Ευρυτάνων 
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• Ανοιχτό Γήπεδο Μπάσκετ στο Λόφι  

*Μέσω χρηματοδότησης από το πρόγραμμα «Ελλάδα 2004» έχει ενταχθεί και έχει δημοπρατηθεί η κατασκευή 

ενός κλειστού Γυμναστηρίου, το οποίο παραμένει ημιτελές. 

 

Δημοτική Ενότητα Θεσπιέων  

• Γήπεδο Άσκρης (με πλαστικό χλοοτάπητα) 

• Δημοτικό Στάδιο Θεσπιέων  

• Γήπεδο Θεσπιέων  

• Υπό κατασκευή κλειστό γυμναστήριο στην τοπική κοινότητα Μαυρομματίου (φάση ολοκλήρωσης 

σκυροδεμάτων) 

• Γήπεδο Λεονταρίου 

• Γήπεδο Νεοχωρίου 

• Γήπεδο Μαυρομματίου 

• Γήπεδο Μπάσκετ Μαυρομματίου 

• Γήπεδο Μπάσκετ Άσκρης 

• Γήπεδο Μπάσκετ Θεσπιέων  

Η συντήρηση και επισκευή των παραπάνω αθλητικών εγκαταστάσεων είναι αρμοδιότητα του Δήμου, ο οποίος 

ελέγχει και αξιολογεί για την κατάλληλη λειτουργία και βελτίωση των αθλητικών υποδομών.  

Οι προσφερόμενες αθλητικές εγκαταστάσεις παρέχουν την δυνατότητα στους δημότες να συμμετέχουν ενεργά 

στον αθλητισμό ή ως απλοί θεατές να παρακολουθούν τα ανωτέρω αθλήματα.  

 Στο Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων για τρίτη συνεχόμενη χρονιά υλοποιείται το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα 

της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού  του Υπουργείου Παιδείας – «Πρόγραμμα Άθλησης για Όλους», όπου 

συμμετέχουν ανήλικοι και ενήλικοι πολίτες του δήμου μας.  

Ο αθλητισμός δεν πρέπει να σημαίνει πρωταθλητισμός αλλά να είναι αξία για τους νέους και ολόκληρο το λαό, 

που μέσα από την άθληση θα έχουν οφέλη για την υγεία τους και την ολόπλευρη ανάπτυξη και καλλιέργεια της 

προσωπικότητάς τους. Στόχος μας είναι η βελτίωση του βιολογικού επιπέδου των αθλουμένων, η καλλιέργεια 

αθλητικού χαρακτήρα και αθλητικής συνείδησης, η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και η αναψυχή των 

αθλούμενων.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε χρόνο διοργανώνονται «Αθλητικές Εκδηλώσεις ανώμαλου δρόμου» από τα σχολεία 

Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Νομού Βοιωτίας στους Κήπους του Αλιάρτου.   

 

 

1.1.8. Βασικά οικονομικά χαρακτηριστικά της περιοχής του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων  

 

1.1.8.1. Τομεακή διάρθρωση της απασχόλησης  

H απασχόληση στους  παραγωγικούς  τομείς της περιοχής σε σχέση με το νομό, την περιφέρεια και τη χώρα, 

παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα.  Από την μελέτη των στοιχείων του πίνακα,  φαίνεται ότι υπάρχει μία πτωτική 

τάση μεταξύ των δυο δεκαετιών των απογραφών στον πρωτογενή τομέα.  
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Το ποσοστό του πρωτογενή τομέα είναι σχετικά αυξημένο από το ποσοστό της χώρας, το οποίο δηλώνει ότι η 

περιοχή του Δήμου-Αλιάρτου είναι κυρίως αγροτική περιοχή. Όσον αφορά το ποσοστό του δευτερογενή τομέα είναι 

σχετικά μειωμένο από το ποσοστό της χώρας και σχεδόν ίδιο με αυτό της περιφέρειας. Το ποσοστό του τριτογενή 

τομέα παρουσιάζει αύξηση μεταξύ των δυο δεκαετιών και είναι σχεδόν ίδιο με αυτό της χώρας και σχετικά αυξημένο 

από το ποσοστό του νομού.  

 
Πίνακας 17: Οικονομικώς Ενεργοί ανά κλάδο Οικονομικής δραστηριότητας , 2001 

Οικονομικώς ενεργοί  Άνεργοι  

Δημοτικές Ενότητες 
Πρωτογενής 

Τομέας  
Δευτερογενής 

Τομέας  
Τριτογενής 

Τομέας  

Δεν δήλωσαν κλάδο 
Οικονομικής 

δραστηριότητας 
Σύνολο Σύνολο 

Δ.Ε. Αλιάρτου  588 550 860 166 2.164 368 

Δ.Ε. Θεσπιέων 911 419 539 61 1.931 347 

ΣΥΝΟΛΟ 1.491 969 1.399 227 4.095 715 

Πηγή: Ιδία Επεξεργασία 

 
Πίνακας 18: Οικονομικώς Ενεργοί ανά κλάδο Οικονομικής δραστηριότητας , 2011 

Οικονομικώς ενεργοί  Άνεργοι  

Δημοτικές Ενότητες 
Πρωτογενής 

Τομέας  
Δευτερογενής 

Τομέας  
Τριτογενής 

Τομέας  

Δεν δήλωσαν κλάδο 
Οικονομικής 

δραστηριότητας 
Σύνολο Σύνολο 

Δ.Ε. Αλιάρτου 439 709 1.360 30 2.538 527 

Δ.Ε. Θεσπιέων 813 420 940 0 2.173 
478 

ΣΥΝΟΛΟ 1.046 934 1.726 30 4.711 
1.005 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Ιδία Επεξεργασία 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η ποσοστιαία διάρθρωση απασχόλησης σε βασικούς τομείς της 

οικονομίας ανά Δημοτική Ενότητα και οι μεταβολές στην πάροδο της δεκαετίας 2001 – 2011. 

 

Πίνακας 19: Οικονομικώς Ενεργοί ανά κλάδο Οικονομικής δραστηριότητας , 2001-2011 

  

Γεωργία, 

κτηνοτροφ

ία, 

δασοκομία 

Μεταποί

ηση 
Ενέργεια Κατασκευές 

Μεταφο

ρές & 

αποθήκε

υση  

Εμπόριο 

Αναψυχή 

(εστιατόρια, 

ξενοδοχεία 

κλπ) 

Λοιπές 

υπηρεσίες 

(τράπεζες 

κλπ) 

Σύνολο 

2001 1.634 602 26 406 238 399 131 738 4.174 

2011 1.259 744 66 312 227 618 192 902 4.320 

Δήμος 

Αλίαρτου – 

Θεσπιέων  
Μεταβολή -29,78% 19,09% 60,60% -30,13% -4,85% 35,44% 31,77% 18,18% 3,38% 

Δ.Ε. 2001 663 322 21 255 124 250 88 472 2.195 
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2011 441 457 38 212 115 396 121 539 2.319 Αλιάρτου 

Μεταβολή -50,34% 29,54% 44,74% -20,28% -7,83% 36,87% 27,27% 12,43% 5,35% 

2001 971 280 5 151 114 149 43 266 1.979 

2011 818 287 28 100 112 222 71 363 2.001 
Δ.Ε. 

Θεσπιέων  

Μεταβολή  -18,70% 2,44% 82,14% -51,00% -1,78% 32,88% 39,44% 26,72% 1,09% 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Ιδία Επεξεργασία 

 

Όσον αφορά την τομεακή διάρθρωση της απασχόλησης ανά Δημοτική Ενότητα παρατηρούμε ότι υπάρχει 

σημαντικό ποσοστό πληθυσμού που ασχολείται με τις δραστηριότητες της γεωργίας, κτηνοτροφίας και δασοκομίας . 

Από τον ανωτέρω πίνακα είναι πασιφανής η αύξηση του κλάδου της ενέργειας συνολικά στο Δήμο Αλίαρτου – 

Θεσπιέων και ισχυρές τάσεις μείωσης της απασχόλησης στον κατασκευαστικό τομέα. Επίσης ο κλάδος της ενέργειας 

παρουσιάζει αυτή την μεγάλη αύξηση γεγονός που οφείλεται στο γενικότερο πλαίσιο της προώθησης των 

περιβαλλοντικών και ενεργειακών θεμάτων.  

 

1.1.8.2. Ανεργία – Απασχόληση  

Σε ότι αφορά, την ανεργία, τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας παρουσιάζονται στους αγροτικούς δήμους λόγω 

μετασχηματισμού των ευρωπαϊκών ενισχύσεων στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ, ο οποίος δυσχεραίνει την απορρόφηση 

των χρηματοδοτήσεων από τους αγρότες και κτηνοτρόφους που δεν πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις εξ’ αιτίας 

χρόνιων αδυναμιών και παθογένειας του πρωτογενή τομέα στη χώρα – ανεργία όμως, η οποία δεν καταγράφεται 

ακόμα. Σημειώνεται ότι σήμερα ο ρυθμός αύξησης της ανεργίας είναι μεγαλύτερος λόγω και της οικονομικής κρίσης 

του τελευταίου χρονικού διαστήματος, η οποία επηρεάζει, τόσο τα μεγέθη της απασχόλησης όσο και τους 

συνδεόμενους επιμέρους κλάδους με έμφαση στις νέες ηλικίες του πληθυσμού λόγω απομείωσης του όγκου της 

οικονομικής δραστηριότητας ακόμα και αν όπως και η γεωργία αποτελεί μια εποχιακή εργασία.  

 

Πίνακας 20: Οικονομικά ενεργός και μη ενεργός μόνιμος πληθυσμός Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων   

Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός  Επίπεδα ανεργίας  

Γεωγραφική περιοχή 

Αριθμός  % Αριθμός  Ποσοστό  

Δημοτική Ενότητα Αλιάρτου  2.538 41,64 527 8,64 

Δημοτική Ενότητα Θεσπιέων  2.173 45,34 478 14,92 

Πηγή : Γ.Γ. ΕΣΥΕ, απογραφή 2011, Ιδία επεξεργασία 

 

Τα ποσοστά ανεργίας και το ποσοστό μεταβολής της απασχόλησης σε κάποιους βασικούς τομείς την περίοδο 

2001-2011 τόσο σε επίπεδο Δήμου, όσο και σε επίπεδο Νομού, προκειμένου να είναι δυνατή η σύγκριση, 

παρατηρούμε ότι το ποσοστό ανεργίας στο Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων για το 2011 είναι 44,18% και εμφανίζει 

αύξηση σε σχέση με το 2001 που ανερχόταν σε 39,10%.  Βέβαια τα ποσοστά αυτά είναι υψηλότερα σήμερα σε σχέση 
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με την σημερινή πραγματικότητα, της ύφεσης και της γενικότερης οικονομικής κρίσης, όπου τα ποσοστά ανεργίας 

αντιστοιχίζονται με τα αντίστοιχα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και ξεπερνούν το 27%.  

• Τόσο τα στοιχεία της απογραφής του 2011 όσο και οι πραγματοποιούμενες αναγωγές σε σημερινά δεδομένα 

υποεκτιμούν το ποσοστό ανεργίας στο Δήμο Αλιάρτου - Θεσπιέων. 

• Το ποσοστό ανεργίας στο Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων  σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ κυμαίνεται περί 

38%. 

• Το ποσοστό ανεργίας των γυναικών είναι υψηλότερο από των ανδρών, ακολουθώντας την αντίστοιχη τάση 

σε επίπεδο χώρας. 

• Το ποσοστό των «νέων ανέργων», δηλαδή όσων εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας 

αναζητώντας απασχόληση εμφανίζει αύξηση. 

• Ο υψηλότερος ρυθμός αύξησης ανέργων παρατηρείται στους νέους ηλικίας έως 31 ετών, στις ηλικίες των 

οποίων λογικά εμφανίζεται και το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας. 

• Η κατανομή της ανεργίας, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο εκπαίδευσης, έχει ως εξής: το υψηλότερο ποσοστό 

ανεργίας παρατηρείται σε όσους δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο. Ακολουθούν τα άτομα που έχουν 

τελειώσει μερικές τάξεις δημοτικού και οι απόφοιτοι τριτάξιας μέσης εκπαίδευσης.  

• Χαμηλότερα ποσοστά παρατηρούνται σε όσους έχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό και στους πτυχιούχους της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

• Η γενικότερη οικονομική κατάσταση της χώρας σήμερα, επηρεάζει αρνητικά όλο τον πληθυσμό και πρωτίστως 

τους πληθυσμούς και τις περιοχές που αντιμετώπιζαν ήδη προβλήματα κοινωνικό-οικονομικής ένταξης και 

καθυστέρησης στην ανάπτυξη. 

 

 

Οικονομικά ενεργός πληθυσμός 

Το ανθρώπινο δυναμικό και η ανεργία αποτελούν δυο από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που προσδιορίζουν 

τη δυναμική ανάπτυξης και το επίπεδο ευημερίας μιας περιοχής.  

Με βάση τους ορισμούς της ΕΣΥΕ, οικονομικώς ενεργοί θεωρούνται οι απασχολούμενοι και οι άνεργοι πάνω από 

10 ετών. Νέοι άνεργοι θεωρούνται τα άτομα που ζητούν εργασία για πρώτη φορά, ανεξαρτήτως ηλικίας. 

Οικονομικώς μη ενεργοί θεωρούνται τα άτομα που δήλωσαν ότι δεν εργάζονταν και συγχρόνως δε ζητούν εργασία.  

Στο Δήμο Αλιάρτου –Θεσπιέων, το μέγεθος του μη οικονομικά ενεργού πληθυσμού ξεπερνάει το 22,12% έναντι 

του ενεργού οικονομικά πληθυσμού που αποτελεί το 44,18%. Εξετάζοντας τον οικονομικά ενεργό και μη ενεργό 

πληθυσμό κατά φύλλο, παρατηρείται ότι οι άνδρες οικονομικά ενεργοί υπερισχύουν των μη ενεργών. Το ακριβώς 

αντίθετο συμβαίνει με τις γυναίκες, στις οποίες οι οικονομικά μη ενεργές ξεπερνούν πάνων από το διπλάσιο τις 

οικονομικά ενεργές. Ανάλογη εικόνα εμφανίζουν τα ποσοστά στον οικονομικό ενεργό και μη πληθυσμό τόσο για τους 

άνδρες όσο και για τις γυναίκες στις δύο Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων.  
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Το ποσοστό των απασχολούμενων, στο σύνολο του Νομού Βοιωτίας, στον πρωτογενή τομέα σύμφωνα με την 

απογραφή του 2001 έφτανε 23,55% και σύμφωνα με την απογραφή του 2011 9,60% ενώ το ποσοστό των 

απασχολούμενων στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα ανέρχεται αντίστοιχα στο 8,58% και 15,85% .Η γεωργία, ως 

ποσοστό συνεισφοράς στο ΑΕΠ του Νομού Βοιωτίας σύμφωνα με τα στοιχεία που αφορούν τον αριθμό των 

απασχολούμενων βαίνει συνεχώς μειούμενη την τελευταία 20ετία, αναδεικνύοντας ξεκάθαρα τη σταδιακή αλλαγή 

του μοντέλου ανάπτυξης. 

 

1.1.8.3. Οι ροές από και προς την απασχόληση 

 

Εξετάζοντας τις ροές από και προς την απασχόληση το πρώτο τρίμηνο του 2011, διαπιστώνουμε ότι το ισοζύγιο 

στην αναπλήρωση μεταξύ των θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν και θέσεων εργασίας που χάθηκαν συνεχίζει να 

είναι αρνητικό. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ποσοστό αναπλήρωσης κατά το 2011 είναι σημαντικά χαμηλό της τάξεως 

του 11% δηλαδή οι θέσεις που χάθηκαν δεν αναπληρώθηκαν ούτε κατά το ήμισυ, έναντι 72% της αναπλήρωσης κατά 

τον προηγούμενο χρόνο. Ειδικότερα, στο πρώτο τρίμηνο του 2011 δημιουργήθηκαν περίπου 132.000 περίπου θέσεις 

εργασίας, ενώ αποχώρησαν από την απασχόληση περί τους 297.500 απασχολούμενος. Από τις θέσεις εργασίας που 

χάθηκαν οι 195.200 πρώην απασχολούμενοι, είναι σήμερα άνεργοι, γεγονός που πρέπει να συνδυαστεί με την αύξηση 

των απολύσεων ως αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης που πλήττει την οικονομία τα πέντε τελευταία χρόνια. 

Επιπλέον το πολύ χαμηλό ποσοστό αναπλήρωσης στην σημερινή συγκυρία συνδυάζεται και με το κλείσιμο πολλών 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων.   

Πίνακας 21: Ροές από και προς την απασχόληση, ποσοστό αναπλήρωσης    

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Τα τελευταία πέντε χρόνια έχουμε συνεχή αύξηση της ανεργίας στο σύνολο της χώρας και αυξάνονται 

(αριθμητικά) οι άνεργοι σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Τις τρείς πρώτες θέσεις από πλευρά ανεργίας 

καταγράφονται σε Δυτική Μακεδονία, Αττική και Στερεά Ελλάδα και ως ποσοστά και ως ποσοστιαίες μεταβολές  

 

Πίνακας 22: Εργατικό Δυναμικό 2011 και % μεταβολή 
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Εργατικό Δυναμικό 2011 Εργατικό Δυναμικό 2010 - 2011 
Περιφέρειες 

Σύνολο Απασχολούμενοι Άνεργοι %Ανεργίας Σύνολο Απασχολούμενοι Άνεργοι 

Σύνολο χώρας 4.987.000 4.194.400 792.600 15,9% -25.400 -231.200 205.800 

Ανατολική 

Μακεδονία – 

Θράκη 

261.200 214.300 46.900 18,0% -1.800 -11.400 9.500 

Κεντρική 

Μακεδονία 
834.500 688.400 146.200 17,5% -55.000 -47.000 41.700 

Δυτική 

Μακεδονία 
124.500 96.800 27.700 22,3% 2.500 -6.700 9.200 

Ήπειρος 155.100 131.200 23.900 15,4% -3.200 -7.900 4.600 

Θεσσαλία 323.300 277.100 46.100 14,3% -6.900 -15.900 8.800 

Ιόνια Νησιά 105.300 83.900 21.400 20,3% -1.000 -800 -200 

Δυτική Ελλάδα 321.600 273.100 48.500 15,1% 4.800 -14.300 19.200 

Στερεά Ελλάδα 243.700 204.400 39.300 16,1% 2.100 -8.900 11.000 

Αττική 1.860.700 1.587.100 273.600 14,7% -13.400 -87.200 73.700 

Πελοπόννησος 265.200 232.200 33.000 12,4% -2.900 -12.400 9.500 

Βόρειο Αιγαίο 79.600 69.600 10.000 12,6% -900 -4.800 3.900 

Νότιο Αιγαίο 132.200 100.100 32.100 24,3% -3.300 -9.800 6.500 

Κρήτη 280.100 236.200 43.900 15,7% 4.200 -4.200 8.400 

Πηγή : Γ.Γ. ΕΣΥΕ, απογραφή 2011, Ιδία επεξεργασία 

1.1.8.4. Διάρθρωση οικονομικών τομέων του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων  

 

Πρωτογενής Τομέας 

Η γεωργία και η κτηνοτροφία σημαντικές δραστηριότητες από το παρελθόν, κράτησαν σε εποχές δύσκολες το 

Δήμο όρθιο και αξιοπρεπή. Σήμερα, οι κάτοικοι ασχολούνται κυρίως με την καλλιέργεια του βαμβακιού, της τομάτας, 

της μηδικής, του σιταριού. Ακόμη  της ελιάς, την οινοπαραγωγή και με την εκτατική κτηνοτροφία στον Ελικώνα. 

Απαιτείται όμως ο έλεγχος της  εκτατική κτηνοτροφίας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.  

Ο πρωτογενής τομέας συγκριτικά με τους λοιπούς παραγωγικούς τομείς συνιστά οικονομική δραστηριότητα 

υψηλής βαρύτητας, λόγω της ύπαρξης της δυναμικής εύφορης γης της Κωπαΐδας και την ύπαρξη άφθονου νερού που 

ευνοούν την ανάπτυξη δυναμικών καλλιεργειών.  

Η αγροτική οικονομία του Δήμου πάσχει από τα γνωστά διαρθρωτικά προβλήματα που χαρακτηρίζουν 

γενικότερα τη χώρα, δηλαδή το μικρό και πολυτεμαχισμένο γεωργικό κλήρο, την πρόωρη γήρανση και το χαμηλό 

μορφωτικό επίπεδο του αγροτικού πληθυσμού, τη μειωμένη ανταγωνιστικότητα των προϊόντων εξαιτίας του 

αυξημένου κόστους παραγωγής, του χαμηλού ποσοστού αρδευόμενων εκτάσεων, την ενασχόληση με παραδοσιακές 

καλλιέργειες (ελαιοκαλλιέργειες και αμπελουργία), τον έκτακτο χαρακτήρα της κτηνοτροφίας σε συνδυασμό με τον 

μικρό αριθμό οργανωμένων κτηνοτροφικών μονάδων και την έλλειψη  αρδευτικών κλπ αναπτυξιακών αγροτικών 

υποδομών.  

Παρά την ουσιαστική συνεισφορά στα μακροοικονομικά μεγέθη, ο πρωτογενής τομέας χαρακτηρίζεται από 

μακροχρόνια αδυναμία υποδομών. Οι βασικές διαρθρωτικές αδυναμίες του πρωτογενή τομέα όπως είναι το μικρό 

μέγεθος των εκμεταλλεύσεων και η γήρανση του πληθυσμού που απασχολείται σ’ αυτόν, αποτελούν ανασταλτικό 

παράγοντα στην ορθή και αποδοτική του διαχείριση. Οι συνεχείς μειώσεις της στήριξης των τιμών των αγροτικών 

προϊόντων, των ενισχύσεων των παραγωγών, των εξαγωγικών επιδοτήσεων καθώς και της εξωτερικής προστασίας σε 
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συνδυασμό με την αύξηση του κόστους παραγωγής συνεπάγεται μείωση του αγροτικού εισοδήματος. Η μείωση αυτή 

δεν αφήνει ανεπηρέαστη την οικονομία του Δήμου. Τα τελευταία χρόνια σημειώνεται συνεχή φθίνουσα πορεία ενώ 

εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους βασικούς τομείς της οικονομίας του Δήμου. 

Η βιώσιμη ανάπτυξη του πρωτογενή  τομέα αποτελεί αναγκαιότητα για την έξοδο από την οικονομική κρίση που 

διέρχεται η Περιφέρεια μας. Για την υλοποίηση της είναι απαραίτητα να δημιουργήσουμε ένα ανταγωνιστικό 

πρωτογενή τομέα προσανατολισμένο στις τοπικές και παγκόσμιες αγορές, ο οποίος θα συμμορφώνεται στα αυστηρά 

πρότυπα της προστασίας του περιβάλλοντος, της ασφάλειας των τροφίμων. Στο Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων, 

διαπιστώνεται εξειδίκευση στις ελαιοκαλλιέργειες, στα παράγωγα του αμπελιού και στην παραγωγή κηπευτικών. Το  

μεγαλύτερο τμήμα ζωικού κεφαλαίου αποτελείται από αιγοπρόβατα ελευθέρας βοσκής.  

Η μελισσοκομία λόγω κλίματος και υπάρχουσας μελισσοκομικής χλωρίδας έχει θετικές προοπτικές ανάπτυξης. 

Παράγοντες που λειτουργούν κατασταλτικά στην περαιτέρω ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα του Δήμου είναι: 

� Ο μικρός και πολυτεμαχισμένος κλήρος  

� Η υψηλή εξάρτηση από επιδοτήσεις για μια σειρά αγροτικών προϊόντων 

� Η περιορισμένη εφαρμογή νέας τεχνολογίας, σύγχρονων μεθόδων παραγωγής και οργάνωσης – 

διοίκησης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων  

� Το χαμηλό ποσοστό αρδευόμενων εκτάσεων  

� Το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο του αγροτικού πληθυσμού 

� Το χαμηλό επίπεδο ενημέρωσης, κατάρτισης, ευαισθητοποίησης του αγροτικού πληθυσμού γενικά και 

των παραγωγών ειδικά 

� Η απουσία «επώνυμων» πιστοποιημένων ποιοτικών προϊόντων 

� Ο χαμηλός βαθμός μεταποίησης της πρωτογενούς παραγωγής 

� Το χαμηλό ποσοστό παραγωγής «βιολογικών προϊόντων παρά τους εκρηκτικούς ρυθμούς αύξησης της 

παραγωγής και ζήτησής τους τα τελευταία χρόνια. 

� Η αδυναμία διαφοροποίησης των παραγόμενων προϊόντων, και η στροφή σε εναλλακτικές καλλιέργειες.    

Απαιτούνται δράσης εκσυγχρονισμού της γεωργίας και της κτηνοτροφίας σε συνέργεια με την τουριστική ζήτηση 

και επισημαίνεται η συμβολή τους στην ενίσχυση της τοπικής ιδιαιτερότητας.   

 

Δευτερογενής Τομέας 

Ο δευτερογενής τομέας συγκριτικά με τους λοιπούς παραγωγικούς τομείς συνιστά οικονομική δραστηριότητα 

περιορισμένης βαρύτητας, εάν εξαιρέσει κανείς τις δυο μεγάλες βιομηχανικές μονάδες που είναι εγκατεστημένες στα 

διοικητικά όρια του Δήμου «ΚΩΠΑΪΣ Α.Β.Ε.Ε. - Δ. ΝΟΜΙΚΟΣ Α.Ε.» και «VECHRO COLORS». 

Ο δευτερογενής τομέας αν και περιορισμένος εμφανίζει σημαντική διασύνδεση με τον τριτογενή τομέα καθώς οι 

κλάδοι επιχειρήσεων που ανθούν είναι εκείνοι που σχετίζονται με τον τουρισμό και την ικανοποίηση των αναγκών 

των επισκεπτών.  

Συνοψίζοντας, ο δευτερογενής τομέας χαρακτηρίζεται από: 

• Το μικρό κατά κανόνα μέγεθος των επιχειρήσεων 

• Τον οικογενειακό, ως επί το πλείστον χαρακτήρα των επιχειρήσεων 

• Την τοπική εμβέλεια διάθεσης της παραγωγής 
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• Το χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης, οργάνωσης, διοίκησης και οικονομικής διαχείρισης των επιχειρήσεων 

• Τη χαμηλή προστιθέμενη αξία των τελικών προϊόντων 

• Την αδυναμία των υφιστάμενων μηχανισμών για παροχή ουσιαστικής τεχνικής στήριξης και 

ενημέρωσης. 

• Το έλλειμμα υποστηρικτικών υποδομών εγκατάστασης και λειτουργίας 

• Τον περιορισμένο βαθμό αξιοποίησης χρηματοδοτικών κινήτρων ανάπτυξης 

• Την αδυναμία προσανατολισμού προς τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς 

• Την περιορισμένη ενσωμάτωση σύγχρονης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας.   

Γενικά ο δευτερογενής τομέας βρίσκεται σε μια φάση ύφεσης λόγω της γενικότερης κρίσης. 

 

Τριτογενής Τομέας 

Ο τριτογενής τομέας ο οποίος αποτελείται κυρίως από υπηρεσίες, είναι ο πιο αναπτυγμένος κλάδος για όλες τις 

Περιφέρειες της Ελλάδας, παρουσιάζοντας ανοδική τάση.  Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σημείωσε αναλογικά και 

αυτή μια αντίστοιχη άνοδο.  

Το μεγαλύτερο μέρος του ΑΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, παράγεται στο Νομό της Εύβοιας, ενώ ακολουθούν 

οι νομοί Φθιώτιδας, Βοιωτίας και ακολουθούν Ευρυτανίας και Φωκίδας. Όσον αφορά την παραγωγικότητα (ΑΕΠ/ 

απασχολούμενοι), η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας βρίσκεται πάνω από το επίπεδο της χώρας.  

 

Ο τουρισμός σήμερα στο Καλλικρατικό Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων 

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων βρίσκεται στο κέντρο της περιφερειακής ενότητας Βοιωτίας και πολύ λίγα 

χιλιόμετρα από την έδρα του Νομού Βοιωτίας,  αλλά και λίγα χιλιόμετρα από την Αθήνα. Παράλληλα βρίσκεται στον 

τουριστικό οδικό άξονα Αθηνών – Δελφών  και σύνδεσης με την δυτική Ελλάδα. Αυτό δίνει σημαντικές προοπτικές 

ανάπτυξης και τοπικά του τουρισμού. Στόχος η μετατροπή του τουρισμού διέλευσης  σε τουρισμό προορισμού και 

επίσκεψης των πολλών θέσεων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και των σημαντικών αρχαιολογικών μνημείων της 

περιοχής. 

Ο τουρισμός του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων χαρακτηρίζεται από: 

� Σημαντικό βαθμό ανεκμετάλλευτων «χαρακτηριστικών προϊόντων» αναφορικά με την στοχευμένη 

προσέγγιση κοινών – στόχοι, στο πλαίσιο του επιχειρηματικού, φυσιολατρικού, αθλητικού και 

πολιτιστικού/ εκπαιδευτικού τουρισμού. 

� Σημαντική έλλειψη μακρόπνοης και στρατηγικά οργανωμένης επικοινωνιακής προβολής του 

προορισμού, που υποβαθμίζει την πραγματική εικόνα του τόπου, στερεί την δημιουργία επικοινωνιακών 

οικονομιών κλίμακας.  

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων αποτελεί μια πλούσια και ανέγγιχτη ενδοχώρα, διάσπαρτη με μνημεία ιστορικά 

και τοπία ανείπωτου φυσικού κάλλους, φυσικές ομορφιές, πλούσιες εικόνες, ξεχασμένες γεύσεις με μια παραδοσιακή 

φιλοξενία. Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται όλο και πιο συστηματικά οι ειδικές μορφές τουρισμού, που 

προσφέρουν τη δυνατότητα στους ταξιδιώτες να εμπλουτίσουν τις δραστηριότητες τους και με προγράμματα 

εξειδικευμένων δράσεων, όπως είναι πεζοπορικός, ποδηλατικός – φυσιολατρικός, ο θρησκευτικός τουρισμός κτλ.  



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014 - 2019 

                                                                                                                      Φάση Α’  

 

 

101 

Σε μικρό βαθμό παρατηρείται επισκεψιμότητα στο Ψηφιακός Εκθεσιακός χώρος Χριστιανικής Βοιωτίας που 

δημιούργησε  η Ιερά Μητρόπολις Θηβών και Λεβαδείας και  διαθέτει ένα σημαντικό θησαυρό με αξία τόσο 

πολιτιστική (θρησκευτική και ιστορική) όσο και τουριστική.  Ο Ψηφιακός Εκθεσιακός Χώρος της Χριστιανικής Βοιωτίας 

μπορεί να αποτελέσει τον βασικό μοχλό ανάπτυξης του θρησκευτικού τουρισμού και διασύνδεσης του συνόλου των 

θρησκευτικών μνημείων της Βοιωτίας. Στην περιφέρεια της Μητρόπολης υπάρχουν διάσπαρτα μνημεία κάποια 

μάλιστα από τα σημαντικότερα βυζαντινά μνημεία της Ελληνικής επικράτειας. Αρκετά από αυτά έχουν αναστηλωθεί 

και αναδειχθεί, κάποια άλλα παραμένουν στην αρχική τους μορφή, χωρίς να έχουν γίνει παρεμβάσεις αναστήλωσης 

και επισκευής. 

Τέλος στην έδρα του Δήμου και συγκεκριμένα στους Κήπου παρουσιάζεται και αθλητικός τουρισμός 

διενεργούνται αγώνες σε επίπεδο νομού.  

 

 

 

1.1.9.  Βασικά χωροταξικά και πολεοδομικά χαρακτηριστικά της περιοχής του Δήμου 

Αλιάρτου – Θεσπιέων    

 

1.1.9.1. Οικιστική Οργάνωση   

Ο καλλικρατικός Δήμος Αλιάρτου- Θεσπιέων βρίσκεται στο κέντρο του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βοιωτίας. Ο 

Δήμος με βάση του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» περιλαμβάνει δύο (2) Δημοτικές Ενότητες. Ο καταμερισμός του Δήμου σε Δημοτικές 

Ενότητες και Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 Πίνακας 23: Οικονομικά ενεργός και μη ενεργός μόνιμος πληθυσμός Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων   

Δημοτικές 

Ενότητες 

Δημοτικές / Τοπικές 

Κοινότητες 

Ορεινές, ημιορεινές 

και πεδινές Τ.Κ. 

Δ.Κ. Αλιάρτου Π 

Τ.Κ. Ευαγγελιστρίας Ο 

Τ.Κ. Πέτρας Π 

Τ.Κ. Σωληναρίου Π 

Δ.Ε ΑΛΙΑΡΤΟΥ 

Τ.Κ. Υψηλάντου Η 

Τ.Κ. Άσκρης Π 

Δ.Κ. Θεσπιών Η 

Τ.Κ. Λεονταρίου Π 

Τ.Κ. Μαυρομματίου Π 

Δ.Ε ΘΕΣΠΙΕΩΝ 

Τ.Κ. Νεοχωρίου Θεσπιών Η 

Πηγή : Ιδία επεξεργασία 
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Ο καλλικρατικός Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων καλύπτει μια συνολική έκταση 256,89 τ.χλμ. Ολόκληρη η περιοχή 

αποτελείται από μεγάλο αριθμό πεδινών οικισμών.  

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων αποτελείται συνολικά από 10 οικισμούς. Με βάση την κατηγοριοποίηση της 

Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας που πραγματοποιείται για ολόκληρη την επικράτεια της ελληνικής γης και την 

κατατάσσει σε πεδινή, ημιορεινή και ορεινή με βάση το μέσο υψόμετρο κάθε περιοχής αλλά και την κλίση του 

εδάφους η Τ.Κ. Ευαγγελίστριας της Δ.Ε. Αλιάρτου είναι η μόνη που χαρακτηρίζεται ως ορεινή περιοχή. Τρείς περιοχές 

χαρακτηρίζονται ως ημιορεινές (Τ.Κ. Υψηλάντου, Τ.Κ. Θεσπιέων, Τ.Κ. Νεοχωρίου) και οι υπόλοιπες περιοχές 

χαρακτηρίζονται ως πεδινές.  

Παράλληλα με αυτή την κατηγοριοποίηση, σύμφωνα με την οδηγία 85/148 της ΕΟΚ τροποποίηση της οδηγίας 

81/645ΕΟΚ και βάση του άρθρου 3 παράγραφος 3,4 και 5 της οδηγίας 75/268 ΕΟΚ υπάρχει 1 περιοχή που 

χαρακτηρίζονται ως μειονεκτική γεωργική κοινότητα και αυτή είναι η Τ.Κ. Ευαγγελίστριας. Ο χαρακτηρισμός αυτές 

περιγράφει την ανάγκη προστασίας της γεωργικής παραγωγής σε αυτές τις κοινότητες έχοντας σαν στόχο την 

συγκράτηση του πληθυσμού τους και τη γενικότερη βιώσιμη ανάπτυξη των ευρύτερων περιοχών. Οι ορεινές περιοχές 

σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαρακτηρίζονται είτε από μεγάλο υψόμετρο είτα από 

απότομες κλίσεις που δυσχεραίνουν σε μεγάλο βαθμό την αξιοποίηση της γης.  

 

Οικισμοί με κεντρικές λειτουργίες και πάνω από 1.000 κατοίκους 

Σύμφωνα με την απογραφή του ΕΛΣΤΑΤ του 2011 σε ολόκληρη τη χωρική ενότητα του Δήμου Αλιάρτου – 

Θεσπιέων  υπάρχουν 3 οικισμοί με πληθυσμό πάνω από 1.000 κατοίκους: ο οικισμός Αλιάρτου, ο οικισμός Θεσπιέων, 

και ο οικισμός Μαυρομματίου. Σύμφωνα με το ΠΠΧΣΑΑ τόσο ο οικισμός του Αλιάρτου όσο και ο οικισμός του 

Μαυρομματίου έχουν διοικητικές υπηρεσίες, κοινωνικές και αθλητικές υποδομές.  

 

Οικισμοί με κεντρικές λειτουργίες κάτω από 1.000 κατοίκους και πάνω από 500 κατοίκους 

Στη Δ.Ε. Θεσπιέων οι οικισμοί Άσκρη και Λεοντάρι που σύμφωνα με την Απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ το 2011 έχουν 

πληθυσμό 616 και 903 αντίστοιχα κατοίκους.  Οι οικισμοί αυτοί παρουσιάζουν πληθυσμιακή και λειτουργική 

αυτονομία σε αντίθεση με άλλους οικισμούς της περιοχής, εκτός τους αγροτικούς της ενδοχώρας που αποτελούν 

συνοικισμούς που εξαρτώνται δορυφορικά από άλλους και που εμφανίζονται τελικά ως πόλοι έλξης «περιαστικής» ή 

παραθεριστικής κατοικίας.  

 

Οικισμοί κάτω από 500 κατοίκους 

Στη Δ.Ε. Αλιάρτου όλες οι Τοπικές Κοινότητες είναι κάτω των 500 κατοίκων και διατηρούν αμιγή αγροτικό 

χαρακτήρα, όπως και ο ευρύτερος χώρος τους.  Η Τ.Κ. Ευαγγελίστριας αποτελεί πόλο έλξης επισκεπτών λόγω της Ι.Μ 

Ευαγγελίστριας και του Συνεδριακού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεως Θηβών και Λεβαδείας και κυρίως λόγω του ορεινού 

όγκου του Ελικώνα.  Ομοίως η Τ.Κ. Πέτρας λόγω του καταρράκτη.   
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1.1.9.2. Αστικές υποδομές και αστικός εξοπλισμός  

Λόγω των οικιστικών πιέσεων που υφίστανται οι μεγαλύτεροι από τους οικισμούς του Δήμου Αλιάρτου – 

Θεσπιέων η καταγραφή της κατάστασης των αστικών υποδομών και του αστικού εξοπλισμού καθίσταται χρήσιμη 

προκειμένου να γίνει εκτίμηση αν οι υπάρχουσες υποδομές χρειάζεται να εκσυγχρονιστούν ή να ανανεωθούν για την 

καλύτερη ασφάλεια και εξυπηρέτηση του μόνιμου πληθυσμού και των επισκεπτών της περιοχής.   

 

Πεζοδρόμια 

Το μεγαλύτερο ποσοστό επί του συνόλου των πεζοδρομίων σε ολόκληρη τη χωρική ενότητα του Δήμου, βρίσκεται 

κυρίως στις Δ.Κ. Αλιάρτου και Θεσπιέων που υπάρχουν οι δύο από τους μεγαλύτερους οικισμούς του Δήμου. Στην 

υφιστάμενη κατάσταση των πεζοδρομίων όπου αυτά υπάρχουν, επιβάλεται η ανακατασκευή και συντήρηση αρκετών 

εξ’ αυτών ενώ στις Τοπικές Κοινότητες υπάρχουν σε μικρότερη έκταση  πεζοδρόμια αλλά η πρόσφατη κατασκευή τους 

δεν χρήζει επιδιόρθωσης. Πολλοί παράγοντες είναι αυτοί που συντελούν στην φθορά των πεζοδρομίων, μερικοί από 

αυτούς είναι οι καιρικές συνθήκες της περιοχής, η στάθμευση τροχοφόρων οχημάτων πάνω στα πεζοδρόμια, η 

κυκλοφορία βαρέων οχημάτων, η κακή υπόβαση των πεζοδρομίων, το ριζικό σύστημα των δένδρων κλπ. Μεγάλο 

πρόβλημα για την ασφάλεια των πεζών είναι το μικρό πλάτος των πεζοδρομίων καθώς αυτό σε πολλές περιπτώσεις 

μειώνονται με την τοποθέτηση εξοπλισμού όπως (δένδρα, δοχεία απορριμμάτων, καθιστικά, παρτέρια κλπ), λόγω 

όλων των παραπάνω στις περισσότερες περιπτώσεις δεν εξασφαλίζεται το απαραίτητο ελάχιστο ελεύθερο πλάτος 

όδευσης του 1,5 μέτρου. Επικίνδυνες επίσης για την ασφαλή κυκλοφορία των πεζών είναι οι αυθαίρετες κατασκευές 

ραμπών πάνω στο οδόστρωμα ή στα πεζοδρόμια που υπάρχουν για την πρόσβαση σε ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης. 

Οι αυθαίρετες αυτές κατασκευές επί του οδοστρώματος εξάλλου (σιδηροκατασκευές κλπ) καταλαμβάνουν το ρείθρο 

των οδών διακόπτοντας εκτός άλλων και τη ροή των ομβρίων και διοχετεύοντας τα όμβια μέσα στο οδόστρωμα.   

 Να σημειώσουμε εδώ δε ότι στο μεγαλύτερο τμήμα του οικιστικού ιστού της Δημοτικής Κοινότητας Αλιάρτου 

υπάρχουν οργανωμένα πεζοδρόμια μεγάλου πλάτους, με ράμπες αναπήρων. Φωτιστικά σώματα και χώρους 

στάθμευσης οχημάτων.  

 

Χώροι στάθμευσης  

Η υψηλή συγκέντρωση κυκλοφοριακού φόρτου σε συνδυασμό με την νόμιμη ή παράνομη στάθμευση στους 

κύριους οδικούς άξονες των μεγαλύτερων οικισμών του δήμου δημιουργούν συνθήκες κορεσμού στο δίκτυο με 

σημαντική αύξηση των καθυστερήσεων τις ώρες αιχμής. Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στην Δημοτική 

Ενότητα Αλιάρτου, Δ.Κ. Αλιάρτου επί της Λεωφόρου Αθηνών. Στο Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων καταγράφεται ένας 

ελεύθερος μη οργανωμένος δημοτικός χώρος στάθμευσης.  

Λόγω των μεγάλων πληθυσμιακών πυκνοτήτων, των εμπορικών χρήσεων που αναπτύσσονται κατά μήκος του 

οδικού δικτύου, κρίνεται αναγκαία η εύρεση χώρων στάθμευσης εκτός οδού, οι οποίες παράλληλα με την αυστηρή 

αστυνόμευση, θα ανακουφίσουν το δήμο και το παράνομο παρκάρισμα.  

 

Παιδικές Χαρές 

Στο Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων υπάρχουν συνολικά 10 Δημοτικές Παιδικές Χαρές (Σωληνάρι, Υψηλάντης, Μάζι, 

Λόφι, Κήπους, Ευρυτάνες, Νεοχώρι, Άσκρη, Λεοντάρι & Θεσπιές υπό κατασκευή) . Ο Δήμος προτίθεται στο αμέσως 
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επόμενο χρονικό διάστημα να προβεί στην εφαρμογή των διατάξεων της Υ.Α. 28492/2009 (ΦΕΚ 931/Β/18.05.2009) 

όπως συμπληρώθηκε από την Υ.Α. οικ. 48165/2009 (ΦΕΚ 1690/Β/17.08.2009) περί των προϋποθέσεων και των 

τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και λειτουργία των παιδικών χαρών των δήμων και κοινοτήτων αλλά και 

τον τρόπο συντήρησης τους έτσι ώστε όλα τα παιδιά του δήμου να παίζουν άφοβα και να χαίρονται το παιχνίδι στις 

παιδικές χαρές του δήμου ελεύθερα και με σιγουριά για τους γονείς.  

 Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων το προηγούμενο χρονικό διάστημα συνέταξε σχετικές μελέτες και υπέβαλε 

πρόταση χρηματοδότησης στο «Πράσινο Ταμείο», από το οποίο διεκδίκησε ποσό περίπου 120.000 € (με αριθμό . 

Απόφασης Ένταξης 148/2015), για την εφαρμογή των Υ.Α. στην  παιδική χαρά των Κήπων. 

 

Σήμανση  

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων διαθέτει τη βασική πληροφοριακή σήμανση 

υψηλού επιπέδου σε ικανοποιητικό  βαθμό. Στον οικισμό του Αλιάρτου συγκεκριμένα 

κυριαρχούν πινακίδες με τα διεθνή χρώματα σήμανσης (μπλε πινακίδες 

υποδεικνύουν επαρχιακούς οδούς και λευκές πινακίδες που υποδεικνύουν 

εσωτερικές πινακίδες του οικισμού δημαρχείου κλπ).  

Στα πλαίσια του νέου Καλλικρατικού Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων έχει προχωρήσει στη μελέτη και καταγραφή 

των αναγκαίων σημείων σημάνσεως προς βελτίωση της λειτουργίας του κυκλοφοριακού συστήματος σε όλη την 

επικράτεια του καλλικρατικού Δήμου. Βέβαια απαραίτητη κρίνεται η αποξήλωση των διαφημιστικών πινακίδων οι 

οποίες είναι παράνομα αναρτημένες κατά παράβαση του άρθρου 11 παρ. 1 του Κ.Ο.Κ. 

Στα κεντρικά οδικά δίκτυα έχει ικανοποιητική διαγράμμιση, ενώ ελλιπής είναι οι διαβάσεις πεζών γύρω από τα 

σχολικά συγκροτήματα και σε ορισμένες κεντρικές διασταυρώσεις.  

 

Ονοματοθεσία - Οδοαρίθμηση 

Όσον αφορά το θέμα της ονομασίας υπάρχει αρχείο αποφάσεων ονοματοθεσίας, βάσει των οποίων έχουν 

τοποθετηθεί σχετικές πινακίδες στους οικισμούς των Δημοτικών Ενοτήτων. Σε πολλούς βέβαια οικισμούς είτε δεν έχει 

γίνει αρίθμηση των οδών είτε κάποιες από τις σχετικές πινακίδες δεν έχουν ακόμη τοποθετηθεί, ενώ λόγω της 

επέκτασης των οικισμών και την διάνοιξη νέων οδών χρήζει νέων αποφάσεων για την ονομασία αυτών. Πέραν 

τούτου, το πρόβλημα της παντελούς έλλειψης ονομασίας οδών και αρίθμησης αυτών εντοπίζεται κυρίως στους πολύ 

μικρούς οικισμούς της ενδοχώρας του Δήμου.  

Η ονοματοθεσία και η αρίθμηση των οδών των οικισμών του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων αποτελεί επιτακτική 

ανάγκη για την πρόοδο και την ανάπτυξή τους.   

 

Δίκτυα Ενέργειας 

Το δίκτυο ηλεκτροδότησης καλύπτει το σύνολο των αναγκών του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, η κάλυψη που 

παρέχεται από το υφιστάμενο δίκτυο διανομής, είναι επαρκής, με δυνατότητα άμεσης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας 

σε όλα τα σημεία όπου εμφανίζεται ζήτηση.  

Πρέπει να αναφερθεί, ότι το δίκτυο διανομής ηλεκτρικού ρεύματος είναι επίγειο. Προτείνεται όμως η 

υπογειοποίηση συνολικά του δικτύου προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι συχνές διακοπές ηλεκτροδότησης, οι 
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οποίες παρατηρούνται τους χειμερινούς μήνες εξ αιτίας των καιρικών φαινομένων που επικρατούν στην περιοχή 

αλλά και για λόγους αισθητικής παρέμβασης. 

Όσον αφορά το δίκτυο του φυσικού αερίου, από την κτηματική περιφέρεια της Δημοτικής Ενότητας Αλιάρτου 

διέρχεται ο Κεντρικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (Κ.Α.Φ.Α.). Η διέλευση του αγωγού φυσικού αερίου από την Τ.Κ. 

Υψηλαντίου και Σωληναρίου θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες των κατοίκων των οικισμών του Δήμου, 

ιδιαίτερα δε των σημαντικότερων από άποψη πληθυσμιακού μεγέθους. Για το λόγο αυτό προτείνεται η εκπόνηση 

τεχνοοικονομικής μελέτης βιωσιμότητας για τη σύνδεση των οικισμών του δήμου με το δίκτυο του φυσικού αερίου.  

Όσον αφορά τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η ανάπτυξη οποιασδήποτε μορφής Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και να εναρμονίζεται με τις 

κατευθύνσεις του Σχεδίου Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Α.Π.Ε.       

 

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών 

Οι ανάγκες σε επέκταση του δικτύου για τις προτεινόμενες προς ένταξη περιοχές κατοικίας και τις ζώνες 

παραγωγικών δραστηριοτήτων αναμένεται να καλυφθούν χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες από τον Ο.Τ.Ε. 

Τα ψηφιακά τηλεφωνικά κέντρα είναι ενήμερα. Δηλαδή δεν υπάρχει πρόβλημα αριθμοδότησης και χορήγησης 

γραμμής.  

 

Δίκτυα Ύδρευσης 

Γενικά η υφιστάμενη υποδομή ύδρευσης στη Δημοτική Ενότητα Αλιάρτου είναι ικανοποιητική. Πρόνοια πρέπει 

να ληφθεί  για την κάλυψη νέων επεκτάσεων και  την πλήρη κάλυψη των διαφαινόμενων αναγκών. Επεκτάσεις του 

δικτύου θα απαιτηθούν στις περιοχές των νέων εντάξεων όπου προτείνονται και στις προτεινόμενες παραγωγικές 

ζώνες. Διενεργείται συνεχής έλεγχος και παρακολούθησης της ποιότητας του πόσιμου νερού με τακτικές μετρήσεις, 

ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας και συντήρησης της υποδομής ύδρευσης των 

οικισμών. Το θέμα χρήζει συνολικής μελέτης για την αντιμετώπιση του προβλήματος στη σωστή του διάσταση.  

Όσον αφορά τις υποδομές ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Θεσπιέων, υπάρχουν συνολικά τέσσερις (4) 

γεωτρήσεις μέσω των οποίων υδροδοτείται όλη η Δ.Ε Θεσπιέων,  συγκεκριμένα μία υδροδοτεί το  Μαυρομμάτι και οι 

άλλες τρείς υδροδοτούν την υπόλοιπη Δ.Ε δηλαδή Θεσπιές, Άσκρη, Λεοντάρι, Νεοχώρι και ορσμένες φορές 

συμπληρώνουν και την γεώτρηση του Μαυρομματίου. Μερικές φορές δημιουργείται πρόβλημα στις τρείς (3) 

γεωτρήσεις λόγω της γεωμορφολογίας του εδάφους.    

Για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα ύδρευσης των οικισμών, η έλλειψη αποθεμάτων νερού για τους 

οικισμούς του Καλλικρατικού δήμου, καθώς και προβλήματα υγιεινής και ασφάλειας λόγω της ύπαρξης 

αμιαντοσωλήνων στο υφιστάμενο δίκτυο, ο Δήμος  προχώρησε σε αντικαταστάσεις πεπαλαιωμένων αμιάντινων και 

προβληματικών τμημάτων των δικτύων ύδρευσης.  

Θα απαιτηθεί  σχεδιασμός  κάλυψης όλων των αναγκών επέκταση του δικτύου  και βέβαια θα πρέπει να 

διερευνηθεί η επάρκεια των υδατικών πόρων. 

 

Δίκτυα Αποχέτευσης 
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Αναφορικά με την αποχέτευση η Δ.Ε. Θεσπιέων δημοπρατήθηκε το έργο «Δίκτυα ακαθάρτων στους οικισμούς 

Μαυρομματίου και Λεονταρίου – Θεσπιέων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ)» το οποίο έχει ενταχθεί 

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΥΠΕΚΑ προϋπολογισμού 10.789.867,50 € 

και ήδη εκτελείται και θα εξυπηρετεί την Τ.Κ. Μαυρομματίου, Λεονταρίου και Θεσπιέων. Για της Τ.Κ. Άσκρης και 

Νεοχωρίου υπάρχουν ήδη έτοιμες μελέτες και γίνονται  προσπάθειες ένταξης και χρηματοδότησης. 

Ακόμη βρίσκεται σε εξέλιξη και η κατασκευή Δικτύου Ακαθάρτων Αλιάρτου προϋπολογισμού 9.500.000,00 € και 

η αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Αλιάρτου. Το εν λόγω έργο καλύπτει πλήρως τη Δημοτική 

Κοινότητα Αλιάρτου πλην του οικισμού του Μαζίου.  

 

Αστική Συγκοινωνία 

Υπάρχει δημοτική συγκοινωνία σε συνεργασία με το ΚΤΕΛ, κυκλικής μορφής, η οποία ενώνει όλους τους 

οικισμούς του Δήμου μεταξύ τους και με την έδρα του Δήμου με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων 

των οικισμών και παράλληλα να έχει τον χαρακτήρα περιήγησης στους οικισμούς του Δήμου εξυπηρετώντας τους 

επισκέπτες – τουρίστες της περιοχής.  

 

Συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση 

Οι οδικοί άξονες που εξυπηρετούν το Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων είναι οι εξής: 

α)  Κεντρικός οδικός άξονας Επαρχιακής Οδού Θηβών - Λιβαδειάς 

 β)  Επαρχιακοί δρόμοι: 

1. Αλίαρτος – Άσκρη – Νεοχώρι – Θεσπιές – Λεοντάρι  

2. Άσκρη – Μαυρομμάτι 

3. Άσκρη – Θεσπιές – Λεοντάρι – Μαυρομμάτι  

4. Αλίαρτος  - Ευαγγελίστρια 

γ) Οδικό δίκτυο που αποτελείται από τις υπόλοιπες (μη χαρακτηρισμένες) συνδετήριες οδούς μεταξύ των 

οικισμών.  

δ) Το αγροτικό δίκτυο και οι τοπικοί δημοτικοί οδοί εντός των ορίων των οικισμών.  

Η κατάσταση του Επαρχιακού και δημοτικού και οδικού δικτύου έχει βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, 

όμως εξακολουθεί να μην είναι ικανοποιητική (ειδικά σε ότι αφορά στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των δρόμων). Το 

αγροτικό και δημοτικό οδικό δίκτυο του Δήμου σε ότι αφορά στις ανάγκες των κατοίκων του, παρά τα ατελή σχετικά 

ποιοτικά χαρακτηριστικά του, σήμερα κρίνεται συγκριτικά ικανοποιητικό ως προς την πυκνότητα αλλά και την 

προσπελασιμότητα του,  τόσο εσωτερικά του δήμου ως και οι συνδέσεις με τον υπόλοιπο νομό. Ενδεικτικά το οδικό 

δίκτυο εντός των σχεδίων πόλεων και εντός των ορίων των οικισμών του δήμου είναι ασφαλτοστρωμένο – 

τσιμεντοστρωμένο – κυβολιθοστρωμένο – επιστρωμένο.  

Επιπρόσθετα μεγάλα τμήματα του αγροτικού οδικού δικτύου είναι ασφαλτοστρωμένο – τσιμεντοστρωμένο,  ενώ 

επισημαίνεται ότι το χωμάτινο αγροτικό οδικό δίκτυο συντηρείται ετησίως,  ώστε να εξυπηρετείται το μέγιστο δυνατό 

ποσοστό του πληθυσμού του Δήμου.  

Συγκριτικό πλεονέκτημα του Δήμου είναι και η ύπαρξη της σιδηροδρομικής γραμμής και του σιδηροδρομικού 

σταθμού.  
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  Ευρυζωνικότητα – Δημοτική διαδικτυακή πύλη 

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aliartos.gov.gr ο επισκέπτης μπορεί να βρει πληροφορίες για το Δήμο. Επίσης 

οι δημότες έχουν τη δυνατότητα να βρουν στο portal ότι πληροφορίες χρειάζονται για τις αποφάσεις που λαμβάνουν 

όλα τα όργανα του Δήμου. Τα σχέδια που αναρτώνται τακτικά για διαβούλευση, ανακοινώσεις διαγωνισμών κλπ. 

Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξει αναβάθμιση της ιστοσελίδας και με την παροχή e-υπηρεσίες. 

 

  Εξοικονόμηση Ενέργειας και Αξιοποίηση Α.Π.Ε. 

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων εκπονεί πρόγραμμα καταγραφής του ενεργειακού του αποτυπώματος, στα 

πλαίσια της απόφασης του  Δημοτικού Συμβουλίου και  της Πράξης Προσχώρησης στο ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ, 

ενώ έχουν εγκριθεί και εκπονούνται διάφορα έργα ενεργειακής αναβάθμισης των υποδομών του:  α) Μελέτη 

καταγραφής, βελτιστοποίησης και εξοικονόμησης ενέργειας δημοτικού φωτισμού Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων 

(2012), β) Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για το Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» (αφορά Σχολικά κτίρια και Δημοτικά 

κτίρια)  , β) Υπεγράφη το Έντυπο προσχώρησης στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «Σύμφωνο των Δημάρχων» και 

συντάσσεται το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων  

Το ενεργειακό αποτύπωμα είναι η ποσότητα των αερίων 

θερμοκηπίου (Green House Gases – GHG) που ελκύονται 

στην ατμόσφαιρα έμμεσα ή άμεσα από ένα άτομο, μια 

επιχείρηση, ένα γεγονός (διοργάνωση) ένα προϊόν ή μια 

παρεχόμενη υπηρεσία. Το ενεργειακό αποτύπωμα σχετίζεται 

άμεσα με την κατανάλωση όλων των ειδών ενέργειας και 

αφορά την έκλυση όλων των αερίων θερμοκηπίου, όπως 

αυτά καθορίστηκαν στη σύνοδο του Κυότο: διοξείδιο του άνθρακα (CO2), μεθάνιο (CH4), υποξείδιο του αζώτου (Ν2Ο), 

υδροφθοράνθρακες (HFCs), υπερφθοράνθρακες (PFCs) και εξαφθοριούχο θείο (SF6). Τα αέρια αυτά παράγονται από 

ανθρώπινες δραστηριότητες (π.χ. καύση ορυκτών καυσίμων). Τα αυξημένα επίπεδα τους στην ατμόσφαιρα επιτείνουν 

το φυσικό φαινόμενο του θερμοκηπίου (διατήρηση της θερμοκρασίας σε επίπεδο που υποστηρίζει τη ζωή) 

οδηγώντας σε αύξηση της θερμοκρασίας της Γης και σε τελικά σε αλλαγή του κλίματος. 

 

Ανακύκλωση- Εναλλακτική διαχείριση απορριμμάτων   

Στην Ευρώπη, άμεση προτεραιότητα εδώ και μία εικοσαετία είναι η μείωση των απορριμμάτων, η ανακύκλωση 

και η επαναχρησιμοποίηση των υλικών. Στην Ελλάδα, αντίθετα, είναι η κατασκευή ΧΥΤΑ και, εσχάτως, η διεξαγωγή 

μεγάλων διαγωνισμών για την ανάθεση της διαχείρισης των απορριμμάτων. Η απαραίτητη δουλειά σε επίπεδο 

ενημέρωσης των πολιτών για την ανακύκλωση, αλλά και η δημιουργία ενός συστήματος ώστε ο πολίτης να μπορεί να 

ανακυκλώνει σε κάθε γωνιά της χώρας, παραμένει ακόμη θεωρία. 

Σύµφωνα µε την τελευταία έκθεση του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (Ιούλιος 2014)2 

• Στις συσκευασίες, το 2013 ανακυκλώθηκε το 27,2% του γυαλιού (στόχος 60%), το 44% των μετάλλων (στόχος 

το 50%), το 31,7% του πλαστικού (στόχος 22,5%) και το 76,9% του χαρτιού (στόχος 60%). 

                                                           
2
  ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης Αθήνα Ιούλιος 2014 
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• Το 16% των απορριμμάτων ανακυκλώνονται, το 2% κομποστοποιείται και το 72% θάβεται σε ΧΥΤΑ και 

χωματερές, όταν υπάρχουν χώρες που θάβουν λιγότερο από το 1%. 

• Από το 16% που ανακυκλώνεται, το 5,5% προέρχεται από τους μπλε κάδους και το υπόλοιπο από 

ρακοσυλλέκτες και μάντρες που λειτουργούν χωρίς προδιαγραφές υγείας, ασφάλειας, και προστασίας του 

περιβάλλοντος. 

• Από αυτά που ρίχνουν οι πολίτες στον μπλε κάδο, το 30% είναι κοινά σκουπίδια που καταλήγουν στον ΧΥΤΑ. 

Ο Δήμος Αλιάρτου - Θεσπιέων στο πλαίσιο ένταξης στο σύστημα ανακύκλωσης και εναλλακτικής διαχείρισης 

απορριμμάτων, έχει συνάψει συνεργασίες για τα παρακάτω:  

� Ανακύκλωση Χαρτιού, γυλιού, αλουμίνιο, πλαστικό: Η αποκομιδή γίνεται με 

εβδομαδιαία συχνότητα και φτάνει περίπου τους 20 tn ανά μήνα. 

Παράλληλα, έχουν δρομολογηθεί για το 2015 και ήδη κάποιες βρίσκονται σε ισχύ, 

συνεργασίες με φορείς εναλλακτικής διαχείρισης και ανακύκλωσης  

Στόχος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων – Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας είναι να 

αυξηθεί στο μέγιστο δυνατό η ανακύκλωση των απορριμμάτων σε κάθε κατηγορία 

υποπροϊόντος. Αυτό προϋποθέτει και την ενεργή συμμετοχή των 

δημοτών εφαρμόζοντας πολιτικές «διαλογής απορριμμάτων στην πηγή». Συνεχή προγράμματα ενημέρωσης και 

σύγχρονος υλικοτεχνικός εξοπλισμός είναι κάποια από τα μέσα που μπορούν να οδηγήσουν σε αυτές τις πρακτικές. 

Το αντισταθμιστικό όφελος που μπορεί να προκύψει από την εντατικοποίηση της ουσιαστικής ανακύκλωσης στο 

Δήμο μας, εκτιμάται ότι θα είναι τέτοιου μεγέθους ώστε να συμβάλλει στον μεγαλύτερο βαθμό στην κάλυψη του 

συνολικού κόστους της επένδυσης αυτής. Αντισταθμιστικά οφέλη προκύπτουν από τη μείωση των εξόδων που 

σχετίζονται με καύσιμα και συντήρηση οχημάτων, εργατοώρες, κόστη εναπόθεσης απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ, πρόστιμα 

μη ανακύκλωσης, περιβαλλοντικά οφέλη κατ’ επέκταση. 

 
 

1.1.10.   Ασφάλεια 

 

1.1.10.1. Ασφάλεια  

Η οικονομική κρίση και τα επώδυνα μέτρα της τελευταίας περιόδου, έχουν ως συνέπεια την αύξηση της ανεργίας, 

της ανέχειας και τη φτώχειας που σε συνδυασμό με την ελλιπή αστυνόμευση και άλλους παράγοντες έχουν ως 

αποτέλεσμα τη δραματική αύξηση της εγκληματικότητας. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας, εντός Στερεάς Ελλάδας, 

καταγράφηκε τα κάτωθι: 

2 0 1 0 2 0 1 1 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

τελ/να απόπειρες εξιχνιάσεις τελ/να απόπειρες εξιχνιάσεις 

ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΕΣ 11 8 12 7 11 14 

ΑΠΑΤΕΣ 45 1 18 62 1 25 

ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΕΙΑ 4 1 3 3   3 

ΒΙΑΣΜΟΙ 7 2 8 6 1 7 

ΕΚΒΙΑΣΕΙΣ 5   5 4   4 
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ΕΠΑΙΤΕΙΑ 17   15 9   9 

ΖΩΟΚΛΟΠΗ 117   7 97 1 4 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΑΡΑΧΑΡΑΓΜΕΝΩΝ 70   4 116   30 

ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ 2   2 2   1 

Ν περί ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 461   436 354   346 

Ν περί ΟΠΛΩΝ 87   69 112   103 

Ν περί ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 26   24 18   18 

ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ 20   14 32   30 

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 6   6 2   2 

ΚΛΟΠΕΣ - ΔΙΑΡΡΗΞΕΙΣ 3.120 166 396 2.821 135 701 

ΚΛΟΠΕΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ 896 8 357 930 26 369 

ΛΗΣΤΕΙΕΣ 133 16 42 94 15 44 

Πηγή : Ελληνική Αστυνομίας, Επεξεργασία Ομάδα Επιχειρησιακού Προγράμματος 

 

Σε ό,τι αφορά στο Δήμο Αλιάρτου - Θεσπιέων, είναι προφανές ότι η αύξηση της εγκληματικότητας που 

παρατηρείται  στην Στερεά Ελλάδα συνολικά, έχει ανάλογες επιπτώσεις και στο Δήμο Αλιάρτου - Θεσπιέων, καθώς 

εκτός από την ουσιαστική αύξηση του αισθήματος ανασφάλειας στους πολίτες, υπάρχουν και αρνητικές οικονομικές 

συνέπειες στους επαγγελματίες της περιοχής.  

Παράλληλα παρατηρείται η αύξηση των φαινομένων καταστροφής υποδομών ή κλοπής υλικού σε δημόσια κτίρια 

και εγκαταστάσεις. 

 

 

1.1.11.  Βασικά περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της περιοχής του Δήμου Αλιάρτου – 

Θεσπιέων    

 

1.1.11.1 Φυσικοί Πόροι & Οικοσυστήματα    

 

Ελικώνας 

Ο Ελικώνας είναι βουνό της Βοιωτίας στο νοτιοδυτικό της μέρος, ανάμεσα στον Παρνασσό και τον Κιθαιρώνα. 

Αποτελείται από μικρούς ορεινούς όγκους και φτάνει ως τις ακτές του Κορινθιακού κόλπου. Περιτριγυρίζεται από την 

πεδιάδα των Θεσπιών, τη λεκάνη της Κωπαΐδας και την κοιλάδα του Διστόμου. Είναι συνέχεια του Παρνασσού και 

έχει ψηλότερες κορυφές την Παλιοβούνα (1.748 μ.), το Τσιβέρι (1.561 μ.), τη Μεγάλη Λούτσα (1.549 μ.) και τη 

Μοτσάρα (1.526 μ.). 

Έχει ακανόνιστο σχήμα και αποτελείται από πολλές συμπλεκόμενες οροσειρές. Το μήκος του Ελικώνα φτάνει 

περίπου τα 35 χλμ. Στους πρόποδές του βρίσκεται ένα μεγάλο κατακόρυφο βάραθρο, βάθους 90 μ. Οι πλαγιές του 

όρους είναι σκεπασμένες με δάση (δρυς, έλατα, οξιές), με ιαματικά φυτά και λογής θάμνους. Θαυμάσιες φυσικές 

καλλονές, γραφικές κοιλάδες και καθαρότατες πηγές, δίνουν ξεχωριστή γοητεία στο βουνό, κυρίως στην ανατολική 

πλευρά του. Ο Ελικώνας, αν και δε διατηρεί πλέον τον αρχαίο δασικό του πλούτο, είναι και σήμερα ένα ωραιότατο 

βουνό με φυσικές ομορφιές και κρυστάλλινες πηγές. 

Ο Ελικώνας χωρίζεται σε τρία τμήματα: 
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Στο Α' τμήμα, τον κυρίως Ελικώνα, το σημερινό Ζαγαρά, βρισκόταν στην αρχαιότητα ο Βωμός του Ελικωνίου Διός 

και η Ιπποκρήνη που δημιουργήθηκε από χτύπημα στο έδαφος της οπλής του Πήγασου. Σήμερα η πηγή αυτή λέγεται 

Κρύο Πηγάδι. Στην ανατολική πλευρά, κοντά στην πόλη Άσκρα, πατρίδα του Ησίοδου, βρισκόταν το "Άλσος των 

Μουσών" στο οποίο υπήρχαν πολλά αγάλματα και άλλα αφιερώματα. 

Το Β' τμήμα, ο κεντρικός Ελικώνας, καταλήγει προς τα νότια στην κορυφή της Παληοβούνας ύψους 1749 μ. Το Γ' 

τμήμα περιλαμβάνει τον Δυτικό Ελικώνα με την οροσειρά Κολιέδες και Λούτσα, στους πρόποδες των οποίων 

βρίσκεται η περίφημη μονή του Οσίου Λουκά. 

 

Ποταμός Λόφι  

Πηγάζει από τον Ελικώνα, διασχίζει του κήπους Αλιάρτου, κινείται κάθετα του κεντρικού οδικού άξονα της 

περιφερειακής Οδού Θηβών – Λιβαδειάς και εκβάλλει στον Κηφισό ποταμό.  

 

 

 

Βοιωτικός Κηφισός 

Βορειοδυτικά του Δήμου Αλιάρτου, στην περιοχή του Κωπαϊδικού πεδίου, διέρχεται ο Βοιωτικός Κηφισσός σε 

μήκος 13 χλμ εντός ορίων του Δήμου και σε απόσταση 1 χλμ από το κέντρο της Αλιάρτου.  

Ο Βοιωτικός Κηφισός (παλαιότερα και Μαυρονέρι) είναι ποταμός της Στερεάς Ελλάδας με συνολικό μήκος 60 χλμ. 

Διαρρέει τμήμα των Π.Ε Φωκίδας, Βοιωτίας και Φθιώτιδας και αρδεύει μεγάλες πεδινές εκτάσεις αυτών. Οι κύριες 

πηγές του βρίσκονται στους βόρειους πρόποδες του Παρνασσού, ανάμεσα στα χωριά Πολύδροσος και Λιλαία. Ο 

Κηφισός διαρρέει μία εύφορη κοιλάδα ανάμεσα στα όρη Καλλίδρομο και Παρνασσός, στην συνέχεια διακλαδίζεται 

και αρδεύει τον κάμπο της Κωπαΐδας και καταλήγει στην λίμνη Υλίκη.  

Οι εκβολές του Κηφισού στην λίμνη Υλίκη προέκυψαν μετά τα αποστραγγιστικά έργα που πραγματοποιήθηκαν 

κατά τον 19ο αιώνα στην λίμνη Κωπαΐδα. Μέχρι τότε ο Κηφισός χυνόταν στην Κωπαΐδα η οποία κατά την αρχαιότητα 

αναφερόταν και ως Κηφισσίς Λίμνη. 

Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα CORINE-Biotopes (1986-1996), ο ποταμός Κηφισός έχει χαρακτηρισθεί ως 

βιότοπος CORINE (κωδικός αριθμός A00020013). Η περιοχή έχει συνολική έκταση 357.25 εκτάρια και συνολική 

περίμετρο 15,5 χλμ. Το μέγιστο Υψόμετρο της περιοχής του βιότοπου είναι 96 μέτρα ενώ το ελάχιστο 90 μέτρα. 

 

Χάρτης 7: ΒΙΟΤΟΠΟΙ CORINE KAI NATURA ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ  ΤΟΥ ∆. ΑΛΙΑΡΤΟΥ 
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ΠΗΓΗ: HTTP://FILOTIS.ITIA.NTUA.GR 

Ο ποταμός Κηφισός έχει εγγυβωτισθεί και αποστραγγίζει τα νερά της πεδιάδας, της πρώην λίμνης Κωπαΐδας. 

Υπάρχουν ακόμη κάποια παραποτάμια δάση, ενώ η ποιότητα του νερού είναι καλή λόγω των συμβαλλόντων πηγών.  

Αποτελεί σημαντική περιοχή για τα θηλαστικά Lutra lutra (Βίδρες) καθώς και για κάποια είδη ψαριών όπως το 

Barbus graecus (Σκαρούνι) και η Pseudophoxinus beoticus (Πασκοβίτσα) 

Η πανίδα της περιοχής του βιότοπου, συνίσταται και από αξιόλογα είδη πτηνών, όπως: Acrocephalus 

arundinaceus (Τσιχλοποταμίδα), Aegithalos caudatus caudatus (Αιγίθαλος), Alcedo atthis (Αλκυόνα), Apus melba 

melba (Σκεπαρνάς), Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς), Ardeola ralloides (Κρυπτοτσικνιάς), Athene noctua (Κουκουβάγια), 

Buteo buteo buteo (Γερακίνα), Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός), Corvus monedula soemmerringi (Κάργια), Gallinula 

chloropus (Νερόκοτα), Hippolais pallida elaeica (Ωχροστριτσίδα), Hirundo daurica rufula (Δεντροχελίδονο), Ixobrychus 

minutus (Μικροτσικνιάς), Lanius minor (Γαϊδουροκεφαλάς), Miliaria calandra (Τσιφτάς), Motacilla cinerea 

(Σταχτοσουσουράδα), Phoenicurus ochruros (Καρβουνιάρης), Remiz pendulinus pendulinus (Σακουλοπαπαδίτσα), 

Saxicola torquata (Μαυρολαίμης), Sitta neumayer neumayer (Βραχοτσοπανάκος), Sylvia melanocephala 

melanocephala (Μαυροτσιροβάκος). 

Παράλληλα, ο Βοιωτικός Κηφισός είναι ενταγμένος στο δίκτυο Natura 2000, μαζί με τις λίμνες Υλίκη και 

Παραλίμνη. 

 

 Ο καταρράκτης της Πέτρας 

Αμέσως μετά την Αλίαρτο, αριστερά από το δρόμο που πάει προς Λιβαδειά, υπάρχει το χωριό Πέτρα. Ο 

καταρράκτης της λοιπόν είναι μεγαλύτερος από 20 μέτρα και αξίζει να τον επισκεφθεί κανείς ειδικά την Άνοιξη καθώς 

ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων διοργανώνει εκεί εκδηλώσεις. Ο συγκεκριμένος καταρράκτης δεν είναι τεχνητός 

αντιθέτως είναι φυσικός και αποτελείται από τρία τμήματα. Το πρώτο στάδιο είναι αυτό απ’ όπου βγαίνει το νερό και 

πέφτει σε παταράκι , το μεγάλο τμήμα και τρίτον, το μικρό τμήμα διαφυγής του νερού. 

 

Τα Σπήλαια "Σεϊντι" Και "Πύργου" στον Αλίαρτο 

Ήδη πριν από την εποχή του χαλκού, κατά την παλαιολιθική εποχή, σε σπήλαια της «Αλιαρτίας χώρας», 

αποκαλύφθηκαν λείψανα ανθρώπινης κατοίκησης. 

Οι σχετικές έρευνες κατέδειξαν ότι για πρώτη φορά εγκαταστάθηκαν άνθρωποι στις νοτιοανατολικές όχθες της 

λίμνης μεταξύ Αλιάρτου και Ακραιφνίου, όπου υπάρχουν βραχώδεις εκτάσεις με σπήλαια, τα οποία δημιουργήθηκαν 

από τη διάβρωση των πετρωμάτων και την κυκλοφορία των υπογείων υδάτων της λίμνης και αποτέλεσαν το 

καταφύγιο των πρώτων ανθρώπων που κατοίκησαν στην κεντρική Ελλάδα. 

Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αποτελούν δύο σπήλαια, το Σπήλαιο Σεϊντί και το Σπήλαιο του Πύργου, που 

βρίσκονται κοντά στην πόλη της Αλιάρτου, στο δρόμο προς τη Θήβα. Από εκεί, κατοικήθηκαν αργότερα οι γειτονικές 

περιοχές και δημιουργήθηκαν οι πρώτοι μόνιμοι οικισμοί... 

Οι σπηλαιολόγοι εκτιμούν ότι οι άνθρωποι των σπηλαίων ήταν κυνηγοί και συλλέκτες τροφίμων, ζούσαν σε 

μικρές ομάδες που περιπλανούνταν διανύοντας μεγάλες αποστάσεις για αναζήτηση τροφής και καταφύγιου, 

θεωρείται μάλιστα ότι κάλυπταν μέχρι και 30 χιλιόμετρα την ημέρα. Κυνηγούσαν άγρια ζώα, ψάρευαν και συνέλεγαν 
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φρούτα, ξηρούς καρπούς και βολβούς. Τα σπήλαια τους πρόσφεραν φυσική ασφάλεια για την επιβίωσή τους, την 

αντιμετώπιση των στοιχείων της φύσης και κυρίως την αποφυγή των αρπακτικών της εποχής εκείνης. Με την πάροδο 

του χρόνου, έμαθαν να καλλιεργούν και να εξημερώνουν ζώα, πράγμα που οδήγησε στη μόνιμη εγκατάσταση και τη 

δημιουργία οικισμών ιδιαίτερα στις εύφορες περιοχές γύρω από την Κωπαΐδα. 

 

Κήποι Αλιάρτου 

Η εξέλιξη του οικισμού της Αλιάρτου είναι άμεσα συνδεδεμένη με το γεγονός ότι το 19ο αιώνα, είχε τα γραφεία 

και τις εγκαταστάσεις της, η Αγγλική Εταιρεία “Lake Copais Co Ltd” που αποξήρανε τη λίμνη της Κωπαΐδας. Τα 

γραφεία, όπως και οι κατοικίες του προσωπικού βρίσκονται μέσα σ' ένα μεγάλο ανθοστόλιστο πάρκο, γνωστό ως 

"Κήποι Αλιάρτου". Οι «Κήποι Αλιάρτου» αποτελούν μοναδικό στη χώρα μας δείγμα Αγγλικής αρχιτεκτονικής κήπων, 

ενώ στον ίδιο χώρο σώζονται αγροτό-βιομηχανικές εγκαταστάσεις, κατοικίες και διοικητικά κτίρια του 19ου αιώνα της 

Αγγλικής εταιρείας «Lake Copais Co Ltd», η οποία το 1890 αποξήρανε με επιτυχία τη Λίμνη Κωπαΐδα και 

εκμεταλλεύτηκε την πεδιάδα μέχρι το 1953 όταν το Ελληνικό Δημόσιο εξαγόρασε το κτήμα. Ενδιαφέρον και 

ευχαρίστηση προκαλεί στον επισκέπτη η περιήγηση στα δρομάκια του πάρκου με τα τρεχούμενα νερά και τα ποικίλα 

καλλωπιστικά φυτά. Η έκταση των «Κήπων» όσο και τα κτίρια της Αγγλικής Εταιρείας έχουν κηρυχθεί, από το 

Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, ιστορικά διατηρητέα μνημεία. 

 

1.1.11.2 Προστασία δασικού πλούτου / οικοσυστημάτων / χλωρίδας / πανίδας  

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων αποτελείται από ποικίλα οικοσυστήματα. Στις πεδινές περιοχές καλλιεργούνται 

αμπέλια, ελιές, σιτηρά, κηπευτικά, με άγρια χλωρίδα που αποτελείται από συστάδες δρυός, πικροδάφνες, ιτιές κ.α. 

Με βάση την απογραφή της Γεωργίας και Κτηνοτροφίας της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, μεγάλο μέρος των 

εκτάσεων του νομού χρησιμοποιείται ως καλλιεργήσιμη γη (περίπου το 30% της συνολικής έκτασης του Νομού). Οι 

καλλιέργειες που κυριαρχούν είναι μονοετείς σε ποσοστό (70,5% της γεωργικής γης) ενώ μικρό ποσοστό της 

γεωργικής γης αποτελούν οι δεντροκαλλιέργειες και τα αμπέλια.  

Τα οικοσυστήματα της περιοχής μελέτης υφίστανται πιέσεις που οδηγούν στην υποβάθμιση τους, κυρίως λόγω 

ανθρώπινων ενεργειών ή παραλείψεων, όπως η ανεξέλεγκτη άσκηση της κτηνοτροφίας και ειδικά της αιγοβοσκής, το 

κυνήγι, οι εκχερσώσεις, κλπ. Όσον αφορά στις πυρκαγιές μεγαλύτερη επικινδυνότητα παρουσιάζουν περιοχές 

χαμηλού υψομέτρου με αείφυλλα πλατύφυλλα, ενώ σε μεγαλύτερο υψόμετρο κινδυνεύουν συστάδες με αραιή ελάτη 

και πυκνό θαμνώδη υπόροφο.  

Στις ημιορεινές και ορεινές περιοχές κυριαρχούν δάση χαλεπίου πεύκη, περιοχές με αγροελιές, σκίνα και 

πουρνάρια, κουμαριές και στα ρέματα πικροδάφνες, ιτιές και λυγαριές. 

Η άγρια πανίδα περιλαμβάνει αλεπούδες, τσακάλια, ασβούς, νυφίτσες, διάφορα πουλιά, αποδημητικά και μη 

καθώς και διάφορα είδη ερπετών.  

Με γνώμονα την προστασία των οικοσυστημάτων της χλωρίδας και της πανίδας και την αειφόρο ανάπτυξη της 

περιοχής θα πρέπει να γίνει προσπάθεια περιορισμού και ελέγχου των παραγόντων αυτών. Προς την κατεύθυνση 

αυτή προτείνονται: 

• Υλοτομίες εξυγίανσης, καλλιέργειες και τόνωσης της αναγέννησης στα δάση 

• Περιορισμοί της αιγοβοσκής  
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• Περιορισμένη δημιουργία χώρων ήπιας αναψυχής 

• Σε περίπτωση πυρκαγιάς απαγόρευση της βοσκής για μια δεκαετία σε δάση θαμνώνων αειφύλλων – 

πλατυφύλλων 

 

1.1.11.3 Γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά   

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων βρίσκεται στο κέντρο του Νομού Βοιωτίας και το ανάγλυφο παρουσιάζει μεγάλη 

ποικιλία. Διαθέτει συγχρόνως, ορεινούς όγκους, λοφώδεις περιοχές και μεγάλες πεδινές εκτάσεις.  

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων παρουσιάζει επίσης μια ποικιλία ως προς τα Δημογραφικά και Οικονομικά του 

χαρακτηριστικά.  

Ακόμη, από τα όρια του Δήμου διέρχονται μερικά από τα μεγαλύτερα υπερτοπικά έργα υποδομής της χώρας, 

όπως η Παλαιά Εθνική Οδός, η Σιδηροδρομική Γραμμή, ο Αγωγός Φυσικού Αερίου, οι Γραμμές Υψηλής Τάσης της ΔΕΗ. 

Στα όρια του Δήμου βρίσκεται  και η στρατιωτική βάση της Αεροπορίας του Αλιάρτου, ως υποστήριξη και έλεγχο της 

ορθής λειτουργίας ο διερχόμενος αγωγός καυσίμων.  

 

1.1.11.4 Υδρολογικά Στοιχεία   

Σύμφωνα με το πρόσφατο Πρόγραμμα Διαχείρισης Υδατικών 

Πόρων της Χώρας (ΥΠΑΝ, ΕΜΠ, ΠΜΕ, ΚΕΠΕ, 2007) η περιοχή του 

Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων εντάσσεται στο 7ο Υδατικό Διαμέρισμα της 

Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας.  

Η κυριότερη χρήση νερού στο διαμέρισμα είναι η άρδευση, ενώ 

σημαντικές είναι και οι ποσότητες που αντλούνται από την Υλίκη για 

την ύδρευση της Αθήνας, ιδιαίτερα σε περιόδους χαμηλής 

υδροφορίας, προκειμένου να αποφευχθεί η υπερεκμετάλλευση των 

αποθεμάτων των ταμιευτηρίων Μόρνου και Ευήνου. Η ολική 

χωρητικότητα της Υλίκης τροφοδοτείται κυρίως από τις επιφανειακές απορροές της λεκάνης του Βοιωτικού Κηφισού 

και σε μικρό ποσοστό (6%) από τις απορροές της ίδιας της λεκάνης, φτάνει τα 595 Km3, ενώ η ωφέλιμη τα 585 Km3. 

Εκτός από την υδρευτική χρήση, η λίμνη χρησιμοποιείται για την υδροδότηση της Κωπαΐδας με αρδευτικό νερό. Τα 

τελευταία χρόνια, οι ποσότητες που αντλούνται κατά τη θερινή περίοδο κυμαίνονται στα επίπεδα των 20 Km3. 

 

1.1.11.5 Μετεωρολογικά Στοιχεία 

Τα κλιματολογικά στοιχεία για την περιοχή προέρχονται από τον Μετεωρολογικό Σταθμό της Αλιάρτου και 

περιλαμβάνουν μετρήσεις από το 1967 μέχρι το 1997.  
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Το κλίμα της ευρύτερης περιοχής χαρακτηρίζεται από θερινούς μήνες με ανομβρία και υψηλές θερμοκρασίες, 

ενώ εμφανίζονται έντονες βροχοπτώσεις κατά την χειμερινή περίοδο, κατατάσσοντας το κλίμα ως Μεσογειακό – 

Ηπειρωτικό. Οι θερμοκρασίες κυμαίνονται από 7.1oC τον Ιανουάριο μέχρι 27.2oC τον Ιούλιο με μέση τιμή 16,7 oC.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

 

Όσον αφορά τα επίπεδα υγρασίας κυμαίνονται από 47,6% τον Ιούνιο & Ιούλιο έως 76% τον Δεκέμβριο.    

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Η μέση ετήσια βροχόπτωση στην περιοχή στην περιοχή είναι 475 mm. Ξηρότερος μήνας εμφανίζεται ο Ιούλιος 

και πιο βροχερός ο Δεκέμβριος.  
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Η χιονόπτωση είναι πιο σπάνιο φαινόμενο και μπορεί να εκδηλωθεί μεταξύ Δεκεμβρίου και Μαρτίου. Από τις 

χιονοπτώσεις όμως ταλαιπωρούνται ιδιαίτερα τα Δ.Δ του πρώην Δήμου Θεσπιών.  Ο μέσος αριθμός ημερών με 

χιονόπτωση είναι 2 ημέρες στη διάρκεια του έτους. Η πτώση χαλαζιού είναι και αυτό πιο σπάνιο φαινόμενο. Στην 

περιοχή συνήθως πνέουν άνεμοι ασθενείς έως μέτριοι και κυρίως ΒΔ. 
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1.1.11.6 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι  

Στην περιοχή δεν υπάρχει χωροταξικός σχεδιασμός ούτε στοιχειώδης διαχωρισμός σε ζώνες οικιστικού ελέγχου 

(ΖΟΕ), λόγω ελλείψεων στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο. Δεν υφίσταται κάποια χωρική ομαδοποίηση ομοειδών κλάδων, 

αλλά οι διάφορες μονάδες είναι διεσπαρμένες άτακτα στο σύνολο της έκτασης της υπό μελέτης περιοχής.  

Το νομικό κενό σε συνδυασμό με την έλλειψη βασικών υποδομών έχει καταστήσει μέχρι σήμερα αδύνατη την 

άμεση εφαρμογή των προγραμμάτων εξυγίανσης που έχουν προταθεί κατά καιρούς από το Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης.   

Η περιοχή δέχεται τοπικά, αλλά και στο σύνολο της, περιβαλλοντικές πιέσεις, όπως ρύπανση του αέρα, του 

εδάφους, των υπογείων υδάτων και του υδρογραφικού δικτύου. Η ρύπανση που προέρχεται από αυτές τις 

δραστηριότητες καταλήγει στον υδάτινο αποδέκτη, με τους ακόλουθους τρόπους:  

• Το επιφανειακό νερό που μεταφέρει φερτές ύλες (sediment)  

• Την επιφανειακή απορροή που μεταφέρει τους διαλυμένους ρύπους (percolation)  

• Την διήθηση προς τον υπόγειο ορίζοντα (interflow)  

Υφίσταται πρόβλημα υδάτινης ρύπανσης στην περιοχή μελέτης. Οι κύριες πηγές ρύπανσης των νερών και του 

εδάφους προέρχονται από τα υγρά απόβλητα των οικισμών, τα απόβλητα των κτηνοτροφικών και γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων, αυτά των βιομηχανιών, καθώς και από τις απορροές φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων από τη 

γεωργική εκμετάλλευση.  

Σημαντικό πρόβλημα ρύπανσης προκαλείται και στον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής από τα υγρά απόβλητα 

των οικισμών του Δήμου, όπου δεν υπάρχει ολοκληρωμένο αποχετευτικό δίκτυο. Η απόθεση γίνεται σε βόθρους, 

κατά κύριο λόγο απορροφητικούς, για όλους τους οικισμούς, ενώ ήδη έχει αρχίσει η κατασκευή δικτύου, που θα 

μεταφέρει τα απόβλητα αυτά στο βιολογικό. Το θέμα αυτό είναι πολύ σοβαρό και χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, 

αφού το υπόγειο νερό χρησιμοποιείται για ύδρευση και άδρευση από τους κατοίκους ολόκληρης της περιοχής.  

Είναι σύνηθες φαινόμενο η χρήση αγροχημικών και εντομοκτόνων, για την αντιμετώπιση προσβολών. Κάθε χρόνο 

γίνονται ψεκασμοί από εδάφους με διάφορες δραστικές ουσίες, ανάλογα με την εποχή και την καλλιέργεια, οι οποίες 

έχουν οξεία δράση στους ζωντανούς οργανισμούς με τους οποίους έρχονται σε επαφή και μπορούν να επηρεάσουν 

την παραγωγική τους ικανότητα.  

Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται μη ορθολογικές τακτικές, τόσο στη χρήση όσο και στην πλύση των 

ψεκαστικών των γεωργικών φαρμάκων, έχουμε επιπτώσεις στην ποιότητα του εδάφους και των υδάτων της περιοχής 

με έμμεσα αποτελέσματα στα στοιχεία του βιοτικού περιβάλλοντος.  

Στην άμεση περιοχή του δήμου, παρατηρείται σοβαρή υποβάθμιση των επιφανειακών αλλά και υπόγειων 

υδατικών πόρων εξαιτίας της υπερεκμετάλλευσης του νερού, της στρεβλή ανάπτυξη καθώς και τις ακατάλληλες 

μεθόδους άρδευσης. Το πλήθος των υφιστάμενων γεωτρήσεων προκαλεί υπερεκμετάλλευση του υπόγειου 

υδροφορέα, με συνέπειες στην ποσότητα και την ποιότητα του νερού. 

Η σημερινή κατάσταση ηχορύπανσης διαμορφώνεται από τις εκπομπές οδικού θορύβου των οχημάτων που 

κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο. Τα επίπεδα θορύβου στην ευρύτερη περιοχή θεωρούνται χαμηλά.  

Η διαχείριση των αστικών απορριμμάτων γίνεται στα πλαίσια της Διαχειριστικής ενότητας της πρώην επαρχίας 

Θηβών, από την Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ., και η διάθεση αυτών γίνεται στον ΧΥΤΑ Θηβών. Απαιτείται η συνεπής εφαρμογή 
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προγραμμάτων μείωσης των απορριμμάτων στην πηγή, ώστε ο ΧΥΤΑ να λειτουργεί πραγματικά ως ΧΥΤΥ, αλλά και να 

ανακτάτε το μέγιστο των απορριπτόμενων ενεργειακών πόρων. 

 

Ατμοσφαιρική ρύπανση 

Ως προς τους περιβαλλοντικούς παράγοντες, αξίζει να αναφερθεί ότι το περιβάλλον του Δήμου, αλλά και της 

ευρύτερης περιοχής είναι εξαιρετικά επιβαρυμένο από την αυξημένη οδική κυκλοφορία και από τις εγκατεστημένες 

βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες (περιοχή Θήβας) σε συνδυασμό με τις κεντρικές θερμάνσεις και την μεταφορά 

αερίων μαζών. 

Παράγοντες που ενισχύουν τις συνολικές εκπομπές από την οδική κυκλοφορία στην περιοχή είναι: 

i. Η ύπαρξη σημαντικών οδικών αξόνων υψηλού φόρτου κυκλοφορίας. 

ii. Η επιβάρυνση της κυκλοφορίας από βαρέα πετρελαιοκίνητα οχήματα που εξυπηρετούν τις 

εμπορευματικές μεταφορές και την παρακείμενη βιομηχανική ζώνη και έχουν αυξημένες εκπομπές σε 

SO2, σωματίδια και CO. 

iii. Οι συνθήκες κυκλοφορίας και το κυκλοφοριακό που έχουν ως αποτέλεσμα την άσκοπη λειτουργία του 

κινητήρα “εν στάσει” για μεγάλα διαστήματα. 

Η αέρια ρύπανση από καύση για θέρμανση δημιουργείται κυρίως από τα συστήματα κεντρικής θέρμανσης, με 

καυστήρα πετρελαίου. 

 

Γεωργική ρύπανση 

Η αύξηση των εισροών επικουρικής ενέργειας (χημικά λιπάσματα και φυτοφάρμακα) στα αγροοικοσυστήματα 

είχε σαν συνέπεια τις αυξημένες πιθανότητες ρύπανσης του περιβάλλοντος, με αποτέλεσμα η γεωργία να θεωρείται 

μια από τις μεγαλύτερες σημειακές πηγές ρύπανσης και υποβάθμισης των υδατικών πόρων (υπόγειων και 

επιφανειακών) και των εδαφικών πόρων.  

Ειδικότερα οι κυριότερες αιτίες υποβάθμισης των εδαφικών και υδατικών πόρων είναι η χρήση των αγροχημικών 

στην γεωργία σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες γεωργικές δραστηριότητες και πρακτικές (μηχανική καλλιέργεια, 

υπεράντληση υδροφόρων κα). 

 

Βιομηχανική ρύπανση 

Αποτελούν τις υγρές βιομηχανικές απορροές (νερό ή παραπροϊόντα) που σχετίζονται με την παραγωγική 

διαδικασία της βιομηχανίας. Η βιομηχανική ρύπανση που επιβαρύνει τα νερά της περιοχής διακρίνεται σε: 

• Οργανική, με επιπτώσεις στην κατανάλωση οξυγόνου των νερών, όπως από τις βιομηχανίες τροφίμων που 

είναι αναπτυγμένες στην περιοχή.  

• Ρύπανση με θρεπτικά, με επιπτώσεις την εμφάνιση ευτροφισμού στα νερά  

 
Ηχορύπανση 

Οι βασικές πηγές θορύβου στην ευρύτερη περιοχή είναι η κυκλοφορία των οχημάτων (κύριες οδικές αρτηρίες, 

βαρέα οχήματα, μικρό πλάτος δρόμων) και η βιομηχανική - βιοτεχνική δραστηριότητα στη περιοχή. 
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Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 

Στο σύγχρονο εργασιακό αλλά και οικιακό περιβάλλον οι τεχνολογικές ανάγκες οδηγούν σε ολοένα μεγαλύτερη 

δικτύωση. Ωστόσο, αυτή η ευκολία δεν έρχεται χωρίς κόστος, που δεν είναι άλλο από την αύξηση της 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, ειδικά στην περιοχή των ραδιοσυχνοτήτων (RF) που απορροφώνται σε μεγάλο 

βαθμό από το ανθρώπινο σώμα. 

Το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο ενός χώρου επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες όπως: 

� Εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας από εταιρείες- παρόχους. 

� Γραμμές μεταφοράς ρεύματος υψηλής - μέσης τάσης. 

� Μικροκυματικές ζεύξεις. 

� Βάσεις ασύρματων τηλεφώνων ή ασύρματα δίκτυα. 

� Κινητήρες. 

Ο άνθρωπος κατά τη διάρκεια της ζωής του δέχεται συνεχώς ενέργεια με τη μορφή ακτινοβολίας τόσο από το φυσικό 

του περιβάλλον όσο και από τεχνητές πηγές. Η ακτινοβολία αυτή επιδρά πάνω του κατά τρόπο πολύπλοκο, άλλοτε 

ευεργετικά και άλλοτε βλαβερά, ανάλογα με το είδος της, την ένταση ενέργειας που μεταφέρει 

 

http://www.eeae.gr/gr/index.php?menu=0&fvar=html/president/_info_radiation 
 

Διακρίνουμε τις ακτινοβολίες σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τις ιοντίζουσες και τις μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες. 

Ιοντίζουσες ακτινοβολίες είναι οι ακτινοβολίες που μεταφέρουν ενέργεια ικανή να εισχωρήσει στην ύλη, να 

προκαλέσει ιοντισμό των ατόμων της, να διασπάσει βίαια χημικούς δεσμούς και να προκαλέσει βιολογικές βλάβες σε 

ζώντες οργανισμούς.  

Μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες είναι αυτές που μεταφέρουν σχετικά μικρή ενέργεια, ανίκανη να προκαλέσει 

ιοντισμό, ικανή όμως να προκαλέσει ηλεκτρικές, χημικές και θερμικές επιδράσεις στα κύτταρα, που μπορούν να 

αποβούν άλλοτε επιβλαβείς και άλλοτε ευεργετικές για τη λειτουργία τους. 

Στο Δήμο Αλιάρτου - Θεσπιέων είναι προφανές, ότι ο πληθυσμός είναι εκτεθειμένος σε ένα εύρος μη ιοντίζουσας 

ακτινοβολίας, τόσο λόγω της ύπαρξης των πυλώνων της ΔΕΗ εντός του οικιστικού ιστού. 

 

Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότησης 

Σε πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών και Δικτύων (2014) που ψηφίστηκε περιλαμβάνονται: 

Το τέλος της διετούς παράτασης που είχε δοθεί στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας προκειμένου να 

νομιμοποιήσουν τις εγκαταστάσεις τους στον αστικό ιστό. 

Επιτρέπει τη λειτουργία κεραιών, αν μετά την παρέλευση διμήνου από την κατάθεση σχετικής αίτησης οι 

πολεοδομίες δεν απαντήσουν στα σχετικά αιτήματα. Προβλέπει τη θέσπιση παραβόλου στις καταγγελίες για τις 
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κεραίες κινητής τηλεφωνίας.  Οι κάτοχοι αδειοδοτημένων κεραιών θα προκαταβάλλουν ετήσιο τέλος ύψους 220 ευρώ 

για την εγκατάσταση και λειτουργία κάθε κατασκευής κεραίας ως προς την τήρηση των ορίων ακτινοβολίας αλλά θα 

απαλλαγούν από την καταβολή στο Δημόσιο και στους ΟΤΑ οποιουδήποτε άλλου τέλους, φόρου ή εισφοράς πλην του 

τέλους διέλευσης. 

Ρυθμίζει τη λειτουργία του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Ακτινοβολιών, το οποίο αναμένεται να 

λειτουργήσει στα τέλη του 2015, συνιστώντας ένα μόνιμο δίκτυο παρακολούθησης της ακτινοβολίας ανά την 

επικράτεια. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ), στη χώρα μας λειτουργούν περίπου 

11.500 κεραιοσυστήματα από τα οποία 4.500 βρίσκονται σε «ενδιάμεσο στάδιο αδειοδότησης»,  δηλαδή εκκρεμεί η 

ολοκλήρωση της διαδικασίας. Στα δικαστήρια, δε, φτάνουν περίπου 1.000 υποθέσεις τον χρόνο, ενώ η Εθνική 

Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) επιβάλλει πρόστιμα στις εταιρείες κινητής περίπου 5 εκατ. ευρώ 

ετησίως.    

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας «Η απλοποίηση της διαδικασίας ήταν  

επιβεβλημένη προκειμένου να ανακοπεί η τεχνολογική καθυστέρηση της χώρας στον επικοινωνιών» καθώς ο νέος 

νόμος λύνει το πρόβλημα της χωροθέτησης κεραιών, παραπέμποντας σε τριτοβάθμιο όργανο τις αιτήσεις που 

σιωπηρά αγνοούν οι υπηρεσίες και θεσπίζει παράβολο για τις καταγγελίες. 

Ενστάσεις, ωστόσο, εξακολουθούν να υφίστανται στο επίπεδο της γνώσης όσον αφορά στις συνέπειες στη 

δημόσια υγεία από τη χρήση κινητών τηλεφώνων. «Δεν μπορεί η εγκατάσταση κεραίας να είναι μόνο θέμα 

Μηχανικών. Ούτε η ΕΕΑΕ ούτε η ΕΕΤΤ έχουν στελέχωση ειδικών επιστημόνων Δημόσιας Υγείας», λέει ο καθηγητής 

Κυτταρικής Βιολογίας του Τμήματος Βιολογίας του EKΠΑ κ. Λ. Μαργαρίτης. 

 

 

1.1.12. Βασικά χαρακτηριστικά των σχέσεων και των αλληλεξαρτήσεων του με τους 

γειτονικούς δήμους για την ευρύτερη περιοχή    

 

1.1.11.1 Δημόσιες υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια του Δήμου  

Λόγω της κεντροβαρικής γεωγραφικής θέσης που κατέχει ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων σε επίπεδο Νομού 

Βοιωτίας και λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ένα σημαντικό οικονομικό κέντρο και πόλος ανάπτυξης, κατέστη αναγκαία 

η αποκεντρωμένη λειτουργία κεντρικών υπηρεσιών καθώς και η λειτουργία τραπεζών όπως ακολούθως: 

Δημόσιες Υπηρεσίες 

� Ένα (1) Κατάστημα ΕΛ.ΤΑ. 

� Τρία (3) Ταχυδρομικά πρακτορεία 

� Ένα (1) Αστυνομικό Σταθμό 

� Ένα (1) Υποθηκοφυλακείο 

� Δύο (2) Συμβολαιογραφεία    

Τράπεζες  

� Μία (1) Εθνική Τράπεζα Ελλάδος 

� Μία (1) Τράπεζα Πειραιώς 
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1.1.11.2 Φορείς υπερτοπικής κλίμακας που βρίσκονται στα όρια του Δήμου  

 

Συνεδριακό Κέντρο Επιμόρφωσης & Επικοινωνίας της Ιεράς Μητρόπολις Θηβών & Λεβαδείας   

 Μια βασική ποιμαντική δραστηριότητα της Ιεράς μας 

Μητροπόλεως, είναι η συνεχής επικοινωνία της με τις μεγάλες ομάδες 

της Βοιωτίας και η σύσφιξη των δεσμών μεταξύ των μελών της κάθε 

ομάδας αφού η εντατικοποίηση του ρυθμού ζωής και οι συνθήκες 

διαβίωσης, κυρίως στις μεγάλες πόλεις, αποξενώνουν τον άνθρωπο 

από το κοινωνικό του περιβάλλον. 

Η Ιερά Μητρόπολή μας επιθυμεί να συμβάλει στην άνοδο του πολιτιστικού επιπέδου των Βοιωτών μέσα από 

διάφορα συνέδρια, επιμορφωτικά σεμινάρια, διαλέξεις και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Η συζήτηση, ο 

προβληματισμός, η με παιδαγωγικό τρόπο αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων, που κατά καιρούς παρουσιάζονται 

και η επικοινωνία ομάδων ανθρώπων στα τα πλαίσια της επαρχίας μας, του ευρύτερου Ελληνικού χώρου αλλά και 

χωρών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. 

Για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων δημιουργήθηκε το Κέντρο Επικοινωνίας & Επιμορφώσεως (Συνεδριακό 

Κέντρο) στην Ευαγγελίστρια, που είναι στο Κέντρο της Βοιωτίας, σε μια κατάφυτη πλαγιά του Ελικώνα, δίπλα στην 

Ιερά Μονή Ευαγγελιστρίας. 

Το Συνεδριακό Κέντρο μπορεί να φιλοξενήσει δραστηριότητες άλλων φορέων σε χρόνο που δεν χρησιμοποιείται 

για τα προγράμματα της Ιεράς Μητροπόλεώς μας. 

Το Συνεδριακό Κέντρο βρίσκεται στο κέντρο του ορεινού όγκου του βουνού των Μουσών και του Ησιόδου, του 

Ελικώνα, σε υψόμετρο 650 μέτρων, σε μια από τις ωραιότερες περιοχές της Βοιωτίας, περιβάλλεται από ένα 

δρυόδασος και λίγο πιο πάνω αρχίζει το δάσος από έλατα. Η γειτνίαση με την Ιερά Μονή Ευαγγελίστριας 

συμπληρώνει το φυσικό περιβάλλον με ένα άλλο πνευματικό περιβάλλον, την Ορθόδοξη Παράδοση. 

        Απέχει 37 χιλιόμετρα από την Λιβαδειά, 30 χιλιόμετρα από την Θήβα, 12 χιλιόμετρα από τον Αλίαρτο και 115 

χιλιόμετρα από την Αθήνα. Οι επισκέπτες μπορούν να εξυπηρετηθούν με τα συχνά δρομολόγια των λεωφορείων του 

Κ.Τ.Ε.Λ. ή με τον σιδηροδρομικό σταθμό του Ο.Σ.Ε. στον Αλίαρτο. 

        Σε μικρές αποστάσεις από το Κέντρο μας βρίσκονται τόποι αρχαιολογικού ενδιαφέροντος όπως η Επτάπυλη 

Θήβα, ο Ορχομενός του Μινύα, η Χαιρώνεια του Πλουτάρχου, η Κοιλάδα των Μουσών, οι Πλαταιές, η Λιβαδειά με το 

Καταλανικό κάστρο της και τις πηγές της Έρκυνας, η Μονή του Οσίου Λουκά με τα ψηφιδωτά της στο Στείρι, η 

Παναγία η Σκριπού στον Ορχομενό, η Μονή Σαγματά, οι Δελφοί και τόσα άλλα αξιόλογα μνημεία. 

Το Συνεδριακό Κέντρο διαθέτει: Αίθουσα Συνεδρίων (170 θέσεων), Εστιατόριο (180 θέσεων) και δίκλινα & 

τετράκλινα δωμάτια (70 φιλοξενουμένων). 

Εντός του περίβολου του Κέντρου βρίσκεται το Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στο οποίο 

τελέστηκαν τα θυρανοίξια τον Σεπτέμβριο του 2011. 

 

Ψηφιακός Εκθεσιακός χώρος Χριστιανικής Βοιωτίας- Αλιάρτου 
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 Η Ιερά Μητρόπολις Θηβών και Λεβαδείας διαθέτει ένα σημαντικό 

θησαυρό με αξία τόσο πολιτιστική (θρησκευτική και ιστορική) όσο και 

τουριστική. Στην περιφέρεια της Μητρόπολης υπάρχουν διάσπαρτα 

μνημεία κάποια μάλιστα από τα σημαντικότερα βυζαντινά μνημεία της 

Ελληνικής επικράτειας. Αρκετά από αυτά έχουν αναστηλωθεί και 

αναδειχθεί, κάποια άλλα παραμένουν στην αρχική τους μορφή, χωρίς να 

έχουν γίνει παρεμβάσεις αναστήλωσης και επισκευής. 

Επίσης το ιστορικό αρχείο της Μητρόπολης περιλαμβάνει μεγάλο όγκο από κείμενα σε διάφορες μορφές (βιβλία, 

σιγίλια, επιστολές και άλλα), φορητές εικόνες, κειμήλια και άλλα αξιόλογα ιστορικά τεκμήρια.  

