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ΘΕΜΑ: «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Αλιάρτου Θεσπιέων 2015 – 2019» 
 

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων 2015-2019 συντάσσεται σε μία εποχή όπου 

δοκιμάζεται οτιδήποτε μέχρι σήμερα θεωρούνταν δεδομένο στην οικονομία, στην κοινωνία, στο περιβάλλον. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η μεγάλη πρόκληση για τον Δήμο μας είναι η διαχείριση των συνθηκών που 

διαμορφώνει η πολύπλευρη αυτή κρίση και η ανάπτυξη μίας ρεαλιστικής στρατηγικής για το μέλλον του δήμου 

μας, με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. 

Σκοπός του παρόντος είναι η ενημέρωση του αιρετού – πολιτικού προσώπου και των υπαλλήλων του Δήμου 

Αλιάρτου – Θεσπιέων και των Νομικών Προσώπων του, ως προς το περιεχόμενο και τις διαδικασίες κατάρτισης 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων της περιόδου 2015 – 2019, προκειμένου να 

επιτευχθεί, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, η ενεργός συμμετοχή και συμβολή – με ιδέες, προτάσεις και 

παρατηρήσεις – των εμπλεκόμενων Δημοτικών Οργάνων και Υπηρεσιών, καθώς και των Δημοτών και τοπικών 

φορέων στις φάσεις διαμόρφωσης, επεξεργασίας, διαβούλευσης, ολοκλήρωσης και έγκρισης από το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος, που για δεύτερη φορά εκπονεί ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων 

στηριζόμενος στις δικές του δυνάμεις.  

Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι το αρμόδιο όργανο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για την κατάρτιση, 

τον συντονισμός των διαδικασιών κατάρτισης καθώς και για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος του Δήμου, το οποίο εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση. Ενώ «η αρμόδια κατά τις 

οργανικές διατάξεις κάθε Δήμου, υπηρεσία επί θεμάτων Προγραμματισμού επικουρεί την Εκτελεστική Επιτροπή 

από το Δημοτικό Συμβούλιο στην άσκηση των πιο πάνω αρμοδιοτήτων τους».  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΩΝ 

 

ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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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 (αιρετό – πολιτικό και υπηρεσιακό στελεχιακό) 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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Με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων πρέπει να στοχεύσει στη διαμόρφωση της 

αναπτυξιακής του στρατηγικής, τουλάχιστον έως το τέλος της τρέχουσας δημοτικής περιόδου. 

Τρία κρίσιμα, κατ’ αρχήν ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν για την ορθή διαμόρφωση μιας αναπτυξιακής 

στρατηγικής είναι: 

1. Πρώτο, να προσδιορίσεις με αντικειμενικούς όρους τα χαρακτηριστικά και το «επίπεδο ανάπτυξης» που 

βρίσκεται σήμερα, 

2. Δεύτερο, να προσδιορίσει με ρεαλισμό τους στόχους σου, δηλαδή σε ποιο «τύπο» ή «επίπεδο ανάπτυξης» 

επιδιώκεις να φτάσεις, 

3. Τρίτο, να προσδιορίσεις αναλυτικά τρόπο, δηλαδή ποια μέσα (θεσμοί, διαδικασίες, οικονομικοί πόροι, 

ανθρώπινο δυναμικό) μπορείς, πράγματι, να χρησιμοποιήσεις ή/και να κινητοποιήσεις για να φθάσεις στο 

«επίπεδο ανάπτυξης» που επιδιώκεις. 

 

Α.2. 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. – 
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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 

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).  

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 
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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) 

• 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. 
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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.  

 

Β. ΟΡΙΣΜΟΣ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ & ΣΤΟΧΟΙ  - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 

Β.1. Ορισμός   

Γενικά το Επιχειρησιακό Σχέδιο ή Πρόγραμμα αποτελεί μια λεπτομερή ανάλυση του συνόλου των λειτουργιών 

ενός φορέα, στο οποίο καταγράφεται η υπάρχουσα κατάσταση τόσο του φορέα όσο και του εξωτερικού του 

περιβάλλοντος. Παράλληλα λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πιθανές παραμέτρους που μπορούν να επηρεάσουν, θετικά 

ή αρνητικά, την οικονομική ανάπτυξη και βιωσιμότητα του, χαράσσει την μελλοντική του πορεία . 

Σε μία σχηματική περιγραφή θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελεί έναν οδικό χάρτη προς το μέλλον που 

δείχνει από πού ξεκινάμε, ποίος είναι ο επιθυμητός μας προορισμός και πώς σχεδιάζουμε να φθάσουμε ως εκεί.  

Ειδικότερα για τους δήμους, συνιστά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής λειτουργικής 

ανάπτυξης, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο  

 

Β.2. Περιεχόμενο και διάρθρωση του προγράμματος 

Όπως προαναφέρθηκε, με τις διατάξεις των άρθρων 203-207 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ) θεσπίστηκε για πρώτη φορά η 

υποχρέωση εκπόνησης επιχειρησιακών προγραμμάτων από τους Ο.Τ.Α. 