Ο Δήμος Αλιάρτου που βρίσκεται στην μέση των δύο μεγάλων πόλεων του Νόμου, Λιβαδειάς και Θήβας, 

παραχώρησε μέρος κτηρίου το οποίο κατασκευάστηκε στις αρχές του εικοστού αιώνα και χρησιμοποιούνταν ως 

αποθήκη της Αγγλικής εταιρίας εκμετάλλευσης της αποξηραμένης λίμνης της Κωπαΐδας.  

Από την συνεργασία αυτή υλοποιήθηκε ο «Ψηφιακός Εκθεσιακός Χώρος Χριστιανικής Βοιωτίας» του οποίου οι 

στόχοι είναι οι εξής: 

� Η διάσωση του φθαρμένου υλικού και η μετατροπή του σε μορφές κατάλληλες 

για την προβολή και μελέτη του. 

� Η ανάδειξη των μνημείων της ευρύτερης περιοχής, και η δημιουργία 

ενδιαφέροντος επίσκεψης. 

� Η λειτουργία του «Ψηφιακού Εκθεσιακού Χώρου» ως κομβικού σημείου 

ενημέρωσης για το δίκτυο σημείων ενδιαφέροντος στην περιοχή. 

� Η ευαισθητοποίηση των κατοίκων για την προστασία και ανάδειξη της ιστορικής 

και πολιτιστικής μας κληρονομιάς. 

� Η αύξηση του τουριστικού ρεύματος και της επισκεψιμότητας στην περιοχή. 

� Η κατάδειξη των επιχειρηματικών ευκαιριών που δημιουργούνται στην ευρύτερη περιοχή με την ανάδειξη 

του ιστορικού και πολιτιστικού πλούτου της. 

� Η ανάδειξη καλών πρακτικών και η συνεργασία φορέων της περιοχής για την ορθότερη και 

αποτελεσματικότερη ανάδειξη των μνημείων της. 

� Η ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας για τα ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής. 

� Η συμβολή του χώρου και του περιεχομένου στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Το κτήριο που φιλοξενεί το Έργο διαμορφώνεται σε 3 λειτουργικές ενότητες 

οπτικοακουστκών συστημάτων.  

Στην πρώτη αίθουσα υπάρχουν τέσσερα σημεία διαδραστικής παρουσίασης 

και πληροφόρησης με οθόνες αφής, στη δεύτερη τέσσερις θέσεις (οθόνες) 

διαδραστικής παρουσίασης και εννιά θέσεις (οθόνες) μη διαδραστικής 

παρουσίασης δηλαδή προκαθορισμένης προβολής περιεχομένου, στην τρίτη 

πέντε θέσεις (οθόνες) μη διαδραστικής παρουσίασης και τέλος ένας χώρος 

στερεοσκοπικής προβολής μεγάλης οθόνης. 

Συνεδριακό κέντρο Αλιάρτου 
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Στο κέντρο της Δ.Ε. Αλιάρτου και συγκεκριμένα στα πέτρινα κτίρια υπάρχει οργανωμένο συνεδριακό κέντρο όπου 

κάθε χρόνο πραγματοποιούνται αρκετές ημερίδες, διαλέξεις, σεμινάρια διαφόρων 

θεματικών ενοτήτων αλλά και πολιτιστικές εκδηλώσεις κατά τους χειμερινούς μήνες. 

Το συνεδριακό κέντρο είναι χωρητικότητας 150 ατόμων, διαθέτει τον απαιτούμενο 

εξοπλισμό (μικρόφωνα, ενισχυτή, ηχεία) καθώς και βοηθητικούς χώρους, καμαρίνια, 

αποθήκη φύλαξης υλικού, WC).  

 

Πολιτιστικό Κέντρο Μαυρομματίου 

Ύστερα από προσπάθειες αρκετών ετών ανακαινίσθηκε το παλαιό κτίριο 

στη πλατεία Μαυρομματίου σε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Στόχος του 

Δήμου Αλιάρτου είναι να αποτελέσει η συγκεκριμένη αίθουσα έναν πολυχώρο 

πολιτισμού, που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του Μαυρομματίου και ολόκληρης 

της περιοχής. Θα φιλοξενεί διάφορα πολιτιστικά δρώμενα, θεατρικές 

παραστάσεις, κινηματογραφικές ταινίες, εκδηλώσεις του δήμου και των 

τοπικών συλλόγων. Πρόκειται για κλιματιζόμενη αίθουσα με υπερυψωμένη σκηνή ένα κόσμημα για το Μαυρομμάτι 

και για τον δήμο μας. Είναι χωρητικότητας 200 ατόμων, διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό (μικρόφωνα, ενισχυτή, 

ηχεία) καθώς και βοηθητικούς χώρους, καμαρίνια, αποθήκη φύλαξης υλικού, WC).Την υπέροχη αυτή αίθουσα 

εγκαινίασε τον Οκτώβριο του 2013 ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος 

 

 

Δανειστική Βιβλιοθήκη Λεονταρίου  

Η δανειστική βιβλιοθήκη με αναγνωστήριο, με έδρα το Λεοντάρι, ως γνωστό, απευθύνεται σ’ όλους τους 

Βοιωτούς. Άλλωστε ο αριθμός των βιβλίων, (15.000 ) και ιδιαίτερα το περιεχόμενο τους, την κάνουν μια από τις πιο 

σύγχρονες βιβλιοθήκες. Έχει τα πιο σύγχρονα βιβλία για όλες τις επιστήμες. Διαθέτει βιβλία για όλες τις ηλικίες και 

όλα τα επίπεδα μόρφωσης. Επίσης διαθέτει πλήρες αναγνωστήριο με τριάντα θέσεις και τέσσερις Η/Υ που έχουν 

πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ιδρυτής της βιβλιοθήκης ο Δρ. Νικολάου 

Κόλλια, δύο λόγια του ιδρυτή «Η δημιουργία της δανειστικής βιβλιοθήκης 

δεν αποτελεί μόνο προσωπική επιθυμία , που απορρέει από την μύχια 

πεποίθηση μου ότι το βιβλίο είναι αναντικατάστατο , αλλά 

ανταποκρίνεται και σε ανάγκες και επιθυμίες των νέων ανθρώπων της 

περιοχής μας για μόρφωση και πολύπλευρη καλλιέργεια. Φρονώ ότι η 

μελέτη με σκοπό την πολύπλευρη μόρφωση υπακούει στην αυστηρή 

αγωγή της ανάγνωσης, στη άμεση επαφή με το βιβλίο τη τριβή με το 

περιεχόμενο του και τις πολλές απλές ή και δύσκολες έννοιες που καλλιεργούν τη φαντασία , την κρίση τον κριτικό 

συλλογισμό και την επιθυμία για την έρευνα . Με την έννοια αυτή οι μαθητές των σχολείων της περιοχής πρέπει να 

αξιοποιήσουν τη βιβλιοθήκη βοηθούμενοι από τους δασκάλους». 

 

Ελεύθερο Λαϊκό Πανεπιστήμιο» έδρα Αλίαρτος   
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Κάτι  καινούριο και ελπιδοφόρο γεννήθηκε στην Βοιωτία και συγκεκριμένα 

στην έδρα του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, στον Αλίαρτο. Ο Δήμος Αλιάρτου – 

Θεσπιέων και η Εταιρεία Βοιωτικών Μελετών σε συνεργασία με το  «Κοινόν των 

Βοιωτών για τον Πολιτισμό και το Περιβάλλον» ίδρυσαν και ανά τακτικά χρονικά 

διαστήματα διεξάγονται διαλέξεις διαφόρων επιστημονικών θεμάτων μέσα από το 

«Ελεύθερο Λαϊκό Πανεπιστήμιο». Η ίδρυση του Ελεύθερου Λαϊκού Πανεπιστημίου 

Αλίαρτου ήταν από κοινού ιδέα του κ. Νίκου Κόλλια και του νυν Δήμαρχου Αλιάρτου – Θεσπιέων κ. Ντασιώτη 

Γεώργιο. Ο κ. Κόλλιας διδάκτορας Ιστορίας και πρόεδρος της Εταιρίας Βοιωτικών Μελετών, η οποίος με το διαχρονικά, 

υψηλής ποιότητας έργο του, προσφέρει με το Πανεπιστήμιο στους πολίτες την δυνατότητα της δια βίου μάθησης.  
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Κεφάλαιο 1.2 

 

Βασικά οργανωτικά & οικονομικά χαρακτηριστικά  

του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων    

 

 
Στην ενότητα αυτή πραγματοποιείται σύντομη περιγραφή της μακροσκοπικής εικόνας της 

περιοχής του Δήμου Αλίαρτου – Θεσπιέων (εσωτερικό περιβάλλον), με την παράθεση 

στοιχείων αναφορικά με τη διάρθρωση των υπηρεσιών του Δήμου, την οικονομική 

αποτύπωση του δήμου, της καταγραφής του ανθρώπινου δυναμικού, της αποτύπωσης της 

κινητής και ακίνητης περιουσίας  κλπ 

 

 

 

 

 

 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014 - 2019 

                                                                                                                      Φάση Α’  

 

 

125 

 

1.2. Βασικά οργανωτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του Δήμου  

 

1.2.1. Διάρθρωση Υπηρεσιών του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιών  

 

1.2.1.1. Διάρθρωση Κεντρικών Υπηρεσιών   

 

Η διάρθρωση του κράτους μετά τον Ν. 3852/2010 έλαβε την πιο κάτω μορφή:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η οργανωτική δομή των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού προσδιορίζεται σχεδόν αποκλειστικά από το εκάστοτε ισχύον Θεσμικό 

Πλαίσιο και τις αρμοδιότητες που η Κεντρική Διοίκηση αποδίδει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού. Αναλυτικότερα 

οι αρμοδιότητες των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού περιγράφονται στον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, ΦΕΚ Α 

114/08.06.2006). Οι νέες μεταβιβαζόμενες πρόσθετες αρμοδιότητες στους Δήμους αναφέρονται αναλυτικά στα 

άρθρα 94 και 95 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων ανήκει στην Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας και συγκεκριμένα βρίσκεται στο 

κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και απέχει περίπου 90 χλμ από την Αθήνα και 23 χιλιόμετρα από την 

πρωτεύουσα του Νομού Βοιωτίας, τη Λιβαδειά.  

Ωστόσο η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας ενός Δήμου στην εκπλήρωση της αποστολής του εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό από τις ικανότητες της εκάστοτε δημοτικής αρχής να: 

• προγραμματίζει, να οργανώνει και να διεκδικεί πόρους χρηματοδότησης και Εθνικά ή Ευρωπαϊκά 

προγράμματα 

• αξιοποιεί και να ενεργοποιεί το σύνολο του στελεχικού δυναμικού που διαθέτει 
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• συνεργάζεται με τις άλλες δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς της περιοχής 

• να ευαισθητοποιεί και παρακινεί τους πολίτες προς συγκεκριμένες συμπεριφορές και δράσεις 

• αναδεικνύει και να προβάλει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της πόλης κλπ. 

 

1.2.1.2. Νόμος 3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης») 

 

1.2.1.2.1. Γενική Αποτίμηση της εφαρμογής του «Καλλικράτη» 

Μόλις λίγα χρόνια μετά τη θεσμοθέτηση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, των συνενώσεων Δήμων και 

Κοινοτήτων (πρόγραμμα ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ) και την εφαρμογή του Νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, διαπιστώθηκε η 

ανάγκη μιας νέας «μεταρρύθμισης» και μάλιστα, με την επίκληση των ίδιων στόχων: “δημιουργία μεγαλύτερων, 

ισχυρότερων και πιο αποτελεσματικών Οργανισμών, ικανών να σχεδιάζουν την τοπική ανάπτυξη και να παρέχουν 

καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες”. 

Η μεταρρύθμιση του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» επιχείρησε να συνδυάσει τη συνολική αναδιάρθρωση όλων των επιπέδων 

της Τοπικής Διοίκησης, δηλαδή της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης και της πολυβάθμιας τοπικής 

αυτοδιοίκησης, με μια εκτεταμένη αναδιανομή αρμοδιοτήτων. Βασικός στόχος ήταν η ανάδειξη των 325 νέων 

μεγαλύτερων Δήμων σε βασικά «διοικητήρια» (όπως ακριβώς παλιότερα τα διοικητήρια ήταν οι νομαρχίες), όπου θα 

διεκπεραιώνονταν οι περισσότερες διοικητικές διαδικασίες και κυρίως εκείνες «εντάσεως κοινού» πολύ εγγύτερα 

προς τον πολίτη. Έτσι, προβλέπονταν η μεταβίβαση του μεγαλύτερου μέρους των παλαιών νομαρχιακών 

αρμοδιοτήτων στους νέους Δήμους. 

Από την άλλη πλευρά, ο Δεύτερος Βαθμός Αυτοδιοίκησης μετατοπίζονταν από τις μικρές Νομαρχίες στο ανώτερο 

επίπεδο των Περιφερειών, με νέες αυτοδιοικούμενες Περιφέρειες οι οποίες θα αναλάμβαναν βασικό ρόλο στον 

αναπτυξιακό προγραμματισμό, στις πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης και στην υλοποίηση έργων και άλλων 

αναπτυξιακών δράσεων. Στην αμέσως υψηλότερη βαθμίδα, πάνω από τις 13 Περιφέρειες, οι 7 Αποκεντρωμένες 

Διοικήσεις θα περιορίζονταν σε αρμοδιότητες που κατά το ισχύον Σύνταγμα, έτσι όπως αυτό έχει ερμηνευτεί από το 

Συμβούλιο της Επικρατείας, πρέπει να ασκούνται από κρατικές υπηρεσίες, όπως ο χωροταξικός και πολεοδομικός 

σχεδιασμός, η προστασία των δασών και άλλων περιβαλλοντικών αγαθών κ.α. 

Στο επίπεδο των 7 Αποκεντρωμένων Διοικήσεων θα λειτουργούσε εξάλλου και ένας νέος θεσμός διασφάλισης 

της νομιμότητας και προστασίας των δικαιωμάτων του πολίτη, ο Ελεγκτής Νομιμότητας.  

Η είσοδος της χώρας στην περίοδο των περιορισμών που επέβαλαν τα προγράμματα προσαρμογής της Ελληνικής 

οικονομίας («Μνημόνια») ουσιαστικά ματαίωναν οποιαδήποτε προοπτική για στελέχωση των νέων Δήμων με νέο 

εξειδικευμένο προσωπικό που ήταν απαραίτητο για την άσκηση πολλών από τις νέες αρμοδιότητες, αλλά και την 

ενεργοποίηση των νέων ρόλων που θα έπρεπε να αναλάβουν οι νέοι Αυτοδιοικούμενοι Οργανισμοί. Συγκεκριμένα: 

• Οι νέοι Ο.Τ.Α. βρέθηκαν σε μια δυσχερέστατη θέση που τους επέβαλε να διαχειρίζονται εκ των ενόντων 

μια πρωτοφανή κρίση υπό συνθήκες αλλεπάλληλων χρηματοδοτικών περικοπών και συνεχώς 

διευρυνόμενων ελέγχων και περιορισμών ως προς την δική τους δημοσιονομική διαχείριση. 

• Ο ««ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»» παρέλειψε να προβεί σε μια ριζική αναμόρφωση του δημοσιονομικού καθεστώτος 

των Ο.Τ.Α. με την εισαγωγή, λχ., μιας ικανοποιητικής τοπικής χρηματοδοτικής βάσης με την μεταφορά 
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όλων των εσόδων από την φορολογία των ακινήτων στους Δήμους, που θα προσέφερε και το 

απαιτούμενο έρεισμα για την αποκατάσταση μιας τοπικής δημοσιονομικής λογοδοσίας.  

• Αντιθέτως, ο Ν.3852/2010 περιορίστηκε στην κατάστρωση ενός καθεστώτος δημοσιονομικής επιτήρησης 

για υπερχρεωμένους Δήμους που τελικά δεν εφαρμόστηκε στην πράξη και αργότερα αντικαταστάθηκε 

από το αντισυνταγματικό, μνημονιακό «Παρατηρητήριο» 213 (Χλέπας, Γούπιος Σαπουνάκης 2014). 

Επίσης, η εμμονή για την επίτευξη και μόνο δημοσιονομικών ποσοτικών στόχων απονεύρωσε την 

Αυτοδιοίκηση από πόρους που θα οδηγούσαν στην τοπική ανάπτυξη. 

• Αρκετές από τις ρητές προβλέψεις του ««ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»» τελικά δεν υλοποιήθηκαν, όπως οι «Ελεγκτές 

Νομιμότητας» και το νέο θεσμικό και οργανωτικό πλαίσιο για την άσκηση της κρατικής εποπτείας, καθώς 

και η μεταφορά μεγάλου αριθμού πρόσθετων αρμοδιοτήτων ιδίως στους Δήμους που προβλέπονταν για 

τις 1.1.2013, και τελικά ματαιώθηκε με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου το Δεκέμβριο του 2012. 

• Ο Ν.3852/2010 προέβλεπε την ανάπτυξη ενός συστήματος «Μητροπολιτικής Διακυβέρνησης» σε Αττική 

και Θεσσαλονίκη, καθώς και τη δημιουργία ειδικού τύπου Δήμων σε νησιά και ορεινές περιοχές με 

πρόσθετες αρμοδιότητες. Ωστόσο, καμία από αυτές τις πρωτοβουλίες δεν υλοποιήθηκε στα χρόνια που 

ακολούθησαν, ενώ παρουσιάστηκαν σοβαρές δυσλειτουργίες σε πολλές επιμέρους πτυχές του νέου 

Διοικητικού οικοδομήματος. 

• Εγκαταλείφθηκαν οι όποιες συστηματικές πρωτοβουλίες εκκαθάρισης αρμοδιοτήτων και απλοποίησης 

διαδικασιών, καθώς και ουσιαστικής συνάρθρωσης των νέων επιπέδων διακυβέρνησης με την Κεντρική 

Διοίκηση («Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση»). Τα σχέδια για εφαρμογή μιας μεγάλης μεταρρύθμισης και 

στην Κεντρική Διοίκηση εγκαταλείφθηκαν, ενώ εμφανής ήταν η απουσία ηγετικού οράματος και 

συστηματικής μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την κεντρική αλλά και την ευρύτερη Κρατική Διοίκηση 

(Χλέπας, Γούπιος, Σαπουνάκης 2014). 

• Η πολυνομία, η έλλειψη κωδικοποίησης της νομοθεσίας, η πολυπλοκότητα των διοικητικών διαδικασιών 

και η έλλειψη τυποποίησης τους ανέστειλαν ουσιαστικά τις όποιες προσπάθειες εξορθολογισμού στο 

πεδίο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

• Θεσμοί όπως ο Συνήγορος του Δημότη που θα οδηγούσαν σε μια πιο απρόσωπη διακυβέρνηση των ΟΤΑ 

και στην συρρίκνωση των πελατειακών και κομματικών σχέσεων δεν υιοθετήθηκαν από το σύνολο των 

ΟΤΑ. 

• Τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών αποτελούν θετικό μέτρο ειδικά σε Δήμους με πολυπληθείς ομάδες 

μεταναστών, ωστόσο θα πρέπει να διεξαχθεί έρευνα για το πώς λειτουργούν στην πράξη.  

• Θα πρέπει να επισημάνουμε το γεγονός ότι η δημοκρατική συμμετοχή των πολιτών εξασφαλίζεται πρώτα 

και κύρια με τις εκλογές και συγκεκριμένα με την απλή u945 αναλογική. Με το Νόμο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» η 

εκλογή των δημοτικών συμβούλων πραγματοποιείται με το πλειοψηφικό σύστημα, γεγονός που 

                                                           
3 Κατά την περίοδο των μνημονίων η απασχόληση στο δημόσιο συρρικνώνεται κατά 221.143 εργαζόμενους, ποσοστό 21%, ενώ τα υψηλότερα ποσοστά 

μείωσης εντοπίζονται στους ΟΤΑ (-18,8%) σε ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, και στους Οργανισμούς υγείας και πρόνοιας και κατά 10,5% στην εκπαίδευση. Οι εργασιακές 
σχέσεις υποβαθμίζονται εγκαθιδρύοντας ένα ενιαίο, για ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, εργασιακό πρότυπο οπισθοδρόμησης, τόσο ως προς την εξέλιξη των 
αποδοχών όσο και ως προς το γενικότερο πλαίσιο της εργασίας. Οι δημόσιες υπηρεσίες ασφυκτιούν και αδυνατούν να ανταποκριθούν στον αναπτυξιακό 

και κοινωνικό τους ρόλο, από ελλείψεις προσωπικού, λειτουργικών μέσων, από την εντεινόμενη και διάχυτη ανασφάλεια των εργαζομένων σε αυτές, από 
τις απολύσεις, πειθαρχικές διώξεις, διαθεσιμότητες (Προεδρείο κοινωνικού πολυκέντρου 2013) 
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αλλοιώνει την θέληση των πολιτών. Επίσης, ούτε λόγος για λαϊκές συνελεύσεις γειτονιών που θα 

εμφυσούσαν στους πολίτες μια νοοτροπία δημοκρατικού προγραμματισμού. 

Επιπλέον, ο Συνήγορος του Πολίτη στις ετήσιες εκθέσεις του το 2011 και το 2012, εντόπισε σημαντικό αριθμό 

προβλημάτων στην οργάνωση και στη λειτουργία της Διοίκησης, τα οποία σχετίζονται άμεσα και έμμεσα με τη νέα 

κατάσταση που δημιουργεί η νέα Διοικητική Μεταρρύθμιση. 

• Η έρευνα έδειξε ότι μεταξύ των κυριότερων προβλημάτων του Διοικητικού Συστήματος περιλαμβάνονται ο 

συγκεντρωτισμός, οι πατερναλιστικές/πελατειακές δομές, η περιχαράκωση και η ύπαρξη στεγανών ανάμεσα 

σε συναρμόδιες υπηρεσίες, ο κατακερματισμός μονάδων και η έλλειψη καινοτόμων πρακτικών. Πολλές από 

τις ρυθμίσεις οι οποίες θεσμοθετήθηκαν φαίνεται ότι όχι μόνο δεν κατέστη δυνατό να προσφέρουν λύσεις, 

αλλά δημιούργησαν νέα προβλήματα και δυσλειτουργίες.  

• Ένα από τα κυριότερα ζητήματα που προέκυψαν κατά την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου ήταν η 

λειτουργική και χωρική αναδιοργάνωση των επιπέδων διακυβέρνησης (Δήμοι, Περιφέρειες, Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση). Τα κριτήρια βάσει των οποίων επιχειρήθηκε η αναδιοργάνωση των αρμοδιοτήτων και η 

γεωγραφική οριοθέτηση των νέων διοικητικών οντοτήτων φαίνεται να μην είναι λειτουργικά καθώς 

αγνοήθηκαν σχεδόν όλες οι λειτουργικές και πολιτικές δομές και σχέσεις οι οποίες εν πολλοίς καθορίζουν την 

αποτελεσματικότητα των τρόπων  διακυβέρνησης και τα καθεστώτα ρύθμισης στους σύγχρονους κοινωνικούς 

σχηματισμούς. 

• Οι δυσλειτουργίες που προέκυψαν από τις αναντιστοιχίες και τις ασάφειες αυτές όξυναν την  αδυναμία των 

ήδη διστακτικών και αναποτελεσματικών Διοικητικών Δομών να επιλύσουν προβλήματα σε τομείς καίριους 

για την αναπτυξιακή διαδικασία και την εύρυθμη λειτουργία του Κράτους Πρόνοιας και του Κράτους Δικαίου. 

• Σύγχυση στις αρμοδιότητες των ΟΤΑ που προκλήθηκαν από τις αλλεπάλληλες νομοθετικές πρωτοβουλίες και 

ιδιαίτερα όσον αφορά στα αυθαίρετα, στις αδειοδοτήσεις περιπτέρων κ.λ.π.. 

 
Η εφαρμογή των Μεσοπρόθεσμων Πλαισίων Δημοσιονομικής Στρατηγικής επέφερε άμεσα για τους Δήμους: 

• Πρωτοφανή περικοπή των κρατικών επιχορηγήσεων που φθάνει στο 60%. 

• Συνεχή μείωση του ανθρώπινου δυναμικού λόγω αφενός συνταξιοδοτήσεων και ταυτόχρονης απαγόρευσης 

προσλήψεων και αφετέρου εφεδρείας/ διαθεσιμότητων /απολύσεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. 

Ταυτόχρονα, οι συμβάσεις έργου(Ι.Δ.Ο.Χ.) έχουν μειωθεί δραστικά.  

• Αποψίλωση της δημοτικής περιουσίας και περιορισμό των ελεύθερων χώρων των πόλεων λόγω εκτεταμένων 

ιδιωτικοποιήσεων. 

• Διάλυση δομών και υπηρεσιών ή/και ιδιωτικοποίηση τους λόγω αδυναμίας συντήρησης ή/και ως 

αποτέλεσμα αποφάσεων της κεντρικής διοίκησης (πχ κατάργηση Δημοτικής Αστυνομίας). 

Επιπλέον, η εφαρμογή πολιτικών λιτότητας, η εκτίναξη της φτώχειας και της ανεργίας επέφεραν:  

• Πρόσθετη μείωση μέρους των ίδιων εσόδων (δημοτικοί φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές) λόγω της μαζικής 

φτωχοποίησης των λαϊκών στρωμάτων. 

• Αυξημένες ανάγκες χρηματοδότησης και στελέχωσης των υπαρχουσών κοινωνικών δομών (Παιδικοί σταθμοί, 

Βοήθεια στο Σπίτι, κ.ά.) και ανάγκη δημιουργίας νέων (Συσσίτια, Κοινωνικά Παντοπωλεία, Ιατρεία, Κοινωνικά 

Φαρμακεία). 
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1.2.1.2.2. Τροποποιήσεις θεσμικού πλαισίου ΟΤΑ 

Όπως αναφέρθηκε η σημαντικότερη και πιο εκτεταμένη νομοθετική αλλαγή που αφορά στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση είναι η εφαρμογή του Προγράμματος ««ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»», το οποίο θεσμοθετήθηκε με το Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ 87/7.6.2010, Τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»». Από τη θέσπιση του Ν. 3852/2010 ως σήμερα έχουν γίνει αρκετές τροποποιήσεις. 

Νόμοι που τροποποιούν το πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» είναι: Ν. 3681/2010, 3879/2010, 3889/2010, 

3918/2011, 3938/2011, 3943/2011, 3966/2011, 3979/2011, 3996/2011, 4018/2011, 4019/2011, 4038/2012, 

4042/2012, 4051/2012, 4056/2012, 4062/2012, 4070/2012, 4071/2012, 4075/2012, 4093/2012 (Πηγή ΕΕΤΑΑ Α.Ε.) 

Επιπλέον από την αρχή του 2011 ως και τον Ιούνιο του 2014 για την λειτουργία των ΟΤΑ έχουν εκδοθεί και 

εφαρμόζονται: 

• 17 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου. 

• 6 Προεδρικά διατάγματα με άμεση επίδραση στους ΟΤΑ. 

• 7 Πράξεις του Υπουργικού Συμβουλίου. 

• Περισσότερες από 200 Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις. 

• 217 Υπουργικές αποφάσεις μόνο από το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης. 

• 560 Εγκύκλιοι και διευκρινιστικά έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης. 

Σε όλα τα παραπάνω έρχεται να προστεθεί και η νομολογία των Δικαστικών Αρχών της χώρας τα  τελευταία 

χρόνια που καθορίζουν επιμέρους θέματα ερμηνείας και εφαρμογής της νομοθεσίας (Συμβούλιο Επικρατείας, Άρειος 

Πάγος, Ελεγκτικό Συνέδριο κ.ά.). 

Η εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση επέφερε: 

• Συρρίκνωση της πολιτικής, οικονομικής και διοικητικής της αυτοτέλειας με αυστηρότερο έλεγχο από τα 

όργανα της Γενικής Κυβέρνησης και από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. 

• Αύξηση της γραφειοκρατίας λόγω της πολυπλοκότητας του νέου πλαισίου και των αλλεπάλληλων μεταβολών. 

• Αυξημένες ανάγκες σε πόρους, προσωπικό και υποδομές που συνεπάγεται η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από 

την κεντρική διοίκηση και η υλοποίηση του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». 

• Αυξημένο διαχειριστικό κόστος που επιβάλλουν οι νέοι δημοσιονομικοί κανόνες και διαδικασίες και οι νέες 

δομές οικονομικού ελέγχου που έχουν θεσπιστεί. 

• Αδυναμία χρηματοδότησης επενδυτικών προγραμμάτων αφενός εξαιτίας των περικοπών της κρατικής 

χρηματοδότησης, αφετέρου εξαιτίας της αδυναμίας του ΕΣΠΑ να συμβάλει στην προώθηση τω τοπικών 

επενδύσεων και στην αναβάθμιση των υποδομών. Επιπλέον, ο δανεισμός για την χρηματοδότηση τοπικών 

αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και υποδομών έχει εκμηδενιστεί και έχει περιοριστεί στην χρηματοδότηση - 

αναδιάρθρωση των οικονομικών οφειλών. 
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1.2.1.2.3. Ανθρώπινο Δυναμικό ΟΤΑ 

Στις 30/09/2010, το τακτικό προσωπικό των Δήμων έφθανε στους 64.831 υπαλλήλους, και το προσωπικό των 

ΝΠΔΔ ανερχόταν κατ΄ εκτίμηση στα 12.750 άτομα. Συνολικά, δηλαδή, το 2010 στους Πρωτοβάθμιους ΟΤΑ 

υπηρετούσαν 77.581 άτομα. 

Από 01/01/2011 με την εφαρμογή του ««ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»» μεταφέρθηκαν στους Δήμους 

o Από τις Νομαρχίες (Πολεοδομίες κ.λπ.): 2.787 άτομα, 

o από τις Κρατικές Περιφέρειες τα στελέχη των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων και Κοινοτήτων: 454 άτομα, 

o από το Υπουργείο Παιδείας οι καθαρίστριες σχολείων συνολικά: 5.951 άτομα, 

o από τις Δημοτικές Επιχειρήσεις: 1.988 άτομα, 

o από μετατάξεις ΟΑΣΑ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, κ.λπ.: 350 άτομα. 

Δηλαδή στο προσωπικό των Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων προστέθηκαν άλλα 11.530 άτομα,  

ανεβάζοντας έτσι τον συνολικό αριθμό στα 89.111. 

Σύμφωνα με την απογραφή της 01/01/2012, το προσωπικό των Δήμων ανερχόταν στις 72.699 και των ΝΠΔΔ στις 

10.850. Το σύνολό τους ήταν δηλαδή 83.549 άτομα. Συνεπώς, προκύπτει ότι το προσωπικό των Δήμων και των 

Νομικών τους Προσώπων μέσα σε δύο χρόνια όχι μόνο δεν αυξήθηκε, αλλά μειώθηκε κατά 5.562 άτομα. Με βάση τα 

προσωρινά στοιχεία του Μητρώου Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου για το 2013, το τακτικό προσωπικό των 

ΟΤΑ έφθανε τα 84.177 άτομα από τα οποία πρέπει να αφαιρεθούν οι σχολικοί φύλακες (2.234) και η Δημοτική 

Αστυνομία (3.600 περίπου), με τελικό αριθμό τα 78.343 άτομα. Δηλαδή, μέσα σε τρία χρόνια το προσωπικό των 

Δήμων μειώθηκε κατά 10.768 άτομα (-12%).Με βάση τα στοιχεία του ΑΣΕΠ (τελικοί πίνακες) 1.041 σχολικοί φύλακες 

παρέμειναν σε διαθεσιμότητα και οδηγούνται σε απόλυση, ενώ 526 τοποθετήθηκαν σε Νοσοκομεία. Δεν υπάρχουν 

ακόμα στοιχεία για τους Δημοτικούς Αστυνόμους, παρά μόνο ότι 614 τοποθετήθηκαν σε καταστήματα κράτησης. 

Οι δαπάνες μισθοδοσίας των Δήμων, μειώθηκαν κατά 28%, λόγω των περικοπών και της εφαρμογής του ενιαίου 

μισθολογίου. Από 2.180 εκ. € το 2010, έφθασαν τα 2.115 το 2011, τα 1.717 το 2012 και 1.571 το 2013. 

Σε ό,τι αφορά τα Θυγατρικά Νομικά Πρόσωπα των Δήμων, τα μεν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου από 4.300 

συγχωνεύτηκαν σε 544 (μείωση 87%), οι Δημοτικές Επιχειρήσεις από 1.350 συγχωνεύτηκαν σε 492 (μείωση 64%) και 

οι ΔΕΥΑ από 230 σε 130 (μείωση 43,5%). 

Στο νέο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018, αναφέρονται τα εξής για το 

μόνιμο προσωπικό των Δήμων: 

• Μέχρι το τέλος του 2014 υπολογίζεται ότι θα έχουν αποχωρήσει 9.611 άτομα από τους Δήμους και θα 

• έχουν προσληφθεί 721. 

• Τα υπόλοιπα τέσσερα χρόνια 2015-2018 (νέο Μ.Π.Δ.Σ.) προβλέπεται ότι θα αποχωρήσουν 7.117 άτομα και θα 

προσληφθούν 4.222, δηλαδή το ισοζύγιο θα παραμείνει αρνητικό κατά 2.895 άτομα. 

• Η μείωση του προσωπικού των Δήμων προβλέπεται ότι θα συνεχιστεί μέχρι το 2018. 

• Σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018, ο εκτιμώμενος αριθμός 

προσλήψεων για τους ΟΤΑ πρώτου βαθμού (πλην εποπτευόμενων Ν.Π.) για τα έτη 2014-2015 βασίστηκε στον 

κανόνα 1:10. Ωστόσο, μέχρι σήμερα οι προσλήψεις παραμένουν «παγωμένες». 

Τέλος, με την εφαρμογή του ««ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»» επήλθαν μειώσεις και στον αριθμό των αιρετών. Συγκεκριμένα: οι 

Δήμαρχοι μειώθηκαν από τους 1.034 στους 325 (-69%), οι Δημοτικοί Σύμβουλοι από 16.510 στις 9.375 (-3%), οι 
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Πρόεδροι των Δημοτικών Συμβουλίων από 913 στους 325 (-64%), οι Αντιδήμαρχοι από 2.337 μειώθηκαν στους '31.502 

(-36%). Επίσης σημειώθηκε μείωση και στον αριθμό των Ειδικών Συμβούλων και συνεργατών από 2.337 σε 1.502 (-

36%). 

 

1.2.1.2.4. Η εφαρμογή του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» στο Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων  

Στο Δήμο Αλιάρτου - Θεσπιέων οι άμεσες επιπτώσεις από την εφαρμογή του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα 

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και των προγραμμάτων προσαρμογής της Ελληνικής οικονομίας («Μνημόνια») περιλαμβάνουν 

επιγραμματικά : 

• Την άσκηση σειράς νέων αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται σταδιακά. 

• Την κατάργηση των ΝΠΔΔ των πρώην καποδιστριακών Δήμων Αλιάρτου & Θεσπιέων 

• Την συγκρότηση δύο (2) μόνο Σχολικών Επιτροπών (ως Ν.Π.Δ.Δ.), σε αντικατάσταση των παλαιότερων. 

• Τη μείωση του προσωπικού μέσω των προγραμμάτων διαθεσιμότητας, εφεδρείας, πρόωρων 

συνταξιοδοτήσεων. 

• Την κατάργηση της ειδικότητας των Σχολικών Φυλάκων. 

• Τη μείωση της τακτικής χρηματοδότησης. 

Σε επίπεδο Οργάνων και Επιτροπών, ο Ν. 3852/2010 προβλέπει: 

• Συγκρότηση Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

• Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης, Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας,  

• Συμβούλιο Μεταναστών κ.λ.π.. 

Τα κρίσιμα ζητήματα που προκύπτουν άμεσα για το Δήμο Αλιάρτου - Θεσπιέων και αφορούν στην εσωτερική 

λειτουργία και ανάπτυξη, με στόχο την αποτελεσματικότητα και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, είναι: 

• Οι διατιθέμενοι οικονομικοί πόροι (μείωση εσόδων λόγω και του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»), δεδομένης της οικονομικής 

κατάστασης του Δήμου, δεν επαρκούν για την άσκηση όλου του εύρους των αρμοδιοτήτων που περιγράφει ο 

Νόμος 3852/2010. 

• Δεν υπάρχει ούτε έχει προβλεφθεί σχέδιο μεταβίβασης των αρμοδιοτήτων της Δ της Δ/νσης Πρόνοιας στους 

ΟΤΑ, για τους οποίους έχει ευθύνη άσκησης της αρμοδιότητας ο Δήμος Αλιάρτου - Θεσπιέων. 

• Οι εξελίξεις σε ό,τι αφορά το προσωπικό (καθεστώς κινητικότητας – διαθεσιμότητας, πρόωρες 

συνταξιοδοτήσεις, μεγάλες μισθολογικές μειώσεις κ.λ.π..) και η έλλειψη δυνατοτήτων ανανέωσης 

(περιορισμός προσλήψεων 1/10), δεν μπορούν να συνδράμουν προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της 

Δημοτικής Αρχής. Οι προσωρινές θέσεις που δημιουργούνται μέσω δίμηνων, πεντάμηνων ή οχτάμηνων 

συμβάσεων δεν μπορούν να αντικαταστήσουν σε καμμία περίπτωση τις αυξημένες ανάγκες του Δήμου και 

δεν υποστηρίζουν την διαχρονική, σταθερή και αποτελεσματική  δραστηριότητα του Δήμου σε κρίσιμους 

τομείς, που πρέπει να καλύπτονται με σταθερές σχέσεις εργασίας με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά 

δικαιώματα. 

• Οι θεσμοί διαβούλευσης και εκπροσώπησης των πολιτών που προβλέπονται από τον Ν. 3852/2010 δεν 

επαρκούν για την κινητοποίηση της Τοπικής Κοινωνίας και την ανάπτυξη ουσιαστικής συμμετοχής των 

πολιτών στα δημοτικά δρώμενα. 
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1.2.1.3. Σύστημα Διαχείρισης και λειτουργίας του Δήμου 
 

1.2.1.3.1. Διαχειριστική Επάρκεια Τελικού Δικαιούχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της 

4ης Προγραμματικής Περιόδου  

Τα τελευταία χρόνια η Δημόσια Διοίκηση στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βιώνει ριζικές αλλαγές στον τρόπο 

οργάνωσης και λειτουργίας της. Η εφαρμογή μεθόδων που μέχρι πριν λίγα χρόνια αποτελούσαν «εργαλεία» του 

ιδιωτικού τομέα κατ΄ αποκλειστικότητα, σήμερα χρησιμοποιούνται και στον δημόσιο τομέα. Τέτοια εργαλεία είναι τα 

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, μοντέλα αριστείας, συστήματα δεικτών, επιχειρησιακά σχέδια, οργανωτικός και 

λειτουργικός ανασχεδιασμός, κ.α. Χαρακτηριστικά δείγματα που αποδεικνύουν τα παραπάνω είναι ότι: 

� Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (CAF/ΚΠΑ), το πρότυπο ειδικά για την βελτίωση της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών από το Δημόσιο Τομέα αναπτύχθηκε κατά τα πρότυπα του EFQM (European 

Foundation of Quality Management), δηλαδή το πρότυπο της Επιχειρηματικής Αριστείας. 

� Ο Νόμος 3230/2004 εισάγει στη Δημόσια Διοίκηση όρους και έννοιες όπως «Διοίκηση μέσω στόχων», 

«Μέτρηση Αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας», «Στρατηγική Διοίκηση», μία ορολογία η οποία πηγάζει 

από τα συστήματα ποιότητας και τις πλέον «προχωρημένες» μεθόδους και τεχνικές του σύγχρονου 

management. 

Ο Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων έχοντας προετοιμαστεί κατάλληλα για την αξιοποίηση των πόρων που προσφέρουν 

τα διαρθρωτικά ταμεία και έχει πιστοποιηθεί αναφορικά με τη Διαχειριστική του Επάρκεια. 

 

1.2.1.3.2. Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα  

Το Κλαδικό Λογιστικό Πρόγραμμα, σύμφωνα με το ΠΔ 315/1999, όσον αφορά στη Γενική Λογιστική εφαρμόζεται 

υποχρεωτικά από 1-1-2000 από τους Καποδιστριακούς Δήμους και Κοινότητες με πληθυσμό πάνω από 5.000 

κατοίκους, με βάση τα αποτελέσματα της τελευταίας απογραφής, ή με τακτικά έσοδα πάνω από 1.467.000 ευρώ. Όσον 

αφορά την Αναλυτική Λογιστική εφαρμόζεται υποχρεωτικά από 1-1-2001, από τους πρώην δήμους και κοινότητες με 

πληθυσμό πάνω από 10.000 κατοίκους ή με έσοδα πάνω από 2.935.000 ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Αλιάρτου - 

Θεσπιέων εφαρμόζει διπλογραφικό λογιστικό σύστημα για την τήρηση των οικονομικών καταστάσεων του και αυτών 

των Δημοτικών Επιχειρήσεων και Νομικών του Προσώπων. Τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν και οι λύσεις που 

δίνονται για το Δήμο αφορούν: 

� Στη σύνταξη και δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός και Αποτελέσματα Χρήσεως) που 

επιτρέπει την απεικόνιση της πραγματικής οικονομικής κατάστασης του Δήμου και δίνει την δυνατότητα 

σύγκρισης δημοσιευμένων στοιχείων 

� Στην άμεση, αξιόπιστη και ακριβή πληροφόρηση των οικονομικών στοιχείων και μεγεθών του Δήμου. Η 

Δημοτική Αρχή είναι σε θέση να γνωρίζει:  

� Ανά πάσα στιγμή τα πάγια στοιχεία, τα δικαιώματα, τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις της. 

� Ανά μονάδα χρόνου τα αποτελέσματα που πέτυχε από τις οικονομικές της δραστηριότητες  

� Ανά υπηρεσία το κόστος λειτουργίας της και το αποτέλεσμα που πέτυχε  

� Στο σωστό προγραμματισμό των πληρωμών και εισπράξεων για την υλοποίηση των έργων 

� Στον καλύτερο δυνατό οικονομικό, διαχειριστικό και διοικητικό έλεγχο του Δήμου και των Νομικών του 

Προσώπων εκ μέρους των οργάνων τους. 
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1.2.1.3.3. Διαδημοτικές Συνεργασίες – Συμμετοχή σε αναπτυξιακές πρωτοβουλίες 

 

1.2.1.3.3.1 Θεσμικό Πλαίσιο και Είδη Διαδημοτικών / Διαβαθμιδικών Συνεργασιών  

Η Διαδημοτική συνεργασία εμπλέκει έναν αριθμό τοπικών Αρχών (συνήθως όμορων) που ενώνουν τις δυνάμεις 

τους, με στόχο να αναπτύξουν και να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα τις δημόσιες υπηρεσίες και τις υποδομές και 

να ανταποκριθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες των χρηστών, παρέχοντας καλύτερης ποιότητας 

υπηρεσίες και ενισχύοντας την τοπική ανάπτυξη. Η Διαδημοτική συνεργασία αφορά συνήθως σε οριζόντιες μορφές 

συνεργασίας μεταξύ Αρχών που ανήκουν στο ίδιο επίπεδο διακυβέρνησης. Ωστόσο, δεν αποκλείει κάθετους δεσμούς 

ανάμεσα σε Αρχές ενός επιπέδου και Όργανα ή Αρχές από υψηλότερα επίπεδα διακυβέρνησης, όταν αυτό κριθεί 

απαραίτητο. 

 

Μοντέλα Διαδημοτικής Συνεργασίας 

Η Διαδημοτική Συνεργασία μπορεί να λάβει τις εξής μορφές: 

1. Σύνδεσμοι ΟΤΑ 

Αποτελούν Ν.Π.Δ.Δ., τα οποία συστήνονται είτε από δύο ή περισσότερους Δήμους (άρθρο 245 Ν. 3463/2006), είτε 

από ένα ή περισσότερους Δήμους και από την Περιφέρεια στην οποία έχουν την έδρα τους οι Δήμοι αυτοί (άρθρο 105 

Ν. 3852/2010). Σκοπός των Συνδέσμων είναι η εκτέλεση έργων ή η παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών, ή η άσκηση 

αρμοδιοτήτων των Ο.Τ.Α. που τους συνέστησαν, ή ο σχεδιασμός και η κατάρτιση προγραμμάτων και μεθόδων για την 

ανάπτυξη του ευρύτερου χώρου τους.  

Ο νομοθέτης είναι δυνατόν να προβλέψει την ανάληψη ορισμένης δραστηριότητας που αφορά σε περισσότερους 

Ο.Τ.Α. υπό συγκεκριμένη μορφή Συνδέσμου, όπως οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.), ο οποίος 

πλέον προβλέπεται για κάθε Περιφέρεια (άρθρο 104 παρ. 4 Ν. 3852/2010), ή εν γένει από Ν.Π.Δ.Δ., τα οποία 

οργανώνονται κάθε φορά κατά ιδιαίτερο τρόπο.  

 

2. Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες Ο.Τ.Α. 

Οι Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες συστήνονται από περισσότερους φορείς της Τ.Α. (που έχουν την πλειοψηφία 

του εταιρικού κεφαλαίου), αλλά και γενικότερα από φορείς του Δημόσιου Τομέα. Βασικός τους στόχος είναι η 

επιχειρηματική και η οικονομική ανάπτυξη, η προστασία του περιβάλλοντος και η εφαρμογή σχετικών πολιτικών στον 

ευρύτερο Διαδημοτικό χώρο. 

 

3. Δίκτυα ΟΤΑ 

Ο Ν. 3852/2010 προβλέπει τη δυνατότητα σύστασης δικτύων από δύο ή περισσότερους Δήμους ή και Περιφέρειες με 

κοινά χαρακτηριστικά (άρθρο 101). Οι ενώσεις αυτές των Ο.Τ.Α. λειτουργούν, εκ του νόμου, με τη μορφή αστικής 

εταιρείας βάσει των ειδικότερων προβλέψεων του καταστατικού τους. 

 

4. Προγραμματικές Συμβάσεις 

Το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 αναφέρει τις ρυθμίσεις για τη δυνατότητα σύναψης προγραμματικών συμβάσεων 

από τους Ο.Τ.Α. ή και λοιπούς φορείς της Τ.Α. μεταξύ τους ή και με φορείς του Δημόσιου Τομέα, για τη μελέτη και 
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εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους. 

Ουσιαστικά, πρόκειται για συμβάσεις συνεργασίας και συντονισμού των δράσεων των ανωτέρω φορέων, οι οποίες 

κινούνται στο πεδίο του δημοσίου δικαίου. 

 

5. Συμβάσεις Διαδημοτικής ή Διαβαθμιδικής Συνεργασίας 

Ο Ν. 3852/2010 (άρθρο 99) ορίζει ότι Δήμοι της ίδιας Περιφέρειας ή όμοροι Δήμοι μπορούν να συνάπτουν μεταξύ 

τους συμβάσεις, με τις οποίες αναλαμβάνουν την άσκηση αρμοδιότητας για λογαριασμό τους ή την υποστήριξη της 

άσκησής της (π.χ. αρμοδιότητες Πολεοδομίας). Ταυτόσημη ρύθμιση περιέχει και η παράγραφος 2 του ίδιου άρθρου 

σε σχέση με συμβάσεις που συνάπτουν Δήμοι της ίδιας Περιφέρειας με την οικεία Περιφέρεια 

 

1.2.1.3.3.2 Συμμετοχές του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων  

Σύμφωνα με το Νόμο Ν. 3852/2010, ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων συμμετέχει στα όργανα της Κεντρικής Ένωσης 

Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδας (ΠΕΔ).  Επιπλέον, ο Δήμος Αλιάρτου - 

Θεσπιέων συμμετέχει στους εξής φορείς Διαδημοτικής Συνεργασίας: 

Ο Δήμος Αλιάρτου- Θεσπιέων  είναι μέλος- μέτοχος της Διαδημοτικής Επιχείρησης Περιβάλλοντος & Οργάνωσης 

Διαχείρισης Απορριμμάτων Θήβας με ποσοστό 17,02 % (3.404 μετοχές) Η Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ Α.Ε. έχει ως κύριο αντικείμενο 

την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων. Στην Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ Α.Ε. συμμετείχαν οι παρακάτω Καποδιστριακοί 

Δήμοι. 

• Δήμος Θήβας  

• Δήμος Ακραιφνίας  

• Δήμος Αλιάρτου  

• Δήμος Πλαταιών  

• Δήμος Τανάγρας  

• Δήμος Οινοφύτων  

• Δήμος Σχηματαρίου  

• Δήμος Θίσβης  

• Δήμος Θεσπιέων  

• Δήμος Δερβενοχωρίων  

• Δήμος Βαγίων  

Και κατ’ επέκταση η σημερινοί Καλλικρατικοί δήμοι δηλαδή: Δήμος Θηβαίων , Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων, Δήμος 

Τανάγρας και Δήμος Ορχομενού. Η Διαδημοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος & οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων 

Θήβας συστήθηκε στις 21/10/2001 και στις 24/12/2007 (ΦΕΚ 14424) μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α, 

κατ’ εφαρμογή του άρθρου 30 του Νόμου 3536/2007.  

Ο Δήμος Αλιάρτου είναι μέτοχος της Ελικώνας – Παρνασσός Αναπτυξιακή ΑΕ με ποσοστό 17,07 % (3.360 μετοχές). 

Η ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ (πρώην Εταιρεία Προστασίας Ανάπτυξης Ελικώνα ΑΕ), ιδρύθηκε το 

1995 από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Είναι Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία και διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 

290 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.Δ. 410/95), καθώς και από τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων 

Εταιρειών, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.2339/95. 
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1.2.1.4. Όργανα Διοίκησης του Δήμου  

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 3852/2010, ο δήμος διοικείται από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική 

Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την Εκτελεστική Επιτροπή και το Δήμαρχο. Οι αρμοδιότητες των οργάνων 

αυτών ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις.  

 

1.2.1.4.1. Όργανα Διοίκησης του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων  

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποτελεί το κατ' εξοχήν αποφασιστικό όργανο, μέσω του οποίου ασκούνται οι 

αρμοδιότητες του Δήμου. Το Δημοτικό Συμβούλιο, στο οποίο διασφαλίζεται η εκπροσώπηση όλων των συνενούμενων 

Δήμων και Κοινοτήτων, του Δήμου Αλιάρτου- Θεσπιέων αποτελείται από 28 μέλη. Για την τρέχουσα δημοτική αρχή το 

Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους κάτωθι: 

Πίνακας 24: Δημοτικοί Σύμβουλοι 2014 – 2019  

Α/Α Ονοματεπώνυμο 

1 Ντασιώτης Γεώργιος – Δήμαρχος 

2 Αραπίτσας Γεώργιος 

3 Γιαννακόπουλος Γεώργιος  

4 Γεροπέτρος Φίλιππος  

5 Γλυκός Ιωάννης  

6 Ζαχαρόπουλος Δημήτριος  

7 Ζιώγας Βασίλειος  

8 Ιωάννου Ιωάννης  

9 Καλογρηάς Σωτήριος 

10 Κοκοράκης Λουκάς  

11 Κολέσσιας Κωνσταντίνος  

12 Λάμπρου Παναγιώτης  

13 Μαλέσης Κωνσταντίνος  

14 Μανίκας Χρυσόστομος  

15 Μπαλόκας Ηρακλής  

16 Μπόγρη Ζαχαρούλα  

17 Μπουζίκας Κωνσταντίνος  

18 Μπούτσικος Γεώργιος  

19 Ξυδώνας Δημήτριος  

20 Παναγιώτου Βασίλειος  

21 Πανούσης Ευάγγελος 

22 Παπαθανασίου Αθανάσιος  

23 Πετρούλιας Χαρίτων  

24 Πελώνης Κωνσταντίνος  
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25 Πικάση Ασημίνα 

26 Σαγάνας Φίλιππος  

27 Στάθη Σταυρούλα  

28 Τσιώλη Σταυρούλα  

Πηγή: Ιδία επεξεργασία 

 

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, περί σύγκλισης του Δημοτικού Συμβουλίου:  

• Το Δημοτικό Συμβούλιο, συνεδριάζει, τουλάχιστον μία φορά το μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου 

που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου  

• Προσκαλείται ο Δήμαρχος, αλλιώς η συνεδρίαση θεωρείται άκυρη  

• Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται τα θέματα που προτείνει ο Δήμαρχος, η Εκτελεστική Επιτροπή, η 

Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  

• Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου προσκαλούνται οι Πρόεδροι των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων και ο 

Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας, με δικαίωμα ψήφου, για θέματα που αφορούν στις αντίστοιχες 

κοινότητες. Σε περίπτωση μη πρόσκλησης, η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι άκυρη  

 

Οι αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου περιλαμβάνουν:  

� Αποφασίζει και γνωμοδοτεί για όλα τα θέματα που αφορούν στο Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του 

νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο 

μεταβίβασε σε επιτροπή του (άρθρο 65, Ν. 3852/2010)  

� Εκλέγει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και του Συμβούλιου Ένταξης 

Μεταναστών (άρθρο 74, Ν. 3852/2010)  

� Μεταβιβάζει αρμοδιότητες στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (άρθρο 65, Ν. 3852/2010)  

� Μεταβιβάζει αρμοδιότητες στα Συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών κοινοτήτων (άρθρο 83, Ν. 3852/2010) 

και ασκεί αρμοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Οικονομικής επιτροπής (αρθρο 73 και 72, Ν. 

3852/2010  

� Καταρτίζει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας με τον οποίο συγκροτεί Επιτροπές (άρθρο 70, Ν. 

3852/2010)  

� Καταρτίζει και διανέμει τους Κώδικες Δεοντολογίας για τους αιρετούς εκπροσώπους(άρθρο 61, Ν. 3852/2010)  

� Ψηφίζει το Κανονισμό Διαβούλευσης (άρθρο 76, Ν. 3852/2010)  

� Ορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές (άρθρο 65, Ν. 3852/2010)  

� Καθορίζει το ανώτατο ύψος του Π/Υ εξόδων της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας (άρθρο 86, Ν. 3852/2010)  

� Καθορίζει τις υπηρεσιακές μονάδες που μπορούν να λειτουργήσουν στις τοπικές ή δημοτικές κοινότητες 

(άρθρο 91, Ν. 3852/2010)  

� Λαμβάνει αποφάσεις συγχώνευσης Νομικών Προσώπων (άρθρο 103, Ν. 3852/2010) 
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1.2.1.4.2.   Οικονομική Επιτροπή   

Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου 

και έχει θητεία δυόμιση ετών. Οι συνεδριάσεις της επιτροπής είναι δημόσιες και γίνονται στο δημοτικό κατάστημα. Οι 

αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Δήμου. Η Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων αποτελείται από επτά μέλη. 

Οι αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, περιλαμβάνουν: 

� Συντάσσει, ελέγχει την υλοποίηση και εγκρίνει τις δαπάνες και τη διάθεση των πιστώσεων του Π/Υ του Δήμου 

� Υποβάλλει Τριμηνιαίες Εκθέσεις Κατάστασης Εσόδων - Εξόδων και Αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Π/Υ του 

Δήμου, με ταυτόχρονη δημοσίευσή τους στην ιστοσελίδα του Δήμου 

� Μελετά την ανάγκη συνάψεως δανείων και καταρτίζει τους όρους τους  

� Εισηγείται την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών 

� Αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών  

� Αποφασίζει για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών 

και εκτέλεσης έργων σε επείγουσες περιπτώσεις  

� Καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη και κατακυρώνει δημοπρασίες, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, ενώ δύναται να συγκροτεί Επιτροπές για τη διεξαγωγή και την αξιολόγησή τους  

� Προελέγχει τον απολογισμό 

� Αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και την ανάθεση παροχής γνωμοδοτήσεων, που 

απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία, εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία  

� Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές, για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την 

κατάργηση δίκης μέχρι ποσού 30.000 ευρώ και την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και μέσων  

� Εισηγείται τα Σχέδια Κανονιστικών Αποφάσεων και το Ετήσιο Σχέδιο Διαχείρισης και Αξιοποίησης της 

Περιουσίας του Δήμου  

� Αποφασίζει για ζητήματα Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  

 

1.2.1.4.3. Επιτροπή  Ποιότητας Ζωής  

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο. Συνιστάται σε δήμους άνω των 10.000 

κατοίκων και ασκεί τις αρμοδιότητες του Δήμου σχετικά με τη: 

• ποιότητα ζωής 

• χωροταξία 

• πολεοδομία 

• προστασία του περιβάλλοντος  

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων αποτελείται από τα επτά μέλη. 

Οι συνεδριάσεις της επιτροπής είναι δημόσιες και γίνονται στο δημοτικό κατάστημα. Οι αποφάσεις της 

Επιτροπής δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του δήμου, με ευθύνη του Προέδρου της. 

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010, περιλαμβάνουν: 
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� Θέματα πολεοδομικού χαρακτήρα όπως καθορισμού χρήσεων γης, ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής 

οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών, 

αναπλάσεως περιοχών κ.α. 

� Θέματα προστασίας περιβάλλοντος 

� Σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 (Ρύθμιση κυκλοφορίας) του Κ.Δ.Κ. 

� Θέματα χωροθέτησης κοιμητηρίων & κέντρων αποτέφρωσης νεκρών 

� Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καθώς και την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων 

� Χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής 

� Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων 

 

1.2.1.4.4.   Εκτελεστική Επιτροπή  

Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι συλλογικό συντονιστικό και εκτελεστικό όργανο του Δήμου που παρακολουθεί 

την εφαρμογή της δημοτικής πολιτικής σε όλους τους τομείς. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή συνιστάται σε όλους τους δήμους που έχουν περισσότερους από έναν Αντιδημάρχους. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων αποτελείται από τον Δήμαρχο- ως πρόεδρο και τους 4 

Αντιδημάρχους ως μέλη 

Η Εκτελεστική Επιτροπή, σύμφωνα με τα άρθρα 63, 84 και 106 του Ν. 3852/2010: 

� Παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 

� Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των Υπηρεσιών κατά τη κατάρτιση του Π/Υ και έχει την ευθύνη για 

την πιστή εκτέλεση του Π/Υ 

� Εισηγείται το προσχέδιο του Π/Υ και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης προς την Οικονομική Επιτροπή 

� Συντονίζει την κατάρτιση, παρακολουθεί την εκτέλεση και εισηγείται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

� Καταρτίζει, εισηγείται και υλοποίει το Τεχνικό Πρόγραμμα 

� Εισηγείται τα σχέδια: 

i. Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας   

ii. Κανονισμού μέτρησης και αξιολόγησης της απόδοσης των δημοτικών υπηρεσιών 

iii. Χάρτας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων δημοτών και κατοίκων  

iv. Κανονισμού Πληροφόρησης των πολιτών 

v. Κανονισμού διαβούλευσης 

vi. Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Φυσικών Καταστροφών 

vii. Οδηγού του Δημότη 

� Παρακολουθεί, αξιολογεί και συντονίζει τη δράση των Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δήμου 

� Διοικεί το Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο 

� Εισηγείται τον ορισμό υπάλληλων για τη: 

o γραμματειακή εξυπηρέτηση των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων και του εκπροσώπου της 

τοπικής κοινότητας 

o στελέχωση των υπηρεσιών που εδρεύουν σε τοπικές κοινότητες 
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o παροχή «διοικητικής βοήθειας» 

� Εισηγείται τη διάθεση κατάλληλων χώρων και εξοπλισμού στις τοπικές κοινότητες 

 

1.2.1.4.5.   Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης  

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης είναι όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες.  Η Δημοτική Επιτροπή 

Διαβούλευσης του Δήμου Αλιάρτου- Θεσπιέων αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:  

1. Δήμαρχος Αλιάρτου - Θεσπιέων: Γεώργιο Ντασιώτη ως Πρόεδρο Επιτροπής Διαβούλευσης  

2. Σύλλογος εργαζομένων Δήμου Αλιάρτου 

3. Εμπορικός Σύλλογος Αλιάρτου 

4. Σωματείο Οικοδόμων  

5. Πολιτιστικός Σύλλογος Υψηλάντη 

6. Σύλλογος φιλοπρόοδων Άσκρης 

7. Σύλλογος Ευαγγελίστριας 

8. Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Θεσπιέων  

9. Σύλλογος Γονέων Σωληναρίου 

10. Πολιτιστικός – Περιβαλλοντικός Σύλλογος Θεσπιέων  

11. Σύλλογος Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας  

12. ΑΓΕΒ Βοιωτίας  

13. Κοινό των Βοιωτών 

14. Πολιτιστικός Χορευτικός Σύλλογος Μαζίου «ΚΙΣΣΟΥΣΑ» 

15. Σύλλογος Γυναικών Αλιάρτου 

16. Σύλλογος Γονέων Α/θμιας εκπ/σης Δημ. Ενότητας Αλιάρτου 

17. Περιβαλλοντικός Σύλλογος Αλιάρτου  

18. Αγροτικός συνεταιρισμός Θεσπιών 

19. Αγροτικός Συνεταιρισμός Αλιάρτου 

20. Δέκα (10) Πολίτες του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων 

Η διάρκεια της θητείας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη. 

Οι συνεδριάσεις της επιτροπής είναι δημόσιες, με την Επιτροπή να συνεδριάζει υποχρεωτικά πριν από τη 

σύνταξη των προσχεδίων του Π/Υ και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης. 

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 3852/2010: 

� Γνωμοδοτεί για τα Αναπτυξιακά Προγράμματα, τα Προγράμματα Δράσης, το Επιχειρησιακό και το Τεχνικό 

Πρόγραμμα του Δήμου και για τα θέματα που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον 

δήμαρχο 

� Διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες 

εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ. 

� Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και την επίλυσή τους καθώς και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του Δήμου 

� Παρουσιάζει τις προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης με τους πολίτες 

Στο δήμο μέχρι σήμερα έχει συγκροτηθεί και λειτουργεί η  Επιτροπή Παιδείας.  
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1.2.1.4.6.   Δήμαρχος  

Ο Δήμαρχος, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Καλλικράτη, «προασπίζει τα τοπικά συμφέροντα, κατευθύνει τις 

δράσεις του δήμου για την υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης, διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας και 

ασκεί τα καθήκοντά του με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας». 

Ο Δήμαρχος, με βάση τα άρθρα 58, 62, 83 και 178 του Προγράμματος Καλλικράτη, ασκεί τις παρακάτω 

αρμοδιότητες: 

� Προεδρεύει της Εκτελεστικής Επιτροπής και συντονίζει την υλοποίηση των αποφάσεών της 

� Εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής. Μπορεί να αποφασίζει και για θέματα αρμοδιότητας της Οικονομικής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 

όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων 

από την αναβολή λήψης απόφασης 

� Ορίζει τους Αντιδημάρχους και ασκεί τις αρμοδιότητές τους όταν απουσιάζουν ή κωλύονται 

� Μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του στους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων και 

να συνιστά Ομάδες Εργασίας και Ομάδες Διοίκησης Έργου 

� Εκπροσωπεί το δήμο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή 

� Υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει ο Δήμος 

� Συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής  

� Εκδίδει τις πράξεις για διορισμό, υπηρεσιακές μεταβολές και άσκηση πειθαρχικού ελέγχου του προσωπικού 

του Δήμου 

� Εκδίδει τις άδειες που προβλέπονται από τις αρμοδιότητες του Δήμου καθώς και τα πιστοποιητικά / 

βεβαιώσεις των δημοτών 

� Συμμετέχει στη Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης και σε συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 

 

1.2.1.4.7.  Συμβούλιο Δημοτικής / Τοπικής Κοινότητας και Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής 

κοινότητας   

Όργανα διοίκησης των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Προγράμματος Καλλικράτης, το Συμβούλιο και ο Πρόεδρος του συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας ή ο Εκπρόσωπος 

της Τοπικής Κοινότητας (για τοπικές κοινότητες μέχρι τριακόσιους (300) κατοίκους).  

Πίνακας 25: Τα συμβούλια Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων Δ. Αλιάρτου - Θεσπιέων 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΜΕΛΗ 

ΔΑΡΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΘΩΜΑΪΣ  

ΛΑΜΠΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΣΑΓΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

Δ.Κ. Αλιάρτου 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  

ΜΠΕΤΧΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

ΚΑΤΑΛΕΙΦΟΥ ΙΟΥΛΙΑ Τ.Κ. Πέτρας 

ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
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ΤΑΚΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ Τ.Κ. Σωληναρίου 

ΤΑΝΤΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τ.Κ. Υψηλάντου 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΡΟΥΣΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

ΜΠΑΜΠΟΥΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ Τ.Κ. Άσκρης 

ΜΟΥΣΟΥΡΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 

ΧΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

ΠΑΠΑΔΟΜΑΡΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  Τ.Κ. Θεσπιών 

ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

ΓΡΙΛΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τ.Κ. Λεονταρίου 

ΧΑΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  

ΔΡΙΤΣΑ ΑΝΘΟΥΛΑ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

ΠΟΚΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ  Τ.Κ. Μαυρομματίου 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ  

Πηγή: Ιδία Επεξεργασία 

 

Οι αρμοδιότητες του Πρόεδρου ενός συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας, σύμφωνα με τα άρθρα 82 και 85 του 

Νόμου Καλλικράτη, είναι: 

� Εισηγείται θέματα της αρμοδιότητάς του και εκτελεί τις αποφάσεις του Τοπικού Συμβουλίου  

� Μεριμνά για την καλή κατάσταση του δικτύου εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας της τοπικής 

κοινότητας και εποπτεύει τις εργασίες συντήρησης, υποβάλλοντας υπόμνημα προς την Τεχνική Υπηρεσία 

για το είδος των εργασιών, το τόπος και το χρόνο που έγιναν 

� Λαμβάνει μέτρα για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης και σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις αναθέτει την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης ζημιών μικρής κλίμακας 

� Μεριμνά για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων 

� Μεριμνά για την αποκατάσταση ζημιών και την καλή λειτουργία του δικτύου δημοτικού φωτισμού 

� Μεριμνά για την καλή κατάσταση και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών 

� Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία, τη συντήρηση και την ευταξία του κοιμητηρίου της τοπικής 

κοινότητας, προεγκρίνει την κατασκευή οικογενειακών τάφων και λοιπών ταφικών μνημείων και εκδίδει 

τις άδειες ταφής, παράτασης ταφής και ανακομιδής οστών 

� Καταγράφει τα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση φυσικών 

καταστροφών και είναι υπεύθυνος της ομάδας πυρασφάλειας της τοπικής κοινότητας.  

� Συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα του Δήμου για την κατάρτιση του Σχεδίου πρόληψης πυρκαγιών και 

άλλων φυσικών καταστροφών 

� Είναι υπεύθυνος για την προστασία της δημοτικής περιουσίας στα όρια της τοπικής κοινότητας και 

αναφέρει τυχόν ζημίες ή προσβολές των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων του δήμου 

� Ενεργεί πληρωμές από την πάγια προκαταβολή 
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� Συγκαλεί την ετήσια συνέλευση κάτοικων και φορέων της τοπικής κοινότητας 

Οι εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων στο Δ. Αλιάρτου- Θεσπιέων καταγράφονται στον επόμενο Πίνακα. 

Πίνακας 26: Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων Δ. Αλιάρτου - Θεσπιέων 

Τοπική Κοινότητα Ονοματεπώνυμο  

Τ.Κ.Ευαγγελιστρίας ΠΙΣΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Τ.Κ. Νεοχωρίου 

Θεσπιών 
ΣΤΑΘΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

Πηγή: Ιδία Επεξεργασία 

 

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Ιδία Επεξεργασία 

 

 

1.2.2.   Οργανόγραμμα Υπηρεσιών Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων  

Σύμφωνα με τον Ν 3852/2010 και το Πρόγραμμα Καλλικράτης  δημιουργήθηκε ο Δήμος Αλιάρτου  και με 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Αλιάρτου 
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(ΦΕΚ 2232/Β/04.10.2011). Στη συνέχεια και  βάσει περαιτέρω διοικητικών διαδικασιών, το 2014, εκδόθηκε το ΦΕΚ 

25/Α/2014 περί μετονομασίας του Δήμου Αλιάρτου σε Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων. 

Με βάση τον παραπάνω ΟΕΥ, στο Οργανόγραμμα των Υπηρεσιών συγκαταλέγονται οι ακόλουθες οργανικές 

μονάδες με διάκριση αυτών  σε Τμήματα, Γραφεία κ.ο.κ.  

 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

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

μονάδες ομαδοποιημένες σε ενότητες συναφούς σκοπού και αντικειμένου : 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

1. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

i. Γραφείο Δημάρχου 

ii. Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων 

iii. Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας 

iv. Γραφείο Υποστήριξης πολιτικών οργάνων 

2. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

i. Γραφείο Προγραμματισμού ανάπτυξης & Οργάνωσης 

ii. Γραφείο Τεχνολογιών πληροφορικής & Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) 

iii. Γραφείο Διαύγειας – Διαφάνειας 

3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

4. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

i. Γραφείο Αγροτικής – Ζωικής παραγωγής και Αλιείας 

ii. Γραφείο Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών δραστηριοτήτων 

iii. Γραφείο Απασχόλησης και Τουρισμού 

5. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ –ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

i. Γραφείο Κοινωνικής πολιτικής και πολιτικών ισότητας των φύλλων 

ii. Γραφείο εφαρμογής προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας 

iii. Γραφείο πολιτικών ισότητας των φύλλων 

iv. Γραφείο Προστασίας και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας 

v. Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης  

6. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

7. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

i. Γραφείο προϋπολογισμού, λογιστηρίου, προμηθειών, περιουσίας 

8. ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΤΑΜΕΙΟΥ 

i. Γραφείο Εσόδων 

ii. Γραφείο Ταμείου 

9. ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ 
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10. ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

i. Γραφείο Δημοτικής κατάστασης 

ii. Γραφείο Ληξιαρχείου 

iii. Γραφείο πρωτοκόλλου 

11. ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 

i. Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού-μητρώων & διαδικασιών προσωπικού 

ii. Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας 

iii. Γραφείο Αλλοδαπών & Μετανάστευσης 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

12. ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

i. Γραφείο περιβάλλοντος – Διαχείρισης κοιμητηρίου- δημοτικών σφαγείων και πρασίνου 

ii. Γραφείο καθαριότητας & ανακύκλωσης  

iii. Γραφείο Πολιτικής Προστασίας 

13. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ &  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

i. Γραφείο Μελέτης & εκτέλεσης έργων 

ii. Γραφείο Συγκοινωνιών & κυκλοφορίας 

iii. Γραφείο σε θέματα εγκαταστάσεων & αδειοδοτήσεων 

iv. Γραφείο Πολεοδομίας 

14. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

i. Γραφείο Ύδρευσης –Αποχέτευσης 

ii. Γραφείο συντήρησης , επισκευής και βελτίωσης ηλεκτροφωτισμού και εξοικονόμησης ενέργειας 

iii. Συντήρησης – επισκευής & κίνησης οχημάτων μηχανοστασίου 

 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Οι Αποκεντρωμένες  Υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες στην έδρα της Δημοτικής Ενότητας Θεσπιών και 

εξυπηρετούν τις τοπικές κοινότητες της ενότητας και περιλαμβάνουν υπηρεσίες οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε 

αντίστοιχες Διευθύνσεις ή Τμήματα των Κεντρικών Υπηρεσιών του Δήμου. 

 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

1) Γραφείο Διοίκησης –Ληξιαρχείου-Οικονομικών θεμάτων και εξυπηρέτησης του πολίτη Δημοτικής 

Ενότητας Θεσπιών 

2) Γραφείο ΚΕΠ Θεσπιών 

 

Στον ακολούθως παρατιθέμενο διάγραμμα αποτυπώνεται η θεσμοθετημένη τυπική οργανωτική δομή του Δήμου 

Αλιάρτου – Θεσπιέων: 
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ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
∆ΗΜΑΡΧΟΥ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  & 
∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ  

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΤ. ΤΜΗΜΑ 
ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΑΥΤΟΤ. ΤΜΗΜΑ  ΚΟΙΝ. 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ – 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ  
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  &  ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓIΣΤΗΡΙΟΥ,  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, 
ΕΣΟ∆ΩΝ, ΤΑΜΕΙΟΥ 

 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ – 
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ – 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

∆.Ε. ΘΕΣΠΙΕΩΝ   

 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,  
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ,  

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ- ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ 

 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, 
ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, 

Υ∆ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ-
ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ, 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & 
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΠ 
ΘΕΣΠΙΕΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  & 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
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1.2.2.1.  Ανθρώπινο Δυναμικό  

 

Το προσωπικό που υπηρετεί στο Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων, όπως αυτό κατανέμεται στις θεσμοθετημένες και 

λειτουργούσες διοικητικές ενότητες, καταγράφεται στον παρακάτω παρατιθέμενο πίνακα. Στον πίνακα αυτό το 

υπηρετούν προσωπικό διακρίνεται σε μόνιμο (με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου αλλά και με σχέση εργασίας 

Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου) και σε λοιπό προσωπικό (μερικής απασχόλησης, με συμβάσεις έργου, 

αποσπασμένο) αναλόγως του επιπέδου εκπαίδευσης: 

   

Οι θέσεις του μόνιμου προσωπικού του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 

Α. Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) 

Β. Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) 

Γ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) 

Δ. Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) 

Στην τοποθέτηση του Στελεχιακού Δυναμικού του Καλλικρατικού Δήμου, ελήφθησαν υπόψη τόσο η σχετική 

νομοθεσία για θέματα προσωπικού που προβλέπονται από το Ν. 3852/2010 και Ν. 3870/2010, όσο και οι 

ερμηνευτικοί εγκύκλιου του Υπουργείου Εσωτερικών.  

Επιπλέον ελήφθησαν υπόψη οι κρίσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ν. Βοιωτίας με τα οποία ορίζονται οι 

προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων βάσει του  ΟΕΥ του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων.  

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται το προσωπικό του Δήμου:  
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΙΔΟΧ) ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΔ ΙΔ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ ΣΥΝ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ ΣΥΝ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

Αυτοτελές τμήμα υποστήριξης 

Δημάρχου & Πολιτικών Οργάνων 
1* 0 0 0 1* 0 1* 0 0 0 0 0 

Απασχολούνται άτομα με 

παράλληλα καθήκοντα από την 

Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού 

Διεύθυνση Διοικητικών – 

Οικονομικών Υπηρεσιών 
23* 

3 

 
5* 3 10* 8 26* 0 0    

Διαθέτουν άτομα και στα 

αυτοτελή τμήματα 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών – 

Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας 
22 3 4 1 8 12 25 0 0 1  1 ΙΔΟΧ (8μηνη σύμβαση) 

Αυτοτελές τμήμα Προγραμματισμού 

Οργάνωσης, Πληροφορικής & 

Διαφάνειας 

2* 0 1* 0 1* 0 2*      

Απασχολούνται άτομα με 

παράλληλα καθήκοντα από την 

Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού 

Νομική Υπηρεσία - - - - - - - - - - - - Δεν στελεχώνεται 

Αυτοτελές τμήμα Τοπικής 

Οικονομικής Ανάπτυξης 
2* 0 1* 0 1* 0 2*      

Απασχολούνται άτομα με 

παράλληλα καθήκοντα από την 

Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού 

Αυτοτελές τμήμα Κοινωνικής 

Προστασίας – Παιδείας – Πολιτισμού 

& Αθλητισμού 

5* 0 1* 2* 0 2* 5* 0 1 0 0 1 

Απασχολούνται άτομα με 

παράλληλα καθήκοντα από την 

Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού  

και ένα άτομο ΙΔΟΧ με δίμηνη 

σύμβαση 

Αυτοτελές τμήμα Δημοτικής 

Αστυνομίας 
- - - - - - - - - - - - Δεν υφίσταται 
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1.2.2.2.  Επιμόρφωση και κατάρτιση  

Σύμφωνα με τον Κώδικα Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ, η υπηρεσιακή εκπαίδευση είναι δικαίωμα του 

υπαλλήλου. Η εκπαίδευση γίνεται με τη συμμετοχή του υπαλλήλου σε προγράμματα εισαγωγικής εκπαίδευσης, 

επιμόρφωσης, μετεκπαίδευσης και προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης.  Τα προγράμματα 

εκτελούνται στην Ελλάδα ιδίως στο πλαίσιο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) 

ή στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.  

Η υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να μεριμνά για την επιμόρφωση των υπαλλήλων της σε όλη τη διάρκεια της 

σταδιοδρομίας τους ανεξάρτητα από την κατηγορία, τον κλάδο, την ειδικότητα και το βαθμό τους. Η επιμόρφωση 

μπορεί να είναι γενική ή να έχει τη μορφή εξειδίκευσης σε αντικείμενα της υπηρεσίας του υπαλλήλου. Η συμμετοχή 

του υπαλλήλου σε προγράμματα επιμόρφωσης μπορεί να ορίζεται και ως υποχρεωτική. 

 

1.2.2.3.  Αξιολόγηση Εσωτερικής Οργάνωσης του Δήμου   

Η αξιολόγηση της εσωτερικής οργάνωσης του Δήμου, αποτελεί τον συγκερασμό όσων περιγράφονται στα 

ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν οι Διευθυντές και οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών του Δήμου και αφορούν στην 

λειτουργία των Υπηρεσιών τους. Τα ερωτηματολόγια απαντήθηκαν τον Νοέμβριο του 2014, περίοδο εκπόνησης της 

μελέτης «Αξιολόγησης των Δομών και Αναδιοργάνωσης των Υπηρεσιών του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων». 

Ο εντοπισμός των πλεονεκτημάτων, των δυνατοτήτων και των αδυναμιών, οδηγεί και στις προϋποθέσεις 

εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου. 

Η ανάλυση επικεντρώνεται στα λειτουργικά, οργανωτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του εσωτερικού 

περιβάλλοντος του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του. 

Η αξιολόγηση γίνεται για κάθε μία από τις παρακάτω θεματικές ενότητες: 

� Δραστηριότητες και Διαδικασίες 

� Οργάνωση και Συνεργασίες 

� Ανθρώπινο Δυναμικό & Υλικοτεχνική Υποδομή 

� Οικονομικά 

Θεματική Ενότητα: Δραστηριότητες και Διαδικασίες 

Θέματα Εσωτερικής 

Ανάπτυξης 
Προβλήματα & Περιορισμοί Δυνατότητες & Ευκαιρίες 

Δραστηριότητες 

τεχνικών, 

πολεοδομικών και 

περιβαλλοντικών 

υπηρεσιών 

� Εσωτερικές γραφειοκρατικές 

διαδικασίες / αδειοδοτήσεις / εγκρίσεις των 

εμπλεκόμενων υπουργείων και υπηρεσιών 

στα έργα 

� Το εύρος του αντικειμένου της Τεχνικής 

Υπηρεσίας είναι μεγάλο 

� Έλλειψη εξειδικευμένου επιστημονικού 

προσωπικού 

� Υστέρηση της χρήσης νέων τεχνολογιών 

� Χρονοβόρες διαδικασίες και 

� Δυνατότητα βελτίωσης της ποιότητας 

των παραγόμενων έργων μέσω εισαγωγής 

διαδικασιών παρακολούθησης ποιότητας 

και συστημάτων διαχείρισης έργων  

� Άριστη συνεργασία με άλλες 

Υπηρεσίες του Δήμου 

� Δυνατότητες ενίσχυσης της πολιτικής 

ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων διαμέσου 

του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση» 

� Συμμετοχή σε προγράμματα και 
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περιορισμός προσλήψεων 

� Η έλλειψη προσωπικού σε όλες τις 

Υπηρεσίες δημιουργεί σοβαρά προβλήματα 

αποτελεσματικότητας 

� Έλλειψη επιμόρφωσης στις νέες 

τεχνολογίες, λειτουργίας των οχημάτων και 

μηχανημάτων έργου 

πρωτοβουλίες της Ε.Ε. 

� Οι υπηρεσίες έχουν την δυνατότητα 

για άσκηση σε μεγάλο βαθμό όλων των 

σχετικών δραστηριοτήτων (σύνταξη 

μελετών, δημοπράτηση, επίβλεψη έργων, 

συντήρηση υπαρχόντων υποδομών κλπ) με 

τις κατάλληλες συνεργασίες  

Δραστηριότητες 

κοινωνικών και 

πολιτιστικών 

υπηρεσιών 

� Ανάγκη αναβάθμισης των Κοινωνικών 

Υπηρεσιών για την ικανοποίηση των ολοένα 

αυξανόμενων αναγκών κοινωνικής 

φροντίδας για μεγάλο μέρος του 

πληθυσμού του δήμου  

� Έλλειψη εξειδικευμένου επιστημονικού 

προσωπικού που δημιουργεί ζωτικά 

προβλήματα στην λειτουργία των 

υπηρεσιών και κυρίως της Κοινωνικής 

Υπηρεσίας 

� Έλλειψη ερευνών σε τοπικό επίπεδο για 

την καταγραφή αναγκών και ιεράρχηση 

προτεραιοτήτων 

� Περικοπές υφιστάμενων 

επιχορηγήσεων από κεντρικούς φορείς ή 

καθυστερήσεις στη ροή των επιχορηγήσεων  

� Μη αξιοποίηση των εθνικών και 

ευρωπαϊκών κονδυλίων  

� Ενεργοποίηση του ρόλου της 

Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Αλιάρτου 

� Ενεργοποίηση του ρόλου των Σχολικών 

Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

� Η λειτουργία σε καλά επίπεδα Δομών 

Κοινωνικών Δραστηριοτήτων και της 

Υποστήριξης Ευπαθών Κοινωνικών 

Ομάδων, αποτελεί τη βάση για την 

περαιτέρω οργάνωση και ανάπτυξή τους. 

� Αξιοποίηση νέου ΕΣΠΑ και ειδικότερα 

στον τομέα αντιμετώπισης της φτώχειας, 

της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού 

� Δυνατότητες ανάπτυξης δικτύου 

συνεργασιών σε τοπικό, περιφερειακό και 

εθνικό επίπεδο. 

� Δυνατότητες αξιοποίησης διακρατικών 

προγραμμάτων στον Τομέα Αθλητισμού 

και Πολιτισμού  

Δραστηριότητες 

υπηρεσιών 

οικονομικής 

ανάπτυξης και 

απασχόλησης 

� Ανάγκη σύστασης και λειτουργίας 

υπηρεσιών για θέματα Τοπικής Ανάπτυξης 

� Έλλειψη οργανωμένης μονάδας 

Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

� Μη αξιοποίηση των εθνικών και 

ευρωπαϊκών κονδυλίων  

� Λειτουργία Γραφείου 

Απασχόλησης στο Δήμο 

� Ανάπτυξη συνεργασιών με 

ευρύτερους φορείς της 

Αυτοδιοίκησης (ΚΕΔΕ, ΕΕΤΑΑ, 

ΕΝΠΕ κλπ) 

Δραστηριότητες 

οριζόντιων και 

υποστηρικτικών  

υπηρεσιών 

� Ανάγκη καταπολέμησης της 

γραφειοκρατίας με στόχο την απλούστευση 

και επιτάχυνση των διοικητικών 

διαδικασιών και συναλλαγών με τους 

πολίτες 

� Έλλειψη διαδικασιών παρακολούθησης 

και αξιολόγησης της λειτουργίας των 

υπηρεσιών 

� Δυνατότητα καλύτερου 

προγραμματισμού 

� Βελτίωση της αποδοτικότητας και της 

αποτελεσματικότητας της Οικονομικής 

Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας 

Προγραμματισμού του Δ. Αλιάρτου – 

Θεσπιέων  

� Βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής 
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� Οι αδυναμίες στοχοθεσίας, 

παρακολούθησης και μέτρησης των 

αποτελεσμάτων και αξιολόγησης της 

απόδοσης και της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών από τους 

οργανισμούς της Δημόσιας Διοίκησης  

� Έλλειψη προσωπικού 

� Έλλειψη καταγραφής αναγκών 

κατάρτισης και αναβάθμισης των 

προσόντων και των δεξιοτήτων του 

υφιστάμενου προσωπικού 

� Έλλειψη χώρου και κατάλληλου 

εξοπλισμού 

μέσω συγχρηματοδοτούμενων έργων 

� Οι δυνατότητες αξιοποίησης των Νέων 

Τεχνολογιών  

 

Διαδικασίες διοίκησης 

� Ανάγκη βελτίωσης των διαδικασιών 

προγραμματισμού, παρακολούθησης και 

αξιολόγησης της λειτουργίας του Δήμου 

� Έλλειψη διατύπωσης συγκεκριμένων 

ρεαλιστικών στόχων ανά υπηρεσία 

� Ανάγκη για ταχύτερη λήψη αποφάσεων 

από αιρετούς 

� Ανάγκη αύξησης των γνώσεων των 

αιρετών στα αντικείμενα και θεματικά πεδία 

ενασχόλησης των υπηρεσιών του Δήμου 

� Σαφέστερος καθορισμός αρμοδιοτήτων 

και υποχρεώσεων ανάμεσα στις υπηρεσίες 

� Δυνατότητα αξιοποίησης δεικτών 

αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας 

για τη βελτίωση της διοίκησης των 

υπηρεσιών του Δήμου 

� Ύπαρξη νέου Οργανισμού Εσωτερικής 

Υπηρεσίας με αποσαφήνιση των 

αρμοδιοτήτων και των ρόλων των 

Τμημάτων / Γραφείων του Δήμου 

� Δυνατότητα αξιοποίησης των δράσεων 

του ΕΣΠΑ 2007-2013 και ΕΣΠΑ 2014 -2020 

που στοχεύουν στη βελτίωση της 

διοικητικής ικανότητας της δημόσιας 

διοίκησης. 

� Προγράμματα / Ημερίδες κατάρτισης - 

επιμόρφωσης των αιρετών σε θέματα 

οργάνωσης, λειτουργίας, νομικού πλαισίου 

των Ο.Τ.Α. που προσφέρονται από το 

Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την 

Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και 

Αυτοδιοίκησης 

Διαδικασίες που 

βελτιώνουν της σχέση 

του Δήμου με την 

κοινωνία και τον 

πολίτη 

� Ανάγκη αύξησης της ανταπόκρισης των 

Τμημάτων / Γραφείων του Δήμου Αλιάρτου - 

Θεσπιέων στις ανάγκες των πολιτών 

� Έλλειψη οικονομικών πόρων και 

ανθρώπινου δυναμικού, έχει ως συνέπεια 

να δείχνει τον Δήμο αναξιόπιστο σε πολλούς 

τομείς δραστηριότητας 

� Έλλειψη ερευνών σε τοπικό επίπεδο για 

την καταγραφή αναγκών και ιεράρχηση 

� Δυνατότητες ανάπτυξης διαδικασιών 

διαχείρισης αιτημάτων και παράπονων 

πολιτών και αξιολόγησης των Τμημάτων / 

Γραφείων του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων 

από τους δημότες 

� Δυνατότητα ανάπτυξης εφαρμογής για 

την ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων / 

παραπόνων στην ιστοσελίδα του Δήμου 

Αλιάρτου – Θεσπιέων  
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προτεραιοτήτων  � Ενεργή συμμετοχή των πολιτών στα 

κοινά του Δήμου μέσω του Προγράμματος 

Καλλικράτης και τη συμμετοχή στις νέες 

επιτροπές και τα Ν.Π. 

� Άμεση πρόσβαση, ενημέρωση και 

πληροφόρηση των πολιτών για τις 

αποφάσεις των Συμβουλίων Δημοτικών / 

Τοπικών Κοινοτήτων, του Δημοτικού 

Συμβουλίου και των επιτροπών του Δήμου 

μέσω της ανάρτησης στο Πρόγραμμα 

Διαύγεια 

� Ουσιαστική λειτουργία των θεσμών 

της Επιτροπής Διαβούλευσης και των 

λοιπών επιτροπών με την συμμετοχή 

εκπροσώπων των κατοίκων 

Κρίσιμα ζητήματα 

� Η διασφάλιση του δημόσιου κοινωνικού χαρακτήρα των παρεχόμενων υπηρεσιών  

� Διασφάλιση της βιώσιμης λειτουργικότητας των δημοτικών υποδομών (σχολικά κτίρια, εγκαταστάσεις 

αθλητισμού, πολιτισμού, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών κλπ)  

� Ενίσχυση της στελέχωσης των Τμημάτων για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη διεκπεραίωση των 

εργασιών και την καλύτερη παροχή υπηρεσιών 

� Έλλειψη συντονισμού μεταξύ των Τμημάτων / Γραφείων του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων και του προσωπικού του 

Δήμου 

� Ελλείψει επαρκούς αριθμού και εξειδικευμένου προσωπικού 

� Ανάγκη βελτίωσης των διαδικασιών προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της λειτουργίας του 

Δήμου 

� Εκπόνηση προωτογενών ερευνών για την καταγραφή αναγκών και ιεράρχηση προτεραιοτήτων στην Παιδεία, στον 

Κοινωνικό, Πολιτιστικό και Αθλητικό Τομέα. 

� Ανάπτυξη Συνεργασιών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και ενίσχυση της συνεργασίας στην 

υλοποίηση προγραμμάτων σε θέματα Παιδείας, στον Κοινωνικό, Πολιτιστικό και Αθλητικό Τομέα. 

� Ανάπτυξη Κοινωνικών Αλληλέγγυων Υποδομών και Παρεμβάσεων για την υποστήριξη κοινωνικά κα οικονομικά 

ασθενέστερων ομάδων του πληθυσμού και την διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. 

� Ανάπτυξη δημοτικών υπηρεσιών υποστήριξης και ενημέρωσης των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων 
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Θεματική Ενότητα: Οργάνωση και Συνεργασίες 

Θέματα Εσωτερικής 

Ανάπτυξης 
Προβλήματα & Περιορισμοί Δυνατότητες & Ευκαιρίες 

Δομές (όργανα και 

υπηρεσίες) 

� Ανάγκη αναδιοργάνωσης των 

Νομικών Προσώπων του Δήμου 

Αλιάρτου – Θεσπιέων 

� Ελλιπής άσκηση ορισμένων 

αρμοδιοτήτων λόγω του 

περιορισμένου προσωπικού. 

� Έλλειψη μόνιμου μηχανισμού 

κατάρτισης του προσωπικού. 

� Έλλειψη Νομικής Υπηρεσίας 

� Η συγχώνευση (με βάση το Πρόγραμμα 

Καλλικράτης) των Νομικών Προσώπων των 

πρώην Δήμων Αλιάρτου και Θεσπιέων 

� Η εμπειρία των υπηρεσιών 

� Οι δυνατότητες αξιοποίησης των Νέων 

Τεχνολογιών 

� Αξιοποίηση του νέου ΕΣΠΑ (ΕΠ Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης  

Συστήματα 

διαχείρισης και 

λειτουργίας 

� Έλλειψη ενός κοινού πλαισίου 

προγραμματισμού που 

διακατέχει όλες τις βαθμίδες 

Διοίκησης. 

� Έλλειψη σαφών σχεδίων δράσης 

ανά Διεύθυνση. 

� Η έλλειψη διατύπωσης 

συγκεκριμένων ρεαλιστικών 

στόχων ανά υπηρεσία. 

� Η διαδικασία σύνταξης του ΕΠ και των ΕΠΔ 

μπορεί να αποτελέσει μια καλή βάση 

� Δυνατότητα εφαρμογής συστημάτων 

διαχείρισης της ποιότητας  των παρεχόμενων 

υπηρεσιών (ISO) 

� Ύπαρξη πιστοποίησης της διαχειριστικής 

επάρκειας του Δήμου για την ανάληψη 

συγχρηματοδοτούμενων έργων από το ΕΣΠΑ 

2007-2014 – ΕΣΠΑ 2014 -2020 

� Δυνατότητα μοντελοποίησης διαδικασιών 

(π.χ Ανάπτυξη πρότυπων τευχών δημοπράτησης) 

Συνεργασίες και 

Δικτύωση του Δήμου 

με άλλους φορείς 

� Έλλειψη συστηματικής 

συνεργασίας με όμορους Δήμους 

για τη διάχυση της γνώσης και 

της πληροφόρησης. 

� Η συμμετοχή του Δήμου σε 

Δίκτυα συνεργασιών (Εθνικών, 

Ευρωπαϊκών) δεν έχει επιφέρει 

την αναμενόμενη τεχνογνωσία 

και εμπειρία εντός των 

Υπηρεσιών. 

� Έλλειψη οργανωμένης μονάδας 

για την αξιοποίηση του ΕΣΠΑ και 

των Ευρωπαϊκών 

χρηματοδοτικών εργαλείων. 

� Ενίσχυση της εξωστρέφειας και ανάπτυξη 

στενής συνεργασίας με τους γειτονικούς Δήμους 

Θήβας και Λιβαδειάς  

� Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για δικτύωση 

και συνεργασίες 

� Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για 

των ανάπτυξη συνεργασιών με Δήμους τόσο του 

Ελλαδικού όσο και του Ευρωπαϊκού χώρου 

Κρίσιμα ζητήματα 

� Ανάγκη αναδιοργάνωσης των Νομικών Προσώπων του Δήμου Αλιάρτου 

� Ενίσχυση της εξωστρέφειας και ανάπτυξη στενής συνεργασίας με τους γειτονικούς ΟΤΑ 

� Εφαρμογή συστημάτων προγραμματισμού, ποιότητας και διαχείρισης έργων. 
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� Εκπόνηση ετήσιων σχεδίων Δράσης ανά Διεύθυνση και εφαρμογή μεθόδων στοχοθεσίας 

� Επανεξέταση διαδικασιών προμηθειών και ενσωμάτωση διαδικασιών ηλεκτρονικών προμηθειών. 

� Διεύρυνση διαδικασιών αμφίδρομης επικοινωνίας και συμμετοχής των πολιτών. 

 

Θεματική Ενότητα: Ανθρώπινο Δυναμικό και Υλικοτεχνική Υποδομή 

Θέματα Εσωτερικής 

Ανάπτυξης 
Προβλήματα & Περιορισμοί Δυνατότητες & Ευκαιρίες 

Ανθρώπινο δυναμικό 

� Υπάρχει σημαντικό πρόβλημα λόγω 

έλλειψης προσωπικού  

� Ανάγκη αναβάθμισης των γνώσεων και 

της ενημέρωσης - επιμόρφωσης του 

ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα Διοίκησης, 

νέας νομοθεσίας, νέων κανονισμών και 

τεχνολογιών, ευαισθητοποίησης στα 

σύγχρονα προβλήματα 

� Ανάγκη αύξησης του αριθμού του 

προσωπικού ΠΕ και ΤΕ με σύγχρονες 

ειδικότητες, βάση των προβλεπόμενων στον 

νέο Ο.Ε.Υ. θέσεων  

� Αξιοποίηση προγραμμάτων 

επιμόρφωσης και κατάρτισης του 

Προσωπικού 

� Νέος ΟΕΥ με βελτιστοποίηση της 

απόδοσης  

Εξοπλισμός 

� Ο πάσης φύσεως εξοπλισμός των 

υπηρεσιών χρειάζεται συντήρηση και ανά 

περίπτωση αναβάθμιση, επέκταση, 

συμπλήρωση ή αντικατάσταση  

 

� Μέγιστη αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων που προσφέρει ο 

υπάρχων Η/Μ εξοπλισμός  

� Αναβάθμιση του υπάρχοντος 

εξοπλισμού μέσω 

συγχρηματοδοτούμενων έργων 

� Νέο ΕΣΠΑ «έξυπνη» συνεργασία  

Μηχανοργάνωση / 

ΤΠΕ 

� Αναβάθμιση και επέκταση 

συστημάτων Η/Υ και προμήθεια νέου 

λογισμικού. 

� Ελλιπής διαλειτουργικότητα των 

συστημάτων 

� Εξασφάλιση εξειδικευμένου 

προσωπικού για την εφαρμογή των  ΤΠΕ. 

� Έλλειψη ενημέρωσης του 

προσωπικού του Δήμου για τις 

υπάρχουσες και λειτουργούσες ΤΠΕ. 

� Ανάγκη περαιτέρω αξιοποίησης των Τ.Π.Ε 

για τη βελτίωση της παραγωγικότητας 

� Έχουν υλοποιηθεί και 

υλοποιούνται σημαντικά έργα ΤΠΕ 

στο Δήμο. 

� Η ύπαρξη της βασικής 

υποδομής για την ανάπτυξη νέων 

πληροφοριακών συστημάτων και 

λειτουργιών. 
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Κτιριακές 

εγκαταστάσεις 

� Ανάγκη βελτίωσης των κτιριακών 

εγκαταστάσεων του Δήμου 

� Ανάγκη για επέκταση των χώρων 

εργασίας ορισμένων Τμημάτων / Γραφείων 

του Δήμου 

Σημαντικός αριθμός κτιριακών 

εγκαταστάσεων είναι ιδιόκτητος 

(ποσοστό 90%) 

Κρίσιμα ζητήματα 

� Ιεράρχηση προτεραιοτήτων για την κάλυψη των αναγκών σε στελεχιακό δυναμικό 

� Εκπόνηση ολοκληρωμένου προγράμματος εκπαίδευσης και αναβάθμισης των προσόντων του προσωπικού 

ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του τομέα εργασίας. 

� Ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων με στόχο την απλοποίηση 

εσωτερικών διαδικασιών. 

� Αναβάθμισης των γνώσεων του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου και συμμετοχή σε προγράμματα 

επιμόρφωσης-ενημέρωσης ,  

� Βελτίωση – συντήρηση – εκσυγχρονισμός – φύλαξη  κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου 

 

Θεματική Ενότητα: Οικονομικά 

Θέματα Εσωτερικής 

Ανάπτυξης 
Προβλήματα & Περιορισμοί Δυνατότητες & Ευκαιρίες 

Έσοδα  

� Έλλειψη μηχανισμού είσπραξης και μη 

βεβαίωσης εσόδων  

� Περιορισμένα έσοδα 

� Δυνατότητα βελτίωση των έσοδα 

Δαπάνες 

� Περιορισμένη δυνατότητα τεκμηρίωσης 

και τεχνικής, επιστημονικής επεξεργασίας 

των προτάσεων που πρέπει να υποβληθούν 

σε Κοινοτικά προγράμματα και 

πρωτοβουλίες για την απόκτηση πρόσθετων 

πόρων   

� Συγκράτηση λειτουργικών δαπανών 

Δημοτική περιουσία 

� Ανάγκη αξιοποίησης της περιουσίας του 

Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων  

� Συμμετοχή ιδιωτών μέσω έργων 

Σ.Δ.Ι.Τ. στην αξιοποίηση της περιουσίας 

του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων  

Οικονομική 

βιωσιμότητα  

� Οφειλές από συνενούμενους Δήμους  

Kρίσιμα ζητήματα 

Ανάγκη αξιοποίησης της περιουσίας του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων  
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1.2.2.4  Καταγραφή της κινητής & ακίνητης περιουσίας του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων    

Η ακίνητη περιουσία των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ είναι δυνατό να ταξινομηθεί, με βάση τα λειτουργικά της 

χαρακτηριστικά σε τέσσερις κατηγορίες: 

1. Κτίρια και επαγγελματικοί χώροι που χρησιμοποιούνται από τις δημοτικές υπηρεσίες ως χώροι γραφείων, 

αποθήκες , συνεργεία κλπ. Η λειτουργικότητα, τα κόστη συντήρησης και επισκευών, που συνδέονται με τη 

χρήση, την παλαιότητα και το είδος του ακινήτου (διατηρητέα) και το ύψος του ενοικίου, αν πρόκειται για 

μίσθωση, αποτελούν τους βασικούς παράγοντες αξιολόγησης. 

2. Δημοτικά κτίρια και εγκαταστάσεις με συγκεκριμένες χρήσεις, μέσω των οποίων παρέχονται υπηρεσίες 

στους πολίτες π.χ. αθλητικά κέντρα, πολιτιστικοί χώροι, κοιμητήρια, σχολεία, ΚΑΠΗ, Παιδικοί Σταθμοί κ.α. 

Στην περίπτωση αυτή η επάρκεια, η λειτουργικότητα, η κατανομή ανά δημοτικό διαμέρισμα μαζί με το 

κόστος συντήρησης, αποτελούν τους βασικούς παράγοντες αξιολόγησης. Φυσικά, αν πρόκειται για 

μισθωμένα ακίνητα συνυπολογίζεται το σχετικό μίσθωμα. 

3. Δημοτικά ακίνητα που συνήθως εκμισθώνονται π.χ. μεμονωμένα καταστήματα, οικόπεδα κ.α. Τα έσοδα από 

την αξιοποίησή τους στην περίπτωση αυτή συνιστούν το βασικό κριτήριο αξιολόγησης.   

4. Η τελευταία κατηγορία αφορά του κοινόχρηστους χώρους που είτε εκμισθώνονται είτε για την 

χρησιμοποίησή τους καταβάλλονται τα σχετικά τέλη και δικαιώματα που ορίζονται με απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου π.χ. πλατείες, λαϊκές αγορές, διαφημιστικοί χώροι κ.α. Οι χώροι αυτοί είναι δυνατόν 

να αποφέρουν σημαντικά έσοδα στο Δήμο που θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν ένα τμήμα του 

αναπτυξιακού του προγράμματος. Φυσικά οι κοινόχρηστοι χώροι, ως πράγματα εκτός συναλλαγής, δεν 

μπορούν να αξιοποιηθούν διαφορετικά π.χ. να οικοδομηθούν αλλά η χρησιμοποίησή τους, με βάση τους 

περιορισμούς της νομοθεσίας, συνεπάγεται οικονομικά οφέλη για τον Δήμο.  Στο Παράρτημα 2 του παρόντος 

υπάρχει η καταγεγραμμένη ακίνητη περιουσία όπως κατατέθηκε και επισήμως στο έντυπο καταγραφής της 

ακίνητης περιουσίας στο Δήμο στο σύστημα καταχώρησης της περιουσίας των ΟΤΑ. 

Πίνακας 27: Ακίνητα  του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων 

∆ηµοτική / τοπική 
κοινότητα 

Τύπος ακινήτου 
Έκταση 

ακινήτου (τµ) 
Έτος 

κτίσεως 
Αξία 

αποτίµησης 

Αλίαρτος Οικόπεδο στο Μάζι 500,00 1957 15.000,00 

Αλίαρτος Οικόπεδο για δεξαµενή στη θέση "Πουρνάρι"  168,00 1964 147,84 

Αλίαρτος Οικόπεδο στο Μούλκι Ο.Τ. 28 171,62 1965 2.608,62 

Αλίαρτος Οικόπεδο ∆ηµαρχείου (κτίριο Α/Α 38) 4.660,00 1968 388.113,36 

Αλίαρτος 
Οικόπεδο στο Μάζι στην περιοχή "Μύλος 

Πανουργιου" 
1.909,70 1969 57.000,00 

Αλίαρτος 
Οικόπεδο στο Μάζι στην περιοχή "Μύλος 

Πανουργιου" 
1.252,30 1969 37.500,00 
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∆ηµοτική / τοπική 
κοινότητα 

Τύπος ακινήτου 
Έκταση 

ακινήτου (τµ) 
Έτος 

κτίσεως 
Αξία 

αποτίµησης 

Αλίαρτος Οικόπεδο  στη θέση "Παναγιά"  865,72 1971 22.508,72 

Αλίαρτος Οικόπεδο  στη θέση "Παναγιά" -νεκροταφείο 12.490,55   324.754,00 

Αλίαρτος Οικόπεδο στο Μάζι στη θέση "Παλιοβρύση" 161,50 1978 3.800,00 

Αλίαρτος Γήπεδο τεµ. 12, (Ο.Τ. 72) 30.310,00 1984 1.063.881,00 

Αλίαρτος Οικόπεδο τεµ. 20, Ο.Τ. 97 8.514,00 1985 260.528,40 

Αλίαρτος Οικόπεδο τεµ. 19, Ο.Τ. 97 35,00 1985 1.071,00 

Αλίαρτος Οικόπεδο τεµ. 3, Ο.Τ. 97 1.360,00 1985 41.616,00 

Αλίαρτος Οικόπεδο τεµ. 6, Ο.Τ. 93 4.500,00 1985 137.700,00 

Αλίαρτος Οικόπεδο τεµ. 9, Ο.Τ. 93 3.100,00 1985 94.860,00 

Αλίαρτος Οικόπεδο τεµ. 18, Ο.Τ. 96 670,00 1985 20.502,00 

Αλίαρτος Οικόπεδο τεµ. 16, Ο.Τ. 95 900,00 1985 27.540,00 

Αλίαρτος Οικόπεδο τεµ. 17, Ο.Τ. 96 3.340,00 1985 102.204,00 

Αλίαρτος Οικόπεδο τεµ. 8, Ο.Τ. 93 125,00 1985 3.825,00 

Αλίαρτος Οικόπεδο τεµ. 66, Ο.Τ. 103 695,00 1985 21.267,00 

Αλίαρτος Οικόπεδο τεµ. 24, (Ο.Τ. 103+108) 12.752,00 1985 390.211,20 

Αλίαρτος Οικόπεδο τεµ. 10, (Ο.Τ. 94) 11.357,00 1985 347.524,20 

Αλίαρτος 
Οικόπεδο τεµ. 76, (Ο.Τ. 168) (αντλιοστάσιο 

ύδρευσης + κτίσµατα) 
3.230,00 1985 127.821,25 

Αλίαρτος Οικόπεδο τεµ. 38, (Ο.Τ. 81) 1.488,00 1985 52.228,80 

Αλίαρτος Οικόπεδο τεµ. 40, (Ο.Τ. 81) 1.500,00 1985 52.650,00 

Αλίαρτος Οικόπεδο τεµ. 43, (Ο.Τ. 83) 12.875,00 1985 451.912,50 

Αλίαρτος 
Οικόπεδο τεµ. 78, (Ο.Τ. 102)  (οικία µε Α/Α 10, 

οικία µε Α/Α 11) 
2.253,00 1985 79.000,00 
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∆ηµοτική / τοπική 
κοινότητα 

Τύπος ακινήτου 
Έκταση 

ακινήτου (τµ) 
Έτος 

κτίσεως 
Αξία 

αποτίµησης 

Αλίαρτος 
Οικόπεδο τεµ. 44 (Ο.Τ. 83) (οικίες α/α12 - α/α 30) 

(σύνολο 19 οικίες) 
11.955,00 1985 419.000,00 

Αλίαρτος Οικόπεδο τεµ. 21 (Ο.Τ. 98)  10.344,00 1988 316.526,40 

Αλίαρτος Οικόπεδο τεµ. 22, (Ο.Τ. 76) 12.107,00 1988 370.474,20 

Αλίαρτος Οικόπεδο τεµ. 28, (Ο.Τ. 100) 3.480,00 1988 106.488,00 

Αλίαρτος Οικόπεδο τεµ. 65, (Ο.Τ. 107) - Αστυνοµία 780,00 1988 60.874,97 

Αλίαρτος Οικόπεδο τεµ. 68, (Ο.Τ. 104) 9.557,00 1988 292.444,20 

Αλίαρτος Οικόπεδο τεµ. 69, (Ο.Τ. 105) 7.690,00 1988 235.314,00 

Αλίαρτος Οικόπεδο τεµ. 26, (Ο.Τ. 100) 1.775,00 1988 54.315,00 

Αλίαρτος Οικόπεδο τεµ. 27, (Ο.Τ. 100) 1.505,00 1988 46.053,00 

Αλίαρτος Οικόπεδο τεµ. 67, (Ο.Τ. 103) 1.470,00 1988 44.982,00 

Αλίαρτος Οικόπεδο (βρεφονηπιακός)  (O.T. 100) 2.238,37   64.048,85 

Αλίαρτος Οικόπεδο (Σχολείο Μαζίου) 1.402,41   42.000,00 

Αλίαρτος Οικόπεδο γυµναστηρίου τεµ. 32, (Ο.Τ. 58) 17.075,00   599.332,50 

Αλίαρτος Οικόπεδο  Βιολογικού Καθαρισµού (τεµ 612) 44.469,00   79.243,75 

Αλίαρτος Οικόπεδο Κεντρική Πλατεία Μουλκίου 133,00 2005 24.367,00 

Αλίαρτος Αγορά ακίνητου επεκτ. πλατείας Μουλκίου   2006 10.000,00 

Ευαγγελίστρια Οικόπεδο (σχολείου)     30.302,64 

Ευαγγελίστρια Οικόπεδο (κοινοτικού γραφείου)     3.190,00 

Πέτρα Οικόπεδο στη θέση "Παληοχανο" (µε βρύση) 78,00 1971 2.028,00 

Πέτρα Οικόπεδο στη θέση "Γκουµουραδα" 3.781,68 1971 98.322,38 

Πέτρα Οικόπεδο στη θέση "Παληοχανο" 3.882,60 1971 100.947,60 

Πέτρα Οικόπεδο στη θέση "Μεγάλη Βρύση" 763,45 1971 19.849,70 
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∆ηµοτική / τοπική 
κοινότητα 

Τύπος ακινήτου 
Έκταση 

ακινήτου (τµ) 
Έτος 

κτίσεως 
Αξία 

αποτίµησης 

Πέτρα Οικόπεδο µε βρύση στη θέση "Πολυζου" 730,31 1971 18.988,06 

Πέτρα Νεκροταφείο Πέτρας 1.501,50   39.039,00 

Πέτρα Οικόπεδο (∆ηµοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου) 2.652,00   68.952,00 

Πέτρα 
Οικόπεδο βιολογικού Πέτρας στη θέση 

"Παλιοχανο" 
2.066,82   2.357,39 

Πέτρα 
Οικόπεδο 500τµ , οικισµός Πέτρας , αρ. συµβολ 

5565 
500,00 2009 69.056,00 

Σωληνάρι Οικόπεδο στη θεση Αγ. Γεώργιος 3.000,00 1964 90.000,00 

Σωληνάρι (Αστικό Κτήµα) οικόπεδο στη θέση "Μαυρόγια" 314,54 1972 9.436,20 

Σωληνάρι Οικόπεδο δηµοτ. Καταστήµατος Σωληναρίου  725,64   21.769,20 

Σωληνάρι Οικόπεδο στη θέση "Αλώνια" 11.937,00 1972 358.110,00 

Σωληνάρι Οικόπεδο στη θέση "Αγορά" 971,00 1937 29.130,00 

Σωληνάρι Οικόπεδο (Σχολείου) 2.816,00   84.480,00 

Υψηλάντης Οικόπεδο πλησίον κεντρικής πλατείας 164,00 1966 4.920,00 

Υψηλάντης 
Οικόπεδο παλιάς δεξαµενής  στη θέση 

"Παλιάµπελλο" 
182,00 1984 4.732,00 

Υψηλάντης Οικόπεδο στο "Βαθύρεµα" 902,00 1971 23.453,00 

Υψηλάντης Οικόπεδο  στη θέση «Ακρατου Μανδρια» 960,00 1958 24.960,00 

Υψηλάντης Βρύση µετά περιοχής (Αµπελοχώραφα) 2.140,00   1.562,20 

Υψηλάντης Οικόπεδο στον "Άγιο Νικόλαο" 5.000,00   130.000,00 

Υψηλάντης Οικόπεδο στη θέση "Ρουµάνι" 2.306,91   59.980,00 

Υψηλάντης Οικόπεδο στη θέση "Παναγιά" 5.000,00   130.000,00 

Αλίαρτος Οικόπεδο (1ο ∆ηµοτικό Σχολείο) Ο.Τ. 54 5.500,00   0,01 

Αλίαρτος Οικόπεδο (2ο ∆ηµοτικό Σχολείο) Ο.Τ. 141 3.933,00   0,01 
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∆ηµοτική / τοπική 
κοινότητα 

Τύπος ακινήτου 
Έκταση 

ακινήτου (τµ) 
Έτος 

κτίσεως 
Αξία 

αποτίµησης 

Αλίαρτος Οικόπεδο (Α' Νηπιαγωγείο) 1.128,00 1913 0,01 

Αλίαρτος Οικόπεδο (Γυµνάσιο) Ο.Τ. 76 15.240,00   0,01 

Αλίαρτος Οικόπεδο (Λύκειο) Ο.Τ. 76 7.000,00   0,01 

Πέτρα Οικόπεδο (Κοινοτικό Κατάστηµα) 544,40 1970 0,01 

Υψηλάντης Οικόπεδο Σχολείου 5.364,50   0,01 

Μαυροµάτι  Οικόπεδο για την επέκταση νεκροταφείου  1.495,16 2013 4.000,00 

Αλίαρτος Αγρός στο Μάζι (γέφυρα - Χαρµεια) 410,00 1962 360,80 

Πέτρα Αγρός (Νότιο άκρο του χωριού) 399,00 1975 291,27 

Πέτρα Βοσκότοπος στη θέση "Παλιούρια" 18.493,00 1971 3.374,97 

Πέτρα Αγρός στη θέση "Βρωµοβρύση" 963,00 1971 702,99 

Πέτρα Βοσκότοπος στη θέση "Παλιούρια" 10.200,00   1.861,50 

Πέτρα Αγρός στη θέση "Βιλαωρα" 43.560,00   31.798,80 

Πέτρα Αγρός µε βρύση στη θέση "Αλώνια" (χρησικτησία) 60,840   44.413,20 

Σωληνάρι Βοσκότοπος σαακ τεµ.  97 1.227.062,00 1958 223,94 

Σωληνάρι Βοσκότοπος σαακ τεµ.  208 81.687,00 1958 14.907,87 

Σωληνάρι Αγρός τεµ. 152 481,00 1958 351,13 

Σωληνάρι Αγρός τεµ. 209 1.000,00 1958 730,00 

Σωληνάρι Αγρός (δρόµος σαακ τεµ. 96) 682,00 1958 497,86 

Σωληνάρι Αγρός (δρόµος σαακ τεµ. 194) 2.350,00 1958 1.715,50 

Σωληνάρι Αγρός (δρόµος σαακ τεµ. 207) 564,00 1958 411,72 

Σωληνάρι Αγρός σαακ Σωληνάριου Άγιος Νικόλαος τεµ 206 4.125,00 1936 3.011,25 

Σωληνάρι Αγρός σαακ σωληνάριου Άγιος Νικόλαος τεµ 196 9.687,00 1936 7.071,51 
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∆ηµοτική / τοπική 
κοινότητα 

Τύπος ακινήτου 
Έκταση 

ακινήτου (τµ) 
Έτος 

κτίσεως 
Αξία 

αποτίµησης 

Υψηλάντης Αγρός-γεώτρηση στη θέση "Ρίζο Πέτρας" 1.000,00 1968 730,00 

Υψηλάντης Αγρός (βοσκότοπος σαακ τεµ. 1) 1.033.714,00 1984 188.652,80 

Υψηλάντης Αγρός (βοσκότοπος σαακ τεµ. 23) 26.125,00 1984 4.767,81 

Υψηλάντης Αγρός (βοσκότοπος σαακ τεµ. 57) 39.125,00 1971 7.140,31 

Υψηλάντης Αγρός (βοσκότοπος σαακ τεµ. 95) 185.000,00 1958 33.762,50 

Υψηλάντης Αγρός (τεµ. 43) 0,97 1958 704,45 

Υψηλάντης Αγρός (τεµ. 61) 0,69 1958 501,51 

Υψηλάντης Ρεύµατα σαακ (τεµ. 56) 16.250,00 1971 11.862,50 

Υψηλάντης Αγροτική έκταση 2.322,00   1.695,06 

Υψηλάντης Αγρός γεωτρήσεως 1.000,00 1968 1.314,00 

Υψηλάντης Βοσκότοπος στη θέση "Περιβόλι" 9.464,44 1971 1.727,26 

Αλίαρτος ∆ηµοτικό κατάστηµα - διώροφο 488,25   139.382,57 

Αλίαρτος 
Βρεφονηπιακός Σταθµός (ισόγειο 453.66µ2 + 

υπόγειο) 
500,00   135.554,98 

Αλίαρτος Κτίριο (∆ΕΠΠΟΑΝ) -διώροφο  188.25+188.25  1955 125.238,96 

Αλίαρτος 
Κτίριο Ο.Τ.104 (οικία) 1.ισόγειο 129.28 µ2, 
2.διωροφο 153χ2 µ2, 3.ισόγειο 10.82 µ2   

 446.10   114.207,30 

Αλίαρτος 
Κτίριο (3 ισόγειες αποθήκες & ΚΕΠ) στην κεντρική 

πλατεία  
1.518,48 1955  109.344,23 

Αλίαρτος 
Κτίριο παλιάς Αστυνοµίας (κέντρο νεότητας) -

διώροφο 
16.830,00 1955  67.459,38 

Αλίαρτος Κτίριο Αστυνοµίας 168,54   64.072,16 

Αλίαρτος Ισόγεια αποθήκη στην κεντρική πλατεία 696,33   50.142,03 

Αλίαρτος Κτίριο Ο.Τ. 104 (οικία) - ισόγειο 191,57   41.384,29 

Αλίαρτος Κτίριο Ο.Τ. 83 (οικία) αρ. 21- ισόγειο 170,00   34.975,80 
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κοινότητα 

Τύπος ακινήτου 
Έκταση 

ακινήτου (τµ) 
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Αξία 

αποτίµησης 

Υψηλάντης Πνευµατικό Κέντρο (διώροφο) 88.82+88.82   33.783,33 

Αλίαρτος Κτίριο Ο.Τ. 83 (οικία) αρ.4 - ισόγειο 155,00   33.484,18 

Αλίαρτος Κτίριο Ο.Τ. 83 (οικία) αρ.6 - ισόγειο 150,00   32.404,05 

Αλίαρτος Κτίριο Παλιού Ριζοµυλου (ΚΑΠΗ) 74,31  1955 31.388,54 

Αλίαρτος Κτίριο Ο.Τ. 83 (οικία) αρ.19- ισόγειο 142,00   30.675,83 

Σωληνάρι 
Κτίριο τοπικού συµβουλίου Σωληναρίου + 

αποθήκη ισόγεια  
121.04 +15.20   27.096,19 

Αλίαρτος Κτίριο Ο.Τ. 83 (οικία) αρ.18- ισόγειο 122,00   26.355,29 

Αλίαρτος Κτίριο Ο.Τ. 102 (οικία) αρ. 2 -ισόγειο 120,00   25.923,24 

Αλίαρτος 
Κτίριο Ο.Τ. 104 (οικία) - ισόγειο 91.75 µ2+ισογεια 

αποθήκη 11.19 µ2 
    22.280,95 

Αλίαρτος Κτίριο Ο.Τ. 83 (οικία) αρ.8 - ισόγειο 100,00   20.574,00 

Αλίαρτος Κτίριο Ο.Τ. 83 (οικία) αρ.9 - ισόγειο 100,00   20.574,00 

Ευαγγελίστρια 
Κοινοτικό κατάστηµα (45µ2 προ του '55), (57,93µ2 

20ετια) 
102,93   19.904,60 

Πέτρα Κοινοτικό γραφείο (υπόγειο + ισόγειο) 92.33+92.33   19.316,70 

Αλίαρτος 
Κτίριο (πλησίον αποθήκης) - οικία στην κεντρική 

πλατεία 
92,19   18.967,17 

Αλίαρτος 
Κτίριο Ο.Τ. 104 (οικία) - ισόγειο 77.80 µ2+ ισόγεια 

αποθήκη 23.60 µ2 
    18.702,98 

Αλίαρτος Κτίριο Ο.Τ. 102 (οικία)  αρ.1 ισόγειο 85,00   17.487,90 

Αλίαρτος Κτίριο Ο.Τ. 83 (οικία) αρ.3 - ισόγειο 85,00   17.487,90 

Αλίαρτος Κτίριο Ο.Τ. 83 (οικία) αρ.7 - ισόγειο 85,00   17.487,90 

Αλίαρτος Κτίριο Ο.Τ. 83 (οικία) αρ.20- ισόγειο 85,00   17.487,90 

Αλίαρτος Κτίριο Ο.Τ. 83 (οικία) αρ.16- ισόγειο 82,00   16.870,68 

Αλίαρτος Κτίριο "Μύλος" στην κεντρική πλατεία 36,88   16.357,02 
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Αλίαρτος Κτίριο Ο.Τ. 83 (οικία) αρ.11- ισόγειο 78,00   16.047,72 

Αλίαρτος Κτίριο Ο.Τ. 83 (οικία) αρ.10- ισόγειο 75,00   15.430,50 

Αλίαρτος Κτίριο Ο.Τ. 83 (οικία) αρ. 13- ισόγειο 72,00   14.813,28 

Αλίαρτος Κτίριο Ο.Τ. 83 (οικία) αρ.14- ισόγειο 72,00   14.813,28 

Αλίαρτος Κτίριο Ο.Τ. 83 (οικία) αρ. 15- ισόγειο 72,00   14.813,28 

Αλίαρτος Κτίριο Ο.Τ. 83 (οικία) αρ.17- ισόγειο 72,00   14.813,28 

Αλίαρτος Κτίριο Ο.Τ. 83 (οικία) αρ.12 - ισόγειο 70,00   14.401,80 

Υψηλάντης 
Κοινοτικό κατάστηµα (υπόγειο - ισόγειο)   -   έτος 

ανέγερσης 1965 
60+60   11.623,50 

Αλίαρτος Κτίριο Ο.Τ. 104 (οικία) - ισόγειο 54.40 µ2     11.192,26 

Αλίαρτος Κτίριο Ο.Τ. 83 (οικία) αρ.5 - ισόγειο 30,00   6.172,20 

Αλίαρτος Αποθήκη (πλησίον Αστυνοµίας) 20,64 1955  2.288,56 

Αλίαρτος ∆ηµοτικό σχολείο Μαζίου 223,28   0,01 

Αλίαρτος 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο - Ισόγειο 1.093,26   0,01 

Αλίαρτος Λύκειο - ισόγειο 1.313,28   0,01 

Αλίαρτος 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο -διώροφο 1.485,29   0,01 

Αλίαρτος Γυµνάσιο διώροφο 2.418,69   0,01 

Αλίαρτος Α' Νηπιαγωγείο - ισόγειο & αποθήκη 180+25.70   0,01 

Ευαγγελίστρια Σχολείο 161,47   0,01 

Πέτρα Νηπιαγωγείο 63,80   0,01 

Πέτρα ∆ηµοτικό Σχολείο 181,20   0,01 

Πέτρα Κτίσµα εντός οικοπέδου, οικισµού Πέτρας 128τµ   2009 55.944,00 

Σωληνάρι 
Κατασκευή ξύλινης στέγης στο ∆ηµοτικό Σχολείο   2005 5.751,48 
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∆ηµοτική / τοπική 
κοινότητα 

Τύπος ακινήτου 
Έκταση 

ακινήτου (τµ) 
Έτος 

κτίσεως 
Αξία 

αποτίµησης 

Σωληναρίου 

Σωληνάρι ∆ηµοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο (1 κτίριο) 463,76   0,01 

Υψηλάντης ∆ηµοτικό Σχολείο 510,63   0,01 

Θεσπιές Αγροτικό Ιατρείο 500   

Ευαγγελίστρια Ακίνητο στην Τ.Κ. Ευαγγελίστριας  2013 15.000,00 

Θεσπιές Παλαιό ∆ηµαρχείο  1978 141.680,00 

Θεσπιές  Παλιά Κοινότητα  1978 340.032,00 

Άσκρη Πνευµατικό Κέντρο 70 1973 24.794,00 

Θεσπιές  Λύκειο – Γυµνάσιο Θεσπιέων   1986 957.600,00 

Θεσπίες Νηπιαγωγείο – ∆ηµοτικό Σχολείο Θεσπιέων  600 1980  

Λεοντάρι Αγροτικό Ιατρείο 150 1990 47.817,00 

Νεοχώρι ∆ηµοτικό Σχολείο 300 1972 0,01 

Μαυροµµάτι Κοινοτικό Κατάστηµα   1989 226.688,00 

Λεοντάρι Κτήριο Τοπικής Κοινότητας    

Νεοχώρι Κτήριο Τοπικής Κοινότητας  1972 38.253,60 

Άσκρη Κτήριο Τοπικής Κοινότητας  1973 38.253,60 

Θεσπιές 
∆ιαµέρισµα επί της οδού Βασιλέως Κων/νου 25 

και Αγίου Σπυρίδωνα , Αθήνα 
160,27   

Λεοντάρι Νηπιαγωγείο Λεονταρίου   1978 39.900,00 

Μαυροµάτι  ∆ηµοτικό Σχολείο   1989 1.316.700,00 

Μαυροµάτι  Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Μαυροµατίου  150 2004  

Μαυροµάτι  Νηπιαγωγείο Μαυροµατίου   1989 39.900,00 

Άσκρη ∆ηµοτικό Σχολείο Άσκρης  1990 319.200,00 
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∆ηµοτική / τοπική 
κοινότητα 

Τύπος ακινήτου 
Έκταση 

ακινήτου (τµ) 
Έτος 

κτίσεως 
Αξία 

αποτίµησης 

Άσκρη Νηπιαγωγείο Άσκρης  1990 47.880,00 

Άσκρη Αγροτικό Ιατρείο Άσκρης 60 1985  

Λεοντάρι  ∆ηµοτικό Σχολείο Λεονταρίου   1990 399.000,00 

Θεσπιές  Κτίριο ∆ιοικητηρίου Θεσπιέων   2013 404.862,55 

Πηγή: Ισολογισμός 2013 

 

Υλικοτεχνική Υποδομή  

Οχήματα 

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων διατηρεί έναν ιδιαίτερα μεγάλο στόλο παντός τύπου οχημάτων, μηχανημάτων και 

δικύκλων. Ο κύριος όγκος του στόλου αυτού βρίσκεται στον Όρχο της Δ.Ε. Αλιάρτου. 

Με βάση τον ισχύοντα ΟΕΥ, το γραφείο συντήρησης – επισκευής & κίνησης οχημάτων μηχανοστασίου μεριμνά, 

μέσω των συνεργείων επισκευών, για την επισκευή και συντήρηση όλου του τροχαίου υλικού του δήμου, για την 

γρήγορη αποκατάσταση των βλαβών (τακτικών και εκτάκτων), εφαρμόζει τα προγράμματα προληπτικής συντήρησής 

των κάθε είδους οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου, ώστε ανά πάση στιγμή το διατιθέμενο τροχαίο 

υλικό (αυτοκίνητα, μηχανήματα κλπ) στις διάφορες υπηρεσίες του Δήμου, να είναι πάντοτε σε άριστη κατάσταση για 

την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών.  

Το γραφείο κίνησης οχημάτων μηχανοστασίου διαχειρίζεται τα πάσης φύσεως οχήματα και μηχανήματα και 

ρυθμίζει τη διάθεσή των, ανάλογα με τις καθημερινές ανάγκες των υπηρεσιών, μεριμνά ώστε τα απαιτούμενα για τις 

ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου αυτοκίνητα να βρίσκονται έτοιμα για κίνηση και εκδίδει δελτία κίνησης και 

διαταγές πορείας των οχημάτων.  

Η διαχείριση του συνόλου συνεπώς του πάσης φύσεως τροχαίου υλικού ανήκει στην Διεύθυνση Τεχνικών 

Υπηρεσιών – Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας η οποία και τα διαθέτει προς χρήση στις λοιπές υπηρεσίες του Δήμου.   

Το σύνολο των οχημάτων, παντός τύπου ανέρχεται σε 23, τα οποία ανά είδος, κατηγορία και χρήση 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 
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Πίνακας 28: Δημοτικός Στόλος Αλιάρτου – Θεσπιέων  

/α Τύπος Οχήματος Αριθμός 

1 Απορριμματοφόρα 2 

2 Σάρωθρα 1 

3 Φορτηγά 5 

4 Γεωργικοί ελκυστήρες 3 

5 Επιβατικά 5 

6 Λεωφορεία 1 

7 Υδροφόρα  1 

8 Εκσκαφείς – Φορτωτές 4 

9 Πυροσβεστικό όχημα 1 

Σύνολο 23 
Πηγή: Γραφείο Κίνησης 

Μηχανογραφικός εξοπλισμός  

Μετά το Ν. 3852/2010 και την συνένωση των 2 Καποδιαστριακών ΟΤΑ (Αλιάρτος, Θεσπιές) επήλθε στη 

δικαιοδοσία του δήμου όλος ο εξοπλισμός (με υπολογιστές, server και περιφερειακές συσκευές όπως εκτυπωτές, 

φωτοτυπικά, fax) των πρώην Δημαρχείων (νυν Δημοτικές Ενότητες) τα οποία πλέον κτίρια αυτά διασυνδέονται με 

κεντρικό μηχανογραφικό κέντρο του Δήμου μέσω ΣΥΖΕΥΞΙΣ.  

 

Πίνακας 29: Μηχανογραφικός εξοπλισμός Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων  

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ Έδρα ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ Δ.Ε. ΘΕΣΠΙΕΩΝ 

Αριθμός Servers  Δύο (2) Ένα (1) 

Αριθμός Προσωπικών Υπολογιστών  Είκοσι πέντε (25) Πέντε (5) 

Αριθμός Εκτυπωτών  Δεκαέξι  (16) Τρείς (3) 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία 

 

Ο συνολικός αριθμός του εγκατεστημένου μηχανογραφικού εξοπλισμού (τερματικά) στον Δήμο Αλιάρτου – 

Θεσπιέων υπολογίζονται σε 30,  και κατανέμονται ανά τομέα αρμοδιοτήτων και ανά θέση εργασίας ως ακολούθως:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014 - 2019 

                                                                                                                      Φάση Α’  

 

 
166 

Πίνακας 30: Αξιολόγηση Μηχανογραφικού εξοπλισμού Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων  

Τομέας 
Εξοπλισμός 

Η/Υ 

Σύνδεση με 

Internet 
Εφαρμογές  

Αξιολόγηση για 

Αντικατάσταση  

Αξιολόγηση για 

Αναβάθμιση  

Τομέας Περιβάλλοντος & 

Ποιότητας Ζωής  
4 √ Διαχείριση έργων 1 3 

Τομέας Κοινωνικής 

Πολιτικής, Παιδείας, 

Πολιτισμού & Αθλητισμού  

1 √ Διαχείριση εγγράφων - 1 

Τομέας Οικονομίας & 

Απασχόλησης  
1 √ Διαχείριση εγγράφων - 1 

Τομέας Υποστηρικτικών ή 

Οριζόντων Λειτουργιών  
19 √ 

Οικονομική 

Διαχείριση 

Ληξιαρχείο 

Πρωτόκολλο 

Δημοτολόγιο 

Προσωπικού - 

Μισθοδοσίας 

15 4 

Γραφείο Δημάρχου  

Αντιδήμαρχοι  
5 √ Διαχείριση εγγράφων 2 3 

Σύνολο  30 √  18 12 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία 

Τόσο ο υφιστάμενος εξοπλισμός όσο και τα πληροφοριακά συστήματα που αυτή τη στιγμή λειτουργούν στο Δήμο, 

αποτελούν τη βάση για οποιαδήποτε ηλεκτρονική υπηρεσία. 

Όλα τα δημοτικά κτίρια όπου στεγάζονται υπηρεσίες του δήμου διαθέτουν διασύνδεση τύπου Syzefxis και 

σύνδεση Internet ADSL 2Mbit.  

Η υποδομή όσον αφορά τα Πληροφοριακά Συστήματα είναι ίσως το πιο ουσιαστικό δεδομένο στη μέτρηση της 

ετοιμότητας του Δήμου, κυρίως όσο αναφορά την εξυπηρέτηση των πολιτών και δευτερευόντως για την όποια 

εφαρμογή κρίνεται διαχρονικά αναγκαία και απαραίτητη στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Για αυτό και 

λάβαμε υπόψη το σύνολο των καταγεγραμμένων συστημάτων και εφαρμογών που λειτουργούν σήμερα στο Δήμο.  

Τέλος ο Δήμος, εκτός του υποστηρικτικού λογισμικού που χρησιμοποιεί έχει εγκαταστήσει και διαχειρίζεται 

εφαρμογές οι σημαντικότερες εκ των οποίων είναι: 

• Οικονομικό Διαχειριστικό Σύστημα (Προμήθειες / Λογιστήριο / Έσοδα / Ταμείο, Διπλογραφικό ΟΤΑ, ΤΑΠ, 

Τέλος Ύδρευσης) 

• Διαχείριση Μητρώων (Δημοτολόγιο, Ληξιαρχείο, Εκλογικά, Μητρώο Αρρένων) 

• Πρωτόκολλο  

• Διαδικτυακή Πύλη Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων  

• Υποστήριξη Συλλογικών Οργάνων 

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για τη στέγαση των διοικητικών ενοτήτων του Δήμου Αλιάρτου – 

Θεσπιέων αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:  
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Πίνακας 31: Χωροταξία υπηρεσιών Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων 

Θεσμοθετημένες Διοικητικές Ενότητες Διεύθυνση  Παρατηρήσεις  

Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης 

Δημάρχου & Πολιτικών Οργάνων 
Δημαρχιακό Κατάστημα Αλιάρτου 1ος όροφος  

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, 

Οργάνωσης, Πληροφορικής & 

Διαφάνειας  

Δημαρχιακό Κατάστημα Αλιάρτου 1ος όροφος  

 Νομική Υπηρεσία - Δεν υφίσταται  

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής 

Ανάπτυξη  
Δημαρχιακό Κατάστημα Αλιάρτου Ισόγειο  

Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής 

Προστασίας – Παιδείας – Πολιτισμού & 

Αθλητισμού  

Δημαρχιακό Κατάστημα Αλιάρτου 
1ος όροφος (συνεργασία με την 

ΔΗΚΕΑΛ)  

Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών 

Υπηρεσιών  
Δημαρχιακό Κατάστημα Αλιάρτου Ισόγειο  

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου 

Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας  
Δημαρχιακό Κατάστημα Αλιάρτου Ισόγειο  

ΚΕΠ 
Πέτρινα κτίρια (Κεντρική Πλατεία 

Αλιάρτου) 
Ισόγειο  

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Γραφείο Διοίκησης – Ληξιαρχείου – 

Οικονομικών Θεμάτων και 

εξυπηρέτησης του πολίτη Δημοτικής 

Ενότητας Θεσπιών  

Πρώην Δημοτικό Κατάστημα 

Θεσπιέων  
Ισόγειο  

ΔΗΚΕΑΛ 

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση 

Αλιάρτου  

Πέτρινα κτίρια (Κεντρική Πλατεία 

Αλιάρτου) 
1ος όροφος   

Πηγή: Ιδία επεξεργασία 

 

1.2.3.  Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου & Ιδιωτικού Δικαίου του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων   

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων έχει συστήσει τα ακόλουθα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου & Ιδιωτικού Δικαίου: 

 

Α. Ν.Π.Ι.Δ. «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλιάρτου» 

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αλιάρτου» συστάθηκε με την υπ΄ αριθμό 47/2011 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Αλιάρτου (ΦΕΚ 1521/τ.Β΄/2011), και μετά τη συγχώνευση των ακόλουθων 

ΝΠΙΔ: 
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Α/Α Ν.Π.Δ.Δ 

1 Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αλιάρτου 

2 Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Θεσπιέων 

 

Σκοπός του νομικού προσώπου είναι η ανάληψη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων κοινωφελούς χαρακτήρα 

στους τομείς: 

� Κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης 

1. Ανάληψη πρωτοβουλιών πρόληψης, ενημέρωσης και καταστολής 

2. Λειτουργία του προγράμματος «βοήθεια στο σπίτι» 

3. Συμβολή στην δημιουργία κέντρων παιδικής μέριμνας, παραμονής και φύλαξης παιδιών προσχολικής 

ηλικίας. 

� Υλοποίηση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων 

1. Σεμινάρια κοινωνικών δράσεων 

2. Συμβουλευτική στήριξη σε θέματα υγείας, μητρότητας και οικογένειας 

3. Καταγραφή των πολυτέκνων οικογενειών. 

� Πολιτισμός−Αθλητισμός 

1. Κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος αθλητικών δραστηριοτήτων 

2. Οργάνωση και γραμματειακή υποστήριξη των αθλητικών δραστηριοτήτων του δήμου 

3. Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων (Κωπαϊδικά, Γιορτή κρασιού Άσκρης, Κοιλάδα Μουσών, Θέσπια). 

 

� Περιβάλλον 

1. Μέριμνα για το περιβάλλον και την προστασία των φυσικών και υδάτινων πόρων 

2. Προστασία και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος 

3. Συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την εφαρμογή προγραμμάτων περιβάλλοντος. 

� Δημοτικής συγκοινωνίας 

1. Παρακολούθηση υλοποίησης του προγράμματος «ΣΥΝ−κοινωνία». 

 

Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από (7) επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου ορίζονται μαζί με τους 

αναπληρωτές τους από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι τρεις (3) θα είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου Αλιάρτου - 

Θεσπιέων, ένας εκ των οποίων θα ανήκει στην μειοψηφία, ένας εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής του 

Δήμου και τρεις (3) δημότες ή κάτοικοι του Δήμου που διαθέτουν εμπειρία ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της 

επιχείρησης. Δεν συμμετέχει εκπρόσωπος των εργαζομένων διότι, ο αριθμός των απασχολούμενων δεν υπερβαίνει 

τους 20. 

Η θητεία των μελών του Δ.Σ. ακολουθεί την Δημοτική περίοδο. Το Δ.Σ. εκλέγει Αντιπρόεδρο, Γραμματέα 

Πόροι του Ν.Π.Ι.Δ αποτελούν: 

α) Ετήσια επιχορήγηση του Δήμου. 
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Β Επιχορηγήσεις του Κράτους. 

γ) Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες. 

δ) Εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχόμενων πραγμάτων ή υπηρεσιών. 

ε) Πρόσοδοι από την περιουσία του. 

Η διάρκεια του νομικού προσώπου ορίζεται στα τριάντα (30) έτη από της δημοσιεύσεως της σύστασης στο ΦΕΚ 

και δύναται να παραταθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Έδρα της Επιχείρησης ορίζεται η Δημοτική Ενότητα Αλιάρτου − Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων . 

 Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και, 

όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, από τον Αντιπρόεδρο. 

Στην επιχείρηση και συγκεκριμένα στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» απασχολούνται συνολικά έξι (6) άτομα 

με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 

Ειδικότητες Θέσεις 

Κοινωνική Λειτουργός  2 

Νοσηλεύτρια 1 

Ν.Π.Ι.∆. " ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
∆ΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - 
ΘΕΣΠΙΕΩΝ" 

Οικιακή Βοηθός  3 

Οι επωφελούμενοι – εξυπηρετούμενοι του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» ανέρχονται συνολικά στα 

101 άτομα. 

 

Β. Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων » 

Το Ν.Π.Δ.Δ. της «Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων», συστάθηκε 

το 2011 (ΦΕΚ 1521/Β/2011). 

Σκοπός της σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων είναι: 

α) Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (καθαριότητας, 

θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αναλωσίμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών 

με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. 

β) Η εκτέλεση μικρών έργων για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων και του κάθε είδους 

εξοπλισμού τους, μέχρι το επιτρεπτό όριο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

γ) Η αποκατάσταση φθορών και ζημιών των επίπλων, εξοπλισμού και γενικά των κτιριακών εγκαταστάσεων των 

σχολείων. 

δ) Η φροντίδα για την εξεύρεση άλλων πόρων και ο εφοδιασμός των σχολικών μονάδων με έπιπλα και σκεύη, με 

βιβλία για τη σχολική βιβλιοθήκη και γενικά με όλα τα μέσα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία τους και 

γενικότερα η λήψη όλων των μέτρων που κρίνονται αναγκαία για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των 

σχολικών μονάδων. 

Το νομικό πρόσωπο διοικείται από 5/μελές Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από: 

α) Έναν (1) Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας. 

β) Έναν (1) Δημοτικό Σύμβουλο της μειοψηφίας. 
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γ) Δύο (2) αρχαιότερους Διευθυντές Σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης. 

δ) Έναν (1) εκπρόσωπο Συλλόγου Γονέων της μεγαλύτερης σε αριθμό μαθητών σχολικής μονάδας Α/θμιας. 

Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη 

σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής μονάδας, ο οποίος μετέχει με δικαίωμα ψήφου. 

Η θητεία των μελών του Δ.Σ. ακολουθεί την Δημοτική περίοδο. Το Δ.Σ. εκλέγει Πρόεδρο − Αντιπρόεδρο. 

Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ αποτελούν: 

α) Ετήσια επιχορήγηση του Δήμου. 

β) Ετήσια επιχορήγηση του Κράτους. 

γ) Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες. 

δ) Εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχόμενων πραγμάτων ή υπηρεσιών. 

ε) Πρόσοδοι από την περιουσία του. 

Έδρα του Ν.Π  ορίζεται η Δημοτική Ενότητα Αλιάρτου − Δήμου Αλιάρτου.  

Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και, 

όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, από τον Αντιπρόεδρο. 

 

Γ. Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων » 

Το Ν.Π.Δ.Δ. της «Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων», συστάθηκε 

το 2011 (ΦΕΚ 1521/Β/2011). 

Σκοπός της σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων είναι: 

α) Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (καθαριότητας, 

θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αναλωσίμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών 

με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. 

β) Η εκτέλεση μικρών έργων για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων και του κάθε είδους 

εξοπλισμού τους, μέχρι το επιτρεπτό όριο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

γ) Η αποκατάσταση φθορών και ζημιών των επίπλων, εξοπλισμού και γενικά των κτιριακών εγκαταστάσεων των 

σχολείων. 

δ) Η φροντίδα για την εξεύρεση άλλων πόρων και ο εφοδιασμός των σχολικών μονάδων με έπιπλα και σκεύη, με 

βιβλία για τη σχολική βιβλιοθήκη και γενικά με όλα τα μέσα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία τους και 

γενικότερα η λήψη όλων των μέτρων που κρίνονται αναγκαία για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των 

σχολικών μονάδων. 

Το νομικό πρόσωπο διοικείται από 9/μελές Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από: 

α) Τρεις (3) Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας. 

β) Δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους της μειοψηφίας. 

γ) Δύο (2) αρχαιότερους Διευθυντές Σχολείων Β/θμιας Εκπαίδευσης. 

δ) Έναν (1) εκπρόσωπο Συλλόγου Γονέων της μεγαλύτερης σε αριθμό μαθητών σχολικής μονάδας Β/θμιας. 

ε) Έναν (1) εκπρόσωπο 15μελούς Μαθητικού Συμβουλίου του μεγαλύτερου σε αριθμό μαθητών Λυκείου του Δήμου. 

Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη 
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σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής μονάδας, ο οποίος μετέχει με δικαίωμα ψήφου. 

Η θητεία των μελών του Δ.Σ. ακολουθεί την Δημοτική περίοδο. Το Δ.Σ. εκλέγει Πρόεδρο − Αντιπρόεδρο. 

Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ αποτελούν: 

α) Ετήσια επιχορήγηση του Δήμου. 

β) Ετήσια επιχορήγηση του Κράτους. 

γ) Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες. 

δ) Εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχόμενων πραγμάτων ή υπηρεσιών. 

ε) Πρόσοδοι από την περιουσία του. 

Έδρα του Ν.Π  ορίζεται η Δημοτική Ενότητα Αλιάρτου − Δήμου Αλιάρτου . 

Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και, 

όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, από τον Αντιπρόεδρο. 

 

 

1.2.4.  Οικονομική Ανάλυση Πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. & Ν.Π.   

Στο πλαίσιο των διαδικασιών προγραμματισμού, διαχείρισης και ελέγχου των οικονομικών μονάδων κάθε 

μορφής (οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιωτικές – δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμοί δημοσίου δικαίου κ.α.) 

έχουν αναπτυχθεί από την χρηματοοικονομική επιστήμη διάφορα μέσα και τεχνικές με αντικείμενο την 

παρακολούθηση και αξιολόγηση των λειτουργιών τους. 

Οι αριθμοδείκτες αποτελούν την πλέον γνωστή και ευρέως χρησιμοποιούμενη κατηγορία μέσων με στόχο, 

πρώτον την καταγραφή – μέτρηση των πόρων που χρησιμοποιεί μια μονάδα, δεύτερον την ανάλυση και αξιολόγηση 

των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνει και τρίτον τη συγκριτική της εξέταση με άλλες ομοειδείς. 

Οι χρηματοοικονομικοί αριθμοδείκτες καταγράφουν, αναλύουν και αξιολογούν οικονομικά – λογιστικά δεδομένα 

και πληροφορίες, καθώς και στατιστικά στοιχεία με αντικείμενο: 

� Την κατανόηση της οικονομικής συμπεριφοράς μιας συγκεκριμένης μονάδας 

� Την επισήμανση τάσεων σε κρίσιμα οικονομικά της μεγέθη 

� Την αποτίμηση των επιδράσεων που δέχεται από το οικονομικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο 

δραστηριοποιείται και αναπτύσσεται 

� Τη σύγκρισή της με άλλες ομοειδείς 

� Την τεκμηρίωση προτάσεων και εναλλακτικών λύσεων, σε σχέση με τις επιλογές και τις προτεραιότητές 

της. 

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) αποτελούν μια κατηγορία οικονομικών μονάδων με ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά: 

i. Παρέχουν υπηρεσίες και κατασκευάζουν υποδομές που χαρακτηρίζονται ως τοπικά δημόσια αγαθά, τα 

οποία δεν είναι δυνατό να παραχθούν είτε σε ικανοποιητικές ποσότητες, είτε με τις κατάλληλες 

προδιαγραφές από την αγορά, ούτε μπορούν να τιμολογηθούν με τις κλασσικές μεθόδους του ιδιωτικού 

τομέα. 

ii. Δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα, όπως οι επιχειρήσεις. 
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iii. Αποτελούν φορείς άσκησης δημοσίας εξουσίας σε τοπικό επίπεδο. 

Οι οικονομικοί τους στόχοι επικεντρώνονται κατά συνέπεια σε τρείς κατευθύνσεις: 

1. Στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους (παραγωγή τοπικών δημόσιων αγαθών) με το χαμηλότερο δυνατό 

κόστος, με βάση ορισμένα πρότυπα ποιότητας 

2. Στην εξεύρεση σταθερών και μόνιμων εσόδων, που επιτρέπουν την υιοθέτηση διαδικασιών σχεδιασμού και 

προγραμματισμού 

3. Στην εξασφάλιση πλεονάσματος για να επιτευχθεί η υλοποίηση μεσοπρόθεσμων αναπτυξιακών στόχων. 

Η κατάρτιση χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών για να αξιολογηθούν οι δραστηριότητες και οι λειτουργίες των 

πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. θα πρέπει αφενός μεν να παίρνει υπόψη της τα παραπάνω χαρακτηριστικά, αφετέρου δε να 

χρησιμοποιεί αξιόπιστα και κατάλληλα δεδομένα και στοιχεία. 

Η εφαρμογή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος και του νέου τύπου προϋπολογισμού στου Δήμους δίνει 

τη δυνατότητα εκπόνησης σειράς αριθμοδεικτών, που επιτρέπουν μια πλήρη και ολοκληρωμένη αξιολόγηση της 

οικονομικής τους κατάστασης και των προοπτικών τους, καθώς και τις μεταξύ τους συγκρίσεις.  

Με βάση τα παραπάνω είναι δυνατόν να υπολογιστούν μια σειρά από δείκτες οι οποίοι αφενός μεν θα 

περιγράφουν με ικανοποιητικό βαθμό ακρίβειας την οικονομική κατάσταση των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α., αφετέρου δε 

θα προσεγγίζουν σε μεσοπρόθεσμη βάση τις οικονομικές τους προοπτικές: 

1. Δείκτες εισροών – εκροών, με αντικείμενο την ανάλυση των εσόδων και των εξόδων, με βάση την 

κωδικοποίηση του λογιστικού συστήματος των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. 

2. Δείκτες οικονομικής επίδοσης, με αντικείμενο την αξιολόγηση των διαδικασιών προγραμματισμού και 

οικονομικής διαχείρισης που εφαρμόζουν οι Ο.Τ.Α. 

3. Δείκτες επενδύσεων, με αντικείμενο την ανάλυση των επενδυτικών προτεραιοτήτων και επιλογών των 

δημοτικών αρχών. 

4. Δείκτες δανειακής επιβάρυνσης, για να αξιολογηθούν οι μέσο- μακροπρόθεσμες δυνατότητες και 

επιλογές των δημοτικών αρχών 

 

Η παρουσίαση της οικονομικής κατάστασης του νέου Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων βασίστηκε στην εξέταση των 

οικονομικών απολογισμών εσόδων – εξόδων του Δήμου, ετών 2011, 2012, 2013. 

Παράλληλα, αξιοποιήθηκαν η οικονομική και λογιστική τεκμηρίωση και επισημάνσεις και εκτιμήσεις στελεχών 

της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων. 

Στους απολογισμούς εσόδων – εξόδων των ετών 2011,2012,2013 όπως είναι φυσικό αποτυπώνονται οικονομικά 

στοιχεία, από την εξέταση των οποίων μπορούν ναν εξαχθούν, έστω και περιορισμένα,  συμπεράσματα όσον αφορά 

τις προτεραιότητες και γενικά τις δραστηριότητές τους.  

   

1.2.4.1.  Οικονομικοί Απολογισμοί 2011 – 2013 και Οικονομικές Καταστάσεις  

Ο τύπος προϋπολογισμού / απολογισμού που ισχύει από το 2005, διαιρείται σε δυο μέρη.  

Το Μέρος Ι περιλαμβάνει τα έσοδα και το Μέρος ΙΙ τις δαπάνες μαζί με το αποθεματικό.  
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Τα έσοδα ταξινομούνται σε έξι κύριες ομάδες, με κριτήριο την προέλευση τους, οι οποίες υποδιαιρούνται σε 

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

• Τακτικά έσοδα (κωδικός 0) 

• Έκτακτα έσοδα (κωδικός 1) 

• Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.), που βεβαιώνονται για πρώτη φορά (κωδικός 2) 

• Εισπράξεις δανείων και απαιτήσεων από βεβαιωθέντα κατά το παρελθόν, τακτικά και έκτακτα έσοδα, δηλαδή 

εισπρακτέα υπόλοιπα Π.Ο.Ε. (κωδικός 3) 

• Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου ή τρίτων και επιστροφές χρημάτων (κωδικός 4) 

• Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης (κωδικός 5) 

Οι δαπάνες ταξινομούνται σε τέσσερις κύριες ομάδες (κεφάλαια) και ακολουθούν την ίδια μεθοδολογία 

υποδιαίρεσης σε κατηγορίες, υποκατηγορίες και είδος εξόδου (οριζόντια ταξινόμηση ή παρακολούθηση κατά είδος 

δαπάνης): 

� Λειτουργικές δαπάνες χρήσης (κωδικός 6), 

� Επενδύσεις (κωδικός 7), 

� Πληρωμές από υποχρεώσεις Π.Ο.Ε., λοιπές αποδόσεις, προβλέψεις (κωδικός 8), 

� Αποθεματικό (κωδικός 9).  

Οι απολογισμοί αποτυπώνουν με ακρίβεια τις οικονομικές δραστηριότητες και συναλλαγές του Δήμου, αφού 

έχουν ενσωματώσει τις θεματικές και νομοθετικές αλλαγές που έχουν μεσολαβήσει τα τελευταία χρόνια και επιπλέον 

έχουν υιοθετήσει σύγχρονη λογιστική μεθοδολογία. Η ανάλυση τους παρέχει συγκεκριμένη εικόνα των 

προτεραιοτήτων και λειτουργιών του. 

 

1.2.4.2.   Πλαίσιο οικονομικής ανάλυσης  

Η ανάλυση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων βασίστηκε στους απολογισμούς 2011, 

2012 και του έτους 2013. 

Στους απολογισμούς εσόδων – εξόδων της τελευταίας τριετίας καταγράφονται τα οικονομικά στοιχεία που 

αφορούν τις προτεραιότητες και επιλογές της Δημοτικής Αρχής, την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Δήμου και γενικά 

τις δραστηριότητες του. Τα συγκεκριμένα έτη παρουσιάζονται τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1) Ο νέος Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων δεν λειτουργεί ως απλό διοικητικό και οικονομικό άθροισμα των δυο 

πρωτοβάθμιων ΟΤΑ που συνενώθηκαν (Δήμος Αλιάρτου και Δήμος Θεσπιέων), αλλά συγκροτεί πλέον ένα 

νέο αυτοδιοικητικό φορέα, αναβαθμισμένο λειτουργικά, επιχειρησιακά και οικονομικά. 

2) Εφαρμόζεται πλήρως το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. (διπλογραφικό λογιστικό 

σύστημα). 

3) Έχουν αναληφθεί νέες αρμοδιότητες που ασκούνται πλέον οργανωμένα και συστηματικά, σύμφωνα με το 

πρόγραμμα «Καλλικράτης». 

4) Αφορούν τα πρώτα χρόνια της νέας Προγραμματικής Περιόδου και τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που 

ενδιαφέρουν το Δήμο, π.χ. Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας, Ε.Π. Απασχόλησης, Περιβάλλοντος κ.α και έχουν αρχίσει 

την ενεργοποίηση των μέτρων τους. 
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1.2.4.3.   Ανάλυση Εσόδων   

Η ανάλυση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων βασίστηκε στους απολογισμούς 2011, 

2012 και του έτους 2013. 

� Η πραγματική οικονομική κατάσταση του Δήμου: εισπραχθέντα έσοδα: 

Ταξινόμηση εισπραχθέντων εσόδων με βάση την αναλογία τους στα συνολικά έσοδα: το ποσοστό συμμετοχής 

κάθε κατηγορίας και υποκατηγορίας εσόδων στα συνολικά έσοδα του Δήμου περιγράφει το πλαίσιο μέσα στο οποίο 

κινούνται οι οικονομικές του δυνατότητες και αποτελεί ένδειξη των προσπαθειών που καταβάλει για τη βελτίωσή 

τους.  

Με βάση τα στοιχεία του πίνακα 31 «Εισπραχθέντα Έσοδα 2011 -2012 – 2013» προκύπτουν τα εξής: 

1) Τα τακτικά έσοδα αποτελούν το 58,35% των συνολικών εσόδων του 2011, το 38,81% του 2012 και 37,70% 

του 2013, μειώθηκαν αριθμητικά κατά 34,87% (μεταβολή 2012 έναντι 2011) και κατά 9,58% (μεταβολή 2013 

έναντι 2012). 

2) Τα έκτακτα έσοδα αποτελούν το 14,75% (2011), το 27,67% (2012) και το 29,80% (2013) των συνολικών 

εσόδων και αυξήθηκαν αριθμητικά κατά 52,20% (μεταβολή 2012 έναντι 2011) και αυξήθηκαν πάλι κατά 

18,42% (μεταβολή 2013 έναντι 2012). 

3) Τα έσοδα Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά, αποτελούν το 2,93% (2011), 3,72% 

(2012) και το 4,95% (2013) των συνολικών και μεταβλήθηκαν αριθμητικά κατά 41,48% (2012/2011) και κατά 

51,43% (2013/2012)  

4) Τα εισπρακτέα υπόλοιπα εσόδων, που έχουν βεβαιωθεί κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη συνιστούν το 

3,84% (2011), το 3,99% (2012) και το 4,22% (2013) και μεταβλήθηκαν αριθμητικά κατά 15,96% (2012/2011) 

και κατά 20,29% (2013/2012) 

5) Οι εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων αποτελούν το 10,85% (2011), το 10,11% (2012) και το 8,95% 

(2013) των συνολικών εσόδων κάθε έτους και μεταβλήθηκαν αριθμητικά κατά 3,91% (2012/2011) και 0,75% 

(2013/2012) αντίστοιχα. 

6) Το χρηματικό υπόλοιπο αποτελεί το 9,28% (2011), το 15,69% (2012) και το 14,37% (2013) των συνολικών 

εσόδων κάθε έτους και μεταβλήθηκε αριθμητικά κατά 88,46% (2012/2011) και 4,31% (2013/2012) 

αντίστοιχα.  

7) Ο μέσος όρος των συνολικών εσόδων μέσα στην τριετία έφθασε τα 5.248.507,35 €. Όσον αφορά τις 

υποκατηγορίες εσόδων (συμμετοχή στα συνολικά έσοδα του Δήμου) παρατηρούνται τα ακόλουθα: 

 

1.2.4.3.1  Τακτικά Έσοδα   

1. Τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (αποκλειστικά σχεδόν τέλη καθαριότητας, ύδρευσης – 

φωτισμού) αποτελούν το 4,24% (2011), το 3,62% (2012) και το 10,62% (2013) των συνολικών εσόδων και 

μειώθηκαν αριθμητικά κατά 4,84% (2012/2011) και αυξήθηκαν κατά 234,11% (2013/2012).  

2. Τα έσοδα από λοιπά τέλη – δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών αποτελούν το 1,52% (2011), το 1,14% (2012) 

και το 1,89 % (2013) και μειώθηκαν αριθμητικά κατά 19,37% (2012/2011) και αυξήθηκαν κατά 46,91% 

(2013/2012). Από άποψη μεγέθους κατά φθίνουσα σειρά έχουν ως εξής: 
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Πίνακας 32: Έσοδα από τέλη – δικαιώματα ετών 201 - 2013 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2011 2012 2013 

Τέλος στα ακαθάριστα έσοδα 

επιτηδευματιών  
695,42 0,00 445,19 

Τέλος ακίνητης περιουσίας  29.159,72 24.701,76 70.606,27 

Έσοδα νεκροταφείου  3.162,00 3.571,12 1.908,89 

Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων  760,00 1.274,12 983,07 

Τέλη διαφήμισης  30.874,22 23.528,35 31.397,43 

Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 5.963,73 6.082,84 6.098,91 

Σύνολο 70.615,09 59.158,19 111.439,76 

Πηγή: Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων – Λογιστήριο 

Τα πλέον χαρακτηριστικά είναι: τέλος στα ακαθάριστα έσοδα επιτηδευματιών (εστιατόρια κλπ), Τ.Α.Π., έσοδα 

νεκροταφείου, τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων, τέλη διαφήμισης κ.α.  

Τα έσοδα από φόρους και εισφορές (Φ.Η.Χ., φόρος ζύθου, εισφορές σε χρήμα) αποτελούν το 0,44% (2011), 

το 0,27% (2012) και το 0,39% (2013) των συνολικών εσόδων και μεταβλήθηκαν αριθμητικά κατά 66,51% 

(2013/2012). 

3. Οι επιχορηγήσεις αποτελούν το 63,72% (2011), το 58,81% (2012) και το 52,26% (2013)  των συνολικών, ενώ 

μειώθηκαν αριθμητικά κατά 8,34% (2012/2011) και 10,52,% (2013/2012) αντίστοιχα. 

4. Οι πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (μισθώματα ακινήτων, τέλη και δικαιώματα από παζάρια, λαϊκές 

αγορές, βοσκής, αμμοληψίας κ.α.) αποτελούν το 1,40% (2011), το 1,15% (2012) και το 0,74% (2013) και 

μειώθηκαν αριθμητικά κατά 8,62% (2012/2011) και 27,62% (2013/2012) μέσα στην τριετία.  

5. Στους προσόδους κινητής περιουσίας (τόκοι καταθέσεων) καταγράφονται μικρά ποσοστά της τάξης του 

0,34% (2011), 0,30% (2012) και 0,31% (2013), ενώ μεταβάλλονται αριθμητικά κατά -1,63 (2012/2011) και 

16,86% (2013/2012) μέσα στην τριετία. Στα λοιπά τακτικά έσοδα καταγράφονται μικρά ποσοστά επίσης: 

0,44% (2011), 0,53% (2012) και 0,22% (2013), ενώ μεταβάλλονται αριθμητικά κατά 34,78% (2012/2011) και -

52,64% (2013/2012) μέσα στην τριετία. Τα τελευταία περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, τα παράβολα για άδειες 

καταστημάτων, άδειες μουσικών οργάνων κ.α.  

 

1.2.4.3.2.   Έκτακτα Έσοδα   

1. Οι επιχορηγήσεις για επενδύσεις αποτελούν το 11,03% (2011), το 20,87% (2012) και το 9,57% (2013) των 

συνολικών εσόδων και αυξήθηκαν αριθμητικά κατά 110,92% (2012/2011) και μειώθηκαν κατά 47,80% 

(2013/2012) αντίστοιχα (ΣΑΤΑ, σχολικά κτίρια, ΠΕΠ, Π.Σ.Ε., ΥΠ.ΕΣ. κ.α). 

2. Οι έκτακτες επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (Πολιτική προστασία, ΚΕΠ, μερική απασχόληση) 

αποτελούν το 2,73% (2011), το 6,14% (2012) και το 19,15% (2013) των συνολικών εσόδων και μεταβλήθηκαν 

αριθμητικά κατά 150,58% (2012/2011) και 254,93% (2013/2012) μέσα στην τριετία. 
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3. Τα έσοδα από πρόστιμα, παράβολα, προσαυξήσεις φθάνουν το 0,77% (2011), το 0,67% (2012) και το 0,98% 

(2013) των συνολικών και μεταβλήθηκαν αριθμητικά κατά -3,64% (2012/2011) και 66,79% (2013/2012) 

αντίστοιχα. Η πλειοψηφία τους αφορά πρόστιμα Κ.Ο.Κ. 

Παρατήρηση 1η: Τα ίδια έσοδα του Δήμου, τα έσοδα δηλαδή που επιβάλλει, βεβαιώνει και εισπράττει ο ίδιος, 

ανέρχονται στο 33,99% (2011), στο 40,54% (2012) και στο 47,36% (2013) των συνολικών του εσόδων και 

διαμορφώνουν το πλαίσιο της οικονομικής αυτοδυναμίας του Δήμου.  

Τα έσοδα αυτά είναι: Πρόσοδοι από ακίνητα και κινητή περιουσία, έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα, 

έσοδα από λοιπά τέλη – δικαιώματα και υπηρεσίες, φόροι – εισφορές, λοιπά τακτικά, εκποίηση κινητής και ακίνητης 

περιουσίας, προσαυξήσεις – πρόστιμα – παράβολα, λοιπά έκτακτα έσοδα, έσοδα Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονται – 

εισπράττονται για πρώτη φορά, εισπρακτέα υπόλοιπα εσόδων Π.Ο.Ε., χρηματικό υπόλοιπο από τακτικά και έκτακτα 

έσοδα, εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων, επιστροφές χρημάτων. 

 

Παρατήρηση 2η: Όλες οι επιχορηγήσεις έφθασαν το 63,72% (2011), το 58,81% (2012) και το 52,26% (2013) των 

συνολικών του εσόδων. Το μέσο ποσοστό επιχορηγήσεων επί του συνόλου των ετήσιων εσόδων για την τριετία 2011 

– 2013 είναι 58,26%. Το ποσοστό αυτό αποτελεί δείκτη της οικονομικής εξάρτησης (μεγάλη), αλλά και των 

επιτυχημένων πρωτοβουλιών (πολύ ικανοποιητικές) που αναλαμβάνει ο Δήμος και αφορά τις επιχορηγήσεις για 

λειτουργικές δαπάνες (τακτικές, έκτακτες) και για επενδύσεις.  

Παρατήρηση 3η: Όλα τα τακτικά έσοδα προσεγγίζουν το 58,35% (2011), το 38,81% (2012) και το 37,70% (2013) των 

συνολικών (τακτικά, τακτικά ΠΟΕ, τακτικά εισπρακτέα υπόλοιπα ΠΟΕ, χρηματικό υπόλοιπο τακτικών). Παρατηρείται 

μια μείωση της τάξης του 19,54% (2012/2011) στο ποσοστό των τακτικών εσόδων επί του συνόλου των εσόδων και 

μια μείωση 25,29 από το 2011 έως το 2013. Παρόλα αυτά εκτιμάται ότι ο Δήμος ελέγχει σε ικανοποιητικό βαθμό το 

ύψος των εσόδων του και έχει τη δυνατότητα να προγραμματίσει ανάλογα έξοδα.  

Πίνακας 33: Εισπραχθέντα έσοδα 2011 - 2013 

Εισπραχθέντα Έσοδα 2011 
% Επί του 

συνόλου 
2012 

% Επί του 

συνόλου 
2013 

% Επί του 

συνόλου 

Τακτικά έσοδα 2.714.896,78 58,35% 2.013.028,81 38,81% 2.226.314,61 37,70% 

Πρόσοδοι από ακίνητη 

περιουσία 
65.316,57 1,40% 59.681,22 1,15% 43.411,86 0,74% 

Πρόσοδοι από κινητή 

περιουσία  
15.725,50 0,34% 15.469,83 0,30% 18.078,42 0,31% 

Έσοδα από 

ανταποδοτικά τέλη και 

δικαιώματα  

197.280,97 4,24% 187.731,57 3,62% 627.237,51 10,62% 

Έσοδα από λοιπά τέλη 

– δικαιώματα και 

παροχή υπηρεσιών  

70.615,09 1,52% 59.158,19 1,14% 111.439,76 1,89% 
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Φόροι & εισφορές  20.641,68 0,44% 13.913,53 0,27% 23.168,39 0,39% 

Έσοδα από 

επιχορηγήσεις  
2.324.818,85 49,96% 1.649.445,94 31,80% 1.389.896,36 23,54% 

Λοιπά τακτικά έσοδα  20.498,12 0,44% 27.628,53 0,53% 13.082,31 0,22% 

Έκτακτα  έσοδα 686.185,42 14,75% 1.435.585,42 27,67% 1.759.725,66 29,80% 

Επιχορήγηση για 

κάλυψη λειτουργικών 

δαπανών  

127.119,95 2,73% 318.543,20 6,14% 1.130.619,02 19,15% 

Επιχορηγήσεις για 

επενδυτικές δαπάνες 
513.240,67 11,03% 1.082.522,31 20,87% 565.002,80 9,57% 

Δωρεές από 

κληρονομιές / 

κληροδοτήσεις   

10.000,00 0,21% 0,00 0,00% 5.000,00 0,08% 

Προσαυξήσεις – 

πρόστιμα – παράβολα  
35.824,80 0,77% 34.519,91 0,67% 57.575,55 0,98% 

Λοιπά έκτακτα έσοδα  0,00 0,00 0,00 0,00% 1.528,29 0,03% 

Έσοδα παρελθόντων 

οικονομικών ετών  
136.415,11 2,93% 192.998,60 3,72% 292.257,78 4,95% 

Εισπράξεις από δάνεια 

και απαιτήσεις από 

Π.Ο.Ε.  

178.836,51 3,84% 207.377,64 3,99% 249.448,51 4,22% 

Εισπράξεις υπέρ 

Δημοσίου και Τρίτων 

& Επιστροφές 

χρημάτων  

504.927,92 10,85% 524.690,41 10,11 528.646,43 8,95% 

Χρηματικό Υπόλοιπο  431.740,85 9,28% 813.668,44 15,69% 848.714,17 14,37% 

Σύνολα 4.653.002,59 100,00% 5.187.349,42 100,00% 5.905.107,16 100,00% 

Πηγή: Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων – Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου 
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Πίνακας 34: Μεταβολές στα Εισπραχθέντα έσοδα ανά έτος  μεταξύ των ετών 2011 -2012- 2013 

Εισπραχθέντα Έσοδα 
 Μεταβολή 2012 - 

2011  

% Μεταβολή 

2012 - 2011  

Μεταβολή 

2013 - 2012  

% Μεταβολή 

2013 - 2012  

Τακτικά έσοδα  -701.867,97 -34,87% 213.285,80 9,58% 

Πρόσοδοι από ακίνητη 

περιουσία 
-5.635,35 -8,62% -16.269,36 -27,26% 

Πρόσοδοι από κινητή περιουσία  -255,67 -1,63% 2.608,59 16,86% 

Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη 

και δικαιώματα  
-9.549,40 -4,84% 439.505,94 234,11% 

Έσοδα από λοιπά τέλη – 

δικαιώματα και παροχή 

υπηρεσιών  

-11.456,90 -16,22% 52.281,57 88,37% 

Φόροι & εισφορές  -6.728,15 -32,59% 9.254,86 66,51% 

Έσοδα από επιχορηγήσεις  -675.372,91 -29,05% -259.549,58 -15,73% 

Λοιπά τακτικά έσοδα  7.130.41 34,78% -14.546,22 -52,64% 

Έκτακτα  έσοδα  749.400,00 52,20% 324.140,24 18,42% 

Επιχορήγηση για κάλυψη 

λειτουργικών δαπανών  
191.423,25 150,58% 812.075,82 254,93% 

Επιχορηγήσεις για επενδυτικές 

δαπάνες 
569.281,64 110,92% -517.519,51 -47,80% 

Δωρεές από κληρονομιές / 

κληροδοτήσεις  
-10.000,00 100% 5.000,00 5000% 

Προσαυξήσεις – πρόστιμα – 

παράβολα  
-1.304,89 -3,64% 23.055,64 66,79% 

Λοιπά έκτακτα έσοδα  0,00  1.528,29  

Έσοδα παρελθόντων 

οικονομικών ετών  
56.583,49 41,48% 99.259,18 51,43% 

Εισπράξεις από δάνεια και 

απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 
28.541,13 15,96% 42.070,87 20,29% 

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και 

Τρίτων & Επιστροφές χρημάτων  
19.762,49 3,91% 3.956,02 0,75% 

Χρηματικό Υπόλοιπο  381.927,59 88,46% 35.045,73 4,31% 

Σύνολα  534.346,73 11,48% 717.757,84 13,83% 

Πηγή: Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων – Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου 
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1.2.4.3.3.   Αποτελεσματική οικονομική διαχείριση : εισπραχθέντα προς βεβαιωθέντα έσοδα   

Η ικανότητα ενός Ο.Τ.Α. να εισπράττει τις απαιτήσεις του συνδέεται άμεσα με την αποτελεσματικότατα του 

εισπρακτικού του μηχανισμού. Ως γνωστόν το άθροισμα των εισπραχθέντων εσόδων και των εισπρακτέων υπολοίπων 

ισούται με το σύνολο των βεβαιωθέντων για κάθε κατηγορία και υποκατηγορία εσόδων.  

Με βάση λοιπόν τα στοιχεία των πινάκων 35 έως 37 «Έσοδα 2011, 2012, 2013» προκύπτουν τα εξής:  

• Οι αναλογίες εισπραχθέντων προς βεβαιωθέντα στα τακτικά είναι 95,93% (2011) και 92,29% (2012) και 92,37% 

για το (2013), στα έκτακτα είναι 99,33% (2011) , 99,75% (2012) και 116,52% (2013) και στις εισπράξεις υπέρ 

δημοσίου και τρίτων  0,00% (2011), 100,00% (2012) και 100,00% (2013). Σε αυτές τις τρείς κατηγορίες εσόδων 

ουσιαστικά καταγράφεται ταύτιση εισπραχθέντων / βεβαιωθέντων.  

• Στα έσοδα Π.Ο.Ε. τα εισπραχθέντα αποτελούν το 43,84% (2011), 54,37% (2012) και το 61,75% (2013) των 

βεβαιωθέντων. Τα ποσοστά αυτά κρίνονται χαμηλής τάξεως.  

Ο Δήμος, εμφανίζει μια υστέρηση στην είσπραξη των ανταποδοτικών τελών, η οποία όμως βαίνει μειούμενη 

από έτος σε έτος, όμως βεβαιώνει κάθε  έσοδο της τρέχουσας χρήσης και κατά κανόνα το εισπράττει. Στα έσοδα 

παρελθόντων οικονομικών ετών όμως, εμφανίζονται δυσχέρειες στην είσπραξή τους.  

Σε συγκεκριμένες υποκατηγορίες εσόδων, η κατάσταση έχει ως εξής: 

� Στους προσόδους από ακίνητη περιουσία, πατά τις δυσκολίες που παρουσιάζει η καταβολή τους, 

εισπράχθηκε το 78,04% (2011), το 72,34% (2012) και το 61,64% (2013). 

� Στις προσαυξήσεις – πρόστιμα – παράβολα εισπράχθηκε το 88,58% (2011), το 90,73% (2012) και το 

97,75% (2013). 

� Στα τακτικά έσοδα Π.Ο.Ε. εισπράχθηκε το 44,45% (2011), το 54,67% (2012) και το 61,03% (2013) των 

βεβαιωθέντων και στα έκτακτα το 24,82% (2011), το 5,11% (2012) και το 82,86% (2013) των 

βεβαιωθέντων αντίστοιχα. Οι αναλογίες αυτές θα μπορούσαν να είναι καλύτερες. 

Συμπέρασμα: Η οικονομική διαχείριση του δήμου κινείται σε συνεχώς βελτιούμενη κατάσταση. Προβλήματα 

είσπραξης εντοπίζονται σε υποχρεώσεις που ανάγονται σε προηγούμενα χρόνια. 

 

1.2.4.3.4.    Βαθμός υλοποίησης προϋπολογισμού: Βεβαιωθέντα προς προϋπολογισθέντα έσοδα 

Η σχέση που διαμορφώνεται απολογιστικά μεταξύ βεβαιωθέντων και προϋπολογισθέντων εσόδων αποτελεί 

δείκτη αφενός μεν της ακρίβειας με την οποία συντάσσεται ο προϋπολογισμός και αφετέρου της φορολογικής και 

διαχειριστικής προσπάθειας που αναλαμβάνουν οι δημοτικές υπηρεσίες για την υλοποίησή του. Με βάση λοιπόν τα 

στοιχεία των Πινάκων 34 έως 37 προκύπτουν τα εξής: 

Όσον αφορά τα συνολικά έσοδα παρατηρείται ότι τελικά βεβαιώθηκε το 17,57% (2011), το 18,34 (2012) και το 

22,03% (2013) των προϋπολογισθέντων, αφού βέβαια προηγήθηκαν οι αναμορφώσεις τους. Στα τακτικά έσοδα, 

βεβαιώθηκε το 79,28% (2011), το 21,78% (2012) και το 89,33% (2013) των διαμορφωθέντων, στα έκτακτα το 2,71% το 

5,25% και το 6,69% αντίστοιχα, των διαμορφωθέντων. Στα έσοδα Π.Ο.Ε. το 2011 βεβαιώθηκε το 81,93% το 2012 το 

98,25% και το 2013 το 124,37% των διαμορφωθέντων, στα εισπρακτέα υπόλοιπα Π.Ο.Ε. το 48,71% το 0,00% και το 

100,00% των διαμορφωθέντων και στις εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων βεβαιώθηκε το 61,72% το 71,88% και 

το 71,87% των διαμορφωθέντων αντίστοιχα.  
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Στον πίνακα που ακολουθεί, έχουν καταγραφεί οι αναλογίες βεβαιωθέντων/ προϋπολογισθέντων σε όλες τις 

υποκατηγορίες εσόδων: 

 

Πίνακας 35: Σχέσεις βεβαιωθέντων – προϋπολογισθέντων εσόδων για τα έτη 2011 – 2013 

Βεβαιωθέντα / διαμορφωθέντα 
Κατηγορίες εσόδων 

2011 2012 2013 

Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 70,24% 62,47% 80,96% 

Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 52,42% 77,35% 105,01% 

Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη, δικαιώματα 33,99% 39,34% 112,99% 

Έσοδα από λοιπά τέλη – δικαιώματα 55,03% 51,47% 90,62% 

Φορείς και εισφορές 32,39% 28,44% 184,66% 

Έσοδα από επιχορηγήσεις 90,67% 67,79% 154,18% 

Λοιπά τακτικά έσοδα 64,31% 78,06% 71,66% 

Εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας 2,03% - -  

Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 96,94% 77,25% 87,36% 

Επιχορήγηση για επενδύσεις 2,03% 4,02% 2,26% 

Προσαυξήσεις – πρόστιμα – παράβολα 82,54% 74,40% 100,00% 

Τακτικά έσοδα Π.Ο.Ε. 81,45% 99,27% 81,22% 

Έκτακτα έσοδα Π.Ο.Ε. 100,00% 100,00% 100,00%% 

Εισπρακτέα υπόλοιπα Π.Ο.Ε. 48,71% 0,00% 100,00% 

Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων 61,72%  71,88% 71,87% 

Επιστροφές χρημάτων 62,44% 35,73% 98,62% 

Πηγή: Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων – Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου 

 

• Παρατηρείται ότι αρκετές υποκατηγορίες εσόδων ακολουθούν την ίδια τάση υπερεκτίμησης κατά τον 

προυπολογισμό  και στην υλοποίηση παρουσιάζουν σημαντικές  διαφορές βεβαιωθέντων / προϋπολογισθέντων , 

όπως στα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα, φόροι – εισφορές, έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και 

δικαιώματα, εισπράξεις υπερ δημοσίου και τρίτων και επιστροφές. 

Η τάση αυτή καταλήγει σε αναλογίες με συστηματικό χαρακτήρα, όσον αφορά τόσο τις επιλογές κατάρτισης του 

προϋπολογισμού, όσο και τις διαχειριστικές προσπάθειες για την υλοποίησή του.  

Τα προβλήματα που παρατηρούνται στη σχέση βεβαιωθέντων εσόδων προς προϋπολογισθέντα συνήθως 

οφείλονται: 
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1. Στην υφιστάμενη ύφεση που έχει επηρεάσει σε άμεσο βαθμό τόσο τα οικονομικά των Ο.Τ.Α. όσο και του 

κεντρικού κράτους 

2. Σε αστάθμητους παράγοντες που επηρεάζουν το ύψος των εσόδων π.χ. κατανομές κρατικών επιχορηγήσεων, 

καταβολές εισροών από επιχειρηματικά προγράμματα του ΕΣΠΑ, νομοθετικές ρυθμίσεις, δικαστικές 

αποφάσεις κ.α. 

3. Σε λάθος εκτιμήσεων για το ύψος συγκεκριμένων επιχορηγήσεων, τα οποία πολλές φορές προέρχονται  από 

τα ασαφή κριτήρια κατανομής τους. 

4. Σε καθυστερήσεις έργων, οπότε δεν είναι δυνατόν να ζητηθούν οι αντίστοιχες εκταμιεύσεις 

5. Σε πιθανές αδυναμίες τήρησης των πολύπλοκων και γραφειοκρατικών διαδικασιών που απαιτούνται για 

την παρακολούθηση των έργων ή δράσεων που έχουν ενταχθεί για χρηματοδότηση, αλλά και σε αστοχίες 

(προβλέψεις, εκτιμήσεις). 

6. Στο ότι στο πλαίσιο του «διεκδικητικού» προϋπολογισμού που συντάσσεται από όλους σχεδόν του Ο.Τ.Α. 

ορισμένες υποκατηγορίες εσόδων μεγεθύνονται ώστε να υπάρξει ισοσκέλιση του και επάρκεια των εσόδων 

για την κάλυψη των αυξανόμενων εξόδων στις επενδύσεις και την παροχή υπηρεσιών. Όπως είναι λογικό, οι 

αισιόδοξες προβλέψεις δεν επαληθεύονται π.χ. έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις ή για λειτουργικές 

δαπάνες κ.α. 

7. Η νομοθεσία που διέπει την οικονομική διοίκηση και διαχείριση των Ο.Τ.Α. επιβάλλει την καταχώρηση, 

αφενός μεν όλων των καθυστερούμενων εσόδων, μαζί με τα σχετικά πρόστιμα και προσαυξήσεις, είτε αυτά 

πρόκειται να εισπραχθούν είτε όχι, αφετέρου δεν, όλων των απαιτήσεων για τις οποίες υπάρχει δικαστική ή 

διοικητική διεκδίκηση.  

8. Σε αδυναμίες σύλληψης της φορολογητέας ύλης, σε ανεπάρκειες σε προσωπικό των ελεγκτικών 

μηχανισμών του Δήμου και σε αντιδράσεις των φορολογούμενων κυρίως των τοπικών επιχειρήσεων.    

Συμπέρασμα: Οι διαδικασίες κατάρτισης και υλοποίησης του προϋπολογισμού εσόδων παρουσιάζουν 

προβλήματα αποκλίσεων κατά την υλοποίηση, που οφείλονται είτε σε εξωγενείς παράγοντες είτε σε αδυναμίες του 

Δήμου να βεβαιώσει συγκεκριμένα έσοδα. Επίσης τις περισσότερες φορές οι αισιόδοξες προβλέψεις δεν 

επαληθεύονται π.χ. έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις ή για λειτουργικές δαπάνες, αποδόσεις τελών, εισφορών 

κ.α.   
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Πίνακας 36: Έσοδα  2011  

Κατηγορίες εσόδων 

Προϋπολογισθέντα 

όπως διαμορφώθηκαν 

με τις αναμορφώσεις 

Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 

Απόκλιση % 

Εισπραχθέντα / 

βεβαιωθέντα 

Απόκλιση % 

βεβαιωθέντων/ 

προϋπολογισθέντων 

Πρόσοδοι από ακίνητη 

περιουσία  
119.150,18 83.693,25 65.316,57 21,96% 29,76% 

Πρόσοδοι από κινητή 

περιουσία  
30.000,00 15.725,50 15.725,50 0,00% 47,58% 

Έσοδα από ανταποδοτικά 

τέλη, δικαιώματα  
863.786,59 292.245,50 197.280,97 32,49% 66,17% 

Έσοδα από λοιπά τέλη – 

δικαιώματα  
130.000,00 71.535,09 70.615,09 1,29% 44,97% 

Φόροι και εισφορές  67.000,00 21.699,30 20.641,68 4,87% 67,61% 

Έσοδα από επιχορηγήσεις  2.563.929,85 2.324.818,85 2.324.818,85 0,00% 9,33% 

Λοιπά τακτικά έσοδα  31.875,00 20.498,12 20.498,12 0,00% 35,69% 

Επιχορηγήσεις για 

κάλυψη λειτουργικών 

δαπανών  

123.227,33 127.119,95 127.119,95 0,00% -3,16% 

Επιχορήγηση για 

επενδύσεις  
25.303.104,81 513.240,67 513.240,67 0,00% 97,97% 

Προσαυξήσεις – πρόστιμα 

– παράβολα  
49.000,00 40.444,80 35.824,80 11,42% 17,46% 

Λοιπά έκτακτα έσοδα  1.000,00 0,00 0,00 - 100,00% 

Τακτικά έσοδα Π.Ο.Ε.  370.000,00 301.368,82 133.983,63 55,54% 18,55% 

Έκτακτα έσοδα Π.Ο.Ε.  9.791,48 9.791,48 2.431,48 75,17% 0,00% 

Εισπρακτέα υπόλοιπα 

Π.Ο.Ε.  
2.218.181,87 1.050.206,41 178.836,51 82,97% 52,65% 

Εισπράξεις υπέρ 

δημοσίου και τρίτων  
802.927,26 495.546,02 495.546,02 0,00% 38,28% 

Επιστροφές χρημάτων  5.792,48 9.381,90 9.381,90 0,00% -61,97% 

Πηγή: Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων – Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου 
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Πίνακας 37: Έσοδα  2012 

Κατηγορίες εσόδων 

Προϋπολογισθέντα 

όπως διαμορφώθηκαν 

με τις αναμορφώσεις 

Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 

Απόκλιση % 

Εισπραχθέντα / 

βεβαιωθέντα 

Απόκλιση 

βεβαιωθέντων/ 

προϋπολογισθέντων 

Πρόσοδοι από ακίνητη 

περιουσία 
132.053,33 82.495,49 59.681,22 27,66% 37,53% 

Πρόσοδοι από κινητή 

περιουσία 
20.000,00 15.469,83 15.469,83 0,00% 22,65% 

Έσοδα από 

ανταποδοτικά τέλη, 

δικαιώματα 

838.760,90 329.968,31 187.731,57 43,11% 60,66% 

Έσοδα από λοιπά τέλη 

– δικαιώματα 
117.000,00 60.214,07 59.158,19 1,75% 48,53% 

Φορείς και εισφορές 56.000,00 15.927,35 13.913,53 12,64% 71,56% 

Έσοδα από 

επιχορηγήσεις 
2.433.300,83 1.649.445,94 1.649.445,94 0,00% 32,21% 

Λοιπά τακτικά έσοδα 35.395,00 27.628,53 27.628,53 0,00% 21,94% 

Εκποίηση κινητής και 

ακίνητης περιουσίας 
412.345,81 318.543,20 318.543,20 0,00% 22,75% 

Επιχορηγήσεις για 

κάλυψη λειτουργικών 

δαπανών 

26.933.667,19 1.082.522,31 1.082.522,31 0,00% 95,98% 

Επιχορήγηση για 

επενδύσεις 
51.140,00 38.045,99 34.519,91 9,27% 25,60% 

Προσαυξήσεις – 

πρόστιμα – παράβολα 
1.000,00 0,00 0,00 - 100,00% 

Λοιπά έκτακτα έσοδα 350.254,44 352.822,18 192.890,43 45,33% -0,73% 

Τακτικά έσοδα Π.Ο.Ε. 11.000,00 2.118,17 108,17 94,89% 80,74% 

Έκτακτα έσοδα Π.Ο.Ε. 1.017.395,13 981.860,53 207.377,64 78,88% 3,49% 

Εισπρακτέα υπόλοιπα 

Π.Ο.Ε. 
725.936,28 521.832,35 521.832,35 0,00% 28,12% 

Εισπράξεις υπέρ 

δημοσίου και τρίτων 
8.000,00 2.858,06 2.858,06 0,00% 64,27% 

Επιστροφές χρημάτων 132.053,33 82.495,49 59.681,22 27,66% 37,53% 

Πηγή: Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων – Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου 
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Πίνακας 38: Έσοδα  2013 

Κατηγορίες εσόδων 

Προϋπολογισθέντα 

όπως διαμορφώθηκαν 

με τις αναμορφώσεις 

Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 

Απόκλιση % 

Εισπραχθέντα / 

βεβαιωθέντα 

Απόκλιση 

βεβαιωθέντων/ 

προϋπολογισθέντων 

Πρόσοδοι από ακίνητη 

περιουσία 
67.060,00 70.418,23 43.411,86 38,35% -5,01% 

Πρόσοδοι από κινητή 

περιουσία 
16.000,00 18.078,42 18.078,42 0,00% -12,99% 

Έσοδα από 

ανταποδοτικά τέλη, 

δικαιώματα 

862.500,00 781.600,61 627.237,51 19,75% 9,38% 

Έσοδα από λοιπά τέλη 

– δικαιώματα 
61.100,00 112.827,69 111.439,76 1,23% -84,66% 

Φορείς και εισφορές 15.700,00 24.205,89 23.168,39 4,29% -54,18% 

Έσοδα από 

επιχορηγήσεις 
1.939.560,87 1.389.896,36 1.389.896,36 0,00% 28,34% 

Λοιπά τακτικά έσοδα 15.100,00 13.082,31 13.082,31 0,00% 13,36% 

Εκποίηση κινητής και 

ακίνητης περιουσίας 
1.294.206,85 1.130.619,02 1.130.619,02 0,00% 12,64% 

Επιχορηγήσεις για 

κάλυψη λειτουργικών 

δαπανών 

24.980.254,73 565.002,80 565.002,80 0,00% 97,74% 

Επιχορήγηση για 

επενδύσεις 
35.964,71 58.885,55 57.575,55 2,22% -63,73% 

Προσαυξήσεις – 

πρόστιμα – παράβολα 
0,00 1.528,29 1.528,29 0,00% - 

Λοιπά έκτακτα έσοδα 371.878,97 457.844,07 279.446,63 38,96% -23,12% 

Τακτικά έσοδα Π.Ο.Ε. 8.688,75 15.461,14 12.811,15 17,14% -77,94% 

Έκτακτα έσοδα Π.Ο.Ε. 1.108.082,69 1.108.071,43 249.448,51 77,49% 0,00% 

Εισπρακτέα υπόλοιπα 

Π.Ο.Ε. 
723.850,00 520.263,80 520.263,80 0,00% 28,13% 

Εισπράξεις υπέρ 

δημοσίου και τρίτων 
8.500,00 8.382,63 8.382,63 0,00% 1,38% 

Επιστροφές χρημάτων 67.060,00 70.418,23 43.411,86 38,35% -5,01% 

Πηγή: Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων – Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου 
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Πίνακας 39: Έσοδα Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων 2011 

Εισπραχθέντα Έσοδα 
Εισπραχθέντα 

σύνολο  
% Εγκεκριμένος  

Αναμορφώσεις 

σύνολο  

Διαμορφωμένος 

Σύνολο  

Τελικά 

Βεβαιωθέντα 

σύνολο  

Υπόλοιπο 

Εισπραχθέντα – 

Βεβαιωθέντα 

Σύνολο  

Προϋπολογισθέντα / 

Διαμορφωθέντα  

Βεβαιωθέντα / 

Διαμορφωθέντα  

Εισπραχθέντα 

/ Βεβαιωθέντα  

Τακτικά έσοδα  2.714.896,78   58,35% 3.615.373,24   190.368,38   3.805.741,62   2.830.215,61   115.318,83   95,00% 74,37% 95,93% 

Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία  65.316,57   1,40% 108.500,00   10.650,18   119.150,18   83.693,25   18.376,68   91,06% 70,24% 78,04% 

Πρόσοδοι από κινητή περιουσία  15.725,50   0,34% 30.000,00   0,00   30.000,00   15.725,50   0,00   100,00% 52,42% 100,00% 

Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη 

και δικαιώματα  
197.280,97   4,24% 1.001.386,59   -137.600,00   863.786,59   292.245,50   94.964,53   115,93% 33,83% 67,51% 

Έσοδα από λοιπά τέλη – 

δικαιώματα και παροχή 

υπηρεσιών 

70.615,09   1,52% 130.000,00   0,00   130.000,00   71.535,09   920,00   100,00% 55,03% 98,71% 

Φόροι & εισφορές  20.641,68   0,44% 67.000,00   0,00   67.000,00   21.699,30   1.057,62   100,00% 32,39% 95,13% 

Έσοδα από επιχορηγήσεις  2.324.818,85   49,96% 2.252.986,65   310.943,20   2.563.929,85   2.324.818,85   0,00   87,87% 90,67% 100,00% 

Λοιπά τακτικά έσοδα  20.498,12   0,44% 25.500,00   6.375,00   31.875,00   20.498,12   0,00   80,00% 64,31% 100,00% 

Έκτακτα  έσοδα  686.185,42   14,75% 3.604.050,15   21.872.281,99   25.476.332,14   690.805,42   4.620,00   14,15% 2,71% 99,33% 

Επιχορήγηση για κάλυψη 

λειτουργικών δαπανών  
127.119,95   2,73% 78.669,24   44.558,09   123.227,33   127.119,95   0,00   63,84% 103,16% 100,00% 

Επιχορηγήσεις για επενδυτικές 

δαπάνες 
513.240,67   11,03% 3.475.380,91   21.827.723,90   25.303.104,81   513.240,67   0,00   13,73% 2,03% 100,00% 

Δωρεές από κληρονομιές / 

κληροδοτήσεις  
10.000,00   0,21% 0,00   0,00   0,00   10.000,00   0,00    - -  100,00% 

Προσαυξήσεις – πρόστιμα – 

παράβολα  
35.824,80   0,77% 49.000,00   0,00   49.000,00   40.444,80   4.620,00   100,00% 82,54% 88,58% 

Λοιπά έκτακτα έσοδα 0,00     1.000,00   0,00   1.000,00   0,00   0,00   100,00% 0,00%   

Έσοδα παρελθόντων οικονομικών 

ετών  
136.415,11   2,93% 231.000,00   148.791,48   379.791,48   311.160,30   174.745,19   60,82% 81,93% 43,84% 
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Εισπράξεις από δάνεια και 

απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.  
178.836,51   3,84% 2.218.181,87   0,00   2.218.181,87   1.050.206,41   871.369,90   100,00% 47,35% 17,03% 

Εισπράξεις από δάνεια  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Εισπρακτέα υπόλοιπα 

προηγούμενων οικονομικών ετών  
0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και 

Τρίτων  
0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Επιστροφές χρημάτων  504.927,92   10,85% 452.556,62   356.163,12   808.719,74   504.927,92   0,00   55,96% 62,44% 100,00% 

Χρηματικό Υπόλοιπο  431.740,85   9,28% 426.224,72   0,00   426.224,72   431.740,85   0,00   100,00% 101,29% 100,00% 

Σύνολα  4.653.002,59   100,00% 10.547.386,60   22.567.604,97   33.114.991,57   5.819.056,51   1.166.053,92   31,85% 17,57% 79,96% 

Πηγή: Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων – Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου 
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Πίνακας 40: Έσοδα Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων 2012 

Εισπραχθέντα Έσοδα 
Εισπραχθέντα 

σύνολο 
% Εγκεκριμένος 

Αναμορφώσεις 

σύνολο 

Διαμορφωμένος 

Σύνολο 

Τελικά 

Βεβαιωθέντα 

σύνολο 

Υπόλοιπο 

Εισπραχθέντα – 

Βεβαιωθέντα 

Σύνολο 

Προϋπολογισθέντα 

/ Διαμορφωθέντα 

Βεβαιωθέντα / 

Διαμορφωθέντα 

Εισπραχθέντα / 

Βεβαιωθέντα 

Τακτικά έσοδα 2.013.028,81 38,81% 3.771.129,79 -138.619,73 3.632.510,06 2.181.149,52 168.120,71 103,82% 60,05% 92,29% 

Πρόσοδοι από ακίνητη 

περιουσία 
59.681,22 1,15% 141.001,00 -8.947,67 132.053,33 82.495,49 22.814,27 106,78% 62,47% 72,34% 

Πρόσοδοι από κινητή 

περιουσία 
15.469,83 0,30% 20.000,00 0,00 20.000,00 15.469,83 0,00 100,00% 77,35% 100,00% 

Έσοδα από ανταποδοτικά 

τέλη και δικαιώματα 
187.731,57 3,62% 933.827,96 -95.067,06 838.760,90 329.968,31 142.236,74 111,33% 39,34% 56,89% 

Έσοδα από λοιπά τέλη – 

δικαιώματα και παροχή 

υπηρεσιών 

59.158,19 1,14% 132.000,00 -15.000,00 117.000,00 60.214,07 1.055,88 112,82% 51,47% 98,25% 

Φόροι & εισφορές 13.913,53 0,27% 77.000,00 -21.000,00 56.000,00 15.927,35 2.013,82 137,50% 28,44% 87,36% 

Έσοδα από επιχορηγήσεις 1.649.445,94 31,80% 2.433.300,83 0,00 2.433.300,83 1.649.445,94 0,00 100,00% 67,79% 100,00% 

Λοιπά τακτικά έσοδα 27.628,53 0,53% 34.000,00 1.395,00 35.395,00 27.628,53 0,00 96,06% 78,06% 100,00% 

Έκτακτα  έσοδα 1.435.585,42 27,67% 26.507.402,36 890.750,64 27.398.153,00 1.439.111,50 3.526,08 96,75% 5,25% 99,75% 

Επιχορήγηση για κάλυψη 

λειτουργικών δαπανών 
318.543,20 6,14% 133.001,00 279.344,81 412.345,81 318.543,20 0,00 32,25% 77,25% 100,00% 

Επιχορηγήσεις για 

επενδυτικές δαπάνες 
1.082.522,31 20,87% 26.323.401,36 610.265,83 26.933.667,19 1.082.522,31 0,00 97,73% 4,02% 100,00% 

Δωρεές από κληρονομιές / 

κληροδοτήσεις  
1,00 0,00% 1,00 0,00   1,00   0,00 0,00 0,00    0,00 - 

Προσαυξήσεις – πρόστιμα – 

παράβολα 
34.519,91 0,67% 50.000,00 1.140,00 51.140,00 38.045,99 -3.526,08 97,77% 74,40% 90,73% 

Λοιπά έκτακτα έσοδα 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 100,00% 0,00% 0,00% 

Έσοδα παρελθόντων 192.998,60 3,72% 464.000,00 -102.745,56 361.254,44 354.940,35 -161.941,75 128,44% 98,25% 54,37% 
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οικονομικών ετών 

Εισπράξεις από δάνεια και 

απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 
207.377,64 4,00% 697.138,30 320.256,83 1.017.395,13 981.860,53 -774.482,89 68,52% 96,51% 21,12% 

Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Εισπρακτέα υπόλοιπα 

προηγούμενων οικονομικών 

ετών 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου 

και Τρίτων 
521.832,35 10,06% 590.700,00 135.236,28 725.936,28 521.832,35 0,00 - - 100,00% 

Επιστροφές χρημάτων 2.858,06 0,06% 8.000,00 0,00 8.000,00 2.858,06 0,00 100,00% 35,73% 100,00% 

Χρηματικό Υπόλοιπο 813.668,44 15,69% 1.178.412,14 0 1.178.412,14 813.668,44 0,00 100,00% 69,05% 100,00% 

Σύνολα 5.187.349,32 100,00% 33.216.783,59 1.104.878,46 32.321.662,05 6.295.420,75 1.108.071,43 96,78% 18,34% 82,40% 

Πηγή: Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων – Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου 
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Πίνακας 41: Έσοδα Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων 2013 

Εισπραχθέντα Έσοδα 
Εισπραχθέντ

α σύνολο 
% Εγκεκριμένος 

Αναμορφώσεις 

σύνολο 

Διαμορφωμένος 

Σύνολο 

Τελικά 

Βεβαιωθέντα 

σύνολο 

Υπόλοιπο 

Εισπραχθέντα – 

Βεβαιωθέντα 

Σύνολο 

Προϋπολογισθέντα 

/ Διαμορφωθέντα 

Βεβαιωθέντα / 

Διαμορφωθέντα 

Εισπραχθέντα / 

Βεβαιωθέντα 

Τακτικά έσοδα 2.226.314,61 37,70% 2.929.976,49 47.044,38 2.977.020,87 2.410.109,51 183.794,90 98,42% 80,96% 92,37% 

Πρόσοδοι από ακίνητη 

περιουσία 
43.411,86 0,74% 67.060,00 0,00 67.060,00 70.418,23 27.006,37 100,00% 80,96% 61,65% 

Πρόσοδοι από κινητή 

περιουσία 
18.078,42 0,31% 16.000,00 0,00 16.000,00 18.078,42 0,00 100,00% 105,01% 100,00% 

Έσοδα από ανταποδοτικά 

τέλη και δικαιώματα 
627.237,51 10,62% 862.500,00 0,00 862.500,00 781.600,61 154.363,10 100,00% 112,99% 80,25% 

Έσοδα από λοιπά τέλη – 

δικαιώματα και παροχή 

υπηρεσιών 

111.439,76 1,89% 61.100,00 0,00 61.100,00 112.827,69 1.387,93 100,00% 90,62% 98,77% 

Φόροι & εισφορές 23.168,39 0,39% 15.700,00 0,00 15.700,00 24.205,89 1.037,50 100,00% 184,66% 95,71% 

Έσοδα από επιχορηγήσεις 1.389.896,36 23,54% 1.892.516,49 47.044,38 1.939.560,87 1.389.896,36 0,00 97,57% 154,18% 100,00% 

Λοιπά τακτικά έσοδα 13.082,31 0,22% 15.100,00 0,00 15.100,00 13.082,31 0,00 100,00% 71,66% 100,00% 

Έκτακτα  έσοδα 2.051.983,44 34,75% 26.317.177,94 -1.751,65 26.315.426,29 1.761.035,66 1.310,00 100,01% 6,69% 116,52% 

Επιχορήγηση για κάλυψη 

λειτουργικών δαπανών 
1.130.619,02 19,15% 1.301.222,22 -7.015,37 1.294.206,85 1.130.619,02 0,00 100,54% 87,36% 100,00% 

Επιχορηγήσεις για 

επενδυτικές δαπάνες 
565.002,80 9,57% 24.980.254,72 0,01 24.980.254,73 565.002,80 0,00 100,00% 2,26% 100,00% 

Δωρεές από κληρονομιές / 

κληροδοτήσεις 
5.000,00 0,08% 1,00 4.999,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,02% 100,00% 100,00% 

Προσαυξήσεις – πρόστιμα – 

παράβολα 
57.575,55 0,98% 35.700,00 264,71 35.964,71 58.885,55 1.310,00 99,26% 163,73% 97,78% 
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Λοιπά έκτακτα έσοδα 1.528,29 0,03% 0,00 0,00 0,00 1.528,29 0,00 - - 100,00% 

Έσοδα παρελθόντων 

οικονομικών ετών 
292.257,78 0,05 343.950,97 36.616,75 380.567,72 473.305,21 181.047,43 90,38% 124,37% 61,75% 

Εισπράξεις από δάνεια και 

απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 
249.448,51 0,04 1.108.082,69 0,00 1.108.082,69 1.108.071,43 858.622,92 100,00% 100,00% 22,51% 

Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Εισπρακτέα υπόλοιπα 

προηγούμενων οικονομικών 

ετών 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου 

και Τρίτων 
520.263,80 0,09 670.050,00 53.800,00 723.850,00 520.263,80 0,00 92,57% 71,87% 100,00% 

Επιστροφές χρημάτων 8.382,63 0,14% 8.500,00 0,00 8.500,00 8.382,63 0,00 100,00% 98,62% 100,00% 

Χρηματικό Υπόλοιπο 848.714,17 14,37% 848.714,17 0,00 848.714,17 848.714,17 0,00 100,00% 100,00% 100,00% 

Σύνολα 5.905.107,16 100,00% 32.226.452,26 135.709,48 32.362.161,74 7.129.882,41 1.224.775,25 99,58% 22,03% 82,82% 

Πηγή: Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων – Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου 
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1.2.4.3.5.    Τοπική φορολογία  

Οι πόροι των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α., από οικονομική άποψη, ταξινομούνται σε τέσσερις κατηγορίες: 

• Ίδια έσοδα από φόρους, τέλη, δικαιώματα, εισφορές (τοπική φορολογία) 

• Ίδια έσοδα από αξιοποίηση τοπικών πόρων 

• Επιχορηγήσεις από την κεντρική διοίκηση και την Ε.Ε. 

• Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα, αξιοποίηση χρηματοοικονομικών εργαλείων. 

Τα έσοδα από τις δυο πρώτες κατηγορίες συμβάλλουν αποφασιστικά στην οικονομική αυτοδυναμία των Ο.Τ.Α., 

και η απόδοσή τους εξαρτάται από την πολιτική βούληση και αποφασιστικότητα των αιρετών οργάνων να τα 

επιβάλλουν και από την ικανότητα των δημοτικών υπηρεσιών να τα βεβαιώσουν και να τα εισπράξουν. Όσο 

μεγαλύτερη είναι η αναλογία τους στα συνολικά έσοδα, τόσο υψηλότερο ποσοστό αυτοχρηματοδότησης των 

λειτουργικών δαπανών και των επενδύσεων επιτυγχάνει ένας δήμος. 

Τα ίδια φορολογικά έσοδα, τα έσοδα δηλαδή που επιβάλλει, βεβαιώνει και εισπράττει ο ίδιος ο Δήμος, είναι τα 

ακόλουθα: Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα, έσοδα από λοιπά τέλη – δικαιώματα, φόροι – εισφορές, 

λοιπά τακτικά έσοδα (παράβολα αδειών καταστημάτων, αλλοδαπών κα), έσοδα Π.Ο.Ε. τακτικά που βεβαιώνονται – 

εισπράττονται για πρώτη φορά, εισπρακτέα υπόλοιπα τακτικών εσόδων Π.Ο.Ε. Ορισμένα από αυτά βέβαια 

εισπράττονται μέσω τρίτων π.χ. τέλη καθαριότητας και φωτισμού, ΤΑΠ, ΦΗΧ (ΔΕΗ), αλλά τα στάδια επιβολής και 

κυρίως της βεβαίωσης αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του Δήμου και καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την απόδοσή 

τους.  

 Φυσικά υπάρχουν  και άλλα ίδια έσοδα χωρίς φορολογικό χαρακτήρα ή που συνδέονται έμμεσα με τα προηγούμενα, 

το ύψος των οποίων εξαρτάται επίσης από την αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών υπηρεσιών: Πρόσοδοι 

από ακίνητη (κυρίως μισθώματα) και κινητή (τόκοι) περιουσία, εκποίηση περιουσίας, δωρεές – κληρονομιές, 

προσαυξήσεις – πρόστιμα – παράβολα, λοιπά έκτακτα έσοδα, έσοδα Π.Ο.Ε., έκτακτα που βεβαιώνονται – 

εισπράττονται για πρώτη φορέα, εισπρακτέα υπόλοιπα εκτάκτων εσόδων Π.Ο.Ε. Στον πίνακα που ακολουθεί έχουν 

καταγραφεί τα κυριότερα ίδια έσοδα και συγκρίνονται με το αντίστοιχο σύνολο και με τα συνολικά έσοδα του Δήμου. 

Τόσο η προσπάθεια είσπραξης που καταβάλλουν οι υπηρεσίες του Δήμου όσο και η απόδοση των συγκεκριμένων 

εσόδων, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον ορθό υπολογισμό των φορολογικών βάσεων. Το ακριβές εμβαδόν των 

ακινήτων (κατοικίες και επαγγελματικοί χώροι), η εξακρίβωση του κύκλου εργασιών των επιτηδευμάτων, η 

οριοθέτηση των κοινοχρήστων χώρων, η εξεύρεση των φυσικών προσώπων που οφείλουν πρόστιμα κ.α., 

προσδιορίζουν αποφασιστικά την απόδοση των αντίστοιχων εσόδων. Στον πίνακα που ακολουθεί ορισμένα ίδια 

έσοδα έχουν ομαδοποιηθεί με κριτήριο την φορολογική τους βάση.  

Πίνακας 42: Ίδια έσοδα ομαδοποιημένα με βάση τη φορολογική βάση  

Δημοτικοί φόροι, τέλη, δικαιώματα Φορολογική βάση 

Τέλος καθαριότητας και φωτισμού, Φ.Η.Χ., Τ.Α.Π. Εμβαδόν ακινήτων  

Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας: μισθώματα ακινήτων και 

δημοτικής αγοράς, τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων, τέλη – 

δικαιώματα από παζάρι και λαϊκές αγορές  

Εμβαδόν ακινήτων ή κοινόχρηστων χώρων, 

κανονιστική απόφαση Δ.Σ., δημοπρασία κ.α. 
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Δημοτικοί φόροι, τέλη, δικαιώματα Φορολογική βάση 

Τέλος στα ακαθάριστα έσοδα επιτηδευμάτων Κύκλος εργασιών  

Τέλη διαφήμισης  Κανονιστική απόφαση Δ.Σ. 

Έσοδα νεκροταφείου  Κανονιστική απόφαση Δ.Σ. 

Πηγή: Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων – Λογιστήριο  

 

 1.2.4.3.6. Αξιολόγηση εσόδων   

Με βάση την παραπάνω ανάλυση, καταλήγουμε στα εξής συμπεράσματα για τα έσοδα του Δήμου Αλιάρτου – 

Θεσπιέων: 

� Η οικονομική αυτοδυναμία του Δήμου κινείται σε σχετικά ικανοποιητικά επίπεδα. Τα ίδια έσοδα 

αποτελούν το 41,16%,  αναλογία δημοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων, εισφορών, κλπ στα συνολικά, 

μ.ο. τριετίας 2011 – 2013).  

� Ο Δήμος ελέγχει σε ικανοποιητικό βαθμό το ύψος των ιδίων εσόδων του.   

� Τα τακτικά έσοδα κινούνται σε χαμηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα την μικρή δυνατότητα του Δήμου για να  

προγραμματίσει ανάλογα έξοδα (44,95% αναλογία τακτικών εσόδων στα συνολικά, μ.ο. τριετίας 2011 – 

2013). 

� Οι επιχορηγήσεις συνεχίζουν να αποτελούν την πλέον σημαντική πηγή εσόδων και συμβάλλουν σε 

μεγάλο βαθμό στη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων και της λειτουργίας του (58,26% αναλογία 

επιχορηγήσεων στα συνολικά έσοδα, μ.ο. τριετίας 2011 – 2013). 

� Παρατηρούνται συνεχείς μειώσεις των εσόδων των ΚΑΠ 

� Ανυπαρξία τακτικών εσόδων για έργα π.χ. συνεχώς μειούμενη ΣΑΤΑ 

� Μη επαρκή έσοδα για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών και την εκτέλεση έργων 

� Χαμηλά έσοδα λόγω ύφεσης 

 

Πίνακας 43: Ίδια έσοδα ανά έτος και ως ποσοστό του συνόλου 

 2011 2012 2013 Σύνολο – Μ.Ο. 

Σύνολο εσόδων  4.653.002,59 5.187.349,42 5.905.107,16 5.245.486,36 

Ίδια έσοδα 1.581.640,52 2.103.101,84 2.796.510,56 2.160.417,64 

Ίδια έσοδα - % επί 

συνόλου εσόδων  
33,99% 40,54% 47,36% 41,16% 

Πηγή: Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων – Δ/νση Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών  

 

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων έχει αξιοποιήσει πολύ ικανοποιητικά τα εθνικά και ορισμένα ευρωπαϊκά 

προγράμματα και υλοποιεί σε ετήσια βάση ένα μεγάλο αναπτυξιακό πρόγραμμα. Υπάρχει όμως μεγάλη εξάρτηση από 

εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης. Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία του 2014, από το σύνολο των 

χρηματοδοτήσεων του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων (8.444.658,78€) η πλειοψηφία προέρχεται από εξωτερικές πηγές 
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χρηματοδότησης (Ευρωπαϊκά Προγράμματα, λοιπά Ε.Π. και Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας) με ποσοστό ίσο με 

70,33% (5.939.342,2 €) . Οι δημοτικοί προϋπολογισμοί, όσον αφορά τα έσοδα, υλοποιούνται σε 3 συνεχόμενα στάδια: 

α) σχεδιασμός – κατάρτιση, β) υλοποίηση – βεβαίωση και γ) υλοποίηση – είσπραξη. Ο Δήμος παρουσιάζει 

ικανοποιητικές επιδόσεις, αλλά και κοινά προβλήματα και στα τρία στάδια. Αναλυτικά: 

� Οι παραδοχές κατάρτισης και οι διαδικασίες υλοποίησης του προϋπολογισμού εσόδων στα τακτικά, 

έκτακτα έσοδα και σε έσοδα προηγούμενων χρόνων μπορούν και πρέπει να βελτιωθούν.  

� Ο Δήμος έχει βελτιώσει σημαντικά την δυνατότητα βεβαίωσης και είσπραξης  των ιδίων εσόδων και 

μπορούμε να πούμε οτι ο εισπρακτικός του μηχανισμός κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα. 

� Οι διαδικασίες καταγραφής της φορολογητέας ύλης ορισμένων ιδίων εσόδων και οι μηχανισμοί 

είσπραξης τους έχουν όμως περαιτέρω δυνατότητες αναβάθμισης 

 

1.2.4.4.  Ανάλυση Εξόδων    

Τα έξοδα με βάση το λογιστικό Δήμων και Κοινοτήτων χωρίζονται σε τέσσερις κύριες κατηγορίες: α) Έξοδα 

χρήσης, β) Επενδύσεις, γ) Πληρωμές Π.Ο.Ε. – Αποδόσεις και δ) Αποθεματικό.  