Με την Υπουργική Απόφαση 18183/02-04-2007 (ΦΕΚ 534/Β/2007) όπως τροποποιήθηκε από την Υπουργική Απόφαση 

694/03-02-2011 (ΦΕΚ 382/β/2011) και με την Υπουργική Απόφαση 41179/23.10.2014  (ΦΕΚ 2970/Β/2014) 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.  

Για την πιστή τήρηση και εφαρμογή των προαναφερθεισών Υπουργικών Αποφάσεων, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων πρέπει να περιλαμβάνει τις εξής κάτωθι ενότητες και υποενότητες: 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1
η
: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός που αποτελεί το πρώτο τμήμα στη δομή ενός Επιχειρησιακού Προγράμματος, 

περιλαμβάνει δύο βασικές κατηγορίες καταγραφής και ανάλυσης δεδομένων. Οι κατηγορίες αυτές είναι : 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:  Η περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης υπό δυο άξονες: 

• Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής του Δήμου 

• Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου και των Νομικών του 

Προσώπων, ως οργανισμών 
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Η περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης περιλαμβάνει : 

i.  Τα βασικά γεωγραφικά, πληθυσμιακά, κοινωνικά, οικονομικά, πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά 

χαρακτηριστικά της περιοχής του Ο.Τ.Α., καθώς και των σχέσεων και των αλληλεξαρτήσεων του με τους 

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

Επίσης, αντικείμενο ανάλυσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων πρέπει να 

συνιστά και ο ίδιος ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων, ως αυτοτελής οικονομικός οργανισμός (συμπεριλαμβανομένων 

όλων των Νομικών Προσώπων του). Συνεπώς η ενότητα «υφιστάμενη κατάσταση» θα πρέπει να αναφέρεται:    

ii. Τα βασικά οργανωτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του Δήμου (διοικητική διάρθρωση – όργανα 

διοίκησης, δομή – στελέχωση υπηρεσιών και ανθρώπινο δυναμικό, καταγραφή της κινητής και ακίνητης 

περιουσίας, έσοδα και δαπάνες, δημοτικά νομικά πρόσωπα, συμμετοχή του Δήμου σε δίκτυα και διαδημοτικές 

συνεργασίες) 

 
 

Η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης περιλαμβάνει : 

α. Τα κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης, τα οποία είναι σκόπιμο να αντιμετωπιστούν  από τον Ο.Τ.Α., κατά την επόμενη 

μεσοπρόθεσμη περίοδο, ιεραρχημένα κατά σειρά προτεραιότητας. 

β. Τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα της περιοχής του Ο.Τ.Α. ως προς τα κρίσιμα ζητήματα, τις ανάγκες των 

πολιτών και την εκτιμώμενη ζήτηση για την παροχή δημοτικών ή κοινοτικών υπηρεσιών. 

γ. Τις δυνατότητες και τις υφιστάμενες αδυναμίες των υπηρεσιών του Ο.Τ.Α. και των Νομικών Προσώπων του, 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. 

δ. Τις ευκαιρίες και τους περιορισμούς που καθορίζονται/ επιβάλλονται από εξωγενείς παράγοντες (όπως η σημερινή 

οικονομική κατάσταση της χώρας, το θεσμικό πλαίσιο, οι εφαρμοζόμενες περιφερειακές - εθνικές και ευρωπαϊκές 

πολιτικές και χρηματοδοτήσεις). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.2: . Η στρατηγική του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων και οι αναπτυξιακές προτεραιότητες  

 

Στη δεύτερη κατηγορία του στρατηγικού σχεδιασμού περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

• Το όραμα και οι αρχές του Δήμου (Διατύπωση του αναπτυξιακού οράματος για την περιοχή του Ο.Τ.Α. και 

των κατευθυντήριων αρχών, που πρέπει να διέπουν τον τρόπο λειτουργίας του και τον τρόπο διοίκησης των 

τοπικών υποθέσεων). 

Η περιοχή αναφοράς (Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων) οφείλει να προσδιορίσει το αναπτυξιακό της όραμα 

προκειμένου αυτό να αποτελέσει οδοδείκτη της μελλοντικής δράσης τόσο της δημοτικής αρχής όσο και της 

τοπικής κοινωνίας. Κι ενώ με την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης θα επιχειρείται απάντηση στο 

ερώτημα: «Πού βρίσκεται η περιοχή και ο νέος Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων σήμερα» με τη διατύπωση του 

οράματος θα πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα: «Ποια οφείλει να είναι η εικόνα και η κατάσταση της 

περιοχής του νέου Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων “αύριο”». 