 

1.2.4.4.1.  Οι δραστηριότητες του Δήμου: Πληρωθέντα έξοδα  

Το ποσοστό συμμετοχής κάθε κατηγορίας και υποκατηγορίας πληρωθέντων εξόδων στα συνολικά έξοδα του 

Δήμου αποτελεί αφενός μεν δείκτη των προτεραιοτήτων του, αφετέρου δε περιγράφει το πλαίσιο μέσα στο οποίο 

κινείται ο οικονομικός του προγραμματισμός. Με βάση λοιπόν τα στοιχεία του πίνακα «ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ» 

προκύπτουν ως εξής:  

� Τα έξοδα χρήσης (λειτουργικές δαπάνες) αποτελούν το 50,60% (2011), το 59,91% (2012) και το 54,88% (2013) 

των πληρωθέντων εξόδων, οι επενδύσεις το 7,75%,  το 20,57% και το 13,38% και οι πληρωμές Π.Ο.Ε. – 

αποδόσεις – προβλέψεις το 29,20%  το 19,52% και το 31,74% αντίστοιχα. 

� Οι κυριότερες υποκατηγορίες εξόδων είναι: οι αμοιβές προσωπικού που αποτελούν το 24,92% (2011), το 

28,72% (2012) και το 22,21% (2013) των πληρωθέντων εξόδων, οι αμοιβές αιρετών και τρίτων αποτελούν το 

6,07% (2011), το 5,53% (2012) και το 4,27% (2013) των πληρωθέντων εξόδων, οι δαπάνες προμήθειας 

αναλωσίμων το 4,45% (2011), το 5,25% (2012) και το 4,10% (2013), οι πληρωμές Π.Ο.Ε. το 29,20% (2011), το 

19,52% (2012) και το 31,74% (2013). Οι παροχές τρίτων το 6,46% (2011), το 6,73% (2012) και το 15,54% 

(2013) και τέλος οι αποδόσεις το 12,28% (2011), το 12,29% (2012) και το 9,71% (2013). Οι υπόλοιπες 

κινούνται κάτω από 3,5%. 

� Τα συνολικά έξοδα μεταβλήθηκαν κατά 13,00% (2012/2011) και 19,39% (2012/2013). Αναλυτικά τα έξοδα 

χρήσης μεταβλήθηκαν κατά 33,80% και 9,37% οι επενδύσεις κατά 200,16%  και -22,36% ενώ οι πληρωμές 

Π.Ο.Ε. κλπ μειώθηκαν κατά 51,74% και 37,09% αντίστοιχα στα έτη (2012/2011) και (2013/2012).  
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Πίνακας 44: Πληρωθέντα έξοδα 2011-2012-2013 

Πληρωθέντα έξοδα 2011 % 2012 % 2013 % 

% 

Διαφορά 

2012/2011 

% 

Διαφορά 

2013/2012 

6 Έξοδα Χρήσης 1.942.617,24 50,60% 2.599.144,44 59,91% 2.842.637,77 54,88% 
33,80% 9,37% 

60 

Αμοιβές και 

έξοδα 

προσωπικού 

1.434.859,67 24,92% 1.246.216,90 28,72% 1.150.690,77 22,21% 

-13,15% -7,67% 

61 
Αμοιβές αιρετών 

και τρίτων 
232.887,90 6,07% 239.868,21 5,53% 221.047,68 4,27% 

3,00% -7,85% 

62 Παροχές τρίτων 247.850,45 6,46% 292.091,12 6,73% 805.155,57 15,54% 
17,85% 175,65% 

63 Φόροι – Τέλη 1.480,00 0,04% 1.548,00 0,04% 5.292,88 0,10% 
4,59% 241,92% 

64 
Λοιπά Γενικά 

Έξοδα 
159.844,57 4,16% 46.179,04 1,06% 39.576,60 0,76% 

-71,11% -14,30% 

65 

Πληρωμές για την 

εξυπηρ. Δημόσιας 

πίστης 

44.360,87 1,16% 42.344,66 0,98% 41.243,62 0,80% 

-4,55% -2,60% 

66 

Δαπάνες 

προμήθειας 

αναλωσίμων 

170.754,27 4,45% 227.969,63 5,25% 212.182,59 4,10% 

33,51% -6,93% 

67 

Πληρωμές – 

Μεταβιβάσεις σε 

τρίτους 

128.676,10 3,35% 500.093,65 11,53% 365.389,87 7,05% 

288,65% -26,94% 

68 Λοιπά έξοδα - - 2.833,23 0,07% 2.058,19 0,04% 
  -27,36% 

7 Επενδύσεις 297.357,50 7,75% 892.559,51 20,57% 692.998,10 13,38% 
200,16% -22,36% 

71 

Αγορές κτιρίων, 

τεχνικών έργων 

και προμήθειες 

παγίων 

45.688,68 1,19% 50.853,94 1,17% 172.625,45 3,33% 

11,31% 239,45% 

73 Έργα 243.919,82 6,35% 530.895,10 12,24% 418.238,67 8,07% 
117,65% -21,22% 

74 

Μελέτες, 

έρευνες, 

πειραματικές 

εργασίες, ειδικές 

δαπάνες 

7.749,00 0,20% 280.810,47 6,47% 102.133,98 1,97% 3523,83% -63,63% 

75 

Τίτλοι πάγιας 

επενδύσεις 

(συμμετοχές σε 

επιχειρήσεις) 

0,00 0,00% 30.000,00 0,69% 0,00 0,00% - -100,00% 

8 

Πληρωμές ΠΟΕ, 

αποδόσεις και 

προβλέψεις 

1.121.262,82 29,20% 846.931,20 19,52% 1.644.206,24 31,74% -24,47% 94,14% 
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81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 649.720,17 16,92% 313.582,02 7,23% 197.284,50 3,81% -51,74% -37,09% 

82 Αποδόσεις 471.542,65 12,28% 533.349,18 12,29% 503.145,90 9,71% 13,11% -5,66% 

83 

Επιχορηγούμενες 

πληρωμές 

υποχρεώσεων 

Π.Ο.Ε. 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 943.775,84 18,22% 0,00% 0,00% 

85 
Προβλέψεις μη 

είσπραξης 
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 % 

Σύνολα 3.839.334,15 100,00% 4.338.635,15 100,00% 5.179.842,11 100,00% 13,00% 19,39% 

Πηγή: Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων – Δ/νση Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών  

 

1.2.4.4.2.  Οι δραστηριότητες του Δήμου: κατανομή εξόδων ανά υπηρεσία   

Στους Πίνακες για τα «Πληρωθέντα έξοδα ανά υπηρεσία 2011,2012,2013» καταγράφονται οι σχετικές δαπάνες 

και η ποσοστιαία κατανομή τους: 

1. Οι γενικές υπηρεσίες απορρόφησαν το 16,73% (2011), το 34,38% (2012) και το 25,30% (2013) των 

αντίστοιχων εξόδων 

2. Η ανταποδοτική υπηρεσία καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού απορρόφησε το 7,36% (2011), το 10,52% 

(2012) και το 23,71% (2013) αντίστοιχα. 

3. Η υπηρεσία τεχνικών έργων απορρόφησε το 4,00% (2011), το 3,89% (2012) και το 3,32% (2013) και η 

υπηρεσία ύδρευσης – άρδευσης – αποχέτευσης το 3,17% (2011), το 9,71% (2012) και το 10,86% (2013) των 

αντίστοιχων ετών. 

4. Οι οικονομικές – διοικητικές υπηρεσίες έφθασαν το 12,93% (2011), το 16,13% (2012) και το 15,51% (2013). 

5. Οι υπηρεσίες Πολιτισμού – Αθλητισμού – Κοινωνικής Πολιτικής απορρόφησαν το 3,54% (2011), το 6,97% 

(2012) και το 6,90% (2013). 

6. Η υπηρεσία πρασίνου απορρόφησε το 1,01% (2011), το 1,14% (2012) και το 1,03% (2013) αντίστοιχα.  

7. Οι λοιπές υπηρεσίες έφθασε το 22,68% (2011), το 17,26% (2012) και το 13,36% (2013) αντίστοιχα, ενώ η 

υπηρεσία των νεκροταφείων απορρόφησε ελάχιστα μέσα στην τριετία. 

Η κατανομή των εξόδων του Δήμου ανά υπηρεσία αντανακλά τόσο τις προτεραιότητες και δεσμεύσεις της 

Δημοτικής Αρχής όσο και τα προβλήματα και τις ανάγκες των κατοίκων.    
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Πίνακας 45: Πληρωθέντα έξοδα 2011-2012-2013 

Έξοδα Χρήσης Επενδύσεις 
Υπηρεσία 

2011 % 2012 % 2013 % 2011 % 2012 % 2013 % 

00 Γενικές Υπηρεσίες 642.370,61 
16,73% 

893.611,98 
34,38% 

719.272,03 25,30% 0,00 
0,00% 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 

10 
Οικονομικές, διοικητικές 

υπηρεσίες 
496.273,26 

12,93% 
419.329,23 

16,13% 
440.776,39 15,51% 55.534,59 

18,68% 
87.229,77 

9,77% 
37.614,42 5,43% 

15 
Υπηρεσίες πολιτισμού, 

αθλητισμού, κοινωνικής πολιτικής 
135.976,14 

3,54% 
181.216,26 

6,97% 
196.226,79 6,90% 565,80 

0,19% 
12.369,59 

1,39% 
47.083,70 6,79% 

20 
Υπηρεσίες καθαριότητας – 

ηλεκτροφωτισμού 
282.647,22 

7,36% 
273.315,95 

10,52% 
674.045,99 23,71% 29.017,17 

9,76% 
209.523,27 

23,47% 
195.461,05 28,21% 

25 
Υπηρεσίες ύδρευσης – 

αποχέτευσης 
121.842,35 

3,17% 
252.330,00 

9,71% 
308.748,66 10,86% 38.829,11 

13,06% 
197.549,52 

22,13% 
38.469,01 5,55% 

30 Υπηρεσία τεχνικών έργων 153.694,38 
4,00% 

101.122,35 
3,89% 

94.340,72 3,32% 143.451,19 
48,24% 

307.706,34 
34,47% 

297.388,19 42,91% 

35 Υπηρεσίες πρασίνου 38.910,12 
1,01% 

29.513,73 
1,14% 

29.383,50 1,03% 29.959,64 
10,08% 

1.752,56 
0,20% 

2.995,33 0,43% 

40 Υπηρεσίες νεκροταφείου 0,00 
0,00% 

0,00 
0,00% 

0,00 
0,00% 

0,00 
0,00% 

0,00 
0,00% 

0,00 0,00% 

45 Υπηρεσία Περιβάλλοντος 0,00 
0,00% 

0,00 
0,00% 

0,00 
0,00% 

0,00 
0,00% 

4.954,21 
0,56% 

4.000,00 0,58% 

50 Δημοτική Αστυνομία 0,00 
0,00% 

0,00 
0,00% 

0,00 
0,00% 

0,00 
0,00% 

0,00 
0,00% 

0,00 0,00% 

70 Λοιπές Υπηρεσίες 548.999,75 
22,68% 

448.704,97 
17,26% 

379.843,69 13,36% 0,00 
0,00% 

71.474,25 
8,01% 

69.986,40 10,10% 

Σύνολο 2.420.713,83 71,42% 
2.599.144,47 100,00% 2.842.637,77 

100,00% 297.357,50 
100,00% 892.559,51 

100,00% 692.998,10 100,00% 

Πηγή: Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων – Δ/νση Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών  
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Την τριετία 2011 – 2012 – 2013 η υπηρεσία τεχνικών έργων, υλοποίησε το 39,75% των επενδύσεων, οι 

υπηρεσίες Πολιτισμού – Αθλητισμού – Κοινωνικής Πολιτικής το 3,19% και οι δυο ανταποδοτικές το 23,05% και 

14,60% (καθαριότητα – ηλεκτροφωτισμός και ύδρευση – άρδευση – αποχέτευση) και το τμήμα πρασίνου 1,84% 

μέσω των υπηρεσιών αυτών υλοποιήθηκε το 82,43% των δημοτικών επενδύσεων.  

 

 

1.2.4.4.3.  Σταθερότητα και αστάθεια οικονομικών μεγεθών: αρχικά προς τελικά 

προϋπολογισθέντα έξοδα   

Ο αρχικός προϋπολογισμός και οι αναμορφώσεις που μεσολαβούν στα έξοδα (συμπληρωματικές, έκτακτες, 

ειδικές πιστώσεις) καταλήγουν στον προϋπολογισμό που διαμορφώνεται τελικά. Με βάση τα στοιχεία των Πινάκων 

που αφορούν τα έξοδα 2011,2012 και 2013, προκύπτουν ως εξής: 

1. Τα αρχικά προϋπολογισθέντα έξοδα αποτελούν το 31,85% (2011), το 96,78% (2012) και το 99,58% (2013) 

των τελικών, δηλαδή οι αναμορφώσεις που μεσολάβησαν αύξησαν κατά τα αντίστοιχα ποσοστά τον τελικό 

προϋπολογισμό. Με δεδομένες τις αλλαγές που μεσολαβούν κατά τη διάρκεια του έτους (νομοθετικές 

ρυθμίσεις, συμβάσεις εργασίας, τιμολόγια, ΔΕΚΟ, κατανομές κρατικών επιχορηγήσεων, διαδικασίες 

παραγωγής έργων), τα ποσοστά αυτά κρίνονται πολύ ικανοποιητικά. Στα έξοδα χρήσης, τα αρχικά 

αποτέλεσαν το 91,34% (2011), το 93,66% (2012) και το 89,71% (2013) των τελικών, στις επενδύσεις το 

15,99% (2011), το 98,24% (2012) και το 100,74% (2013) και στις πληρωμές ΠΟΕ -  αποδόσεις κλπ το 78,14%, 

το 96,09% και το 98,07% αντίστοιχα.  

2. Ορισμένες αναμορφώσεις συνδέονται με τη ροή των επιχορηγήσεων για επενδύσεις, άλλες με έκτακτα 

γεγονότα, ενώ κάποιες υποδεικνύουν αδυναμίες στις προβλέψεις.  

Συμπέρασμα: Οι παραδοχές κατάρτισης του προϋπολογισμού επιβεβαιώνονται σε μεγάλο βαθμό. Θα πρέπει όμως να 

βελτιωθούν οι διαδικασίες προγραμματισμού ορισμένων επενδυτικών δαπανών. 

 

1.2.4.4.4.  Βαθμός υλοποίησης προϋπολογισμού: πληρωθέντα προς διαμορφωθέντα έξοδα   

Οι σχέσεις που διαμορφώνονται απολογιστικά μεταξύ πληρωθέντων/ διαμορφωθέντων εξόδων (στην περίπτωση 

του Δήμου τα πληρωθέντα ταυτίζονται με τα ενταλθέντα, σχεδόν σε κάθε περίπτωση) αποτελούν δείκτες της 

ακρίβειας με την οποία συντάσσεται ο προϋπολογισμός. Με βάση λοιπόν τα στοιχεία των παρακάτω πινάκων, σχετικά 

με τα «Έξοδα 2011, 2012, 2013» προκύπτουν τα εξής: 

Το άθροισμα των πληρωθέντων και των αδιάθετων πιστώσεων ισούται με το σύνολο των διαμορφωθέντων 

εξόδων. Στα συνολικά έξοδα, τα πληρωθέντα αποτελούν το 11,59% (2011), το 12,64% (2012) και το 16,01% (2013) 

των διαμορφωθέντων. Στα έξοδα χρήσης το 53,65% (2011), το 56,02% (2012) και το 80,21% (2013), στις επενδύσεις 

το 1,15% (2011), το 3,26% (2012) και το 2,71% (2013) και στις πληρωμές Π.Ο.Ε. κλπ. το 41,65% (2011), το 45,83% 

(2012)και το 50,34% (2013) αντίστοιχα.  

Την τριετία 2011 – 2012 – 2013 στα έξοδα χρήσης πληρώθηκε το 63,29% των διαμορφωθέντων και στις 

πληρωμές Π.Ο.Ε. κλπ το 45,94%. Σημαντικό πρόβλημα παρατηρείται στις επενδύσεις όπου υλοποιήθηκε μόνο το 

2,37% των διαμορφωθέντων της τριετίας.  
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Παρατηρείται στο έτος 2013 όσον αφορά στις επενδύσεις μια εμφανής διαφορά πληρωθέντων με 

διαμορφωθέντα, διότι ο προϋπολογισμός είχε καταρτισθεί στα τέλη του 2010 πριν γίνει εμφανής η οικονομική κρίση 

και όταν αργότερα μέσα στο 2013 εισέρευσαν λιγότερα χρήματα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, αυτό είχε σαν 

αποτέλεσμα την μείωση των πληρωθέντων και διεύρυνση της απόκλισης τους σε σχέση με τα διαμορφωθέντα, για 

αυτό θα συγκρίνουμε μόνο τα έτη 2012 & 2013. 

Όσο αφορά τις υποκατηγορίες εξόδων καταγράφεται παρακάτω το ποσοστό πληρωθέντων – διαμορφωμένων 

μέσα στην διετία είναι: αμοιβές προσωπικού 87,16% (2012), το 91,78% (2013), αμοιβές αιρετών και τρίτων 38,88% 

(2012) 69,99% (2013), παροχές τρίτων 26,10% (2012) , 90,46% (2013), λοιπά γενικά έξοδα 18,10% (2012), 54,26% 

(2013), πληρωμές Π.Ο.Ε. 45,83% (2012), 50,34% (2013) και αποδόσεις 73,25% (2012), 68,65% (2013), φόροι – τέλη 

20,10% (2012) και 51,14% (2013), δαπάνες αναλωσίμων 47,75% (2012) , 58,90% (2013), αγορές κτιρίων – 

προμήθειες παγίων 19,60% (2012), 70,95% (2013), έργα 2,01% (2012), 1,68% (2013) και μελέτες – ειδικές δαπάνες 

37,36% (2012), 24,26% (2013) αντίστοιχα. 

 

1.2.4.4.5.  Ανάλυση ανά υπηρεσία    

Τα πληρωθέντα έξοδα ως ποσοστό των διαμορφωθέντων ανά υπηρεσία κινήθηκαν ως εξής: 

� Στο σύνολο των υπηρεσιών τα πληρωθέντα έξοδα έφθασαν το 11,59% (2011), το 12,64% (2012) και το 

16.01% (2013). 

� Στις τρεις υπηρεσίες οι απορροφήσεις κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα μέσα στην τριετία: οικονομικές – 

διοικητικές 71,23% (2011), 78,70% (2012) και 82,55% (2013) , καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμός 

62,52% (2011), 28,80% (2012) και 85,13% (2013) και πράσινο 80,55%, 65,82% και 69,19% αντίστοιχα 

� Σε άλλες δυο κυμαίνονται σε χαμηλότερα επίπεδα μέσα στην τριετία: γενικές 61,54% (2011), 64,36% 

(2012) και 70,79% (2013), 

� Στις υπόλοιπες υπηρεσίες οι απορροφήσεις καταγράφονται χαμηλότερα επίπεδα με έντονες 

διακυμάνσεις μέσα στην τριετία: Πολιτισμός – Αθλητισμός – Κοινωνική Πολιτική 35,19% (2011), 33,33% 

(2012) και 70,40% (2013), ύδρευση – αποχέτευση 0,70% (2011), 1,93 (2012) και  1,54 (2013),  τεχνικών 

έργων 9,06% (2011), 11,63 % (2012) και 13,64 (2013), λοιπές υπηρεσίες 39,95% (2011), 62,69 (2012) και 

67,41% (2013).  

 

1.2.4.4.6.  Αξιολόγηση εξόδων    

Οι λειτουργικές δαπάνες απορροφούν περίπου τα τρία τέταρτα των πληρωθέντων εξόδων και οι επενδύσεις  

περίπου το ένα τέταρτο.  

Οι δημοτικοί προϋπολογισμοί από διαχειριστική άποψη υλοποιούνται σε 3 στάδια: α) σχεδιασμός – κατάρτιση, 

β) υλοποίηση – πληρωμές εξόδων (προμήθειες, κατασκευές, υπηρεσίες) και γ) υλοποίηση – εισπράξεις εσόδων. 

Στο σκέλος των εξόδων η εικόνα του Δήμου κινείται σε οριακά επίπεδα. Η ένταξη όμως μιας δαπάνης στον 

προϋπολογισμό δεν συνεπάγεται την υλοποίηση της. τα μεγαλύτερα προβλήματα παρουσιάζονται στα έργα και σε 

ορισμένες υπηρεσίες. 

Αναλυτικά:  
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� Οι παραδοχές κατάρτισης του προϋπολογισμού επιβεβαιώνονται σε μεγάλο βαθμό. Οι διαδικασίες 

προγραμματισμού ορισμένων επενδυτικών δαπανών χρήζουν βελτίωσης.  

� Η  υλοποίηση του προϋπολογισμού παρουσιάζει αδυναμίες που οφείλονται σε υστερήσεις εσόδων, 

στον τρόπο σύνταξής του, βάσει των οδηγιών του Υπουργείου και στις τεχνικές δυσκολίες υλοποίησης 

έργων και υποδομών (πολυπλοκότητα διαδικασιών) 
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Πίνακας 46: Έξοδα Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων 2011 

2011 Εγκεκριμένος 
Αναμορφώσεις 

Σύνολο 
Διαμορφωμένος 

Σύνολο 
Πληρωθέντα 

Σύνολο 
Αδιάθετες 
πιστώσεις 

Προϋπολογισθέντα/ 
διαμορφωθέντα 

Πληρωθέντα/ 
διαμορφωθέντα 

Αδιάθετες 
πιστώσεις / 

Διαμορφωθέντα 

6 Έξοδα χρήσης  4.120.984,31 390.831,52 4.511.815,85 2.420.713,83 2.086.897,32 91,34% 53,65% 46,25% 

60 
Αμοιβές – έξοδα 

προσωπικού  
1.777.595,79 -140.575,29 1.637.020,50 1.434.859,67 201.142,59 108,59% 87,65% 12,29% 

61 
Αμοιβές αιρετών και 

τρίτων 
272.811,65 320.937,33 593.748,98 232.887,90 357.674,62 45,95% 39,22% 60,24% 

62 Παροχές τρίτων 1.120.127,17 88.994,05 1.209.121,24 247.850,45 961.270,79 92,64% 20,50% 79,50% 

63 Φόροι – Τέλη  12.701,70 800,00 13.501,70 1.480,00 12.021,70 94,07% 10,96% 89,04% 

64 Λοιπά γενικά έξοδα 83.150,00 113.759,41 196.909,41 159.844,57 37.064,84 42,23% 81,18% 18,82% 

65 
Πληρωμές για την 

εξυπηρέτηση δημόσιας 

πίστης 

22.500,00 50.000,00 72.500,00 44.360,87 28.139,13 31,03% 61,19% 38,81% 

66 
Δαπάνες προμήθειας 

αναλωσίμων 
434.516,94 24.698,45 459.215,39 170.754,27 288.461,12 94,62% 37,18% 62,82% 

67 
Πληρωμές μεταβιβάσεις 

σε τρίτους  
397.581,06 -70.882,43 326.698,63 128.676,10 198.022,53 121,70% 39,39% 60,61% 

68 Λοιπά Έξοδα 0,00 3.100,00 3.100,00 0,00 3.100,00 0,00% 0,00% 100,00% 

7 Επενδύσεις  4.142.894,08   21.766.504,54   25.909.398,62   297.357,50   25.612.041,12   15,99% 1,15% 98,85% 

71 
Αγορές κτιρίων, 

προμήθειες παγίων 
199.000,00   -4,465.00 194.535,00   45.688,68   148.846,32   102,30% 23,49% 76,51% 

73 Έργα 3.146.571,08   21.511.115,64   24.657.686,72   2.743.919,82   24.413.766,90   12,76% 11,13% 99,01% 

74 
Μελέτες, έρευνες, 

ειδικές δαπάνες 
793.823,00   259.853,90   1.053.676,90   7.749,00   1.045.927,90   75,34% 0,74% 99,26% 

75 
Τίτλοι πάγιας επένδυσης 

(συμμετοχές σε 

επιχειρήσεις) 

3.500,00   0,00   3.500,00   0,00   3.500,00   100,00% 0,00% 100,00% 

8 
Πληρωμές Π.Ο.Ε., 
αποδόσεις, προβλέψεις  

2.103.492,86   588.317,20   2.691.810,06   1.121.262,82   1.567.218,03   78,14% 41,65% 58,22% 

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 1.599.426,47   233.117,20   1.832.543,67   649.720,17   1.182.823,50   87,28% 35,45% 64,55% 

82 Αποδόσεις  452.556,62   355.200,00   807.756,62   471.542,65   332.884,76   56,03% 58,38% 41,21% 

85 

Προβλέψεις μη 

είσπραξης εισπρακτέων 

υπολοίπων 

βεβαιωμένων κατά τα 

Π.Ο.Ε. εντός του 

οικονομικού έτους  

51.509,77   0,00   51.509,77   0,00   51.509,77   100,00% 0,00% 100,00% 
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9 Αποθεματικό  180.015,33   -178.048,29   1.967,04   0,00   1.967,04   9151,58% 0,00% 100,00% 

91 

Ποσό διαθέσιμο για 

αναπλήρωση των 

ανεπαρκών πιστώσεων 

για την δημιουργία νέων 

μη προβλεπόμενων στον 

προϋπολογισμό 

180.015,33   -178.048,29   1.967,04   0,00   1.967,04   9151,58% 0,00% 100,00% 

02 Σύνολα  10.547.386,60   22.567.604,97   33.114.991,57   3.839.334,15   29.268.123,51   31,85% 11,59% 88,38% 

Πηγή: Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων – Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου 
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Πίνακας 47: Έξοδα Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων 2012 

2012 Εγκεκριμένος 
Αναμορφώσεις 

Σύνολο 
Διαμορφωμένος 

Σύνολο 
Πληρωθέντα 

Σύνολο 
Αδιάθετες 
πιστώσεις 

Προϋπολογισθέντα/ 
διαμορφωθέντα 

Πληρωθέντα/ 
διαμορφωθέντα 

Αδιάθετες 
πιστώσεις / 

Διαμορφωθέντα 

6 Έξοδα χρήσης  4.345.108,86 294.155,66 4.639.264,52 2.599.144,44 2.040.120,08 93,66% 56,02% 43,98% 

60 
Αμοιβές – έξοδα 

προσωπικού 
1.541.7687,27 -49.015,17 1.429.753,10 1.246.216,90 246.536,20 1078,35% 87,16% 17,24% 

61 
Αμοιβές αιρετών και 

τρίτων 
404.244,36 212.669,93 616.911,29 

239.868,21 377.043,08 
65,53% 38,88% 61,12% 

62 Παροχές τρίτων 1.114.505,04 4.423,15 1.118.928,19 292.091,12 826.837,07 99,60% 26,10% 73,90% 

63 Φόροι – Τέλη  6.201,70 1.500,00 7.701,70 1.548,00 6.153,70 80,52% 20,10% 79,90% 

64 Λοιπά γενικά έξοδα 262.516,93 -7.423,42 255.093,51 46.179,04 208.914,47 102,91% 18,10% 81,90% 

65 
Πληρωμές για την 

εξυπηρέτηση δημόσιας 

πίστης 

15.900,00 46.200,00 62.100,00 42.344,66 19.755,34 25,60% 68,19% 31,81% 

66 
Δαπάνες προμήθειας 

αναλωσίμων 
438.457,94 39.000,00 477.457,94 227.969,63 249.488,31 91,83% 47,75% 52,25% 

67 
Πληρωμές μεταβιβάσεις 

σε τρίτους  
561.514,62 36.804,17 598.318,79 500.093,65 98.225,14 93,85% 83,58% 16,42% 

68 Λοιπά Έξοδα 0,00 10.000,00 10.000,00 2.833,23 7.166,77 0,00% 28,33% 71,67% 

7 Επενδύσεις  26.933.475,89   482.695,27   27.416.171,16   892.559,51   26.523.611,65   98,24% 3,26% 96,74% 

71 
Αγορές κτιρίων, 

προμήθειες παγίων 

210.000,01 49.419,27 259.419,28 50.853,94 208.565,34 
80,95% 19,60% 80,40% 

73 Έργα 25.959.097,95 413.561,00 26.372.658,95 530.895,10 25.841.763,85 98,43% 2,01% 97,99% 

74 
Μελέτες, έρευνες, 

ειδικές δαπάνες 
731.877,93 19.715,00 751.592,93 280.810,47 470.782,46 97,38% 37,36% 62,64% 

75 
Τίτλοι πάγιας επένδυσης 

(συμμετοχές σε 

επιχειρήσεις) 

32.500,00 0,00 32.500,00 30.000,00 2.500,00 100,00% 92,31% 7,69% 

8 
Πληρωμές Π.Ο.Ε., 
αποδόσεις, προβλέψεις  

1.775.656,22   72.259,92   1.847.916,14   846.931,20   1.000.266,22   96,09% 45,83% 54,13% 

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 1.184.956,22   -65.160,08   1.119.796,14   313.582,02   806.214,12   105,82% 28,00% 72,00% 

82 Αποδόσεις  590.700,00   137.420,00   728.120,00   533.349,18   194.052,10   81,13% 73,25% 26,65% 

85 

Προβλέψεις μη 

είσπραξης εισπρακτέων 

υπολοίπων 

βεβαιωμένων κατά τα 

Π.Ο.Ε. εντός του 

οικονομικού έτους  

0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00% 0,00% 0,00% 
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9 Αποθεματικό  162.542,62   255.767,61   418.310,23   0,00   418.310,23   38,86% 0,00% 100,00% 

91 

Ποσό διαθέσιμο για 

αναπλήρωση των 

ανεπαρκών πιστώσεων 

για την δημιουργία νέων 

μη προβλεπόμενων στον 

προϋπολογισμό 

162.542,62   255.767,61   418.310,23   0,00   418.310,23   38,86% 0,00% 100,00% 

02 Σύνολα  33.216.783,59   1.104.878,46   34.321.662,05   4.338.635,15   29.982.308,18   96,78% 12,64% 87,36% 

Πηγή: Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων – Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου 
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Πίνακας 48: Έξοδα Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων 2013 

2013 Εγκεκριμένος 
Αναμορφώσεις 

Σύνολο 
Διαμορφωμένος 

Σύνολο 
Πληρωθέντα 

Σύνολο 
Αδιάθετες 
πιστώσεις 

Προϋπολογισθέντα/ 
διαμορφωθέντα 

Πληρωθέντα/ 
διαμορφωθέντα 

Αδιάθετες 
πιστώσεις / 

Διαμορφωθέντα 

6 Έξοδα χρήσης 3.179.621,30 364.540,13 3.544.161,43 2.842.637,77 701.523,66 89,71% 80,21% 19,79% 

60 
Αμοιβές – έξοδα 

προσωπικού 
1.282.129,85 -28.402.07 1.253.727,78 1.150.690,77 103.037,01 102,27% 91,78% 8,22% 

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 303.709,20 12.117,80 315.827,00 221.047,68 94.779,32 96,16% 69,99% 30,01% 

62 Παροχές τρίτων 510.220,00 379.886,00 890.106,00 805.155,57 84.950,43 57,32% 90,46% 9,54% 

63 Φόροι – Τέλη 5.500,00 4.850,00 10.350,00 5.292,88 5.057,12 53,14% 51,14% 48,86% 

64 Λοιπά γενικά έξοδα 71.250,00 1.690,65 72.940,65 39.576,00 33.364,05 97,68% 54,26% 45,74% 

65 
Πληρωμές για την 

εξυπηρέτηση δημόσιας 

πίστης 

45.000,00 0,00 45.000,00 41.243,62 3.756,38 100,00% 91,65% 8,35% 

66 
Δαπάνες προμήθειας 

αναλωσίμων 
416.900,00 -56.647,69 360.252,31 212.182,59 148.069,72 115,72% 58,90% 41,10% 

67 
Πληρωμές μεταβιβάσεις σε 

τρίτους 
539.912,25 49.045,44 588.957,69 365.389,87 223.567,82 91,67% 62,04% 37,96% 

68 Λοιπά Έξοδα 5.000,00 2.000,00 7.000,00 2.058,19 4.941,81 71,43% 29,40% 70,60% 

7 Επενδύσεις 25.739.244,81 -190.142,42 25.549.102,39 692.998,10 24.856.104,29 100,74% 2,71% 97,29% 

71 
Αγορές κτιρίων, 

προμήθειες παγίων 
280.488,04 -37.171,04 243.317,00 172.625,45 70.691,55 115,28% 70,95% 29,05% 

73 Έργα 24.997.789,03 -113.016,38 24.884.772,65 418.238,67 24.466.533,98 100,45% 1,68% 98,32% 

74 
Μελέτες, έρευνες, ειδικές 

δαπάνες 
459.967,74 -38.955,00 421.012,74 102.133,98 318.878,76 109,25% 24,26% 75,74% 

75 
Τίτλοι πάγιας επένδυσης 

(συμμετοχές σε 

επιχειρήσεις) 

1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 - - - 

8 
Πληρωμές Π.Ο.Ε., 
αποδόσεις, προβλέψεις 

3.203.032,92 63.058,97 3.266.091,89 1.644.206,24 1.621.645,75 98,07% 50,34% 49,65% 

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 443.544,54 107.680,58 551.225,12 197.284,50 353.940,62 80,47% 35,79% 64,21% 

82 Αποδόσεις 678.805, 54.160,00 732.965,33 503.145,90 229.819,43 92,61% 68,65% 31,35% 

83 
Επιχορηγούμενες 

πληρωμές υποχρεώσεων 

Π.Ο.Ε. 

1.210.297,72 -98.781,61 1.111.516,11 943.775,84 167.500,37 108,89% 84,91% 15,07% 

85 

Προβλέψεις μη είσπραξης 

εισπρακτέων υπολοίπων 

βεβαιωμένων κατά τα 

Π.Ο.Ε. εντός του 

870.385,33 0,00 870.385,33 0,00 870.385,33 100,00% 0,00% 100,00% 
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οικονομικού έτους 

9 Αποθεματικό 104.553,23 -101.747,20 2.806,03 0,00 2.806,03 3726,02% 0,00% 100,00% 

91 

Ποσό διαθέσιμο για 

αναπλήρωση των 

ανεπαρκών πιστώσεων για 

την δημιουργία νέων μη 

προβλεπόμενων στον 

προϋπολογισμό 

104.553,23 -101.747,20 2.806,03 0,00 2.806,03 3726,02% 0,00% 100,00% 

02 Σύνολα 32.226.452,26 135.709,48 32.362.161,74 5.179.842,11 27.182.079,73 99,58% 16,01% 83,99% 

Πηγή: Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων – Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου 
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Πίνακας 49: Έξοδα Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων έτους 2011 ανά Υπηρεσία  

2011 Προϋπολογισθέντα 
Αναμορφώσεις 

Σύνολο 

Διαμορφωμένος 

Σύνολο 

Πληρωθέντα 

Σύνολο 

Αδιάθετες 

πιστώσεις 

Προϋπολογισθέντα

/ Διαμορφωθέντα 

Πληρωθέντα/ 

Διαμορφωθέντα 

 

Αδιάθετες 

πιστώσεις / 

Διαμορφωθέντα 

Πληρωθέ

ντα/ 

Σύνολο 

εξόδων  

00 Γενικές Υπηρεσίες 820.650,42 223.095,42 1.043.745,84 642.370,61 399.948,77 78,63% 61,54% 38,32% 1,94% 

10 
Οικονομικές, διοικητικές 

υπηρεσίες  
718.235,13 56.426,48 774.661,61 551.807,85 220.075,52 92,72% 71,23% 28,41% 1,67% 

15 

Υπηρεσίες πολιτισμού, 

αθλητισμού, κοινωνικής 

πολιτικής  

242.486,01 145.568,67 388.054,68 136.541,94 251.512,74 62,49% 35,19% 64,81% 0,41% 

20 
Υπηρεσίες καθαριότητας – 

ηλεκτροφωτισμού  
486.325,99 12.164,51 498.490,50 311.664,39 186.826,11 97,56% 62,52% 37,48% 0,94% 

25 
Υπηρεσίες ύδρευσης – 

αποχέτευσης  
1.397.801,56 21.560.611,43 22.958.412,99 160.671,46 22.797.741,53 6,09% 0,70% 99,30% 0,49% 

30 Υπηρεσία τεχνικών έργων  3.112.027,69 169.136,48 3.281.164,17 297.145,57 2.984.018,60 94,85% 9,06% 90,94% 0,90% 

35 Υπηρεσίες πρασίνου 41.500,00 44.000,00 85.500,00 68.869,76 16.630,24 48,54% 80,55% 19,45% 0,21% 

40 Υπηρεσίες νεκροταφείου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

45 Υπηρεσία Περιβάλλοντος  25.000,00 -8.000,00 17.000,00 0,00 17.000,00 147,06% 0,00% 100,00% 0,00% 

50 Δημοτική Αστυνομία  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

70 Λοιπές Υπηρεσίες  1.419.851,61 -45.666,93 1.374.184,68 548.999,75 825.184,93 103,32% 39,95% 60,05% 1,66% 

80 
Πληρωμές Π.Ο.Ε. & Λοιπές 

αποδόσεις και προβλέψεις  
2.103.492,86 588.317,20 2.691.810,06 1.121.262,82 1.567.218,03 78,14% 41,65% 58,22% 3,39% 
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90 Αποθεματικό  180.015,33 -178.048,29 1.967,04 0,00 1.967,04 9151,58% 0,00% 100,00% 0,00% 

Σύνολο  10.547.386,60 22.567.604,97 33.114.991,57 3.839.334,15 29.268.123,51 31,85% 31,85% 11,59% 88,38% 

Πηγή: Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων – Δ/νση Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών  
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Πίνακας 50: Έξοδα Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων έτους 2012 ανά Υπηρεσία  

2012 Προϋπολογισθέντα 
Αναμορφώσεις 

Σύνολο 

Διαμορφωμένος 

Σύνολο 

Πληρωθέντα 

Σύνολο 

Αδιάθετες 

πιστώσεις 

Προϋπολογισθέντα

/ Διαμορφωθέντα 

Πληρωθέντα/ 

Διαμορφωθέντα 

 

Αδιάθετες 

πιστώσεις / 

Διαμορφωθέντα 

Πληρωθέ

ντα/ 

Σύνολο 

εξόδων 

00 Γενικές Υπηρεσίες 1.126.525,28 262.027,68 1.388.552,96 893.611,98 494.940,98 81,13% 64,36% 35,64% 2,60% 

10 
Οικονομικές, διοικητικές 

υπηρεσίες  
639.033,73 4.664,46 643.698,19 506.559,00 137.139,19 99,28% 78,70% 21,30% 1,48% 

15 

Υπηρεσίες πολιτισμού, 

αθλητισμού, κοινωνικής 

πολιτικής  

493.320,03 87.496,93 580.816,96 193.585,82 387.231,14 84,94% 33,33% 66,67% 0,56% 

20 
Υπηρεσίες καθαριότητας – 

ηλεκτροφωτισμού  
2.095.930,00 -419.327,45 1.676.602,55 482.839,22 1.193.763,33 125,01 28,80% 71,20% 1,41% 

25 
Υπηρεσίες ύδρευσης – 

αποχέτευσης  
23.256.594,98 87.244,18 23.343.839,16 449.879,52 22.893.959,64 99,63% 1,93% 98,07% 1,31% 

30 Υπηρεσία τεχνικών έργων  2.644.812,06 871.272,18 3.516.084,24 408.828,69 3.107.255,55 75,22% 11,63% 88,37% 1,19% 

35 Υπηρεσίες πρασίνου 36.500,00 11.000,00 47.500,00 31.266,29 16.233,71 76,84% 65,82% 34,18% 0,09% 

40 Υπηρεσίες νεκροταφείου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

45 Υπηρεσία Περιβάλλοντος  19.000,03 9.600,00 28.600,03 4.954,21 23.645,82 66,43% 17,32% 82,68% 0,01% 

50 Δημοτική Αστυνομία  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 

70 Λοιπές Υπηρεσίες  966.868,64 -137.127,05 829.741,59 520.179,22 309.562,37 116,53% 62,69% 37,31% 1,52% 

80 
Πληρωμές Π.Ο.Ε. & Λοιπές 

αποδόσεις και προβλέψεις  
1.775.656,22 72.259,92 1.847.916,14 846.931,20 1.000.266,22 96,095 45,83% 54,13% 2,47% 
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90 Αποθεματικό  162.542,62 255.767,61 418.310,23 0,00 418.310,23 38,86% 0,00% 100,00% 0,00% 

Σύνολο  33.216.783,59 1.104.878,46 34.321.662,05 4.339.353,87 29.982.308,18 96,78% 12,64% 87,36% 12,64% 

Πηγή: Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων – Δ/νση Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014 - 2019 

                                                                                                                      Φάση Α’  

 

 

Πίνακας 51: Έξοδα Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων έτους 2013 ανά Υπηρεσία  

2013 Προϋπολογισθέντα 
Αναμορφώσεις 

Σύνολο 

Διαμορφωμένος 

Σύνολο 

Πληρωθέντα 

Σύνολο 

Αδιάθετες 

πιστώσεις 

Προϋπολογισθέντα

/ Διαμορφωθέντα 

Πληρωθέντα/ 

Διαμορφωθέντα 

 

Αδιάθετες 

πιστώσεις / 

Διαμορφωθέντα 

Πληρωθέ

ντα/ 

Σύνολο 

εξόδων 

00 Γενικές Υπηρεσίες 941.420,04 74.585,09 1.016.005,13 719.272,03 296.733,10 92,66% 70,79% 29,21% 2,22% 

10 
Οικονομικές, διοικητικές 

υπηρεσίες 
568.259,16 11.283,96 579.543,12 478.390,81 101.152,31 98,05% 82,55% 17,45% 1,48% 

15 

Υπηρεσίες πολιτισμού, 

αθλητισμού, κοινωνικής 

πολιτικής 

341.566,94 4.053,73 345.620,67 243.310,49 102.310,18 98,83% 70,40% 29,60% 0,75% 

20 
Υπηρεσίες καθαριότητας – 

ηλεκτροφωτισμού 
683.212,37 338.140,00 1.021.352,37 869.507,04 151.845,33 66,89% 85,13% 14,87% 2,69% 

25 
Υπηρεσίες ύδρευσης – 

αποχέτευσης 
22.638.016,85 -116.700,00 22.521.316,85 347.217,67 22.174.099,18 100,52% 1,54% 98,46% 1,07% 

30 Υπηρεσία τεχνικών έργων 2.997.439,00 -125.114,38 2.872.324,62 391.728,91 2.480.595,71 104,36% 13,64% 86,36% 1,21% 

35 Υπηρεσίες πρασίνου 40.000,00 6.800,00 46.800,00 32.378,83 14.421,17 85,47% 69,19% 30,81% 0,10% 

40 Υπηρεσίες νεκροταφείου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

45 Υπηρεσία Περιβάλλοντος 23.000,02 0,00 23.000,02 4.000,00 19.000,02 100,00% 17,39% 82,61% 0,01% 

50 Δημοτική Αστυνομία 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

70 Λοιπές Υπηρεσίες 685.951,73 -18.650,69 667.301,04 449.830,09 217.470,95 102,79% 67,41% 32,59% 1,39% 

80 
Πληρωμές Π.Ο.Ε. & Λοιπές 

αποδόσεις και προβλέψεις 
3.203.032,92 63.057,97 3.266.091,89 1.644.206,24 1.621.645,75 98,07% 50,34% 49,65% 5,08% 
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90 Αποθεματικό 104.553,23 -101.747,20 2.806,03 0,00 2.806,03 3726,02% 0,00% 100,00% 0,00% 

Σύνολο 32.226.452,26 135.709,48 32.362.161,74 5.179.842,11 27.182.079,73 99,58% 16,01% 83,99% 16,01% 

Πηγή: Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων – Δ/νση Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών  

 

 

Σημειώσεις που αφορούν όλους τους πίνακες εξόδων: 

• Προϋπολογισθέντα: Τα αρχικά προϋπολογισθέντα όπως ψηφίστηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο 

• Διαμορφωθέντα: τα αρχικά προϋπολογισθέντα με τις προσθαφαιρέσεις των αναμορφώσεων που μεσολαβούν κατά τη διάρκεια του έτους 

• Πληρωθέντα: ενταλθέντα (δεν υπάρχουν ακυρώσεις και εκπεσμοί ενταλμάτων, ώστε να προκύπτουν διαφορές μεταξύ των δυο κατηγοριών) 

• Πληρωθέντα + αδιάθετες πιστώσεις = διαμορφωθέντα ή ενταλθέντα + αδιάθετες πιστώσεις = διαμορφωθέντα 
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1.2.4.5.   Ανάλυση Οικονομικών Δεικτών Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων      

 

1.2.4.5.1 Δείκτης Αυτονομίας: Τακτικά έσοδα εισπραχθέντα προς συνολικά εισπραχθέντα έσοδα 

Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του δείκτη, τόσο περισσότερη αυτονομία σε θέματα προϋπολογισμού και οικονομικής 

διαχείρισης διαθέτει ένας Ο.Τ.Α.  

Το 2011 ο δείκτης ήταν 58,35% , το 2012 ο δείκτης ήταν 50,94% και το 2013 ήταν 47,83%. 

 

1.2.4.5.2 Δείκτης Λειτουργικής Αυτονομίας: Ίδια τακτικά προς συνολικά τακτικά εισπραχθέντα έσοδα 

Στα ίδια τακτικά περιλαμβάνονται: πρόσοδοι από ακίνητη και κινητή περιουσία, έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και 

δικαιώματα, έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών, φόροι - εισφορές και λοιπά τακτικά έσοδα. 

Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του δείκτη, τόσο μικρότερη είναι η εξάρτηση του Ο.Τ.Α. από τις τακτικές επιχορηγήσεις 

της Κεντρικής Διοίκησης και επομένως τόσο μεγαλύτερη η λειτουργική αυτονομία ενός Δήμου. 

Το 2011 ο δείκτης ήταν 33,99% , το 2012 ο δείκτης ήταν 40,54% και το 2013 ήταν 47,36%.  

 

1.2.4.5.3 Δείκτης Εξάρτησης: Σύνολο επιχορηγήσεων της κεντρικής – περιφερειακής διοίκησης και της Ε.Ε. προς 

συνολικά εισπραχθέντα έσοδα 

Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του δείκτη, τόσο περισσότερο εξαρτάται ένας Ο.Τ.Α. από μη ελεγχόμενες πηγές εσόδων. 

Στον αριθμητή εντάσσονται οι τακτικές και οι έκτακτες επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες και οι επιχορηγήσεις 

για επενδύσεις. 

Η τιμή του δείκτη ανήλθε στο 13,76% το 2011, στο 27,01% το 2012 και 28,71% για το 2013. 

Ο δείκτης αυτός παρουσιάζει δύο όψεις. Η πρώτη αφορά την εξάρτηση των Ο.Τ.Α. από επιχορηγήσεις μη 

ελεγχόμενες, ως προς τα κριτήρια κατανομής ή και την περιοδικότητα τους. Η δεύτερη αφορά τους δραστήριους 

Ο.Τ.Α. οι οποίοι, με τις πρωτοβουλίες τους και συνεργαζόμενοι με άλλους φορείς, επιτυγχάνουν την ένταξη τους σε 

κοινοτικά και εθνικά προγράμματα. 

Οι επιχορηγήσεις ταξινομούνται, λειτουργικά και λογιστικά, σε τακτικές και έκτακτες. Οι τακτικές χρηματοδοτούν 

όλους τους Ο.Τ.Α., είναι νομοθετικά κατοχυρωμένες και τα κριτήρια κατανομής τους είναι, σε μεγάλο βαθμό, γνωστά 

και μετρήσιμα. Οι έκτακτες επιχορηγήσεις αφορούν δημόσιες πολιτικές που χρηματοδοτούνται από Υπουργεία 

συνήθως με προγραμματικές συμβάσεις, εθνικά προγράμματα στα οποία εντάσσονται οι Ο.Τ.Α. με ειδικές διαδικασίες 

και τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ. 

Παρατηρείται ότι ο Δήμος αξιοποιεί όλες σχεδόν τις κρατικές επιχορηγήσεις που προέρχονται από τους ΚΑΠ και το 

ΥΠΕΣΔΔΑ αλλά και τα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ. 

 

1.2.4.5.4 Δείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης: Ετήσια τοκοχρεολύσια προς σύνολο τακτικών εισπραχθέντων εσόδων 

Με τον δείκτη αυτό υπολογίζεται το ποσοστό των τακτικών εσόδων που δεσμεύεται για την εξυπηρέτηση των δανείων 

που έχει συνάψει ένας Δήμος με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων. Η τιμή του δείκτη εκτιμά τόσο την ικανότητα 

του Δήμου να αντεπεξέρχεται στις δανειακές του υποχρεώσεις όσο και την δανειοληπτική του ικανότητα και 
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χρησιμοποιείται ως κριτήριο αξιολόγησης από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του, τόσο 

μικρότερο τμήμα των τακτικών εσόδων απομένει για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών. 

Ο συγκεκριμένος δείκτης ήταν 2,56% το 2011 ,  2,78% για το 2012 και 1,77% για το 2013 

Είναι σαφές ότι υπάρχουν ευρύτατα περιθώρια  του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων να αυξηθούν τα έσοδα μέσω της 

λήψης νέων δανείων, καθώς τα επόμενα χρόνια θα συνεχίζει να παρουσιάζει υψηλούς δείκτες αυτονομίας και 

φερεγγυότητας .  Ο Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιών διαθέτει υψηλή πιστοληπτική ικανότητα. 

 

1.2.4.5.5 Δείκτης Κόστους Ανθρώπινου Δυναμικού: Συνολικό κόστος απασχόλησης προς συνολικά πληρωθέντα 

έξοδα 

Το κόστος αυτό περιλαμβάνει τις αμοιβές και έξοδα προσωπικού, τις αμοιβές αιρετών και τρίτων (πλην ελεύθερων 

επαγγελματιών). Με τον δείκτη αυτό συσχετίζεται το συνολικό κόστος απασχόλησης με το σύνολο των εξόδων. 

Η ποσοστιαία σύνθεση κόστους ανθρώπινου δυναμικού/συνολικά πληρωθέντα έξοδα ήταν 36,98% για το 2011 ενώ 

αυξήθηκε το 2012 σε 40,98  και το 2013 έφτασε το 42,02% 

Ο δείκτης κινείται σε σχετικά ικανοποιητικά επίπεδα. 

 

1.2.4.5.6 Δείκτης Κάλυψης κόστους προσωπικού: Συνολικό κόστος προσωπικού (πληρωθέντα) προς σύνολο 

τακτικών εσόδων (εισπραχθέντα) 

Με τον δείκτη αυτόν υπολογίζεται η αναλογία των τακτικών εσόδων ενός Δήμου που κατευθύνεται στην κάλυψη του 

κόστους του προσωπικού. Πρόκειται για δείκτη με ιδιαίτερη πρακτική σημασία, επειδή οι δαπάνες προσωπικού 

αποτελούν σημαντικό στοιχείο του λειτουργικού κόστους, είναι συνήθως ανελαστικές και παρουσιάζουν συστηματική 

ταμειακή ροή. Είναι προφανές ότι όσο υψηλότερη είναι η τιμή του δείκτη, τόσο περισσότερα χρήματα από τα τακτικά 

έσοδα ενός Δήμου δεσμεύονται για την κάλυψη του κόστους του προσωπικού. Αντίθετα όσο μικρότερο είναι το 

σχετικό ποσοστό, τόσο αυξάνονται οι δυνατότητες του Δήμου για επενδύσεις, για παροχές υπηρεσιών κ.α. Η ανώτερη 

τιμή που μπορεί να εμφανίσει ο δείκτης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.2307/95 είναι 50%. 

Η τιμή του δείκτη τη τριετία 2011-2013 είναι 52,85% (2011), 61,90% (2012) και 51,68% (2013).  Δηλαδή ο δείκτης 

υπερβαίνει το ανώτατο όριο της επιτρεπόμενης τιμής και στην πραγματικότητα προειδοποιεί για την ανάγκη 

συγκράτησης των προσλήψεων και την ανάγκη αύξησης των τακτικών εσόδων που εισπράττονται. 

 

Πίνακας 52: Οικονομικοί δείκτες δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων 2011 - 2013 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2011 2012 2013 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ 
Τακτικά εισπραχθέντα προς 

συνολικά εισπραχθέντα έσοδα 
58,35% 50,94% 47,83% 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ 
Ίδια τακτικά προς συνολικά τακτικά 

εισπραχθέντα έσοδα. 
33,99% 40,54% 47,36% 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 
Επιχορηγήσεις προς συνολικά 

εισπραχθέντα έσοδα 
13,76% 27,01% 28,71% 
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ 
Ετήσια τοκοχρεολύσια προς σύνολο 

τακτικών εισπραχθέντων εσόδων. 
2,56% 2,78% 1,77% 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Συνολικό κόστος απασχόλησης προς 

συνολικά πληρωθέντα έξοδα. 
36,98% 40,98% 42,02% 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

Συνολικό κόστος προσωπικού 

(πληρωθέντα) προς σύνολο 

τακτικών εσόδων (εισπραχθέντα). 

52,85% 61,90% 51,68% 

 

Συμπερασματικά: 

1. Η οικονομική κατάσταση του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων  χαρακτηρίζεται ικανοποιητική 

2. Η οικονομική διαχείριση κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα 

3. Οι δανειακές υποχρεώσεις είναι ασήμαντες 

4. Χρειάζεται βελτιστοποίηση των διαδικασιών πρόβλεψης και εκτίμησης κάποιων υποκατηγοριών εσόδων-εξόδων 

5. Δεν έχουν αξιοποιηθεί πλήρως οι πηγές ιδίων εσόδων 

6. Το κόστος του προσωπικού κινείται σε επιτρεπόμενο ποσοστό σε σχέση με το σύνολο των τακτικών εισόδων που 

εισπράττονται. 

 

 

1.2.5.  Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος και κρίσιμα ζητήματα εσωτερικής ανάπτυξης        

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που ανέδειξε η αξιολόγηση των πρωτογενών στοιχείων 

για τη διάγνωση της υφιστάμενης κατάστασης στο εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων. Η 

ανάλυση επικεντρώνεται στα λειτουργικά, οργανωτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του εσωτερικού περιβάλλοντος 

του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, με βάση τις απαντήσεις που δόθηκαν και τις παρατηρήσεις που 

υποβλήθηκαν από τους προϊσταμένους των διαφόρων τμημάτων κατά τη συμπλήρωση του σχετικού 

ερωτηματολογίου. 

Η αξιολόγηση γίνεται για κάθε μία από τις παρακάτω θεματικές ενότητες: 

� Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου  

� Δραστηριότητες και Διαδικασίες 

� Οργάνωση και Συνεργασίες 

� Ανθρώπινο Δυναμικό & Υλικοτεχνική Υποδομή 

� Οικονομικά 
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Θεματικός Τομέας: Οργάνωση και Λειτουργία του Δήμου και των Ν.Π. 

Μέτρο 4.1.: Διοίκηση, Οργάνωση & Λειτουργία των Υπηρεσιών   

Δομές (όργανα & υπηρεσίες) 

Προβλήματα & Περιορισμοί Δυνατότητες & Ευκαιρίες 

Προβλήματα/ανάγκες 

� Η ανάγκη στην πράξη αποτελεσματικής εφαρμογής 

θεσμοθετημένων στον Ο.Ε.Υ. λειτουργιών 

� Ανάγκη για λειτουργική  αναδιάρθρωση και 

αναβάθμιση των Διευθύνσεων του Δήμου και 

εφαρμογή Συστημάτων Διοίκησης και Απόδοσης 

βάσει στόχων 

� Ανάγκη επιπλέον στελέχωσης του γραφείου 

προμηθειών λόγω αύξησης των αντικειμένων του 

και των εργασιών του μετά και την δημοπράτηση 

έργων με τη μορφή προμηθειών. Επιπλέον 

στελέχωση του Ταμείου και του Γραφείου εσόδων  

� Προβλήματα δυσλειτουργίας λόγω πολλών νέων 

αρμοδιοτήτων και λόγω συνένωσης των Δήμων 

Αλιάρτου & Θεσπιέων 

Ισχυρά Σημεία 

� Αξιοποίηση ΕΠ του Δήμου ως σύγχρονο 

εργαλείο προγραμματισμού,  ανάπτυξης και 

αξιολόγησης των δομών του Δήμου 

� Δυνατότητα αξιοποίησης της Δημοτικής 

Επιχείρησης για την άσκηση όσων λειτουργιών 

απαιτούν περισσότερη ευελιξία 

� Σύνταξη επιμέρους κανονισμών λειτουργίας 

των Ν.Π. και βασικών υπηρεσιών του Δήμου 

� Εφαρμογή συστήματος εσωτερικής 

αξιολόγησης.  

� Ολοκληρωμένη μηχανοργάνωση και 

ηλεκτρονική διασύνδεση των υπηρεσιών του 

Δήμου μεταξύ τους. 

Περιορισμοί 

� Η δυσκολία προσαρμογής των στελεχών σε νέες – 

πιο βελτιωμένες οργανωτικές δομές 

� Οι αδράνειες προσαρμογής  στο νέο θεσμικό 

πλαίσιο, οι μειώσεις προσωπικού και τα νέα 

οικονομικά δεδομένα 

� Πολυνομία και ελλιπής επιμόρφωση και 

εκπαίδευση υπαλλήλων του Δήμου, ειδικά αυτών 

που έρχονται σε καθημερινή επαφή με τους 

πολίτες.    

Ευκαιρίες 

� Η αξιοποίηση του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος του Δήμου αποτελεί ευκαιρία 

για βελτίωση της Οργανωτικής Δομής του 

Δήμου 

� Η αξιοποίηση του Προγράμματος Ψηφιακής 

Σύγκλισης  για την ανάπτυξη αποτελεσματικών 

υπηρεσιών προς τον πολίτη  

� Το θεσμικό πλαίσιο των ΟΤΑ που ενισχύει την 

ανάπτυξη διαδημοτικών συνεργασιών. 
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Θεματικός Τομέας: Οργάνωση και Λειτουργία του Δήμου και των Ν.Π. 

Μέτρο 4.1.: Διοίκηση, Οργάνωση & Λειτουργία των Υπηρεσιών   

Διαδικασίες διοίκησης 

Προβλήματα & Περιορισμοί Δυνατότητες & Ευκαιρίες 

Προβλήματα/ανάγκες 

� Ανάγκη περαιτέρω βελτίωσης – αναβάθμισης των 

διαδικασιών προγραμματισμού, παρακολούθησης 

και αξιολόγησης της λειτουργίας του Δήμου και των 

Ν.Π.  

� Αδυναμία στη διάχυση γνώσεων και πληροφοριών 

σχετικών με τις δραστηριότητες του Δήμου μεταξύ 

των στελεχών του. 

� Ανάγκη για αναβάθμιση και ουσιαστική συνεργασία 

μεταξύ των Τμημάτων και των Διευθύνσεων του 

Δήμου 

� Ανάγκη για τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων των 

οργάνων διοίκησης και για συστηματικό έλεγχο της 

εφαρμογής τους. 

� Ανάγκη σύνταξης υπαρχόντων κανονισμών 

λειτουργίας σε ΝΠ και σε βασικές υπηρεσίες 

 

Ισχυρά Σημεία 

� Προώθηση εκσυγχρονισμού διοικητικών 

υπηρεσιών με την αξιοποίηση σύγχρονων 

μεθόδων διοίκησης και των Τ.Π.Ε. 

� Σύνταξη κανονισμών λειτουργίας όλων των 

ειδικών υπηρεσιών 

 

 

Περιορισμοί 

� Η δυσκολία κατανόησης των πλεονεκτημάτων 

εισαγωγής και άσκησης ενός νέου μοντέλου 

διοίκησης που στοχεύει στη βελτιστοποίηση της 

αποδοτικότητας και παραγωγικότητας των 

υπηρεσιών του Δήμου 

� Έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού     

Ευκαιρίες 

� Η κατάρτιση του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος του Δήμου αποτελεί ευκαιρία 

για βελτίωση της Οργανωτικής Δομής του 

Δήμου 

� Τα Προγράμματα «Ψηφιακής Σύγκλισης»  
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Θεματικός Τομέας: Οργάνωση και Λειτουργία του Δήμου και των Ν.Π. 

Μέτρο 4.1.: Διοίκηση, Οργάνωση & Λειτουργία των Υπηρεσιών   

Συστήματα Διαχείρισης & λειτουργίας  

Προβλήματα & Περιορισμοί Δυνατότητες & Ευκαιρίες 

Προβλήματα/ανάγκες 

� Επικαιροποίηση της διαχειριστικής επάρκειας του 

Δήμου ως τελικού δικαιούχου δράσεων στο πλαίσιο 

της νέας προγραμματικής περιόδου, μετά την 

εφαρμογή του νέου ΟΕΥ 

� Ανάγκη αντιμετώπισης υφιστάμενων 

γραφειοκρατικών διαδικασιών με στόχο τη βελτίωση 

της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας 

των επί μέρους λειτουργιών του Δήμου  

� Υπάρχουν δυσχέρειες για την αποτελεσματική 

παροχή ορισμένων οριζόντιων υποστηρικτικών 

υπηρεσιών λόγω π.χ. της ελλιπούς στελέχωσης του 

Γραφείου μηχανοργάνωσης, της χαμηλής 

συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων για την παροχή 

υποστήριξης τμημάτων και των διευθύνσεων του 

Δήμου 

� Σημαντική μείωση των οικονομικών πόρων 

� Ανάγκη ανάπτυξης/ ενίσχυσης υποστηρικτικών ιδίως 

σε θέματα νομικής υποστήριξης και 

προγραμματισμού   

Ισχυρά Σημεία 

� Δυνατότητα εφαρμογής συστημάτων 

διαχείρισης της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών 

� Δυνατότητα περαιτέρω εφαρμογής 

συστημάτων διαχείρισης έργων  και σύνδεσή 

τους με την παρακολούθηση της υλοποίησης 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

� Η δυνατότητα εξυπηρέτησης των ΝΠ του 

δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου  

� Δυνατότητα περαιτέρω ενίσχυσης του 

Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού και 

της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών – 

Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας 

Περιορισμοί 

� Η δυσκολία προσαρμογής των υπαλλήλων στην 

εφαρμογή νέων σύγχρονων συστημάτων διαχείρισης 

και λειτουργίας      

Ευκαιρίες 

� Η αξιοποίηση των Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 
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Θεματικός Τομέας: Οργάνωση και Λειτουργία του Δήμου και των Ν.Π. 

Μέτρο 4.1.: Διοίκηση, Οργάνωση & Λειτουργία των Υπηρεσιών   

Δραστηριότητες οριζόντιων και υποστηρικτικών υπηρεσιών  

Προβλήματα & Περιορισμοί Δυνατότητες & Ευκαιρίες 

Προβλήματα 

� Υπάρχουν δυσχέρειες για την αποτελεσματική 

παροχή ορισμένων οριζόντιων υποστηρικτικών 

υπηρεσιών λόγω π.χ. της ελλιπούς στελέχωσης του 

Γραφείου μηχανοργάνωσης, της χαμηλής 

συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων για την παροχή 

υποστήριξης τμημάτων και των διευθύνσεων του 

Δήμου 

� Αδυναμία εξυπηρέτησης των αιτημάτων για 

υπηρεσίες 

� Σημαντική μείωση των οικονομικών πόρων 

� Ανάγκη ανάπτυξης/ ενίσχυσης υποστηρικτικών ιδίως 

σε θέματα νομικής υποστήριξης και 

προγραμματισμού   

Ισχυρά Σημεία 

� Η δυνατότητα εξυπηρέτησης των ΝΠ του 

δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία του 

Δήμου  

� Δυνατότητα περαιτέρω ενίσχυσης του 

Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού  

Περιορισμοί 

� Η δυσκολία προσαρμογής των υπαλλήλων στην 

εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων διαχείρισης και 

λειτουργίας      

Ευκαιρίες 

� Η αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

για ανταλλαγή εμπειριών.  
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Θεματικός Τομέας: Οργάνωση και Λειτουργία του Δήμου και των Ν.Π. 

Μέτρο 4.1.: Διοίκηση, Οργάνωση & Λειτουργία των Υπηρεσιών   

Δραστηριότητες τεχνικών, πολεοδομικών & περιβαλλοντικών υπηρεσιών  

Προβλήματα & Περιορισμοί Δυνατότητες & Ευκαιρίες 

Προβλήματα/ανάγκες 

� Μείωση οικονομικών πόρων 

� Αδυναμία εξυπηρέτησης των αιτημάτων για 

υπηρεσίες & έργα 

� Η διαπιστούμενη χαμηλή συνεργασία μεταξύ των 

εμπλεκόμενων τμημάτων  του δήμου 

� Ανάγκη αύξησης της ανταπόκρισης των υπηρεσιών 

στις ανάγκες των πολιτών 

� Ανάγκη εξειδικευμένου προσωπικού   

Ισχυρά Σημεία 

� Δυνατότητα ανάπτυξης νέων 

δραστηριοτήτων για την ικανοποίηση 

αναγκών των πολιτών 

� Δυνατότητα αντιμετώπισης σημαντικού 

εύρους προβλημάτων με την υλοποίηση 

των ενταγμένων στα τεχνικά προγράμματα 

έργων 

�   

Περιορισμοί 

� Οι χρονοβόρες, θεσμικού χαρακτήρα διαδικασίες, 

που αφορούν και επηρεάζουν άμεσα την 

αποδοτικότητα και παραγωγικότητα κυρίως των 

τεχνικών υπηρεσιών 

� Το σύνθετο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που 

είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει ο Δήμος για να 

υλοποιήσει δράσεις στο πλαίσιο των 

συγχρηματοδοτούμενων έργων στα πλαίσια του 

ΕΣΠΑ.      

Ευκαιρίες 

� Η υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της νέας 

προγραμματικής περιόδου ενταγμένων στα 

Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ.  

� Η αξιοποίηση θεσμικού πλαισίου που 

αφορά χρηματοδοτήσεις τύπου JESSICA  

�  
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Θεματικός Τομέας: Οργάνωση και Λειτουργία του Δήμου και των Ν.Π. 

Μέτρο 4.1.: Διοίκηση, Οργάνωση & Λειτουργία των Υπηρεσιών   

Δραστηριότητες κοινωνικών & πολιτιστικών υπηρεσιών  

Προβλήματα & Περιορισμοί Δυνατότητες & Ευκαιρίες 

Προβλήματα/ανάγκες 

� Ανάγκη περαιτέρω αναβάθμισης των κοινωνικών 

υπηρεσιών για την ικανοποίηση περισσότερων αναγκών 

κοινωνικής φροντίδας 

� Αδυναμία κάλυψης του συνόλου  των αιτημάτων για 

κοινωνικές και πολιτιστικές υπηρεσίες & 

δραστηριότητες 

� Ανάγκη περαιτέρω διεύρυνσης της λειτουργίας των  

παιδικών σταθμών 

� Το υψηλό κόστος των πολιτιστικών εκδηλώσεων 

� Ανάγκη αύξησης της ανταπόκρισης των υπηρεσιών στις 

ανάγκες των πολιτών και των οικονομικά ασθενέστερων 

πληθυσμιακών ομάδων 

� Αντιμετώπιση αυξανόμενων αναγκών σε δομές 

υποστήριξης της  τρίτης ηλικίας   

Ισχυρά Σημεία 

� Δυνατότητα λειτουργίας Κοινωνικού 

Ιατρείου, Κοινωνικού φροντιστηρίου  

� Λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου 

� Δυνατότητα ποιοτικής αναβάθμισης των 

θεσμοθετημένων πολιτιστικών 

εκδηλώσεων του Δήμου 

 

Περιορισμοί 

� Το σύνθετο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που είναι 

υποχρεωμένος ο Δήμος και τα Ν.Π. για να υλοποιήσει 

δράσεις στα πλαίσια της νέας προγραμματικής 

περιόδου 

� Η εξάρτηση των σχέσεων εργασίας από τα 

χρηματοδοτικά μέσα και από πιθανές μελλοντικές 

αποφάσεις της πολιτείας 

� Ο περιορισμός των κοινωνικών χρηματοδοτήσεων από 

τους ΚΑΠ      

Ευκαιρίες 

� Η υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της 

νέας προγραμματικής περιόδου 

ενταγμένων στα Επιχειρησιακά 

Προγράμματα του ΕΣΠΑ. 

� Η αξιοποίηση του εθελοντισμού και της 

ιδιωτικής πρωτοβουλίας 

�  Η αξιοποίηση θεσμικού πλαισίου που 

αφορά χρηματοδοτήσεις τύπου JESSICA  
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Θεματικός Τομέας: Οργάνωση και Λειτουργία του Δήμου και των Ν.Π. 

Μέτρο 4.1.: Διοίκηση, Οργάνωση & Λειτουργία των Υπηρεσιών   

Δραστηριότητες υπηρεσιών οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης 

Προβλήματα & Περιορισμοί Δυνατότητες & Ευκαιρίες 

Προβλήματα/ανάγκες 

� Ανάγκη ανάπτυξης νέων υπηρεσιών για θέματα 

υποστήριξης της απασχόλησης 

� Ανάγκη περαιτέρω τουριστικής προβολής του 

Δήμου  

� Ανάγκη αύξησης της ανταπόκρισης των υπηρεσιών 

στις ανάγκες των πολιτών 

� Ανάγκη περαιτέρω  ενεργοποίησης των Ν.Π. του 

Δήμου για την άσκηση των προβλεπόμενων στην 

συστατική τους πράξη δραστηριοτήτων 

Ισχυρά Σημεία 

� Η δυνατότητα αξιοποίησης των Ν.Π. του 

Δήμου με την ευκαιρία και της 

αναδιοργάνωσης τους.  

� Η δυνατότητα αξιοποίησης της περιουσίας 

του Δήμου για την ανάπτυξη παραγωγικών 

δραστηριοτήτων και νέων θέσεων 

εργασίας και εισοδημάτων 

Περιορισμοί 

� Το σύνθετο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που 

είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει ο Δήμος και 

τα Ν.Π. για να υλοποιήσει δράσεις στο πλαίσιο της 

νέας προγραμματικής περιόδου.      

Ευκαιρίες 

� Η υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της 

νέας προγραμματικής περιόδου 

ενταγμένων στα Επιχειρησιακά 

Προγράμματα του ΕΣΠΑ. 

� Η αξιοποίηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας 
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Θεματικός Τομέας: Οργάνωση και Λειτουργία του Δήμου και των Ν.Π. 

Μέτρο 4.2.: Βελτίωση της σχέσης του Δήμου με τους πολίτες   

Προβλήματα & Περιορισμοί Δυνατότητες & Ευκαιρίες 

Προβλήματα 

� Ανάγκη αύξησης της ανταπόκρισης των υπηρεσιών 

στις ανάγκες των πολιτών 

� Ανάγκη σύνταξης Κανονισμών που να περιγράφουν 

τους κανόνες και τα πρότυπα των παρεχόμενων 

από το Δήμο προς τους δημότες υπηρεσιών  

� Ανάγκη αναβάθμισης ιστοσελίδας του Δήμου με 

σκοπό τη προσφορά ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

στους πολίτες μέσω διαδικτύου  

� Έλλειψη ολοκληρωμένου συστήματος για την 

άμεση καταγραφή και εξυπηρέτηση αιτημάτων των 

πολιτών 

� Αποτελεσματική διαδικασία διαχείριση παραπόνων 

� Προβλήματα στην επικοινωνία και συνεργασία 

μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου  

Ισχυρά Σημεία 

� Δυνατότητες ανάπτυξης διαδικασιών διαχείρισης 

αιτημάτων και παραπόνων των πολιτών καθώς 

και αξιολόγησης των υπηρεσιών από τους 

δημότες 

� Δυνατότητα συμμετοχής των πολιτών και των 

τοπικών συμβουλίων ιδίως σε ζητήματα 

αναπτυξιακού προγραμματισμού 

� Αξιοποίηση της ιστοσελίδας του Δήμου για τη 

βελτίωση των σχέσεων με τους πολίτες 

� Δυνατότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών και 

υλοποίησης δράσεων που στοχεύουν στη δίκαιη 

και ισότιμη μεταχείριση των πολιτών  

 

Περιορισμοί 

� Το περιορισμένο ενδιαφέρον μεγάλου μέρους των 

πολιτών για τις συμμετοχικές διαδικασίες  

Ευκαιρίες 

� Αξιοποίηση των διατάξεων για την Ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση  

Kρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης 

� Ανάγκη ολοκλήρωσης των συνεχιζόμενων και υλοποίησης νέων έργων τεχνικών, οικονομικών και κοινωνικών 

υποδομών 

� Ανάγκη ωρίμανσης «μεγάλων έργων» και παρεμβάσεων ευρείας κλίμακας για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου 

� Ανάγκη βελτίωσης της επάρκειας, της ποιότητας και της παραγωγικότητας των υφιστάμενων τεχνικών, 

πολεοδομικών, περιβαλλοντικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων  

� Ανάγκη ανάπτυξης νέων περιβαλλοντικών, κοινωνικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων, καθώς και 

δραστηριοτήτων προώθησης του τουρισμού και ενίσχυση της απασχόλησης: (μέσω της διεύρυνσης του ρόλου 

των υφιστάμενων υπηρεσιών, μέσω της αναδιοργάνωσης των λειτουργούντων Νομικών Προσώπων, ή μέσω 

ανάπτυξης κατάλληλων συνεργασιών με φορείς) 

� Ανάγκη ανάπτυξης διαδικασιών αμφίδρομης επικοινωνίας και συμμετοχής των πολιτών 

� Ανάγκη βελτίωσης – αναβάθμισης των διαδικασιών προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης 

λειτουργίας του Δήμου με εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων διοίκησης 
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Θεματικός Τομέας: Οργάνωση και Λειτουργία του Δήμου και των Ν.Π. 

Μέτρο 4.3.: Ανθρώπινο Δυναμικό & Υλικοτεχνική υποδομή 

(Ανθρώπινο Δυναμικό)   

Προβλήματα & Περιορισμοί Δυνατότητες & Ευκαιρίες 

Προβλήματα 

� Η παρατηρούμενη ποσοτική αλλά και ποιοτική 

έλλειψη προσωπικού έχει ως αποτέλεσμα την 

ανεπαρκή στελέχωση βασικών διοικητικών 

ενοτήτων του Δήμου  

� Η μη βέλτιστη, ποσοτική αλλά και ποιοτική 

κατανομή του υπάρχοντος δυναμικού στις επί 

μέρους οργανωτικές μονάδες, σύμφωνα με τα 

τυπικά και ουσιαστικά του προσόντα  

� Η ανάγκη για βελτίωση του σχεδιασμού και του 

περιεχομένου του Μητρώου Προσωπικού 

� Ανάγκη αναβάθμισης των γνώσεων και της 

ενημέρωσης του ανθρώπινου δυναμικού (αιρετών 

και προσωπικού) μέσω υλοποίησης προγραμμάτων 

συνεχιζόμενης κατάρτισης  

Ισχυρά Σημεία 

� Με το υπό διαμόρφωση οργανισμό παρέχεται η 

δυνατότητα κάλυψης των αναγκών στελέχωσης 

του Δήμου με σύγχρονες ειδικότητες  

� Δυνατότητα αξιοποίησης εθελοντών και 

εξωτερικών συνεργατών  

� Δυνατότητα αξιοποίησης υπηρετούντος 

προσωπικού σύμφωνα με τα τυπικά και 

ουσιαστικά προσόντα 

� Δυνατότητα απασχόλησης προσωπικού με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 

για την κάλυψη έκτακτων ή και εποχιακών 

αναγκών 

 

Περιορισμοί 

� Η δυσκολία προσαρμογής των στελεχών του Δήμου 

σε νέα πιο σύγχρονα συστήματα διοίκησης 

προσωπικού  

� Η σταδιακή απαξίωση της διατιθέμενης 

τεχνογνωσίας λόγω μη συστηματικής υλοποίησης 

των κατάλληλων προγραμμάτων συνεχιζόμενης 

κατάρτισης   

Ευκαιρίες 

� Η υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της νέας 

Προγραμματικής περιόδου με στόχο την 

ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού  
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Θεματικός Τομέας: Οργάνωση και Λειτουργία του Δήμου και των Ν.Π. 

Μέτρο 4.3.: Ανθρώπινο Δυναμικό & Υλικοτεχνική υποδομή 

(Υλικοτεχνική υποδομή)   

Προβλήματα & Περιορισμοί Δυνατότητες & Ευκαιρίες 

Προβλήματα 

� Η έλλειψη επαρκών οικονομικών πόρων για την 

ανανέωση του στόλου των οχημάτων   

Ισχυρά Σημεία 

� Νέες κτιριακές εγκαταστάσεις  

 

Περιορισμοί 

� Οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στα 

προγράμματα αντικατάστασης και επέκτασης του 

τεχνικού εξοπλισμού που οφείλονται    

Ευκαιρίες 

� Η υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της νέας 

Προγραμματικής περιόδου με στόχο την 

ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού  
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Θεματικός Τομέας: Οργάνωση και Λειτουργία του Δήμου και των Ν.Π. 

Μέτρο 4.3.: Βελτίωση της σχέσης του Δήμου με τους πολίτες   

Προβλήματα & Περιορισμοί Δυνατότητες & Ευκαιρίες 

Προβλήματα 

� Ανάγκη αύξησης της ανταπόκρισης των υπηρεσιών 

στις ανάγκες των πολιτών 

� Ανάγκη σύνταξης Κανονισμών που να περιγράφουν 

τους κανόνες και τα πρότυπα των παρεχόμενων 

από το Δήμο προς τους δημότες υπηρεσιών  

� Ανάγκη αναβάθμισης ιστοσελίδας του Δήμου με 

σκοπό τη προσφορά ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

στους πολίτες μέσω διαδικτύου  

� Έλλειψη ολοκληρωμένου συστήματος για την 

άμεση καταγραφή και εξυπηρέτηση αιτημάτων των 

πολιτών 

� Αποτελεσματική διαδικασία διαχείριση παραπόνων 

� Προβλήματα στην επικοινωνία και συνεργασία 

μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου  

Ισχυρά Σημεία 

� Δυνατότητες ανάπτυξης διαδικασιών διαχείρισης 

αιτημάτων και παραπόνων των πολιτών καθώς 

και αξιολόγησης των υπηρεσιών από τους 

δημότες 

� Δυνατότητα συμμετοχής των πολιτών και των 

τοπικών συμβουλίων ιδίως σε ζητήματα 

αναπτυξιακού προγραμματισμού 

� Αξιοποίηση της ιστοσελίδας του Δήμου για τη 

βελτίωση των σχέσεων με τους πολίτες 

� Δυνατότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών και 

υλοποίησης δράσεων που στοχεύουν στη δίκαιη 

και ισότιμη μεταχείριση των πολιτών  

 

Περιορισμοί 

� Το περιορισμένο ενδιαφέρον μεγάλου μέρους των 

πολιτών για τις συμμετοχικές διαδικασίες  

Ευκαιρίες 

� Αξιοποίηση των διατάξεων για την διακυβέρνηση  

Kρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης 

� Ανάγκη ολοκλήρωσης των συνεχιζόμενων και υλοποίησης νέων έργων τεχνικών, οικονομικών και κοινωνικών 

υποδομών 

� Ανάγκη ωρίμανσης «μεγάλων έργων» και παρεμβάσεων ευρείας κλίμακας για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου 

� Ανάγκη βελτίωσης της επάρκειας, της ποιότητας και της παραγωγικότητας των υφιστάμενων τεχνικών, 

πολεοδομικών, περιβαλλοντικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων  

� Ανάγκη ανάπτυξης νέων περιβαλλοντικών, κοινωνικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων, καθώς και 

δραστηριοτήτων προώθησης του τουρισμού και ενίσχυση της απασχόλησης: (μέσω της διεύρυνσης του ρόλου 

των υφιστάμενων υπηρεσιών, μέσω της αναδιοργάνωσης των λειτουργούντων Νομικών Προσώπων, ή μέσω 

ανάπτυξης κατάλληλων συνεργασιών με φορείς) 

� Ανάγκη ανάπτυξης διαδικασιών αμφίδρομης επικοινωνίας και συμμετοχής των πολιτών 

� Ανάγκη βελτίωσης – αναβάθμισης των διαδικασιών προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης 

λειτουργίας του Δήμου με εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων διοίκησης 
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Θεματικός Τομέας: Οργάνωση και Λειτουργία του Δήμου και των Ν.Π. 

Μέτρο 4.3.: Ανθρώπινο Δυναμικό & Υλικοτεχνική υποδομή 

(Ανθρώπινο Δυναμικό)   

Προβλήματα & Περιορισμοί Δυνατότητες & Ευκαιρίες 

Προβλήματα 

� Η παρατηρούμενη ποσοτική αλλά και ποιοτική 

έλλειψη προσωπικού έχει ως αποτέλεσμα την 

ανεπαρκή στελέχωση βασικών διοικητικών 

ενοτήτων του Δήμου  

� Η μη βέλτιστη, ποσοτική αλλά και ποιοτική 

κατανομή του υπάρχοντος δυναμικού στις επί 

μέρους οργανωτικές μονάδες, σύμφωνα με τα 

τυπικά και ουσιαστικά του προσόντα  

� Η ανάγκη για βελτίωση του σχεδιασμού και του 

περιεχομένου του Μητρώου Προσωπικού 

� Ανάγκη αναβάθμισης των γνώσεων και της 

ενημέρωσης του ανθρώπινου δυναμικού (αιρετών 

και προσωπικού) μέσω υλοποίησης προγραμμάτων 

συνεχιζόμενης κατάρτισης  

Ισχυρά Σημεία 

� Με το υπό διαμόρφωση οργανισμό παρέχεται η 

δυνατότητα κάλυψης των αναγκών στελέχωσης 

του Δήμου με σύγχρονες ειδικότητες  

� Δυνατότητα αξιοποίησης εθελοντών και 

εξωτερικών συνεργατών  

� Δυνατότητα αξιοποίησης υπηρετούντος 

προσωπικού σύμφωνα με τα τυπικά και 

ουσιαστικά προσόντα 

� Δυνατότητα απασχόλησης προσωπικού με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 

για την κάλυψη έκτακτων ή και εποχιακών 

αναγκών 

 

Περιορισμοί 

� Η δυσκολία προσαρμογής των στελεχών του Δήμου 

σε νέα πιο σύγχρονα συστήματα διοίκησης 

προσωπικού  

� Η σταδιακή απαξίωση της διατιθέμενης 

τεχνογνωσίας λόγω μη συστηματικής υλοποίησης 

των κατάλληλων προγραμμάτων συνεχιζόμενης 

κατάρτισης   

Ευκαιρίες 

� Η υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της νέας 

Προγραμματικής περιόδου με στόχο την 

ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού  
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Θεματικός Τομέας: Οργάνωση και Λειτουργία του Δήμου και των Ν.Π. 

Μέτρο 4.3.: Ανθρώπινο Δυναμικό & Υλικοτεχνική υποδομή 

(Μηχανοργάνωση / ΤΠΕ)   

Προβλήματα & Περιορισμοί Δυνατότητες & Ευκαιρίες 

Προβλήματα 

� Η ανάγκη για περαιτέρω αξιοποίηση σύγχρονων 

συστημάτων ΤΠΕ για τη βελτίωση της 

παραγωγικότητας του Δήμου 

� Η διαπιστούμενη ανάγκη για βελτίωση της 

συντήρησης του εξοπλισμού ΤΠΕ και της 

υποστήριξης των χρηστών των συγκεκριμένων 

εφαρμογών 

� Η έλλειψη μόνιμου τεχνικού προσωπικού    

Ισχυρά Σημεία 

� Δυνατότητες εφαρμογής προγράμματος 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  

� Δυνατότητα αξιοποίησης του Εθνικού Δικτύου 

Δ.Δ. «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», του Γεωγραφικού 

Πληροφοριακού Συστήματος (GIS), του 

βελτιωμένου portal του Δήμου κλπ, των 

ασύρματων HOTSPOTS σε σημεία του δήμου) 

� Δράσεων που με την ολοκλήρωση της 

υλοποίησης τους μπορούν να συμβάλλουν στην 

αποτελεσματική εισαγωγή και εφαρμογή 

σύγχρονων συστημάτων ΤΠΕ στο Δήμο Αλιάρτου 

– Θεσπιέων  

 

Περιορισμοί 

� Η δυσκολία προσαρμογής των στελεχών του Δήμου 

στις νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

� Οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στη 

προμήθεια και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού   

Ευκαιρίες 

� Η αξιοποίηση των επιχειρησιακών 

προγραμμάτων του ΕΣΠΑ  
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Θεματικός Τομέας: Οργάνωση και Λειτουργία του Δήμου και των Ν.Π. 

Μέτρο 4.3.: Ανθρώπινο Δυναμικό & Υλικοτεχνική υποδομή 

(Κτιριακές εγκαταστάσεις)   

Προβλήματα & Περιορισμοί Δυνατότητες & Ευκαιρίες 

Προβλήματα 

� Η μη κάλυψη, από μέρος των κτιριακών 

εγκαταστάσεων, των κατάλληλων συνθηκών για την 

απασχόληση του προσωπικού αλλά και την εκ 

μέρους του παροχή ποιοτικών υπηρεσιών  

� Η ανάγκη βελτίωσης και συντήρησης των 

υπαρχουσών κτιριακών εγκαταστάσεων  

Ισχυρά Σημεία 

� Δυνατότητα αξιοποίησης της περιουσίας του 

Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων  

 

Περιορισμοί 

� Υπάρχουν πολλά ακίνητα στα οποία έχει επέλθει 

μεγάλη φθορά λόγω της χρήσης τους   

Ευκαιρίες 

� Η κατάρτιση αλλά και η δυνατότητα 

επικαιροποίησης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος του Δήμου αποτελεί ευκαιρία για 

την σταδιακή προγραμματισμένη αντιμετώπιση 

των αναγκών σε κτιριακές εγκαταστάσεις  

� Χρηματοδοτικά προγράμματα και νέες ευκαιρίες   

Kρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης 

� Ανάγκη για αξιοποίηση του υπηρετούντος προσωπικού σύμφωνα με τα τυπικά και ουσιαστικά του προσόντα 

μέσω της βέλτιστης κατανομής του στις επί μέρους οργανωτικές μονάδες 

� Ανάγκη αναβάθμισης των γνώσεων και της ενημέρωσης του ανθρώπινου δυναμικού (αιρετών και προσωπικού) 

μέσω υλοποίησης προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης.  

� Ανάγκη ευρύτερης και πληρέστερης αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τη 

βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας της λειτουργίας όλων των Διοικητικών Ενοτήτων του Δήμου 

� Ανάγκη βελτίωσης και συντήρησης υπαρχουσών κτιριακών εγκαταστάσεων για την αναβάθμιση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών ή και την αξιοποίησή τους για περαιτέρω στέγαση 
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Θεματικός Τομέας: Οργάνωση και Λειτουργία του Δήμου και των Ν.Π. 

Μέτρο 4.4.: Οικονομική Διοίκηση και Δημοτική Περιουσία  

(Έσοδα)   

Προβλήματα & Περιορισμοί Δυνατότητες & Ευκαιρίες 

Προβλήματα 

� Ο Δήμος εξαρτάται σημαντικά από εξωτερικές 

πηγές χρηματοδότησης  

� Αδυναμίες στις παραδοχές κατάρτισης και στις 

διαδικασίες υλοποίησης του προϋπολογισμού 

εσόδων, ειδικά στο παρόν οικονομικό κλίμα 

� Δυσκολίες στη βελτίωση – είσπραξη τελών και 

φόρων που συνδέονται με τις επαγγελματικές 

δραστηριότητες  

� Δυσκολίες με την αξιοποίηση της δημοτικής 

ακίνητης περιουσίας    

Ισχυρά Σημεία 

� Ο Δήμος ελέγχει σε ικανοποιητικό βαθμό το 

ύψος των εσόδων του και έχει τη δυνατότητα να 

προγραμματίσει ανάλογα έξοδα 

� Έχουν αξιοποιηθεί πολύ ικανοποιητικά τα εθνικά 

προγράμματα 

� Χαμηλές δανειακές υποχρεώσεις – ικανοποιητική 

πιστοληπτική ικανότητα  

 

Περιορισμοί 

� Οι τακτικές επιχορηγήσεις έχουν μειωθεί σημαντικά 

και πιθανόν να μειωθούν περαιτέρω 

� Η χρηματοδότηση των αρμοδιοτήτων που έχουν 

μεταφερθεί στους ΟΤΑ είναι ελλειμματική    

Ευκαιρίες 

� Θα αξιοποιηθούν σε  πολύ ικανοποιητικό  

επίπεδο τα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα  

� Χρηματοδότηση από τα επιχειρησιακά 

προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ και από άλλα 

ευρωπαϊκά προγράμματα 

� Σύναψη δανείων, αξιοποίηση χρηματοδοτικής 

μίσθωσης (leasing)  
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Θεματικός Τομέας: Οργάνωση και Λειτουργία του Δήμου και των Ν.Π. 

Μέτρο 4.4.: Οικονομική Διοίκηση και Δημοτική Περιουσία  

(Δαπάνες)   

Προβλήματα & Περιορισμοί Δυνατότητες & Ευκαιρίες 

Προβλήματα 

� Αδυναμίες στις παραδοχές κατάρτισης και στις 

διαδικασίες υλοποίησης του προϋπολογισμού 

εξόδων     

Ισχυρά Σημεία 

� Εμπειρία στην παρακολούθηση 

συγχρηματοδοτούμενων έργων  

� Εφαρμογή αναλυτικής λογιστικής που οδηγεί 

στην δυνατότητα εφαρμογής συστήματος 

κοστολόγησης  

 

Περιορισμοί 

� Μονομερείς αποφάσεις της κεντρικής διοίκησης 

που αυξάνουν αρκετές κατηγορίες δαπανών     

 

Ευκαιρίες 

� Νέες διαδικασίες υλοποίησης προμηθειών και 

υπηρεσιών , έργων και μελετών 

 

 

 

Θεματικός Τομέας: Οργάνωση και Λειτουργία του Δήμου και των Ν.Π. 

Μέτρο 4.4.: Οικονομική Διοίκηση και Δημοτική Περιουσία  

(Οικονομική διοίκηση και διαχείριση)   

Προβλήματα & Περιορισμοί Δυνατότητες & Ευκαιρίες 

Προβλήματα 

� Δεν λειτουργεί μηχανογραφημένη αποθήκη      

Ισχυρά Σημεία 

� Οι οικονομικές υπηρεσίες έχουν εφαρμόσει 

ικανοποιητικά τον νέο τύπο προϋπολογισμού 

� Εφαρμογή αναλυτικής λογιστικής  

 

Περιορισμοί 

 

Ευκαιρίες 

� Εφαρμογή συστήματος στρατηγικής διοίκησης με 

στόχους   
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Θεματικός Τομέας: Οργάνωση και Λειτουργία του Δήμου και των Ν.Π. 

Μέτρο 4.4.: Οικονομική Διοίκηση και Δημοτική Περιουσία  

(Δημοτική περιουσία )   

Προβλήματα & Περιορισμοί Δυνατότητες & Ευκαιρίες 

Προβλήματα 

� Δεν αξιοποιούνται οι δυνατότητες πολλών 

δημοτικών εγκαταστάσεων  

� Δυσκολίες στην είσπραξη μισθωμάτων δημοτικών 

ακινήτων 

� Δυσκολίες στην είσπραξη τελών , δικαιωμάτων που 

αφορούν τους κοινόχρηστους χώρους 

� Δωρεάν παραχώρηση δημοτικών ακινήτων σε 

τοπικούς φορείς, εξασφαλίζοντας και την 

λειτουργία τους αλλά και την συντήρησή τους      

Ισχυρά Σημεία 

� Τήρηση και παρακολούθηση μητρώου παγίων  

� Σημαντική ακίνητη περιουσία σε διάφορες 

κατηγορίες (ακίνητα, οικόπεδα, αγροτεμάχια 

κλπ)  

� Η υλοποίηση του εθνικού κτηματολογίου 

συμβάλλει στην ολοκλήρωση των διαδικασιών 

καταγραφής και μεταγραφής της δημοτικής 

ακίνητης περιουσίας. 

 

Περιορισμοί 

�   

Ευκαιρίες 

� Αξιοποίηση του θεσμικού πλαισίου και της 

χρηματοδότησης τύπου JESSICA 
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Θεματικός Τομέας: Οργάνωση και Λειτουργία του Δήμου και των Ν.Π. 

Μέτρο 4.4.: Οικονομική Διοίκηση και Δημοτική Περιουσία  

(Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου & Ιδιωτικού Δικαίου  )   

Προβλήματα & Περιορισμοί Δυνατότητες & Ευκαιρίες 

Προβλήματα 

� Τα Ν.Π.Δ.Δ. (Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας & 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) και η Δημοτική 

Επιχείρηση στηρίζονται αποκλειστικά στις 

δημοτικές επιχορηγήσεις για να λειτουργήσουν 

� Τα ίδια έσοδα της ΔΗΚΕΑΛ είναι περιορισμένα και 

ελάχιστα 

� Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της ΔΗΚΕΑΛ 

είναι μειωμένες       

Ισχυρά Σημεία 

� Ένα σημαντικό τμήμα των αρμοδιοτήτων του 

Δήμου ασκείται από την Δημοτική Κοινωφελή 

Επιχείρηση Δήμου Αλιάρτου  

� Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση έχει 

αξιοποιήσει ικανοποιητικά τα προγράμματα του 

ΕΣΠΑ 

 

Περιορισμοί 

� Η δημιουργία των νέων ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ κατά την 

εφαρμογή του «Καλλικράτη» και η ταυτόχρονη 

μείωση των εσόδων, δημιουργεί προβλήματα 

δυσλειτουργίας  

Ευκαιρίες 

� Συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα για 

αξιοποίηση τοπικών πόρων και παροχή 

υπηρεσιών  

Kρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης 

� Αύξηση των ίδιων εσόδων 

� Έλεγχος του λειτουργικού κόστους του Δήμου ως σύνολο 

� Αξιοποίηση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας 
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Κεφάλαιο 1.3 

 

Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης – Μεθοδολογία 

διαμόρφωσης στρατηγικής του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων     

 

 
Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την διαμόρφωση στρατηγικής του Δήμου Αλιάρτου – 

Θεσπιέων, ανάλυση SWOT (Προβλήματα. Ισχυρά σημεία, περιορισμοί και ευκαιρίες) της 

αναπτυξιακής προοπτικής του δήμου, ανάλυση  SWOT (Προβλήματα. Ισχυρά σημεία, 

περιορισμοί και ευκαιρίες) ανά θεματικό τομέα δράσης, τα κρίσιμα ζητήματα για την 

επόμενη περίοδο και τα κρίσιμα ζητήματα ανά Δημοτική Κοινότητα  
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1.3.  Η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης 

 

1.3.1. Μεθοδολογία διαμόρφωση στρατηγικής του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων  

 

1.3.1.1. Εισαγωγή 

 

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε κυρίως για τον προσδιορισμό της πτυχής της στρατηγικής του Δήμου 

Αλιάρτου - Θεσπιέων που αφορά την ανταγωνιστικότητα της τοπικής οικονομίας στηρίχθηκε σε τρία υποδείγματα 

στρατηγικής: 

α) Το υπόδειγμα του εθνικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (γνωστό σα «Διαμάντι» του M.Porter). Η τεχνική 

αυτή έχει ως παραδοχή ότι ένα κράτος ή μια περιοχή αναπτύσσουν υπό προϋποθέσεις ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα σε μικρούς κλάδους. Εάν αυτό συμβεί οφείλεται στην ταυτόχρονη ύπαρξη ορισμένων παραγόντων 

το σύνολο αυτών των οποίων ονομάζεται «Διαμάντι». Τέσσερις είναι, σύμφωνα με τον Porter, οι βασικοί 

προσδιοριστικοί παράγοντες, στοιχεία του «διαμαντιού», για την ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος: 

• Η ύπαρξη παραγωγικών συντελεστών απαραίτητων στην ανάπτυξη του κλάδου (στατικά και δυναμικά 

συγκριτικά πλεονεκτήματα). 

• Η ύπαρξη ικανής εγχώριας ή τοπικής ζήτησης η οποία θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να στηρίξει 

μια επιχείρηση του κλάδου στα πρώτα της βήματα. 

• Η ύπαρξη σχετικών με τον κλάδο βιομηχανιών και των κλάδων υποστήριξης (τα γνωστά clusters).  

• Η δομή των επιχειρήσεων, η δυναμική στρατηγική τους και ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων 

του κλάδου επηρεάζουν την αύξηση της παραγωγικότητας και των πωλήσεων. 

Οι τέσσερις αυτοί προσδιοριστικοί παράγοντες  συνιστούν ένα δυναμικό σύστημα, που είναι πιο σημαντικό 

από το άθροισμά τους και καθορίζουν τις παραγωγικές δραστηριότητες μιας περιοχής. Η επίδραση που έχει ένας 

παράγοντας στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα εξαρτάται από το επίπεδο στο οποίο βρίσκονται και οι υπόλοιποι 

παράγοντες. Τυχόν σοβαρές αδυναμίες σε οποιονδήποτε προσδιοριστικό παράγοντα θα περιορίσουν τις 

δυνατότητες ανάπτυξης και προόδου που έχει μια επιχείρηση. Αυτό σημαίνει ότι η ύπαρξη στατικών και 

δυναμικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων είναι αναγκαία όχι όμως και ικανή συνθήκη, προκειμένου οι 

επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται σε ένα κλάδο, να καθιστούν διεθνώς ανταγωνιστικές.  

Σημειώνεται ότι το στατικό συγκριτικό πλεονέκτημα ορίζεται εκείνο που χαρίζεται σε μια περιοχή από τη 

φύση π.χ.: κλίμα, γη, αφθονία φθηνού εργατικού δυναμικού και το οποίο δεν αυξάνει με το πέρασμα του χρόνου. 

Δυναμικό συγκριτικό πλεονέκτημα ορίζεται το απόθεμα των ανθρωπογενών πόρων π.χ. οι γνωσιολογικοί πόροι 

και το οποίο μπορεί να αυξηθεί με το πέρασμα του χρόνου. Η έννοια του συγκριτικού πλεονεκτήματος είναι 

σχετική διότι αναφέρεται στη σύγκριση μεταξύ κρατών ή περιοχών που αναπτύσσουν μεταξύ τους εμπόριο. Η 

είσοδος μιας τρίτης χώρας στο εμπορικό σύστημα μεταβάλλει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Εάν λοιπόν μια 

χώρα ή μια περιοχή όπως ο δήμος Αλιάρτου - Θεσπιέων στηρίζεται αποκλειστικά σε σχετικά συγκριτικά 

πλεονεκτήματα, τότε θα χάσει μερίδια αγοράς στους κλάδους που είχε αναπτύξει και στηριζόταν. Εάν όμως 
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στηρίζεται τόσο σε στατικά όσο και σε δυναμικά, τότε έχει τη δυνατότητα να επενδύσει στην περαιτέρω 

ανάπτυξη των δυναμικών και να αποσοβήσει την απώλεια αυτών των μεριδίων. 

Ο προσδιορισμός των παραγόντων του σημερινού διαμαντιού αποτυπώνεται στην ανάλυση τόσο των 

εσωτερικών (ενδογενών) χαρακτηριστικών της περιοχής που προηγήθηκε, όσο και των εξωτερικών στοιχείων 

που την επηρεάζουν (SWOT Analysis) που έπεται, δεδομένου ότι ο Δήμος Αλιάρτου - Θεσπιέων συνολικά και 

κάθε χωρική ενότητα του ξεχωριστά, εντάσσεται σε ένα γενικότερο περιβάλλον και επηρεάζεται λιγότερο ή 

περισσότερο από τις εθνικές , ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις, πολιτικές, αγορές κ.α. 

 β) Το υπόδειγμα της προοπτικής διερεύνησης. Στο  δεύτερο επίπεδο, με την εφαρμογή της μεθοδολογίας 

προοπτικής διερεύνησης (foresight seeing) και των υποθετικών σεναρίων (future plans) έγινε η αποτύπωση 

των μελλοντικών τάσεων στη ζήτηση, την τεχνολογία, τις προτιμήσεις πολιτών και καταναλωτών, τις αγορές 

κλπ. Η προοπτική διερεύνσηση δεν είναι μια μελέτη πρόβλεψης (forecasting) του μέλλοντος, μια μελέτη 

ανάπτυξης ή ένα στρατηγικό σχέδιο, αλλά και ένα εργαλείο για τον προσδιορισμό των κρίσιμων παραγόντων, 

των κινητηρίων δυνάμεων, των συνεχειών – ασυνεχειών και των ευκαιρών – προσκλήσεων της ελληνικής 

κοινωνίας σε σχέση με τα υπάρχοντα εμπόδια, έχοντας ως βασική υπόθεση ότι η επιστήμη, η τεχνολογία και 

καινοτομία αποτελούν έναν από τους κύριους βηματοδότες των οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων.  

γ) Το υπόδειγμα της στρατηγικής αρχιτεκτονικής (των Hammel – Prahalad) στηρίχθηκε στα αποτελέσματα 

του δευτέρου σταδίου με στόνο να αναγνωρισθούν οι βασικές (κύριες) ποιοτικές δυνατότητες (core 

products). Η στρατηγική αρχιτεκτονική αποτελεί τον σύνδεσμο μεταξύ του σήμερα και του αύριο. Δηλαδή 

αποτελεί την απάντηση στο ερώτημα «τι πρέπει να κάνουμε τώρα για να συναντήσουμε το μέλλον που 

επιθυμούμε;» Δείχνει στον οργανισμό (δήμο) ή στην περιοχή ποιες βασικές ποιοτικές δυνατότητες πρέπει να 

αρχίζει να κτίζει σήμερα, ποιες αναπτυξιακές προτεραιότες πρέπει να αρχίζει να καταλαβαίνει σήμερα, 

προκειμένου να συναντήσει με τον άριστο τρόπο το μέλλον.  

Η στρατηγική αρχιτεκτονική αντιμετωπίζει τον σχεδιασμό με διαφορετικό τρόπο από τις παραδοσιακές 

προσεγγίσεις, καταδεικνύοντας, περίτρανα ότι το μέλλον ανήκει σε αυτούς που το σχεδιάζουν! Οι παραδοσιακές 

προσεγγίσεις  θέτουν το (γενικό) ερώτημα: «να πάμε διακοπές;». Η στρατηγική αρχιτεκτονική θέτει το (συγκεκριμένο) 

ερώτημα: «να πάμε διακοπές στο Παρίσι;». Τελικό παραδοτέο αυτού του σταδίου συνιστά η διατύπωση 

συγκεκριμένων αξόνων, μέτρων και στόχων της στρατηγικής αρχιτεκτονικής.  

Στο επόμενο επίπεδο που θα ακολουθήσει το στρατηγικό σχεδιασμό, η ανάλυση θα επικεντρωθεί στην 

κατάστρωση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης, απαραίτητου για τη δημιουργία των βασικών ποιοτικών 

δυνατοτήτων με δεδομένο ότι η μόχλευση των πόρων (resources leverage) ως εργαλείο πολιτικής αποτελεί την 

αναγκαία συνθήκη για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων που έχουν τεθεί.  

 

1.3.1.2. Οι τάσεις των παραμέτρων που επηρέασαν την περιοχή 

1. Επιδοτήσεις αναπτυξιακού νόμου. Τουλάχιστον έως το 2015 αναμένεται να συνεχιστούν οι επιδοτήσεις όχι όμως 

με τον ίδιο ρυθμό και τα ίδια ποσοστά όπως μέχρι σήμερα. Πιθανόν να συνεχιστούν και αργότερα στην δεκαετία πιο 

στοχευμένα σε άλλες δράσεις. 
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2. Μεγέθυνση Αθήνας. Η Αθήνα φαίνεται ότι θα συνεχίσει να μεγεθύνεται με χαμηλότερα ποσοστά ίσως, να μην 

θέλει τις οχλούσες βιομηχανίες που δημιουργούν υπερσυγκέτνρωση δραστηριοτήτων και κορεσμό, ενώ οι τιμές γης 

για μεταποιητική δραστηριότητα να παραμείνουν σχετικά ψηλά. Η ύφεση θα την επηρεάσει σε μεγαλύτερο βαθμό, με 

δεδομένο ότι σε περιόδους κρίσης επηρεάζονται περισσότερο τα μεγάλα αστικά κέντρα. Ο χωροταξικός βιομηχανικός 

σχεδιασμό θέλει επίσης την εγκατάσταση μονάδων περιφερειακά της Αθήνας, αλλά όχι πολύ μακριά για να έχουν 

πρόσβαση στην αγορά.  

3. Υποδομές. Κυρίως οδικοί άξονες. Οι υποδομές τα επόμενα έτη θα συνεχίσουν να βελτιώνονται, κυρίως όμως αυτές 

που έχουν ήδη εξασφαλισμένη χρηματοδότηση ή αυτές που θα μπορούν να συγχρηματοδοτηθούν και από τον 

ιδιωτικό τομέα. 

4. Επιδοτήσεις εστιασμένες. Οι επιδοτήσεις στον αγροτουρισμό φαίνεται ότι θα συνεχιστούν μειωμένες, ιδιαίτερα 

αναφορικά με τις υποδομές. Επίσης θα υπάρχουν επιδοτήσεις για νέα καινοτόμα προϊόντα και δράσεις στον χώρο των 

τροφίμων και της πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης.  

5. Πορεία κατασκευαστικού κλάδου. Τα τελευταία χρόνια μεγάλο ποσοστό της οικονομικής δραστηριότητας 

προερχόταν από τις κατασκευές. Βασικοί παράμετροι αποτέλεσαν οι νέοι οικονομικοί μετανάστες και έλληνες του 

εξωτερικού, που κατά βάση χρηματοδότησαν την μέχρι σήμερα ανάπτυξη. Από ότι φαίνεται βέβαια δεν θα 

μπορούσαν να κάνουν το ίδιο τα επόμενα έτη. 

6. Οικονομική πορεία στην ζώνη του ευρώ. Τα χαμηλά επιτόκια δεν υφίστανται πλέον και τα χρηματοοικονομικά 

κόστη θα παραμείνουν σχετικά υψηλά για την ερχόμενη 10ετία. Αυτό θα επιφέρει τόσο δημοσιονομική στενότητα, 

που θα επηρεάσει αρνητικά τις δημόσιες επενδύσεις π.χ. σχολεία, δρόμους, ασφάλεια κτλ, όσο και τις ιδιωτικές 

επενδύσεις και την κατανάλωση. 

7. Πορεία του Πρωτογενούς τομέα. Με την οικονομική πίεση, την αυξημένη ανεργία, τις χρηματοδοτήσεις, την 

επάνοδο στα χωριά ανθρώπων με στελεχιακή εμπειρία και μόρφωση και την μικρή αλλά σημαντική αλλαγή 

κουλτούρας στην επιχειρηματικότητα των αγροτών, αναπτύσσονται μονάδες με νέα προϊόντα και εξωστρέφεια, 

γεγονός που θα συνεχιστεί ως τάση, μιας και υπάρχει παγκόσμια ζήτηση για αντίστοιχα προϊόντα.  

 

1.3.1.3. Καταγραφή των προβλεπόμενων τάσεων που μπορεί να επηρεάσουν το Δήμο 

Αλιάρτου - Θεσπιέων στο μέλλον σύμφωνα με τοπική έρευνα (12/2014) 

Κόσμος 

� Αύξηση εθνικών χρεών παγκοσμίως 

� Έμφαση σε νέες τεχνολογίες  

� Παγκοσμιοποίηση / πολλοί διεκδικητές / χαμηλό κόστος μεταποιητές. 

� Περιβαλλοντικά προβλήματα 

� Αύξηση τιμής πετρελαίου / μελλοντική είσοδος νέων καυσίμων π.χ. βιοκαύσιμα, νέα κοιτάσματα κ.α. 

� Παγκόσμιες ανταγωνιστικές πιέσεις / συνεχιζόμενη απελευθέρωση εμπορίου / περαιτέρω ανταγωνισμός  

� Υψηλά επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα / αύξηση θερμοκρασίας εδάφους / ελάττωση δασών 

Βαλκάνια 

� Προσπάθεια δόμησης της δημοκρατίας και της οικονομίας και των γειτονικών χωρών 
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� Είσοδος Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα επόμενα 10 χρόνια 

� Αμφίβολο παραμένει αν θα εισέλθει η FYROM (προβολή ονόματος) 

� Προβλήματα με την διαχείριση των υδάτινων πόρων και τη μόλυνση αυτών 

Ευρωπαϊκή Ένωση  

� Διάλυση Ευρωζώνης ή δημιουργία ζωνών δύο ταχυτήτων 

� Επανάκαμψη ευρωζώνης / διατήρηση της εικόνας ενός ισχυρού νομίσματος 

� Μεταμόρφωση των ευρωπαϊκών κρατών πρόνοιας / εργαζόμενοι μεταναστεύουν  από την Ευρώπη 

� Φτωχότερα μέλη προσχωρούν στην Ε.Ε. / ενδυνάμωση περιφερειών / εντάσεις στα σύνορα της Ευρώπης / 

ρατσισμός και ξενοφοβία 

� Τεχνολογία: σημαντικές επιδόσεις / καθυστερήσεις λόγω κουλτούρας και υποχρηματοδότησης / ψηφιακά 

εργαλεία δικτύωσης βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα 

� Αξίες: περιβαλλοντικά συνειδητοποιημένοι καταναλωτές / αύξηση απαιτήσεων από επιχειρήσεις και 

πολιτικούς. 

Ελλάδα 

� Διατήρηση ή μη της χώρας στο ευρώ / αναδιάρθρωση οικονομίας / λιτότητα 

� Ανάκαμψη κλάδων: ποιοτικός τουρισμός, νέα τρόφιμα 

� Υποχρηματοδότηση του Δημόσιου Τομέα 

� Υψηλό ποσοστό ανεργίας 

� Αλλαγή αναπτυξιακού μοντέλου σε επίπεδο επιχειρηματικής κουλτούρας και τομεακό και δομικό 

επίπεδο 

� Έλλειψη καινοτομίας / αποβιομηχάνιση 

 

 

1.3.1.4. Ανάλυση PESTLE 

Με την ίδια φιλοσοφία αξιοποιήθηκε η ανάλυση PESTLE η οποία είναι ένα εργαλείο του management που 

χρησιμοποιείται για την ανάλυση του μακροπεριβάλλοντος ενός οργανισμού, μιας επιχείρησης, ενός κλάδου. Μια 

από τις παραλλαγές της PESTLE ανάλυσης χρησιμοποιεί τους εξής παράγοντες: Πολιτικοί, Οικονομικοί, Κοινωνικοί, 

Τεχνολογικοί, Νομικοί, Περιβαλλοντικοί.  

Κανένας από τους παραπάνω παράγοντες δεν θα πρέπει να θεωρείται σημαντικότερος έναντι του άλλου, καθώς 

όλοι παίζουν καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση μιας δράσης. Η μέθοδος PESTLE επιλέχθηκε για την ανάλυση 

υπάρχουσας κατάστασης τόσο γιατί  προσεγγίζει ποιοτικά όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν τη βιώσιμη 

ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων όσο και γιατί είναι ένα ευέλικτο «εργαλείο» στο οποίο 

μπορούν να ενσωματωθούν σημαντικοί για την βιώσιμη ανάπτυξη παράγοντες, όπως οι περιβαλλοντικοί και νομικοί. 

Αναλυτικότερα οι παράγοντες που απαρτίζουν την ανάλυση PESTLE είναι οι εξής: 

Κοινωνικοί παράγοντες 

Η δομή της κοινωνίας, οι αντιλήψεις των κατοίκων, τα δημογραφικά, ψυχογραφικά και άλλα κριτήρια σαφώς 

επηρεάζουν τη δράση που επιχειρείται σε αυτή την κοινωνία και για αυτό μελετάται στην ανάλυση PESTLE. 
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Πολιτιστικοί παράγοντες 

Οι πολιτιστικοί παράγοντες συμβαδίζουν με τους κοινωνικούς και αναφέρονται σε διάφορες δράσεις που έχουν να 

κάνουν με τον πολιτισμό. Αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, πολιτιστικές εκδηλώσεις, ήθη και έθιμα αποτελούν μερικούς 

μόνο από τους πολιτισμικούς παράγοντες που επηρεάζουν μέσω της ψυχοσύνθεσης των ανθρώπων κάθε δράσης. 

Οικονομικοί παράγοντες 

Ορισμένοι παράγοντες που επηρεάζουν το οικονομικό περιβάλλον μιας κοινωνίας είναι το κατά κεφαλή εισόδημα, ο 

ρυθμός πληθωρισμού, οι τομείς της οικονομικής ανάπτυξης και η απασχόληση. 

Τεχνολογικοί παράγοντες 

Το τεχνολογικό περιβάλλον έχει και αυτό καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της κοινωνίας και της μελλοντικής 

ανάπτυξής της. Οι υποδομές, τα δίκτυα σύνδεσης, οι καινοτομίες και τα διάφορα τεχνολογικά επιτεύγματα σε τομείς 

της οικονομίας όπως η γεωργία καθώς και η μεταφορά της τεχνολογίας αποτελούν μερικά ζητήματα που 

προσδιορίζονται σε αυτό το σημείο.  

Περιβαλλοντικοί παράγοντες 

Το  φυσικό περιβάλλον και οι ανθρώπινες δραστηριότητες που το επιβαρύνουν αποτελούν στοιχεία που εξετάζονται 

στους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Η μείωση των υδάτινων πόρων, η ρύπανση και τα οικολογικά προϊόντα 

αποτελούν ορισμένους παράγοντες που επηρεάζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής. 

Νομικοί παράγοντες 

Το νομικό περιβάλλον είναι συνυφασμένο με το πολιτικό και αναφέρεται στο νομικό και θεσμικό πλαίσιο που διέπει 

την διαδικασία υλοποίησης της δράσης που επιχειρείται. Υπουργικές αποφάσεις, εγκύκλιοι και διατάγματα 

αποτελούν τους νομικούς παράγοντες. 

Πολιτικοί παράγοντες 

Στο πολιτικό περιβάλλον εμπίπτει η πολιτική σταθερότητα, οι νόμοι, το πολιτικό καθεστώς και η μορφή 

διακυβέρνησης. Αυτοί και άλλοι παράγοντες του περιβάλλοντος αυτού μπορούν ακόμα και να επιτρέψουν ή να 

απαγορεύσουν την υλοποίηση μιας δράσης.  

 

1.3.1.5. Η PESTLE ανάλυση για το Δήμο Αλιάρτου - Θεσπιέων 

Στη συνέχεια παρατίθενται οι κύριοι πολιτικοί, οικονομικοί, κοινωνικοί, τεχνολογικοί, περιβαλλοντικοί και 

νομικοί παράγοντες που συνεξεταζόμενοι με την υφιστάμενη κατάσταση διαμορφώνουν την SWOT ανάλυση που 

ακολουθεί. 

 

Πολιτικός (Political)  

� Πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια. 

� Η Ελλάδα ως Κράτος – Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απολαμβάνει το Ευρωπαϊκό κεκτημένο και αποτελεί 

ασφαλή προορισμό. 

� Βελτιώνονται οι σχέσεις με τα Κράτη της περιοχής. 

� Διακρατικές συμφωνίες και πολιτικές. 
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Οικονομικός (Economical)  

� Οικονομική κρίση – κρίση Ελληνικού χρέους. 

� Μείωση ΑΕΠ. 

� Αύξηση τιμών – πληθωριστικές τάσεις. 

� Αύξηση φόρων (άμεσων – έμμεσων). 

� Μείωση προσφοράς (κυκλοφορίας) χρήματος. 

� Μείωση Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων (ΠΔΕ). 

� Μείωση μεταφοράς πόρων προς τους ΟΤΑ α’ βαθμού. 

� Αυξημένο κόστος πόρων (υλικών – άυλων) . 

 

Κοινωνικός (Social / Culture)  

� Δημογραφικά δεδομένα. 

� Μορφωτικό επίπεδο. 

� Ενεργοποίηση – Ενημέρωση – Συμμετοχή των πολιτών . 

� Πρόσβαση στην πληροφόρηση. 

� Πολιτιστικό κεφάλαιο. 

� Κοινωνικό κεφάλαιο. 

� Αλλαγές στον τρόπο ζωής. 

 

Τεχνολογικοί (Technological)  

� Ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας (Απαίτηση για την παροχή on- line  υπηρεσιών μέσα από το Portal  του 

Δήμου). 

� Μεγάλη σύνδεση και εξάρτηση των τεχνολογικών πόρων με τα προϊόντα – υπηρεσίες» του Δήμου. 

� Βελτίωση της παραγωγικότητας του Δήμου με την αξιοποίηση της τεχνολογίας και των αυτοματισμών. 

� Ανάπτυξη και διάχυση της καινοτομίας. 

 

Περιβαλλοντικοί (Environmental)  

� Κλίμα – Κλιματική αλλαγή 

� Γεωανάγλυφο 

� Υδάτινοι πόροι 

� Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

� Μεγάλες αλλαγές στο δημόσιο τομέα 

� Νέες τάσεις στην Διοίκηση (Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Διοίκηση μέσω Στόχων , Επιχειρησιακά 

Προγράμματα, Διαχειριστική Επάρκεια, Πιστοποίηση Ποιότητας κατά ISO) 

� Αναδυόμενες νέες αγορές προώθησης πιστοποιημένων αγροτικών προϊόντων (Κίνα κ.α.) 

 

Νομικοί (Legal)  
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� Ειδικό Νομικό Καθεστώς λειτουργίας για τους ΟΤΑ α’ Βαθμού – Δεσμεύσεις, υποχρεώσεις και δυνατότητες 

που απορρέουν από αυτό 

� Ειδικό Οικονομικό καθεστώς που ισχύει για τους ΟΤΑ α’ Βαθμού 

� Περιοριστικό καθεστώς για τις προσλήψεις 

� Προβλήματα Ιδιοκτησιακού καθεστώτος Κράτους – Δήμου – Ιδιωτών 

� Ειδικό Νομικό Πλαίσιο προστασίας περιοχών  αρχαιολογίας, παραδοσιακών οικισμών, χαρακτηριζόμενων 

μνημείων της φύσης κλπ 

� Ειδικά αναπτυξιακά κίνητρα 

� Διαχείριση υδατικών πόρων, αστικών λυμάτων και στερεών αποβλήτων 

 

1.3.1.6. Προβλέψεις Παγκόσμιων και Ευρωπαϊκών Εξελίξεων 

Στο πλαίσιο του υποδείγματος της προβλεπτικής διερεύνησης γίνεται στη συνέχεια η παρουσίαση των εξελίξεων 

κατά την επόμενη δεκαετία, όπως αυτές έχουν καταγραφεί από μελέτης της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 

την διαμόρφωση ενός χάρτη για την ανταγωνιστικότητα της σε διάφορους τομείς.  

Η ζήτηση της Ε.Ε. αντιστοιχεί στο 80% των προϊόντων και υπηρεσιών που παράγονται στην Ευρώπη. Συνεπώς 

τόσο η ιδιωτική όσο και η δημόσια ζήτηση, επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την εγχώρια παραγωγή. Έτσι αν 

εξετάσουμε τις μελλοντικές αλλαγές στην ζήτηση που θα οφείλονται στην αύξηση της αγοραστικής των Ευρωπαίων, 

τις μεταβολές στον τρόπο ζωής (life style), τις κοινωνικές αλλαγές που συντελούνται, τις δημογραφικές εξελίξεις, τότε 

θα μπορούσαμε να διαπιστώσουμε τις τάσεις της Ευρωπαϊκής Ζήτησης, ιδιωτικής και δημόσιας. Εάν δεχθούμε δε ότι 

το κατά μέσο όρο η ιδιωτική κατανάλωση κυμαίνεται μεταξύ 55 – 75 % του ΑΕΠ στις χώρες της Ε.Ε. και η δημόσια 

κατανάλωση μεταξύ 15 – 25% , αντιλαμβανόμαστε ότι η καταναλωτική ζήτηση είναι αυτή που θα καθορίσει το μέλλον 

της Ευρωπαϊκής παραγωγής και κατά συνέπεια της παραγωγής του Νομού Βοιωτίας. Αναφέρουμε ορισμένες τάσεις 

σε σχέση με τη ζήτηση: 

� Το μερίδιο τροφίμων δεν θα μειώνεται, καθώς θα αυξάνεται  το εισόδημα, χωρίς όμως να φτάσει το επίπεδο 

των ΗΠΑ (11%) 

� Οι δαπάνες για κατοικία θα αυξάνονται  

� Οι δαπάνες για υγεία θα αυξάνονται συνεχώς 

� Οι δαπάνες για τις μεταφορές και επικοινωνίες θα συνεχίσουν να αυξάνουν 

Πέραν όμως από αυτές τις γενικές τάσεις στη διαμόρφωση του ιδιωτικού προϋπολογισμού, η μελέτης της 

Επιτροπής έχει αναγνωρίσει έξι (6) περιοχές ανάπτυξης της ζήτησης: 

Α) Κατανάλωση με έμφαση στην ποιότητα 

Β) Περισσότερες υπηρεσίες και αποϋλοποίηση 

Γ) Κατανάλωση της γνώσης 

Δ) Κατανάλωση των μεγαλύτερων ηλικιών 

Ε) Προσωποποίηση των αγαθών και υπηρεσιών 

ΣΤ) Κατανάλωση φιλική προς το περιβάλλον 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014 - 2019 

                                                                                                                      Φάση Α’  

 

 
241 

Συνοψίζοντας αυτές τις έξι αναδυόμενες περιοχές της ζήτησης και καθώς αυτές αναμένεται να γνωρίσουν 

υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, θεωρούμε σκόπιμο να παραθέσουμε ορισμένες λεπτομέρειες, οι οποίες θα μας 

βοηθήσουν στην διατύπωση  προτάσεων για συγκεκριμένους κλάδους και αγαθά: 

Κατανάλωση με έμφαση στην ποιότητα: το έξυπνο σπίτι με τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών, εγγύηση ασφαλών 

και ποιοτικών τροφίμων, η στάση των καταναλωτών για ασφαλέστερα και ποιοτικότερα τρόφιμα θα αυξήσει την 

παρουσία αυτών των τροφίμων στα σούπερ – μάρκετ, υπηρεσίες υγείας,, επικοινωνίας, ξεκούρασης και ασφάλειας, 

πιθανή αύξηση της ποιοτικής καταναλωτικής ζήτησης σε χώρες εκτός της Ε.Ε. 

Περοσσότερες υπηρεσίες και αποϋλοποίηση: οι προστιθέμενες υπηρεσίες στα προϊόντα θα παίζουν όλο και 

μεγαλύτερο ρόλο, μεγαλύτερο μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού θα δαπανάται για υπηρεσίες και όχι 

προϊόντα, οι επιχειρήσεις θα προσφέρουν αγαθά με υπηρεσίες προσαρμοσμένες στον κάθε πελάτη, 

αποϋλοποιούμενες μορφές κατανάλωσης (π.χ. εφημερίδες στο Internet), το ζήτημα είναι πως θα ενσωματωθούν 

προϊόντα στις υπηρεσίες με έναν «έξυπνο» τρόπο.  

Κατανάλωση της γνώσης: Καθώς οι κοινωνίες θα στηρίζονται ολοένα και περισσότερο στη γνώση και στις 

τεχνολογίες και καθώς οι τεχνολογικές και οικονομικές αλλαγές θα είναι γρήγορες, αναλύεται η ανάγκη – ζήτηση για 

ικανότητες προσαρμογής μέσω της εκπαίδευσης. Έτσι αυξάνεται η θετική προοπτική: σε εκπαίδευση  και κατάρτιση 

σε νέες τεχνολογίες, δια αποστάσεως εκπαίδευση, εκπαίδευση στη χρήση εξελιγμένων προϊόντων και υπηρεσιών. 

Κατανάλωση των μεγαλύτερων ηλικιών: Ο πληθυσμός της Ευρώπης γερνά. Στις επόμενες δεκαετίες όλο και 

μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού θα ανήκει σε μεγαλύτερες ηλικίες. Αυτές οι ηλικίες θα έχουν εισόδημα και 

χρόνο διαθέσιμο. Έτσι αναμένεται ραγδαία ανάπτυξη στις  υπηρεσίες υγείας, στις υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας 

στις δραστηριότητες αναψυχής και ταξίδια, στα προϊόντα και υπηρεσίες προσαρμοσμένα σε ανθρώπους μεγαλύτερης 

ηλικίας. 

Προσωποποίηση των αγαθών και υπηρεσιών: Οι κοινωνίες μετατρέπονται όλο και περισσότερο σε ατομιστικές. Η 

ανάγκη αυτό –επιβεβαίωση, που χαρακτηρίζει την ατομιστική συμπεριφορά, καθιστά αναγκαία την παροχή αγαθών 

και υπηρεσιών που θα απευθύνονται σε συγκεκριμένο άτομο. Έτσι αναμένεται αυξημένη ζήτηση για προϊόντα και 

υπηρεσίες που θα ενσωματώνουν το «όνειρο» και όχι για τα προϊόντα τα ίδια. Συνεπώς χαρακτηριστικά του 

προϊόντος όπως: αυτοεπιβεβαίωση, αισθητική , διασκέδαση, ατομισμός θα ζητούνται όλο και περισσότερο. 

Κατανάλωση φυσική προς το περιβάλλον: Οι δεκαετίες του 1980 – 1990 χαρακτηρίζονται από την ολοένα και 

αυξανόμενη ευαισθησία στο περιβάλλον. Το κοινό ενδιαφέρεται για το περιβάλλον. Το κοινό ενδιαφέρεται για το 

περιβάλλον. Αν και μικρός αριθμός καταναλωτών άλλαξαν τον τρόπο ζωής τους προς καταναλωτική συμπεριφορά 

φιλικότερη προς το περιβάλλον, αυτή την τάση αναμένεται να αυξηθεί στο μέλλον: ενδιαφέρον από τους 

καταναλωτές για φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους παραγωγής. Αν και οι φιλικές προς το περιβάλλον 

παραγωγικές διαδικασίες κοστίζουν στην αρχή αρκετά, οι πρώτοι που θα τολμήσουν θα αποκτήσουν στη συνέχεια 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 
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Ο τομέας των υπηρεσιών 

Υπάρχει πολύ μεγάλος σκεπτικισμός για το πώς θα αναπτυχθεί ο τομέας των υπηρεσιών, καθώς απαιτεί υψηλή 

εξειδίκευσης ανθρώπινο κεφάλαιο. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ οι παρακάτω παράγοντες καθορίζουν τις εξελίξεις στον 

τομέα των υπηρεσιών: 

� Οι επιχειρήσεις θα στραφούν προς το outsoursing δραστηριοτήτων που προηγουμένως πραγματοποιούσαν 

στο εσωτερικό τους. 

� Αυξανόμενος αριθμός μικρότερων παραγωγικών μονάδων που χρησιμοποιούν εξωτερικές υπηρεσίες για να 

συμπληρώσουν τους εσωτερικούς δικούς τους πόρους 

� Η εξειδίκευση  και αυξανόμενος καταμερισμός της εργασίας σε αρκετές περιοχές. 

� Η ανάγκη για αυξανόμενη ευελιξία μέσα στις επιχειρήσεις 

� Η ανάπτυξη της οικονομίας στηριγμένης σε γνώση 

Οι κλάδοι των υπηρεσιών που αναμένεται να έχουν την ταχύτερη ανάπτυξη στην επόμενη δεκαετία είναι: 

� Χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες 

� Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων 

� Επιχειρησιακές υπηρεσίες 

� Προσωπικές – κοινωνικές – κοινοτικές υπηρεσίες 

� Φροντίδα τρίτης ηλικίας  

� Φροντίδα πρώτης ηλικίας 

� Αναψυχή λόγω νέου τρόπου ζωής : Multimedia, Cinema, Σπορ – γυμναστήρια, ταξίδια διακοπών. 

Σημειώνεται ότι ενώ μέχρι πρόσφατα οι κλάδοι των υπηρεσιών θεωρούνταν χαμηλής τεχνολογίας και 

απαιτούσαν χαμηλής εξειδίκευσης προσωπικό (π.χ. μεσίτες, ασφαλιστές), οι σύγχρονες τάσεις στους κλάδους αυτούς 

απαιτούν μορφωμένο προσωπικό με εξειδικευμένες γνώσεις. Ειδικά η ζήτηση για εξειδικευμένους ανθρώπους στον 

κλάδο της διαχείρισης ακινήτων και της προσωπικής φροντίδας θα είναι αυξανόμενη στο μέλλον.  

 

Επικοινωνίες και μεταφορές 

Το κόστος της επικοινωνίας έχει μειωθεί δραματικά κατά την τελευταία πεντηκονταετία. Η πληροφορική 

τεχνολογία προσφέρει σήμερα σε επιχειρήσεις που είναι εγκαταστημένες σε διάφορες περιοχές του κόσμου, 

πρόσβαση τόσο στην πληροφόρηση, όσο και κυρίως στις αγορές. Ταυτόχρονα αποτελεί πλέον το νευρικό σύστημα της 

αξιακής αλυσίδας. Καθώς οι εταιρείες από επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών νοούνται πλέον ως 

αλυσίδες παραγωγής αξίας (value chain) αναθεωρούνται και οι παλιές αντιλήψεις περί τόπου εγκατάστασης. Η 

επιχείρηση δεν επιλέγει τον τόπο εγκατάστασης για την παραγωγή ενός συγκεκριμένου προϊόντος, αλλά για την 

παραγωγή ενός μέρους μόνο της αξιακής αλυσίδας. Έτσι βλέπουμε η κατασκευή ενός ανταλλακτικού να γίνεται σε μια 

περιοχή ο σχεδιασμός σε μια άλλη και τέλος η συναρμολόγηση να πραγματοποιείται σε μια τρίτη. 

Η επιλογή λοιπόν του τόπου εγκατάστασης γίνεται μέσω της αξιολόγησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων μια 

περιοχής, όχι όμως ως προς την παραγωγή ολόκληρου του προϊόντος αλλά του συγκεκριμένου μέρους. Η 

αποτελεσματική λειτουργία της αξιακής αλυσίδας προϋποθέτει άριστο  συντονισμό και συνεχή επικοινωνία και ο 

ρόλος  των συστημάτων επικοινωνίας καθίσταται όπως αναφέρουμε νευραλγικός. Η ακραία μορφή αυτής της εξέλιξης 
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θα αποτελεί την τηλεργασία, η οποία να σημειώσουμε ότι έχει κάνει σημαντικά βήματα, κυρίως στον  κλάδο της 

πληροφορικής και της επικοινωνίας.  

Παράλληλα με το κόστος της επικοινωνίας έχει μειωθεί σημαντικά και το κόστος των μεταφορών. Νέα 

μεταφορικά δίκτυα έχουν σχεδιασθεί και κατασκευάζονται σε όλη την Ευρώπη. Ταυτόχρονα η είσοδος χωρών της 

Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, μεταξύ των οποίων η Βουλγαρία και η Ρουμανία καθιστά αναγκαία την επέκταση 

αυτών των δικτύων. Η κατάσταση όμως στο μέλλον, όπως αυτή διαμορφώνεται από την ραγδαία αύξηση στη ζήτηση 

των μεταφορών λόγω εμπορίου και την είσοδο των νέων κρατών, όσο αφορά το κόστος μεταφοράς δεν είναι άμεσα 

θετική. Η συνεχής αύξηση της κίνησης στα οδικά δίκτυα, οδικά σιδηροδρομικά και αεροπορικά, δημιουργεί συνθήκες 

κορεσμού (μποτιλιαρίσματος) το κόστος του οποίο έχει εκτιμηθεί στο 2% του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ με τάσεις ανόδου. 

Ταυτόχρονα η έλλειψη γης, για τη δημιουργία νέων δικτύων, αυξάνει το οριακό κόστος των νέων δικτύων. Τέλος η 

αυξανόμενη μέριμνα για το περιβάλλον (π.χ. Συνθήκη ΚΙΟΤΟ) αναμένεται να επιβαρύνει ακόμη παραπάνω το 

μεταφορικό κόστος. Υπολογίζεται ότι η αύξηση του κόστους μεταφοράς λόγω περιβαλλοντικών περιορισμών θα είναι 

γύρω στο 1,6% του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ. 

Έτσι όμως και με το κόστος που αναμένεται να αυξηθεί και φυσικά θα επηρεάσει σε σημαντικότερο βαθμό τα 

χαμηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντα και εμπορεύματα (commodities) και όχι τα αντίστοιχα υψηλής, ο Νομός 

Βοιωτίας θα πρέπει να εκμεταλλευθεί αυτά τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Καθίσταται λοιπόν αναγκαία συνθήκη η σύνδεση 

του νομού με αυτά τα δίκτυα. Η κατάλληλη στρατηγική μπορεί να μειώσει η να εξαλείψει την αύξηση, 

εκμεταλλευόμενη τις θετικές ευκαιρίες και μειώνοντας το κόστος.  

  

1.3.1.7. Γενικές τάσεις της ελληνικής και της διεθνούς αγοράς  

Η ενότητα αυτή σκοπό έχει να ανιχνεύσει τις γενικότερες τάσεις που προβλέπεται να κυριαρχήσουν, τόσο σε 

επίπεδο κατανάλωσης όσο και σε επίπεδο ανταγωνισμού καθώς και να καταγράψει κάποιους βασικούς άξονες που 

διέπουν αυτές τις τάσεις.  

Στην γενική ερώτηση για την εθνική οικονομία που προβλέπεται να καθοδηγήσει τις εξελίξεις στην παγκόσμια 

οικονομία για την επόμενη δεκαετία, η ομόφωνη σχεδόν απάντηση αφορούσε στις ΗΠΑ, προβλέποντας ουσιαστικά, 

την συνέχιση του υπάρχοντος status qvo. Ωστόσο η πλειονότητα των αναλυτών προέβλεψε και μια αύξηση της 

σημασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ στο επίπεδο των συνεντεύξεων έγιναν αρκετές παρατηρήσεις για την αύξηση 

της σημασίας της οικονομίας της Κίνας, πέρα από τον σημερινό της ρόλο ως παγκόσμιος προμηθευτής προϊόντων 

χαμηλού κόστους. Το μέγεθος της οικονομίας και η πιθανή βελτίωση των παραγωγικών δυνατοτήτων ήταν οι κύριοι 

άξονες αυτών των παρατηρήσεων.  

Ενδιαφέρουσα είναι η απάντηση στην ερώτηση για την χώρα της οποίας οι πολιτικές θα επηρεάσουν ιδιαίτερα το 

εισόδημα των καταναλωτών και τις γενικότερες οικονομικές τάσεις στην χώρα μας. Η πλειονότητα των απαντούτων 

εκτιμά μια αύξηση της σημασίας των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί να 

θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικές της εθνικές πολιτικές, προβλέπει μια σχετική κάμψη της σημασίας τους.  

Εξάλλου οι ειδικοί που ερωτήθηκαν δεν εμφανίζονται ιδιαίτερα αισιόδοξοι για τις προοπτικές της ελληνικής 

οικονομίας. Οι περισσότεροι από αυτούς τις θεωρούν μέτριες με κανέναν να μην τις θεωρεί άσχημες, αλλά και μόνο 

δύο να τις θεωρούν πολύ καλές. Στις συνεντεύξεις, συζητήθηκαν και κάποιες αιτίες για αυτές τις απόψεις. 
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Προβλήθηκαν κατά κύριο λόγο ενδογενείς αιτίες (έλλειψη επιχειρηματικότητας, επαχθές κράτος, αποτελεσματικότητα 

δημοσίου τομέα, αδυναμία εκμετάλλευσης διεθνών ευκαιριών και προσαρμοστικότητας στις διεθνής εξελίξεις), αλλά 

και κάποιες εξωγενείς (π.χ. ένταση διεθνούς ανταγωνισμού, κύρια από χώρες χαμηλού εργατικού κόστους).  

Στις ερωτήσεις που αφορούν τις κρίσιμες παραμέτρους για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων την 

επόμενη δεκαετία, δυο είναι οι παράγοντες στους οποίους σχεδόν ομόφωνα δίδεται ιδιαίτερη σημασία, η οποία 

μάλιστα προβλέπεται να αυξηθεί στο μέλλον: η τεχνολογία και η ύπαρξη μορφωμένου, εκπαιδευμένου και 

υποκινούμενου ανθρώπινου δυναμικού. Ειδικότερα για τον δεύτερο παράγοντα, η σημασία του εξαίρεται σε πάρα 

πολλές ερωτήσεις σε όλες τις ενότητες των ερωτηματολογίων – συνεντεύξεων. 

Ένας τρίτος παράγοντας που διαφαίνεται να έχει σημαντικό ρόλο στην απόκτηση ανταγωνιστικών 

πλεονεκτημάτων, τουλάχιστον σύμφωνα με την γνώμη των ειδικών που ρωτήθηκαν, είναι η δημιουργία φιλικών με το 

περιβάλλον ή / και την υγεία των καταναλωτών προϊόντων. Εξάλλου η σημασία της νομοθεσίας και των κανονισμών 

που αφορούν αυτά τα θέματα αναμένεται να αυξηθεί σχεδόν ομόφωνα στο μέλλον.  

Σε μια ομάδα ερωτήσεων που αφορούν στους καθοριστικούς παράγοντες της καταναλωτικής συμπεριφοράς και 

ζήτησης την επόμενη δεκαετία, δυο από αυτούς φαίνεται να προεξέχουν σχεδόν ισότιμα: η καινοτομία και η 

ποιότητα. Σε ότι αφορά τον πρώτο παράγοντα οι απαντήσεις ευθυγραμμίζονται και με την σημασία που αποδίδεται 

από τους ειδικούς, στην τεχνολογία σαν κρίσιμη παράμετρο για την ανταγωνιστικότητα. Σημειώνουμε, βέβαια, ότι η 

καινοτομία είναι ευρύτερη έννοια και δεν έχει αποκλειστικά τεχνολογικό περιεχόμενο. Κάποιοι ειδικοί τόνισαν επίσης 

την σημασία της διαθεσιμότητας του προϊόντος (σύμφωνα με τα λόγια κάποιου ειδικού, ο καταναλωτής πρέπει να 

ξέρει και να βρίσκει το προϊόν μας). Θέματα προώθησης και χρησιμοποίησης κατάλληλων δικτύων διανομής, 

θεωρήθηκαν πολύ σημαντικά σε σχέση με τον παράγοντα αυτόν.  

Σε ότι αφορά το κόστος και τις τιμές, οι ειδικοί εξακολουθούν να θεωρούν σημαντικό παράγοντα, παρατηρούν, 

όμως, ότι δεν μπορεί και δεν πρέπει να θεωρηθεί ανεξάρτητη μεταβλητή, καθώς πρέπει να συνδέεται και με ένα 

ορισμένο επίπεδο ποιότητας και άλλων χαρακτηριστικών του προϊόντος. Σημειώνουμε, άλλωστε ότι σε ειδική 

ερώτηση που αφορούσε στον ανταγωνισμό με τις χώρες χαμηλού κόστους, οι περισσότεροι θεωρούν ότι η σημασία 

του θα αυξηθεί στην διεθνή οικονομική σκηνή.  

Τέλος, σε ερώτηση που αφορούσε στις διεθνείς αγορές που θεωρούνται ως εκείνες με τις περισσότερες 

προοπτικές για τα ελληνικά προϊόντα, οι απαντήσεις συγκλίνουν στις περιπτώσεις Δυτικής Ευρώπης και των 

Βαλκανίων, ενώ αρκετοί από αυτούς τονίζουν την περίπτωση της Μέσης Ανατολής. Ειδικά για τα Βαλκάνια, πιστεύεται 

ότι τόσο το εισόδημα, όσο και η καταναλωτική συμπεριφορά θα συγκλίνουν με τα αντίστοιχα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

την επόμενη δεκαετία, χαρακτηριστικό που θα έχει αυξημένη σημαντικότητα για τις προοπτικές των ελληνικών 

προϊόντων σε αυτά.  

 

Διαφαινόμενες ευκαιρίες για τα ελληνικά προϊόντα 

Στην  δεύτερη ενότητα ζητείται από τους ειδικούς, με βάση τις απόψεις που έχουν ήδη εκφράσει στην πρώτη, να 

προσδιορίσουν τους κλάδους, τα προϊόντα και τις αγορές, σε διεθνές επίπεδο, για τις οποίες διαφαίνονται ευκαιρίες 

που πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Δυο είναι οι κλάδοι για τους οποίους εκτιμάται ότι υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες 
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ανεξάρτητα από την αγορά στην οποία τα προϊόντα τους απευθύνονται: ο κλάδος των τροφίμων και ποτών, καθώς και 

αυτός του τουρισμού.  

Στον πρώτο κλάδο, η προσοχή εστιάζεται σε προϊόντα τα οποία συνάδουν με την διαφαινόμενη διεθνή τάση της 

μεσογειακής διατροφής (π.χ. ελαιόλαδο και προϊόντα ελαιολάδου), σε παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα καλής 

ποιότητας για τα οποία διαπιστώνεται ένα έλλειμμα σωστής προώθησης (π.χ. κρασί) και σε προϊόντα που συνάδουν 

γενικότερα με την τάση της υγιεινής διατροφής (π.χ. βιολογικές καλλιέργειες). Δυο επιπλέον ζητήματα σημειώθηκαν 

κατά την διάρκεια των συνεντεύξεων: τα περισσότερα από τα αγαθά αυτά αποτελούν παραδοσιακά προϊόντα της 

ελληνικής γεωργίας, άρα μπορεί να επιτευχθεί καθετοποίηση στην παραγωγή τους. Επιπλέον από την ολότητα σχεδόν 

αυτών που υποστήριξαν την ύπαρξη ευκαιριών στις διεθνής αγορές στον κάδο των τροφίμων, σημειώθηκε ότι η 

εκμετάλλευση των ευκαιριών που υπάρχουν στις διεθνείς αγορές σημαίνει την υιοθέτηση  συγκεκριμένων 

στρατηγικών και πρακτικών.  

Για τον κλάδο του τουρισμού , οι φυσικές ομορφιές, το κλίμα και η ιστορική κληρονομιά της χώρας αποτελούν 

ένα αναντίρρητο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Τρεις όμως παρατηρήσεις που έγιναν στην διάρκεια των συνεντεύξεων 

αξίζουν ειδική μνεία: 

� Πρώτον υπάρχουν ακόμη χώρες προέλευσης τουριστικής κίνησης που ακόμη έχουμε πολύ λίγο ή σχεδόν 

καθόλου εκμεταλλευτεί. Ως τέτοια παραδείγματα αναφέρθηκαν η Ρωσία και η Κίνα. 

� Δεύτερον, οι προσπάθειες μας πρέπει να στραφούν στον τουρισμό υψηλής ποιότητας και υψηλής 

προστιθέμενης αξίας, καθώς στον τουρισμό χαμηλού κόστους, η χώρα γενικότερα δεν παρουσιάζει 

σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.  

� Τρίτον, παρά το γεγονός ότι η τουριστική κίνηση στην χώρα μας μπορεί να θεωρηθεί υψηλή, είναι ιδιαίτερα 

εστιασμένη σε συγκεκριμένους περιορισμούς με αποτέλεσμα οι υποδομές στα μέρη αυτά να μην επαρκούν 

και η μέση ποιότητα να πέφτει. Απαιτείται μια μεγαλύτερη ισοσκατανομή της τουριστικής κίνησης, καθώς 

υπάρχουν περιοχές με μικρή σχετική τουριστική κίνηση, αλλά με σημαντικές δυνατότητες τουριστικής 

ανάπτυξης. Η Στερεά Ελλάδα θα μπορούσε να είναι μια από αυτές τις περιοχές.  

Τέλος για το θέμα του τουρισμού αρκετές αναφορές έγιναν στον τουρισμό ειδικού τύπου που επικεντρώνεται σε 

συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες. Τέτοια είδη τουρισμού είναι ο τουρισμός της τρίτης ηλικίας, ο συνεδριακός 

τουρισμός, ο οικοτουρισμός, ο αθλητικός τουρισμός και ο τουρισμός ανθρώπων με ειδικές ανάγκες. Η χώρα στο 

σύνολό της παρέχει ελάχιστες δυνατότητες τέτοιου τουρισμού, ενώ οι προοπτικές μπορεί να είναι εξαιρετικές.  

Άλλοι κλάδοι και προϊόντα που αναφέρθηκαν σε σχέση με τις αγορές στις οποίες παρουσιάζονται δυνητικές 

ευκαιρίες για αυτούς είναι: 

� Ειδικά γεωργικά προϊόντα (αρωματικά φυτά, φυτά για φαρμακευτικές χρήσεις) για τις αγορές της Δυτικής 

Ευρώπης και των ΗΠΑ. Τα προϊόντα αυτά μπορεί να τύχουν και βιομηχανικής επεξεργασίας. 

� Βιομηχανικά προϊόντα για τα Βαλκάνια και άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης 

� Ανάληψη κατασκευαστικών έργων στα Βαλκάνια και στην Μέση Ανατολή 

� Παροχή υπηρεσιών υγείας και νοσηλείας για τα Βαλκάνια αλλά και για την Δυτική Ευρώπη, λόγω του 

χαμηλότερου κόστους υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα. 

� Προϊόντα λογισμού και εφαρμογής πληροφορικής για τις Βαλκανικές χώρες.  



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014 - 2019 

                                                                                                                      Φάση Α’  

 

 
246 

Στρατηγική και διαδικασίες για την εκμετάλλευση των ευκαιριών 

Η Τρίτη ενότητα αποτελεί άμεση συνέχεια και συνέπεια της δεύτερης. Έχοντας προσδιορίσει τις ευκαιρίες σε 

επίπεδο προϊόντων, κλάδων και αγορών, ζητούνται τα προαπαιτούμενα και τα βασικά στοιχεία των στρατηγικών και 

των διαδικασιών με τις οποίες θα εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες αυτές.  

Υπάρχει ένας παράγοντας που τονίστηκε από όλους τους ειδικούς, ανεξαρτήτως κλάδου ως δομικό στοιχείο 

οποιασδήποτε επιμέρους στρατηγικής ανάπτυξης. Ο παράγοντας αυτός είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Ομόφωνα οι 

εδικοί επεσήμαναν την ανάγκη μορφωμένου, αποτελεσματικότητα εκπαιδευμένου και υποκινούμενου ανθρώπινου 

δυναμικού.  

Η επισήμανση αυτή βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία και με την άποψη που εκφράστηκε στην πρώτη ενότητα για 

τον ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα ως φορέα ανταγωνιστικότητας. Εξάλλου πολλοί ειδικοί, κύρια από τον 

επιχειρηματικό χώρο, εξέφρασαν την άποψη ότι υπάρχει μια σημαντική διάσταση ανάμεσα στο εκπαιδευτικό προϊόν 

της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στις ανάγκες ανθρώπινου κεφαλαίου, όπως αυτές 

εκφράζονται στην παραγωγική σφαίρα. Η διάσταση αυτή έχει: 

� Χωρικό χαρακτήρα  (πληθώρα σε κάποιες περιφέρειες, σημαντικές ελλείψεις σε άλλες) 

� Χαρακτήρα ειδικεύσεων (πλεόνασμα σε κάποιες ειδικεύσεις, ελλείψεις σε άλλες) αλλά και στο εσωτερικό 

ειδικεύσεων (οι γνώσεις και οι δεξιότητες που παρέχονται δεν ανταποκρίνονται στις επιχειρηματικές 

ανάγκες) 

� Ειδική μνεία έγινε σε ελλείψεις διοικητικών στελεχών, ιδιαίτερα σε επίπεδο περιφέρειας.  

Ένας δεύτερος παράγοντας που κατά την γνώμη των ειδικών αποτελεί κοινό στοιχείο της στρατηγικής ανάπτυξης 

στην πλειοψηφία των κλάδων, είναι η σωστή και αποτελεσματική προώθηση των παραγόμενων προϊόντων και 

υπηρεσιών. Ο τρόπος ποικίλει ανάλογα με τον κλάδο, το προϊόν ή την υπηρεσία (π.χ. δίκτυα διανομής για τα γεωργικά 

προϊόντα και τα τρόφιμα, μάρκετινγκ για τα τρόφιμα και τον τουρισμό). Από κάποιους ειδικούς επισημάνθηκε η 

ανάγκη για συλλογικούς φορείς προώθησης με συνεργασία ανάμεσα σε επιχειρήσεις, συλλογικούς φορείς και κράτος 

σε συνολικό ή περιφερειακό επίπεδο.  

Ένας τρίτος παράγοντας που αναφέρθηκε συνολικά είναι ο ρόλος του κράτους ως φορέα ανάπτυξης (θετικός ή 

αρνητικός). Το σύνολο των ειδικών σημείωσε τον ανασχετικό ρόλο της γραφειοκρατίας και τόνισε την ανάγκη 

απλοποίησης και αποκέντρωσης διαδικασιών, ιδιαίτερα σε θέματα διευκόλυνσης της επιχειρηματικότητας. Η ανάγκη 

εκσυγχρονισμού του θεσμικού και νομικού πλαισίου, καθώς και η δημιουργία σύγχρονων υποδομών είναι άλλοι 

παράγοντες που τονίστηκαν επίσης από πολλούς ειδικούς.  

Εντύπωση προκαλεί ότι κανείς σχεδόν δεν αναφέρθηκε σε θέματα οικονομικών ενισχύσεων ή επιδοτήσεων. Σε 

σχετικές ερωτήσεις που έγιναν κατά την διάρκεια των συνεντεύξεων υποστηρίχτηκε από κάποιους ειδικούς ότι το 

πρόβλημα εστιάζεται περισσότερο στον εξορθολογισμό των ενισχύσεων και επιδοτήσεων που ήδη υπάρχουν παρά το 

ύψος τους.  

Μια άλλη παρατήρηση που έγινε, κυρίως κατά την διάρκεια των συνεντεύξεων, είναι η ανάγκη περιφερειακής 

εξειδίκευσης της κρατικής δράσης και παρέμβασης καθώς η ενίσχυση του ρόλου της περιφερειακής δημόσιας 

διοίκησης και φορέων, καθώς και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι λόγοι του αναφέρθηκαν για να υποστηρίξουν αυτές 

τις θέσεις είναι η αδυναμία της κεντρικής διοίκησης να κατανοήσει τα προβλήματα του τοπικού και περιφερειακού 
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παραγωγικού ιστού, καθώς και η υπερβολική γραφειοκρατία που δημιουργείται από τις δραστηριότητες της κεντρικής 

διοίκησης.  

Τέλος, εκτός από τις παραπάνω γενικές κατευθύνσεις, προτάθηκαν συγκεκριμένες κατευθύνσεις ανά κλάδους και 

προϊόντα, που θα μπορούσαν να δώσουν ώθηση στην αναπτυξιακή διαδικασία. Τα σημαντικότερα από αυτά είναι: 

� Γεωργικά προϊόντα, τρόφιμα: Τυποποίηση, βελτίωση συσκευασίας, δίκτυα διανομής, διεθνείς πιστοποιήσεις 

ποιότητας. 

� Ανάληψη κατασκευαστικών έργων: Πλαίσιο συνεργασίας με χρηματοδοτικούς φορείς, οικονομική 

διπλωματία 

� Υπηρεσίες υγείας: Υποδομές 

� Τουρισμός: Βελτίωση της λειτουργίας των συλλογικών φορέων προώθησης, συμπληρωματικά και 

εναλλακτικά δημιουργία περιφερειακών φορέων.  

 

1.3.1.8. Διαμόρφωση σεναρίων (future studies) 

Στο πλαίσιο του δεύτερου σταδίου του υποδείγματος της προοπτικής διερεύνησης δημιουργήθηκαν τρία 

σενάρια, ώστε να σχηματισθεί η πιθανή εικόνα του μέλλοντος με τα χαρακτηριστικά που μπορούν να επηρεάσουν τη 

στρατηγική και κυρίως τις πολιτικές του δήμου. Γενικά, τα σενάρια είναι αφηγηματικές περιγραφές των πιθανών 

μελλόντων και στρέφουν την προσοχή, στις σχέσεις μεταξύ γεγονότων και σημείων αποφάσεων.  

Η δημιουργία σεναρίων είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στις κατασκευές, όπου το παρελθόν ή / και το παρόν είναι 

απίθανο να αποτελέσουν οδηγό ή πυξίδα για το μέλλον. Χρησιμοποιούνται όπου: 

� Το πρόβλημα είναι σύνθετο 

� Υπάρχει υψηλή πιθανότητα σημαντικής αλλαγής 

� Οι κυρίαρχες τάσεις μπορεί να μην είναι ευνοϊκές και πρέπει να αναλυθούν, 

� Ο χρονικός οίζοντας είναι σχετικά μεγάλος.  

Τα σενάρια βοηθούν στην άμεση προσέλκυση της προσοχής στις κινητήριες δυνάμεις, στις πιθανές εξελίξεις και 

στην έκταση απρόβλεπτων καταστάσεων, με τις οποίες μπορεί να έρθει η κοινωνία αντιμέτωπη. Κατά συνέπεια είναι 

ιδιαίτερα χρήσιμα σαν εργαλείο, όταν πρέπει να εξεταστούν πολλοί παράγοντες και ο βαθμός αβεβαιότητας για το 

μέλλον είναι υψηλός.  

Η διαδικασία αυτή αναλύει τα βήματα από το μέλλον – προς τα πίσω – στο παρόν, από το πιθανό ή το 

ανεπιθύμητο σενάριο μέχρι την παρούσα ημέρα, καταγράφοντας μια ακολουθία κρίσιμων δράσεων, αποφάσεων και 

αλλαγών και επιτρέπει στους πολίτες και τους φορείς να αναπτύξουν ένα στρατηγικό σχέδιο, στο οποίο θα βασιστούν 

για να αντιμετωπίσουν και να δημιουργήσουν το μέλλον που επιθυμούν. Αυτό, στη συνέχεια, επιτρέπει στους 

ανθρώπους να «γίνουν φορείς αλλαγής» και όχι να άγονται από αυτήν και να «δημιουργούν τάσεις» και όχι να είναι 

τα θύματα των τάσεων.  

Η μεθοδολογία των σεναρίων μπορεί να παρέχει στους αρμόδιους για το σχεδιασμό τα σημεία αναφοράς – 

πυξίδας, με τα οποία να κατευθύνουν την σκέψη για τα αναρίθμητα πιθανά μέλλοντα. Οι πολιτικές και τα πλάνα 

δράσεις, μπορούν να εξεταστούν από την άποψη της ευρωστίας τους σε σχέση με έναν αριθμό πιθανών μελλόντων: 
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αντί να εστιάσουμε στο – υποθετικά – πιθανό μέλλον, δυνάται να αναπτυχθεί μια ισορροπημένη σειρά στρατηγικών, 

που μπορούν εναλλακτικά να χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικές περιστάσεις.  

Η διαδικασία κατασκευής σεναρίων χρησιμοποιείται για να χτίσει ένα κοινό όραμα μεταξύ των συμμετεχόντων. 

Μπορεί έτσι να παραγάγει συναίνεση και κατεύθυνση.  

Ειδικά όταν οι συμμετέχοντες παίρνουν μέρος σε «εργαστήρια» είναι σε θέση να καταλάβουν καλύτερα ποιες 

στρατηγικές και πολιτικές επιλογές πρέπει να χτίσουν για τα εναλλακτικά μέλλοντα. Επιπλέον η διαδικασία 

παραγωγής εικόνων του μέλλοντος και το πώς μπορεί να τις υλοποιήσεις, διευκολύνουν τη δράση, Τέλος οι 

συμμετέχοντες καταλαβαίνουν καλύτερα τις απόψεις και τις στρατηγικές των άλλων.  

 

1.3.1.8.1. Τέσσερα πιθανά σενάρια για το μέλλον 

Στο πλαίσιο, λοιπόν,  της διαμόρφωσης της στρατηγικής του δήμου, είναι χρήσιμο να περιγράψουμε τέσσερα 

πιθανά σενάρια για την εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης στην 

Ελλάδα και πως αυτά πιθανώς να επηρεάσουν την ζωή στην Ελλάδα και φυσικά στο Δήμο Αλιάρτου - Θεσπιέων στους 

τομείς της: 

1
ο
 σενάριο: Οικονομία και κοινωνία δύο ταχυτήτων  

Γενική περιγραφή: Η απόφαση της Συνόδου Κορυφής της 26ης Οκτωβρίου 2011 (μερική χρεοκοπία με τη συμμετοχή 

ιδιωτών, κούρεμα 50%) φέρνει νέο «μνημόνιο» διαρκείας μέχρι το 2020 και δεσμεύει την κυβέρνηση να επιταχύνει 

και να διευρύνει το πακέτο των μέτρων για την επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων στον προϋπολογισμό ύψους 

πάνων από 8 δισ ευρώ ετησίως. Αν και το κούρεμα της αξίας των ομολόγων κατά 50% προσφέρει  ανάσες στον 

προϋπολογισμό, δεδομένου ότι ελαφρύνει τις δαπάνες για την εξυπηρέτηση του χρέους, ωστόσο απαιτεί 

αυστηρότερη δημοσιονομική πειθαρχία και δραστικότερες παρεμβάσεις.  

Τα εισοδήματα θα συρρικνώνονται είτε μέσω περικοπών στις αποδοχές είτε μέσω αύξησης της άμεσης φορολογίας 

και των τιμών. Οι πόροι για κοινωνικές παροχές (ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, επιδόματα και 

εισοδηματικές ενισχύσεις σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού κ.α.) θα βαίνουν συνεχώς μειούμενα με αποτέλεσμα 

να αυξάνει το κόστος για τους πολίτες. Η στήριξη του κράτους στα ασφαλιστικά ταμεία θα εξασθενεί με αποτέλεσμα 

να ασκούνται  πιέσεις για περιορισμό των συντάξεων και των παροχών προς τους ασφαλισμένους. Οι επιχορηγήσεις 

στις ΔΕΚΟ θα συρρικνώνονται με επακόλουθο τη μείωση των αποδοχών και του αριθμού των εργαζομένων καθώς και 

αυξήσεις στα τιμολόγια τους. Η κρατική χρηματοδότηση ευαίσθητων τομέων όπως η παιδεία θα γίνεται με το 

σταγονόμετρο.  

Η ανεργία θα εκτιναχθεί στα ύψη λόγω της περιοριστικής δημοσιονομικής πολιτικής. Το 2015 ο αριθμός των ανέργων 

θα είναι αισθητά υψηλότερος από εκείνων του 2011 (1.229.367 έναντι 833.300). 

Το βιοτικό επίπεδο θα έχει ραγδαία πτώση καθώς οι πολίτες λόγω εισοδηματικής στενότητας και ανασφάλειας για το 

αύριο θα «κόψουν» δαπάνες για αγορές βασικών αγαθών και υπηρεσιών.  

Η ιδιωτική κατανάλωση θα «βυθιστεί» κατά 6,2 δισ. Ευρώ αντίστοιχα από 163,6 δισ. ευρώ φέτος, θα φέρει νέα 

λουκέτα στην αγορά και θα εξασθενήσει ακόμα περισσότερο την ήδη αδύναμη παραγωγική βάση της χώρας.  

Οι απώλειες στους μισθούς των εργαζομένων στο σύνολο της οικονομίας θα είναι μεγαλύτερες το επόμενο έτος σε 

σχέση με φέτος καθώς θα μειωθούν κατά 6,7% από 5,6% που υπολογίζονται για φέτος. Συνολικά, από το ξεκίνημα του 
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μνημονίου μέχρι το 2015 οι αποδοχές θα έχουν μειωθεί κατά 8,4 δισ. Οι αμοιβές των εργαζομένων στον δημόσιο 

τομέα θα συρρικνωθούν κατά 3 δισ. ευρώ το επόμενο έτος.  

Οι πιστωτές μας συνεχίζουν να απαιτούν συρρίκνωση των κατώτατων αμοιβών και συντάξεων, είτε μα άμεσες 

περικοπές όπως προβλέπουν τα τελευταία μέτρα είτε έμμεσα μέσω κατάργησης αφορολογήτων και γενικά αύξησης 

φόρων. Η συρρίκνωση θα αφορά τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα γύρω στο 20% κατά μέσο όρο.  

Δεν κινδυνεύουν οι καταθέσεις, καθώς οι απώλειες των τραπεζών από το μερικό κούρεμα των ομολόγων, εύκολα ή 

δύσκολα καλύπτονται. Έως ότου υπάρξει μια σταθεροποίηση στη νέα κατάσταση, οι καταθέτες θα συνεχίσουν να 

αποσύρουν τις αποταμιεύσεις τους για να προστατευθούν από ανεξέλεγκτες καταστάσεις.  

Τα επιτόκια θα εξακολουθήσουν να είναι συνδεδεμένα με το ευρώ και οι όποιες διαφοροποιήσεις θα οφείλονται στην 

διασύνδεσή τους με τις επισφάλειες. Όσο θα αδυνατούν να πληρώνουν οι δανειολήπτες, τόσο θα αυξάνονται. Τα 

δάνεια θα εξακολουθήσουν να αποτελούν ζητούμενο για την πλειοψηφία των ιδιωτών, αφού η ρευστότητα για της 

χρηματοδότησή της  οικονομίας θα συναντά τις σημερινές δυσκολίες.  

«Μάζεμα» του τραπεζικού κλάδου με περαιτέρω συγχωνεύσεις και μεγαλύτερη φειδώ στις χορηγήσεις. Η ρευστότητα 

θα εξακολουθεί να είναι περιορισμένη και η βασική τραπεζική εργασία θα είναι συγκέντρωση μικροκαταθέσεων και 

γενικότερα η καλύτερη διαχείριση της σημερινής κατάστασης, με το κύριο βάρος να πέφτει στη διαχείριση των 

επισφαλειών από τα παλαιότερα δάνεια.  

Η πτώση του τζίρου θα παγιωθεί αφού θα ακολουθεί την πτώση της κατανάλωσης. Και με δεδομένη την αδυναμία 

τραπεζικής χρηματοδότησης και τη συσσώρευση ζημιών από τα προηγούμενα χρόνια θα οδηγήσει πολλές 

επιχειρήσεις στην ανυπαρξία. Νέες επιχειρήσεις με νέα δεδομένα θα μπορέσουν να επιβιώσουν, επιβίωση που είναι 

συνδεδεμένη με τις πληρωμές του Δημοσίου και την αγοραστική ικανότητα των ιδιωτών.  

Όλα υπό πίεση και η όποια κοινωνική παροχή θα είναι ανταποδοτική, καθώς οι πολίτες θα συμμετέχουν 

καταβάλλοντας ένα ποσοστό. Για παράδειγμα, η αγορά φαρμάκων και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη θα έχει 

μεγαλύτερη συμμετοχή των ασφαλισμένων, ενώ τα επιδόματα και τα βοηθήματα στους ασθενέστερους θα 

επανεξεταστούν με στόχο να περιοριστούν σε ένα μικρό αριθμό.  

Οι επιχειρήσεις που έχουν στραφεί σε νέες αγορές θα συνεχίσουν να ανθούν και μάλιστα με καλύτερους όρους όσο 

περνούσε η κρίση αβεβαιότητας. Τα παραδοσιακά εξαγωγικά μας προϊόντα θα συνεχίζουν να βρίσκουν θέση στις 

ξένες αγορές και θα γίνονταν πιο ανταγωνιστικά αφού το κόστους θα είναι μικρότερο λόγω μείωσης μισθών.  

Η αύξηση της ανεργίας θα ήταν δεδομένη όσο θα συνεχιζόταν η ύφεση στην οικονομία, ενώ στις στρατιές των 

ανέργων του ιδιωτικού τομέα θα προστίθενται οι απολύσεις υπαλλήλων από το Δημόσιο. Ελπίδες για αντιστροφή της 

κατάστασης υπάρχουν και συνδέονται με τις νέες επενδύσεις που μπορούν να φέρουν τράπεζες και τα κονδύλια του 

ΕΣΠΑ και γενικά η επανεκκίνηση της επιχειρηματικότητας που θα έχει σαφώς έναν πιο εξαγωγικό προσανατολισμό.  

Θεσμοί – Διοίκηση – πολιτική: Η Ελλάδα αποτελεί μέλος της ομοσπονδιακής Ευρώπης και οι εξουσίες μεταφέρονται 

σε κεντρικό – ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ελληνική κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να εφαρμόζει τις πολιτικές που 

αποφασίζονται στο κεντρικό επίπεδο και αφορούν οικονομικά , δημοσιονομικά, νομισματικά θέματα, αλλά και 

ζητήματα έρευνας, εκπαίδευσης, απασχόλησης, πρόνοιας και κοινωνικής προστασίας. Οι εφαρμοζόμενες πολιτικές, οι 

οποίες σε μεγάλο βαθμό προσδιορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επενεργούν με διαφορετικό τρόπο επί των 

περιφερειών της Ελλάδας και επί των κοινωνικών στρωμάτων εντείνοντας τις περιφερειακές και κοινωνικές 
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ανισότητες. Η ελληνική κοινωνία χαρακτηρίζεται από μια δυαδικότητα. Ένα μέρος της ελληνικής κοινωνίας έχει 

εκσυγχρονιστεί και έχει ενταχθεί πλήρως στη λογική και στον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης . Ένα άλλο 

τμήμα παραμένει προσκολλημένο στο παρελθόν, έχει ελάχιστα εκσυγχρονιστεί και δεν κατανοεί πλήρως τη λογική και 

τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου το κάθε τμήμα της ελληνικής κοινωνίας ευνοείται με 

διαφορετικό τρόπο από τις εφαρμοζόμενες πολιτικές.  

Ο εκσυγχρονισμός της εθνικής διοίκησης δεν έχει ολοκληρωθεί. Η εθνική διοίκηση αντανακλώντας την ίδια τη δομή 

της ελληνικής κοινωνίας, έχει εν μέρει εκσυγχρονιστεί. Ένα τμήμα της είναι εκσυγχρονισμένο και λειτουργεί σύμφωνα 

με τις ανάγκες της σύγχρονης Ελλάδας – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένα άλλο τμήμα της λειτουργεί με 

παραδοσιακό τρόπο χωρίς να αντιλαμβάνεται τις ανάγκες προσαρμογής στα νέα δεδομένα. Ο ρόλος του κράτους 

είναι διττός. Η κυβέρνηση αποκτά τη νομιμοποίηση των ενεργειών της τόσο από το εκσυγχρονισμένο τμήμα της 

ελληνικής κοινωνίας όσο και από αυτό που δεν έχει εκσυγχρονιστεί. Το καινούριο και το παλιό συνυπάρχουν και 

αγγίζουν όλες τις πτυχές του κρατικού μηχανισμού. Το αποτέλεσμα αυτής της συνύπαρξης είναι ότι προωθούνται 

ορισμένοι τομείς διοίκησης και δραστηριοτήτων, οι οποίοι κρίνονται αναγκαίοι από την κυβέρνηση για την 

παρακολούθηση και προώθηση συγκεκριμένων πολιτικών. Δημιουργούνται νέοι θεσμοί και προβάλλεται και ένα νέο 

πρότυπο οργάνωσης.  

Όμως αυτοί οι νέοι θεσμοί δεν μπορούν να επικρατήσουν πλήρως και να απομονώσουν τους παλιούς θεσμούς και την 

παλιά οργάνωση, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί μια δυαδικότητα, δυο διαφορετικοί κόσμοι. Η άσκηση 

πολιτικής στηρίζεται πάνω σε αυτούς τους δυο κόσμους. Ενισχύει τους νέους θεσμούς αλλά παράλληλα 

υπερασπίζεται και τους παλιούς θεσμούς. Επικρατούν ακόμη πελατειακές σχέσεις με την εξουσία και ένα άθροισμα 

συμφερόντων διαφόρων ομάδων που απαιτούν στήριξη από το κράτος. Η μετανάστευση αντιμετωπίζεται με 

διαφορετικό τρόπο από την κοινωνία. 

Οικονομία - Επιχειρήσεις: Στο οικονομικό πεδίο επικρατεί στην ουσία ένας ιδιότυπος κρατικός καπιταλισμός στον 

οποίο αλληλεμπλέκονται μηχανισμοί της κρατικής διοίκησης και της αγοράς. Ενισχύεται ο ανταγωνισμός, εντείνεται η 

απελευθέρωση των αγορών και των επαγγελμάτων, επιτυγχάνεται η ελεύθερη κυκλοφορία όλων των παραγωγικών 

συντελεστών συμπεριλαμβανομένης και της εργασίας τόσο σε περιφερειακό όσο και σε επιχειρησιακό – κλαδικό 

επίπεδο. Η συμβολή του πρωτογενούς τομέα αυξάνεται σημαντικά ενώ έχει αυξηθεί σημαντικά η συμβολή του 

τριτογενούς τομέα στο συνολικό προϊόν. Στα πλαίσια του τομέα των υπηρεσιών συναντάμε επιχειρήσεις που 

προσφέρουν υπηρεσίες που παραγωγή τους στηρίζεται στις νέες τεχνολογίες και επιχειρήσεις που προσφέρουν 

υπηρεσίες εντάσεως εργασίας. Οι πρώτες υπηρεσίες είναι υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας, ενώ οι 

δεύτερες υπηρεσίες είναι χαμηλότερης ποιότητας και προστιθέμενης αξίας. Υπάρχει ανισοκατανομή των πόρων που 

οδηγεί σε περιφερειακές και κλαδικές ανισότητες. Το ύψος της παραοικονομίας παραμένει σε υψηλά επίπεδα και 

συνυπάρχει με την επίσημη οικονομία.  

Η αγορά είναι σημαντικός μηχανισμός λήψης αποφάσεων ειδικά για το δυναμικό τμήμα της ελληνικής οικονομίας, για 

επιχειρήσεις που είναι τεχνολογικά εκσυγχρονισμένες και ενταγμένες στο διεθνή ανταγωνιστικό περιβάλλον. Αν και 

το μέγεθος του ευρύτερου δημόσιου τομέα έχει περιοριστεί, εντούτοις παραμένει αρκετά μεγάλος. Είναι 

γραφειοκρατικό και αναποτελεσματικός με μειωμένη παραγωγικότητα. Το κράτος εμπλέκεται στην επιχειρηματική 

δραστηριότητα ενισχύοντας επιχειρήσεις που εξαρτώνται άμεσα από τον κρατικό μηχανισμό, επιχειρήσεις που δεν 
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είναι οικονομικά βιώσιμες, είναι τεχνολογικά ανεπαρκείς και δεν μπορούν να επιβιώσουν από μόνες τους στο διεθνές 

περιβάλλον και στηρίζονται κυρίως στη χρήση της φτηνής εργασίας. Υπάρχουν επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε 

διεθνή δίκτυα και επιχειρήσεις που είναι επικεντρωμένες κυρίως στην τοπική αγορά. Στον τομέα της αγοράς εργασίας 

υπάρχει μια έντονη δυαδικότητα. Υπάρχουν τα νέα άτομα τα οποία, από πλευράς εκπαιδευτικών προσόντων και 

δεξιοτήτων, είναι πλήρως ενταγμένα στο νέο οικονομικό – κοινωνικό περιβάλλον. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία, αλλά και 

ορισμένοι νέοι, έχουν ελλιπή εκπαιδευτικά προσόντα και στερούνται βασικών δεξιοτήτων, με αποτέλεσμα να 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες ένταξης στην αγορά εργασίας και στο οικονομικό σύστημα. Υπάρχουν εργαζόμενοι που 

χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες και ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της παραγωγής και εργαζόμενοι που 

θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως «τεχνολογικά» αναλφάβητοι. Υπάρχουν εργαζόμενοι με καλές εργασιακές 

συνθήκες (από πλευράς αμοιβών, ασφάλειας, ποιότητας κλπ) και εργαζόμενοι με κακές εργασιακές συνθήκες. 

Δημιουργούνται νέες θέσεις «καλής» εργασίας και θέσεις «κακής» εργασίας (good and bad jobs). Θέσεις εργασίας σε 

επιχειρήσεις καινοτομικές σε σύγχρονους και ανταγωνιστικούς κλάδους και θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις χαμηλού 

τεχνολογικού προσανατολισμού.  

Κοινωνία (αξίες – πρότυπα – συμπεριφορές): Η δυαδικότητα που εμφανίζεται στην κοινωνία διατρέχει και το σύστημα 

παιδείας, το σύστημα υγείας και ευρύτερα το σύστημα κοινωνικής προστασίας. Η δυαδικότητα στην παιδεία 

εκδηλώνεται μέσα από το διαχωρισμό της ποιότητας σπουδών σ’ όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης. Στην 

πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση εντείνεται η διάκριση ανάμεσα στα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία. 

Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εντείνεται η διάκριση ανάμεσα στα περιφερειακά και στα κεντρικά πανεπιστήμια, 

ανάμεσα σε πανεπιστημιακά τμήματα που εναρμονίζονται με τις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και σε τμήματα 

που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις. Ο διαχωρισμός στο σύστημα υγείας είναι αφενός μέν ανάμεσα 

στα αστικά κέντρα, όπου υπάρχει πλήρης νοσοκομειακή περίθαλψη και στην περιφέρεια όπου υπάρχουν σοβαρές 

ελλείψεις. Η περίθαλψη είναι δυο ταχυτήτων. Περίθαλψη προς αυτούς που δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν 

επιπρόσθετα χρήματα από τις εισφορές τους στο ασφαλιστικό ταμείο και προς αυτούς που έχουν τη δυνατότητα να 

έχουν συμπληρωματική περίθαλψη (δημόσια και ιδιωτική). Η κοινωνική προστασία διαχέεται με άνισο τρόπο προς τις 

κοινωνικές ομάδες. Η οικονομική συμβολή των κοινωνικών ομάδων στις δαπάνες της κοινωνικής προστασίας γίνεται 

επίσης με άνισο τρόπο. Δημιουργούνται έτσι δύο ομάδες πληθυσμού. Αυτοί που απολαμβάνουν αναλογικά 

περισσότερα προνόμια σε σχέση με τους υπόλοιπους. Αυτοί που συμμετέχουν στις κοινωνικές δαπάνες λιγότερο από 

όσο οι άλλοι. Υπάρχει αλληλεπίδραση των πολιτισμών των επιμέρους χωρών. Συνυπάρχουν αναχρονιστικές αξίες μαζί 

με τις μοντέρνες και τις προοδευτικές. Η δυναμική της ίδιας της ελληνικής κοινωνίας δημιουργεί διαφορετικές αξίες 

για τα επιμέρους τμήματά της. Άλλες είναι οι αξίες για το εκσυγχρονισμένο τμήμα της που είναι ενταγμένο στο διεθνή 

ανταγωνισμό και άλλες είναι οι αξίες για το πιο παραδοσιακό – «οπισθοδρομικό» της τμήμα. Η ίδια η δυναμική της 

ευρωπαϊκής ενοποίησης εντείνει τη διάδοση της πληροφορίας, των εθίμων, των αξιών ανάμεσα στα κράτη – μέλη. Η 

αυξημένη κινητικότητα των παραγωγικών συντελεστών δημιουργεί εκ των πραγμάτων πολιτιστικές μειονότητες οι 

οποίες προέρχονται είτε από υο εσωτερικό της Ε.Ε. είτε εκτός της Ε.Ε. Το «οπισθοδρομικό» τμήμα της ελληνικής 

κοινωνίας νιώθει αμήχανα και εχθρικά απέναντι σε αυτού του είδους τη μετανάστευση σε αντίθεση με το πιο 

«προχωρημένο» τμήμα της ελληνικής κοινωνίας. Επειδή όμως το μεγαλύτερο μέρος των μεταναστών θα προέρχεται 

από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ενισχυθούν τα στοιχεία της ξενοφοβίας και της ανασφάλειας. Ως ένα 
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βαθμό θα υπάρχει και «σύγκρουση» διαφορετικών πολιτιστικών μορφωμάτων αυτών των ελλήνων και αυτών των 

μεταναστών. 

Έρευνα – Τεχνολογία - Καινοτομία: Η ελληνική κυβέρνηση ακολουθεί και εφαρμόζει την πολιτική που έχει σχεδιαστεί 

σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δομής της ελληνικής οικονομίας δεν μπορεί  να απορροφήσει και να εντάξει 

πλήρως τα νέα δεδομένα, με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται μια δυαδικότητα. Ορισμένοι τομείς παρουσιάζουν 

σημαντικές προόδους σε ότι αφορά την Ε – Τ – Κ. ενώ κάποιοι άλλοι τομείς παρουσιάζουν σημαντική καθυστέρηση. 

Κάποιες επιχειρήσεις είναι δυναμικές, χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες, προωθούν την έρευνα και την καινοτομία, 

ενώ κάποιες άλλες παρουσιάζουν παραδοσιακή δομή, δεν χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες κ.α. Η έρευνα 

πραγματοποιείται κυρίως στο δημόσιο χώρο – πανεπιστήμια και κατά δεύτερο λόγο στον ιδιωτικό χώρο από 

επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται κυρίως ως υπεργολάβοι και εταίροι σε δίκτυα και ενεργούν πολύ 

λιγότερο αυτόνομα. Η οποία νέα τεχνολογία, καινοτομία προέρχεται  από δυναμικό τμήμα της ελληνικής οικονομίας 

το οποίο προσπαθεί να είναι εκσυγχρονισμένο και ενταγμένο στο διεθνές περιβάλλον. Το υπόλοιπο τμήμα των 

επιχειρήσεων προσπαθεί να επιβιώσει είτε στη βάση της φτηνής εργασίας είτε στη βάση σχετικά απλής τεχνολογίας 

την οποία έχει εισάγει από το εξωτερικό. Ο βαθμός χρήσης του διαδικτύου και γενικότερα των νέων τεχνολογιών από 

το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας γίνεται με αρκετά αργό ρυθμό διογκώνοντας το χάσμα ανάμεσα στο προηγμένο – 

εξελιγμένο τμήμα της και το «οπισθοδρομικό». 

 

2
ο
 σενάριο: Αναγκαστική προσγείωση  

Γενική περιγραφή: καταργούνται και τα υπολείμματα επιδομάτων και δώρων που έχουν απομείνει στους μισθούς και 

συντάξεις του Δημοσίου, μέτρο που επεκτείνεται και στον ιδιωτικό τομέα. Νέες περικοπές στις ονομαστικές αμοιβές 

θα ανεβάσουν τις συνολικές απώλειες εργαζομένων στο 40% ενώ οι μισθοί για τους νεοπροσλαμβανόμενους θα είναι 

σε βαλκανικά επίπεδα. Οι τράπεζες θα χάσουν τεράστια κεφάλαια από μια συντεταγμένη πτώχευση και κούρεμα των 

ομολόγων του Δημοσίου που κατέχουν σε ποσοστά 50%, με αποτέλεσμα να σταματήσουν άμεσα τις χρηματοδοτήσεις 

οποιασδήποτε μορφής. Η εύρυθμη λειτουργία των πιστωτικών ιδρυμάτων θα εξαρτηθεί από το πόσο γρήγορα θα 

αντιδράσει ο μηχανισμός στήριξης.  

Η τραπεζική ρευστότητα θα είναι είδος υπό εξαφάνιση, ακόμα και στην περίπτωση που οι απώλειες των πιστωτικών 

ιδρυμάτων από το μεγάλο κούρεμα των ομολόγων καλυφθούν από τον μηχανισμό στήριξης. Ακόμα και αν βρεθούν 

άλλες πηγές ρευστότητας, δάνεια θα παίρνουν μόνον οι λίγοι και με ισχυρές εγγυήσεις.  

Το τραπεζικό σύστημα θα βρεθεί αντιμέτωπο με πρωτόγνωρο κίνδυνο κατάρρευσης και με μοναδική ασπίδα 

προστασίας τη βούληση των Ευρωπαίων να τις στηρίξουν με κεφάλαια. Οι μεγάλες απομειώσεις στα χαρτοφυλάκιά 

τους θα τις καθιστούσε ευάλωτες σε κρατικοποιήσεις. Η δυνατότητα διατήρησης του ευρώ, ακόμη και σε περίπτωση 

πτωχεύσεως, είναι πολύ σημαντική, καθώς εξασφαλίζεται έτσι το ύψος των καταθέσεων.  

Δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεων θα κλείσουν, οι υπόλοιπες θα υπολειτουργούν και θα βγουν στην επιφάνεια εταιρείες 

χαμηλού κόστους που παρέχουν φθηνά προϊόντα. Παραδοσιακές εταιρείες θα χρεοκοπήσουν αφού οι τράπεζες θα 

προχωρήσουν σε πλειστηριασμούς των παγίων τους ή θα αναγκαστούν να βάλουν λουκέτο υπό το βάρος της 

έλλειψης νέας χρηματοδότησης.  
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Περαιτέρω περικοπή των κοινωνικών παροχών όπου η περίθαλψη και η υγεία θα χορηγούνται ανάλογα με τη 

δυνατότητα του ασφαλιστικού ταμείου. Δεν θα καλύπτονται οι εξετάσεις, τα φάρμακα θα αγοράζονται ή θα απαιτούν 

μεγαλύτερη συμμετοχή των ασφαλισμένων. Τα επιδόματα στις ασθενέστερες ομάδες του πληθυσμού θα κοπούν και 

δεν θα συνδέονται πλέον ούτε με το εισόδημα.  

Όλο και περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις θα αναγκάζονταν να αναζητήσουν νέες αγορές λόγω της ύφεσης της 

εγχώριας οικονομίας. Κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχία θα ήταν η εξεύρεση χρηματοδοτικών εργαλείων από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς ο τραπεζικός τομέας θα αδυνατούσε.  

Η επιχειρηματικότητα θα κινούταν στο μηδέν από τα συντριπτικά πλήγματα στην οικονομία εξαιτίας της μερικής 

πτώχευσης, με επακόλουθο απώλειες νέων θέσεων εργασίας. Η απασχόληση θα είναι μειωμένη και συνδεδεμένη 

άμεσα με τις ενέργειες στήριξης της ελληνικής οικονομίας μέσω ενίσχυσης της τραπεζικής ρευστότητας και 

διοχέτευσης της στην πραγματική οικονομία.  

Θεσμοί: Η προσαρμογή στο θεσμικό πλαίσιο της Ε.Ε. έχει ολοκληρωθεί. Οι όποιες διαφορές βασίζονται σε 

πραγματικές ιδιαιτερότητες σε κρίσιμους τομείς. Η συμμετοχή στην εμβάθυνση των σχέσεων με μια ομάδα κρατών 

της Ένωσης έχει οδηγήσει σε σημαντικό εκσυγχρονισμό των θεσμών και της λειτουργίας τους αλλά και σε 

αλληλεξαρτήσεις. Η προστασία και ανάπτυξη του υγιούς ανταγωνισμού έχει διαπεράσει το θεσμικό πλαίσιο το οποίο 

διακρίνεται πλέον από σαφήνεια, απλότητα και καθαριότητα ως προς τις αντιλήψεις για τη σχέση δημοσίου / 

ιδιωτικού συμφέροντος και αγαθών. Έχει αποκρυσταλλωθεί και θεσμικά η αντίληψη ότι το δημόσιο συμφέρον δεν 

εξυπηρετείται , παρά σε ελάχιστες περιπτώσεις, από τη δημιουργία παραγωγικών δομών οι οποίες χρηματοδοτούνται 

και ελέγχονται από την κρατική διοίκηση. Τα προβλήματα τα σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο για τα δικαιώματα και την 

προστασία τους αποτελούν πάντα σημείο τριβής τόσο σε εθνικό όσο και σε επίπεδο Ε.Ε. 

Διοίκηση: Ο εκσυγχρονισμός και εξορθολογισμός της διοίκησης έχει συντελεστεί με την πλήρη αναδιάρθρωση των 

δομών της. Η κεντρική διοίκηση αποτελεί «εργαλείο» στρατηγικού σχεδιασμού καθώς και τεκμηρίωσης και 

υλοποίησης κατάλληλων συστημάτων για την εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας και της κοινωνίας στο ισχύον 

Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Αποστολή της είναι η μελέτη, ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων 

στα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα και η υλοποίηση των πολιτικών αποφάσεων. Οι νέες δομές έχουν 

θεμελιωθεί στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που παρέχει η οικονομία και κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης. 

Αποτελεί διευκολυντή της επιχειρηματικότητας και βοηθά στον προσανατολισμό της με βάση ένα μακροπρόθεσμο 

(εθνικό) σχέδιο ανάπτυξης της ανταγωνιστικότητας της χώρας (ή της ελληνικής περιφέρειας της Ευρώπης). Οι 

πολυπλοκότητες και αλληλεξαρτήσεις στα πεδία όπως η Ε.Τ.Κ., η ανταγωνιστικότητα, η εκπαίδευση κλπ 

αντανακλώνται και στις κατάλληλα διαμορφωμένες δομές της.  

Πολιτική: το κράτος έχει αποχωρήσει από τις παραγωγικές δραστηριότητες (ΔΕΚΟ κλπ οργανισμοί, Α.Ε. του ευρύτερου 

Δημοσίου και των ΟΤΑ κλπ) και έχει εγκαταλείψει τις παρεμβατικές πρακτικές. Ελαχιστοποιείται η ανάμιξη στη 

λειτουργία της αγοράς μέσω άμεσης άσκησης οικονομικής δραστηριότητας στον τομέα της προσφοράς, ενώ γίνεται 

ορθολογική και βοηθητική της ανάπτυξης του υγιούς ανταγωνισμού η παρέμβασή του στον τομέα της ζήτησης.  

Ελέγχει με ουσιαστικό τρόπο τις μονοπωλιακές πρακτικές και τα καρτέλ. Μοχλός είναι πλέον το ευρύτερο οικονομικό 

και κοινωνικό πλαίσιο και τα κίνητρα προς τον επιχειρηματικό τομέα και κυρίως ο προσδιορισμός των όρων για την 

ανάπτυξη του υγιούς ανταγωνισμού. Οι κραδασμοί της μετάβασης από μια προστατευόμενη οικονομία με πολύ 
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μεγάλη κρατική παρέμβαση και έλεγχο σε ένα μοντέλο ανοικτής ανταγωνιστικής οικονομίας έχει ουσιαστικά 

συντελεστεί. Όχι όμως χωρίς επιπτώσεις σε τομείς όπως η απασχόληση και η κοινωνική συνοχή.  

Υπάρχει παλινδρόμηση μεταξύ των αναγκών για κοινωνική προστασία και συνοχή και ανεμπόδιστη λειτουργία των 

δυνάμεων της αγοράς. Η πολιτική για την ποιότητα της δημόσιας εκπαίδευσης όλων των επιπέδων παλινδρομεί 

επίσης ανάμεσα «εύκολες» και «δύσκολες» επιλογές. Το ίδιο και το πλέγμα σχέσεων μεταξύ εκπαίδευσης, 

επαγγελματικής κατάρτισης και αγοράς εργασίας.  

Παλινδρομικά επίσης λειτουργεί η πολιτική όσον αφορά στο χαρακτήρα και το περιεχόμενο της ανάπτυξης / 

μεγέθυνσης, συνεπώς των επενδύσεων και δαπανών, καθώς επίσης και οι επιλογές με τον χρονικό ορίζοντα των 

αποδόσεων – αποτελεσμάτων τους (βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα). Το ίδιο και για την απόκριση 

σε γεγονότα ή προβλήματα (proactive, reactive, adaptive). Η σχέση και αλληλεπίδραση μεταξύ στόχων, πολιτικών και 

κατάλληλων κάθε φορά διοικητικών δομών γίνεται σημαντική πρόκληση σε πολιτικό επίπεδο.  

Οικονομία – Κλάδοι – Επιχειρήσεις: Κατά την πρώτη περίοδο της κρίσης αναπτύσσονται επιχειρήσεις και τομείς οι 

οποίοι είτε διέθεταν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και υγιείς βάσεις είτε ιστορικά λειτουργούσαν έξω από το κύκλωμα 

των κρατικών προμηθειών και ενισχύσεων όπως η διεθνής (ελληνόκτητη) ναυτιλία, μεγάλο μέρος του τουριστικού 

κλάδου, τμήματα του αγροτικού τομέα με δυνατότητες ορθολογικής ή και οικολογικής παραγωγής καθώς και ομάδες 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων πολλών κλάδων και αρκετές από τις μεγάλες επιχειρήσεις. Οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων 

που λειτουργούσαν αναποτελεσματικά ή εφάρμοζαν μονοπωλιακές πρακτικές ή συμφωνίες καρτέλ ή επιβίωναν με 

κρατικές ενισχύσεις και με βάση τις κρατικές προμήθειες αφήνουν ελεύθερο το πεδίο για την αποτελεσματική 

λειτουργία της αγοράς και των αποτελεσματικών επιχειρήσεων οι οποίες αναπτύσσονται και καλύπτουν το κενό. Η 

απόκτηση, με τον τρόπο αυτό, του κρίσιμου μεγέθους, από τις αποτελεσματικές αυτές επιχειρήσεις, βελτιώνει την 

ανταγωνιστική τους θέση και διεθνώς και αποτελεί τη βάση για τον εξαγωγικό προσανατολισμό τους. Αναπτύσσεται ο 

επιχειρηματικός τομέας με μικρή συμβολή της Ε&Τ και των δραστηριοτήτων και προϋποθέσεων που αυτές 

συνεπάγονται. Η δημιουργία σταθερού και υγιούς ανταγωνιστικού πλαισίου για μερικά χρόνια προσελκύει έλληνες 

ερευνητές και επιχειρηματικά κεφάλαια και το εξωτερικό περί το 2010. Μέρος των κεφαλαίων αυτών επενδύεται στην 

έρευνα και τεχνολογία. Η σημαντική  ανεργία που είχε εμφανιστεί απορροφάται σε σημαντικό βαθμό. Οι νέες θέσεις 

εργασίας περιλαμβάνουν σαν standard την επαγγελματική δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση. Το εγχώριο σύστημα 

Ε&Τ αρχίζει πλέον να βρίσκει μια αξιόλογου μεγέθους αξιόπιστη αγορά και να αναπτύσσεται μαζί της. Αποκτά με 

αυτό τον τρόπο, το κατάλληλο μέγεθος για αυτόνομη είσοδο και στη διεθνή αγορά και γίνεται αξιόλογος 

ανταγωνιστής σε ορισμένους τομείς.  

Ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια επιλέγουν και υλοποιούν τις στρατηγικές τους επιλέγοντας το κατάλληλο μίγμα και 

τα μέσα και τοποθετούνται στρατηγικά, με το σωστό τρόπο, στην αλυσίδα της Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας. 

Οι όποιες αποτυχίες αξιολογούνται και γίνεται αναπροσανατολισμός ή κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες.  

Διαφαίνεται η δυνατότητα συγκρότησης αξιόλογων και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, clusters. Αναπτύσσεται δυναμική 

όσμωσης με το ευρωπαϊκό παραγωγικό δυναμικό. Αποκτάται από τη χώρα εκ των πραγμάτων η «πρωτοκαθεδρία» 

στις σχέσεις της Ε.Ε. με τις χώρες της Α. Μεσογείου. 

Στο παραπάνω πλαίσιο λειτουργούν δυο παράλληλες αλλά και αντικρουόμενες τάσεις στο χαρακτήρα και τη δομή των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων: το πλαίσιο της μιας τάσης χαρακτηρίζεται από την επαναπροσέγγιση / ανασύνταξη 
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της αστικής φιλελεύθερης παράδοσης με σύγχρονους όρους και πρακτικές: οι κινητήριες κοινωνικές τάξεις είναι 

έλληνες επιχειρηματίες και επιστήμονες του εξωτερικού, ορισμένοι εγχώριοι επιχειρηματίες κυρίως νέοι, οργανικοί 

διανοούμενοι, ορισμένοι ξένοι επενδυτές, αξιόλογος αριθμός ΜΜΕ. 

Κοινός παρανομαστής τους είναι ο στρατηγικός χαρακτήρας της εμπλοκής τους μέσω επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων της οικονομίας της γνώσης και της καινοτομίας με εξωστρεφή προσανατολισμό. Γίνεται 

εκλογικευμένη τοποθέτησή τους σε τομείς συγκριτικού πλεονεκτήματος. Οι τομείς όπως το περιβάλλον, ο πολιτισμός 

και η παράδοση αντιμετωπίζονται σαν βασικά στοιχεία του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της οικονομίας και της 

χώρας. 

Επικρατεί το πρότυπο των επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας, γνώσης και καινοτομίας, ανεξαρτήτως κλάδου. Μαζί με 

τους κλάδους υψηλής τεχνολογίας, τα παραδοσιακά προϊόντα και κλάδοι (με την έννοια της μοναδικής ταυτότητας, 

ποιότητας κλπ) επιτυγχάνουν σημαντικές εξαγωγικές επιδόσεις απο επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν προηγμένη 

τεχνολογία και σύγχρονο μάνατζμεντ. Η δημιουργία clusters επιχειρήσεων (όπου συμπεριλαμβάνεται μεγάλος 

αριθμός ΜΜΕ και ΠΜΕ υψηλής τεχνολογίας, έρευνας και τομέων της οικονομίας της γνώσης) σε ένα σύνολο κλάδων, 

σε συνάρτηση με την εξωστρέφεια, δημιουργούν πρότυπο που διαχέεται στον παραγωγικό ιστό. Δημιουργούνται 

κινητήριες δυνάμεις αειφόρου ανάπτυξης. Η κοινωνία υιοθετεί σταδιακά αυτό το πρότυπο ενώ υλοποιείται σε μεγάλο 

βαθμό η λειτουργία της δια βίου μάθησης. 

Το πλαίσιο της δεύτερης τάσης χαρακτηρίζεται από φιλελευθερισμό τύπου laissez faire όπου επικρατεί το πρότυπο «η 

Ελλάδα του χύμα και φασόν». Επικρατεί η λογική και οι πρακτικές απορύθμισης (deregulation). Ταυτόχρονα, 

εμφανίζει και τα χαρακτηριστικά του μεταπολεμικού προτύπου επιχειρηματικής λειτουργίας και οικονομικής 

ανάπτυξης που είχε σαν βάση τον προστατευτισμό, την ελεγχόμενη λειτουργία της αγοράς και τη στενή σχέση με τις 

εγχώριες πολιτικές εξελίξεις. Δυνάμεις αυτής της τάσης είναι παλαιοί και νέοι επιχειρηματίες, έμποροι, 

κατασκευαστές / εργολάβοι, εισαγωγείς, παραδοσιακές τράπεζες, παραδοσιακοί ΜΜΕ. Χαρακτηριστικό τους είναι η 

πρόσκαιρη – ευκαιριακή εμπλοκή τους, σε τομείς σχετικά χαμηλού κεφαλαιακού κόστους / δέσμευσης και 

βραχυχρόνιας απόδοσης. 

Τοποθετούνται όπου υπάρχουν «ευκαιρίες» συνήθως με δανειακά κεφάλαια έναντι εγγυήσεων. Η προσέλκυση ξένων 

επενδύσεων είναι προσανατολισμένη σε τομείς παρωχημένης τεχνολογίας και σε δραστηριότητες και προϊόντα 

χαμηλής προστιθέμενης αξίας και με σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Το περιβάλλον (φυσικό και 

ανθρωπογενές) θεωρείται «δωρεάν» πόρος και αγαθό προς εκμετάλλευση / ανάλωση. Η βασική έμφαση δίνεται στη 

χαμηλή και μεσαία τεχνολογία και την ελαχιστοποίηση του κόστους εργασίας και πρώτων υλών. Κινητήριοι κλάδοι 

είναι: κατασκευές , real estate, μαζικός τουρισμός και συναφείς υπηρεσίες, ναυτιλία, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες 

στην περιοχή των Βαλκανίων, παραδοσιακές μεταποιητικές ΜΜΕ, αγροτική παραγωγή παλαιού και νέου τύπου με 

GMO’s. Η εμπλοκή σε τομείς υψηλής τεχνολογίας είναι περιορισμένη. Επικρατεί κυρίως ο αμυντικός και εσωστρεφής 

προσανατολισμός. Η πίεση από τη φθίνουσα απόδοση του οικονομικού αυτού μοντέλου επιτείνει τις τάσεις και 

πιέσεις για προστατευτισμό και κρατική παρέμβαση.  

Κοινωνία: Η επιχειρηματικότητα αποτελεί σημαντική κοινωνική λειτουργία και αναγνωρίζεται από την κοινωνία η 

συμβολή της. Η τάση ανάδυσης της επιχειρηματικότητας στους τομείς αυτούς (οικονομία της γνώσης) σε νέο 

«παράδειγμα» βρίσκει εμπόδια. Το καταναλωτικό μοντέλο έχει σημαντικά προσεγγίσει τα ευρωπαϊκά πρότυπο, ειδικά 
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στους νεότερους σε ηλικία πολίτες. Οι οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες είναι εμφανείς και σημαντικές. Το ίδιο 

και οι αβεβαιότητες και η ανασφάλεια για το μέλλον. Σημαντικός αριθμός ηλικιωμένων αντιμετωπίζει προβλήματα 

επιβίωσης (βλ. ασφαλιστικό/ συνατξιοδοτικό σήμερα).  

Έρευνα – Τεχνολογία – Καινοτομία (ΕΚΤ): Μετά από μακρόχρονη προσπάθεια, το σύστημα ΕΤΚ έχει αναδιαρθρωθεί σε 

κάποιο σημαντικό βαθμό. Έχουν γίνει αναδιαρθρώσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα και στην αλληλεπίδρασή του με την 

ΕΚΤ. Το πρόβλημα των προτεραιοτήτων και της συνολικής στρατηγικής στην ΕΚΤ δεν έχει επιλυθεί με σαφή 

στοχοθέτηση και οριοθετήσεις. Αυτό συμβαίνει και λόγω της πραγματικής ρευστότητας σε τεχνολογίες ή κλάδους και 

λόγω των συνεχών εξελίξεων στους διάφορους επιστημονικούς – ερευνητικούς τομείς. Η ολοκληρωμένη διατύπωση 

και υλοποίηση συγκεκριμένων στρατηγικών αποτελεί εξαίρεση και έχει υιοθετηθεί από μικρό αριθμό οργανισμών οι 

οποίοι εμπλέκονται σε εθνικά ή ευρωπαϊκά clusters. Παρά την ενσωμάτωση στις λειτουργίες της ΕΚΤ μεθόδων και 

εφαρμογών foresight, τα  αποτελέσματα υιοθετούνται δύσκολα ή αποσπασματικά από την πολιτική.  

 

3
ο
 σενάριο: Τεντωμένη κλωστή  

Γενική περιγραφή: Η Ελλάδα βρίσκεται σε καθεστώς ολικής χρεοκοπίας και εξόδου από το ευρώ. Η στάση πληρωμών 

θα έχει άμεση επίπτωση στην καταβολή συντάξεων και μισθών του Δημοσίου, ενώ πολλές θα είναι και οι επιχειρήσεις 

του δημοσίου τομέα που θα αδυνατούν να καταβάλλουν αμοιβές. Η έλλειψη ρευστότητας θα οδηγήσει σε «πάγωμα» 

της κατανάλωσης ακόμη και των πλέον βασικών ειδών, με συνακόλουθη αδυναμία πληρωμών στους μισθούς των 

υπαλλήλων. 

Ο χρηματοοικονομικός κλάδος θα καταστραφεί, καθώς όλοι θα τρέξουν μαζικά στις τράπεζες για αναλήψεις των 

καταθέσεων τους, οι τράπεζες θα αδυνατούν να ανταπεξέλθουν και η κρατικοποίησή τους θα είναι η μοναδική λύση. 

Η επιστροφή στη δραχμή θα συνοδευτεί με υποτίμηση, γεγονός που θα μειώσει αντίστοιχα (σε μεγάλο ποσοστό) τις 

καταθέσεις ιδιωτών και επιχειρήσεων. 

Η τραπεζική χρηματοδότηση θα αποτελεί παρελθόν, ακόμα και όταν ηρεμήσουν τα πράγματα από το σοκ της 

χρεοκοπίας. Πολύ αργότερα και με δεδομένο ότι οι τράπεζες που θα διασωθούν θα είναι κρατικές, ο δανεισμός θα 

είναι όπως πριν 30 – 40 χρόνια. Με φειδώ και αφού ο επιχειρηματίας συμμετέχει στο ρίσκο με δικά του κεφάλαια, 

ενώ για τα νοικοκυριά θα περιορίζεται μόνον σε δανειοδοτήσεις κατοικιών κατά ένα ποσοστό 20 – 30 %. 

Ο χρηματοοικονομικός κλάδος θα συντριβεί και θα παρατηρηθούν μαζικές εκροές καταθέσεων πέρα από τις 

τεράστιες ζημιές που θα υποστεί το ενεργητικό των τραπεζών. Ακόμα και ακραία μέτρα όπως ο περιορισμός ή το 

πάγωμα της κίνησης κεφαλαίων δεν θα μπορούσε να φέρει ομαλοποίηση του τραπεζικού συστήματος.  

Το σοκ της αποπομπής από το ευρώ θα οδηγήσει άμεσα στο κλείσιμο χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ 

τεράστια θα είναι τα προβλήματα και για τις μεγαλες εταιρείες, ιδιαίτερα τις εμπορικές, βιομηχανικές και της παροχής 

υπηρεσιών. Αιτία η δραματική υποτίμηση της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών. Θα σημειωθεί κατακόρυφη 

άνοδος των τιμών και των επιτοκίων. 

Πλήρης κατάρρευση του κοινωνικού κράτους η οποία θα φέρει εξαθλίωση στις μεγάλες μάζες του πληθυσμού. Όσο το 

κράτος αντέχει, θα καλύπτει για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη απόρων, μισθωτών και χαμηλοσυνταξιούχων, 

ενώ τα επιδόματα της πρόνοιας θα είναι πενιχρά.  
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Η υποτίμηση θα έκανε πιο ανταγωνιστικά τα προϊόντα μας με αποτέλεσμα την ενίσχυση των εξαγωγών. Πάντως η 

σύγχρονη ιστορία της χώρας έχει δείξει ότι η οικονομία μας δεν μπόρεσε να διατηρήσει το πλεονέκτημα της 

υποτίμησης για περισσότερο από δύο χρόνια. 

Το άμεσο κλείσιμο χιλιάδων επιχειρήσεων θα δημιουργούσε νέες στρατιές ανέργων. Οι έντονοι κλυδωνισμοί λόγω 

ύφεσης και αστάθειας θα καθιστούσαν ακόμη λιγότερο ελκυστική τη χώρα στα ξένα κεφάλαια.  

Θεσμοί – Διοίκηση - Πολιτική: Λόγω του κλίματος άμεσης απειλής, εμπλοκής και ανασφάλειας εξαιτίας εξωτερικών 

κινδύνων ή της θρυματοποίησης της Ενωμένης Ευρώπης σε ομάδες κρατών διαφορετικών ταχυτήτων, ή ακόμα και 

εξαιτίας άμεσης ή και έμμεσης διάλυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενισχύεται η ανάγκη για την ύπαρξη αποφάσεων σε 

κεντρικό επίπεδο αλλά με την ταυτόχρονη γενικότερη συναίνεση. Το ελληνικό κράτος «αποστασιοποιείται» από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση στο βαθμό που αυτή εξακολουθεί να υπάρχει με οποιαδήποτε μορφή. Το πολιτικό σύστημα 

λειτουργεί σε κατάσταση «συνεχούς συναγερμού». Η οικονομική πολιτική ασκείται με κύριο πρωταγωνιστή το 

ελληνικό κράτος, με ισχυρή βοήθεια ή διασυνδέσεις μεμονωμένων κρατών π.χ. ΗΠΑ. Σημαντικό μέρος των πόρων 

στρέφονται προς το εξειδικευμένους τομείς σε βάρος του πολιτικού και του κοινωνικού τομέα, (π.χ. το στρατιωτικό 

τομέα ή εξειδικευμένων υποδομών). Διευρύνονται οι οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες. Ενισχύονται οι θεσμοί 

που έχουν σχέση με την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας (στρατός, αστυνομία, αντιτρομοκρατικές, μυστικές ή 

άλλες υπηρεσίες π.χ. κέντρα τεκμηρίωσης). Οι οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις δεν ολοκληρώνονται. 

Ασκείται σημαντικός έλεγχος στην είσοδο των μεταναστών, αλλά υπάρχει και τεράστια πίεση μεγάλων μαζών 

μεταναστευτικού πληθυσμού που επιδιώκει είσοδο στη χώρα, (π.χ. από την θνησκούσα Αφρική, αλλά και από τις 

χώρες της Ανατολής). 

Οικονομία – Επιχειρήσεις: Εν μέρει ως αποτέλεσμα συνειδητής πολιτικής και εν μέρει λόγω των προκλήσεων 

αναδιοργανώνεται ο δημόσιος και ιδιωτικός τομέας σε ένα νέο συνδυασμό. Αυξάνεται σημαντικά η φορολογία, ώστε 

να βρεθούν έσοδα για την αντιμετώπιση των διαφαινόμενων κινδύνων, και ενδεχόμενα τμήματα του Ελληνικού 

εδάφους και , κυρίως , επιχειρήσεων, πωλούνται σε τρίτους. Ταυτόχρονα, το κράτος ασκεί έντονο παρεμβατισμό στην 

αγορά και στην οικονομία, λόγω των ειδικών συνθηκών. Η βιομηχανία, ο τουρισμός καθώς και άλλες οικονομικές 

δραστηριότητες αποτελούν πεδία νέων διαπραγματεύσεων και επιλογών για τους θεσμούς και τους πολίτες. 

Κοινωνία (αξίες – πρότυπα – συμπεριφορές): Κοινωνικός συντηρητισμός, εθνικιστική και κλειστή κοινωνία, φόβος για 

το μέλλον, αναζωπύρωση της ξενοφοβίας και του ρατσισμού, αναζήτηση οικονομικής και φυσικής ασφάλειας πολλές 

φορές με ατομικές λύσεις. Στροφή του πολιτισμού σε αξίες που υπηρετούν την διατήρηση της πατρίδας και της 

υπερπήδησης της σχετικής πρόκλησης. Ως αποτέλεσμα, υπάρχει και μετανάστευση αξιόλογου ανθρώπινου δυναμικού 

σε χώρες που μπορούν να προσφέρουν πολιτισμικό και οικονομικό καταφύγιο σε έλληνες διανοούμενους και άλλους 

(brain drain). 

Έρευνα – Τεχνολογία – Καινοτομία: Η έρευνα και η τεχνολογία στρέφεται προς εξειδικευμένα πεδία τα οποία 

σχετίζονται άμεσα με την εξαιρετική κατάσταση (π.χ. τον στρατιωτικό τομέα, την αντιμετώπιση φυσικών 

καταστροφών, την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων και την γρήγορη αποκατάσταση). Σημαντική είναι η κρατική 

χρηματοδότηση της προσανατολισμένης στα ειδικά αυτά θέματα έρευνας. Υπάρχει επικέντρωση σε ορισμένα πεδία 

ερευνών, όχι πάντα σε άμεση ταύτιση ως προς την πολιτική της Ε.Ε. στα εν λόγω πεδία. 
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Τα πιθανά γεγονότα – καταστάσεις που μπορούν να δημιουργήσουν το κλίμα αστάθειας – ανασφάλειας στην Ελλάδα 

κατά το σενάριο αυτό, όχι βέβαια όλα στην ίδια έκταση και βαθμό, κατατάσσονται σε τρεις ομάδες: α) γεωπολιτικοί / 

πολιτικοί κίνδυνοι, β) τεχνολογικοί κίνδυνοι και γ) φυσικοί κίνδυνοι (είτε προερχόμενοι από ανθρώπινη 

δραστηριότητα είτε όχι) 

 

4
ο
 σενάριο: Νέο ξεκίνημα  

Γενική περιγραφή: Η Ελλάδα πληροί τις υποχρεώσεις της στους δανειστές της και σταδιακά καταφέρνει να ανακάμψει 

ως οικονομία. Ως αποτέλεσμα του οικονομικού, πολιτισμικού και κοινωνικού μετασχηματισμού που συντελείται, η 

ανάπτυξη στην Ελλάδα επικεντρώνεται σε δραστηριότητες που έχουν ως κεντρικό στοιχείο τον άνθρωπο, υιοθετώντας 

μια προσέγγιση βιώσιμης ανάπτυξης. Οι υπηρεσίες σχετικές με τον τουρισμό, τον πολιτισμό και την έρευνα 

αποτελούν έναν πόλο ανάπτυξης, γύρω από τις οποίες αναπτύσσονται άλλες οικονομικές δραστηριότητες. Στο 

πλαίσιο αυτό δημιουργούνται υποδομές, βελτιώνονται οι μεταφορές, οι επικοινωνίες, η παροχή υπηρεσιών υγείας, 

προστασία του περιβάλλοντος αποκτά προτεραιότητα, αναπτύσσεται ο τουρισμός, η πληροφορική κ.α. Η Ελλάδα 

στρέφεται στην αξιοποίηση των εγχώριων φυσικών πόρων στην πληροφορική, στην υγεία και ποιότητα ζωής και στις 

κοινωνικές επιστήμες (φυτική παραγωγή, ήπιες μορφές ενέργειας, τεχνολογίες απορρύπανσης κ.α.). 

Θεσμοί – Διοίκηση – Πολιτική: Η ανάπτυξη αισθήματος σταθερότητας και ασφάλειας μέσα από διεργασίες που 

αναπτύσσονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο επιτρέπει την συγκέντρωση πόρων και δυνάμεων στον μετασχηματισμό και 

εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης , των θεσμών και της πολιτικής.  

Μετά από εντατικές προσπάθειες, έχει υλοποιηθεί ο εκσυγχρονισμός των δομών της δημόσιας διοίκησης και η 

Ελλάδα πια είναι αρκετά κοντά στο να αποτελεί μια σύγχρονη, ανοικτή, διεθνοποιημένη κοινωνία. Η διοίκηση έχει ως 

σκοπό τη δημιουργία ενός πλαισίου θεσμών και κανόνων που θα εξυπηρετούν τους κοινά αποδεκτούς 

μακροπρόθεσμους στόχους και θα δίνουν ώθηση στις απαιτούμενες κινητήριες δυνάμεις για την επίτευξη του νέου 

αναπτυξιακού μοντέλου της κοινωνίας. Σχεδιάζει την αναπτυξιακή πολιτική και παρέχει κίνητρα προς τις επιχειρήσεις 

και τους εργαζόμενους να την αποδεχτούν και να την εφαρμόσουν. Η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και ειδικότερα 

των τεχνολογιών της τηλεματικής και η χρήση του διαδικτύου επηρεάζει σημαντικά τον τρόπο άσκησης και την 

αποτελεσματικότητα της εξουσίας.  

Η «κοινωνία των πολιτών» είναι αρκετά ισχυρή, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη και δράση, σε πανελλαδικό αλλά και σε 

πανευρωπαϊκό επίπεδο, ευέλικτα και αποτελεσματικά δίκτυα ενημέρωσης, κριτικής, ελέγχου και παρεμβάσεων στα 

κοινωνικά και πολιτικά δρώμενα. Η συνεργασία, η επικοινωνία, η ανταλλαγή εμπειριών και η δυνατότητα 

παρέμβασης των δικτύων αυτών ενισχύονται με την ανάπτυξη της πληροφορικής και της τηλεματικής. Τα δίκτυα αυτά 

χρηματοδοτούνται από τους υποστηρικτές και τα μέλη τους, από την κεντρική και την περιφερειακή κυβέρνηση, 

καθώς και από ιδιωτικές εταιρείες. Στον τομέα της μετανάστευσης (από χώρες εκτός της Ε.Ε. προς την Ε.Ε.) η Ελλάδα 

υποβοηθείται από τα υπόλοιπα κράτη – μέλη και εφαρμόζεται μια συνολική ευρωπαϊκή πολιτική μετανάστευσης με 

βασικό στόχο την ελεγχόμενη μετανάστευση και την προγραμματισμένη ένταξη στην κοινωνία. Οι μετανάστες 

αφομοιώνονται από την ελληνική και ευρωπαϊκή πολυπολιτιστική κοινωνία και αποτελούν τμήμα του εργατικού 

δυναμικού σε διάφορους σημαντικούς τομείς όπως στην πληροφορική (π.χ. οι Ινδοί), στη γεωργία (π.χ. Αλβανοί) κ.α. 
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Κοινωνία (αξίες – πρότυπα – συμπεριφορές): Η εμπέδωση ενός κλίματος ασφάλειας και σταθερότητας συντείνει στην 

επικράτηση νέων πολιτισμικών προτύπων και συμπεριφορών, παραμερίζοντας τους διαχωρισμούς τους παρελθόντος 

και συμβάλλοντος στην κατανόηση και αποδοχή της σύνθεσης διαφόρων «φαινομενικά» αντίθετων εννοιών (π.χ. 

εθνικισμού – διεθνισμού, ατομικού – κοινωνικού συμφέροντος, οικονομικής ανάπτυξης – προστασία περιβάλλοντος, 

κέρδους – κοινωνικής δικαιοσύνης) που χαρακτηρίζουν τη νέα κοινωνική πραγματικότητα. Καλλιεργείται η 

συμμετοχική αντίληψη και ο σεβασμός προς το περιβάλλον, τον πολιτισμό και τη διαφορετικότητα. Πρόκειται για μια 

ανοιχτή, συμμετοχική και δημοκρατική κοινωνία. Ενισχύεται η αλληλεγγύη και ο εθελοντισμός. Επικρατεί 

ενθουσιασμός για την πληροφορική, τις τεχνολογίες επικοινωνίας και τις λεγόμενες «πράσινες αξίες». 

Αναμορφώνεται εκ βάθρων το εκπαιδευτικό σύστημα, ώστε να προωθήσει τη νέα αντίληψη στους νέους ανθρώπους 

αλλά και να ανταποκριθεί επαρκώς στις νέες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί από το νέο αναπτυξιακό πρότυπο. Η 

έννοια του «εθνικού» πολιτισμού συνυπάρχει με την πολυπολιτισική ευρωπαϊκή κοινωνία που διαμορφώνεται από τη 

δημιουργική αλληλεπίδραση των κατοίκων της χώρας με τους κατοίκους των άλλων χωρών της Ενωμένης Ευρώπης 

και με άτομα που διαμένουν στη χώρα για μικρό ή μέσο διάστημα για διάφορους λόγους (τουρισμός, εργασία κλπ). 

Οικονομία – Επιχειρήσεις: Η οικονομική ανάπτυξη βασίζεται στα νέα πρότυπα ζήτησης και προσφοράς που 

δημιουργούνται μέσα από τον μετασχηματισμό της ελληνικής κοινωνίας. Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί ένα κοινωνικό 

αίτημα το οποίο διαμορφώνει μέσα από τους μηχανισμούς της αγοράς ένα νέο πλαίσιο ανάπτυξης. Στο επίπεδο 

λειτουργίας της οικονομίας το κράτος, βρίσκεται σε αρμονία με την αγορά αναλαμβάνοντας την κινητοποίηση και 

μόχλευση των πόρων της κοινωνίας και την απελευθέρωση της δημιουργικότητας. Το κράτος παρεμβαίνει όπου είναι 

απαραίτητο για την αντιμετώπιση των αστοχιών της αγοράς και των εξωτερικοτήτων.  

Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας βασίζεται όχι μόνο στην αξιοποίηση με βιώσιμο τρόπο των συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων (κλίμα, περιβάλλον, φυσικοί πόροι) αλλά κυρίως στην ικανότητα αφομοίωσης της τεχνολογικής 

εξέλιξης και την ανάπτυξη τεχνολογικών και καινοτομικών δραστηριοτήτων σε πληθώρα κατευθύνσεων. Η 

επιχειρηματικότητα και η κοινωνική ευθύνη αποτελούν βασικά στοιχεία της επιχειρηματικής κουλτούρας ή οποία έχει 

μεταβληθεί ριζικά. Οι επιχειρήσεις υιοθετούν σύγχρονα μοντέλα διοίκησης και οργάνωσης και θεωρούν την 

καινοτομία ως προϋπόθεση για την ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Για το λόγο αυτό επενδύουν στην 

παραγωγή νέας γνώσης μέσα από τη συστηματική ανάπτυξη της ΕΤΑ και των συνεργασιών με πανεπιστήμια και 

ερευνητικά κέντρα και τη συνεχή ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Η κοινωνική απαίτηση για βιώσιμη ανάπτυξη 

και βελτίωση της ποιότητας ζωής σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των καινοτομικών ικανοτήτων και της 

επιχειρηματικότητας, δημιουργούν τις συνθήκες για την ανάδειξη σε πόλους ανάπτυξης, τομέων όπως το περιβάλλον, 

η υγεία, ο τουρισμός. Παράλληλα η ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στηρίζεται σε ορθολογικές βάσεις και 

κανόνες που εξασφαλίζουν ισόρροπη ανάπτυξη και απόδοση με μακρά διάρκεια. Η ανταγωνιστικότητα στηρίζεται σε 

συγκριτικά πλεονεκτήματα. Ενισχύεται το σύστημα κοινωνικής προστασίας δημιουργώντας ένα αίσθημα ασφάλειας 

στους πολίτες και συνθήκες μεγαλύτερης ευελιξίας – κινητικότητας στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Το ποσοστό 

ανεργίας φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού παραμένει σχετικά χαμηλό.  

Έρευνα – Τεχνολογία - Καινοτομία: Η παραγωγή νέας γνώσης και η αξιοποίηση της για την ικανοποίηση οικονομικών 

και κοινωνικών αναγκών αποτελεί προτεραιότητα τόσο για τον δημόσιο όσο και για τον ιδιωτικό τομέα. Η ελληνική 

κυβέρνηση ακολουθεί ολοκληρωμένη πολιτική ανάπτυξης του εθνικού συστήματος καινοτομίας θέτοντας ερευνητικές 
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προτεραιότητες, αναπτύσσοντας τις υποδομές και προωθώντας τη συνεργασία ανάμεσα στον ακαδημαϊκό και 

επιχειρηματικό κόσμο. Η ανάπτυξη της καινοτομίας αποτελεί βασική συνιστώσα αυτής της πολιτικής. Αξιοποιούνται 

αποτελεσματικά οι ευρωπαϊκές και οι εθνικές χρηματοδοτήσεις και η Ελλάδα συμμετέχει σε πλήθος δικτύων και 

οργανισμών που αφορούν την ΕΚΤ. Η έρευνα πραγματοποιείται τόσο στα κλασικά ερευνητικά και πανεπιστημιακά 

κέντρα (τα οποία χρηματοδοτούνται από την κεντρική και την περιφερειακή κυβέρνηση, από ελληνικές και 

ευρωπαϊκές ιδιωτικές εταιρίες και από δίκτυα πολιτών που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα των 

ερευνών τους), από ιδιωτικές μεγάλες ή μεσαίες επιχειρήσεις και από ειδικά κέντρα που δημιουργούνται από 

σύμπραξη διαφόρων φορέων και δικτύων πολιτών 

 

1.3.1.8.2. Συμπεράσματα 

Είναι προφανές ότι ο δήμος θα πρέπει να εντάξει στο στρατηγικό του σχεδιασμό πολιτικές και πρωτοβουλίες που 

θα αντιμετωπίζουν είτε βραχυπρόθεσμα είτε μεσοπρόθεσμα τις επιπτώσεις από την πραγματοποίηση ενός (ή και 

περισσότερων) εκ των ανωτέρω σεναρίων, δίνοντας σε κάθε περίπτωση έμφαση: 

� Στην κοινωνική του πολιτική ώστε να αμβλύνει τις επιπτώσεις της κρίσης τουλάχιστον από τους δημότες που 

ανήκουν στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και μέσα από διάφορες δράσεις να αναπτύξει την κοινωνική 

συνοχή και αλληλεγγύη. 

� Στην αναπτυξιακή του πολιτική ώστε να δημιουργήσει συνθήκες αύξησης της επιχειρηματικότητας και μείωση 

της ανεργίας  

� Στην οικονομική του πολιτική ώστε με δεδομένες τις μειωμένες κρατικές χρηματοδοτήσεις και τη μειωμένη 

φοροδοτική ικανότητα των δημοτών να υποστηρίξει με δημιουργία οικονομιών κλίμακας και αξιοποίηση 

τρίτων πηγών χρηματοδότησης τις πολιτικές του. 

� Στην δημιουργική και καινοτομική του πολιτική ώστε μέσα από δράσεις που απαιτούν καθόλου ή ελάχιστα 

κονδύλια να αναπτύξει δομές και δράσεις που θα υποστηρίζουν τόσο τον πολίτη κάνοντας αξιοβίωτη τη ζωή 

όσο και την αναπτυξιακή διαδικασία δίνοντας όραμα, προοπτική αλλά και άμεσες λύσεις. 

� Στην δημιουργία και αξιοποίηση στατικών και δυναμικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων και ικανοτήτων που 

θα τον κάνουν να διαφοροποιείται διαρκών ώστε να βελτιώνει την ανταγωνιστικότητά του (οικονομική , 

κοινωνική κλπ). 

 

1.3.2. Αξιολόγηση πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων, ευκαιριών και περιορισμών 

 

1.3.2.1. SWOT ανάλυση για την περιοχή του Δήμου, ως αναπτυξιακός χώρος 

 

Η αναπτυξιακή προοπτική κάθε περιοχής αλλά και κάθε επί μέρους οργάνωσης ή επιχειρηματικού φορέα 

υπόκειται στη δράση ενός συνόλου εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων, οι οποίοι δρουν ευμενώς ή δυσμενώς, 

άμεσα ή έμμεσα στο υπάρχον παραγωγικό σύστημα και την παραγωγική διαδικασία της.  Οι εν λόγω παράγοντες 

αφορούν εσωτερικούς ή εξωτερικούς περιορισμούς στην προοπτική ανάπτυξης της περιοχής και συνδέονται με την 

αλληλεξάρτηση της τοπικής οικονομίας με την εθνική ή περιφερειακή οικονομία. Ακόμα συνδέονται με τη διεθνή 
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οικονομία για περιοχές που έχουν ισχυρή οικονομική αλληλεξάρτηση με οικονομίες άλλων χωρών που κυρίως 

αποτυπώνονται στις οικονομικές «ροές» από και προς αυτές. Η σε βάθος κατανόηση αυτών των παραγόντων 

συμβάλλει σε μια ρεαλιστική αντίληψη των ορίων και των προοπτικών ανάπτυξης και δημιουργίας απασχόλησης, που 

στις περισσότερες των περιπτώσεων αποτελεί βασική επιδίωξη κάθε ευρύτερης περιοχής και κάθε δήμου.  

Ένα χρήσιμο εργαλείο το οποίο είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση των προαναφερθέντων 

παραγόντων αποτελεί η ανάλυση SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunitiew, Threats). Η ανάλυση SWOT ως 

μεθοδολογικό εργαλείο, αποτελεί ένα τρόπο καταγραφής των κυριότερων συμπερασμάτων που προκύπτουν από την 

ανάλυση και την καταγραφή του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος ενός τμήματος ή του συνόλου της 

περιοχής μελέτης. Απώτερος στόχος της είναι καταρχήν ο εντοπισμός και η καταγραφή των «ισχυρών» σημείων ή 

στρατηγικών πλεονεκτημάτων πάνω στα οποία μπορεί να στηριχθεί η αναπτυξιακή πορεία και να καθοριστούν οι 

στρατηγικές κατευθύνσεις μιας συνεκτικής και συνολικής στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης για την συνολική περιοχή 

αναφοράς. Ακόμη, ο εντοπισμός και η καταγραφή των «αδύνατων» σημείων αποτελεί την αναγκαία βάση για εκείνες 

τις πολιτικές δράσεις που θα συνέβαλαν στη θεραπεία τους.  

Εξάλλου σε ένα οικονομικό περιβάλλον που συνεχώς εξελίσσεται παρουσιάζονται ευκαιρίες και κίνδυνοι, 

στοιχεία τα οποία θα πρέπει να αξιολογούνται και να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό των όποιων 

παρεμβάσεων πολιτικής υπέρ των εν λόγω περιοχών.  

Η ανάλυση SWOT συνιστάται από τις τέσσερις (4) εξίσου σημαντικές παραμέτρους: 

• Δυνατά σημεία 

• Αδύνατα σημεία 

• Ευκαιρίες  

• Απειλές 

Οι δύο πρώτες παράμετροι (Δυνατά και Αδύνατα Σημεία) σχετίζονται με το «εσωτερικό περιβάλλον» και 

καθορίζονται από την ανάλυση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της υπό μελέτης περιοχής. Οι παράμετροι αυτές 

αφορούν αποκλειστικά τον προσδιορισμών των πλεονεκτημάτων ή μειονεκτημάτων που πηγάζουν από την 

υφιστάμενη υποδομή, τις οικονομικές διαρθρώσεις, τα στοιχεία που διαμορφώνουν το οικονομικό περιβάλλον, το 

φυσικό περιβάλλον, το επίπεδο εκπαίδευσης, το πολιτιστικό περιβάλλον, και το γενικότερο προφίλ ενός τμήματος ή 

του συνόλου της περιοχής. Η συλλογή, ανάλυση και επεξεργασία των φυσιογνωμικών, οικονομικών και λοιπών 

στοιχείων, που έχει προηγηθεί, επιτρέπει την αξιολόγηση και τη σύνοψη των συμπερασμάτων σχετικά με τα δυνατά 

και αδύνατα σημεία που σκιαγραφούν το χαρακτήρα της υπό μελέτης περίπτωσης. 

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

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

παραγωγική δραστηριότητα στην περιοχή, καθώς και τα αδύνατα σημεία, τα οποία καλείται να περιορίσει, ώστε να 

αποτελούν εμπόδιο ή ανασταλτικός παράγοντας στη διαδικασία ανάπτυξής της. 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 εκμεταλλευθεί ο 

στρατηγικός αναπτυξιακός σχεδιασμός της περιοχής μελέτης, καθώς και οι κίνδυνοι (απειλές) που ενδέχεται να 

αντιμετωπίσει στο μέλλον. Τα συμπεράσματα της ανάλυσης αυτής χρησιμεύουν στον καθορισμό των βασικών αξόνων 
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δράσης και των πολιτικών που θα πρέπει να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν στην υπό μελέτη περιοχή, έτσι ώστε να 

αρθούν τα εμπόδια στην ανάπτυξή της.  

Η μήτρα SWOT 4ων τύπων στρατηγικών, ένα εργαλείο επιλογής σεναρίου ή στρατηγικής προσέγγισης σχεδιασμού 

το οποίο προσανατολίζει τα μέτρα που θα αναλυθούν σύμφωνα με την επιλεχθείσα στρατηγική, επιλέχθηκε προς 

υποβοήθηση της αρχιτεκτονικής στρατηγικής του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων. Η μήτρα αυτή ουσιαστικά παρουσιάζει 

το σύνολο των στοιχείων της μεθόδου ανάλυσης SWOT για κάθε σενάριο, δυνατά – αδύνατα σημεία, ευκαιρίες – 

απειλές, αξιοποιώντας τα κατά ζεύγη δημιουργώντας τον ακόλουθο πίνακα. 

 

 

 

Δυνάμεις 

 

 

Αδυναμίες 

 

Ευκαιρίες 

 

Στρατηγικές Δ – Ε 

Εκμετάλλευση των ισχυρών 

σημείων για να αξιοποιηθούν οι 

ευκαιρίες  

Στρατηγικές Α – Ε 

Βελτίωση των αδύναμων σημείων 

που εμποδίζουν την αξιοποίηση 

των ευκαιριών 

 

Κίνδυνοι 

 

Στρατηγικές Δ – Κ  

Εκμετάλλευση των ισχυρών 

σημείων για να αποφευχθούν ή 

να μειωθούν οι απειλές 

Στρατηγικές Α – Κ 

Αμυντικές τακτικές για να 

μειωθούν τα αδύναμα σημεία και 

να αποφευχθούν οι απειλές 

 

Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται 4 τύποι στρατηγικών για κάθε σενάριο ανάπτυξης ξεχωριστά οι οποίοι 

βοηθούν στην ολοκληρωμένη προσέγγιση της κατάστασης από το κάθε σενάριο και στην τελική επιλογή 

αντιμετώπισής της. Τελικά μετά την επιλογή του κατάλληλου σεναρίου επιλέγεται συγκεκριμένα η στρατηγική 

προσέγγισης μέσω τις ιεράρχησης των στρατηγικών οι οποίες αποτυπώνονται ως εξής: 

� Στρατηγικές Αδυναμίες – Κίνδυνοι : Αμυντικές 

� Στρατηγικές Αδυναμίες – Ευκαιρίες : Διορθωτικές 

� Στρατηγικές Δυνάμεις – Κίνδυνοι: Βελτιωτικές 

� Στρατηγικές Δυνάμεις – Ευκαιρίες : Φιλόδοξες 

  

1.3.2.2. Προσδιοριστικοί παράγοντες του «Διαμαντιού» - Ανάλυση SWOT 

 

Για τον προσδιορισμό των παραγόντων του «Διαμαντιού» του Porter και την ποιοτική αξιολόγησή τους, 

αξιοποιήθηκε μια  τις πιο γνωστές και αξιόπιστες μεθόδους αξιολόγησης του ερσωτερικού και του εξωτερικού 

περιβάλλοντος μιας περιοχής και η μέθοδος της Ανάλυσης SWOT. Η μέθοδος εξασφαλίζει τη σύνδεση των δυο 

επιπέδων ανάλυσης, δηλαδή τη σύνδεση των εσωτερικών παραγόντων ανάπτυξης (μικρό – κλίμακα ανάλυσης) με 

τους παράγοντες του γενικού περιβάλλοντος ( εξωτερικό περιβάλλον, μακρο – οικονομική κλίμακα ανάλυσης). Και στα 

δύο επίπεδα ανάλυσης (εσωτερικό και εξωτερικό) καταγράφονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της 

περιοχής. 
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Σύμφωνα λοιπόν με τα βασικό φυσικό – γεωγραφικά, κοινωνικοοικονομικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της 

περιοχής του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων, όπως παρουσιάστηκαν στις προηγούμενες ενότητες, αλλά και τις 

εκτιμήσεις – απόψεις των πολιτών , των φορέων και των στελεχών του δήμου, πραγματοποιήθηκε η ανάλυση SWOT, 

με βάση τα οποία πρέπει να προσδιοριστεί στη συνέχεια ο στρατηγικός σχεδιασμός του δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων.  

� Δυνάμεις (Strengths): Πρόκειται για τις ενδογενείς συνθήκες και τα χαρακτηριστικά της ίδιας της περιοχής 

που ενισχύουν την αναπτυξιακή προσπάθεια και σχετίζονται άμεσα με την δυναμική, χάρη στην οποία 

διαφαίνονται αναπτυξιακές προοπτικές. Τα πλεονεκτήματα αυτά αφορούν τους πόρους, τους συντελεστές 

παραγωγής, την οργάνωση, τη λειτουργία και τη διάρθρωση του κοινωνικο-οικονομικού ιστού, και γενικά 

όλους τους παράγοντες που καθορίζουν την αποτελεσματικότητα των παραγωγικών δραστηριοτήτων. 

� Αδυναμίες (Weaknesses): Πρόκειται για τα ενδογενή χαρακτηριστικά της περιοχής που εμποδίζουν την 

αναπτυξιακή προσπάθεια. Οι παράγοντες αυτοί, με την αρνητική τους επιρροή, μειώνουν την απόδοση και 

την αποτελεσματικότητα είτε ορισμένων είτε όλων των κλάδων της οικονομικής δραστηριότητας και 

ταυτόχρονα καταγράφονται ως προβλήματα για την περιοχή μελέτης. Όπως ισχύει και για τα 

πλεονεκτήματα, οι δυνάμεις συσχετίζονται με όλους τους παράγοντες που άμεσα ή έμμεσα επηρεάζουν 

την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων.  

� Ευκαιρίες (Opportunities): Πρόκειται για τις τρέχουσες, καθώς και μελλοντικές συνθήκες του γενικού 

περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο υφίσταται και λειτουργεί η περιοχή μελέτης, συνθήκες που έχουν ή 

τείνουν να έχουν θετική επιρροή στην αναπτυξιακή διαδικασία και βοηθούν τις εσωτερικές προσπάθειες 

για πρόβλεψη και προώθηση των οικονομικών αλλαγών, αναδιάρθρωση του τοπικού προϊόντος, 

αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής, βελτίωση και επέκταση των 

προσφερόμενων κοινωνικών υπηρεσιών κ.α. 

� Απειλές (Threats): Πρόκειται για τις τρέχουσες ή μελλοντικές συνθήκες του γενικού περιβάλλοντος που 

ασκούν αρνητική επιρροή στις προσπάθειες ανάπτυξης της περιοχής. Με λίγα λόγια αναφέρονται σε 

παράγοντες που απειλούν τη βιώσιμη ανάπτυξη με την έννοια ότι αποτελούν ή αναμένεται να 

αποτελέσουν επικίνδυνα προβλήματα στην οργάνωση και λειτουργία των οικονομικών δραστηριοτήτων 

και δυσκολεύουν τις προσπάθειες για μελλοντική βελτίωσή τους. 

 

 

1.3.2.3. Ανάλυση  SWOT Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων  

 

Δυνατά σημεία 

Ο δήμος Αλιάρτου - Θεσπιέων κατέχει ένα σημαντικό αριθμό πλεονεκτημάτων τα οποία εκπορεύονται τόσο από 

την θέση του όσο και από το σύνολο των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στην ευρύτερη περιοχή. 
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Πλεονεκτήματα (Δυνατά σημεία) δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων   

� Πλεονεκτική γεωγραφική θέση λόγω του ότι βρίσκεται στο κέντρο του Νομού Βοιωτίας  

� Η κοντινή απόσταση με την Αθήνα -  Αττική.  

� Περιοχή διέλευσης στους άξονες Αθήνας – Θεσσαλονίκης,  Αθήνας- Δελφών-Δυτ. Ελλάδας 

� Σιδηροδρομικό δίκτυο  Αθηνών – Θεσ/νικης  

� Η εύφορη γη της Κωπαΐδας - γη υψηλής παραγωγικότητας  

� Πλούσιοι και αξιόλογοι πολιτισμικοί και ιστορικοί πόροι μεγάλης  σημασίας με μακραίωνη και συνεχή 

ιστορική διαδρομή έως σήμερα  

� Ο  καταπράσινος Ορεινός όγκος του Ελικώνα 

� Εφαρμογή ολοκληρωμένων παρεμβάσεων έργων ευρείας κλίμακας στην ευρύτερη περιοχή 

� Η αναπτυγμένη αίσθηση της εθελοντικής προσφοράς σε σημαντική μερίδα του πληθυσμού  

� Ανταπόκριση στην κοινωνική αποστολή 

�  Ικανοποιητικό επίπεδο, σε σχέση με την χώρα αν και κάτω των ευρωπαϊκών απαιτήσεων, στις βασικές και 

κοινωνικές υποδομές όπως ύδρευση, αποχέτευση, απορρίμματα, εκπαίδευση, πρόνοια, αθλητισμός κ.λπ. 

 

 

Αδυναμίες  

Ωστόσο στο Δήμο Αλιάρτου - Θεσπιέων παρατηρούνται και αδυναμίες οι οποίες περιορίζουν την περαιτέρω 

αναπτυξιακή του προοπτική και συνεπώς κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση της με τη βοήθεια εργαλείων του κεντρικού 

σχεδιασμού για την αποφυγή ενός ενδεχόμενου αναπτυξιακού τέλματος, ενώ γίνεται επιτακτική η ανάληψη 

πρωτοβουλιών και η διάγνωση αναπτυξιακών δυνατοτήτων .  

Αδυναμίες/Ανάγκες (σημεία υστέρησης) Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων  

� Λειτουργία ως «η πίσω αυλή της Αθήνας», χωρίς την ανάληψη, επί δεκαετίες, των αναγκαίων μέτρων για το 

αστικό περιβάλλον και την προστασία των φυσικών πόρων, της ορθολογικής μεταφοράς  των παραγωγικών 

δραστηριοτήτων. 

� Ανυπαρξία μεγάλων συλλογικών έργων άρδευσης και στήριξης της γεωργικής παραγωγής και μείωσης του 

κόστους παραγωγής 

� Αναποτελεσματική διαχείριση στους σημαντικούς  υδάτινους πόρους της περιοχής 

� Απουσία μεγάλων επενδύσεων τυποποίησης και εμπορίας των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων 

� Αδυναμία δημιουργίας σταθερών και επώνυμων τελικών προορισμών αγροτουρισμού, παρά την εφαρμογή 

σειράς LEADER και ΟΠΑΑΧ. 

� Μικρός και πολυτεμαχισμένος γεωργικός κλήρος. Αδυναμία επίτευξης οικονομιών κλίμακας και περιορισμένη 

διάθεση προϊόντων με ένδειξη ποιότητας.  

� Ανάγκη εντονότερης τουριστικής προβολής του Δήμου 

� Διαχρονική απουσία διαχείρισης και προβολής των πολιτιστικών και ιστορικών πόρων και μνημείων και της 

δημιουργίας τουρισμού προορισμού . 
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� Η σχεδόν ανυπαρξία του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα (μεταποίηση, συσκευασία, logistics, marketing 

κλπ) στην αγροτική και πτηνοτροφική παραγωγή. 

� Μη ύπαρξη και λειτουργία Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας  

� Ανάγκη αύξησης της ανταπόκρισης των υπηρεσιών στις ανάγκες των πολιτών 

� Η επικοινωνιακή εσωστρέφεια (έλλειψη συστηματικής και σταθερής προβολής του δήμου) 

� Ανάγκη μεγαλύτερης συμμετοχής των τοπικών κοινωνικών φορέων 

� Σημαντική συγκέντρωση οικονομικών μεταναστών, νομίμων και μη, χωρίς την ανάληψη μέτρων 

ενσωμάτωσης. 

 

 

Ευκαιρίες  

Τοποθετώντας το Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων στο επίκεντρο του ευρύτερου γεωγραφικού, διοικητικού, 

οικονομικού, πολιτιστικού και αναπτυξιακού περιβάλλοντος, δημιουργείται η δυνατότητα εξαγωγής χρήσιμων 

συμπερασμάτων σχετικά με τις ευκαιρίες και τις προοπτικές της περιοχής.  

Οι ευκαιρίες που υφίστανται τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή στο Δήμο Αλιάρτου - Θεσπιέων είναι ουσιαστικές 

και πρέπει να αξιοποιηθούν με το βέλτιστο δυνατό τρόπο. Οι συγκεκριμένες προοπτικές παρουσιάζονται παρακάτω. 

  

Ευκαιρίες (δυνατότητες) Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων   

� Η αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης και έκτασης του δήμου με ιδιαίτερη στόχευση στους κατοίκους και στις 

αγορές της Αθήνας και του Πειραιά 

� Η ύπαρξη πλουτοπαραγωγικών πόρων και η δυνατότητα διαμόρφωσης πολιτικών ανάπτυξης του 

πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα 

� Η ύπαρξη μεγάλης έκτασης ακίνητης περιουσίας του Δήμου και του πρώην Οργανισμού Κωπαΐδας 

� Οι μεγάλοι άξονες μεταφορών (οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο) που διασχίζουν την περιοχή 

� Η παράλληλη δραστηριότητα σε κηπευτικά προϊόντα με δυνατότητες μετατροπής των μονάδων σε 

βιολογικές, σε συνδυασμό με την  εγγύτητα στην κατανάλωση της Αττικής.  

� Η παγκόσμια σημασία των Πολιτιστικών και Ιστορικών Πόρων και Μνημείων. 

� Η δυνατότητα διαμόρφωσης όρων ελκυστικής παραθεριστικής, αλλά και μόνιμης κατοικίας, εύπορων 

πολιτών 

� Η δυνατότητα αξιοποίησης του ημερήσιου τουρισμού - αναψυχής 

� Προγραμματική περίοδος 2014 – 2020 (ΕΣΠΑ – ΣΕΣ) 

� Αξιοποίηση του θεσμικού πλαισίου των ΣΔΙΤ 

� Δημιουργία δίαυλων επικοινωνίας με φορείς του Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα. Ανάπτυξη συνεργασιών με 

τους αρμόδιους φορείς, δημόσια διαβούλευση κλπ με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής και την 

προβολή του προϊόντος 

� Αξιοποίηση του θεσμού των Αδελφοποιήσεων με Δήμου του εξωτερικού και την μεταφορά εμπειριών 

� Δημιουργία και εφαρμογή συστημάτων Διαχειριστικής Επάρκειας  
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Για την αποτύπωση της στρατηγικής του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων, πρέπει να ληφθούν υπόψη και εξωτερικοί 

παράγοντες που σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με τις χρηματοδοτικές δυνατότητες των παρεμβάσεων και των 

δράσεων / έργων που ο Δήμος προγραμματίζει. 

 

Απειλές 

Το εξωτερικό περιβάλλον του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων επιφυλάσσει και ένα σύνολο απειλών οι οποίες είναι 

εξαιρετικά επίφοβες για την αναπτυξιακή προοπτική της. Οι απειλές αυτές δύνανται να προκύψουν ως αποτέλεσμα 

συνέχισης των αδυναμιών, μέσω παράβλεψης των δυνατών σημείων και της αδυναμίας μετατροπής των ευκαιριών 

σε ανάπτυξη. Στην περίπτωση αυτή η υφιστάμενη κατάσταση θα γίνει ακόμα δυσκολότερη και κυρίως θα αγνοηθεί η 

έννοια της αειφόρου ανάπτυξης,  αφού θα υποθηκευτεί το μέλλον των επόμενων γενεών που θα ζήσουν στην 

περιοχή.  

 

ΑΠΕΙΛΕΣ (Κίνδυνοι) Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων    

� Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση 

� Η άσχημη ψυχολογία επιχειρηματιών, αγροτών και πολιτών 

� Η μειωμένη φοροδοτική ικανότητα πολιτών και επιχειρήσεων 

� Οι διαρκείς αλλαγές της νομοθεσίας, η πολυνομία και οι επικαλυπτόμενες αρμοδιότητες υπουργείων 

� Η μεταφορά αρμοδιοτήτων από την κεντρική εξουσία στους ΟΤΑ χωρίς απαραίτητη μεταφορά πόρων 

(ανθρώπινο δυναμικό, οικονομικοί πόροι) 

� Δυσμενής οικονομική συγκυρία η οποία εκφράζεται μέσα από τον περιορισμό του διαθέσιμου εισοδήματος. 

� Αύξηση του ανταγωνισμού σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

� Ανάπτυξη και νέων ανταγωνιστικών περιοχών εκτός των συνόρων της χώρας. 

� Μετακίνηση παραγωγικών μονάδων έντασης εργασίας σε όμορες χώρες και περιφέρειες. 

� Εισροή μεταναστών που δημιουργεί πιέσεις στην αγορά εργασίας. 

� Απομάκρυνση από τον παραδοσιακό χαρακτήρα της περιοχής 

� Οι έντονες πιέσεις από την ΚΑΠ στον πρωτογενή τομέα, με μεγάλους ρυθμούς μείωση της απασχόλησης αλλά 

και μερική υποκατάσταση της απασχόλησης από παράνομη απασχόληση οικονομικών μεταναστών. 

� Έλλειψη μεγάλων αλλά και μεσαίων Επιχειρηματικών Πάρκων και Χρήσεων γης, με σημαντικές επιδράσεις 

στην λειτουργία παρανόμων βιομηχανικών μονάδων, παράνομης απασχόλησης, καταστροφικών επιδράσεων 

στο περιβάλλον, συγκρούσεων λόγω ανταγωνιστικών παραγωγικών δραστηριοτήτων. 

� Η καθυστερημένη υλοποίηση έργων Ψηφιακής Σύγκλισης και Ευρυζωνικότητας. 

� Η καθυστέρηση της ενσωμάτωσης των ΡΟΜΑ της περιοχής Αλιάρτου και η περιθωριακή και πολλές φορές 

παράνομη εργασία οικονομικών μεταναστών 
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1.3.3.1. Ανάλυση ανά θεματικό τομέα   

Στους πίνακες που ακολουθούν αξιολογείται η κατάσταση του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων στους παρακάτω 

τρείς θεματικούς τομείς: 

Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 

Κοινωνική Πολιτική – Παιδεία – Πολιτισμός – Αθλητισμός 

Τοπική Κοινωνία και Απασχόληση 

 

Θεματικός Τομέας: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 

Θέμα Τοπικής Ανάπτυξης: Φυσικό Περιβάλλον 

Προβλήματα & Περιορισμοί Δυνατότητες & Ευκαιρίες 

Προβλήματα 

� Μέτρια ανταπόκριση των πολιτών σε περιβαλλοντικά 

θέματα 

� Απουσία θεσμοθετημένης αρμοδιότητας για παρέμβαση 

του Δήμου σε όχθες ποταμών ή περιαστικά δάση. 

� Ανάγκη ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης των πολιτών σε 

περιβαλλοντικά προβλήματα 

� Προμήθεια οικολογικών συστημάτων βυθιζόμενων 

κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης 

� Υπάρχουν προβλήματα στην συντήρηση των 

Κοινοχρήστων Χώρων 

� Υπάρχουν προβλήματα στην καθαριότητα των 

Κοινοχρήστων Χώρων 

� Υπάρχουν προβλήματα στον φωτισμό των Κοινοχρήστων 

Χώρων 

Δυνατότητες 

� Το φυσικό απόθεμα του δήμου που προσφέρει 

υψηλές δυνατότητες ανάδειξης και αξιοποίησης  

� Οι όχθες του ποταμού Κηφισού μπορούν να 

αξιοποιηθούν και να αποτελέσουν ένα πόλο 

αναψυχής για τους κατοίκους του Δήμου 

(μονοπάτια, σκι) 

� Υπάρχει εθελοντική πρωτοβουλία προς την 

κατεύθυνση της προστασίας του φυσικού 

περιβάλλοντος που πρέπει να ενισχυθεί και να 

οργανωθεί περαιτέρω 

� Λήψη μέτρων διαχείρισης των υδατικών πόρων, 

στα πλαίσια των εκπονούμενων σχεδίων 

διαχείρισης 

� Αξιοποίηση και ανάπτυξη των Κήπων Αλιάρτου 

με αύξηση του αριθμού επισκεπτών και 

δημιουργία οικημάτων και χώρων εστίασης 

(καφετέρια-εστιατόριο) 

� Αξιοποίηση της περιοχής κατά μήκος του 

Ποταμού Λόφι 

� Αξιοποίηση της Κοιλάδας των Μουσών 

Περιορισμοί 

� Ενδεχόμενο αύξησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης λόγω της 

αυξανόμενης χρήσης οχημάτων εντός του Δήμου 

� Αδυναμία εύρεσης επαρκών πόρων για την συντήρηση 

των Κοινοχρήστων Χώρων  

Ευκαιρίες 

� Ενίσχυση περιβαλλοντικής συνείδησης των 

πολιτών (όλων των ηλικιών) και των 

επιχειρηματιών σε θέματα καθαριότητας και 

ανακύκλωσης 
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� Έλλειψη προσωπικού για τη συντήρηση και τον 

καθαρισμό των Κοινοχρήστων Χώρων 

� Υποβάθμιση – σε συνθήκες κρίσης – των προτεραιοτήτων 

επιμέλειας του δημόσιου χώρου 

� Ο κίνδυνος πυρκαγιών στο περιαστικό δάσος 

� Λαθροθηρία  

� Λαθρουλοτομία  

� Υπερβόσκηση και κίνδυνος διάβρωσης του εδάφους 

όπου γίνεται αυτή 

� Έλλειψη διαχείρισης, υδατικού δυναμικού – σπατάλη 

υδάτινων πόρων, ιδιαίτερα στη γεωργία  

� Χρηματοδότηση έργων για την ανάπτυξη των 

αστικών κέντρων (Πρωτοβουλία JESSICA) 

� Τα χρηματοδοτικά μέσα στο πλαίσιο της νέας 

Προγραμματικής Περιόδου (ΕΣΠΑ 2014 -2020) 

� Οι χώροι πρασίνου και τα περιαστικά δάση 

δημιουργούν ένα ευχάριστο μικροκλίμα τόσο 

για τους κατοίκους, όσο και για τους επισκέπτες 

όλες τις εποχές του χρόνου 

Kρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης 

� Ανάγκη ευαισθητοποίησης πολιτών σε περιβαλλοντικά θέματα και αύξηση ποσοστού και όγκου των 

ανακυκλούμενων οικιακών και δημοτικών απορριμμάτων 

� Υπάρχει εθελοντική πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος που πρέπει να 

ενισχυθεί και να οργανωθεί περαιτέρω. 

� Αισθητική και οικολογική βελτίωση του φωτισμού στο σύνολο του Δήμου – υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΗ 

� Εφαρμογή προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας στα νοικοκυριά και στις υπηρεσίες του Δήμου και διεύρυνση 

χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

� Μείωση της αυξημένη κατανάλωση ενέργειας 

� Μείωση κόστους από την άρδευση των γεωργικών εκτάσεων με  την χρήση εναλλακτικών μεθόδων εξοικονόμησης 

ενέργειας 

� Αξιοποίηση και ανάπτυξη των Κήπων Αλιάρτου 

� Αξιοποίηση της περιοχής κατά μήκος του Ποταμού Λόφι  

� Αξιοποίηση της Κοιλάδας των Μουσών 

� Ωρίμανση έργων για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020 
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Θέμα Τοπικής Ανάπτυξης: Οικιστική & Πολεοδομική Ανάπτυξη  

Προβλήματα & Περιορισμοί Δυνατότητες & Ευκαιρίες 

Προβλήματα 

� Εξάντληση της οικιστικής ανάπτυξης των υπαρχόντων 

πολεοδομικών ενοτήτων  

� Ανάγκη εξασφάλισης υποδομών και κοινωνικών 

εξυπηρετήσεων στις περιοχές επέκτασης 

� Προβλήματα στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, μεγάλες 

κατατμήσεις ιδιοκτησίας και ελλείψεις τίτλων στην περιοχή 

του Δήμου 

� Η αύξηση του πληθυσμού στο αστικό κέντρο δημιουργεί 

πρόσθετες ανάγκες για αξιοποίηση των κοινοχρήστων 

χώρων και διάνοιξη οδών. Επίσης η μετατροπή των 

αγροτικών οικισμών των Δ.Κ. σε περιαστικές περιοχές 

δημιουργεί πρόσθετες ανάγκες αναπλάσεων, διανοίξεων 

οδών και ιδιαίτερα των κοινόχρηστων χώρων τους 

� Περιορισμένη έκταση κοινόχρηστων χώρων και πρασίνου 

� Αυθαίρετες παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους 

� Η μικρή ανάπτυξη πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων  

� Έλλειψη πόρων για δημιουργία νέων κοινόχρηστων χώρων 

πρασίνου 

� Η ανάγκη ενίσχυσης τεχνικού προσωπικού και ανανέωσης 

εξοπλισμού της Τεχνικής Υπηρεσίας 

� Δημιουργία και αξιοποίηση κοινόχρηστων χώρων και 

διάνοιξη οδών.  

� Έλλειψη ολοκληρωμένων μελετών ανάπλασης  

� Υπάρχουν προβλήματα στην καθαριότητα των 

Κοινοχρήστων Χώρων 

� Έλλειψη τίτλων ιδιοκτησίας  

� Κτηματολόγιο 

� Άναρχη δόμηση 

� Τακτοποίηση και νομιμοποίηση δημοτικών ακινήτων 

� Επεκτάσεις οικισμών και οριοθέτηση οικισμών 

� Έλλειψη ΓΠΣ 

Δυνατότητες 

� Ύπαρξη καινοτόμων και ολοκληρωμένων 

προτάσεων του Δήμου για αξιοποίηση 

τμήματος των Κήπων του Αλιάρτου 

� Η αποκτηθείσα εμπειρία από στελέχη του 

Δήμου στα πλαίσια υλοποίησης 

ολοκληρωμένων παρεμβάσεων από το ΕΣΠΑ 

� Ύπαρξη ολοκληρωμένου προγράμματος 

παρέμβασης στο δήμο 

� Η πραγματοποίηση έργων αναπλάσεων 

κοινόχρηστων χώρων και επεμβάσεων 

αστικού σχεδιασμού  

� Η κεντροβαρική θέση του Δήμου σε επίπεδο 

Νομού  

� Η τοποθέτηση της έδρας του Δήμου επί της 

ΠΕΟ Αθηνών-Λαμίας  

� Η τοποθέτηση της έδρας του Δήμου επί του 

τουριστικού οδικού άξονα Αθηνών-Δελφών-

Ναυπάκτου-Αντιρρίου 

� Ύπαρξη δημοτικών ακινήτων προς αξιοποίηση  
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Περιορισμοί 

� Έλλειψη επαρκών πόρων για δημιουργία χώρων πρασίνου 

και γενικότερα κοινοχρήστων χώρων 

� Δαπάνες εφαρμογής Γ.Π.Σ. 

� Υποβάθμιση της ποιότητας ζωής στην πόλη αν δεν γίνουν 

έργα αναβάθμισης του οικιστικού περιβάλλοντος  

� Αλλοίωση του παραδοσιακού χαρακτήρα του δήμου και 

καταστροφές του πλούσιου οικιστικού αποθέματος εάν δε 

δοθούν πόροι και αρμοδιότητες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 

� Υψηλό κόστος απαλλοτρίωσης χαρακτηρισμένων χώρων για 

τη μετατροπή τους σε κοινοχρήστους χώρους  

� Ενεργοβόρα δημοτικά και ιδιωτικά κτίρια  

Ευκαιρίες 

� Η νέα προγραμματική περίοδος ΕΣΠΑ 2014 – 

2020  λόγω χρηματοδότησης  

� Νέος τρόπος έκδοσης και ελέγχου 

οικοδομικών αδειών 

� Τακτοποίηση αυθαιρέτων δημοτικών κτιρίων 

με το ισχύον νομικό πλαίσιο 

� Υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης – 

ευαισθητοποίησης πολιτών  

� Αξιοποίηση μη πόσιμου νερού για άρδευση 

πρασίνου 

� Αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων για ιδιωτικές 

και δημόσιες επενδύσεις  

Kρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης 

� Οικιστική φόρτιση των υπαρχόντων πολεοδομικών ενοτήτων, λόγω καθυστέρησης των πολεοδομικών επεκτάσεων 

� Οι κοινόχρηστοι χώροι δεν ανταποκρίνονται πλήρως στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες του πληθυσμού 

� Ανάγκη αξιοποίησης υφιστάμενων κοινοχρήστων χώρων 

� Ανάγκη εξασφάλισης υποδομών και κοινωνικών εξυπηρετήσεων στις περιοχές επέκτασης 

� Ενίσχυση ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης και συμβολής των πολιτών στο συνολικό πρόγραμμα προστασίας του 

αστικού πρασίνου της πόλης 

� Ανάγκη υλοποίησης και αξιοποίησης μελέτης διαχείρισης πράσινου, περιαστικής ζώνης πρασίνου και ανάπτυξης νέων 

περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων 

� Αξιοποίηση μη πόσιμου νερού για άρδευση πρασίνου (μέσω συλλογής βρόχινου νερού για παράδειγμα) 

� Έλλειψη τίτλων ιδιοκτησίας σε οικισμούς 

� Γήρανση πληθυσμού λόγω ανεργίας 

� Ωρίμανση έργων για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020 
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Θέμα Τοπικής Ανάπτυξης: Μεταφορική υποδομή – Κυκλοφορία – Στάθμευση - Συγκοινωνίες  

Προβλήματα & Περιορισμοί Δυνατότητες & Ευκαιρίες 

Προβλήματα 

� Αυξημένες ανάγκες στάθμευσης στη  Δ.Κ. Αλιάρτου λόγω 

της πληθυσμιακής αύξησης 

� Αυξημένες ανάγκες πεζοδρόμων, ώστε ο πεζός να μπορεί 

να εξυπηρετηθεί με άνεση και ασφάλεια σε ορισμένα 

σημεία του κέντρου του Αλιάρτου λόγω υπέρμετρης 

χρήσης των Ι.Χ. 

� Αυξημένες ανάγκες συντήρησης και δημιουργίας νέων 

συγκοινωνιακών υποδομών 

� Ανάγκη σε υποδομές για πρόσβαση ατόμων με αναπηρία, 

και ενίσχυση της συνέχειας των έργων αυτών 

� Ανάγκη ανανέωσης του δημοτικού στόλου των οχημάτων   

με νέα οχήματα μειωμένης κατανάλωσης και μειωμένης 

εκπομπής ρύπων 

� Δημιουργία ολοκληρωμένου δικτύου ποδηλατοδρόμων 

� Έλλειψη ευαισθητοποίησης πολιτών σε θέματα 

κυκλοφορίας, χρήσης εναλλακτικών και οικολογικών 

τρόπων μετακίνησης 

� Ανάγκη πεζοδρομήσεων, δημιουργίας ολοκληρωμένου 

δικτύου ποδηλατοδρόμων 

� Προβλήματα στη συντήρηση των δρόμων και στην 

οδοσήμανση 

� Ελλειπής φωτισμός οδών και πλατειών  

� Κακή κατάσταση και ελλιπής συντήρηση του οδικού 

δικτύου  

� Έλλειψη σήμανσης οδών  

� Έλλειψη ονομασίας οδών και αρίθμησης αυτών 

� Μη ύπαρξη βοηθητικών οδών για την κυκλοφορία των 

οχημάτων, τα οποία διέρχονται από το κέντρο της 

Αλιάρτου 

� Η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Θήβας 

– Λιβαδειάς γίνεται μέσα από το κέντρο της πόλης της 

Αλιάρτου  

Δυνατότητες 

� Ύπαρξη περιθωρίων μείωσης της χρήσης του 

Ι.Χ. μόνο για τελείως απαραίτητους λόγους 

� Κατασκευή της περιφερειακής οδού 

Δημοτικής Κοινότητας Αλιάρτου. Το μήκος της 

οδού προβλέπεται να είναι περίπου 11 χλμ. 

και θα συνδέει την Τοπική Κοινότητα 

Μαυρομματίου με την Τοπική Κοινότητα 

Πέτρας (έχει υλοποιηθεί η Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) 

� Ικανοποιητικό δίκτυο Μέσων Μαζικής 

Μεταφοράς για την κάλυψη όλων των 

περιοχών του δήμου με δυνατότητα 

βελτίωσης 

� Εφέδρανα στις διαβάσεις σιδηροδρόμων σε 

δύο σημεία του δήμου (Αλίαρτος, Σωληνάρι)  

� Ανάπτυξη προαστιακού σιδηροδρόμου  

� Ύπαρξη περιθωρίων βελτίωσης των 

κυκλοφοριακών συνθηκών για την 

εξυπηρέτηση κατοίκων και επισκεπτών 

� Ύπαρξη Δημοτικού Λεωφορείου για τη 

μεταφορά πολιτών και τη σύνδεση των 

Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου 

� Ικανοποιητικό οδικό δίκτυο  

� Ικανοποιητικά δίκτυα ΩΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ) 
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� Έλλειψη  ποδηλατόδρομων για την χρήση του ποδηλάτου 

σαν μέσο μετακίνησης, ειδικά στο Δημοτικό διαμέρισμα 

Αλιάρτου που οι συνθήκες είναι ευνοϊκές. 

� Ανάγκη αναβάθμισης της Δημοτικής επικοινωνίας - 

συγκοινωνίας 

� Μικρός αριθμός οχημάτων για τη μεταφορά πολιτών  

� Προβληματική σύνδεση με τις γραμμές εξυπηρέτησης του 

ΚΤΕΛ. Η Δ.Ε. Θεσπιέων εξυπηρετείται από το ΚΤΕΛ της 

Θήβας ενώ η Δ.Ε. Αλιάρτου από το ΚΤΕΛ Λιβαδειάς 

� Τεράστιο αγροτικό δίκτυο οδών με αδυναμία συντήρησης  

Περιορισμοί 

� Αδυναμία εύρεσης επαρκών  πόρων και χώρων για την 

δημιουργία έργων σχετικών με τη κυκλοφορία (π.χ. 

απαλλοτριώσεις, διανοίξεις οδών και δημιουργία χώρων 

στάθμευσης κλπ) 

� Αδυναμία εύρεσης πόρων για την συντήρηση, σήμανση, 

αρίθμηση και ονομασία των οδών 

� Έλλειψη προσωπικού στο Δ. Αλιάρτου για την 

αναβάθμιση και γενικότερη συντήρηση του οδικού 

δικτύου  

� Αδυναμία εύρεσης πόρων στο Δ. Αλιάρτου για την 

ανάπτυξη ολοκληρωμένης  Δημοτικής συγκοινωνίας 

� Ρύπανση από καυσαέρια και θόρυβο 

� Ατυχήματα 

� Δυσκολία επίλυσης κυκλοφοριακού προβλήματος  

Ευκαιρίες 

� Δυνατότητα χρηματοδότησης έργων στο 

πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ  

� Ανασχεδιασμός δρομολογίων αστικής 

συγκοινωνίας για πιο πυκνά δρομολόγια  

� Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης 

των πολιτών 

� Η αυξημένη υιοθέτηση του ποδηλάτου ως 

μέσου μετακίνησης εντός του αστικού ιστού 

και η συνεπακόλουθη μείωση της 

ατμοσφαιρικής και ηχητικής ρύπανσης από 

την μείωση της κυκλοφορίας οχημάτων 

 

Kρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης 

� Η αύξηση του πληθυσμού -κτιρίων των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, δημιουργεί αυξημένες απαιτήσεις για  

διάνοιξη και συντηρήσεις δρόμων και χώρων στάθμευσης 

� Ανάγκη ανανέωσης του στόλου των δημοτικών οχημάτων με οχήματα μειωμένης κατανάλωσης και μειωμένης 

εκπομπής ρύπων 

� Ανάγκη δημιουργίας ολοκληρωμένου δικτύου ποδηλατοδρόμων και πεζοδρομίων 

� Η ανυπαρξία υποδομών εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης των κατοίκων και η αυξανόμενη χρήση του 

αυτοκινήτου αλλοιώνει τον χαρακτήρα του δήμου και δημιουργεί προβλήματα στους μόνιμους κατοίκους και στους 

επισκέπτες της  

� Σήμανση, αρίθμηση και ονομασία του οδικού δικτύου στη περιοχή του Δ. Αλιάρτου – Θεσπιέων  

� Ανάγκη ανανέωσης του στόλου των δημοτικών οχημάτων με οχήματα μειωμένη κατανάλωσης και μειωμένης 
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εκπομπής ρύπων  

� Ανάγκη δημιουργίας ολοκληρωμένου δικτύου ποδηλατοδρόμων και πεζοδρόμων 

� Αγορά ικανοποιητικού αριθμού οχημάτων για την ανάπτυξη Δημοτικής συγκοινωνίας  

� Η  ύπαρξη μειωμένων υποδομών εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης των κατοίκων και αυξημένη χρήση του 

αυτοκινήτου  

� Επίλυση του προβλήματος συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης των πολιτών του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιών, με τις 

γραμμές του ΚΤΕΛ Θήβας και Λιβαδειάς 

� Βελτίωση της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας για καλύτερη και ασφαλέστερη διασύνδεσης  

� Ωρίμανση έργων για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020 
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Θέμα Τοπικής Ανάπτυξης: Ύδρευσης – Αποχέτευσης – Ενέργειας – Επικοινωνιών  

Προβλήματα & Περιορισμοί Δυνατότητες & Ευκαιρίες 

Προβλήματα 

� Παρά την επάρκεια και την καλή ποιότητα σε νερό που υπάρχει 

στο Δήμο εν τούτοις: 

� Σε κάποιες ακόμη περιοχές του Δήμου το υπάρχον 

δίκτυο ύδρευσης είναι πεπαλαιωμένο και χρήζει 

άμεσης αντικατάστασης 

� Η κατανάλωση του νερού έχει αυξηθεί σημαντικά τα 

τελευταία χρόνια και πρέπει να καλύπτει συνεχώς τις 

αυξανόμενες ανάγκες. Ανάγκη εξασφάλισης νέων 

πηγών 

� Η ευαισθητοποίηση των πολιτών για ελαχιστοποίηση 

της κατανάλωσης νερού παρουσιάζει μεγάλα 

περιθώρια βελτίωσης 

� Το αποχετευτικό σύστημα δεν έχει αναπτυχθεί σε όλες τις 

Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Αλιάρτου – 

Θεσπιέων  

� Μεγάλο μήκος εξωτερικών δικτύων  

� Το επίπεδο ηλεκτροφωτισμού έχει περιθώρια βελτίωσης κυρίως 

στις Τοπικές Κοινότητες με έμφαση στους κοινόχρηστους χώρους 

και στους δρόμους που συνδέουν τους οικισμούς  

� Ανάγκη επέκτασης και εκσυγχρονισμού του φωτισμού των 

κοινόχρηστων χώρων με χρήση λαμπτήρων χαμηλής ενεργειακής 

κατανάλωσης 

� Χαμηλή ευαισθητοποίηση πολιτών σε θέματα εξοικονόμησης 

ενέργειας και αξιοποίησης εναλλακτικών μορφών ενέργειας 

� Μη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) 

� Χαμηλή ευαισθητοποίηση πολιτών σε θέματα εναλλακτικών 

μορφών ενέργειας 

� Αυξημένη κατανάλωση ενέργειας 

� Ανάγκη ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης των πολιτών σε 

περιβαλλοντικά θέματα  

� Η αυξημένη ζήτηση για άρδευση των γεωργικών εκτάσεων στη 

περιοχή 

Δυνατότητες 

� Ικανοποιητικό επίπεδο δικτύου ύδρευσης,  

αλλά με περιθώρια βελτίωσης 

� Ύπαρξη σχεδιασμού για εξασφάλιση 

πιστώσεων για σημαντικές παρεμβάσεις 

στους τομείς Ύδρευσης – Αποχέτευσης 

� Ο δήμος έχει από τα χαμηλότερα δημοτικά 

τέλη σε επίπεδο χώρας 

� Αξιοποίηση του πλούσιου υδροφόρου 

ορίζοντα της περιοχής του Δήμου Αλιάρτου 

– Θεσπιέων   

� Ικανοποιητικό επίπεδο συστημάτων 

άρδευσης  

� Κανονισμός ύδρευσης – άρδευσης  

� Η διέλευση του αγωγού φυσικού αερίου 

από το Δήμο Αλιάρτου 

� Ύπαρξη κατάλληλων εκτάσεων  και κτιρίων 

στο Δήμο για κατασκευή και λειτουργία 

έργων Α.Π.Ε. 

� Κλιματολογικές και γεωμορφολογικές 

συνθήκες στην περιοχή που ευνοούν τη 

χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
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� Μη αξιοποίηση της παραγόμενης βιομάζας από τη γεωργία και 

την κτηνοτροφία  

Περιορισμοί 

� Η μη ύπαρξη απεριόριστων ποσοτήτων επαρκούς και ποιοτικού 

πόσιμου νερού για το άμεσο μέλλον 

� Λειψυδρία κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών 

� Υψηλό κόστος ρεύματος λόγω γεωτρήσεων  

� Η μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα από την απόρριψη των 

υγρών αποβλήτων στο έδαφος 

� Η ρύπανση του τελικού αποδέκτη από ατελώς επεξεργασμένα 

υγρά απόβλητα 

� Η έλλειψη πόρων για υλοποίηση έργων και προγραμμάτων  

� Το υψηλό κόστος στις επενδύσεις ΑΠΕ και εξοικονόμησης 

ενέργειας 

� Η απουσία εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης αιολικής και ηλιακής 

ενέργειας 

� Η ύπαρξη επαρκών πόρων χρηματοδότησης συστημάτων 

εξοικονόμησης ενέργειας σε δημοτικά κτίρια και μηχανολογικό 

εξοπλισμό 

� Η ύπαρξη επαρκών πόρων χρηματοδότησης παραγωγής  

ενέργειας από ΑΠΕ 

Ευκαιρίες 

� Χρηματοδότηση των αναγκαίων έργων από 

το ΕΣΠΑ 2014-2020 

� Χρηματοδότηση έργων από την 

Πρωτοβουλία JESSICA 

� Έσοδα από τον Κανονισμό Ύδρευσης  

� Το πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών για τα 

οφέλη της ΚτΠ που θα οδηγήσει σε 

αυξημένη πολιτική ευαισθητοποίηση των 

αιρετών αναφορικά με την αναγκαιότητα 

πλήρους συμμετοχής στην ΚτΠ 

� Αισθητική και οικολογική βελτίωση του 

φωτισμού στο σύνολο του Δήμου – 

υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΗ 

� Εκπόνηση συνολικής μελέτης διαχείρισης 

υδατικών πόρων και τηλεματικής 

διαχείρισης άρδευσης 

� Εφαρμογή προγραμμάτων εξοικονόμησης 

ενέργειας στα νοικοκυριά και στις 

υπηρεσίες του Δήμου και διεύρυνση χρήσης 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

� Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων 

και πράσινων στεγών στα δημοτικά κτίρια  

� Ολοκλήρωση της αποτύπωσης και 

καταμέτρησης των γεωτρήσεων 

Kρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης 

� Αντικατάσταση όλων των δικτύων ύδρευσης που δεν πληρούν τις προδιαγραφές 

� Επέκταση  του δικτύου αποχέτευσης στο σύνολο του δήμου 

� Συμμετοχή στις προσκλήσεις της Ψηφιακής Σύγκλισης από το Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων  

� Ανάγκη ευαισθητοποίησης πολιτών σε περιβαλλοντικά θέματα και αύξηση ποσοστού και όγκου των ανακυκλούμενων 

οικιακών και δημοτικών απορριμμάτων 

� Αισθητική και οικολογική βελτίωση του φωτισμού στο σύνολο του Δήμου – υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΗ 

� Εφαρμογή προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας στα νοικοκυριά και στις υπηρεσίες του Δήμου και διεύρυνση 

χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
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� Μείωση της αυξημένη κατανάλωση ενέργειας 

� Μείωση κόστους από την άρδευση των γεωργικών εκτάσεων με  την χρήση εναλλακτικών μεθόδων εξοικονόμησης 

ενέργειας 

� Εφαρμογή προγραμμάτων μείωσης κατανάλωσης νερού και τηλεματικής διαχείρισης συστημάτων άρδευσης.  

� Αξιοποίηση Βιομάζας 

� Αξιοποίηση υποβαθμισμένων δημοτικών αγροτεμαχίων για την ανάπτυξη Φ/Β Σταθμών  

� Ωρίμανση έργων για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020 
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Θέμα Τοπικής Ανάπτυξης: Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και καθαριότητα Δήμου 

Προβλήματα & Περιορισμοί Δυνατότητες & Ευκαιρίες 

Προβλήματα 

� Κλείσιμο των Χ.Α.Δ.Α Μαζίου, Θεσπιών και Νεοχωρίου 

� Ανάγκη εκπαίδευσης και ενίσχυσης υφιστάμενου 

προσωπικού καθώς και ανανέωσης του εξοπλισμού 

καθαριότητας της αρμόδιας υπηρεσίας 

� Δεν ακολουθείται η ιεραρχία της διαχείρισης των 

αποβλήτων (Μείωση � Επαναχρησιμοποίηση � 

Ανακύκλωση � Αξιοποίηση � Υγειονομική Ταφή) με 

αποτέλεσμα σχεδόν το σύνολο των παραγόμενων 

απορριμμάτων να καταλήγουν στον ΧΥΤΑ 

� Η κοστολόγηση των υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων 

γίνεται με βάση του παραγόμενου βάρους 

� Η χρέωση για την διάθεση των απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ 

γίνεται ανά τόνο.  

� Έλλειψη κάδων απορριμμάτων 

� Μη εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης 

στερεών αποβλήτων 

� Ύπαρξη μικροαπορριμμάτων στους δρόμους εντός και 

εκτός των οικισμών 

� Ανεξέλεγκτη απόθεση υλικών εκσκαφών, υλικών 

κατεδαφίσεων και μπαζών στη περιοχή του Δήμου και 

αδυναμία στη διαχείριση και αποκομιδή τους  

� Έλλειψη αυξημένης περιβαλλοντικής – οικολογικής 

ευαισθησίας των πολιτών και επιχειρηματιών σε θέματα 

καθαριότητας και ανακύκλωσης 

� Έλλειψη οικολογικών συστημάτων βυθιζόμενων κάδων 

διαβαθμισμένης συμπίεσης  

� Έλλειψη θέσεων και κάδων αποκομιδής αποβλήτων 

ηλεκτρικού – ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) 

� Έλλειψη περιβαλλοντικής συνείδησης ιδιαίτερα μεταξύ 

των ενηλίκων 

�  Ανάγκη σύμβασης με ΔΕΠΟΔΑΘ για την ανακύκλωση 

� Δυσκολία αποκομιδής απορριμμάτων λόγω παράνομης 

στάθμευσης  

Δυνατότητες 

� Περαιτέρω αξιοποίηση του Χ.Υ.Τ.Α. Θήβας  

� Περαιτέρω αξιοποίηση και ανάπτυξη συστημάτων 

ανακύκλωσης 

� Εφαρμογή Κανονισμού Καθαριότητας  

� Έλεγχος και εφαρμογή των όποιων μέτρων 

� Αυξανόμενο περιθώριο σε θέματα 

ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των δημοτών 

σε συνδυασμό με την αντίστοιχη αρμοδιότητα 

του Δήμου 

� Ευνοϊκό περιβάλλον για άμεση εφαρμογή 

προγραμμάτων ανακύκλωσης 

� Η περιβαλλοντική εκπαίδευση που υλοποιείται 

στα σχολεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως όχημα 

για την ευαισθητοποίηση των γονέων – δημοτών 

� Προμήθεια οικολογικών συστημάτων 

βυθιζόμενων κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης 

� Λειτουργία γραφείου ευαισθητοποίησης και 

ενημέρωσης για τα οφέλη από την ανακύκλωση, 

την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την 

εξοικονόμηση ενέργειας και τον περιορισμό της 

σπατάλης πρώτων υλών  

� Κομποστοποίηση και αξιοποίηση πράσινων 

απορριμμάτων  
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Περιορισμοί 

� Αδυναμία εύρεσης επαρκών πόρων για την ανανέωση 

του υφιστάμενου, καθώς και αγορά νέου 

μηχανολογικού εξοπλισμού για την καθαριότητα και την 

αποκομιδή των απορριμμάτων  

� Έλλειψη περιβαλλοντικής ευσυνειδησίας και ανάληψης 

ευθυνών από τους πολίτες 

� Έλλειψη συστήματος και υποδομών διαχείρισης των 

επικίνδυνων αποβλήτων 

 

Ευκαιρίες 

� Ενίσχυση της περιβαλλοντικής και οικολογικής 

συνείδησης των πολιτών και επιχειρηματιών σε 

θέματα καθαριότητας και ανακύκλωσης μέσω 

προγραμμάτων ενημέρωσης-πληροφόρησης 

� Σταδιακή ανανέωση υφιστάμενου μηχανολογικού 

εξοπλισμού με νέο αντιρρυπαντικής τεχνολογίας 

και με αυξημένης ευελιξίας μηχανήματα 

� Εκπαίδευση προσωπικού σε νέες τεχνολογίες 

� Η ύπαρξη εθνικού θεσμικού πλαισίου για την 

Διαχείριση Αποβλήτων σε Περιφερειακό Επίπεδο 

� Η ύπαρξη εγκεκριμένων συστημάτων 

εναλλακτικής διαχείρισης υλικών 

� Οι πολιτικές της Ε.Ε. για την επίτευξη 

συγκεκριμένων ποσοτικών στόχων αναφορικά με 

την μείωση των αποβλήτων που καταλήγουν σε 

ΧΥΤΑ 

� Ύπαρξη εθελοντικών ομάδων με συμβολή στην 

καθαριότητα και προστασία του περιβάλλοντος  

� Ευκαιρίες χρηματοδότησης έργων από  

το ΕΣΠΑ 2014-2020 

Kρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης 

� Ανάγκη ανανέωσης, αναβάθμισης εξοπλισμού και εκπαίδευσης προσωπικού καθαριότητας  

� Ενίσχυση ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης και συμβολής των πολιτών στο συνολικό πρόγραμμα διαχείρισης 

απορριμμάτων και προστασίας του αστικού πρασίνου 

� Αισθητική υποβάθμιση 

� Μέτριος βαθμός ευαισθητοποίησης πολιτών σε περιβαλλοντικά θέματα 

� Αυξημένα περιθώρια βελτίωσης του επιπέδου καθαριότητας των οικισμών 

� Επέκταση της εφαρμογής  προγραμμάτων ανακύκλωσης με διαλογή στη πηγή (π.χ. γυαλί, χαρτί, αλουμίνιο κλπ) 

� Προγράμματα ενημέρωσης-πληροφόρησης των πολιτών για ενίσχυση της περιβαλλοντικής και οικολογικής ευαισθησίας 

� Ανάγκη εναρμόνισης του συστήματος με τις Κοινοτικές και Εθνικές Πολιτικές διαχείρισης απορριμμάτων 

� Ωρίμανση έργων για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2019 
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Θέμα Τοπικής Ανάπτυξης: Ασφάλεια – Πολιτική Προστασία  

Προβλήματα & Περιορισμοί Δυνατότητες & Ευκαιρίες 

Προβλήματα 

� Έλλειψη συντονιστικού οργάνου σε επίπεδο Δήμου 

� Δεν υπάρχουν σχέδια αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών 

� Ο Δήμος διαθέτει περιμετρικά πλούσιο περιαστικό δάσος 

και ποτάμους 

� Έλλειψη ειδικού εξοπλισμού και ειδικότερα μεγάλων 

βυτίων, άνω των 10 τόνων, με αντλίες πυρόσβεσης 

� Έλλειψη ειδικών εκχιονιστικών οχημάτων με ρίψη αλατιού 

� Εθελοντικός καθαρισμός των προαναφερόμενων περιοχών 

� Πυκνή βλάστηση εκατέρωθεν του δημοτικού οδικού και 

επαρχιακού δικτύου και στους κοινόχρηστους χώρους των 

οικισμών 

�  Ανάπτυξη, συντήρηση, βελτίωση και έλεγχος του 

συστήματος πυρασφάλειας αλσών και κοινόχρηστων 

χώρων καθώς και βελτίωση του φωτισμού του Δήμου  

� Ενίσχυση πυροπροστασίας με τοποθέτηση πυροσβεστικών 

κρουνών  

� Ανεξέλεγκτη ρίψη σκουπιδιών και μπαζών σε χώρους 

υψηλής επικινδυνότητας για πυρκαγιές  

� Υψηλός δείκτης εγκληματικότητας  

Δυνατότητες 

� Δυνατότητες εξασφάλισης περισσότερων 

πόρων για την κατασκευή υποδομών 

προστασίας του περιβάλλοντος 

� Συνεργασία υπηρεσιών για την 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 

� Σύνταξη επιχειρησιακού προγράμματος 

πολιτικής προστασίας 

� Καθαρισμοί κοινοχρήστων χώρων με 

μηχανήματα, λήψη προληπτικών μέτρων 

για την αποφυγή πυρκαγιών  

� Καθαρισμός και διαμόρφωση αγροτικών και 

δασικών δρόμων και άρση των 

καταπτώσεων ή κατολισθήσεων με 

μηχανήματα, εντός των διοικητικών ορίων 

του Δήμου για την γρήγορη, έγκαιρη και 

χωρίς προβλήματα πρόσβαση στων 

οχημάτων και του προσωπικού σε 

περίπτωση πυρκαγιών 

� Περιπολίες για πρόληψη – καταστολή 

πυρκαγιών σε περιοχές υψηλού κινδύνου 

� Συντονισμός εθελοντικών δράσεων για τον 

καθαρισμό των προαναφερόμενων 

περιοχών 

� Ενημέρωση πολιτών για προστασία σε 

έντονα καιρικά φαινόμενα 

 

Περιορισμοί 

� Η αδυναμία εύρεσης πόρων και η έλλειψη 

προγραμματισμού και εκτέλεσης έργων επιφέρει κίνδυνος 

πυρκαγιάς, καταστροφής των δασών και του 

περιβάλλοντος  

� Ελλιπής προγραμματισμός και εξοπλισμός για τον 

καθαρισμό του συνόλου της έκτασης του Δήμου (δημοτικό 

Ευκαιρίες 

� Ενέργειες και δράσεις ευαισθητοποίησης 

κατοίκων και επισκεπτών για την 

ανεξέλεγκτη ρίψη σκουπιδιών και μπαζών 

σε χώρους υψηλής επικινδυνότητας για 

πυρκαγιές 

� Έσοδα από ευρωπαϊκά προγράμματα νέο 
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οδικό δίκτυο και κοινόχρηστοι χώροι) 

� Ελλιπής καθαρισμός του επαρχιακού δικτύου από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες της περιφερειακής διοίκησης 

ΕΣΠΑ, ΕΠΠΕΡΑ, πράσινο ταμείο κλπ 

� Δυνατότητα χορηγιών από ιδιώτες και 

εθελοντική εργασία 

� Δημιουργία εκδηλώσεων με έσοδα υπέρ 

αυτών των στόχων 

� Δημιουργία προγραμμάτων διαχείρισης 

κινδύνων  

Kρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης 

� Πρόληψη πυρκαγιών 

� Καθαρισμός των κοινοχρήστων χώρων και του οδικού δικτύου 

� Προστασία του περιβάλλοντος  

� Ευαισθητοποίηση του κοινού στα θέματα πολιτικής προστασίας  

� Προστασία του περιαστικού δάσους από το Δασαρχείο Λιβαδειάς και Θήβας σε συνεργασία με το Δήμο 

� Ωρίμανση έργων για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020 
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Θεματικός Τομέας: Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Αθλητισμός, Πολιτισμός, Τουρισμός  

Θέμα Τοπικής Ανάπτυξης: Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια  

Προβλήματα & Περιορισμοί Δυνατότητες & Ευκαιρίες 

Προβλήματα 

� Απαξίωση Κέντρου Υγείας Αλιάρτου 

� Έλλειψη ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού 

� Ένα μεγάλο μέρος των ειδικών ομάδων πληθυσμού 

(ΡΟΜΑ, άνεργοι, ηλικιωμένοι) έχουν αυξημένες ανάγκες 

από υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας. 

Πρόκειται για πληθυσμούς με υψηλά επίπεδα ανεργίας 

που βιώνουν αποκλεισμό από την αγορά εργασίας και 

έχουν στην πλειοψηφία τους χαμηλό μορφωτικό 

επίπεδο. 

� Το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα άτομα 

τρίτης ηλικίας και τα παιδιά, μέσω των δομών που έχουν 

δημιουργηθεί (Παιδικός Σταθμός, Βοήθεια στο Σπίτι, 

ΚΑΠΗ) έχει ανάγκη συνεχούς και αδιάκοπης λειτουργίας. 

Υπάρχει όμως αβεβαιότητα ως προς την εξασφάλιση των 

απαιτούμενων πόρων. 

� Η έλλειψη έγκαιρης πληροφόρησης για την ανανέωση 

δικαιολογητικών που απαιτούνται για την συνέχιση των 

παροχών 

� Ενίσχυση και υποστήριξη λειτουργίας δομών φροντίδας 

μεγάλης ηλικίας (ΚΑΠΗ κλπ) 

Δυνατότητες 

� Η δυνατότητα συνεργασίας Κ.Υ, Γ.Ν. Ν. 

Λιβαδειάς και Θήβας 

� Στελέχωση Κέντρου Υγείας ώστε να μη 

μετακινούνται οι κάτοικοι στη Λιβαδειά και στη 

Θήβα 

� Το πρόγραμμα του Δήμου για συντήρηση και 

λειτουργία  υφιστάμενων Βρεφονηπιακών 

Σταθμών 

� Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» 

� Η ενίσχυση και υποστήριξη εθελοντικών 

ομάδων εργασίας για την αντιμετώπιση της 

ανέχειας, της φτώχειας και του αποκλεισμού 

� Η άμεση πληροφόρηση των πολιτών  

� Λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου  

� Ίδρυση Κοινωνικού Ιατρείου και Κοινωνικού 

φροντιστηρίου  

� Ενημέρωση σε θέματα προληπτικής ιατρικής και 

ασφάλειας των κατοίκων μέσω σχολείων, ΚΑΠΗ, 

συλλόγων και του προγράμματος «Βοήθεια στο 

Σπίτι» και αξιοποίηση αντίστοιχων 

προγραμμάτων του υπουργείου Υγείας  

Περιορισμοί 

� Ο περιορισμός της δυνατότητας χρηματοδότησης δομών 

υγείας και κοινωνικής πρόνοιας 

� Η αύξηση της ανεργίας στο νομό και η οικονομική κρίση 

έχουν δημιουργήσει αυξημένες ανάγκες για τη 

λειτουργία κοινωνικών δομών  

� Το κόστος αποστολής συστημένων επιστολών (για την 

προστασία των ευαίσθητων δεδομένων) 

� Εκδήλωση ασθενειών και επιδημιών 

� Αίσθημα κοινωνικού αποκλεισμού και απομόνωσης  

Ευκαιρίες 

� Η υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση 

ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την άρση 

του κοινωνικού αποκλεισμού μεινονεκτούντων 

ομάδων πληθυσμού στην τρέχουσα 

προγραμματική περίοδο.  

� Η δυνατότητα ένταξης του δήμου σε 

προγράμματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης  

� Η δημιουργία υποδομών και κλίματος για την 

εφαρμογή επιχορηγούμενων προγραμμάτων 
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 � Η ανάπτυξη δικτύου εθελοντισμού για 

δραστηριότητες κοινωνικής προστασίας και 

αλληλεγγύης  

� Λειτουργία του προγράμματός «Βοήθεια στο 

Σπίτι», ΚΑΠΗ, «Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί 

Σταθμοί» 

� Η αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων χρηματοδότησης κοινωνικών 

δράσεων 

Kρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης 

� Η ανάπτυξη δικτύου εθελοντισμού για δραστηριότητες κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης 

� Η ανάγκη για τη συνέχιση και αδιάκοπη λειτουργία των δομών κοινωνικής πρόνοιας για νέους, άτομα τρίτης ηλικίας 

κλπ 

� Ενίσχυση του Κέντρου Υγείας 

� Η ανάγκη αύξησης εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων για χρηματοδότηση κοινωνικών δράσεων και προγραμμάτων, 

ιδιαίτερα λόγω της οικονομικής κρίσης της εποχής 

� Η αντιμετώπιση των ιδιαίτερων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ειδικές ομάδες πληθυσμού στους τομείς της 

απασχόλησης, πρόνοιας, υγείας, κοινωνικής ένταξης  (π.χ. ΡΟΜΑ, άνεργοι κλπ) 

� Ανάπτυξη και υποστήριξη νέων δραστηριοτήτων και αναβάθμιση παλαιότερων  

� Ωρίμανση έργων για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020 
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Θέμα Τοπικής Ανάπτυξης: Παιδεία, Νέα Γενιά   

Προβλήματα & Περιορισμοί Δυνατότητες & Ευκαιρίες 

Προβλήματα 

� Παρά την τεράστια βελτίωση τα τελευταία χρόνια η ζήτηση 

για σύγχρονες υποδομές εκπαίδευσης δεν καλύπτεται σε 

ικανοποιητικό βαθμό 

� Πολλές από τις υποδομές εκπαίδευσης χρειάζονται 

βελτιώσεις και εκσυγχρονισμό και οι πιστώσεις είναι 

περιορισμένες 

� Περιορισμένοι χώροι και έλλειψη επαρκούς αριθμού 

αιθουσών στο 2ο Νηπιαγωγείο Αλιάρτου 

� Έλλειψη ιδιόκτητου κτιρίου για τον Παιδικό Σταθμό στην 

Τ.Κ. Μαυρομματίου 

� Ιδιοκτησιακά προβλήματα με Ο.Σ.Κ. 

� Απουσία ιδιόκτητου κτιρίου για το Εσπερινό 

Επαγγελματικό Λύκειο Αλιάρτου. Φιλοξενείται στο κτίριο 

του Γενικού Λυκείου Αλιάρτου 

� Έλλειψη νέων σύγχρονων σχολικών κτιρίων 

� Μετακίνηση των μαθητών στα σχολεία της Δ.Ε. Αλιάρτου 

και της Δ.Ε. Θεσπιέων 

� Έλλειψη δομών δημιουργικής και εξωσχολικής 

απασχόλησης νέων  

� Οι νέοι ολοένα και περισσότερο δείχνουν να μην 

επιθυμούν τη συμμετοχή τους στα κοινά 

� Ανάγκη συμπλήρωσης βασικής παιδείας και δεξιοτήτων σε 

μεγάλο μέρος του ενήλικου πληθυσμού 

� Σύνδεση επιμορφωτικών αναγκών με την απασχόληση 

� Επαγγελματικός προσανατολισμός και νεολαία 

� Χαμηλό μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού  

� Ανάγκη δημιουργίας σχολικών κτιρίων Α/θμιας & Β/θμιας 

εκπαίδευσης 

� Καταργήσεις – συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων 

� Προβλήματα φύλαξης κτιριακών εγκαταστάσεων και 

εξοπλισμού σχολικών μονάδων μετά την κατάργηση των 

σχολικών φυλάκων  

Δυνατότητες 

� Σημαντικός είναι ο ρόλος των ΟΤΑ στα θέματα 

υποδομών εκπαίδευσης  

� Ικανοποιητικός αριθμός εγκαταστάσεων και 

χώρων Προσχολικής και Σχολικής εκπαίδευσης 

� Περαιτέρω αξιοποίηση των σχολικών υποδομών  

� Ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών 

υποδομών  

� Ο Δήμος υποστηρίζει θεσμούς που προωθούν τη 

διασύνδεση της νεολαίας με τα τοπικά θέματα 

� Ο Δήμος υποστηρίζει τη λειτουργία δομών δια 

την δια βίου μάθηση των ενηλίκων  

� Ευαισθητοποίηση της νεολαίας για ανάληψη 

δράσεων τοπικού χαρακτήρα 

� Αξιοποίηση των συνεδριακών κέντρων 

� Δυνατότητα συνεργασίας με τη Γενική 

Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης  

� Εφαρμογή των προγραμμάτων Σχολές Γονέων  

� Λειτουργία Μουσικού Εργαστηρίου  

� Λειτουργία βιβλιοθηκών 

� Ικανοποιητικό επίπεδο λειτουργίας σχολείων και 

παιδικών σταθμών και ανάγκη δημιουργίας νέων 

υποδομών  
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Περιορισμοί 

� Η κοινωνική απαξίωση του ρόλου του σχολείου 

� Σειρά από κινδύνους σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο 

από τις χαμηλές υπηρεσίες παιδείας 

� Άνισες ευκαιρίες και αδυναμία αξιοποίησης δυνατοτήτων 

και ταλέντων των νέων της περιοχής 

� Διατήρηση χαμηλού μορφωτικού επιπέδου ομάδων 

ενηλίκων    

� Η νεολαία αποκόπτεται από τα ζητήματα τοπικής 

σημασίας 

� Σαφής διαχωρισμός υπηρεσιακών αρμοδιοτήτων που 

αφορούν τη Νεολαία, την τυπική Εκπαίδευσης και τη Δια 

Βίου Μάθηση 

� Κίνδυνος πρόσκλησης ζημιών σε κτίρια και υποδομές 

σχολικών μονάδων λόγω ελλιπούς φύλαξης τους 

� Δυσκολία εύρεσης διαθέσιμων πόρων για δημιουργία 

έργων σχετικά με την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση  

� Υψηλά κόστη κατασκευής αλλά και συντήρησης των 

σχολικών κτιρίων 

Ευκαιρίες 

� Χρηματοδότηση έργων από το Ευρωπαϊκό 

Πρόγραμμα δια Βίου Μάθηση 2014-2019 και το 

ΕΣΠΑ 2014-2020 

� Δημιουργία νέων βρεφονηπιακών σταθμών και 

αναβάθμιση υφιστάμενων  

� Ενίσχυση υποδομών και εξοπλισμού σχολικών 

κτιρίων  

� Ευαισθητοποίηση της μαθητιώσας νεολαίας για 

το φυσικό περιβάλλον μέσω της 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

� Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου δημιουργικής 

Απασχόλησης Παιδιών  

� Προγραμματικές συμβάσεις με Γ.Γ.Δ.Β.Μ. 

� Αξιοποίηση νέου ΕΣΠΑ και άλλων Κοινοτικών 

Προγραμμάτων ειδικά προς την κατεύθυνση της 

ανάπτυξης και αξιοποίησης νέων τεχνολογιών 

και ευρυζωνικών δικτύων για όλους τους πολίτες 

με προτεραιότητα στους νέους. 

Kρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης 

� Ευκαιρίες σε όλο τον πληθυσμό για μόρφωση 

� Ευκαιρίες στους νέους για κοινωνικοποίηση και ευαισθητοποίηση σε θέματα πολιτισμού μέσω ομαδικών πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων  

� Η μειωμένη συμμετοχή των νέων στα κοινά 

� Ψυχοκοινωνική στήριξη νέων ανέργων 

� Προσανατολισμός των νέων σε δημιουργική εξωσχολική απασχόληση ώστε να αποφευχθεί τυχόν ανάμειξή τους σε 

κινδύνους και παραβατικότητα 

� Σύνδεση της επιμόρφωσης με την απασχόληση και την επαγγελματική δράση. 

� Ωρίμανση έργων για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020 
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Θέμα Τοπικής Ανάπτυξης: Ομάδες που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό 

Προβλήματα & Περιορισμοί Δυνατότητες & Ευκαιρίες 

Προβλήματα 

� Μεγάλος αριθμός ΡΟΜΑ στην περιοχή 

� Δημιουργία προβλημάτων από τον εγκατεστημένο 

αλλά κυρίως τον διερχόμενο πληθυσμό ΡΟΜΑ 

Δυνατότητες 

� Ειδικά προγράμματα ενσωμάτωσης 

στην τοπική κοινωνία  

 

 

Περιορισμοί 

� Η απόρριψη κοινωνικής ενσωμάτωσης από τους 

ίδιους τους ΡΟΜΑ 

Ευκαιρίες 

� Χρηματοδότηση έργων από 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα, το ΕΣΠΑ 

2014-2020 και το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο για την κοινωνική 

ενσωμάτωση των Ρομά 

Kρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης 

• Ζητήματα Κοινωνικής ενσωμάτωσης ΡΟΜΑ 
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Θέμα Τοπικής Ανάπτυξης: Αθλητικές υποδομές-δραστηριότητες 

Προβλήματα & Περιορισμοί Δυνατότητες & Ευκαιρίες 

Προβλήματα 

� Ανάγκη αναβάθμισης, διαμόρφωσης και 

αποπεράτωσης των υφιστάμενων αθλητικών 

εγκαταστάσεων (Κλειστά γυμναστήρια Δημοτικής 

Κοινότητας Αλιάρτου και Τοπικής Κοινότητας 

Μαυρομματίου, αποπεράτωση των Δημοτικών 

Σταδίων Αλιάρτου και Θεσπιών) 

� Μικρές έως ανύπαρκτες οικονομικές επιχορηγήσεις 

από την Πολιτεία για την λειτουργία και συντήρηση 

των αθλητικών χώρων του Δήμου 

� Δεν υπάρχουν ή είναι πολύ μικρά τα ανταποδοτικά 

οφέλη από τη χρήση των αθλητικών υποδομών 

� Τα έξοδα συντήρησης, βελτίωσης και αναβάθμισης 

που προκύπτουν από την αυξημένη χρήση των 

εγκαταστάσεων συνιστούν υψηλό λειτουργικό κόστος. 

� Ανάγκη περαιτέρω ενθάρρυνσης, δραστηριοποίησης 

και συμμετοχής δημοτών σε αθλητικές 

δραστηριότητες ανάλογα με την ηλικία 

� Ανάγκη ενεργειακής αναβάθμισης των αθλητικών 

εγκαταστάσεων και τοποθέτησης συστημάτων 

θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού.  

Δυνατότητες 

� Ικανοποιητικός αριθμός αθλητικών εγκαταστάσεων 

και χώρων προς αξιοποίηση 

� Ενεργοποίηση του ρόλου της Δημοτικής 

Κοινωφελούς Επιχείρησης Αλιάρτου σε θέματα 

αθλητισμού και οργάνωσης αθλητικών 

δραστηριοτήτων του δήμου 

� Υλοποίηση Προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού για 

όλες τις ηλικίες μέσω χρηματοδότησης από την Γ.Γ. 

Αθλητισμού 

� Υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για τη 

χρησιμοποίηση των αθλητικών υποδομών και την 

υλοποίηση προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού και 

εκμαθήσεων 

� Ανάπτυξη ποδηλατοδρόμων 

� Ο Δήμος Αλιάρτου –Θεσπιέων διαθέτει αθλητικές 

υποδομές 

Περιορισμοί 

� Οι καθημερινές φθορές και η απαξίωση σύγχρονων 

αθλητικών εγκαταστάσεων  

� Ελλιπής χρηματοδότηση Υπουργείου Πολιτισμού και 

Τουρισμού για κατασκευή νέων αθλητικών 

εγκαταστάσεων 

� Αύξηση του λειτουργικού κόστους των αθλητικών 

υποδομών 

� Κόστος συντήρησης υποδομών αθλητισμού  

 

Ευκαιρίες 

� Το θεσμικό πλαίσιο για τη σύμπραξη δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα επιτρέπει τη  αναβάθμιση 

παλαιότερων αθλητικών εγκαταστάσεων και τη 

μείωση κατανάλωσης ενέργειας με εγκατάσταση 

οικολογικών συστημάτων θέρμανσης και παραγωγής 

ζεστού νερού. 

� Αξιοποίηση προγραμμάτων άθλησης της Γενικής 

Γραμματείας Αθλητισμού 

� Η αξιοποίηση υποδομών (δασικών μονοπατιών, 

δημοτικών οδών κλπ) για διεξαγωγή ποδηλατικών 

αγώνων. 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014 - 2019 

                                                                                                                      Φάση Α’  

 

 
287 

� Η διεξαγωγή αγώνων πλωτών μέσων στον Κηφισό 

ποταμό 

� Διατηρείται ακόμη – κυρίως μεταξύ των νέων η 

δυναμική προς τον αθλητισμό που έχει αποκτηθεί 

κατά την υλοποίηση των Ολυμπιακών Αγώνων και των 

σχετικών προγραμμάτων Ολυμπιακής Παιδείας 

� Η ενθάρρυνση για συμμετοχή και ευαισθητοποίηση 

πολιτών 

Kρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης 

� Αποπεράτωση των κλειστών γυμναστήριων Δημοτικής Κοινότητας Αλιάρτου, της  Τοπικής Κοινότητας Μαυρομματίου 

και των Δημοτικών Σταδίων Αλιάρτου και Θεσπιών. 

� Ενθάρρυνση για συμμετοχή και ευαισθητοποίηση πολιτών στον τομέα των αθλητικών δραστηριοτήτων 

� Η αυξημένη χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων απαιτεί συνεχή συντήρηση και βελτίωσή τους 

� Συνεργασία με τοπικούς, εθνικούς και διεθνής φορείς ανάπτυξης του αθλητισμού 

� Οι υπάρχουσες υποδομές άθλησης του Δήμου δεν αξιοποιούνται επαρκώς 

� Η αξιοποίηση των αθλητικών υποδομών για αθλητικό τουρισμό και προσέλκυση επισκεπτών στο Δήμο Αλιάρτου – 

Θεσπιέων  

� Προσέλκυση των νέων στον αθλητισμού  

� Ωρίμανση έργων για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020 
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Θέμα Τοπικής Ανάπτυξης: Πολιτισμός & Πολιτιστικές Υποδομές    

Προβλήματα & Περιορισμοί Δυνατότητες & Ευκαιρίες 

Προβλήματα 

� Προβλήματα γραφειοκρατίας και χρονικών καθυστερήσεων 

με τις εμπλεκόμενες Δημόσιες Υπηρεσίες (Αρχαιολογία) για 

την αξιοποίηση των κατάλληλων χώρων 

� Προβλήματα στη διεκδίκηση της παραχώρησης των κτιρίων 

του Οργανισμού Κωπαΐδας και των Κήπων Αλιάρτου από  το 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 

� Έλλειψη ενιαίας πολιτιστικής ταυτότητας του δήμο για την 

αξιοπο με σύγχρονο τρόπο και στο μέγιστο βαθμό τα 

συγκριτικά της πλεονεκτήματα  

� Δημιουργία δικτύου εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται 

στην οργάνωση και υποστήριξη πολιτιστικών εκδηλώσεων 

� Έλλειψη πόρων για συντήρηση υποδομών φιλοξενίας 

πολιτιστικών εκδηλώσεων  

� Ανάγκη ενίσχυσης δημοτικών και υποστήριξης ιδιωτικών, 

πολιτιστικών φορέων και θεσμών 

Δυνατότητες 

� Μεγάλος αριθμός κτιρίων προς αξιοποίηση 

� Πληθώρα εκδηλώσεων τόσο από τους 

Πολιτιστικούς Συλλόγους της περιοχής του 

Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων όσο και από τον 

Δήμο 

� Δυνατότητα ηλεκτρονικής περιήγησης στα 

θρησκευτικά μνημεία της Βοιωτίας 

� Παρεμβάσεις του δήμου ως προς την 

αξιοποίηση παραδοσιακών κτιρίων με την 

ταυτόχρονη παραλαβή καινοτόμων χρήσεων 

� Διοργάνωση σε ετήσια βάση πολλών 

καλλιτεχνικών, μουσικών, χορευτικών και 

άλλων ειδών πολιτιστικών εκδηλώσεων 

� Ύπαρξη δημοτικών υποδομών φιλοξενίας 

πολιτιστικών εκδηλώσεων  

Περιορισμοί 

� Η βούληση και η διάθεση του Δήμου για τη δημιουργία 

χώρων πολιτισμού εμποδίζεται από τις εσωτερικές 

γραφειοκρατικές διαδικασίες / αδειοδοτήσεις / εγκρίσεις 

των εμπλεκόμενων υπουργείων και υπηρεσιών με 

αποτέλεσμα πολλές φορές να υπάρχει κίνδυνος μη 

απορρόφησης κονδυλίων 

� Φθορά παραδοσιακών συνόλων και αξιόλογων κτιρίων 

� Διατάραξη – ρύπανση φυσικού περιβάλλοντος σε περίπτωση 

μη σωστής διαχείρισης των επισκεπτών  

� Κίνδυνος εμφάνισης κούρασης από επαναλαμβανόμενες, 

χωρίς εμπλουτισμό, πολιτιστικές δραστηριότητες 

� Υψηλό κόστος πολιτιστικών εκδηλώσεων και έλλειψη 

χρηματοδότησης με κοινοτικούς ή εθνικούς πόρους 

Ευκαιρίες 

� Ισχυρή πολιτιστική ταυτότητα του Δήμου 

� Χρηματοδότηση έργων από Τομεακά 

Προγράμματα του ΕΣΠΑ 

� Αξιοποίηση δημοτικών κτιρίων για τη 

δημιουργία εκθεσιακών χώρων που θα 

προάγουν τον πολιτισμό της περιοχής και τις 

ιδιαιτερότητες 

� Ανάπτυξη δικτύου εθελοντισμού με 

πολιτιστικό προσανατολισμό 

� Υποστήριξη πολιτιστικών συλλόγων 

� Συνεργασίες σε τοπικό και υπερτοπικό 

επίπεδο με άλλους Δήμους και την 

Περιφέρεια για την εξεύρεση πόρων για 

πολιτιστικές εκδηλώσεις  

� Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις είναι ευκαιρία και 

δυνατότητα υψηλής προστιθέμενης αξίας για 
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την οικονομική ανάπτυξη και την 

καταπολέμηση της ανεργίας στο Δήμο  

� Χρηματοδότηση έργων από την Πρωτοβουλία 

JESSICA 

Kρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης 

� Ο Δήμος δεν έχει την αρμοδιότητα, ούτε τους επαρκείς πόρους για να παρέμβει συνολικά στη διάσωση και αξιοποίηση 

του πλούσιου πολιτιστικού κτιριακού αποθέματος 

� Η στοχευμένη αναβάθμιση στους θεσμούς: π.χ. Γιορτή του κρασιού κλπ 

� Ανάδειξη των υφιστάμενων χώρων πολιτιστικής σημασίας 

� Ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των πολιτών για ενεργό συμμετοχή σε πολιτιστικές δράσεις και εκδηλώσεις του 

Δήμου, μέσω του εθελοντισμού 

� Ωρίμανση έργων για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020 
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Θέμα Τοπικής Ανάπτυξης: Τουρισμός   

Προβλήματα & Περιορισμοί Δυνατότητες & Ευκαιρίες 

Προβλήματα 

� Μη ικανοποιητική αξιοποίηση των συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων για την ανάδειξη του Δήμου Αλιάρτου – 

Θεσπιέων σε ένα ισχυρό τουριστικό πόλο 

� Συντήρηση μονοπατιών και χώρων αναψυχής και φυσικού 

κάλους 

� Σύγχρονοι τρόποι προβολής αγροτουριστικού προϊόντων και 

φυσικής πολιτιστικής κληρονομιάς 

� Μειωμένες υποδομές υποδοχής και διαμονής τουριστών 

Δυνατότητες 

� Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων αποτελεί 

ελκυστικό τόπο για όλες τις εποχές του χρόνου 

� Σύνδεση με επιλεγμένους τουριστικούς 

προορισμούς, όπως Δελφοί, Αράχωβα, Μονή 

Οσίου Λουκά κλπ  

� Ύπαρξη συνεδριακού κέντρου και ξενώνων 

διαμονής στην Τ.Κ. Ευαγγελίστριας περιουσία 

της Ι.Μ. Θηβών και Λεβαδείας – Κοιλάδα των 

Μουσών. 

Περιορισμοί 

� Εγκατάλειψη των τουριστικών δραστηριοτήτων από τους 

κατοίκους – νέους  

Ευκαιρίες 

� Η αυξανόμενη διεθνής τάση προσέγγισης της 

φύσης και της παράδοσης 

� Η ύπαρξη πλούσιων τουριστικών πόρων για 

ανάπτυξη εναλλακτικού τουρισμού 

� Ανάδειξη ελκυστικών τουρισμών (π.χ. Τ.Κ. 

Ευαγγελίστριας, Πέτρας κλπ) 

� Προγράμματα Ε.Ε. για κατάρτιση νέων στον 

τομέα του αγροτουρισμού 

� Προγράμματα Ε.Ε. για νέες καινοτόμες μορφές 

τουριστικής προβολής 

Kρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης 

� Η αξιοποίηση προσέλευσης τουριστών και αύξηση της επισκεψιμότητας 

� Οι οικισμοί Ευαγγελίστριας και Πέτρας με την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική φυσιογνωμίας της αποτελούν πόλο έλξης 

επισκεπτών. Ζητούμενη η διάχυση των πολλαπλασιαστικών ωφελειών σε όλο το Δήμο 

� Αξιοποίηση πολλαπλών μορφών τουρισμού, όπως αγροτουρισμός, ιατρικός τουρισμός, θρησκευτικός τουρισμός, 

αθλητικός τουρισμός κλπ αξιοποιώντας τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής μας. 

� Τουριστική προβολή 

� Ωρίμανση έργων για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020 
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Θέμα Τοπικής Ανάπτυξης: Δια Βίου Μάθηση 

Προβλήματα & Περιορισμοί Δυνατότητες & Ευκαιρίες 

Προβλήματα 

� Μη επαρκής κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών αναγκών 

των ενηλίκων σε επίπεδο περιφέρειας. 

� Η ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης (Ν. 3879/2010) απαντά 

στις ανάγκες γενικής εκπαίδευσης του ενηλίκου 

πληθυσμού πέραν του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος 

και συστηματοποιεί τις επιμορφωτικές ανάγκες σε σχέση 

την αγορά εργασίας και την κοινωνική ανάπτυξη 

� Η διασφάλιση της δυνατότητας πρόσβασης δημοτών 

(ειδικά μετά την κατάργηση της ΝΕΛΕ και του ΚΕΕ)και 

ιδιαίτερα μελών ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε δράσεις 

κατάρτισης και γενικής εκπαίδευσης 

� Η μη ύπαρξη θεσμοθετημένου φορέα συμβουλευτικής και 

επαγγελματικού προσανατολισμού σε συνεχή βάση 

Δυνατότητες 

� Η λειτουργία του Λαϊκού Πανεπιστημίου στο 

Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων με θέματα 

διάφορων θεματικών ενοτήτων  

� Η υλοποίηση προγραμμάτων συμβουλευτικής 

«Σχολές Γονέων» μέσω του ΙΝΕΔΙΒΙΜ 

� Η δυνατότητα σύναψης προγραμματικών 

συμβάσεων του Δήμου με την Γενική 

Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης για 

υλοποίηση Προγραμμάτων Γενικής Παιδείας 

καθώς και με το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια 

Βίου Μάθησης  

� Οι δυνατότητες επιμόρφωσης για την 

προώθηση της επιχειρηματικότητας και της 

καινοτομίας 

� Οι δυνατότητες επιμόρφωσης σε θέματα 

υγείας, πολιτισμού, συμβουλευτικής κ.ά. 

καθώς και εφαρμογής προγραμμάτων που 

αποτελούν αμιγώς τοπική ανάγκη για την 

υποστήριξη των δημοτών και την προώθηση 

της τοπικής οικονομικής, κοινωνικής και 

πολιτιστικής ανάπτυξης.  

� Δυνατότητα χρήσης των σχολικών 

διδακτηρίων της Α’ θμιας και Β’θμιας 

εκπαίδευσης και της υλικοτεχνικής υποδομής 

αυτών 

Περιορισμοί 

� Απαραίτητη η απεμπλοκή της Υπηρεσίας Δια Βίου 

Μάθησης από άλλα ζητήματα & υποχρεώσεις που 

αφορούν την Τυπική Εκπαίδευση και που αποτελούν 

Νομικά Πρόσωπα του Δήμου (Σχολικές Επιτροπές 

Πρωτοβάθμιας – Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ.ά) 

Ευκαιρίες 

� Η εκμετάλλευση της τρέχουσας 

προγραμματικής περιόδου για την υλοποίηση 

δράσεων εκπαίδευσης ενηλίκων  
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� Σειρά από κινδύνους σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο 

από τις χαμηλές υπηρεσίες παιδείας  

� Η νεολαία αποκόπτεται από τα ζητήματα τοπικής σημασίας  

� Διατήρηση χαμηλού μορφωτικού επιπέδου ομάδων 

ενηλίκων   

Kρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης 

� Ευκαιρίες σε όλο τον ενήλικο πληθυσμό για συστηματική διαρκή επιμόρφωση 

� Ψυχοκοινωνική στήριξη των νέων ανέργων 

� Η μειωμένη συμμετοχή των νέων στα κοινά  

� Ευκαιρίες για προσωπική και ομαδική ανάπτυξη 

� Σύνδεση της επιμόρφωσης με την απασχόληση και την τοπική ανάπτυξη 

� Ωρίμανση έργων για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020 
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Θεματικός Τομέας: Τοπική Κοινωνία & Απασχόληση  

Θέμα Τοπικής Ανάπτυξης: Απασχόληση και ανθρώπινο δυναμικό   

Προβλήματα & Περιορισμοί Δυνατότητες & Ευκαιρίες 

Προβλήματα 

� Υψηλή ανεργία και εσωτερική μετανάστευση 

� Υψηλός ρυθμός αστικοποίησης και εγκατάλειψης της 

υπαίθρου  

� Υψηλό ποσοστό ανεργίας νέων και γυναικών 

� Υψηλά επίπεδα εποχιακής απασχόλησης  

� Αποβιομηχάνιση της περιοχής 

� Απουσία καινοτόμων έργων για την τόνωση της 

τοπικής κοινωνίας 

� Κατακερματισμένοι μικροί κλήροι 

� Γηρασμένος πληθυσμός  

� Μορφωτική ανισότητα του πληθυσμού  

� Έλλειψη τίτλων ιδιοκτησίας σε κάποιους οικισμούς  

� Ανάγκη περαιτέρω τουριστικής προβολής της περιοχής 

� Ελλιπής πληροφόρηση τοπικού πληθυσμού για 

επενδυτικές ευκαιρίες, προγράμματα αγροτικής 

κατεύθυνσης και αγροτουρισμού 

� Χαμηλή εκμετάλλευση των δυνατοτήτων της 

πληροφορικής και επικοινωνιών και ελλιπής 

πληροφόρηση 

� Απουσία καινοτόμων έργων για την τόνωση της 

τοπικής οικονομίας 

� Μη αξιοποίηση της πλούσιας αγροτικής παραγωγής με 

υψηλής ποιότητας επώνυμα αγροτικά προϊόντα 

� Μικρός έως ανύπαρκτος αριθμός νεϊδρυόμενων 

επιειρήσεων  

 

Δυνατότητες 

� Ευρεία παραγωγική βάση 

� Η κομβική γεωγραφική θέση του Δήμου Αλιάρτου - 

Θεσπιέων που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από 

τα αστικά κέντρα της Θήβας και της Λιβαδειάς 

� Ανάπτυξη μεγάλου εύρους αγροτοβιοτεχνικών 

μονάδων για την μεταποίησης της σημαντικής 

τοπικής αγροτικής παραγωγής 

� Ικανοποιητικής στάθμης και ισόρροπα 

αναπτυσσόμενες υποδομές μεταφορών (εθνικές, 

νομαρχιακές, τοπικές) 

� Ταχύς εκσυγχρονισμός υποδομών τηλεπικοινωνιών  

� Επιστροφή στην ύπαιθρο των νέων της περιοχής 

και απασχόληση τους με εναλλακτικές 

καλλιέργειες αγροτικών – κτηνοτροφικών 

προϊόντων, ιδιαίτερα και λόγω της οικονομικής 

κρίσης 

� Αξιοποίηση των συνεδριακών κέντρων του δήμου 

για την διεξαγωγή ενημερωτικών ημερίδων του 

τοπικού πληθυσμού σε νέες, καινοτόμες 

δραστηριότητες 

� Ύπαρξη προγραμματισμού υλοποίησης μεγάλων 

έργων από την Πολιτεία  

� Ενδιαφέρον για ανάπτυξη του ανθρώπινου 

δυναμικού της περιοχής και για αξιοποίηση των 

νέων τεχνολογιών 

� Λειτουργία γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

� Ενίσχυση και συμπλήρωση του αγροτικού 

εισοδήματος μέσω υιοθέτησης, των κατάλληλων 

πρακτικών μεταποίησης, συσκευασίας και 

διαδικασιών προώθησης των παραδοσιακών 

προϊόντων 
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� Εκπόνηση και υλοποίηση σχεδίων δράσης για την 

προώθηση της απασχόλησης μέσα από κοινοτικά 

προγράμματα  

� Σύνδεση της προσφερόμενης κατάρτισης (ΚΕΚ) με 

ειδικότητες που παρουσιάζουν ζήτηση στην τοπική 

αγορά εργασίας 

Περιορισμοί 

� Αυξανόμενη ανεργία / αποβιομηχάνιση της ευρύτερης 

περιοχής 

� Έλλειψη βιομηχανικών μονάδων στην περιοχή 

� Πρωτόγονη οργάνωση της Αγροτικής Οικονομίας 

� Μείωση θέσεων στο Δευτερογενή τομέα 

� Περιθωριοποίηση ομάδων πληθυσμού 

� Υψηλά κόστη ανάπτυξης και αξιοποίησης νέων 

τεχνολογιών 

� Ενίσχυση εμπορικού ανταγωνισμού στην Ε.Ε. και 

διεθνώς 

� Ανταγωνισμός σε επίπεδο τοπικών αυτοδιοικήσεων  

� Ενίσχυση του συγκεντρωτισμού στην οικονομία και 

αύξηση περιφερειακών ανισοτήτων  

� Η πλειονότητα των επιχειρήσεων είναι μικρές 

ατομικές χωρίς δυνατότητες ή προοπτικές εξέλιξης και 

οικονομικής επέκτασης  

�  

Ευκαιρίες 

� Λειτουργία Γραφείου Απασχόλησης στο Δήμο 

� Η βελτίωση των δεξιοτήτων των πολιτών μέσω των 

προσφερόμενων προγραμμάτων και δυνατοτήτων 

των νέων τεχνολογιών 

� Οι συντονισμένες προσπάθειες του εθνικού 

στρατηγικού σχεδιασμού συμβάλλουν στην 

προώθηση της ανάπτυξης του ανθρώπινου 

δυναμικού και τη μετάβαση σε ενεργητικές 

πολιτικές απασχόλησης 

� Αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ 2014-2020 

� Προγράμματα Ε.Ε. για εναλλακτικές καλλιέργειες  

� Προγράμματα Ε.Ε. για κατάρτιση νέων αγροτών 

� Προγράμματα Ε.Ε. για αγροτουρισμό  

� Ταχύς μετασχηματισμός της οικονομίας 

� Ταχύς εκσυγχρονισμός υποδομών, 

τηλεπικοινωνιών και ευρυζωνικότητας  

� Ένταξη του αστικού κέντρου σε δίκτυα πόλεων 

� Τα ευρωπαϊκά προγράμματα της τρέχουσας 

προγραμματικής περιόδου 

� Αξιοποίηση διαθέσιμων πόρων για έρευνα και 

τεχνολογία 

� Δημιουργία μηχανισμών υποστήριξης της 

επιχειρηματικής και αναπτυξιακής δραστηριότητας 

� Στήριξη των ατομικών και πολύ μικρών 

επιχειρήσεων από εθνικά και ευρωπαϊκά 

προγράμματα  

Kρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης 

� Αυξανόμενη ανεργία και ιδιαίτερα στους νέους  

� Αυξημένη απώλεια θέσεων εργασίας λόγω κλεισίματος ή μεταφοράς κρίσιμων βιομηχανικών μονάδων και ανάγκη 

για δημιουργία μηχανισμών υποστήριξης της επιχειρηματικής και αναπτυξιακής δραστηριότητας 
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� Εγκατάλειψη της υπαίθρου και αστυφυλία 

� Απώλεια θέσεων εργασίας λόγω οικονομικής κρίσης. 

� Αξιοποίηση διαθέσιμων πόρων για έρευνα και τεχνολογία  

� Λειτουργία Γραφείου Απασχόλησης στο Δήμο 

� Στοχευμένες δράσεις αντιμετώπισης της ανεργίας των νέων και των γυναικών και αξιοποίηση των κοινωφελών 

προγραμμάτων απασχόλησης ανέργων δημοτών 

� Δραστηριοποίηση του Δήμου για συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα ενίσχυσης της 

επιχειρηματικότητας, δια βίου μάθησης και βελτίωσης των δεξιοτήτων του πληθυσμού 

� Ωρίμανση έργων για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020 
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Θέμα Τοπικής Ανάπτυξης: Επιχειρηματικότητα και οικονομία    

Προβλήματα & Περιορισμοί Δυνατότητες & Ευκαιρίες 

Προβλήματα 

� Ανάγκη σύναψης πολλαπλών μορφών συνεργασίες με 

επιχειρήσεις, οικονομικούς και λοιπούς φορείς σε τοπικό, 

περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την 

προώθηση ζητημάτων οικονομικής ανάπτυξης της 

περιοχής του δήμου 

� Μικρή εμπειρία ανάληψης δράσεων και πρωτοβουλιών 

ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας και υποστήριξης 

επιχειρηματικών πρωτοβουλιών από το Δήμο 

� Ανάγκη αναβάθμισης των σχέσεων και ανάπτυξης 

συνεργασιών με τοπικούς κοινωνικούς και οικονομικούς 

φορείς και με όμορους δήμους 

� Γήρανση αγροτικού πληθυσμού 

� Εγκατάλειψη υπαίθρου 

� Πολυκερματισμένοι μικροί αγροτικοί κλήροι 

� Έλλειψη τυποποίησης  

� Άρδευση 

� Οδικό δίκτυο 

� Λαθροθηρία  

Δυνατότητες 

� Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων αποτελεί 

ελκυστικό τόπο για όλες τις εποχές του χρόνου 

� Σύνδεση με επιλεγμένους τουριστικούς 

προορισμούς όπως π.χ. Δελφοί, Αράχωβα, Ι.Μ. 

Οσίου Λουκά 

� Η υποστήριξη και προώθηση της ενίσχυσης της 

τοπικής οικονομίας παίζει σημαντικό ρόλο στη 

μείωση της ανεργίας και στην επίτευξη του 

στόχου της κοινωνικής συνοχής και της μείωσης 

των αποτελεσμάτων της οικονομικής κρίσης στην 

τοπική οικονομία και κοινωνία. 

� Κατανόηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των 

επιδράσεων της οικονομικής κρίσης σε τοπικό 

οικονομικοκοινωνικό επίπεδο  

� Αναδιάρθρωση καλλιεργειών  

� Αξιοποίηση ήπιων μορφών ενέργειας 

� Δυνατότητα ανάπτυξης συνεργασιών με 

γειτονικούς ΟΤΑ (Διαδημοτικές συνεργασίες, 

προγραμματικές συμβάσεις κλπ) 

� Επιστροφή νέων λόγω ανεργίας στη γενέθλια γη 

και απασχόληση τους με αυτή 

� Αξιοποίηση ήπιων μορφών ενέργειας 

� Αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας – κλήροι, 

βοσκότοποι, χώροι αμμοληψίας 

� Αξιοποίηση των ποταμών για άρδευση 

� Δυνατότητα ανάπτυξης τοπικών δικτύων και 

συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά και εθνικά δίκτυα – 

αξιοποίηση της υπάρχουσας συμμετοχής του 

δήμου 

� Ανάπτυξη σχέσεων με υπο αδελφοποίηση πόλεων 

για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και 

ενίσχυση της επιχειρηματικότητας  
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Περιορισμοί 

� Το υψηλό κόστος αγροτικής παραγωγής 

� Πολύπλοκο θεσμικό και νομικό πλαίσιο οικονομικής 

στήριξης στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

� Δυσκολίες οικονομικής διασυνδεσιμότητας επιχειρήσεων 

στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

� Ανάγκη επακριβούς καθορισμού των δυνατοτήτων και 

του πεδίου δράσης του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων 

αναφορικά με την προώθηση της επιχειρηματικότητας 

και την γενικότερη οικονομική ανάπτυξη 

Ευκαιρίες 

� Αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων της Ε.Ε.  

� Προγράμματα Ε.Ε. για εναλλακτικές καλλιέργειες  

� Προγράμματα Ε.Ε. για κατάρτιση νέων αγροτών 

� Προγράμματα Ε.Ε. για αγροτουρισμό  

� Αυξανόμενη διεθνής τάση προσέγγισης της φύσης 

και της παράδοσης και αξιοποίησης της στην 

ανάπτυξη του τουρισμού και της οικονομίας 

� Η ύπαρξη πλούσιων τουριστικών πόρων για 

ανάπτυξη εναλλακτικού τουρισμού 

� Συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα για νέες 

πρακτικές στις παραγωγικές διαδικασίες 

Kρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης 

� Η αξιοποίηση προσέλευσης τουριστών και η επιδίωξη της αύξησης της επισκεψιμότητας με τα πολλαπλασιαστικά 

οφέλη τους για την τοπική οικονομία 

� Οι οικισμοί της Τ.Κ. Ευαγγελίστριας και της Τ.Κ. Πέτρας αποτελεί πόλο έλξης επισκεπτών. Ζητούμενη διάχυση των 

πολλαπλασιαστικών ωφελειών σε όλο το Δήμο 

� Αύξηση τουριστικής κίνησης ως μοχλού ανάπτυξης με την αξιοποίηση πολλαπλών μορφών τουρισμού, όπως 

αγροτουρισμός, ιατρικός τουρισμός, θρησκευτικός τουρισμός κλπ, αξιοποιώντας τη φυσική και πολιτιστική 

κληρονομιά της περιοχής μας 

� Προώθηση εναλλακτικής – βιολογικής γεωργίας στοχευμένων προϊόντων 

� Αρδευτικό δίκτυο – αναδασμός 

� Αξιοποίηση της Δημοτικής Περιουσίας 

� Αναδασμός αγροτικής γης 

� Λειτουργία γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

� Ανάγκη αύξησης των συνεργασιών του Δήμου και αναβάθμισης – αξιοποίησης υφιστάμενων 

� Ωρίμανση έργων για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020 
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Θέμα Τοπικής Ανάπτυξης: Αγροτικές – Εμπορικές- Τουριστικές Υποδομές 

Προβλήματα & Περιορισμοί Δυνατότητες & Ευκαιρίες 

Προβλήματα 

� Προβλήματα άρδευσης των αγροτικών 

εκμεταλλεύσεων και πρόσβασης σε αυτές 

� Μειωμένη Επιχειρηματική δραστηριότητα στην 

περιοχή του δήμου 

� Κατάργηση ως αυτόνομη δομή  του Οργανισμού 

Κωπαΐδας 

� Έλλειψη οργάνωσης και παροχής υπηρεσιών στο 

τομέα του τουρισμού. Μη ανεπτυγμένος 

τουριστικός κλάδος  

� Μη ικανοποιητική αξιοποίηση των συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων για την ανάδειξη του Δήμου ως 

τόπου τουριστικού προορισμού, από τόπο 

τουριστικής διέλευσης 

� Μειωμένες υποδομές υποδοχής και διαμονής 

τουριστών 

� Δημιουργία πολλαπλών σημείων πρόσβασης στο 

internet για τους τουρίστες και τους δημότες 

Δυνατότητες 

� Η κομβική γεωγραφική θέση του Δήμου 

Αλιάρτου και η γεωμορφολογία της 

ευρύτερης περιοχής 

� Η ύπαρξη σημαντικής γεωργικής 

παραγωγής  και παραγωγής νέων 

εισοδημάτων στα πλαίσια της 

αναδιάρθρωσής της 

� Ανάπτυξη μεγάλου εύρους 

αγροτοβιοτεχνικών μονάδων για την 

μεταποίησης της σημαντικής τοπικής 

αγροτικής παραγωγής 

� Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων αποτελεί 

ελκυστικό τόπο για όλες τις εποχές του 

χρόνου 

Περιορισμοί 

� Υψηλά επίπεδα γηραιού πληθυσμού 

� Για πολλά ζητήματα της τοπικής οικονομίας οι 

αποφάσεις για βιώσιμη οικονομία τοπικής 

κλίμακας λαμβάνονται σε επίπεδα εκτός Δήμου 

� Μη αξιοποίηση των δυνατοτήτων με βάση τα νέα 

χωροταξικά σχεδίων  

Ευκαιρίες 

� Αξιοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ 2014-2020 

� Αξιοποίηση πόρων του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-

2020 

� Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 

ΜΜΕ με χρήση ΤΠΕ  

� Χρηματοδότηση έργων και ενίσχυση της 

Επιχειρηματικότητας του Προγράμματος 

Ανταγωνιστικότητας Επιχειρηματικότητας 

� Σύναψη συνεργασίας του Δημοσίου με 

ιδιωτικές εταιρίες (ΣΔΙΤ) 

� Υποβολή προτάσεων τουριστικών 

υποδομών, σε χρηματοδοτικά 

προγράμματα 
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� Χρηματοδότηση έργων υποδομών για την 

γεωργία-κτηνοτροφία  

� Η ύπαρξη πλούσιων τουριστικών πόρων 

για ανάπτυξη εναλλακτικού τουρισμού 

 

Kρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης 

� Ανάπτυξη σύγχρονων αρδευτικών συστημάτων και υποδομών 

� Ανάπτυξη νέων αγροτοβιοτεχνικών μονάδων αξιοποίησης της γεωργικής παραγωγής της Κωπαΐδας, για 

την τυποποίηση και εμπορία των τοπικών αγροτικών προϊόντων  

� Η αξιοποίηση της διέλευσης των χιλιάδων  τουριστών του τουριστικού άξονα των Δελφών και η αύξηση 

επισκεψιμότητας 

� Αξιοποίηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης  μορφών τουρισμού, όπως αγροτουρισμός, θρησκευτικός 

τουρισμός, αθλητικός τουρισμός κλπ, αξιοποιώντας τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής 

μας 

� Ωρίμανση έργων για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020 
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Θέμα Τοπικής Ανάπτυξης: Καινοτομία και Οικονομία Γνώσης     

Προβλήματα & Περιορισμοί Δυνατότητες & Ευκαιρίες 

Προβλήματα 

� Ανάγκη αξιοποίησης του ακαδημαϊκού και ερευνητικού 

δυναμικού της ευρύτερης περιοχής του Δήμου για την 

τοπική ανάπτυξη και τη χρήση καινοτομιών στη Δ.Ε. 

Αλιάρτου και στη Δ.Ε. Θεσπιέων 

� Αντιδράσεις από τους ελεύθερους επαγγελματίες 

μελετητές για τη συμμετοχή ακαδημαϊκού και 

ερευνητικού προσωπικού στην εκπόνηση μελετών 

� Ανάγκη επιμόρφωσης και απόκτησης εξειδίκευσης για 

διαδικασίες και πρακτικές συνεργασίας Δήμου με 

ακαδημαϊκό και ερευνητικό δυναμικό της περιοχής  

Δυνατότητες 

�  Συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και 

γενικά με διάφορα ερευνητικά ιδρύματα θα 

μπορούσαν να συμβάλλουν στην τοπική 

ανάπτυξη και καινοτομία  

�  

Περιορισμοί 

� Υψηλό κόστος παραγωγής 

 

Ευκαιρίες 

� Η λειτουργία πολλών επιπλέον 

πανεπιστημιακών σχολών, οι οποίες θα 

μπορούσαν να συμβάλλουν στην τοπική 

ανάπτυξη και καινοτομία με μεγάλη επιτυχία.  

Kρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης 

� Η αξιοποίηση του ακαδημαϊκού και ερευνητικού δυναμικού της ευρύτερης περιοχής του Δήμου για την τοπική 

ανάπτυξη και τη χρήση καινοτομιών σε όλο το φάσμα των λειτουργιών του δήμου. 

� Ανάγκη επιμόρφωσης και απόκτησης εξειδίκευσης για διαδικασίες και πρακτικές συνεργασίες Δήμου με ακαδημαϊκό 

και ερευνητικό δυναμικό της περιοχής. 

� Ωρίμανση έργων για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020 
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Θέμα Τοπικής Ανάπτυξης: Πληροφόρηση / Συμβουλευτική υποστήριξη     

Προβλήματα & Περιορισμοί Δυνατότητες & Ευκαιρίες 

Προβλήματα 

� Έλλειψη συμβουλευτικής υποστήριξης  

Δυνατότητες 

�  Πρόβλεψη λειτουργίας του Γραφείου 

συμβουλευτικής υποστήριξης αγροτών  

 

Περιορισμοί 

 

Ευκαιρίες 

� Αξιοποίηση των πόρων Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων και του ΈΣΠΑ 2014- 2020.  

Kρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης 

� Αξιοποίηση πόρων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και του ΕΣΠΑ 2014-2020 για Πληροφόρηση / Συμβουλευτική 

υποστήριξη  

� Ωρίμανση έργων για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020 
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1.3.4. Τα κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης για την επόμενη μεσοπρόθεσμη περίοδο 

 

1.3.4.1. Τα κρίσιμα ζητήματα συνολικά για την περιοχή  

� Η οικονομική ανάπτυξη του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιών δεν είναι ανάλογη των σημαντικών πόρων που 

διαθέτει. Αναλυτικότερα το υψηλό ποσοστό των παραγωγικών ηλικιών του τοπικού πληθυσμού, η 

παραγωγική βάση της περιοχής, το σταδιακά μειούμενο ποσοστό αναλφάβητων, οι «άφθονοι» φυσικοί και 

πολιτισμικοί πόροι και τέλος η υπάρχουσα εμπειρία και αποτελεσματικότητα στο σχεδιασμό και την επιτυχή 

υλοποίηση ολοκληρωμένων αναπτυξιακών προγραμμάτων αποτελούν προτερήματα. Η ανάπτυξη θα 

προέλθει από την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής, τα οποία είναι σημαντικά και 

μπορούν να αξιοποιηθούν εντατικότερα.  

� Βελτίωση της ποιότητας ζωής και ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής. Αναβάθμιση των κοινωνικών, 

τεχνικών, εκπαιδευτικών και πολιτιστικών υποδομών και υπηρεσιών με σκοπό την συγκράτηση του 

πληθυσμού για διαβίωση και εργασία. 

� Πολλοί οικισμοί του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιών μπορούν με οργανωμένη διαχείριση να προσφέρουν 

σημαντικές δυνατότητες για ανάπτυξη εναλλακτικού τουρισμού πχ. Αγροτουρισμός, φυσιολατρικός 

τουρισμός, θρησκευτικός τουρισμός, οικοτουρισμός, μαθητικός, βιομηχανικός, αθλητικός κ.α. 

� Αναπροσανατολισμός της αγροτικής παραγωγής, ώστε να εξυπηρετεί την εθνική ζήτηση και να ενισχύσει τις 

δυνατότητες εξαγωγών και να ικανοποιεί τις νέες καταναλωτικές ανάγκες είτε σε είδος είτε σε ποιότητα, με 

την εισαγωγή βιολογικών μεθόδων παραγωγής και νέων δυναμικών καλλιεργειών.  

� Ενθάρρυνση της στροφής στην εφαρμογή της Βιολογικής Γεωργίας σε συνδυασμό με τις ενισχύσεις του 

ΥΠΑΑΤ για την προώθηση της. Ο συνδυασμός του περιβαλλοντολογικού προβλήματος με την παράλληλη 

αύξηση στις απαιτήσεις των καταναλωτών για ασφαλή και υγιεινά τρόφιμα, συμβάλει ώστε η νοοτροπία αυτή 

να έχει μπει σε τροχιά διαφοροποίησης και έτσι τα τελευταία έτη έχει αναδειχθεί μια άλλη πρωτοβουλία 

φιλικότερης προς το περιβάλλον μεθόδου άσκησης της Γεωργίας.  

� Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού με προώθηση της εκπαίδευση, της κατάρτισης – επιμόρφωσης και της 

απασχόλησης 

� Εξεύρεση νέων πόρων και αναζήτηση προγραμμάτων χρηματοδότησης από την Ε.Ε. για να ενισχυθεί η 

δυνατότητα παροχής κοινωνικών υπηρεσιών προς τους Δημότες.  

� Εξεύρεση πόρων για τη συντήρηση, ανάδειξη και αξιοποίηση μνημείων 

� Συνεργασία με τοπικούς και εθνικούς φορείς ανάπτυξης του αθλητισμού και των σχετικών εγκαταστάσεων. 

� Αξιοποίηση της προνομιακής γεωγραφικής θέσης σε συνδυασμό με την ανάπτυξη κυρίως του δευτερογενή 

και τριτογενή τομέα. 

� Προώθησης της ισόρροπης ανάπτυξης μεταξύ παραγωγικών τομέων και κλάδων και ενίσχυση της πολύ-

δραστηριότητας , ώστε να αποφεύγεται η υπέρμετρη εξάρτηση της τοπικής οικονομίας από ένα τομέα ή 

κλάδο 

� Σχεδιασμένη ανάπτυξη και στήριξη της επιχειρηματικότητας και διαρκής υποστήριξης της τοπικής αγοράς για 

την βιωσιμότητα της 
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� Ορθολογική αξιοποίηση και προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, αντιμετώπιση των 

πιέσεων που δημιουργούνται ιδιαίτερα σε ότι  αφορά το υδατικό δυναμικό, τις δασικές, χορτολιβαδικές και 

γεωργικές εκτάσεις και συγχρόνως ανάδειξη της φυσιογνωμίας της περιοχής.  

� Ενίσχυση της τοπικής ανταγωνιστικότητας με αντιμετώπιση των διαρθρωτικών προβλημάτων, ενίσχυση νέων 

δραστηριοτήτων, διαφοροποίηση της οικονομίας στην περιφέρεια, αναβάθμιση προσφερόμενης ποιότητας, 

διασύνδεση μεταξύ παραγωγικών κλάδων, προώθηση του εκσυγχρονισμού και της καινοτομίας, ενσωμάτωση 

νέων τεχνολογιών, διασύνδεση των παραγωγικών κλάδων, προώθηση νεανικής και γυναικείας 

επιχειρηματικότητας.  

 

1.3.4.2. Τα κρίσιμα ζητήματα ανά δημοτική ενότητα όπως ετέθησαν κατά την εσωτερική 

διαβούλευση  

 

Δ.Ε. Αλιάρτου:  

Έλλειψη Γενικού Πολεδομικού Σχεδίου, δυσκολία βατότητας των αγροτικών δρόμων, πρόβλημα οδοστρώματος των 

δημοτικών οδών, έλλειψη ολοκληρωμένου δικτύου αποχέτευση ομβρίων υδάτων, ανάγκες αντικαταστάσεων και 

επεκτάσεων του δικτύου ύδρευσης, έλλειψη κλειστού χώρου αθλητισμού, μη προώθηση και προβολή τουριστικού 

προϊόντος, απασχόληση, δια βίου μάθηση 

 

Δ.Ε. Θεσπιέων: 

Έλλειψη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, πρόβλημα οδοστρώματος των δημοτικών οδών, δυσκολία βατότητας των 

αγροτικών δρόμων, έλλειψη ολοκληρωμένου δικτύου αποχέτευση ομβρίων υδάτων στην Τ.Κ. Νεοχωρίου και Άσκρης, 

έλλειψη ολοκληρωμένου δικτύου αποχέτευση ακαθάρτων υδάτων, ανάγκες αντικαταστάσεων και επεκτάσεων του 

δικτύου ύδρευσης, έλλειψη ολοκληρωμένου δικτύου πεζοδρομίων, μη προώθηση και προβολή τουριστικού 

προϊόντος, απασχόληση, δια βίου μάθηση 
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Κεφάλαιο 2.1ο
 

 

Στρατηγικός σχεδιασμός του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων  

&  

αναπτυξιακές προτεραιότητες     

 

 
Στην ενότητα αυτή αποτυπώνεται ο στρατηγικός σχεδιασμός, οι αναπτυξιακές 

προτεραιότητες, το όραμα , η αποστολή,  οι στρατηγικοί στόχοι και  οι κατευθυντήριες 

αρχές του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων για την περίοδο 2015 – 2019 καθώς και την 

διασύνδεση του τοπικού και περιφερειακού σχεδιασμού 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2ο: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ   

 

2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ  

 

2.1. Στρατηγικός σχεδιασμός και αναπτυξιακές προτεραιότητες  

Στην Ελλάδα ο αναπτυξιακός σχεδιασμός έχει αρχίσει να εισάγεται με σημαντική καθυστέρηση σε σχέση με τις 

άλλες χώρες. Αυτό δυστυχώς έχει δημιουργήσει τετελεσμένα και πολλά προβλήματα στις διαδικασίες,   τα οποία θα 

μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Όμως ένα σημαντικό  πλεονέκτημα  αυτής της καθυστέρησης , είναι ότι μας 

παρέχεται η δυνατότητα  διδαχής από την εμπειρία των άλλων. Μπορούν να εντοπιστούν ποια είναι τα επιτυχημένα 

παραδείγματα ανάπτυξης και τεχνολογικού διορθωτικού μετασχηματισμού άλλων περιοχών οι οποίες διαθέτουν 

παρόμοια χαρακτηριστικά με την εκάστοτε υπό μελέτη περιοχή. Πλέον αυτού, η καθυστέρηση αυτή, μας περέχει 

χρονικά την δυνατότητα να εντοπίσουμε και να εστιάσουμε σε όλα τα πιθανά σημεία, στα οποία μπορούμε να 

παρέμβουμε και να σχεδιάσουμε δράσεις, με απώτερο πάντα στόχο και όραμα την ανάπτυξη και πρόοδο του Δήμου, 

σε όλους τους τομείς, τους σχετιζόμενους με τις αρμοδιότητές του. 

Ένα στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης μπορεί να συμβάλει πραγματικά στην ανάπτυξη μιας περιοχής όταν συνδυάζει 

δημιουργικά τη διάγνωση και την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών της με ιδέες και προτάσεις οι οποίες απορρέουν 

από την υφιστάμενη εθνική και διεθνή εμπειρία και ο συνδυασμός αυτός πραγματικών δυνατοτήτων και ιδεών 

βρίσκει γόνιμο έδαφος στην τοπική κοινωνία και διοίκησης και μετατρέπεται σε όραμα και συλλογικούς στόχους. 

Η αναπτυξιακή στρατηγική από τη φύση της έχει δυναμικό χαρακτήρα καθώς στηρίζεται μεν στην κατανόηση της 

υφιστάμενης κατάστασης, αλλά η έμφαση της βρίσκεται στη δημιουργική παρέμβαση και τη δράση. Σε ένα κόσμο που 

αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς, η αναπτυξιακή στρατηγική μιας περιοχής θα πρέπει να έχει το βλέμμα στραμμένο στο 

μέλλον, να κατανοεί εγκαίρως τις νέες τάσεις και δυναμικές και να αποφεύγει την επανάπαυση στις συνταγές της 

πεπατημένης. Να αντιλαμβάνεται ότι το νέο οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον απαιτεί νέους τρόπους 

αντιμετώπισης και νέες πολιτικές. Η αναπτυξιακή στρατηγική θα πρέπει να είναι ανοιχτή σε νέες ιδέες, να τις 

ενθαρρύνει και να τις ενισχύει και να προσπαθεί να ενσωματώσει στην τοπική κοινωνία και οικονομία μηχανισμούς 

κατανόησης και διαχείρισης της αλλαγής. Η διάθεση για μάθηση, η δημιουργικότητα, η έρευνα, η εφευρετικότητα, η 

εξωστρέφεια και η αναζήτηση του καινούργιου πρέπει να είναι κεντρικά στοιχεία της στρατηγικής και να βρίσκουν την 

έκφραση τους σε μια σειρά από συγκεκριμένες αναπτυξιακές πολιτικές.  

Η αναπτυξιακή στρατηγική, για να είναι αποτελεσματική, θα πρέπει να στηρίζεται σε μια ευρύτερη κοινωνική 

συναίνεση, να διαμορφώνει στόχους και ένα όραμα για την πόλη οι οποίοι να πείθουν και να κινητοποιούν ευρύτερα 

κοινωνικά και οικονομικά την περιοχή. Για να γίνει αυτό θα πρέπει οι πολιτικές της να αποφεύγουν τη μονομέρεια και 

να προσφέρουν δυνατότητες για αναπτυξιακό μέρισμα σε όλες τις κοινωνικές και οικονομικές ομάδες. Αυτό δεν 

σημαίνει ότι θα πρέπει να αποφεύγει τις αναγκαίες τομές. Σημαίνει όμως ότι τα κόστη και τα οφέλη που θα 

προκύψουν από συγκεκριμένες πολιτικές θα πρέπει να είναι ισόρροπα κατανεμημένα και επιπλέον, αυτή η κατανομή 

θα πρέπει να είναι ορατή και μέσα στα όρια της κοινής λογικής.  
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2.1.1. Στρατηγικές του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων και αναπτυξιακές προοπτικές   

Η  στρατηγική ανάπτυξης του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιών  για την επόμενη μεσοπρόθεσμη περίοδο έρχεται να 

υπηρετήσει τις πολιτικές της αειφορίας και της βιωσιμότητας όπως αυτές εφαρμόζονται την τελευταία εικοσαετία 

στην Ευρώπη αλλά και διεθνώς. Οι αρχές της βιώσιμης πόλης και της αειφορικότητας για πρώτη φορά διατυπώθηκε 

στη σχετική έκθεση της Επιτροπής G.H. Brundtland του ΟΗΕ το 1991 «το κοινό μας μέλλον», που αποτελεί συνέχεια 

της «AGENDA 21», καθώς και του «Σχεδίου του Γιοχάνεσμπουργκ».  

Βιώσιμη ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη, η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την 

ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες. 

Οι στόχοι πολιτικής του Πλαισίου Δράσης για την Αειφόρο Αστική Ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως 

αναφέρεται στη σχετική έκθεση του 1998 αφορούν σε: 

� Ενδυνάμωση της οικονομικής ευημερίας και της απασχόλησης σε μικρά και μεγάλα αστικά κέντρα. 

� Προώθηση της ισότητας, της κοινωνικής ένταξης και της αναζωογόνησης των υποβαθμισμένων αστικών 

ζωνών 

� Προστασία και βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος τοπική και παγκόσμια αειφορία 

� Συμβολή στην καλή διακυβέρνηση των αστικών περιοχών και στην ενίσχυση του τοπικού δυναμικού 

Η στρατηγική του Δήμου αποτελεί ένα συνεκτικό σύνολο γενικών στόχων και πολιτικών δράσης, που αποσκοπούν 

στην εκπλήρωση της αποστολής και στην επίτευξη του οράματος του Δήμου. 

Για τις ανάγκες στρατηγικού σχεδιασμού και επιχειρησιακού προγραμματισμού του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων.  

Για τις ανάγκες στρατηγικού σχεδιασμού και επιχειρησιακού προγραμματισμού του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων 

απαιτείται η οριοθέτηση δύο επιπέδων λήψης αποφάσεων:  

A. Το επίπεδο Δημάρχου - Δημοτικού Συμβουλίου – Εκτελεστικής Επιτροπής, στο οποίο καθορίζεται η 

Στρατηγική καθώς και οι Γενικοί Στόχοι τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου για την πενταετία 2015-

2019 και 

B. Το επίπεδο των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, στο οποίο καταρτίζονται τα Σχέδια 

Δράσης και προσδιορίζονται οι ειδικοί στόχοι και δράσεις για την επίτευξη του καθενός από τους γενικούς 

στόχους του στρατηγικού σχεδίου του Δήμου. 

 

2.1.2. Το όραμα  

 

Η διατύπωση του αναπτυξιακού οράματος του Δήμου μας οφείλει: 

� Να συνεκτιμήσει και αξιολογήσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δήμου, τις τοπικές ανάγκες και 

προτεραιότητες και τις γενικότερες τάσεις και κατευθύνσεις στο περιφερειακό, στο εθνικό και στο 

ευρύτερο περιβάλλον. 

� Να λάβει υπόψη του την παρούσα κατάσταση, αξιοποιώντας τις δυνατότητες και ευκαιρίες που η ίδια 

οικονομική κρίση δημιουργεί, με στόχο την επίτευξη των μελλοντικών επιδιώξεων της περιοχής 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014 - 2019 

                                                                                                                      Φάση Α’  

 

 
308 

� Και να αξιοποιήσει με τον πιο βιώσιμο και αποτελεσματικό τρόπο τις τοπικές αναπτυξιακές 

δυνατότητες (ανθρώπινο και επιστημονικό δυναμικό από όλο το κοινωνικό φάσμα, πλεονεκτήματα και 

ισχυρά σημεία του Δήμου, στελεχιακό δυναμικό, δομές και περιουσία του Δήμου κλπ) 

Καθοριστικοί παράγοντες για την επίτευξη του οράματος – στρατηγικού στόχου είναι: 

� Η ειλικρινής συναίνεση και η ενεργός συμμετοχή όλων των δημοτικών παρατάξεων, στην υλοποίηση 

όσων περιλαμβάνονται στον Στρατηγικό Σχεδιασμό και στο Επιχειρησιακό Σχέδιο. 

� Η διαρκής βελτίωση της λειτουργίας και η μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας των Δημοτικών Υπηρεσιών  

Η αποστολή ενός Δήμου όπως ορίζεται από το Σύνταγμα της χώρας, τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (ΕΧΤΑ) και τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων είναι «Η διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η 

παροχή δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών για την ικανοποίηση αναγκών των κατοίκων και των τοπικών φορέων, 

με απώτερο σκοπό τη βιώσιμη αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής του» 

Συνοψίζοντας το όραμα του Δήμου αποτελεί τη συνοπτική  διατύπωση του αναπτυξιακού οράματος, οφείλει να 

συνδέει τη σημερινή πραγματικότητα και τις μελλοντικές επιδιώξεις του δήμου συνεκτιμώντας τις πραγματικές 

δυνατότητες, τις γενικότερες τάσεις και κατευθύνσεις στο παγκόσμιο,  στο ευρωπαϊκό, στο εθνικό και τοπικό 

περιβάλλον και αξιολογώντας την αναπτυξιακή δυναμική του λαμβάνοντας υπόψη επίσης και τις επιδιώξεις και 

δεσμεύσεις τις Δημοτικής Αρχής. Στο πλαίσιο αυτό το όραμα του Δήμου Αλιάρτου- Θεσπιέων είναι: 

 

 «Την εξέλιξη του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων σε ένα σύγχρονο και λειτουργικό Δήμο με ανθρώπινο πρόσωπο, 

κοινωνική ευημερία, ποιοτικό περιβάλλον, διαρκή οικονομική ανάπτυξη και υψηλά επίπεδα παιδείας, πολιτισμού, 

ασφάλειας και κοινωνικής μέριμνας, ικανός να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις»  

 

Για την υλοποίηση του ανωτέρω οράματος, ο Δήμος Αλιάρτου - Θεσπιέων εκπονεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

για τα έτη 2015 -2019, στο οποίο αναλύεται αφενός, η υφιστάμενη κατάσταση του εξωτερικού και εσωτερικού 

περιβάλλοντος του Δήμου και αφετέρου, η στρατηγική που θα εφαρμόσει ο Δήμος για την επίτευξη των Γενικών 

Στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

Το στρατηγικό σχέδιο, έχοντας μεσοπρόθεσμο χρονικά ορίζοντα, στοχεύει στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων και 

ευκαιριών του Δήμου και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και κινδύνων / περιορισμένων που εμφανίζει η 

ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων.  

Το όραμα του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων  είναι ρεαλιστικό, δυναμικό, σύνθετο, πολυλειτουργικό και 

κοινωνικά αποδεκτό. 

 

 

2.1.3. Η αποστολή 

Αποστολή του Δήμου ως σύγχρονου φορέα έκφρασης των αυτοδιοικητικών αξιών που ενσωματώνουν τις βασικές 

αρχές της εγγύτητας και τη επικουρικότητας συνοψίζεται στην παρακάτω πρόταση, όπως αυτή έχει ενσωματωθεί και 

στο θεσμικό πλαίσιο της Αυτοδιοίκησης: 
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«Η διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών για την 

ικανοποίηση αναγκών των κατοίκων και των τοπικών φορέων με απώτερο σκοπό τη βιώσιμη κοινωνική και 

οικονομική ανάπτυξη της περιοχής του».  

Αναλυτικότερα, στην αποστολή του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων περιλαμβάνονται: 

� Η διαρκής βελτίωση της καθημερινής ζωής των κατοίκων του Δήμου. 

� Η ταχεία και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των δημοτών, με την χρήση σύγχρονης τεχνολογίας, σύμφωνα 

με όσα ορίζονται στην Χάρτα Δικαιωμάτων του Δημότη. 

� Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής. 

� Η υποστήριξη της παιδείας, της δια βίου μάθησης και επιμόρφωσης, καθώς και της Επαγγελματικής 

Αποκατάστασης της Νεολαίας. 

� Η κοινωνική μέριμνα και φροντίδα προς όλους τους δημότες και επισκέπτες, με ιδιαίτερη βαρύτητα στις 

ευπαθείς ομάδες. 

� Η προστασία του χερσαίου περιβάλλοντος, του υδροφόρου ορίζοντα, καθώς και η αξιοποίηση 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). 

� Η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και παράλληλα, των αρχαιολογικών, θρησκευτικών και 

περιβαλλοντικών σημείων ενδιαφέροντος. 

� Η ασφάλεια των δημοτών και των περιουσιακών τους στοιχείων. 

� Η ομαλή ένταξη στο κοινωνικό σύνολο, ειδικών πληθυσμιακών ομάδων (ΡΟΜΑ, οικονομικοί μετανάστες 

κλπ) 

Η επίτευξη του οράματος ακολουθεί την ανάπτυξη εκείνη που ικανοποιεί τις ανάγκες του σήμερα, θέτει τα 

θεμέλια για την επόμενη γενιά και δεν θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν 

τις δικές τους ανάγκες.  

Αρχές της ανάπτυξης αυτής είναι η σύγκλιση των τριών συνιστωσών:  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
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2.1.4. Ο στόχος 

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων σχεδιάζει το πρόγραμμα στην κατεύθυνση της ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα: Στη 

Διοίκηση, στις Υπηρεσίες, στις Υποδομές, στις Παροχές, στην Παραγωγή, στον Αθλητισμό, τον Τουρισμό, στην 

Εκπαίδευσης και στον Πολιτισμό.  

Στόχος της πολιτικής ηγεσίας αλλά και του στελεχιακού δυναμικού του Δήμου είναι: 

� Η άμεση και ισότιμη ανταπόκριση στις ανάγκες και στα αιτήματα των πολιτών και η υποδειγματική και 

αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, ασκούμενη με σεβασμό στον πολίτη και διαφάνεια. 

� Η προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών και η εφαρμογή προγραμμάτων εθελοντισμού για ένα 

ευρύ φάσμα δράσεων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, υποστήριξης των ευπαθών κοινωνικών 

ομάδων, οικονομικής ανάπτυξης και διασφάλισης της κοινωνικής συνοχής. 

� Η προώθηση της χρήσης εναλλακτικών και οικολογικών μορφών ενέργειας 

� Η προώθηση της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας, η καταπολέμηση της ανεργίας και 

η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας, ειδικά στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης της εποχής 

� Η αξιοποίηση όλων των τοπικών πόρων και δυνατοτήτων 

� Η βελτίωση της αισθητικής και του επιπέδου καθαριότητας του δήμου 

� Η αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας και η ανάπτυξη μορφών δημοτικής επιχειρηματικότητας 

� Η ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου της περιοχής και η διασύνδεσή του με τον τουρισμό 

� Η αξιοποίηση χρηματοδοτήσεων από το Δήμο και την ένταξη έργων στο ΕΣΠΑ 

 

 

2.1.5. Οι κατευθυντήριες αρχές  

Για την επίτευξη του οράματος του ο Δήμος μας, έχει συντάξει ένα ολοκληρωμένο και συγκροτημένο Στρατηγικό 

Σχέδιο, το οποίο καθορίζει στόχους και βασίζεται στην αξιοποίηση των δυνατών σημείων της περιοχής, την 

εκμετάλλευση των ευκαιριών και δυνατοτήτων που αναπτύσσονται και την αντιμετώπιση των αδύνατων σημείων και 

περιορισμών και των κινδύνων – απειλών που εμφανίζει η περιοχή του Δήμου.  

Κατευθυντήριες Αρχές που αφορούν τον τρόπο προσέγγισης της αποστολής και του οράματος, τον τρόπο 

διαχείρισης των σχέσεων με τους πολίτες, τον τρόπο διοίκησης και εκτέλεσης των δραστηριοτήτων και των πόρων του 

Δήμου, στις οποίες θα βασιστεί ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων για την προσέγγιση του Οράματός του είναι μεταξύ 

άλλων, όπως παραπάνω διατυπώθηκαν και οι εξής: 

 

Ειδικότερα οι κατευθυντήριες Αρχές συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα: 
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Αντιμετώπιση ανεργίας σε τοπικό επίπεδο και προώθηση της τοπικής επιχειρηματικότητας και οικονομικής 
ανάπτυξης 

Ανάπτυξη συνεργασιών με επιχειρήσεις, οικονομικούς και λοιπούς φορείς και άλλους φορείς Τ.Α. 

Δράσεις κοινωνικής οικονομίας και καινοτομίας 

Αξιοποίηση ακαδημαϊκού και επιστημονικού δυναμικού και χρήση καινοτομιών σε δράσεις και πρωτοβουλίες 
οικονομικής ανάπτυξης 

Προώθηση έρευνας και καινοτομίας σε τοπικό επίπεδο  

Αξιοποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας και υλικοτεχνικής υποδομής του Δήμου 

Βελτίωση της οικονομικής διαχείρισης του δήμου και αξιοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων και 
ευκαιριών 

Ο
ΙΚ

Ο
Ν

Ο
Μ

ΙΑ
 

Ενίσχυση, υποστήριξη και εκσυγχρονισμός Αγροτικής & Ζωικής Παραγωγής  

Αναβάθμιση και συμπλήρωση υποδομών και προγραμμάτων – δράσεων κοινωνικής προστασίας και 

Αλληλεγγύης  

Βελτίωση κοινωνικής συνοχής με ενσωμάτωση οικονομικά ασθενέστερων πληθυσμιακών ομάδων  

Εθελοντισμός και κοινωνική προσφορά  

Αναβάθμιση και συμπλήρωση υποδομών και προγραμμάτων δράσεων Πολιτισμού Αθλητισμού – Τουρισμού 

– Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης 

Προγράμματα και δράσεις για νέους  

Βελτίωση του επιπέδου λειτουργίας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών 

Προσώπων  

Κ
Ο

ΙΝ
Ω

Ν
ΙΑ

 

Αμφίδρομη επικοινωνία και συμμετοχή των πολιτών  

Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση φυσικού περιβάλλοντος  

Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση πολιτών σε περιβαλλοντικά θέματα και εξοικονόμηση ενέργειας  

Πολεοδομικός σχεδιασμός  

Αναβαθμίσεις και αναπλάσεις των κοινόχρηστων χώρων  

Εξοικονόμηση ενέργειας και αξιοποίηση ΑΠΕ 

Αναβάθμιση αστικού πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων  

Βελτίωση υποδομών μεταφορών και προσπελασιμότητας  

Π
ΕΡ

ΙΒ
Α

Λ
Λ

Ο
Ν

 

Βελτίωση συνθηκών κυκλοφορίας, στάθμευσης και οδικής ασφάλειας  
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Ανάπτυξη καθαρών μεταφορών και μείωση ρύπανσης  

Βελτίωση και επέκταση δικτύων υποδομών  

Βελτίωση επιπέδου καθαριότητας  

 

Μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση απορριμμάτων  

 

 

2.1.6. Διασύνδεση Τοπικού και Περιφερειακού Σχεδιασμού 

Οι προκλήσεις του σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο, στην Ευρώπη και ειδικότερα στην Ελλάδα απαιτούν κοινή 

αντιμετώπιση – βασισμένη στη συνεννόηση, στη συνεργασία και στην αποφασιστικότητα, όχι μόνο μεταξύ των αρχών 

και των δημόσιων φορέων αλλά λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιωτικές παραγωγικές δυνάμεις και την κοινωνία των 

πολιτών 

Η άμβλυνση των διαφορών, των ανισοτήτων που καταγράφονται στα πλαίσια του «Καλλικρατικού» Δήμου 

Αλιάρτου – Θεσπιέων είναι ο στόχος της Δημοτικής Αρχής, ο οποίος θα επιτευχθεί μέσα από δράσεις που θα 

συνδέουν τον πρωτογενή με τον τριτογενή τομέα ενώ θα δημιουργηθούν ευκαιρίες για την αξιοποίηση των 

συγκριτικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει. 

Αντίστοιχα, η άρση των ανισοτήτων σε επίπεδο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας είναι ένα ζήτημα στο οποίο η ίδια 

η Ευρώπη εστιάζει δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα μέσα από την Πολιτική για την Περιφερειακή Ανάπτυξη που 

εξειδικεύεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να αντιμετωπίσει 

αντίστοιχα τις εθνικές διαφορές. 

Σαφώς μέσα από την στοχευόμενη ενέργεια που ισχύει για την κάθε περιφέρεια της Ευρώπης χωριστά – η Ε.Ε. 

αποσκοπεί αφενός στην μείωση των ανισοτήτων ανάμεσα στις περιφέρειες της αλλά επίσης και στη δικαιότερη 

κατανομή των πλεονεκτημάτων της κοινής αγοράς σε όλη της την επικράτεια – σε σχέση με τα κράτη – μέλη της.  

Ως εκ τούτου , η ανάδειξη και η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιφερειών και των τοπικών 

πόρων απαιτεί πολυεπίπεδο σχεδιασμό και ισχυρές σχέσεις συνάφειας και συνέργειας.  

Κρίνεται σκόπιμο, στο σημείο αυτό να τονιστεί σε επίπεδο πολιτικών στρατηγικών στόχων, η ένταξη της 

στρατηγικής του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων, στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής για την ανάπτυξη της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Αντίστοιχα, η περιφερειακή πολιτική ανάπτυξης εντάσσεται στο Εθνικό Σχεδιασμό 

Ανάπτυξης που λαμβάνεται υπόψη του τις Ευρωπαϊκές Πολιτικές.  

 Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο περιλαμβάνονται: 

i. Η διατύπωση του Οράματος της Δημοτικής Αρχής και των Κατευθυντήριων Αρχών που θα πρέπει να 

υιοθετήσει, με γνώμονα την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης 

ii. Η επιλογή της στρατηγικής που θα πρέπει να υιοθετηθεί από τη Δημοτική Αρχή μέσω του καθορισμού 

Στρατηγικών Στόχων 

iii. Η εξειδίκευση – ανάλυση των Γενικών Στόχων σε Άξονες και Μέτρα 
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2.1.7.  Προσδιορισμός της στρατηγικής  

Η συνολική προσπάθεια του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιεών  είναι η αξιοποίηση 

των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών του και η χρήση μεθόδων και διαδικασιών με τρόπο τέτοιο που να προσδώσουν 

νέα αναπτυξιακή προοπτική. Ο τρόπος αυτός συνιστάται στη λήψη καινοτόμων στρατηγικών αποφάσεων σε κάθε 

φάση υλοποίησης του σχεδιασμού, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής ανατροφοδότηση του σχεδιασμού μέσω 

διορθωτικών και βελτιωτικών κινήσεων. Για το λόγο αυτό ελήφθησαν υπόψη κατά τη διαδικασία κατάρτισης του, 

προηγούμενα σχέδια και προγράμματα και αξιοποιήθηκαν ως πληροφοριακά μέσα ενισχύοντας την σύγχρονη οπτική 

καινοτομίας και ανάπτυξης που οφείλει να έχει το Ε.Π. 

Συγχρόνως, η αναπτυξιακή στρατηγική του Δήμου, προκειμένου να είναι αποτελεσματική στηρίζεται στις αρχές: 

• Της συμβατότητας και της άμεσης συσχέτισης με το αναπτυξιακό όραμα. Δηλαδή θα πρέπει να 

περιλαμβάνει όλους εκείνους τους γενικούς στόχους, η υλοποίηση των οποίων θα οδηγήσει την περιοχή στην 

κοινωνικά επιθυμητή κατάσταση. Στην ουσία πρόκειται για τη στρατηγική εξειδίκευσης τους οράματος, μέσω 

της διατύπωσης εξειδικευμένων στόχων. 

• Της εσωτερικής συνοχής, που σημαίνει ότι οι επιμέρους στόχοι θα πρέπει να λειτουργούν συμπληρωματικά, 

χωρίς επικαλύψεις ή συγκρούσεις και αλληλοαναιρέσεις. 

• Της θεματικής εξειδίκευσης, δηλαδή του συγκεκριμένου προσανατολισμού και διακριτού περιεχομένου κάθε 

στόχου και της προώθησης ενός συγκεκριμένου τομέα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. 

• Της εφικτότητας, δηλαδή της διατύπωσης στόχων που είναι ρεαλιστικοί και υλοποιήσιμοι. 

• Της κοινωνικής αποδοχής, που σημαίνει ότι οι στρατηγικοί στόχοι θα πρέπει να είναι αποδεκτοί και να 

τυγχάνουν της κοινωνικής συναίνεσης από τους κατοίκους της περιοχής. 

• Της συνάφειας με τις νομαρχιακές, περιφερειακές, εθνικές και ευρωπαϊκές αναπτυξιακές προτεραιότητες, 

ώστε αφενός να έχουν μεγάλη πιθανότητα χρηματοδότησης και αφετέρου να συνεργούν με αυτές ώστε να 

υπάρχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. 

 

Με βάση τα παραπάνω οι στρατηγικοί στόχοι για το Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων  έχουν ως εξής: 

 

Στρατηγικός στόχος 1: Εισαγωγή και Καθιέρωση των αρχών βιώσιμης Ανάπτυξης στο σχεδιασμό των πολιτικών 

του Δήμου 

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί τη μεγάλη πρόκληση για τα επόμενα χρόνια, παρέχοντας μια μοναδική ευκαιρία 

για την υπέρβαση των αδυναμιών του παρελθόντος και για τη διασφάλιση κοινωνικής ευημερίας και υψηλής 

ποιότητας ζωής στους σημερινούς πολίτες αλλά και στις επερχόμενες γενιές. 

Ήδη, οι πολιτικές και τα προγράμματα δράσης που καταρτίζονται και με την ευκαιρία της αξιοποίησης των 

κονδυλίων των ευρωπαϊκών προγραμμάτων κινούνται σταθερά προς αυτή την κατεύθυνση. Η Στρατηγική του Δήμου 

Αλιάρτου - Θεσπιέων θα πρέπει να αποσκοπεί στο σχεδιασμό, συντονισμό και ολοκλήρωση πολιτικών εντάσσοντας τις 

σε ένα μακροπρόθεσμο και αποτελεσματικό σχεδιασμό, βασισμένο σε όρους και αρχές βιωσιμότητας. 
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Θα πρέπει να υιοθετήσει μια Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης για το σύνολο των πολιτικών και δράσεων που 

σχεδιάζει, που αποσκοπεί στην ισόρροπη εξυπηρέτηση όλων εκείνων των παραμέτρων που καθορίζουν την κοινωνική 

ευημερία σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον: 

� Την  οικονομική παράμετρο με έμφαση στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας 

και την ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων.  

� Την κοινωνική παράμετρο, με έμφαση στην καταπολέμηση της ανεργίας και την ενίσχυση της κοινωνικής 

συνοχής και αλληλεγγύης. 

� Την περιβαλλοντική παράμετρο, με έμφαση στην προστασία των φυσικών αποθεμάτων της χώρας και 

στη μείωση των πιέσεων από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. 

Ο σεβασμός και η προστασία του περιβάλλοντος, ο σεβασμός στους δημότες και στους πολίτες καθώς και η 

διατήρηση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας αποτελούν τις βασικές αρχές που λειτουργούν 

ως οδηγός για τη χάραξη της στρατηγικής για τα επόμενα χρόνια. 

 

Στρατηγικός στόχος 2: Ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας. Διαφοροποίηση του τοπικού παραγωγικού 

συστήματος με έμφαση στην Αναβάθμιση και Διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος. 

Η τόνωση της ανταγωνιστικότητας και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας είναι κύριο ζητούμενο για την 

ανάπτυξη, τη βελτίωση του εισοδήματος, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και κυρίως την αύξηση της 

απασχόλησης. Η ανάπτυξη της ποιοτικής και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας με στόχο την παραγωγική 

αναβάθμιση της περιοχής προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική 

ευαισθησία, ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας και εξωστρεφή προσανατολισμό μπορεί να αποτελέσει συγκριτικό 

πλεονέκτημα για την περιοχή. 

Η στρατηγική θέτει τις βάσεις για μια ολοκληρωμένη ενδογενή ανάπτυξη, στην οποία θα πρέπει να 

λειτουργήσουν συμπληρωματικά η βιομηχανική ζώνη , η τουριστική ζώνη από τη μία και η αγροτική ζώνη της 

ενδοχώρας από την άλλη, με σκοπό τη διάχυση των οικονομικών αποτελεσμάτων  που θα προέλθουν από μια τέτοια 

ολοκληρωμένη λειτουργία, την εξισορρόπηση των τοπικών οικονομιών και τη συγκράτηση του πληθυσμού στις 

εσωτερικές περιοχές. 

Ειδικότερα θα πρέπει ο σχεδιασμός να κινηθεί σε 3 ειδικούς στόχους: 

Την τόνωση της γεωργικής και κτηνοτροφικής δραστηριότητας της ενδοχώρας και τη διοχέτευση με 

συστηματικό τρόπο προϊόντων στην τουριστική αγορά ώστε να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο παραγωγικό 

κύκλωμα μεταξύ πρωτογενούς και τριτογενούς τομέα προσαρμοσμένο απόλυτα και με πλήρη συσχέτιση στις ανάγκες 

της τουριστικής αγοράς. 

Την ποιοτική αναβάθμιση του τουρισμού και των προσφερόμενων υπηρεσιών  με παράλληλη προσπάθεια 

επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου και την ύπαρξη σοβαρής και υπεύθυνης πολιτιστικής κίνησης ως αντίρροπης 

δύναμης στις αρνητικές συνέπειες του τουρισμού 

Την τουριστική ροή προς το εσωτερικό του Δήμου με έμφαση στην ανάπτυξη μορφών ορεινού και εναλλακτικού 

τουρισμού ή και μικτής μορφής που ο δήμος μπορεί να προωθήσει αποτελεσματικά. Στην προσπάθεια αυτή θα 

πρέπει να αξιοποιηθούν φυσικά τοπία αλλά και παραδοσιακά και ιστορικά μνημεία της ενδοχώρας.  
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Στρατηγικός στόχος 3: Ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής  

Η ανάγκη προστασίας της βιοποικιλότητας προκύπτει και από την αρχή της πρόληψης λόγω της περιπλοκότητας των 

αλληλεπιδράσεων των οικοσυστημάτων με τους πόρους που είναι απαραίτητοι για την ανθρώπινη επιβίωση. Τα 

τελευταία χρόνια έχει εκτιμηθεί μέγιστη οικονομική αξία των «δωρεάν» υπηρεσιών και αγαθών που προσφέρουν τα 

φυσικά οικοσυστήματα στις ανθρώπινες κοινωνίες.  

Το πλούσιο φυσικό και πολιτιστικό υπόβαθρο του διευρυμένου καλλικρατικού δήμου, όπως αυτό παρουσιάστηκες 

εκτενώς στο πρώτο κεφάλαιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος, πόροι οι οποίοι δεν έχουν πληγεί από τις μέχρι 

σήμερα ανθρωπογενείς παρεμβάσεις, δημιουργούν προϋποθέσεις για διεύρυνση, εμπλουτισμό και διαφοροποίηση 

κυρίως του τουριστικού προϊόντος, αλλά και την εν γένει αύξηση της ανταγωνιστικότητας της περιοχής. Ο δήμος 

χαρακτηρίζεται από ποικίλα τοπία φυσικού κάλλους, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν πόλο προσέλκυσης 

τουριστών ειδικού ενδιαφέροντος, αναπτύσσοντας νέες μορφές πολιτιστικού, θρησκευτικού και περιβαλλοντικού 

(πεζοπορικός, φυσιολατρικός) τουρισμός στον οποίο πρέπει να δοθεί έμφαση, και του οποίου κύριος στόχος είναι η 

σύνδεση των στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος με την γεωλογική κληρονομιά, τα πολιτιστικά μνημεία και τις 

παραδόσεις του Δήμου.  

 

Στρατηγικός στόχος 4: Αναβάθμιση της Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου 

Η εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων και των νομικών του προσώπων, θα πρέπει να βελτιωθεί και 

να συμβάλει μέσω του ρόλου του σαν οργανισμός στη βελτίωση της συνολικής ευημερίας και ποιότητας ζωής των 

πολιτών, αλλά και στην ενίσχυση της χωρικής και κοινωνικής συνοχής. Η επιθυμητή μελλοντική κατάσταση αφορά στη 

δημιουργία ενός αποτελεσματικού και αποδοτικού δήμου, εξωστρεφή και ικανού να αναπτύσσει συνεργασίες και με 

άλλους φορείς σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες, συστηματικές και διαφανείς 

διαδικασίες προγραμματισμού και λειτουργίας, καθώς επίσης και με εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονη 

υλικοτεχνική υποδομή.  
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2.2. Χρηματοδοτικά εργαλεία 

 Η στρατηγική του Επιχειρησιακού Προγράμματος, διαμορφώθηκε λαμβάνοντας 

υπόψη τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, τις 

προτεραιότητες της Στρατηγικής  «ΕΥΡΩΠΗ 2020», τις διατάξεις του Κοινού 

Στρατηγικού Πλαισίου (ΚΣΠ), το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (ΕΣΠΑ 2014 – 2020), το 

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ) και την εθνική στρατηγική για την 

κοινωνική ένταξη. Παρουσιάζει υψηλό βαθμό συσχέτισης με τους γενικούς και 

ειδικούς στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και ειδικότερα με τις παρεμβάσεις: 

• Στο επίπεδο της οικονομίας, τόσο με το στόχο της «Έξυπνης Ανάπτυξης» (Smart growth) όσο και με τον στόχο 

της «Διατηρήσιμης Ανάπτυξης» (Sustainable growth). 

• Στο επίπεδο των υποδομών και περιβάλλοντος, με τον στόχο της «Διατηρήσιμης Ανάπτυξης» (Sustainable 

growth) 

• Στο επίπεδο του κοινωνικού τομέα, με στόχο της «Ανάπτυξης χωρίς Αποκλεισμούς» (inclusive growth) 

Μια σύντομη περιγραφή των χρηματοδοτικών εργαλείων / προγραμμάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

την επίτευξη των στόχων του Δήμου, παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

 2.2.1.Νέο ΕΣΠΑ 2014 - 2020 

 Αναλυτικά τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ έχουν ως εξής: 

1. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (2014 – 2020), προϋπολογισμού 

3.646.378.290,00 €. Στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της 

εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και 

η αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. 

2. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», προϋπολογισμού 3.550.487.733,00 σύν 

783.429.680 € που εκχωρούνται στις Περιφέρειες. Οι στόχοι του Προγράμματος στον τομέα των μεταφορά 

συνίστανται στην προώθηση της ολοκλήρωσης των βασικών υποδομών (οδικών, σιδηροδρομικών, λιμένων, 

αεροδρομίων), την προώθηση των συνδυασμένων μεταφορών και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος 

Μεταφορών, τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, καθώς και την ανάπτυξη βιώσιμων και οικολογικών αστικών 

μεταφορών (αστικών μέσων σταθερής τροχιάς). Στον τομέα του περιβάλλοντος οι στόχοι συνίστανται στην 

προστασία και αξιοποίηση του περιβάλλοντος, τη διευκόλυνση της προσέλκυσης επενδύσεων και την παροχή 

ευκαιριών άσκησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στον ίδιο τον τομέα του Περιβάλλοντος». 

3. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»,  προϋπολογισμού 

1.933.409.509,00 € συν 171.517.029,00€ που αφορά στην Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων. 

Περιλαμβάνει ολοκληρωμένες πολιτικές για τη στήριξη της δημιουργίας βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, την 

προώθηση της ενεργητικής ένταξης στην αγορά εργασίας συμπεριλαμβανομένης της ένταξης των ευάλωτων 

κοινωνικά ομάδων, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, την 

ισχυροποίηση της σύνδεσης της εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης με την αγορά εργασίας.  
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4. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα», προϋπολογισμού 377.228.417,00 €. Το Πρόγραμμα θα συμβάλλει στην 

εθνική προσπάθεια, προκειμένου , η Δημόσια Διοίκηση στην Ελλάδα να καταστεί συνεκτική, καλά 

συντονισμένη, ευέλικτη, εξωστρεφής και προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα, αποκαθιστώντας τη σχέση 

εμπιστοσύνης του κράτους με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, παρέχοντας υπηρεσίες επικεντρωμένες στον 

πολίτη και συνεχώς αναβαθμιζόμενες.  

5. «Τεχνική Βοήθεια» προϋπολογισμού 317.612.063,00 €. Στοχεύει στην υποστήριξη της λειτουργίας και της 

εφαρμογής όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και 

το Ταμείο Συνοχής. 

6. «Αγροτική Ανάπτυξη», προϋπολογισμού 4.223.960.793,00 €. Στοχεύει στην ανάπτυξη και βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας του αγροτικού χώρου, στη μετάβαση σε ένα ισχυρό, αειφόρο αγρο-διατροφικό σύστημα 

και στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των αγροτικών περιοχών.  

7. «Αλιεία και Θάλασσα» προϋπολογισμού 788.777.914,00 €. Αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, στη διατήρηση και 

προστασία του περιβάλλοντος και στην προώθηση της αποδοτικής  χρήσης των πόρων.  

Τα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ), ένα για κάθε μια από τις ελληνικές Περιφέρειες, έχουν 

συνολικό προϋπολογισμό5.278.614.122,00 € (περιλαμβάνονται οι εκχωρήσεις που αναφέρονται παραπάνω). Οι 

Περιφέρειες θα διαχειριστούν το 35% των πόρων του νέου ΕΣΠΑ. 

Στα κονδύλια του ΕΣΠΑ προστίθενται: 

� Οι πόροι του CEF (Συνδέοντας την Ευρώπη), περίπου 580 εκ €, από το Ταμείο Συνοχής που διαχειρίζονται 

κεντρικά από την Ε.Ε. αλλά αποκλειστικά για έργα που θα προτείνει η χώρα. 

� Οι πόροι για τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (231,6 εκ €) 

� Οι πόροι του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τους απόρους (FEAD) που διαχειρίζεται η χώρα περίπου 281 εκ. € 

Έτσι το συνολικό πόσο της Ενωσιακής Συνδρομής για την περίοδο 

2014 – 2020 διαμορφώνεται σε 20,98 δις €. Ειδικότερα για την 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας το σύνολο της Κοινοτικής Συνδρομής για 

την περίοδο 2014 – 2020 ανέρχεται στο ποσό 95.026.212 €. 
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Πηγή: Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας 
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2.2.2.Πράσινο Ταμείο  

 Σκοπός του Πράσινου Ταμείου είναι η καθιέρωση ενός ολοκληρωμένου συστήματος 

χρηματοδότησης περιβαλλοντικών παρεμβάσεων, με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης 

μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος και την αποτελεσματική και διαφανή διαχείριση 

των πόρων για την αναβάθμιση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση 

της Κλιματικής Αλλαγής. 

Οι ενδεικτικοί άξονες για τις δράσεις χρηματοδότησης του Πράσινου Ταμείου 

αποτελούν η βιοποικιλότητα, οι δασικές εκτάσεις, η προστασία υδάτων – εδάφους, η 

αντιμετώπιση σοβαρών περιβαλλοντικών προβλημάτων, η πρόληψη, προστασία και ρύθμιση του χωρικού 

σχεδιασμού, η αστική αναζωογόνηση, η ενίσχυση των ΑΠΕ, η εξοικονόμηση ενέργειας.  

Πόροι του Πράσινου Ταμείου είναι: α) Πράσινοι Πόροι (πόροι ΕΤΕΡΠΣ), Ειδικού Φορέα Δασών, πόροι Ταμείου 

Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου, εισφορές διανομέων ενέργειας, των διαχειριστών δικτύων διανομής και των 

επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ενέργειας, άλλα τέλη και ειδικά πρόστιμα), β) χρηματοδοτήσεις από προγράμματα 

και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνείς οργανισμούς, γ) κέρδη, τόκοι ή άλλα έσοδα που προέρχονται 

από τη συμμετοχή του Πράσινου Ταμείου σε άλλα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, δ) χορηγίες και δωρεές από 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ε) έσοδα από τη διαχείριση, εκμετάλλευση και αξιοποίηση 

της κινητής και ακίνητης περιουσίας του, στ) επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και χρηματοδοτήσεις 

από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και κάθε άλλο έσοδο από νόμιμη αιτία.  

 

2.2.3.Ευρωπαϊκά Προγράμματα   

 

HORIZON 2020 

 Το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

χρηματοδότηση δράσεων έρευνας και καινοτομίας για την 

επταετία 2014 – 2020 (“Ορίζοντας 2020”), συνολικού ύψους 

79,4 δις €, υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ως μέρος του προϋπολογισμού 

της Ε.Ε. για την επερχόμενη προγραμματική περίοδο.  

Ο «Ορίζοντας 2020» αποτελεί το μεγαλύτερο ενιαίο πρόγραμμα χρηματοδότησης της έρευνας παγκοσμίως και 

ως εκ τούτου εκτιμάται ότι θέτει σε μεγάλο βαθμό την ατζέντα της έρευνας στην Ευρώπη και διεθνώς για την επόμενη 

επταετία. Σημειώνεται ωστόσο ότι η χρηματοδότηση της Ε.Ε. είναι κατά πολύ μικρότερη από τους πόρους που 

δαπανούν τα κράτη – μέλη μέσω των εθνικών προϋπολογισμών για έρευνα και καινοτομία. Ενδεικτικά, μόνο η 

Γερμανία για το 2011 δαπάνησε περίπου 75 δις € - σε δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες, όσα περίπου θα δαπανήσει η 

Ε.Ε. για ολόκληρη την επταετία 2014 -2020.  

Βασικοί στόχοι του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» είναι: 

� Να δώσει απάντηση στην οικονομική κρίση, επενδύοντας στη δημιουργία θέσεων εργασίας και 

ανάπτυξης 
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� Να δώσει λύσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ε.Ε. και στις ανησυχίες των ευρωπαίων πολιτών 

για τη διαβίωσή τους, την ασφάλεια, την ποιότητα ζωής τους και το περιβάλλον 

� Να ενισχύσει την παγκόσμια θέση της Ε.Ε. στους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας και της τεχνολογίας 

Η κύρια αλλαγή που φέρνει ο «Ορίζοντας 2020» σε σχέση με τα προηγούμενα αντίστοιχα προγράμματα (7ο 

Πρόγραμμα – Πλαίσιο FP7 κλπ) είναι ότι για πρώτη φορά συνδέεται η έρευνα με την καινοτομία, σε μια 

προσπάθεια να μετατραπεί η εξαιρετικής ποιότητας επιστημονική έρευνα που διεξάγεται στα εργαστήρια σε 

καινοτόμες υπηρεσίες και προϊόντα που θα αλλάξουν προς το καλύτερο τις ζωές των Ευρωπαίων Πολιτών. 

Ταυτόχρονα, προβλέπεται η απλοποίηση των διαδικασιών συμμετοχής στα διάφορα προγράμματα για 

επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας και στις οποίες αναμένεται να 

δοθούν πάνω από 3 δις €. 

Η δομή του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» στηρίζεται στο τρίπτυχο: 

 «Επιστημονική αριστεία»: δηλαδή επιστημονική έρευνα παγκοσμίου επιπέδου που θα οδηγήσει στις 

τεχνολογίες του μέλλοντος και προσέλκυση στην Ε.Ε. των καλύτερων επιστημόνων στον κόσμο.  

 «Βιομηχανική Υπεροχή»: δηλαδή στρατηγική επένδυση σε τεχνολογίες – κλειδιά όπως η νανοτεχνολογία 

και η μικροηλεκτρονική, συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και δημιουργία καινοτόμων μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας που θα στηρίξουν την ανάπτυξη της Ε.Ε. 

 «Κοινωνικές προκλήσεις»: δηλαδή στράτευση της επιστημονικής έρευνας πίσω από τις προκλήσεις που 

αντιμετωπίζει τη Ε.Ε., όπως είναι η γήρανση του πληθυσμού, η εξάντληση των ενεργειακών πόρων, η 

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, και η μετατροπή της επιστημονικής γνώσης σε εφαρμοσμένες 

λύσεις για τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών.   

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΟΕΣ) 

Με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

5ης Ιουλίου 2006 για τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ), όπως τροποποιήθηκε 

από τον Κανονισμό (ΕΕ) 1302/2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 

για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ), θεσπίστηκαν οι Ευρωπαϊκοί Όμιλοι 

Εδαφικής Συνεργασίας, δυνάμει του άρθρου 175 εδαφ. Γ της ΣΛΕΕ, το οποίο προβλέπει ειδικές 

δράσεις προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής 

συνοχής. Μέλη του ΕΟΕΣ μπορούν να γίνουν οι ακόλουθες νομικές οντότητες που βρίσκονται 

στο έδαφος τουλάχιστον δύο (2) κρατών – μελών: 

� Κράτη μέλη ή αρχές σε εθνικό επίπεδο 

� Περιφέρειες 

� Δήμοι 

� Δημόσιες Επιχειρήσεις Ιδιωτικού Δικαίου (της οδηγίας 2004/17/ΕΚ) 

� Επιχειρήσεις στις οποίες έχει ανατεθεί η παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος 

� Εθνικές, περιφερειακές, τοπικές αρχές ή οργανισμοί ή δημόσιες επιχειρήσεις Τρίτων Χωρών 
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Η συμμετοχή των φορέων της προηγούμενης παραγράφου σε ΕΟΕΣ εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργείου 

Εσωτερικών, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής για τις διεθνής συνεργασίες των ΟΤΑ. Οι καταστατικοί 

σκοποί του ΕΟΕΣ συνίστανται στην παραγωγή της εδαφικής συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης μίας ή 

περισσοτέρων συνιστωσών τα διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας μεταξύ των μελών του, 

για την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην άρση των 

εμποδίων στην εσωτερική αγορά με την υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής. 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE 2014 - 2020 

 Το πρόγραμμα LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 

το περιβάλλον. Το LIFE συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη και στην επίτευξη των 

σκοπών και στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020, στηρίζει την εφαρμογή του 7ου 

Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον και άλλες στρατηγικές και σχέδια της 

Ε.Ε. για το  περιβάλλον και για το κλίμα. Μέσω του προγράμματος LIFE 

χρηματοδοτούνται μέτρα και έργα με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία για τα Κ – Μ.  

Ο νέος κανονισμός LIFE δημοσιεύτηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2013 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

Στο πρόγραμμα LIFE για την επόμενη περίοδο χρηματοδότησης 2014 – 2020, καθιερώνονται δυο 

υποπρογράμματα, το πρώτο για το Περιβάλλον και το δεύτερο για την Κλιματική Δράση. 

Ο προϋπολογισμός για την περίοδο αυτή ανέρχεται σε 3,4 δις € 

Το σκέλος «Περιβάλλον» του νέου Προγράμματος (75% του προϋπολογισμού) καλύπτει τρεις 

τομείς προτεραιότητας: 

� Περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων 

� Φύση και βιοποικιλότητα  

� Περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση και το σκέλος «Δράση για το κλίμα» (25% του 

προϋπολογισμού) καλύπτει: 

o Μετριασμό της κλιματικής αλλαγής 

o Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 

o Κλιματική διακυβέρνηση και πληροφόρηση.  

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 2014 – 2020» 

Το ευρωπαϊκό ανταγωνιστικό πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες 

2014 – 2020», που θεσπίστηκε με τον Κανονισμό (Ε.Ε.) 390/2014 του 

Συμβουλίου της 14ης Απριλίου 2014, είναι ένα σημαντικό μέσο που 

αποσκοπεί να  ενθαρρύνει τα 500 εκατομμύρια κατοίκους της Ένωσης να 

διαδραματίσουν μεγαλύτερο ρόλο στην ανάπτυξης της Ένωσης. Με τη 

χρηματοδότηση προγραμμάτων και δραστηριοτήτων στις οποίες μπορούν 
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να συμμετάσχουν οι πολίτες, το πρόγραμμα προωθεί την κοινή ιστορία και τις αξίες της Ευρώπης και ενθαρρύνει μια 

αίσθηση κυριότητας για τον τρόπο με τον οποίον αναπτύσσεται η Ένωση. 

Στο πλαίσιο του γενικού στόχου της στενότερης επαφής της Ένωσης με του Πολίτες, οι γενικοί στόχοι του 

προγράμματος είναι οι εξής: 

� Να βοηθήσει τους πολίτες να κατανοήσουν την Ένωση, την ιστορία και την πολυμορφία της 

� Να προωθήσει την ευρωπαϊκή ιθαγένεια και να βελτιώσει τις συνθήκες για τη συμμετοχή των πολιτών στις 

δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά, σε επίπεδο ένωσης. 

 

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε δύο σκέλη και σε μια οριζόντια δράση: 

Α) Σκέλος 1, Ευρωπαϊκή μνήμη: Αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη μνήμη, την κοινή ιστορία, 

καθώς και τις αξίες και το στόχο της Ένωσης 

Β) Σκέλος 2, Συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά: Ενθάρρυνση της συμμετοχής των 

πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά σε ενωσιακό επίπεδο. 

 

Τα μέτρα σε αυτό το σκέλος είναι τα εξής: 

• Αδελφοποίηση πόλεων 

• Δίκτυο πόλεων  

• Έργα της κοινωνίας των πολιτών 

Ωστόσο, εκτός των άλλων, οι δήμοι δύνανται να αναζητήσουν πόρους και σε άλλα προγράμματα. Τα κυριότερα 

ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα της Ε.Ε. για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014 – 2020 

παρατίθενται στο κάτωθι πίνακα: 

 

Πίνακας 54: Ευρωπαϊκά Προγράμματα και αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις  

Τίτλοι Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων  
Συνολικός 

Προϋπολογισμός 
(εκ. €) 

Ιστότοποι Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

Συνδέοντας την Ευρώπη (Δ.Σ.Ε) 

(Έργα στους τομείς των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών 

και της ενέργειας) 

21.936,76 

http://ec.europa.eu/transport/themes/in

frastructure/index_en,htm# (mobility and 

transport sectors) 

http://ec.europa.eu/energy/mff/facility/c

onnecting_europa_en.htm (energy 

sector)  

http://ec.europa.eu/digital-

agenda/en/connecting-europe-facility 

(digital agenda)   

Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των ΜΜΕ 

(COSME) 
2.298,24 

Http://ec.europa.eu/enterprise/intitative

s/cosme/  
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Erasmus+ (Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Νεολαία και 

Αθλητισμός) 
14.774,52 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmu

s-plus/index_en.htm  

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 (Έρευνα και Καινοτομία) 79.401,83 
http://ec.europa.eu/programmes/horizo

n2020/  

Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία (EaSI) 919,47 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catld

=89&langld=en&newsld=1093&furtherNe

ws=yes  

Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή (Life+) 3.456,66 
http://ec.europa.eu/environment/life/ind

ex.htm  

Ταμείο για το Άσυλο, τη Μετανάστευση και την Ένταξη 3.137,42 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?gid=1402495136900&u

ri=CELEX:32014R0516  

Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας  223,78 
http://ec.europa.eu/echo/funding/financi

al_instrument_en.htm  

Πρόγραμμα για τους Καταναλωτές  188,83 

http://ec.europa.eu/consumers/strategy-

programme/financial-

programme/index_en.htm 

Δημιουργική Ευρώπη (Πολιτισμός) 1.462,72 
http://ec.europa.eu/programmes/creativ

e-europa/index_en.htm  

Ευρώπη για τους Πολίτες (Αδελφοποιήσεις και Δίκτυα 

Πόλεων, ευρωπαϊκή μνήμη) 
185,47 

http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-

citizens_en  

3ο Πρόγραμμα για την Υγεία  449,39 
http://ec.europa.eu/health/programme/

policy/index_en.htm  

Ταμείο για την Εσωτερική Ασφάλεια  3.764,23 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.

150.01.0143.01.ENG  

 

 

2.2.4.Διαπεριφερειακά Προγράμματα    

 

INTERREG IVC 

Ο Στρατηγικός Στόχος του προγράμματος καθορίζεται ως η: 

� Βελτίωση, μέσω της διαπεριφερειακής συνεργασίας, της αποτελεσματικότητας των πολιτικών περιφερειακής 

ανάπτυξης στους τομείς της καινοτομίας, της οικονομίας, της γνώσης, του περιβάλλοντος και πρόληψης 

κινδύνου, καθώς και ο οικονομικός εκσυγχρονισμός και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης.  

Με ειδικούς Θεματικούς Στόχους τη: 
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� Βελτίωση των περιφερειακών και τοπικών πολιτικών στον τομέα της καινοτομίας και της οικονομίας της 

γνώσης, αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στην περιφερειακή προοπτική για έρευνα και τεχνολογική 

ανάπτυξη. Υποστήριξη της επιχειρηματικότητας των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), στήριξη για 

την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και των πρωτοβουλιών καινοτομίας, προώθηση της χρήση των Τεχνολογιών 

Πληροφορία και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), υποστήριξη στην απασχόληση, το ανθρώπινο κεφάλαιο και την 

εκπαίδευση.  

� Βελτίωση των περιφερειακών και τοπικών πολιτικών στον τομέα του Περιβάλλοντος και πρόληψη των 

κινδύνων. Συγκεκριμένα, οι δράσεις του συγκεκριμένου στόχου αφορούν την πρόληψη και διαχείριση των 

φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων, τηλεδιαχείριση των υδάτων και των ακτών, τη διαχείριση των 

αποβλήτων, της βιοποικιλότητας, τη διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς, τη βελτίωση της ενεργειακής 

απόδοσης, χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη διαχείριση καθαρών και βιώσιμων δημόσιων 

συγκοινωνιών και τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

 

 

2.2.5.Δίκτυα     

 

INTERACT  

Η Ελλάδα συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο INTERACT 2007-2013,στο οποίο 

συμμετέχουν όλα τα κράτη της Ε.Ε., η Νορβηγία και η Ελβετία. 

Ο Στρατηγικός Στόχος του προγράμματος καθορίζεται ως η: 

� Προώθηση της ορθής διακυβέρνησης των κοινοτικών προγραμμάτων που χρηματοδοτεί το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) τα οποία εμπίπτουν στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εδαφικής 

συνεργασίας.  

Με επιμέρους στόχους τη: 

� Διασφάλιση και την αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων εδαφικής 

συνεργασίας και των έργων που σχετίζονται με συγκεκριμένους γεωγραφικούς χώρους ή θεματικά πεδία και  

� Διασφάλιση της ποιότητας και την απόκτηση τεχνογνωσίας από τη διασυνοριακή, διακρατική και 

διαπεριφερειακή συνεργασία. 

Για την υλοποίηση του προγράμματος έχουν τεθεί ως Άξονες προτεραιότητας: 

1. Ανάπτυξη και Παροχή υπηρεσιών: Παραγωγή, παροχή και διάδοση των υπηρεσιών και των προϊόντων 

που βασίζονται στις βέλτιστες πρακτικές, γνώσεις και εμπειρίες των φορέων που εργάζονται για την 

εδαφική συνεργασία.  

2. Τεχνική Βοήθεια: Υποστήριξη της συνολικής διαχείρισης και της ομαλής υλοποίησης του Προγράμματος. 

Η χρηματοδότηση του προγράμματος από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ανέρχεται σε 

περίπου 34 εκ. €.  
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EPSON (Δίκτυο Παρακολούθησης Χωρικού Σχεδιασμού)  

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την κοινοτική στήριξη για όλα τα κράτη 

μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εδαφικής 

Συνεργασίας. Τα επιλέξιμα κράτη μέλη είναι τα παρακάτω: Αυστρία, 

Βέλγιο, Βουλγαρία, Κύπρος, Τσέχικη Δημοκρατία, Δανία, Εσθονία, 

Φιλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, 

Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, 

Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο.  

Ο βασικό Στρατηγικός Στόχος του προγράμματος καθορίζεται ως η: 

� Υποστήριξη της ανάπτυξης πολιτικής σε σχέση με το στόχο της εδαφικής συνοχής και αρμονική ανάπτυξη 

του ευρωπαϊκού εδάφους με την παροχή συγκρίσιμων πληροφοριών, στοιχείων, αναλύσεων και 

σεναρίων για την εδαφική δυναμική και την εμφάνιση του εδαφικού κεφαλαίου και δυνατότητες για την 

ανάπτυξη των περιφερειών και των ευρύτερων περιοχών συμβάλλοντας στην ευρωπαϊκή 

ανταγωνιστικότητα, την εδαφική συνεργασία και τη βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη.  

Ειδικοί Στρατηγικοί Στόχοι είναι οι:  

� Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της περιφερειακής πολιτικής με δράσεις όπως μελέτες, συλλογή 

δεδομένων, ανάπτυξη δεικτών, παρακολούθηση και ανάλυση των εδαφικών τάσεων ανάπτυξης και 

βελτίωση των συνεργιών και της προστιθέμενης αξίας από την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης 

προσέγγισης για την εδαφική ανάπτυξη και τον συντονισμό μεταξύ των τομεακών πολιτικών 

� Χρήση αποδεικτών στοιχείων σχετικών με τα θέματα της ζήτησης της πολιτικής που σχετίζεται με την 

ευρωπαϊκή στρατηγική καθοδήγηση για την ανάπτυξη και την εδαφική συνοχή και την αστική διάσταση. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι περίπου 45 εκ. €, εκ των οποίων 34 εκ € από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).  

 

URBACT (Αειφόρος  Αστική Ανάπτυξη) 

Το πρόγραμμα URBACT είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα 

ανταλλαγής γνώσεων και εκμάθησης με στόχο τη βιώσιμη 

αστική ανάπτυξη.  

Το URBACT παρέχει τη δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ 

των πόλεων για την εξεύρεση λύσεων σε μείζονα αστικά 

θέματα, επιβεβαιώνοντας τον πρωταρχικό ρόλο που κατέχουν οι πόλεις στην αντιμετώπιση ολοένα και πιο σύνθετων 

κοινωνικών αλλαγών. Το URBACT βοηθά τις πόλεις στη διαμόρφωση ρεαλιστικών, πρωτοποριακών και βιώσιμων 

λύσεων, οι οποίες ενσωματώνουν την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση της αστικής ανάπτυξης. 

Μέσω του URBACT,οι πόλεις ανταλλάσσουν καλές πρακτικές και εμπειρίες που έχουν συσσωρευτεί από όλους 

τους εμπλεκόμενους σε θέματα αστικής πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο URBACT συμμετέχουν 290 πόλεις 

διαφορετικού μεγέθους, σε συνεργασία με Τοπικές Ομάδες Στήριξής τους, από 29 χώρες. Στην παρούσα φάση 

υλοποιούνται 37 έργα με 5.000 ενεργούς συμμετέχοντες από Περιφέρειες σύγκλισης και ανταγωνιστικότητας.  

Το URBACT χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ καθώς και από τα Κράτη – Μέλη.  
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2.2.6.Πρωτοβουλίες     

 

JASPERS 

 Η Πρωτοβουλία JASPERS (Κοινή Βοήθεια για τη στήριξη σχεδίων στις 

ευρωπαϊκές περιφέρειες), είναι μια νέα εταιρική σχέση τεχνικής βοήθειας 

μεταξύ της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της 

Ευρωπαϊκής Τράπεζας προς τα κράτη μέλη προκειμένου να προετοιμάσουν 

μεγάλα αναπτυξιακά προγράμματα, με υψηλό προϋπολογισμό. Ενδεικτικοί 

τομείς προγραμμάτων που μπορούν να λάβουν στήριξη είναι το περιβάλλον, οι μεταφορές, η αστική ανάπτυξη, ο 

τουρισμός, η υγεία, εκπαίδευση κ.α. 

 

JEREMIE  

 Η Πρωτοβουλία JEREMIE (Κοινή Ευρωπαϊκή Πόροι για τις Μικρο – Μεσαίες 

Επιχειρήσεις) απευθύνεται στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) της Ε.Ε. και 

σαν κύριο στόχο έχει να διευκολύνει την πρόσβασή στους στη χρηματοδότηση, 

και ειδικότερα σε κεφάλαια μέσω δανείων (Loans), επιχειρηματικών 

συμμετοχών (venture capital), εγγυήσεων, μικροπιστώσεων κλπ, ώστε να υποστηριχθεί η επιχειρηματικότητα και κατ’ 

επέκταση η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση.  

 

JESSICA 

 Η Πρωτοβουλία JESSICA (Κοινοί Ευρωπαϊκοί Πόροι για 

Αειφόρες Επενδύσεις στα Αστικά Κέντρα – Joint European Support 

for Sustainable Investment in City Areas) είναι μια πρωτοβουλία η 

οποία αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε συνεργασία με την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Έχει σαν 

στόχο να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για τη χρηματοδότηση σχεδίων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης συνδυάζοντας 

επιχορηγήσεις και δάνεια. Ειδικότερα, η JESSICA στοχεύει στην κινητοποίηση κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση 

Ολοκληρωμένων δράσεων αστική ανάπτυξης με πιλοτικά προγράμματα (Ολοκληρωμένα Σχέδια Αστικής Ανάπτυξης). 

Απώτερος στόχος είναι η ανάπτυξη των αστικών κέντρων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Οι κανόνες 

επιλεξιμότητας δαπανών του JESSICA είναι οι ίδιοι με εκείνους που ισχύουν για τη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων, 

ενώ λαμβάνουν επίσης υπόψη τους τυχόν ειδικούς περιορισμού που υφίστανται σε εθνικό επίπεδο από τους άξονες 

προτεραιότητας των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συνεισφέρουν πόρους στο JESSICA 

 

ELENA 

 Το ELENA είναι ένα ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό μέσο, το οποίο 

στοχεύει να παρέχει τεχνική βοήθεια στις περιφερειακές και τοπικές 

αρχές για την επιτάχυνση των επενδυτικών προγραμμάτων τους, στους τομείς  
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• Της ενεργειακής Απόδοσης 

• Των ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

• Των Βιώσιμων Μέσων Μεταφοράς 

Υλοποιείται από την Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία με την 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ), χρησιμοποιώντας οικονομικούς πόρους από το πρόγραμμα Ευφυής 

Ενέργεια – Ευρώπη (ΙΕΕ). 

Το ELENA χρηματοδοτεί μέχρι και το 90% των δράσεων που απαιτούνται για την ωρίμανση του έργου. 

Χρηματοδοτεί μόνο την τεχνική υποστήριξη. Τα επενδυτικά προγράμματα θα πρέπει να υλοποιηθούν μέσω 

άλλων μέσων (π.χ. Δάνεια, Ίδιοι Πόροι, διαρθρωτικά ταμεία κλπ). Δικαιούχοι είναι οι τοικές και περιφερειακές 

αρχές. Μέγιστη διάρκεια ενός έργου που θα χρηματοδοτηθεί από το ELENA είναι τρία χρόνια. Προϋπόθεση είναι 

η οικονομική και τεχνική οικανότητα του φορέα να εκτελέσει και να ολοκληρώσει το έργο. Αναμενόμενη 

συμβολή στην επιτεύξη των στόχων «20 – 20 – 20» και του Σχεδίου Δράσης στα πλαίσια του 

ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ. Το ύψος της επένδυσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 25 

φορές του ύψους της αιτούμενης Τεχνικής Βοήθειας από το ELENA. Σε περίπτωση μη επίτευξης 

του στόχου αυτού η ΕΙΒ θα ζητήσει από τον δικαιούχο να επιστρέψει μέρος ή ακόμα και το 

σύνολο της χρηματοδότησης.  Επιλέξιμες δαπάνες για το ELENA είναι αυτές που είναι αναγκαίες για την 

προετοιμασία, εφαρμογή και τη χρηματοδότηση ενός επενδυτικού προγράμματος.  

Για την Ελλάδα η υποβολή της αίτησης μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με την υποστήριξη της ΠΕΤΑ Α.Ε. 

 

 

2.2.7. Συμπράξεις Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.)     

Η συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) 

συνιστούν μια νέα δυνατότητα στον τομέα της δημιουργίας 

υποδομών και της παροχής υπηρεσιών του Δημοσίου. 

Ωστόσο, παρά τις αρχικές προσδοκίες του Υπουργείου 

Οικονομικών ότι οι ΣΔΙΤ, θα δώσουν σημαντική ώθηση στην 

ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας τα επόμενα χρόνια, προσφέροντας στο Δημόσιο τη δυνατότητα να 

αξιοποίηση τα πλέον σύγχρονα μέσα για την παροχή δημόσιων αγαθώς προς τους πολίτες, στην πράξη τα μέχρι τώρα 

αποτελέσματα είναι πενιχρά. Γενικά, ο Ιδιωτικός τομέας είναι διστακτικός στην επένδυση σχετικών πόρων, ιδιαίτερα 

στην περιφέρεια της χώρας όπου δεν υπάρχει η αναγκαία και κρίσιμη μάζα ανταποδοτικότητας» για να αποφέρει τα 

κέρδη που προσδοκά.  

Στην Ελλάδα το νομικό πλαίσιο των ΣΔΙΤ προσδιορίζεται με το Ν. 3389/2005. Συνοπτικά ο νόμος αυτός 

κωδικοποιεί τις σχετικές έννοιες με τις ΣΔΙΤ, προσδιορίζει το πεδίο εφαρμογής τους, προβλέπει τη δημιουργία δυο 

αρμόδιων διοικητικών οργάνων (Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ και Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ) για τη χάραξη πολιτικής και 

την καλύτερη διαχείριση των έργων, προσδιορίζει τις διαδικασίες ανάθεσης, τα συμβατικά και νομικά θέματα και 

τέλος προβλέπει ειδικές ρυθμίσεις σχετικές με αδειοδοτήσεις, φορολογικά θέματα κλπ. 
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Οι Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) είναι συμβάσεις – κατά κανόνα μακροχρόνιες – οι οποίες 

συνάπτονται μεταξύ ενός δημόσιου φορέα και ενός ιδιωτικού, με σκοπό την εκτέλεση έργων ή την παροχή 

υπηρεσιών. Σε μια ΣΔΙΤ ο ιδιωτικός φορέας αναλαμβάνει το σύνολο ή μέρος του κόστους υλοποίησης του έργου και 

ένα σημαντικό μέρος των κινδύνων που σχετίζονται με την κατασκευή και λειτουργία του. Ο Δημόσιος Τομέας από την 

πλευρά του επικεντρώνεται στον καθορισμό των σχεδιαστικών, τεχνικών και λειτουργικών απαιτήσεων του έργου και 

αποπληρώνει τους ιδιώτες, είτε με τμηματικές καταβολές από την πλευρά του Δημοσίου συνδεδεμένες με τη 

διαθεσιμότητα του έργου και την τήρηση των προδιαγραφών λειτουργίας του, είτε με απευθείας καταβολές από τους 

τελικούς χρήστες.  

Η επιλογή των ιδιωτών που αναλαμβάνουν ένα έργο ΣΔΙΤ γίνεται μετά από δημόσιο διαγωνισμό. Οι ΣΔΙΤ 

υλοποιούνται με συμβάσεις, στις οποίες περιγράφονται λεπτομερώς όλες οι παράμετροι του έργου, τόσο κατά την 

περίοδο κατασκευής όσο και κατά την περίοδο λειτουργίας, καθώς και οι υποχρεώσεις τόσο του ιδιωτικού όσο και 

του Δημοσίου τομέα. Τα έργα που υλοποιούνται με ΣΔΙΤ επιστρέφονται στο Δημόσιο μετά από συγκεκριμένη περίοδο 

λειτουργίας, όπως αυτή ορίζεται στη σύμβαση.  

Σε μια ΣΔΙΤ οι ρόλοι του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα είναι σαφώς ορισμένοι.  

 

  

 

 

 
Ενδεικτικά αναφέρονται μερικές κατηγορίες έργων που μπορούν να υλοποιηθούν με ΣΔΙΤ: 

� Διαχείριση Απορριμμάτων  

� Έργο ύδρευσης – αποχέτευσης – βιολογικοί σταθμοί 

� Υγεία και κοινωνική αλληλεγγύη 

� Ενέργεια  

� Ανακύκλωση  

� Αστικές αναπλάσεις  

� Πολιτισμός – ανάδειξη ιστορικής κληρονομίας 

� Στέγαση δημόσιων υπηρεσιών, αξιοποίηση ακινήτων κ.ά. 
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2.2.8. Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων 

Οι σκοποί και οι αρμοδιότητες του Τ.Π. & Δανείων συνοπτικά είναι η 

ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης με χρηματοπιστωτική και τεχνική 

υποστήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των επιχειρήσεων τους, καθώς και 

άλλων Νομικών Προσώπων και Οργανισμών Δημόσιου και Ιδιωτικού Δικαίου. 

Συγκεκριμένα χορηγεί δάνεια σε Ο.Τ.Α. , σε Δ.Ε.Υ.Α. σε Δημοτικές εκτός Δ.Ε.Υ.Α. 

 

Χορήγηση Δανείων από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και του Τ.Π. & Δανείων 

Ο παρακάτω πίνακας καθορίζει τον τομέα και τον τύπο των έργων που είναι επιλέξιμοι και δύναται να 

δανειοδοτηθούν από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και από πόρους του Τ.Π. & Δανείων 

καθώς τα έργα που χρηματοδοτούνται από την Τράπεζα περιλαμβάνουν επενδύσεις στους τομείς των μεταφορών, της 

αποκατάστασης δρόμων / οδών και της βελτίωσης της ασφάλειας της κυκλοφορίας, της βελτίωσης του 

περιβάλλοντος, της ενεργειακής απόδοσης και των τουριστικών υποδομών. 

Τύπος Έργων που είναι στόχος της χρηματοδότησης της ΕΤΕπ: 

• Οδικό δίκτυο, μεταφορές : Νέες πλακοστρώσεις, ενίσχυση δρόμου, ποδηλατοδρόμοι και πεζόδρομοι, χώροι 

στάθμευσης για την ενθάρρυνση διασύνδεσης με/από τα μέσα μαζικής μεταφοράς, λεωφορειολωρίδες, 

κυκλικοί κόμβοι, άλλες παρεμβάσεις που στοχεύουν στη βιώσιμη κινητικότητα. 

• Αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων και εγκαταστάσεων και εκσυγχρονισμός κτιρίων δημόσιας διοίκησης : 

Αναβάθμιση/αποκατάστασης δημόσιων κτιρίων: βελτίωση ασφάλειας, εξοπλισμός.Εκσυγχρονισμός και 

αποδοτικότητα κτιρίων δημόσιας διοίκησης, όπως υποστηρίζεται από ένα σχέδιο πολιτικής. 

• Πολιτιστική, ιστορική και αρχιτεκτονική κληρονομιά : Αποκατάσταση κτιρίων αρχιτεκτονικής αξίας, επισκευή 

και αναβάθμιση μνημείων, μουσείων, ιστορικών ανακτόρων, δημόσιων κέντρων τέχνης κ.λπ. 

• Χώροι πρασίνου και αποκατάσταση ανοιχτών δημόσιων χώρων : Κατασκευή/αποκατάσταση δημόσιων χώρων 

πρασίνου, Αποκατάσταση και αναβάθμιση τοπικών δημόσιων υπαίθριων αγορών. 

• Υγεία/Κοινωνική υποδομή : Δευτερεύοντα έργα που αποσκοπούν στη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών 

υγείας και κοινωνικής υποστήριξης (κατοικίες για τις ευάλωτες ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με 

αναπηρία, κ.λπ.)  

• Στέγαση: Αποκατάσταση των υφιστάμενων κατοικιών για να υποστηριχθεί η αύξηση της ενεργειακής 

απόδοσης και η ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο δομημένο περιβάλλον, κατασκευή 

κοινωνικών κατοικιών μηδενικής ενέργειας, αποκατάσταση και ανακαίνιση των κοινωνικών κατοικιών προς 

ενοικίαση, κατασκευή, κατεδάφιση και ανοικοδόμηση νέων κοινωνικών κατοικιών προς ενοικίαση.  

• Εκπαιδευτικές/ Αθλητικές εγκαταστάσεις : Δευτερεύοντα έργα που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας 

και της λειτουργικότητας των σχολικών κτιρίων και άλλων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας 

(εργαστήρια, κ.λπ.) και των συναφών πρόσθετων υποδομών, όπως οι δημόσιες αθλητικές εγκαταστάσεις 

(γυμναστήρια, ανοιχτά γήπεδα κ.λπ.)  

• Βελτίωση του περιβάλλοντος : Απορρύπανση του εδάφους, εξορθολογισμός της χρήσης των υδάτινων πόρων, 

προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της αύξησης της ενεργειακής απόδοσης και άλλες 

επενδύσεις που αφορούν τη βελτίωση του περιβάλλοντος κ.λπ. 
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ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Ο τρόπος χρηματοδότησης του έργου, εφόσον αυτό είναι επιλέξιμο από την Ευρωπαϊκή τράπεζα Επενδύσεων, 

πραγματοποιείται μέχρι 50% του συνολικού κόστους του έργου από τους πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Επενδύσεων ενώ το υπόλοιπο 50% του συνολικού κόστους του έργου από ιδίους πόρους ή από δάνειο από το Τ.Π. & 

Δανείων. 

Σημειώνεται ότι το συνολικό κόστος των κοινοτικών κονδυλίων και του τραπεζικού δανεισμού από την ΕΤΕπ δεν 

θα υπερβαίνει το 90% του συνολικού κόστους του έργου. 

Τα επιλέξιμα προγράμματα δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 50 εκατ. Ευρώ Τα έργα θα πρέπει να υλοποιηθούν 

κατά την περίοδο 2013-2017. 

Συνομολόγηση δανείων με Δήμους, Περιφέρειες, Συνδέσμους, Ενώσεις και Νομικά Πρόσωπα αυτών με 

αποκλειστικό σκοπό την αναχρηματοδότηση ήδη συναφθέντων δανείων τους με το Τ.Π και Δανείων ή με Πιστωτικά 

Ιδρύματα της Ελλάδος ή του Εξωτερικού, σε εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 81 του Ν. 

4316/2014 (ΦΕΚ 270/A/24-12-2014) 

Με την ψήφιση του Ν 4316/2014 (ΦΕΚ 270/A/24-12-2014) και σύμφωνα με το άρθρο 81, επιτρέπεται η 

συνομολόγηση δανείων από δήμους με αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της 

Ελλάδας και του εξωτερικού, με αποκλειστικό σκοπό την αναχρηματοδότηση ήδη συναφθέντων δανείων τους με έναν 

εκ των ως άνω φορέων, χωρίς τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 264 του ν. 3852/2010 (Α' 87). 

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, μέσω του δεσμευμένου τομέα δύναται να χρηματοδοτεί τα δάνεια 

αυτής της περίπτωσης με ευνοϊκούς όρους για τους Δήμους και τα ΝΠΔΔ ( Έως 25 έτη περίοδο αποπληρωμής, 

σταθερό ή κυμαινόμενο επιτόκιο, δυνατότητα χρήσης περιόδου χάριτος). 

 

2.2.9.  Τα πρώτα βήματα που θα πρέπει να κάνουν οι δημοτικές αρχές, σχετικά με το ΕΣΠΑ     

Πρόσφατα ανακοινώθηκαν οι προτάσεις για την αρχιτεκτονική των περιφερειακών και τομεακών επιχειρησιακών 

προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ. Οι προτάσεις αυτές δεν αναμένεται να παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις, σε σχέση 

με το τελικό κείμενο.  

Το νέο ΕΣΠΑ έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που το διαφοροποιούν από το προηγούμενο. Ένα από αυτά είναι 

ο έντονα ανταγωνιστικός του χαρακτήρας. Το κάθε έργο που θα επιλεγεί θα πρέπει, όχι μόνο να εντάσσεται στο 

πλαίσιο των προτεραιοτήτων και προδιαγραφών του, αλλά να είναι επεξεργασμένο και ώριμο ώστε να αντιμετωπίσει 

τον ανταγωνισμό. Οι δημοτικές αρχές καλούνται να συνδυάσουν τα οράματα με τις δυνατότητες χρηματοδότησης που 

παρέχει κυρίως το νέο ΕΣΠΑ και παράλληλα να προετοιμαστούν, ώστε όταν προκηρυχτούν μέτρα και δράσεις, να είναι 

έτοιμες να τα «διεκδικήσουν». 

 

Τα πρώτα βήματα 
Τα πρώτα βήματα που θα πρέπει να προγραμματίσουν οι δημοτικές αρχές είναι: 

� Καθορισμός του στρατηγικού οράματος. Οι πολιτικές επιλογές και το 

πρόγραμμα, που εκτέθηκε στο εκλογικό σώμα και έλαβε την αποδοχή του, θα 

πρέπει τώρα να μετουσιωθεί σε ένα εφικτό στρατηγικό όραμα με στόχους και προδιαγραφές. 

� Καθορισμός αξόνων στρατηγικής στους οποίους θα βασιστεί η υλοποίηση του στρατηγικού οράματος. Οι 

άξονες στρατηγικής είναι αναγκαίο να συνάδουν με τους Θεματικούς Στόχους του ΕΣΠΑ. Σε διαφορετική 
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περίπτωση θα πρέπει να αναζητηθούν εναλλακτικές χρηματοδοτικές λύσεις από εθνικούς ή κοινοτικούς 

πόρους, στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. 

� Προτεραιότητες υλοποίησης δράσεων. Να υπάρξει μία ιεράρχηση των προτεραιοτήτων του δήμου. Η 

ιεράρχηση αυτή θα πρέπει να λάβει υπόψη της την πολιτική βούληση της τοπικής ηγεσίας, αλλά και την 

ένταση της αναγκαιότητας που επιβάλλει το έργο, την υφιστάμενη κατάσταση και τη σχετική προεργασία που 

έχει γίνει κλπ 

� Δημιουργία επιχειρησιακού σχεδίου, το οποίο δεν αποτελεί μία τυπική υποχρέωση του δήμου αλλά ένα 

σημαντικό εργαλείο για τον προγραμματισμό, εφαρμογή και έλεγχο της πορείας υλοποίησης της στρατηγικής. 

Το επιχειρησιακό σχέδιο εκτός όλων των άλλων θα πρέπει να περιλαμβάνει δράσεις και έργα που θα 

συνάδουν με τους στρατηγικούς άξονες του δήμου, καθορισμό των περιοχών παρεμβάσεων, προϋπολογισμό 

και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. 

� Προετοιμασία. Να αναζητηθούν και να περιγραφούν οι αναγκαίες διαδικασίες για την  προετοιμασία και 

ωρίμανση του κάθε έργου ξεχωριστά. Επίσης, να περιγραφούν τα αναμενόμενα αποτελέσματα ιδιαίτερα 

όσον αφορά στην απασχόληση, στην προστιθέμενη αξία, στην κοινωνική και περιβαλλοντική προστασία και 

την καινοτομία. 

� Καθορισμός διαδικασιών διαβούλευσης και δημοκρατικής συμμετοχής εταίρων. Οι διαδικασίες 

διαβούλευσης αποτελούν κομβικό σημείο για το νέο ΕΣΠΑ, ιδιαίτερα για ορισμένα χρηματοδοτικά εργαλεία 

του. Η συμμετοχή των τοπικών φορέων θα πρέπει να διασφαλιστεί με τους πιο διαφανείς και 

αποτελεσματικούς τρόπους. 
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Κεφάλαιο 2.3 

 

Άξονες & Μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος  

 
Ανάλυση της αποστολής και του οράματος σε άξονες & μέτρα με βάση και τα διαθέσιμα 

χρηματοδοτικά προγράμματα  
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2.3. Προσδιορισμός των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων  

Η  αναπτυξιακή στρατηγική του Δήμου Αλιάρτου -Θεσπιέων, όπως προσδιορίζεται στην προηγούμενη ενότητα 

διαθέτει συνοχή μεταξύ αναπτυξιακού οράματος και γενικών στόχων (μέσων) και συνιστά μια ενιαία και αδιάσπαστη 

αναπτυξιακή στρατηγική. Θεωρείται βέβαιο πως η συνεπής εφαρμογή της, μετά την εξειδίκευσή της σε συγκεκριμένες 

δράσεις, θα συμβάλει καθοριστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 

κατοίκων της. 

Η εφαρμογή της ως άνω στρατηγικής έχει μακροπρόθεσμο ορίζοντα και ως βασικό προορισμό τη διαθεσιμότητα 

των πόρων. Για το λόγο αυτό και στη βάση των όρων που θέτει ο περιφερειακός, εθνικός και ευρωπαϊκός 

προγραμματισμός προσδιορίζονται παρακάτω οι άξονες προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος, καθώς 

και τα μέτρα παρέμβασης με οριζόντια την επόμενη τριετία. Τόσο οι άξονες προτεραιότητας όσο και οι δράσεις του 

προγράμματος φιλοδοξούν να συμβάλλουν στην επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της νέας στρατηγικής. Συνεπώς, 

οι άξονες προτεραιότητας, οι κορμοί παρέμβασης και οι δράσεις τους συνιστούν μέσα για την επίτευξη της 

αναπτυξιακής στρατηγικής, η οποία είναι πιο γενική και πιο μακροπρόθεσμη. 

 

2.3.1. Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος   

Η δομή του Επιχειρησιακού Προγράμματος διαμορφώνεται από τέσσερα ιεραρχημένα επίπεδα: 

� Άξονες προτεραιότητας: ταυτίζονται με τους κύριους θεματικού τομείς του Στρατηγικού Σχεδίου 

� Μέτρα: εξειδικεύουν θεματικά τους άξονες προτεραιότητας 

� Στόχοι: στις περισσότερες περιπτώσεις ταυτίζονται με τους Γενικούς Στόχους του Πλαισίου Στρατηγικού 

Σχεδιασμού  

� Δράσεις: που αποσκοπούν στην επίτευξη των Γενικών Στόχων (κάθε Γενικός στόχος υλοποιείται από μία 

ή περισσότερες δράσεις). Σε ορισμένες περιπτώσεις οι Δράσεις αναλύονται σε επιμέρους Ενέργειες.  

Τα τρία επίπεδα (Άξονας προτεραιότητας, Μέτρα, Στόχοι) αναπαράγουν σε γενικές γραμμές το Πλαίσιο 

Στρατηγικού Σχεδιασμού που περιγράφηκε στο παρόν τεύχος.  

Οι Δράσεις μεταγράφουν τη στρατηγική στο επίπεδο της τελικής πράξης, διευκρινίζοντας τους οικονομικούς 

πόρους και τις διοικητικές δομές του Δήμου που εμπλέκονται στην υλοποίησή τους. 

 

2.3.2. Συγκρότηση Ιεραρχικού διαγράμματος  

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι Στόχοι συγκροτούν ιεραρχικό διάγραμμα (δένδρο), στο οποίο γίνεται σταδιακή 

εξειδίκευση της αποστολής και του οράματος του  Δήμου. 

Κατεβαίνοντας στα επίπεδα του δένδρου γίνεται σταδιακή εξειδίκευση της στρατηγικής. Κατά συνέπεια, το 

όραμα του Δήμου θα αναλύεται σε Άξονες προτεραιότητας. Οι Άξονες αναλύονται σε Μέτρα και κάθε Μέτρο 

περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους Στόχους, δηλαδή: 
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Διάγραμμα 3: Η διάρθρωση των Αξόνων, Μέτρων & Στόχων 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία 

 

2.3.3. Οι άξονες και τα μέτρα του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Αλιάρτου – 

Θεσπιέων  

Στη βάση των εθνικών και ευρωπαϊκών αναπτυξιακών πολιτικών και κατευθύνσεων και με απώτερο στόχο την 

υλοποίηση του οράματος του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, διαμορφώνεται ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα 2015 – 

2019, που δομείται σε πέντε (5) άξονες προτεραιότητας, ο κάθε ένας από τους οποίους εξειδικεύεται σε μια σειρά 

από μέτρα και γενικούς στόχους. Συγκεκριμένα οι άξονες προτεραιότητας που περιλαμβάνονται είναι οι εξής: 

 

Άξονας Προτεραιότητας 1: «Φυσικό & Οικιστικό περιβάλλον – Τεχνικές Υποδομές» 

Ο άξονας 1 αναφέρεται σε έργα/ δράσεις που αφορούν στο ανθρωπογενές και στο φυσικό περιβάλλον. 

Αντικείμενό του είναι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η ενίσχυση των περιβαλλοντικών υποδομών και 

μηχανισμών περιβαλλοντικής προστασίας, η ευαισθητοποίηση των πολιτών, η βελτίωση του επιπέδου 

καθαριότητας στο δήμο, η ενθάρρυνση χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και η αναβάθμιση των 

βασικών τεχνικών υποδομών και υποδομών μεταφορών της περιοχής συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας 

ζωής των κατοίκων του Δήμου.  

Μέτρα: εννέα (9) 

 

Άξονας Προτεραιότητας 2: «Κοινωνική πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός & Αθλητισμός 

Ο συγκεκριμένος άξονας περιλαμβάνει το σύνολο των μέτρων και δράσεων που στοχεύουν στην εκπλήρωση του 

κοινωνικού ρόλου του Δήμου και της κοινωνικής συνοχής στο εσωτερικό του. Αναλυτικότερα, περιλαμβάνονται 

δράσεις για τη στήριξη των ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων και για την υποστήριξη των ατόμων που 

αντιμετωπίζουν προβλήματα οικονομικού και κοινωνικού αποκλεισμού. Παράλληλα περιλαμβάνονται δράσεις 
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για την βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης μέσα από τη βελτίωση των υποδομών εκπαίδευσης του Δήμου 

και του περιβάλλοντος εκπαίδευσης. Περιέχονται επίσης δράσεις σχετικά με την αξιοποίηση και τη συντήρηση 

των αθλητικών υποδομών καθώς και με την ανάπτυξη του πολιτιστικού τομέα στην περιοχή του Δήμου Αλιάρτου 

– Θεσπιέων. 

Μέτρα: επτά (7) 

 

Άξονας Προτεραιότητας 3: «Τοπική Οικονομία & Απασχόληση» 

Στα πλαίσια του συγκεκριμένου άξονα, εμπεριέχονται δράσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση των 

αγροτικών, τουριστικών και εμπορικών υποδομών του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων. Θα περιλαμβάνονται 

επίσης δράσεις για την αύξηση της απασχόλησης και τη διασύνδεση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης 

εργασίας, μέσα από την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων ομάδων για θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Παράλληλα, θα υπάρχουν συγκεκριμένες δράσεις για την προώθηση της Πληροφόρησης και της 

Συμβουλευτικής υποστήριξης των πολιτών σε θέματα απασχόλησης και η διεκδίκηση θέσεων εργασίας 

χρηματοδοτούμενες μέσω ΕΣΠΑ κ.α. 

Μέτρα: επτά (7) 

 

Άξονας Προτεραιότητας 4: «Τουριστική Ανάπτυξη»  

Στα πλαίσια του συγκεκριμένου άξονα, εμπεριέχονται δράσεις που στοχεύουν στην δημιουργία cite branding και 

την πιστοποίηση προϊόντων ώστε να συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές αγορές. Και κυρίως ο Δήμος μας να γίνει 

στάση για όλους τους διερχόμενους που τελικό προορισμό έχουν την Αράχωβα, τους Δελφούς, την Ι.Μ. Οσίου 

Λουκά. 

Μέτρα: δύο (2) 

 

Άξονας Προτεραιότητας 5: «Βελτίωση διοικητικής & οικονομικής ικανότητας του Δήμου και των υπηρεσιών 

αυτού και προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε τοπικό επίπεδο»  

Η βέλτιστη εσωτερική οργάνωση του Δήμου και η αναδιάρθρωση των Νομικών του Προσώπων θα συμβάλλει 

στην καλύτερη αξιοποίηση των πόρων εξασφαλίζοντας αναπτυξιακές δυνατότητες.  

Η παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών από τις υπηρεσίες του Δήμου βελτιώνει την ποιότητα ζωής των κατοίκων 

όσον αφορά στην εκπαίδευση, στην υγεία, στην πρόνοια κ.λπ. Προϋπόθεση αυτών είναι η επαρκής στελέχωση, η 

συνεχής κατάρτιση των εργαζομένων στο Δήμο και η εγκατάσταση σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού. 

Μέτρα: έντεκα (11) 

 

Για την υλοποίηση των γενικών στόχων θα καταρτιστούν, στην Β’ φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, 

ξεχωριστά σχέδια δράσης από την κάθε αρμόδια υπηρεσία η οποία θα είναι υπεύθυνη για την υλοποίησή τους. Οι 

άξονες προτεραιότητας και τα Μέτρα του Ε.Π. του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων καταγράφονται συγκεντρωτικά στον 

Πίνακα που ακολουθεί. 

 

 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014 - 2019 

                                                                                                                      Φάση Α’  

 

 

337 

Πίνακας 55: Άξονες Προτεραιότητας & Μέτρα Ε.Π. Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων 2015 -2019 

Άξονας Προτεραιότητας  Μέτρα Παρεμβάσεων  

Μέτρο 1.1.: Οικιστικό Περιβάλλον   

Μέτρο 1.2.: Μεταφορική υποδομή / κυκλοφορία / στάθμευση / συγκοινωνία 

Μέτρο 1.3.: Υποδομές δικτύων: Ύδρευσης – Αποχέτευσης – Άρδευσης – 

Ενέργειας – Επικοινωνιών  

Μέτρο 1.4.: Καθαριότητα - Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων - Ανακύκλωση 

Μέτρο 1.5.:  Φυσικό Περιβάλλον – Πρόληψη κινδύνων  

Μέτρο 1.6.: Ενέργεια – Φυσικοί Πόροι – Αξιοποίηση Α.Π.Ε. 

Μέτρο 1.7.: Χωροταξικός – Πολεοδομικός Σχεδιασμός 

Μέτρο 1.8.: Αναβάθμιση αγροτικού χώρου 

Φυσικό & Οικιστικό Περιβάλλον – 

Τεχνικές Υποδομές 

Μέτρο 1.9.: Φιλοζωία – Διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς 

Μέτρο 2.1.: Υγεία  και Κοινωνική Μέριμνα 

Μέτρο 2.2.: Παιδεία – Δια Βίου Μάθηση & Νέα Γενιά  

Μέτρο 2.3.: Αθλητισμός 

Μέτρο 2.4.: Πολιτισμός  

Μέτρο 2.5.: Εθελοντισμός  

Μέτρο 2.6.: Εξωστρέφεια & Συνεργασίες  

Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, 

Πολιτισμός & Αθλητισμός  

Μέτρο 2.7.: Ισότητα και Κοινωνική Ενσωμάτωση  

Μέτρο 3.1.: Ενίσχυση Απασχόλησης και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού  

Μέτρο 3.2.: Αναδιάρθρωση τοπικού παραγωγικού προτύπου   

Μέτρο 3.3.: Επιχειρηματικότητα και Οικονομία  

Μέτρο 3.4.:Οριζόντιες δράσεις απασχόλησης  

Μέτρο 3.5.: Καινοτομία & Οικονομία της Γνώσης  

Μέτρο 3.6.:Συμβουλευτική υποστήριξη 

Τοπική Οικονομία & Απασχόληση  

Μέτρο 3.7.: Υποστήριξη συνεργατικών μορφών της τοπικής οικονομίας 
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Μέτρο 4.1.: Τουριστική Προβολή Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων  

Τουριστική Ανάπτυξη  
Μέτρο 4.2.: Τουριστικό προϊόν Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων  

Μέτρο 5.1.: Εσωτερική αναδιοργάνωση, Διοίκηση και Αναβάθμιση της 

Ποιότητας των Υπηρεσιών του Δήμου  

Μέτρο 5.2.: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού  

Μέτρο 5.3.: Εκσυγχρονισμός και αξιοποίηση τεχνολογιών Πληροφορικής & 

Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) 

Μέτρο 5.4: Βελτίωση Υλικοτεχνικής Υποδομής 

Μέτρο 5.5.: Βελτίωση οικονομικής λειτουργίας & Διαχείρισης   

Μέτρο 5.6.: Εξωτερικές συνεργασίες και μεταφορά καλών πρακτικών   

Μέτρο 5.7.: Συμμετοχικές Διαδικασίες  

Μέτρο 5.8.: Πολιτική Προστασία  

Μέτρο 5.9.: Νομικά Πρόσωπα  

Μέτρο 5.10.: Αξιοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων 

Βελτίωση διοικητικής & οικονομικής 
ικανότητας του Δήμου και των 
υπηρεσιών αυτού και προώθηση της 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε τοπικό 
επίπεδο  

Μέτρο 5.11.: Βελτίωση Διαχείρισης Οικονομικών & Δημοτικής Περιουσίας  

 

 

 

2.4. Σύνοψη και επόμενα βήματα  

Το παρόν τεύχος, αποτελεί την πρώτη ενότητα του Επιχειρησιακού Προγράμματος, δηλαδή το Στρατηγικό Σχέδιο 

του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων για την περίοδο 2015 – 2019. 

Στο Στρατηγικό Σχέδιο γίνεται ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης σε όλους τους τομείς 

αρμοδιοτήτων και στους τομείς της εσωτερικής της οργάνωσης και λειτουργίας και εντοπίζονται τα κρίσιμα ζητήματα 

που πρέπει να αντιμετωπίσει ο Δήμος το επόμενο χρονικό διάστημα. Κατά την ανάλυση και αξιολόγηση της 

υφιστάμενης κατάστασης, προσδιορίζεται η στρατηγική του Δήμου και παρουσιάζεται η δομή του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος σε Άξονες, Μέτρα και Ενδεικτικές Δράσεις.  

Μετά την ψήφισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο και τη διοργάνωση των αναγκαίων διαδικασιών διαβούλευσης, 

το στρατηγικό σχέδιο θα αποτελέσει τη βάση για να εξειδικευτούν οι άξονες και τα μέτρα σε συγκεκριμένες πλέον 

δράσεις και έργα. 

Οι δράσεις αυτές και τα έργα θα αποτελέσουν και το τελικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου μας για την 

περίοδο 2015 – 2019, μετά από σχετική απόφαση ψήφισης – έγκρισης από το Δημοτικό Συμβούλιο.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 

Στο Παράρτημα αυτό συγκεντρώνονται και ορίζονται οι βασικοί όροι που απαντώνται συχνότερα στον 

επιχειρησιακό προγραμματισμό των Ο.Τ.Α., όπως και στα κείμενα του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου 

Αλιάρτου – Θεσπιέων . 

 

Περιοχή Δήμου: Οριοθετημένη γεωγραφική ενότητα που αποτελεί 

την εδαφική επικράτεια του Δήμου. 

  

Δημοτική ανάπτυξη:  
 

Η βελτίωση των χαρακτηριστικών της περιοχής του 

Δήμου σε όλους τους τομείς (φυσικά, οικιστικά, 

κοινωνικά, πολιτιστικά και οικονομικά 

χαρακτηριστικά) με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της 

ευημερίας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων του. 

  

Υπηρεσίες Δήμου:  Διοικητικές ενότητες του υπηρεσιακού μηχανισμού 

του Δήμου και των Νομικών του προσώπων, που 

είναι αρμόδιες για την υλοποίηση των σχεδίων 

δράσης 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Οι υπηρεσίες 

του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων 

διακρίνονται σε κύριες και οριζόντιες ή 

υποστηρικτικές ανάλογα με τις λειτουργίες τους. 

Κύριες, είναι οι λειτουργίες μέσω των οποίων 

ασκούνται οι αρμοδιότητες του Δήμου σε ένα 

θεματικό τομέα ανάπτυξης, δηλαδή δραστηριότητες 

αναπτυξιακές, πολιτιστικές, αθλητισμού, προστασίας 

του περιβάλλοντος, κλπ.). Υποστηρικτικές ή 

οριζόντιες λειτουργίες είναι οι λειτουργίες των 

οποίων ο ρόλος συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών 

υποστήριξης στις υπηρεσίες και τα όργανα διοίκησης 

του Δήμου και των 

Νομικών Προσώπων του (όπως διοίκηση 

προσωπικού, οικονομική διαχείριση, προμήθειες, 

διοικητική υποστήριξη, νομική υποστήριξη, 

υποστήριξη του προγραμματισμού, σχεδιασμός, 

ανάπτυξη και παραγωγική λειτουργία 

πληροφοριακών συστημάτων, κλπ.) 

  
Αποδέκτες υπηρεσιών : 

 
Αποτελούν τις ομάδες - στόχους των 

δραστηριοτήτων των υπηρεσιών, για τους οποίους 

θα προκύψουν άμεσες ή έμμεσες ωφέλειες 

(ωφελούμενοι). Οι αποδέκτες των κύριων υπηρεσιών 

(εξωτερικοί αποδέκτες) είναι χωρικά τμήματα της 

περιοχής του Δήμου (δημοτικές ή τοπικές 

κοινότητες) ή κοινωνικο- οικονομικές ομάδες 

κατοίκων (νέοι, ενήλικες, ηλικιωμένοι, αγρότες) ή 

ομάδες τοπικών φορέων. Οι υποστηρικτικές 

υπηρεσίες εξυπηρετούν τα όργανα διοίκησης και 

όλες τις υπηρεσίες του Δήμου (εσωτερικοί 

αποδέκτες). 
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Νοµικά Πρόσωπα του ∆ήµου: Ως Νομικά Πρόσωπα του Δήμου νοούνται τα 

Ιδρύματα και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, 

οι αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

και οι κάθε λογής επιχειρήσεις των ΟΣΑ α’ βαθμού 

(κοινωφελείς, ανώνυμες εταιρείες ΟΣΑ, δημοτικές 

επιχειρήσεις ειδικού σκοπού). 

  
Εσωτερικό περιβάλλον: Τα λειτουργικά, οργανωτικά και οικονομικά 

χαρακτηριστικά του Δήμου και των Νομικών 

Προσώπων του ως οργανισμών. Σο εσωτερικό 

περιβάλλον περιγράφεται και αξιολογείται στις εξής 

ενότητες: (α) Οργανωτική δομή και συστήματα 

λειτουργίας, (β) Ανθρώπινο δυναμικό και 

συνεργασίες, (γ) Ηλεκτρονική διακυβέρνηση, (δ) 

Κτηριακή υποδομή και τεχνικός εξοπλισμός, και (ε) 

Οικονομικά και περιουσία. 

  
Εσωτερική ανάπτυξη: Η βελτίωση των χαρακτηριστικών του εσωτερικού 

περιβάλλοντος του Δήμου και των Νομικών 

Προσώπων του, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της 

νομιμοποίησης της λειτουργίας τους. 

  
 Αποτελεσµατικότητα: Κριτήριο αξιολόγησης της λειτουργίας του Δήμου, 

που αξιολογεί το κατά πόσο οι εκροές και τα 

αποτελέσματα της δράσης του Δήμου αποκλίνουν 

από τους στόχους που έχουν τεθεί στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα. Με την αποτελεσματικότητα 

αξιολογείται η επάρκεια και η ποιότητα των εκροών 

καθώς και τα αποτελέσματα (ωφέλειες) που 

δημιουργούνται από τη δράση του Δήμου. 

  
Αποδοτικότητα: Κριτήριο αξιολόγησης της λειτουργίας του Δήμου, 

που αξιολογεί το κατά πόσο οι δράσεις του Δήμου 

αποδίδουν το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα με το 

ελάχιστο δυνατό κόστος και στον ελάχιστο δυνατό 

χρόνο. 

  

Νομιμοποίηση:  Κριτήριο αξιολόγησης της λειτουργίας του Δήμου, 

που αξιολογεί τους στόχους του Δήμου σε σχέση με 

τις ανάγκες, τις αξίες και τις προσδοκίες όλων των 

εμπλεκόμενων από το εξωτερικό και εσωτερικό 

περιβάλλον του Δήμου. Για τη διασφάλιση της 

νομιμοποίησης της λειτουργίας του Δήμου 

απαιτείται η άσκηση ανοικτής, ανταποκριτικής, 

διαφανούς, συμμετοχικής και δίκαιης τοπικής 

διακυβέρνησης. 

  

Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης : Διαδικασία κατά την οποία εντοπίζονται τα θετικά 

και τα αρνητικά χαρακτηριστικά της περιοχής και του 

εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου, σε 

συνδυασμό με τον εντοπισμό των θετικών και 

αρνητικών παραγόντων του εξωτερικού 

περιβάλλοντος. Με την αξιολόγηση εντοπίζονται: (α) 

Προβλήματα: χαρακτηριστικά της περιοχής και του 

εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου, που 

αξιολογούνται αρνητικά, διότι αποτελούν εμπόδια 

στην εκπλήρωση της αποστολής του Δήμου, (β) 

Δυνατότητες: χαρακτηριστικά της περιοχής και του 

εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου, που 
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αξιολογούνται θετικά, διότι αν αξιοποιηθούν θα 

επιτρέψουν την καλύτερη  εκπλήρωση της 

αποστολής του Δήμου, (γ) Ευκαιρίες: παράγοντες, 

συνθήκες, τάσεις και εξελίξεις στο εξωτερικό 

περιβάλλον που αξιολογούνται θετικά, διότι αν 

αξιοποιηθούν θα επιτρέψουν την καλύτερη 

εκπλήρωση της αποστολής του Δήμου, και (δ) 

Περιορισμοί ή Κίνδυνοι: παράγοντες, συνθήκες, 

τάσεις και εξελίξεις στο εξωτερικό περιβάλλον που 

αξιολογούνται αρνητικά, διότι αποτελούν εμπόδια ή 

απειλές στην εκπλήρωση της αποστολής του Δήμου. 

  

Εξωτερικό περιβάλλον: Σύνολο οικονομικών, τεχνολογικών, κοινωνικών και 

πολιτικών παραγόντων σε τοπικό, περιφερειακό, 

εθνικό και διεθνές επίπεδο, που επηρεάζουν την 

εξέλιξη της περιοχής και του εσωτερικού 

περιβάλλοντος του Δήμου 

  
Κρίσιµα ζητήµατα : Ολιγάριθμα και σημαντικά (στρατηγικής σημασίας) 

προβλήματα της περιοχής και του εσωτερικού 

περιβάλλοντος του Δήμου, τα οποία θα πρέπει να 

αντιμετωπίσει ο Δήμος κατά την επόμενη περίοδο, 

αξιοποιώντας τις σχετικές Δυνατότητες και 

Ευκαιρίες. Εναλλακτικά, τα κρίσιμα ζητήματα είναι οι 

σημαντικές Δυνατότητες και Ευκαιρίες που θα 

πρέπει να αξιοποιήσει ο Δήμος κατά την επόμενη 

περίοδο, προκειμένου να αντιμετωπίσει τα 

Προβλήματα και τους Περιορισμούς. Σα κρίσιμα 

ζητήματα προκύπτουν από την αξιολόγηση της 

υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής και του 

εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου και 

διακρίνονται σε ζητήματα τοπικής ανάπτυξης και σε 

ζητήματα εσωτερικής ανάπτυξης. 

  

Αποστολή Δήμου : Συνοπτική διατύπωση του σκοπού και του ρόλου του 

Δήμου. Η αποστολή των Δήμων είναι «Η 

διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή 

δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών για την 

ικανοποίηση αναγκών των κατοίκων και των τοπικών 

φορέων, με απώτερο σκοπό τη βιώσιμη κοινωνική 

και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής τους». 

  

Όραμα : Συνοπτική διατύπωση της μελλοντικής επιθυμητής 

κατάστασης της περιοχής και του ίδιου του Δήμου, 

ως οργανισμού, για την επόμενη μεσοπρόθεσμη 

περίοδο, την οποία θα επιδιώξει με την εφαρμογή 

της στρατηγικής που θα επιλέξει και με την ευρύτερη 

δυνατή κοινωνική συναίνεση. Περιλαμβάνει το 

όραμα τοπικής ανάπτυξης και το όραμα εσωτερικής 

ανάπτυξης του Δήμου ως οργανισμού. 

  

Αρχές λειτουργίας και διακυβέρνησης : Συνοπτική διατύπωση της φιλοσοφίας, των αξιών και 

των γενικών κατευθυντήριων αρχών που θα πρέπει 

να διέπουν τον τρόπο λειτουργίας του Δήμου και τον 

τρόπο διακυβέρνησης των τοπικών υποθέσεων. 
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Στρατηγική : Συνεκτικό σύνολο στόχων που αποσκοπούν στην 

εκπλήρωση της αποστολής και στην επίτευξη του 

οράματος του Δήμου. Η διαμόρφωση της 

στρατηγικής του Δήμου σημαίνει : α) τον 

προσδιορισμό των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής 

ανάπτυξης που θα αντιμετωπίσει ο Δήμος (στόχοι 

τοπικής ανάπτυξης), και β) τη διαμόρφωση των 

κατάλληλων εσωτερικών στρατηγικών επιλογών που 

θα διασφαλίζουν επιτυχή προσέγγιση των ως άνω 

γενικών στόχων τοπικής ανάπτυξης (στόχοι 

εσωτερικής ανάπτυξης). Η στρατηγική αποτελεί το 

πλαίσιο για την κατάρτιση των σχεδίων δράσης και 

πρέπει να είναι συμβατή με την αποστολή, το όραμα 

και τις αρχές λειτουργίας και διακυβέρνησης του 

Δήμου. 

  

Αναπτυξιακές προτεραιότητες : Οι Άξονες και τα Μέτρα του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος. 

  

Άξονας : Γενική προτεραιότητα του επιχειρησιακού 

προγράμματος. Αποτελεί μέρος του δένδρου των 

προτεραιοτήτων. Σο όραμα του Δήμου αναλύεται σε 

Άξονες και κάθε Άξονας αναλύεται σε ένα σύνολο 

συναφών Μέτρων. 

  

Μέτρο : Προτεραιότητα του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

Είναι η αμέσως επόμενη υποδιαίρεση ενός Άξονα, 

στο δένδρο των προτεραιοτήτων. Περιλαμβάνει έναν 

ή περισσότερούς συναφείς στόχους. 

  
Στόχοι : Επιδιωκόμενες αλλαγές της υφιστάμενης 

κατάστασης της περιοχής και του εσωτερικού 

περιβάλλοντος του Δήμου, που αποσκοπούν στην 

εκπλήρωση της αποστολής και στην επίτευξη του 

οράματος του Δήμου. Αντιστοιχούν στα κρίσιμα 

ζητήματα, που αποφασίζουν τα όργανα διοίκησης ότι 

θα αντιμετωπιστούν από το Δήμο κατά την επόμενη 

πενταετία και εξειδικεύονται προκειμένου να 

προσδιοριστούν οι ειδικότεροι στόχοι ενός σχεδίου 

δράσης. Για την επίτευξη ενός στόχου ορίζεται η 

αρμόδια υπηρεσία, η οποία καταρτίζει το σχετικό 

σχέδιο δράσης. Ανάλογα με το σκοπό τους, οι στόχοι 

διακρίνονται σε στόχους τοπικής ανάπτυξης και 

στόχους εσωτερικής ανάπτυξης. Ανάλογα με το 

πόσες κάθετες υπηρεσίες εμπλέκονται στην επίτευξή 

τους οι στόχοι τοπικής ανάπτυξης διακρίνονται σε 

υπηρεσιακούς και σε δια-υπηρεσιακούς. Οι συναφείς 

γενικοί στόχοι ομαδοποιούνται σε προτεραιότητες – 

Μέτρα και τα συναφή Μέτρα ομαδοποιούνται σε 

γενικότερες προτεραιότητες – Άξονες. Οι γενικοί 

στόχοι, τα Μέτρα και οι Άξονες συγκροτούν 

ιεραρχικό διάγραμμα (το δένδρο των 

προτεραιοτήτων), στο οποίο γίνεται σταδιακή 

εξειδίκευση της αποστολής και του οράματος του 

Δήμου. 

  

Υπηρεσιακοί στόχοι : Στόχοι τοπικής ανάπτυξης που αντιστοιχούν στο 

θεματικό αντικείμενο μιας κάθετης υπηρεσίας, που 

είναι αρμόδια για την επίτευξή τους και συνεπώς για 

την κατάρτιση του σχετικού σχεδίου δράσης. 
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Δια- υπηρεσιακοί στόχοι : Στόχοι τοπικής ανάπτυξης, για την επίτευξη των  

οποίων απαιτείται ο συντονισμός της δράσης δύο ή 

περισσότερων κάθετων υπηρεσιών ή και πιθανά 

άλλων δομών εκτός του Δήμου. Αφορούν σε 

πολύπλευρα ζητήματα που υπερβαίνουν τις 

αρμοδιότητες επιμέρους υπηρεσιών του Δήμου. 

Πιθανόν να υπερβαίνουν και τις αρμοδιότητες του 

Δήμου, διότι οι πρωτοβάθμιοι ΟΣΑ έχουν 

περιορισμένες ή ανύπαρκτες αρμοδιότητες στο 

συγκεκριμένο ζήτημα. 

  

«Δένδρο» Προτεραιοτήτων : Πολυεπίπεδη ιεραρχική διάρθρωση των 

προτεραιοτήτων του επιχειρησιακού προγράμματος 

του Δήμου. Στην κορυφή της πυραμίδας βρίσκεται το 

όραμα του Δήμου το οποίο αναλύεται σε γενικές 

προτεραιότητες (Άξονες), οι οποίες σταδιακά 

αναλύονται σε ειδικότερες προτεραιότητες (Μέτρα 

και γενικοί στόχοι των Μέτρων). 

  

Σχέδιο δράσης : Συνεκτικό σύνολο στόχων και δράσεων, που 

αποσκοπούν στην επίτευξη ενός στόχου. Ένα σχέδιο 

δράσης περιλαμβάνει στόχους, οι οποίοι αφορούν 

στην ικανοποίηση αναγκών των αποδεκτών και στην 

εσωτερική ανάπτυξη της αρμόδιας για το στόχο 

υπηρεσίας.  

  

Δράση : Σύνολο ενεργειών που εκτελούνται από τις 

υπηρεσίες ή τα όργανα διοίκησης του Δήμου, 

καταναλώνουν πόρους (εισροές) και παράγουν 

εκροές, οι οποίες αποσκοπούν στην επίτευξη ενός ή 

περισσότερων στόχων ενός σχεδίου δράσης. Οι 

δράσεις διακρίνονται σε συνεχώς  

επαναλαμβανόμενες λειτουργίες και σε έργα 

(projects), δηλαδή δράσεις που εκτελούνται εφάπαξ, 

με καθορισμένη χρονική έναρξη και πέρας 

υλοποίησης 

  

Λειτουργία : Συνεχώς επαναλαμβανόμενη δραστηριότητα των 

υπηρεσιών ή των οργάνων διοίκησης του Δήμου, η 

οποία υλοποιείται μέσω αλληλουχίας ενεργειών. Οι 

συνεχείς λειτουργίες είναι δυνατό να 

περιλαμβάνουν: α) Κύριες λειτουργίες, και β) 

Οριζόντιες ή Υποστηρικτικές λειτουργίες. Οι επί 

μέρους ενέργειες μιας λειτουργίας είναι δυνατό να 

ομαδοποιηθούν σε διαδικασίες, που αποτελούν 

διακριτά τμήματα του συνολικού αντικειμένου της 

λειτουργίας. 

  

Διαδικασία : Αλληλουχία συνεχώς επαναλαμβανόμενων 

ενεργειών (ανθρώπινων ή μηχανικών) που αποτελεί 

διακριτό τμήμα του συνολικού αντικειμένου μιας 

λειτουργίας. 
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Έργο (project) / επένδυση : Δράση που εκτελείται εφάπαξ, με ολοκληρωμένο και 

λειτουργικά αυτοτελές αντικείμενο, με καθορισμένη 

χρονική έναρξη και πέρας υλοποίησης, με υπεύθυνο 

υλοποίησης και με προϋπολογισμό δαπανών, στον 

οποίο δεσμεύονται συγκεκριμένοι πόροι (εισροές) 

για την υλοποίηση του έργου. Κάθε έργο συντίθεται 

από επί μέρους ενέργειες που συντείνουν στην 

ολοκλήρωση του αντικειμένου του (πχ αγορά γης, 

μελέτες, κατασκευή, επίβλεψη κλπ). Οι επί μέρους 

ενέργειες ενός έργου, είναι δυνατό να 

ομαδοποιηθούν σε υποέργα ή φάσεις, που 

αποτελούν διακριτά τμήματα του συνολικού 

αντικειμένου του έργου. 

  

Φάση ή Υποέργο : Αλληλουχία ενεργειών (διαδοχικών ή παράλληλων), 

που αποτελεί διακριτό τμήμα του συνολικού 

αντικειμένου ενός έργου. 

  

Εισροές : Είναι οι παραγωγικοί συντελεστές (πόροι) που 

καταναλώνονται για την υλοποίηση μιας δράσης, σε 

ορισμένο χρονικό διάστημα. 

  

Εκροές : Σα προϊόντα που παράγονται από μια δράση των 

υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης του Δήμου, 

σε ορισμένο χρονικό διάστημα. Μπορεί να είναι 

προϊόντα υλικής ή παροχή άϋλων υπηρεσιών σε 

πολίτες ή λήψη αποφάσεων και παραγωγή 

ρυθμίσεων. 

  

Αποτελέσματα : Πραγματοποιηθείσες αλλαγές χαρακτηριστικών των 

αποδεκτών, των υπηρεσιών, της περιοχής και του 

εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου, λόγω της 

υλοποίησης μιας ή περισσότερων δράσεων του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος. Σα αποτελέσματα 

συγκρίνονται με τους στόχους του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος προκειμένου να εκτιμηθεί η 

αποτελεσματικότητα της δράσης του Δήμου. 

  

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου : Έγγραφο που έχει εγκριθεί από το Δημοτικό 

Συμβούλιο και περιλαμβάνει: α) Στρατηγικό Σχέδιο 

του Δήμου, β) σχέδια δράσης για την εφαρμογή της 

στρατηγικής κατά την περίοδο ισχύος του 

επιχειρησιακού προγράμματος, γ) εξειδίκευση των 

δράσεων, που θα υλοποιηθούν από τις υπηρεσίες 

του Δήμου και των Νομικών του προσώπων ή σε 

συνεργασία με άλλους φορείς, δ) οικονομικό 

προγραμματισμό εσόδων και δαπανών, και ε) 

δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του 

Προγράμματος. 

  

Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος : Σο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, ως έγγραφο, πριν την 

έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο. 
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Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου : Έγγραφο που έχει εγκριθεί από το Δημοτικό 

Συμβούλιο, αποτελεί μέρος του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος και περιλαμβάνει : α) αποτύπωση και 

αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της 

περιοχής και του εσωτερικού περιβάλλοντος του 

Δήμου, β) το όραμα και τις αρχές λειτουργίας και 

διακυβέρνησης, γ) τη στρατηγική τοπικής και 

εσωτερικής ανάπτυξης και δ) τις αναπτυξιακές 

προτεραιότητες του Δήμου. 

  

Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου : Έγγραφο που αποτελεί μέρος του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος και περιλαμβάνει: α) σχέδια δράσης 

για την εφαρμογή της στρατηγικής κατά την επόμενη 

πενταετία, β) εξειδίκευση των δράσεων, που θα 

υλοποιηθούν από τις υπηρεσίες του Δήμου και τα 

Νομικά του Πρόσωπα ή σε συνεργασία με άλλους 

φορείς, γ) οικονομικό προγραμματισμό εσόδων και 

δαπανών και δ) δείκτες παρακολούθησης και 

αξιολόγησης του Προγράμματος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ  

 

Στο Παράρτημα αυτό συγκεντρώνεται όλοι η ακίνητη περιουσία του Δήμου όπως αποτυπώνεται στον ΕΝΦΙΑ του 

Δήμου όπως κατατέθηκε στην αρμόδια υπηρεσία ύστερα από επεξεργασία των στοιχείων από τον Διευθυντή 

Διοικητικών – Οικονομικών του Δήμου Αλιάρτου- Θεσπιέων κο Αντωνίου Αντώνιο – ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού. 

Υπήρξε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων.   

Συνολικός αριθμός υποβληθέντων σελίδων 15 
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Αναλυτικά όλα τα ακίνητα του Δήμου με συνοπτική περιγραφή αυτών:  

1. Το με αριθμό ταυτότητας ακινήτου 01017374628 αφορά οικόπεδο. Επιφάνειας 16.830 τ.μ. και κτίσμα 182,52 

τ.μ. το οποίο είναι διόροφο κτίσμα και χαρακτηρίζεται ως κτίριο Παλαιάς Αστυνομίας και Κέντρο Νεότητας 

και είναι χωρίς ρεύμα. 

2. Το με αριθμό ταυτότητας ακινήτου 01017374572 αφορά κτίσμα ΚΑΠΗ  παλαιού Ριζόμυλου 74,31 τ.μ. το οποίο 

βρίσκεται στο ίδιο οικόπεδο με το υπ’ αριθμ. (1). 

3. Το υπ’ αριθμό ταυτότητας ακινήτου 01017374353 αφορά ΔΕΠΠΟΑΝ διόροφο κτίσμα 376,50 τ.μ. το οποίο 

βρίσκεται στο ίδιο οικόπεδο με το υπ’ αριθμ. (1). 

4. Το με αριθμό ταυτότητας ακινήτου 01017374118 αφορά κτίριο ΚΕΠ 70 τ.μ. το οποίο βρίσκεται στο ίδιο 

οικόπεδο με το υπ’ αριθμ. (1). 

5. Το με αριθμό ταυτότητας ακινήτου 01017374548 αφορά κτίσμα 696,33 τ.μ. Αποθήκη Ισόγεια στην Κεντρική 

Πλατεία ( Αποθήκη, Συνεδριακό Κέντρο, Σύλλογος Γυναικών το οποίο βρίσκεται στο ίδιο οικόπεδο με το υπ’ 

αριθμ. (1). 

6. Το με αριθμό ταυτότητας 01017374281 αφορά κτίσμα 92,19 τ.μ. στην Κεντρική Πλατεία κτήριο ( πλησίον 

αποθήκης – οικία στην Κεντρική Πλατεία ) το οποίο είναι κενό και το οποίο βρίσκεται στο ίδιο οικόπεδο με το 

υπ’ αριθμ. (1). 

7. Το με αριθμό ταυτότητας 01017374601 αφορά κτίσμα ΄΄ΜΥΛΟΣ΄΄ στην Κεντρική Πλατεία 36,88 τ.μ. το οποίο 

είναι κενό και το οποίο βρίσκεται στο ίδιο οικόπεδο με το υπ’ αριθμ. (1). 

8. Το με αριθμό ταυτότητας 01017374732 αφορά κτίριο Ισόγειες Αποθήκες στην Κεντρική Πλατεία ( Αποθήκες 

του Δήμου για υλικά, Αίθουσα Δ.Σ. Μουσείο, Ψηφιακός Εκθεσιακός Χώρος Χριστιανικής Βοιωτίας) 1.448,48 

τ.μ. το οποίο βρίσκεται στο ίδιο οικόπεδο με το υπ’ αριθμ. (1). 

9. Το με αριθμό ταυτότητας 01017373705 αφορά οικόπεδο 780 τ.μ. στο οποίο βρίσκεται το εξής κτίριο 168,54 

τ.μ. το οποίο χαρακτηρίζεται κτίριο Αστυνομίας. 

10. Το με αριθμό ταυτότητας 01017373932 αφορά κτίσμα αποθήκη 20,64 τ.μ. το οποίο χαρακτηρίζεται ως 

Αποθήκη πλησίον Αστυνομίας και το οποίο βρίσκεται στο ίδιο οικόπεδο με το υπ’ αριθμ. (9). 

11. Το με αριθμό ταυτότητας 01017373810 αφορά κτίσμα (κατοικία ενοικιαζόμενη) 85 τ.μ. το οποίο βρίσκεται σε 

οικόπεδο 2.253 τ.μ. και Ο.Τ. 102. 

12.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017373668 αφορά κτίσμα (κατοικία ενοικιαζόμενη) 120 τ.μ. το οποίο βρίσκεται 

στο ίδιο οικόπεδο με το υπ’ αριθμ. (11) 

13. Το με αριθμό ταυτότητας 01017374804 αφορά κτίσμα 85 τ.μ. (κατοικία ενοικιαζόμενη αριθμ. 3) το οποίο 

βρίσκεται σε οικόπεδο 11.955 τ.μ. 

14. Το με αριθμό ταυτότητας 01017373529 αφορά κτίσμα 155 τ.μ. (κατοικία ενοικιαζόμενη αριθμ. 4) το οποίο 

βρίσκεται στο ίδιο οικόπεδο με το υπ’ αριθμ. (13).  

15. Το με αριθμό ταυτότητας 01017373940 αφορά κτίσμα 30 τ.μ (κενό αρ. 5) το οποίο βρίσκεται στο ίδιο 

οικόπεδο με το υπ’ αριθμ. (13).  

16.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017374708 αφορά κτίσμα 150 τ.μ. (κατοικία ενοικιαζόμενη αριθμ. 6) το οποίο 

βρίσκεται στο ίδιο οικόπεδο με το υπ’ αριθμ. (13). 
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17. Το με αριθμό ταυτότητας 01017374484 αφορά κτίσμα 85 τ.μ. (κατοικία ενοικιαζόμενη αριθμ. 7) το οποίο 

βρίσκεται στο ίδιο οικόπεδο με το υπ’ αριθμ. (13). 

18. Το με αριθμό ταυτότητας 01017374994 αφορά κτίσμα 100 τ.μ. (κατοικία ενοικιαζόμενη αριθμ. 8) το οποίο 

βρίσκεται στο ίδιο οικόπεδο με το υπ’ αριθμ. (13).      

19. Το με αριθμό ταυτότητας 01017374775 αφορά κτίσμα 100 τ.μ. (κατοικία ενοικιαζόμενη αριθμ. 9) το οποίο 

βρίσκεται στο ίδιο οικόπεδο με το υπ’ αριθμ. (13).     

20.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017373545 αφορά κτίσμα 75 τ.μ. (κατοικία ενοικιαζόμενη αριθμ. 10) το οποίο 

βρίσκεται στο ίδιο οικόπεδο με το υπ’ αριθμ. (13).      

21.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017374193 αφορά κτίσμα 78 τ.μ. (κατοικία ενοικιαζόμενη αριθμ. 11) το οποίο 

βρίσκεται στο ίδιο οικόπεδο με το υπ’ αριθμ. (13).      

22.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017373326 αφορά κτίσμα 70 τ.μ. (κατοικία ενοικιαζόμενη αριθμ. 12) το οποίο 

βρίσκεται στο ίδιο οικόπεδο με το υπ’ αριθμ. (13).      

23.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017373465 αφορά κτίσμα 72 τ.μ. (κατοικία ενοικιαζόμενη αριθμ. 13) το οποίο 

βρίσκεται στο ίδιο οικόπεδο με το υπ’ αριθμ. (13).      

24.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017373422 αφορά κτίσμα 72 τ.μ. (κατοικία ενοικιαζόμενη αριθμ. 14) το οποίο 

βρίσκεται στο ίδιο οικόπεδο με το υπ’ αριθμ. (13).      

25.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017373836 αφορά κτίσμα 72 τ.μ. (κατοικία ενοικιαζόμενη αριθμ. 15) το οποίο 

βρίσκεται στο ίδιο οικόπεδο με το υπ’ αριθμ. (13).     

26.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017374329 αφορά κτίσμα 82 τ.μ. (κατοικία κενή αριθμ. 16) το οποίο βρίσκεται 

στο ίδιο οικόπεδο με το υπ’ αριθμ. (13).      

27.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017374185 αφορά κτίσμα 72 τ.μ. (κατοικία ενοικιαζόμενη αριθμ. 17) το οποίο 

βρίσκεται στο ίδιο οικόπεδο με το υπ’ αριθμ. (13).      

28.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017373537 αφορά κτίσμα 122 τ.μ. (κατοικία ενοικιαζόμενη αριθμ. 18) το οποίο 

βρίσκεται στο ίδιο οικόπεδο με το υπ’ αριθμ. (13).      

29.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017373457 αφορά κτίσμα 142 τ.μ. (κατοικία ενοικιαζόμενη αριθμ. 19) το οποίο 

βρίσκεται στο ίδιο οικόπεδο με το υπ’ αριθμ. (13).      

30.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017374505 αφορά κτίσμα 85 τ.μ. (κατοικία ενοικιαζόμενη αριθμ. 20) το οποίο 

βρίσκεται στο ίδιο οικόπεδο με το υπ’ αριθμ. (13).     

31.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017375049 αφορά κτίσμα 170 τ.μ. (κατοικία ενοικιαζόμενη αριθμ. 21) το οποίο 

βρίσκεται στο ίδιο οικόπεδο με το υπ’ αριθμ. (13).      

32.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017375006 αφορά κτίσμα κατοικία 59,50 τ.μ. με βοηθητικό χώρο 18,76 και δεν 

υπάρχει οικόπεδο όπως εσφαλμένα είχε δηλωθεί 

33.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017374716 ως έχει 

34.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017373692 αφορά το 1ο Δημοτικό Σχολείο σε οικόπεδο 5500 τ.μ. με κτίσμα 

1.093,26 τ.μ.  

35.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017374855 αφορά το 2ο Δημοτικό Σχολείο σε οικόπεδο 3.933,00 τ.μ. με κτίσμα 

1.485,29 τ.μ.  
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36.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017374759 αφορά το 1ο Νηπιαγωγείο σε οικόπεδο 1.128 τ.μ. με κτίσμα 180,00 

τ.μ. και βοηθητικό χώρο 25,70 τ.μ.  

37. Το με αριθμό ταυτότητας 01017374214 αφορά το Γυμνάσιο Αλιάρτου σε οικόπεδο 15.240 τ.μ. με κτίσμα 

2.418,69 τ.μ. 

38.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017373887 αφορά Λύκειο Αλιάρτου σε οικόπεδο 7000 τ.μ. με κτίσμα 1.313,28 

τ.μ.  

39.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017375014 αφορά το Δημοτικό Σχολείο Μαζίου σε οικόπεδο 1402,41 τ.μ. 

υπάρχει κτίσμα 196,74 τ.μ. και βοηθητικός χώρος 26,53 τ.μ 

40.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017374927 ως έχει. 

41.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017374919 αφορά τον Βρεφονηπιακό Σταθμό σε οικόπεδο 2.238,37 τ.μ. με 

κτίσμα 500 τ.μ. 

42.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017374302 αφορά το Δημοτικό Κατάστημα σε οικόπεδο 4.660 τ.μ. με κτίσμα 

488,25 τ.μ. 

43.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017374652 αφορά κτίσμα -  αποθήκη κενό 446,10 σε οικόπεδο 446,10 τ.μ. χωρίς 

ρεύμα. 

44. Το με αριθμό ταυτότητας 01017373748 καταχωρήθηκε με ηλεκτροδότηση 

45.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017374767 καταχωρήθηκε με ηλεκτροδότηση 

46.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017374644 καταχωρήθηκε με ηλεκτροδότηση. 

47.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017373991 καταχωρήθηκε με ηλεκτροδότηση. 

48.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017373588 αφορά παλαιά δεξαμενή στο Μάζι που βρίσκεται σε αχρησία. 

49.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017373756 αφορά δεξαμενή παλαιά σε αχρησία σε οικόπεδο 168 τ.μ. 

50.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017373481 ως έχει. 

51.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017373553 αφορά Δημοτικά Σφαγεία ανενεργά σε οικόπεδο 1.909,70 τ.μ.  

52.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017374222 αφορά Δημοτικά Σφαγεία ανενεργά σε οικόπεδο 1.252,30 τ.μ.  

53.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017373852 αφορά το Νεκροταφείο «ΠΑΝΑΓΙΑ» σε οικόπεδο 12.490,55 τ.μ. 

54.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017374249 αφορά το Γήπεδο σε οικόπεδο 30.310 τ.μ.  

55.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017374492 ως έχει. 

56.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017374900 ως έχει. 

57.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017373350 ως έχει. 

58.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017374345 ως έχει. 

59.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017374062 ως έχει. 

60.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017374003 ως έχει. 

61.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017373879 ως έχει.  

62.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017374290 ως έχει. 

63.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017374126 ως έχει. 

64.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017374142 ως έχει. 

65.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017373393 ως έχει. 

66.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017374513 ως έχει 
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67. Το με αριθμό ταυτότητας 01017373406 ως έχει 

68.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017374450 αφορά οικόπεδο στο οποίο υπάρχει το Αντλιοστάσιο του Δήμου 

Αλιάρτου 3.230 τ.μ. ηλεκτροδοτούμενο 

69.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017374783 ως έχει. 

70.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017373318 ως έχει. 

71.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017374898 ως έχει. 

72.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017373801 αφορά οικόπεδο στο οποίο θα ανεγερθεί Γεωπονική Σχολή 12.875 

τ.μ. 

73.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017374169 ως έχει 

74.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017374695 ως έχει. 

75.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017373908 ως έχει. 

76.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017373799 ως έχει. 

77.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017374943 ως έχει. 

78.  με αριθμό ταυτότητας 01017373561 ως έχει. 

79.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017373730 ως έχει. 

80. Το με αριθμό ταυτότητας 01017373510 ως έχει. 

81.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017373490 αφορά οικόπεδο 3.268,69 τ.μ. το οποίο είναι Γήπεδο στο Μάζι 

82.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017373959 αφορά οικόπεδο 17.075 τ.μ. το οποίο είναι Γυμναστήριο Αλιάρτου. 

83.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017373713 αφορά οικόπεδο 5.275,35 τ.μ. το οποίο είναι Νεκροταφείο Μαζίου 

84.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017374257 αφορά οικόπεδο 132,93 τ.μ. με κτίσμα Κοινοτικό Κατάστημα 102,93 

στην Ευαγγελίστρια 

85.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017373860 αφορά οικόπεδο 1.262,61 τ.μ. με κτίσμα Δημοτικό Σχολείο 161,47 

στην Ευαγγελίστρια. 

86.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017373983 αφορά οικόπεδο 1260,87 τ.μ. και χαρακτηρίζεται ως Νεκροταφείο 

στην Ευαγγελίστρια. 

87.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017374046 αφορά οικόπεδο 6.131,00 και χαρακτηρίζεται Γήπεδο ποδοσφαίρου 

στην Ευαγγελίστρια. 

88.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017374038 αφορά οικόπεδο 1.891,22 και χαρακτηρίζεται Γήπεδο Μπάσκετ στην 

Ευαγγελίστρια. 

89.  με αριθμό ταυτότητας 01017373502 αφορά κτίσμα 120,00 τ.μ. και χαρακτηρίζεται ως Κοινοτικό Κατάστημα 

στον Υψηλάντη. 

90.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017374580 αφορά κτίσμα 510,63 τ.μ. σε οικόπεδο 5.364,50 τ.μ. και 

χαρακτηρίζεται ως Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο στον Υψηλάντη. 

91. Το με αριθμό ταυτότητας 01017373449 αφορά κτίσμα 184,66 τ.μ. σε οικόπεδο 544,40 τ.μ. και χαρακτηρίζεται 

ως Κοινοτικό Κατάστημα στην Πέτρα. 

92.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017374951 αφορά κτίσμα 181,20 τ.μ. σε οικόπεδο 2652 τ.μ. και χαρακτηρίζεται 

ως Δημοτικό Σχολείο στην Πέτρα. 
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93.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017373369 αφορά κτίσμα 63,80 τ.μ. το οποίο χαρακτηρίζεται ως Νηπιαγωγείο 

στην Πέτρα. 

94.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017373385 αφορά κτίσμα 121,04 τ.μ. σε οικόπεδο 725,64 τ.μ. και χαρακτηρίζεται 

ως Τοπικό Συμβούλιο στο Σωληνάρι. Το με αριθμό ταυτότητας 01017374660 αφορά κτίσμα 510,63 τ.μ. σε 

οικόπεδο 2.816 τ.μ. και χαρακτηρίζεται ως Δημοτικό Σχολείο Σωληναρίου. 

95.  με αριθμό ταυτότητας 01017374679 ως έχει. 

96.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017374020 ως έχει. 

97.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017374863 ως έχει. 

98.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017374134 ως έχει. 

99.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017374097 αφορά οικόπεδο 1.930 τ.μ. και χαρακτηρίζεται ως Νεκροταφείο στο 

Σωληνάρι. 

100.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017374054 αφορά οικόπεδο 6.825 τ.μ. και χαρακτηρίζεται ως Γήπεδο 

ποδοσφαίρου στο Σωληνάρι. 

101. Το με αριθμό ταυτότητας 01017373975 αφορά οικόπεδο 7.000 τ.μ. και χαρακτηρίζεται ως παλαιό Γήπεδο 

στο Σωληνάρι. 

102.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017374150 ως έχει μη ηλεκτροδοτούμενο και κενό. 

103. Το με αριθμό ταυτότητας 01017374468 ως έχει. 

104.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017373473 αφορά οικόπεδο 13.388,95 τ.μ. το οποίο χαρακτηρίζεται ως Γήπεδο 

ποδοσφαίρου στη θέση ΛΑΚΟΥΛΑ στον Υψηλάντη. 

105.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017373764 αφορά οικόπεδο 182 τ.μ. το οποίο χαρακτηρίζεται ως παλαιά 

δεξαμενή στον Υψηλάντη. 

106.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017374871 ως έχει. 

107.  με αριθμό ταυτότητας 01017374521 ως έχει. 

108.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017373895 ως έχει. 

109.   Το με αριθμό ταυτότητας 01017374476 ως έχει. 

110.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017374847 ως έχει. 

111.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017373414 ως έχει. 

112.   Το με αριθμό ταυτότητας 01017373772 αφορά οικόπεδο 2.974 τ.μ. το οποίο χαρακτηρίζεται ως 

Νεκροταφείο στον Υψηλάντη. 

113. Το με αριθμό ταυτότητας 01017373844 αφορά οικόπεδο 6.122,98 τ.μ. το οποίο χαρακτηρίζεται ως Γήπεδο 

στον Υψηλάντη.  

114. Το με αριθμό ταυτότητας 01017374740 ως έχει. 

115.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017374100 ως έχει. 

116.   Το με αριθμό ταυτότητας 01017374361 ως έχει. 

117.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017374089 ως έχει. 

118.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017374310 ως έχει. 

119.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017373967 αφορά οικόπεδο 1.501,50 τ.μ. το οποίο χαρακτηρίζεται ως 

Νεκροταφείο Πέτρας. 
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120.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017373828 αφορά οικόπεδο 132,90 τ.μ. το οποίο χαρακτηρίζεται ως Πλατεία 

Μουλκίου. 

121.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017373430 αφορά οικόπεδο 293 τ.μ. το οποίο χαρακτηρίζεται ως Πλατεία 

Μουλκίου. 

122.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017374011 αφορά κτίσμα 39,60 τ.μ. το οποίο χαρακτηρίζεται ως Δεξαμενή 

ύδρευσης στο Μάζι. 

123.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017373641  ως έχει. 

124.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017374880 αφορά χώρο αθλητικών εκδηλώσεων 1315 τ.μ. με έτος κατασκευής 

1994 σε οικόπεδο 5.271,09 τ.μ. (το κτίσμα 96,63 τ.μ. σε οικόπεδο 140,50 είχε καταχωρηθεί στο Ε9 

λανθασμένα). 

125.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017373596 αφορά Σχολείο – Νηπιαγωγείο 1325,76 τ.μ. με έτος κατασκευής 

1982 σε οικόπεδο το ίδιο με το υπ’ αριθμ. (125) ( το κτίσμα 52,39 τ.μ. σε οικόπεδο 69,90 τ.μ. είχε 

καταχωρηθεί στο Ε9 λανθασμένα). 

126.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017374530 αφορά Πλατεία και Δημοτικό Κατάστημα με Πλατεία 830 τ.μ. και 

Δημοτικό Κατάστημα 730 τ.μ. (το κτίσμα 58,35 τ.μ. σε οικόπεδο 118,30 τ.μ. είχε καταχωρηθεί στο Ε9 

λανθασμένα). 

127.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017374687 δεν ισχύει, έχει καταχωρηθεί λανθασμένα. 

128.   Το με αριθμό ταυτότητας 01017373342 δεν ισχύει, έχει καταχωρηθεί λανθασμένα. 

129.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017374812 δεν ισχύει, έχει καταχωρηθεί λανθασμένα. 

130. Το με αριθμό ταυτότητας 01017374206 δεν ισχύει, έχει καταχωρηθεί λανθασμένα. 

131. Το με αριθμό ταυτότητας 01017374724 δεν ισχύει, έχει καταχωρηθεί λανθασμένα. 

132.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017373617 αφορά την δεξαμενή στην θέση ΚΕΦΑΛΑΡΙ στο Μαυρομμάτι. 

133.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017374070 δεν ισχύει, έχει καταχωρηθεί λανθασμένα. 

134.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017374556 δεν ισχύει, έχει καταχωρηθεί λανθασμένα. 

135.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017374370 δεν ισχύει, έχει καταχωρηθεί λανθασμένα. 

136.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017374564 αφορά οικόπεδο 830,15 τ.μ. το οποίο χαρακτηρίζεται ως Γήπεδο 

Κλειστό Γυμναστήριο. 

137.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017374820 αφορά οικόπεδο 830,15 τ.μ. το οποίο χαρακτηρίζεται ως Γήπεδο 

ποδοσφαίρου. 

138. Το με αριθμό ταυτότητας 01017373609 δεν ισχύει, έχει καταχωρηθεί λανθασμένα 

139. Το με αριθμό ταυτότητας 01017374273 αφορά οικόπεδο 306,25 τ.μ. το οποίο χαρακτηρίζεται ως Γήπεδο 

Μπάσκετ.  

140. Το με αριθμό ταυτότητας 01017374441 δεν ισχύει, έχει καταχωρηθεί λανθασμένα. 

141. Το με αριθμό ταυτότητας 01017374417 δεν ισχύει, έχει καταχωρηθεί λανθασμένα. 

142. Το με αριθμό ταυτότητας 01017373650 αφορά γεώτρηση 284 τ.μ. στο Μαυρομμάτι 

143. Το με αριθμό ταυτότητας 01017374839 αφορά Πλατεία στο Λεοντάρι 195 τ.μ.  

144.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017374599 αφορά Δεξαμενή 37,50 τ.μ. σε οικόπεδο 52,75 με έτος κατασκευής 

1955 και χαρακτηρίζεται ως Δεξαμενή στο Λεοντάρι.  
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145.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017374230 αφορά Δημοτικό Σχολείο – Νηπιαγωγείο 266 τ.μ. σε οικόπεδο 

3.892,5 τ.μ. στο Λεοντάρι. 

146.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017373780 αφορά οικόπεδο 445,36 τ.μ. και χαρακτηρίζεται ως Παιδική χαρά 

στο Λεοντάρι. 

147.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017374978 αφορά κτίσμα Κοινοτικό Κατάστημα 65,41 τ.μ. με βοηθητικό χώρο 

82,67 τ.μ. έτος κατασκευής 1955 και βρίσκεται σε οικόπεδο 171,97 τ.μ. 

148.  Προστίθεται οικόπεδο 9.648 τ.μ. και χαρακτηρίζεται ως Γήπεδο στο Λεοντάρι. 

149.  Προστίθεται οικόπεδο 11.000 τ.μ. και χαρακτηρίζεται ως Νεκροταφείο στο Λεοντάρι. 

150.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017373721 αφορά οικόπεδο 7.186,18 τ.μ. και χαρακτηρίζεται ως Νεκροταφείο 

στην Άσκρη. 

151.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017374610 αφορά οικόπεδο 1.573,06 τ.μ. και χαρακτηρίζεται ως Πλατεία στην 

Άσκρη. 

152.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017373633 αφορά κτίσμα 200 τ.μ. - Κοινοτικό Κατάστημα με έτος κατασκευής 

1955 και βρίσκεται σε οικόπεδο 500 τ.μ. στην Άσκρη.   

153. Το με αριθμό ταυτότητας 01017374986 αφορά κτίσμα 280 τ.μ. σε οικόπεδο 2.612 τ.μ. έτος κατασκευής 1955 

και χαρακτηρίζεται ως Δημοτικό Σχολείο – Νηπιαγωγείο, στην Άσκρη.  

154.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017373377 αφορά Κοινοτικό Κατάστημα στο Νεοχώρι 80 τ.μ.  

155. Το με αριθμό ταυτότητας 01017373334 αφορά Πλατεία στο Νεοχώρι 450 τ.μ. 

156.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017375022 αφορά το Γήπεδο στο Νεοχώρι 8.760 τ.μ. 

157. Το με αριθμό ταυτότητας 01017375030 αφορά Δεξαμενή ανενεργή στο Νεοχώρι 45 τ.μ. 

158.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017374337 αφορά Δεξαμενή ενεργή στο Νεοχώρι 45 τ.μ. 

159.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017374791 δεν ισχύει όσον αφορά το κτίσμα, αλλά ισχύει όσον αφορά το 

οικόπεδο 320,12 τ.μ. και χαρακτηρίζεται ως Πλατεία έναντι Εκκλησίας στην Άσκρη.   

160. Το με αριθμό ταυτότητας 01017374636 αφορά το Νεκροταφείο στο Νεοχώρι 2.976 τ.μ. 

161. Το με αριθμό ταυτότητας 01017374960 αφορά την Δεξαμενή Υδατόπυργος 925 τ.μ. στις Θεσπιές. 

162.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017373684 αφορά το Παλαιό Δημοτικό Κατάστημα (Ιατρείο) (δίπλα από 

Εκκλησία) 158 τ.μ. κτίσμα στις Θεσπιές χωρίς οικόπεδο. 

163.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017374935 αφορά το Δημοτικό Κατάστημα 320 τ.μ. κτίσμα σε οικόπεδο 2000 

στρ. στις Θεσπιές. 

164.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017374433 αφορά Παλαιό γήπεδο – Εργοτάξιο 8500 τ.μ. στις Θεσπιές. 

165.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017373570 αφορά το Στάδιο περιοχή Ελαφόκαμπος 20 στρ. στις Θεσπιές.  

166. Το με αριθμό ταυτότητας 01017373625 αφορά την Κεντρική Πλατεία 700 Θεσπιείς 1500 τ.μ. στις Θεσπιές.  

167. Το με αριθμό ταυτότητας 01017374396 αφορά Πλατεία 750 τ.μ. έναντι οικίας Σελιανίτη Δημητρίου στις 

Θεσπιές. 

168.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017373924 αφορά Παλαιά Γεώτρηση προς Δομβραίνα 10 τ.μ. σε οικόπεδο 500 

τ.μ. στις Θεσπιές. 

169.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017374409 αφορά Νέο Δημοτικό Κατάστημα ημιτελές στα μπετά με κτίσμα 

1207,74 τ.μ. έτος κατασκευής 2004 που βρίσκεται σε οικόπεδο 918 τ.μ. στις Θεσπιές.   
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170.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017374388 αφορά το Γυμνάσιο – Λύκειο με κτίσμα 1059,05 τ.μ. που βρίσκεται 

σε οικόπεδο 9.442,64 τ.μ. που βρίσκεται στις Θεσπιές. 

171.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017373916 αφορά το Δημοτικό – Νηπιαγωγείο με κτίσμα 831 τ.μ. που 

βρίσκεται σε οικόπεδο 4017 τ.μ. που βρίσκεται στις Θεσπιές. 

172.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017374425 αφορά το Γήπεδο 9.648 τ.μ. στο Λεοντάρι. 

173.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017374177 είναι κενό. 

174.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017374265 αφορά το Νεκροταφείο 11.000 στρ. στο Λεοντάρι. 

175.  Το με αριθμό ταυτότητας 01017373676 αφορά το Δημοτικό Σχολείο με κτίσμα 295 τ.μ. που βρίσκεται σε 

οικόπεδο 2376 τ.μ. στο Λεοντάρι. 

176. Το με αριθμό ταυτότητας 01087754343 αφορά οικόπεδο στην Αλίαρτο 2.197,18 τ.μ.  

177. Το με αριθμό ταυτότητας 01087754351 αφορά οικόπεδο στην Ευαγγελίστρια 125,50 τ.μ. 

       Τα ανωτέρω ακίνητα ιδιοχρησιμοποιούνται, δεν εκμισθώνονται και δεν παραχωρούνται. Τα ακίνητα τα οποία 

εκμισθώνονται αναφέρονται στο παρόν έγγραφο και είναι τα υπ’ αριθμ. 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 27, 28, 29, 30, 31.  

       Τα ανωτέρω έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις υποδείξεις των Τοπικών Συμβούλων των Τοπικών Κοινοτήτων 

Θεσπιών, Λεονταρίου, Μαυρομματίου, Νεοχωρίου και της Τοπικής Κοινότητας Άσκρης σύμφωνα με τις υποδείξεις της 

Προϊσταμένης του Δήμου μας κα Παπαλουκά – Κοροπούλη Δήμητρας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 

 
Στο Δήμο Αλιάρτου δραστηριοποιούνται οι ακόλουθοι Σύλλογοι:  

 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ 

� Α.Π.Ο Παναλίαρτος  

� Α.Ο Θεσπιακός  

� Α.Ο. Άσκρης  

� Α.Ο Μαυρομματίου  

� Α.Ο. Υψηλάντη  

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ – ΤΟΠΙΚΟΙ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ – ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΙ  

� Κοινό των Βοιωτών  

� Περιβαλλοντικός Σύλλογος Αλιάρτου  

� Περιβαλλοντικός Πέτρας  

� Πολιτιστικός – Χορευτικός Αλιάρτου  

� Πολιτιστικός Ευαγγελίστριας  

� Πολιτιστικός Σύλλογος Απανταχού Λεονταριτών  

� Πολιτιστικός Μαυροματίου  

� Πολιτιστικός Υψηλάντη  

� Σύλλογοι Γονέων & Κηδεμόνων (16 σχολικών μονάδων) 

� Σύλλογος Θεσπιέων «Ο Δημόφιλος»  

� Σύλλογος Γυναικών Αλιάρτου  

� Σύλλογος Γυναικών Θεσπιών  

� Σύλλογος Γυναικών Άσκρης  

� Σύλλογος Γυναικών Λεονταρίου  

� Σύλλογος Γυναικών Σωληναρίου  

� Σύλλογος φιλοπρόοδων Άσκρης  

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ  

� Αγροτικός Σύλλογος Σωληναρίου 

� Αγροτικός συνεταιρισμός Θεσπιών  

� Αγροτικός Συνεταιρισμός Αλιάρτου  

� ΑΓΕΒ  

� Μελισσοκομικός Σύλλογος Πέτρας 

� Σύλλογος Επαγγελματιών Αλιάρτου  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  

Τα ερωτηματολόγια που ακολουθούν είναι αυτά που διανεμήθηκαν στους προέδρους των Τοπικών & 

Δημοτικών Κοινοτήτων και συμπληρώθηκαν κατά την περίοδο εκπόνησης της Α’ φάσης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος – Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων . 

Επίσης ακολουθεί και το ερωτηματολόγιο που συμπληρώθηκε από τις υπηρεσίες του Δήμου, και τέλος το 

ερωτηματολόγιο που κλήθηκαν να απαντήσουν οι προϊστάμενοι/πρόεδροι των νομικών προσώπων του Δήμου 

Αλιάρτου – Θεσπιέων. 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΩΝ 

  

 

 

 

               Αλίαρτος  14-11-2014 

               Αρ. Πρωτ.:  11.987 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ    

Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών - Αλίαρτος 

Ταχ. Κώδικας:  32001 Αλίαρτος  

Πληροφορίες : Λέτη Μαρίνα 

Τηλ; 22683 - 50.225  

FAX:  22680 - 22.690  

E-Mail: info@aliartos.gov.gr 

  

 

ΘΕΜΑ : Συμπλήρωση «Ερωτηματολογίου περιγραφής και αξιολόγησης υπηρεσιών Δήμου Αλιάρτου  - Θεσπιέων» 

για την κατάρτιση του σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων, δημοτικής περιόδου 

2015 – 2019» και  «Ερωτηματολογίου καταγραφής των προβλημάτων, των απόψεων και των προτάσεων των 

Τοπικών / Δημοτικών Κοινοτήτων για τον αναπτυξιακό προγραμματισμό του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων 2015 – 

2019» 

 

Σας γνωρίζω ότι ο Δήμος μας, με βάση: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 203 – 207 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α) 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 266 του Ν. 3852 / 2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης  

Ξεκινάει τις διαδικασίες για την κατάρτιση Επιχειρησιακού Προγράμματος. Βασικός στόχος του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος είναι να σχεδιαστεί και να προωθηθεί για την περίοδο 2015- 2019 είναι να σχεδιαστεί και να 

προωθηθεί για την επόμενη πενταετία η τοπική και εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου σε εναρμόνιση με τις 

κατευθύνσεις του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 

Ειδικότερα, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 
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� Θα προσδιορίσει τις νέες δραστηριότητες που πρέπει να εκτελέσει ο Δήμος, στο πλαίσιο των 

θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων του, ώστε να προωθηθεί η προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και 

δομημένου περιβάλλοντος του Δήμου και β) την βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας των 

κατοίκων του Δήμου 

� Θα προσδιορίσει την εσωτερική ανάπτυξη όλων των υπηρεσιών του Δήμου προκειμένου να βελτιωθεί η 

διοικητική ικανότητα του Δήμου ως Δημόσιου Οργανισμού, δηλαδή ως φορέα παροχής συλλογικών αγαθών 

και υπηρεσιών αλλά και ως πολιτικού και κοινωνικού θεσμού), με σκοπούς την βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του, μέσω δράσεων που αποσκοπούν:  

Α. Στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των δημοτικών δραστηριοτήτων και 

υπηρεσιών και στην καλύτερη εξυπηρέτηση του Πολίτη – Δημότη. 

Β. Στη βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας του Δήμου, μέσω του μακροπρόθεσμου προγραμματισμού 

προσλήψεων (στο μέτρο που αυτές επιτρέπονται από την κεντρική διοίκηση), της επιμόρφωσης του 

υφιστάμενου προσωπικού, της μηχανοργάνωσης, της προμήθειας εξοπλισμού, της εξασφάλισης και 

συντήρησης των κτηριακών εγκαταστάσεων κλπ και 

Γ. Στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου, μέσω  του μεσοπρόθεσμου οικονομικού 

προγραμματισμού του, παρακολούθησης του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών του και της 

ορθολογικότερης οικονομικής διαχείρισής του.  

� Θα προσδιορίσει τα πλαίσια ανάπτυξης των συνεργασιών του Δήμου με τοπικούς φορείς και άλλους 

γειτονικούς δήμους, με την επισήμανση της συμβολής που μπορούν να έχουν στην ανάπτυξη της περιοχής 

του Δήμου: α. οι τοπικοί κοινωνικοί και οικονομικοί φορείς (ιδιωτικές επιχειρήσεις, σύλλογοι κλπ), β. οι 

όμοροι ΟΤΑ και γ. Λοιποί φορείς του διοικητικού συστήματος της χώρας (Κεντρικοί φορείς, Περιφέρεια).  

Αναμένεται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, που συντάσσεται για δεύτερη φορά, να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο 

για την άσκηση του αναπτυξιακού ρόλου του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων, και πιο συγκεκριμένα να αποτελέσει: 

� Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας του Δήμου  

� Το πενταετές πρόγραμμα δράσης του Δήμου και όλων των Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του, 

επιμεριζόμενο σε ετήσιο πρόγραμμα δράσης της κάθε επιμέρους υπηρεσίας του Δήμου και του Νομικού 

Προσώπου του 

� Οργανικό στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας και διοίκησης του Δήμου.  

Επειδή το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου, θα αποτελέσει το βασικό πλαίσιο κατεύθυνσης, προσδιορισμού 

και συντονισμού των ενεργειών όλων των οργάνων της Διοίκησης και όλων των Δημοτικών Υπηρεσιών στην προσεχή 

δημοτική περίοδο (2014 – 2019), πρέπει να είναι προϊόν συλλογικής εργασίας και ευρύτερα γνωστό στους σύνταξης 

του θα εμπλακούν και θα συμμετάσχουν το σύνολο του πολιτικού και υπηρεσιακού μηχανισμού του Δήμου, δηλαδή 

τα αιρετά όργανα και τα υπηρεσιακά στελέχη. 

Στην πρώτη φάση, θα συνταχθεί το σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου, αφού προηγουμένως 

αποτυπώσει και αξιολογήσει την υφιστάμενη κατάσταση του συνόλου των δημοτικών υπηρεσιών. 

Για να διεκπεραιωθεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο η εργασία, αυτή, έκρινα σκόπιμο λαμβάνοντας υπόψη και 

τον «Οδηγό κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ο.Τ.Α.» (Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και 

Αυτοδιοίκησης) και σας διαβιβάζω συνημμένα: 
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1. «Ερωτηματολόγιο Περιγραφής και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων»   

(σελ. 4 – 21)   

2. Ερωτηματολόγιο για να απαντηθεί από τους προϊστάμενους των υπηρεσιών               

(σελ. 22 – 26) 

3. «Ερωτηματολογίου για να απαντηθεί από τους εκπροσώπους των τοπικών / δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου 

Αλιάρτου - Θεσπιέων 

(σελ. 27 – 35) 

Προκειμένου αφού τα μελετήσετε και τα συμπληρώσετε με την δέουσα προσοχή και υπευθυνότητα να τα 

επιστρέψετε στο γραφείο του Δ/ντη Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών και στο e-mail: 

epixeirisiako@aliartos.gov.gr, το αργότερο μέχρι και τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2014. 

Επισημαίνω δε ότι για την καλύτερη συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου, θα πρέπει να ασχοληθείτε συλλογικά, 

όλα τα στελέχη και τα αιρετά υπερκείμενα όργανα της υπηρεσίας σας, όπου συντρέχει περίπτωση. Είναι αυτονόητο 

ότι έχετε την απόλυτη ελευθερία να διατυπώσετε, κατά τη γνώμη σας, τα σημεία εκείνα που αφορούν στις 

αξιολογήσεις.  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ AΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΩΝ 

 

ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ      

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Προϊστάμενοι Υπηρεσιών Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων  

2. Διοικητικό προσωπικό Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων 

3. Διοικητικό προσωπικό Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων 

4. Πρόεδροι Διοικητικών Συμβουλίων Νομικών Προσώπων Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Δημοτικοί Σύμβουλοι Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων 

2. Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων Αλιάρτου &  Θεσπιέων 

3. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο Δημάρχου 

2. Αντιδήμαρχοι Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων 

3. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου  
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ  

∆ΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 

2015 – 2019 

 

1ο ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ) 

 

Ημερομηνία    ……/…./2014 

Υπηρεσία / Νομικό Πρόσωπο 
 
 
 
 

Ονοματεπώνυμο  
 
 

Στοιχεία Επικοινωνίας  
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1. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
 

1.1. Υφιστάμενη κατάσταση 

 1.1.1 Βασικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας – νομικού προσώπου στο οποίο εργάζεστε  

 Ερώτηση  

1. 

Ποιος είναι ο αριθμός και οι ειδικότητες του απασχολούμενου προσωπικού στην υπηρεσία σας  
 

Μόνιμοι Υπάλληλοι 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Αριθμός Εργαζομένων 

…………………………………  

…………………………………….  

…………………………………….  

…………………………………….  

Εάν ο χώρος δεν επαρκεί επισυνάψτε πίνακα με ίδια μορφοποίηση 

 

Αορίστου χρόνου 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Αριθμός Εργαζομένων 

………………………………….  

…………………………………….  

………………………………….  

……………………………………  

Εάν ο χώρος δεν επαρκεί επισυνάψτε πίνακα με ίδια μορφοποίηση 

 

Ορισμένου χρόνου 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Αριθμός Εργαζομένων 

………………………………….  

…………………………………….  

………………………………….  

……………………………………  

Εάν ο χώρος δεν επαρκεί επισυνάψτε πίνακα με ίδια μορφοποίηση 

 

Σύμβαση Έργου…………………… 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Αριθμός Εργαζομένων 

………………………………….  

…………………………………….  

Εάν ο χώρος δεν επαρκεί επισυνάψτε πίνακα με ίδια μορφοποίηση 

 

Μερική Απασχόληση  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Αριθμός Εργαζομένων 

………………………………….  

…………………………………….  

Εάν ο χώρος δεν επαρκεί επισυνάψτε πίνακα με ίδια μορφοποίηση 

 

Με άλλη σχέση εργασίας (ποια;)  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Αριθμός Εργαζομένων 

………………………………….  
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…………………………………….  

………………………………….  

……………………………………  

Εάν ο χώρος δεν επαρκεί επισυνάψτε πίνακα με ίδια μορφοποίηση 

 

2. 

Επαρκεί το προσωπικό αυτό για τη λειτουργία της υπηρεσίας τα επόμενα πέντε (5) χρόνια; 
 

ΝΑΙ                                    ΟΧΙ 

 

 

Εάν απαντήσετε ΟΧΙ ποιες είναι οι ειδικότητες και το πλήθος των εργαζομένων που λείπουν; 

Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα (και την επιθυμητή σχέση εργασίας)  

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

   

   

   

   

Εάν ο χώρος δεν επαρκεί επισυνάψτε πίνακα με ίδια μορφοποίηση  

 

3. 

Το σημερινό οργανόγραμμα επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες της υπηρεσίας σας για τα 
επόμενα πέντε (5) χρόνια; 
 
ΝΑΙ                                    ΟΧΙ 

 
Εάν απαντήσετε ΟΧΙ παρακαλώ διατυπώσετε τις αλλαγές που προτείνετε 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Εάν ο χώρος δεν επαρκεί επισυνάψτε τις προτάσεις σας 

 

4. 

 
 
 
Ποιος είναι ο προϋπολογισμός που σχεδιάστηκε από την υπηρεσία σας τα τρία τελευταία 
χρόνια (Συνοπτικά – Απαντούν μόνο η οικονομική υπηρεσία και το Νομικό Πρόσωπο) 
 
 

ΕΤΟΣ 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 
(Φόροι / Τέλη / 

Εισφορές / 
Συνδρομές 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 
(ΟΛΑ τα υπόλοιπα 
τακτικά έσοδα, π.χ. 

από ακίνητη 
περιουσία, 

θεσμοθετημένοι 
πόροι κλπ 

ΕΚΤΑΚΤΑ 
ΕΣΟΔΑ 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 
ΥΠΟΛΟΠΟ ΠΡ. 

ΕΤΟΥΣ  
ΣΥΝΟΛΟ 
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2012      

2013      

2014      

 

 

ΕΤΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 

ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΕΤΩΝ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

2012      

2013      

2014       

5. 

Ποιος είναι ο προϋπολογισμός που εκτελέστηκε από την υπηρεσία σας τα τρία τελευταία 
χρόνια (Απολογισμός – απαντούν μόνο η οικονομική υπηρεσία και το Νομικό Πρόσωπό) 
 

ΕΣΟΔΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ) 

ΕΤΟΣ 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 
(Φόροι / Τέλη / 

Εισφορές / 
Συνδρομές 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 
(ΟΛΑ τα υπόλοιπα 
τακτικά έσοδα, π.χ. 

από ακίνητη 
περιουσία, 

θεσμοθετημένοι 
πόροι κλπ 

ΕΚΤΑΚΤΑΕ
ΣΟΔΑ  

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡ. 

ΕΤΟΥ  
ΣΥΝΟΛΟ 

2012      

2013      

2014      

 

ΕΞΟΔΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ) 

ΕΤΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 

ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΕΤΩΝ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

2012      

2013      

2014      

 
 
 
ΕΞΟΔΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ) 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

ΕΤΟΣ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ  ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ Β’  ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 

2014     

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

ΕΤΟΣ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ  ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ Β’  ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 

2014     

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
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ΕΤΟΣ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ  ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ Β’  ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 

2014     

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

ΕΤΟΣ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ  ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ Β’  ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 

2014     

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  

ΕΤΟΣ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ  ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ Β’  ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 

2014     

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΕΤΟΣ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ  ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ Β’  ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 

2014     

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΕΤΟΣ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ  ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ Β’  ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 

2014     

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  

ΕΤΟΣ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ  ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ Β’  ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 

2014     

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ  

ΕΤΟΣ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ  ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ Β’  ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 

2014     

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

ΕΤΟΣ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ  ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ Β’  ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 

2014     

 

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΕΤΟΣ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ  ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ Β’  ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 

2014      
6. Αναφέρετε τα στοιχεία της Δημοτικής Περιουσίας – όσα αναφέρονται στο Πάγιο Ενεργητικό 

(Απαντούν μόνο η οικονομική υπηρεσία και το Νομικό Πρόσωπο που διαχειρίζονται δημοτική 
περιουσία ή οποία αφορά κτίρια, εγκαταστάσεις, τεχνικά έργα,  μεταφορικά μέσα, οχήματα 
κλπ) 
Επισυνάψτε κατάλογο  

 

1.1.2. Ισχυρά και Ασθενή σημεία της υπηρεσίας – νομικού προσώπου στο οποίο εργάζεστε   

 Ερώτηση  

7. 

Ποια κατά τη γνώμη σας είναι τα ισχυρά σημεία της υπηρεσίας σας σε σχέση με την παροχή 
υπηρεσιών προς τον πολίτη ;  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Εάν ο χώρος δεν επαρκεί επισυνάψτε τις προτάσεις σας 

 

8. 

Ποια κατά τη γνώμη σας είναι τα ασθενή σημεία της υπηρεσίας σας σε σχέση με την παροχή 
υπηρεσιών προς τον πολίτη ;  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Εάν ο χώρος δεν επαρκεί επισυνάψτε τις προτάσεις σας 

 

9. 

Ποια κατά τη γνώμη σας είναι τα ισχυρά σημεία της υπηρεσίας σας σε σχέση με το ανθρώπινο 
δυναμικό, με την υλικοτεχνική υποδομή και με την οικονομική της κατάσταση ;  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Εάν ο χώρος δεν επαρκεί επισυνάψτε τις προτάσεις σας 

 

10. 

Ποια κατά τη γνώμη σας είναι τα ασθενή σημεία της υπηρεσίας σας σε σχέση με το ανθρώπινο 
δυναμικό, με την υλικοτεχνική υποδομή και με την οικονομική της κατάσταση ;  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Εάν ο χώρος δεν επαρκεί επισυνάψτε τις προτάσεις σας 

 

1.2.: Προτάσεις για τη στρατηγική του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων  και 

αναπτυξιακές προτεραιότητες  
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1.2.1. Φυσικό και Οικιστικό Περιβάλλον – Τεχνικές Υποδομές (Απαντάει μόνο η Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών – Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας ) 

 

Ερώτηση  

11. 

Ποια κατά τη γνώμη σας πρέπει να είναι η διαδικασίας 
Α. Γνωστοποίησης των στόχων της ηγεσίας 
Β. Ανάλυση των αναγκών των δημοτών 
Γ. Διασύνδεση αυτών με τις υπηρεσίες του Δήμου 
Δ. Ορίζοντες επικοινωνίας των υπηρεσιών μεταξύ τους 
 
σε σχέση με τα έργα και τη εν γένει λειτουργία των υπηρεσιών που αφορούν στις Τεχνικές 
Υποδομές, στα Δίκτυα Εξυπηρέτησης , στη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και τη 
χωροταξία και Πολεοδομία; 
 

(Απαντάει μόνο η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Εάν ο χώρος δεν επαρκεί επισυνάψτε τις προτάσεις σας 

12. 

Προτείνουμε παρακάτω ένα σύνολο δεικτών. Παρακαλούμε εάν συμφωνείτε με κάθε έναν 
δείκτη, σημειώστε ΝΑΙ και προτείνετε μονάδα μέτρησης. Σε διαφορετική περίπτωση σημειώστε 
ΟΧΙ. 
 

(Απαντάει μόνο η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας) 

 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΑΙ                ΟΧΙ ΜΟΝΑΔΑ ΔΕΙΚΤΗ 

Ποσοστό πρασίνου & 

Κοινόχρηστων χώρων στο 

σύνολο της πόλης 

ΝΑΙ                 ΟΧΙ  

Μήκος πεζοδρομίων   

Αιθμός κοινοχρήστων χώρων   

Έκταση κοινοχρήστων χώρων ΝΑΙ                 ΟΧΙ  

Συχνότητα αποκομιδής 

οικιακών απορριμμάτων 

ΝΑΙ                 ΟΧΙ  

Συχνότητα αποκομιδής 

ογκώδων απορριμμάτων 

ΝΑΙ                 ΟΧΙ  

Ικανοποίηση πολιτών από 

την εν γένει καθαριότητα στο 

δήμο 

  

Αποκατάσταση βλαβών οδών ΝΑΙ                 ΟΧΙ  
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/ πεζοδρομίων – χρόνος 

Μέτρηση ρύπων – 

εξειδικεύστε 

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

………… 

  

Οδοσήμανση – Ποσοστό 

κάλυψης  

ΝΑΙ                 ΟΧΙ  

Δημοτικό δίκτυο Η/Φ – 

Παρακολούθηση λειτουργίας  

ΝΑΙ                 ΟΧΙ  

Μήκος πεζοδρομίων  ΝΑΙ                 ΟΧΙ  

Αριθμός σχολικών κτιρίων 

που συντηρούνται  

ΝΑΙ                ΟΧΙ  

Ετήσιος προϋπολογισμός 

συντήρησης σχολικών 

κτιρίων  

  

Ποσοστό κάλυψης δικτύου 

ακαθάρτων   

  

 
 Ποσοστό κάλυψης δικτύου 

ομβρίων 

ΝΑΙ                 ΟΧΙ  

Θέσεις Στάθμευσης    

Αριθμός Χρηστών 

Ευρυζωνικού δικτύου  

ΝΑΙ                 ΟΧΙ  

   

ΆΛΛΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΕ  ΜΟΝΑΔΑ ΔΕΙΚΤΗ 

  

  

  

  

Εάν ο χώρος δεν επαρκεί επισυνάψτε συμπληρωματική σελίδα 

 

1.2.2.  Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός, Αθλητισμός    

Ερώτηση  (Απαντούν μόνο η Δ/νση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, το Νομικό 

Πρόσωπο  του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων ) 

13. 

Ποια κατά τη γνώμη σας πρέπει να είναι η διαδικασίας 
Α. Γνωστοποίησης των στόχων της ηγεσίας 
Β. Ανάλυση των αναγκών των δημοτών 
Γ. Διασύνδεση αυτών με τις υπηρεσίες του Δήμου 
Δ. Ορίζοντες επικοινωνίας των υπηρεσιών μεταξύ τους 
 
σε σχέση με τα έργα και τη εν γένει λειτουργία των υπηρεσιών που αφορούν στον τομέα 
πρόνοιας, στις υποδομές και τις δομές της εκπαίδευσης στις υποδομές και τις δομές του 
πολιτισμού και του αθλητισμού;  
 

(Απαντούν μόνο η Δ/νση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, το Νομικό Πρόσωπο  του Δήμου 
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Αλιάρτου - Θεσπιέων ) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Εάν ο χώρος δεν επαρκεί επισυνάψτε τις προτάσεις σας 

 

14. 

Προτείνουμε παρακάτω ένα σύνολο δεικτών. Παρακαλούμε εάν συμφωνείτε με κάθε έναν 
δείκτη, σημειώστε ΝΑΙ και προτείνετε μονάδα μέτρησης. Σε διαφορετική περίπτωση σημειώστε 
ΟΧΙ. 
  
(Απαντούν μόνο η Δ/νση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, το Νομικό Πρόσωπο  του Δήμου 

Αλιάρτου - Θεσπιέων ) 

 
 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΑΙ                ΟΧΙ ΜΟΝΑΔΑ ΔΕΙΚΤΗ 

Μαθητές προσχολικής 

αγωγής  

ΝΑΙ                 ΟΧΙ  

Σχολεία προσχολικής αγωγής  ΝΑΙ                 ΟΧΙ  

Αίθουσες σχολείων 

προσχολικής αγωγής  

  

Μαθητές πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης  

ΝΑΙ                 ΟΧΙ  

Σχολεία πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης  

  

Αίθουσες σχολείων 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  

  

Μαθητές δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης  

  

Σχολεία δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης  

  

Αίθουσες σχολείων 

δευτεροβάθμιας  

  

Δυναμικότητα παιδικού 

σταθμού  

  

Ποσοστό ικανοποίησης 

αιτήσεων προς τον Παιδικό 

Σταθμό (Μέσος όρος των δυο 
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τελευταίων ετών ) 

Δυναμικότητα ΚΑΠΗ ΝΑΙ                 ΟΧΙ  

Ποσοστό ικανοποίησης  

αιτήσεων προς το 

ΚΑΠΗ(Μέσος όρος των δυο 

τελευταίων ετών) 

  

Δυναμικότητα 

προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ 

ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»  

  

Ποσοστό ικανοποίησης 

αιτήσεων προς το «ΒΟΗΘΕΙΑ 

ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» (Μέσος όρος των 

δυο τελευταίων ετών) 

  

Αριθμός Αθλητικών 

προγραμμάτων (μέσος όρος 

των δυο τελευταίων ετών) 

  

Χρήστες αθλητικών 

προγραμμάτων (Μέσος όρος 

των δυο τελευταίων ετών) 

  

Αριθμός Πολιτιστικών  

Προγραμμάτων (μέσος όρος 

των δυο τελευταίων ετών) 

  

Χρήστες πολιτιστικών 

προγραμμάτων (Μέσος όρος 

των δυο τελευταίων ετών) 

  

Αριθμός πολιτιστικών 

εκδηλώσεων (Χρήστες 

αθλητικών προγραμμάτων 

(Μέσος όρος των δυο 

τελευταίων ετών) 

  

Θεατές πολιτιστικών 

εκδηλώσεων Χρήστες 

αθλητικών προγραμμάτων 

(Μέσος όρος των δυο 

τελευταίων ετών) 

  

Αριθμός κοινωνικών / 

ψυχαγωγικών εκδηλώσεων 

(Χρήστες αθλητικών 

προγραμμάτων (Μέσος όρος 

των δυο τελευταίων ετών) 

  

Συμμετέχοντες κοινωνικών / 

ψυχαγωγικών εκδηλώσεων 

(Μέσος όρος των δύο 

τελευταίων ετών) 

  

Αριθμός ατόμων που 

ανήκουν σε ευπαθείς 

κοινωνικά ομάδες και 

εξυπηρετούνται με 

συμβουλευτική, ψυχολογική 
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υποστήριξη, βοήθεια για 

εξεύρεση εργασίας κλπ  

Χρήστες αθλητικών 

προγραμμάτων (Μέσος όρος 

των δυο τελευταίων ετών) 

Αριθμός ΑΜΕΑ που 

τοποθετούνται σε εργασία 

μέσω του Δήμου 

 

 

  

ΆΛΛΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΕ  ΜΟΝΑΔΑ ΔΕΙΚΤΗ 

  

  

  

  

Εάν ο χώρος δεν επαρκεί επισυνάψτε συμπληρωματική σελίδα 

 

1.2.3. Τοπική Οικονομία & Απασχόληση   

Ερώτηση  (Απαντούν μόνο η Δ/νση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών) 

15. 

Με ποια κατά τη γνώμη σας μέτρα μπορεί ο Δήμος να ενισχύσει την Τοπική Οικονομία;   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Εάν ο χώρος δεν επαρκεί επισυνάψτε τις προτάσεις σας 

16. 

Με ποια κατά τη γνώμη σας μέτρα μπορεί ο Δήμος να ενισχύσει την προώθηση της απασχόλησης 
των ανέργων ή των υποαπασχολούμενων;   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Εάν ο χώρος δεν επαρκεί επισυνάψτε τις προτάσεις σας 

 

 

1.2.4. Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων ως οργανισμός και οι σχέσεις του με τους πολίτες, την 
πολιτεία, την περιφέρεια και άλλους φορείς 

 

Ερώτηση   

17. 

Αναφέρετε τα σημαντικότερα βήματα που πρέπει να γίνουν για την καλύτερη οργάνωση ή 
αναδιοργάνωση της υπηρεσίας σας 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Εάν ο χώρος δεν επαρκεί επισυνάψτε τις προτάσεις σας 

18. 

Αναφέρετε τους σημαντικότερους παράγοντες που διαμορφώνουν το κόστος των παρεχόμενων 
υπηρεσιών προς τους κατοίκους του Δήμου  Αλιάρτου - Θεσπιέων (εκτός της μισθοδοσίας του 
προσωπικού της υπηρεσίας σας) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Εάν ο χώρος δεν επαρκεί επισυνάψτε τις προτάσεις σας 
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19. 

Η θεσμική συνεργασίας με φορείς όπως είναι το ΥΠΕΣΔΔΑ και άλλα Υπουργεία, η Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας και η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας πως κατά τη γνώμη σας μπορεί να γίνει 
καλύτερη;   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Εάν ο χώρος δεν επαρκεί επισυνάψτε τις προτάσεις σας 

 

20. 

Με ποια κατά τη γνώμη σας μέτρα μπορεί ο Δήμος να υποκινήσει τους υπαλλήλους του στη 
χρήση – αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας; Τι προτείνετε για την 
περαιτέρω μηχανοργάνωση της υπηρεσίας σας; 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Εάν ο χώρος δεν επαρκεί επισυνάψτε τις προτάσεις σας 

 

21. 
Πώς θα θέλατε η υπηρεσίας σας να συμμετέχει στην παρακολούθηση του οικονομικού 
προγραμματισμού, του βαθμού επίτευξης των στόχων και των γενικότερων δράσεων του Δήμου;  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Εάν ο χώρος δεν επαρκεί επισυνάψτε τις προτάσεις σας 

22. 

Με ποια κατά τη γνώμη σας μέτρα μπορεί ο Δήμος να αξιοποιήσει καλύτερα την δημοτική του 
περιουσία; 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Εάν ο χώρος δεν επαρκεί επισυνάψτε τις προτάσεις σας 

23. 

Η υπηρεσίας σας εκπροσωπείται με αρμόδιο υπάλληλο σε φορείς στους οποίους συμμετέχει ο 
Δήμος Αλιάρτου - Θεσπιέων     ΝΑΙ                 ΟΧΙ 

 

Εάν απαντήσατε ΝΑΙ 

- Όνομα Φορέα ……………………………………………………………………………………………… 

- Όνομα Εκπροσώπου 

(Υπαλλήλου)………………………………………………………………………………………………… 

 

Εάν απαντήσατε ΟΧΙ συμπληρώστε τα παρακάτω μόνο στην περίπτωση που ο Δήμος Αλιάρτου - 

Θεσπιέων εκπροσωπείται μέσω της πολιτικής του Ηγεσίας σε φορείς που έχουν σχέση με την 

υπηρεσίας σας 

- Όνομα Φορέα ……………………………………………………………………………………………… 

- Όνομα Εκπροσώπου 

(Αιρετού)……………………………………………………………………………………………………… 
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(Σε περίπτωση που ο χώρος δεν επαρκεί επισυνάψτε συμπληρωματική σελίδα) 

24. 

Με ποια κατά τη γνώμη σας μέτρα μπορεί ο Δήμος να ενισχύσει τη Διαδημοτική Συνεργασία 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Εάν ο χώρος δεν επαρκεί επισυνάψτε τις προτάσεις σας 

25. 

Με ποια κατά τη γνώμη σας μέτρα μπορεί ο Δήμος να ενισχύσει την συνεργασία του με άλλους 
φορείς (Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Επιχειρήσεις, Οργανισμούς) σε εθνικό ή διακρατικό επίπεδο 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Εάν ο χώρος δεν επαρκεί επισυνάψτε τις προτάσεις σας 

 

26. 

Πώς μπορεί να αυξηθεί η παραγωγική ικανότητα του προσωπικού της υπηρεσίας σας; Σχολιάστε 
διαδικασίες και ενέργειες που πρέπει κατά τη γνώμη σας νας γίνουν ή να μην γίνουν σε σχέση με 
τα παρακάτω 
 

Συστηματική αξιολόγηση των εργαζομένων της υπηρεσίας σας 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Συστηματική επιβράβευσης των υπαλλήλων σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Βελτίωση περιβάλλοντος εργασίας (κτιριακές εγκαταστάσεις – εξοπλισμός) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Άλλοι παράγοντες που μπορούν  να επηρεάσουν θετικά την παραγωγική ικανότητα του 
προσωπικού (προσδιορίστε)  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Σε περίπτωση που ο χώρος δεν επαρκεί επισυνάψτε συμπληρωματική σελίδα) 

 

27.  

Πως νομίζετε ότι πρέπει να ερευνηθεί η ικανοποίηση των αναγκών και των προσδικιών της 
τοπικής κοινωνίας; Σχολιάστε διαδικασίες και ενέργειες που πρέπει κατά τη γνώμη σας να γίνουν 
ή να μη γίνουν σε σχέση με τα παρακάτω  
 
Οργάνωση υπηρεσίας διαχείρισης παραπόνων / προτάσεων των Δημοτών 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Υπηρεσίες ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης – e-διαβούλευση με τους πολίτες  
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Αναδιοργάνωση υπηρεσιών με στόχο την λιγότερη ταλαιπωρία των πολιτών – Οργάνωση 
υπηρεσιών «μιας στάσης» (κατά το πρότυπο του ΚΕΠ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Διεξαγωγή έρευνας σε σχέση με τους πολίτες σε συστηματική βάση. Ποια κατά τη γνώμη σας 
είναι τα σημαντικότερα ζητήματα που πρέπει ο Δήμος να ερευνήσει; Ποιους δείκτες πρέπει να 
υιοθετήσει έτσι ώστε να υπάρχουν δεδομένα συγκριτικής επίδοσης 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Σε περίπτωση που ο χώρος δεν επαρκεί επισυνάψτε συμπληρωματική σελίδα)  
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ  

∆ΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 

2015 – 2019 

 

2ο ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ 
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ- ΘΕΣΠΙΕΩΝ) 

Ημερομηνία           ……/…./2014 

Υπηρεσία / Νομικό Πρόσωπο 
 
 
 
 

Ονοματεπώνυμο  
 
 

Στοιχεία Επικοινωνίας  
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 Ερώτηση  

1. 

Ποιο είναι το πρόγραμμα δράσεων που πρόκειται να υλοποιήσει η Υπηρεσίας σας τα επόμενα 
τρία χρόνια. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα κατ’ έτος και με σειρά προτεραιότητας.  
 
Ως δράσεις νοούνται μεγάλα έργα ή κατηγορίες έργων, μελέτες, ενέργειες δημοσιότητας, 
δραστηριότητες προστασίας περιβάλλοντος, κοινωνικές, πολιτιστικές, αθλητισμού, διαχείριση 
θεμάτων προσωπικού, προμήθειες, διοικητική και νομική υποστήριξη, υποστήριξη 
προγραμματισμού κ.α. 
 

 
ΕΤΟΣ 

 
ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΧΡΟΝ/ΓΡΑΜΜΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

2. 

Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες εκφράζονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα με τη μορφή 
αξόνων. Ενδεικτικά, οι άξονες αυτοί μπορεί να είναι: 
Α. «Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον – Τεχνικές υποδομές» 
Β. «Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία και Πολιτισμός» 
Γ. «Τουρισμός» 
Δ. «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση» 
Ε. «Ο ΟΤΑ ως οργανισμός και οι σχέσεις με τους πολίτες, την Πολιτεία και τους τοπικούς φορείς» 
 
Ποιόν ή ποιους από τους παρακάτω άξονες πρόκειται να αναπτύξετε στην Υπηρεσίας σας με τα 
μέτρα και τις δράσεις που προγραμματίζετε για τα επόμενα τρία χρόνια. 
 
Εφόσον υπάρχει κάποιος άλλος άξονας ενδιαφέροντος σας, να τον αναφέρετε.  
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. 

Αναφέρετε συγκεκριμένους τομείς του άξονα ή των αξόνων που επιλέξατε, που θα βελτιωθούν 
μέσα από τις δράσεις της Υπηρεσίας σας (π.χ. Ύδρευση, Κοινωνική Φροντίδα, πολιτισμός, 
αθλητισμός, απασχόληση, τουριστική ανάπτυξη, οικονομικά του ΟΤΑ, καθώς και ανάπτυξη του 
ανθρώπινου δυναμικού του ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων του)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. 

Ποια θα είναι τα λειτουργικά έξοδα της Υπηρεσίας σας ανά έτος και κατηγορία (μισθοδοσίες 
προσωπικού, λειτουργικές δαπάνες, επενδύσεις της υπηρεσίας σας) με βάση το παραπάνω 
πρόγραμμα δράσης. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. 

Μέσα από τις προγραμματικές δράσεις της Υπηρεσίας σας, ποιος από τους δείκτες του πρώτου 
ερωτηματολογίου σκοπεύετε να βελτιώσετε τα επόμενα τρία χρόνια (αναφερθείτε όχι μόνο σε 
ποσοτική βελτίωση αλλά και σε οικονομικά μεγέθη). 
 

Απαντά μόνο η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. 

Από την υλοποίηση ποιων από τις παραπάνω δράσεις, θα παραχθούν τυχόν έσοδα για το Δήμο 
και τι ύψους θα είναι αυτά.  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. 

Ποια εκτιμάτε ότι θα είναι τα έσοδα του Δήμου για κάθε έτος της επόμενης τριετίας (2015 – 2016 – 
2017) και πώς διαμορφώθηκαν τα έσοδα του 2014;  
 

Απαντά μόνο η Οικονομική Υπηρεσία. Παρακαλούμε η απάντηση να διακρίνει τις πηγές 

χρηματοδότησης  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ  

∆ΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 

2015 – 2019 

 

 

3ο ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΩΝ 
ΤΟΠΙΚΩΝ / ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ) 
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Ποια είναι η άποψή σας για την κατάσταση της Τοπικής / Δημοτικής Κοινότητάς σας  

τα τελευταία χρόνια στους παρακάτω τομείς; 

Για έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τομείς 

επιλέξτε σημειώνοντας ένα Χ στην απάντηση που 

αντιπροσωπεύει καλύτερα την άποψη σας. 

 

Π
ο

λύ
 

Κ
α

κή
 

Κ
α

κή
 

Μ
έτ

ρ
ια

 

Κ
α

λή
  

Π
ο

λύ
 

κα
λή

 

Τομείς       

Αισθητική (γενική εικόνα της Τοπικής Κοινότητας)  � � � � � 

Περιβάλλον (ρύπανση, απόβλητα κ.ά.)   � � � � � 

Καθαριότητα (αποκομιδή σκουπιδιών, καθαριότητα 

δρόμων κ.λπ.)  

 
� � � � � 

Τεχνικά Έργα & Υποδομές  � � � � � 

Οδοποιία  � � � � � 

Πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός  � � � � � 

Ηλεκτροφωτισμός  � � � � � 

Πλατείες / Πάρκα, Χώροι πρασίνου  � � � � � 

Υπηρεσίες & υποδομές υγείας & κοινωνικής πρόνοιας  � � � � � 

Δημοτικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης του πολίτη  � � � � � 

Αθλητικές υποδομές και δραστηριότητες  � � � � � 

Τοπική αγορά  � � � � � 

Απασχόληση  � � � � � 

Πολιτιστικές / Ψυχαγωγικές δραστηριότητες και υποδομές  � � � � � 

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί  � � � � � 

Υποδομές εκπαίδευσης  � � � � � 

Υποδομές ύδρευσης   � � � � � 

Υποδομές αποχέτευσης  � � � � � 

Ανάπτυξη τοπικής οικονομίας (επενδύσεις, 

επιχειρηματικότητα) 

 
� � � � � 

Εξυπηρέτηση δημοτών  � � � � � 
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Οικονομική διαχείριση (πληρωμές, επιμερισμός 

κονδυλίων) 

 
� � � � � 

Υποδομές και υπηρεσίες για τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)  � � � � � 

Δράσεις και υπηρεσίες για τη Νεολαία  � � � � � 

Ασφάλεια / Εγκληματικότητα  � � � � � 

Δράσεις και υπηρεσίες για τους ηλικιωμένους  � � � � � 

Θέματα ομογενών / μεταναστών / αλλοδαπών  � � � � � 

Άλλο:   � � � � � 

       

Λειτουργία Δημοτικών Υπηρεσιών (ποιότητα 

εξυπηρέτησης, ταχύτητα διεκπεραίωσης, συμπεριφορά, 

ευκολία επικοινωνίας, γνώση του αντικειμένου): 

 

Π
ο

λύ
 

Κ
α

κή
 

Κ
α

κή
 

Μ
έτ

ρ
ια

 

Κ
α

λή
  

Π
ο

λύ
 

κα
λή

 

i.   Διοικητικές Υπηρεσίες   � � � � � 

ii.  Τεχνικές Υπηρεσίες  � � � � � 

iii. Οικονομικές Υπηρεσίες   � � � � � 

iv. Υπηρεσίες Καθαριότητας  � � � � � 

v.  Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας   � � � � � 

vi. Πολιτιστικές Υπηρεσίες  � � � � � 

vii. Άλλες:  � � � � � 

 

Σε ποιους από τους παρακάτω τομείς πρέπει άμεσα να δώσει έμφαση ο Δήμος Αλιάρτου - Θεσπιέων; 

Για έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τομείς, επιλέξτε 

σημειώνοντας ένα Χ στην απάντηση που αντιπροσωπεύει καλύτερα την 

άποψη σας. 

 

Μ
ικ

ρ
ή

 

Μ
εγ

ά
λη

 

Π
ο

λύ
 

μ
εγ

ά
λη

 

Επιθυμητοί τομείς άμεσης παρέμβασης του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων     

Ενίσχυση τοπικής επιχειρηματικότητας / Προσέλκυση επενδύσεων  � � � 

Αγροτική ανάπτυξη – υποστήριξη αγροτών  � � � 

Τουριστική ανάπτυξη  � � � 
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Παροχή νέων υπηρεσιών στους δημότες  � � � 

Βελτίωση υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας και πρόνοιας  � � � 

Προστασία και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος  � � � 

Πράσινη οικονομία και ενέργεια  � � � 

Βελτίωση αστικού περιβάλλοντος  � � � 

Πολιτιστικές δραστηριότητες   � � � 

Δικτύωση, συνεργασίες, εθελοντισμός  � � � 

Διαχείριση υδάτινου και ενεργειακού δυναμικού  � � � 

Ορθολογική διαχείριση αποβλήτων  � � � 

Βελτίωση διοικητικής ικανότητας  � � � 

Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού  � � � 

Καταπολέμηση της ανεργίας  � � � 

Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού τομέα  � � � 

Δημιουργία αποκεντρωμένων υπηρεσιών δήμου  � � � 

Ανάπτυξη νέων υποδομών  � � � 

Ανάπτυξη και διάχυση καινοτομιών  � � � 

Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών  � � � 

Ισόρροπη ανάπτυξη δημοτικών ενοτήτων  � � � 

Εξωστρέφεια  � � � 

Άλλο:  � � � 

  � � � 

  � � � 
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Ποια είναι τα 5 σημαντικότερα προβλήματα / μειονεκτήματα της Τοπικής Κοινότητας; 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Ποια είναι τα 5 σημαντικότερα πλεονεκτήματα της Τοπικής Κοινότητας; 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Ποια έργα και δράσεις προτείνετε να περιλάβει ο Δήμος Αλιάρτου - Θεσπιέων  

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014 - 2019; 

Βαθμός 

προτεραιότητας 
Για έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τομείς, καταγράψτε τις 

προτάσεις σας σημειώνοντας ένα Χ στο βαθμό προτεραιότητας των 

προτεινόμενων έργων ή δράσεων. 

 

Α Β Γ 

Ύδρευση     
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Αποχέτευση     

     

     

     

Καθαριότητα     

     

     

     

Υγεία / Κοινωνική Πρόνοια     

     

     

     

Οδοποιία     

     

     

     

Εκπαίδευση     

     

     

     

Αγροτική ανάπτυξη     

     

     

     

Εναλλακτικές μορφές τουρισμού     
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Προστασία περιβάλλοντος     

     

     

     

Επιχειρηματικότητα     

     

     

     

Πολιτισμός / Αθλητισμός     

     

     

     

Υπηρεσίες εξυπηρέτησης     

     

     

     

Βιομηχανική / Βιοτεχνική Ανάπτυξη:     

     

     

     

Ταυτότητα Τοπικής Κοινότητας (αισθητική / εικόνα)     

     

     

     

Ασφάλεια / Εγκληματικότητα     
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Άλλος τομέας:     

     

     

     

 

Τι άλλο θα θέλατε να προσθέσετε σχετικά με τα ανωτέρω ή άλλα θέματα; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

∆ηµοτικό 

Κοινότητα 

 

Στοιχεία 

Τοπικής 

Κοινότητας 
Τοπική 

Κοινότητα 

 

 

Ονοµατεπώνυµο  

Ιδιότητα  Στοιχεία 

συντάκτη 

Τηλέφωνο  

 

Παρακαλούµε, αφού συµπληρώσετε το παρόν ερωτηµατολόγιο να το αποστείλετε µε e-mail στο 

epixeirisiako@aliartos.gov.gr ή µέσω ΕΛΤΑ στην ταχ. δ/νση: ∆ΗΜΟΣ AΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ 

∆/ΝΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, µε την ένδειξη «Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2015 - 

2019» 

 

Ευχαριστούµε πολύ για τη συνεργασία! 
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                                                               Δήμος   

                                                               Αλιάρτου  
                                                               Θεσπιέων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γραφείο Προγραμματισμού ανάπτυξης & Οργάνωσης σε συνεργασία με το Γραφείο Δημάρχου 

Αλίαρτος, 2015 