Συνεπώς το όραμα αποτελεί συνοπτική διατύπωση της μελλοντικά επιδιώξιμης κατάστασης της περιοχής και 

του ιδίου του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, ως Οργανισμού, για την επόμενη μεσοπρόθεσμη τουλάχιστον 
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περίοδο (2015-2019), την οποία θα επιδιώξει με την εφαρμογή της στρατηγικής που θα επιλέξει και με την 

ευρύτερη δυνατή τοπική κοινωνική συναίνεση.  

 

• Η στρατηγική του Δήμου (Προσδιορισμός της στρατηγικής του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων, αναφέρεται 

πρωτίστως στην διατύπωση των πολιτικών, δηλαδή των γενικών στρατηγικών στόχων προκειμένου να 

πετύχει το όραμα του). Ενδεικτικά, οι στρατηγικοί στόχοι αφορούν:  

� Στην προώθηση της οικονομικής , κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της περιοχής 

� Στην ικανοποίηση των αναγκών των αποδεκτών των υπηρεσιών του Δήμου 

� Στην αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου (με τη βελτίωση της λειτουργίας των 

υπηρεσιών και των οργάνων του, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και της υλικοτεχνικής 

υποδομής του) 

� Στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του δήμου. 

 

• Οι άξονες & τα μέτρα του προγράμματος (Προσδιορισμός των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων, σύμφωνα με 

τις οποίες θα διαρθρωθεί το επιχειρησιακό πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τις καθορισθείσες εθνικές και 

περιφερειακές αναπτυξιακές προτεραιότητες). Οι τοπικές αναπτυξιακές προτεραιότητες θα εκφράζονται 

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων με την μορφή των Αξόνων. Ενδεικτικά, οι 

Άξονες αυτοί προτείνεται να είναι πέντε (5):  

Άξονας Προτεραιότητας 1: «Φυσικό & Οικιστικό περιβάλλον – Τεχνικές Υποδομές» 

Άξονας Προτεραιότητας 2: «Κοινωνική πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός & Αθλητισμός 

Άξονας Προτεραιότητας 3: «Τοπική Οικονομία & Απασχόληση» 

Άξονας Προτεραιότητας 4: «Τουριστική Ανάπτυξη»  

Άξονας Προτεραιότητας 5: «Βελτίωση διοικητικής & οικονομικής ικανότητας του Δήμου και των 

υπηρεσιών αυτού και προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε τοπικό επίπεδο»
1  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2
η
:  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Το δεύτερο, και ίσως πιο ενδιαφέρον, βασικό δομικό στοιχείο ενός Επιχειρησιακού Προγράμματος, μετά τον 

Στρατηγικό Σχεδιασμό, αποτελεί ο Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός. 

Στη φάση αυτή εξειδικεύονται πλέον οι γενικοί στρατηγικοί στόχοι ( που διατυπώθηκαν στον Στρατηγικό 

Σχεδιασμό ) σε ειδικότερους στόχους.  

Γίνεται δηλαδή μία ρητή και αναλυτική παράθεση συγκεκριμένων δράσεων, έργων, λειτουργιών και ενεργειών 

που η υλοποίηση τους σε ένα συγκεκριμένο προγραμματικό ορίζοντα, θα συμβάλει στην πραγματοποίηση του 

αναπτυξιακού οράματος της δημοτικής αρχής. 

                                                           
1
 Ενδεικτικά, ο Άξονας αυτός μπορεί να αναφέρεται: α) Στη γενική οργάνωση και λειτουργία του Δήμου, καθώς και σε 

ζητήματα αποτελεσματικής, αποδοτικότητας και χρηστής τοπικές διοίκησης, β) Στις οριζόντιες ή υποστηρικτικές λειτουργίες 

του Δήμου και των Ν.Π. 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 και της οικονομικής κατάστασης του Δήμου.  
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Στην ίδια φάση επιχειρείται και η οικονομική αποτίμηση των δράσεων όπως και η διερεύνηση των δυνατοτήτων 

και ευκαιριών χρηματοδότησής τους. 

Ειδικότερα, η ενότητα αυτή θα περιλαμβάνει:  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1:  Στόχοι και Δράσεις 

2.1.1. Γενικοί και Ειδικοί Στόχοι 

Στο πρώτο κεφάλαιο του Επιχειρησιακού Προγραμματισμού εξειδικεύονται οι γενικοί στρατηγικοί στόχοι σε 

ειδικότερους στόχους. 

 

2.1.2. Άξονες, Μέτρα, Προγράμματα Δράσεις και Έργα 

Ακολούθως, οι Άξονες εξειδικεύεται σε Μέτρα, που αντιστοιχούν σε έναν ή περισσότερους ειδικότερους 

Στόχους, που πρέπει να επιτευχθούν κατά προτεραιότητα από το Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων την επόμενη πενταετία. 

Ενδεικτικά, τα μέτρα μπορεί να αφορούν: Οικιστικό Περιβάλλον, Ύδρευση και Αποχέτευση, Μεταφορές, στάθμευση, 

Υποδομές δικτύων, Ενέργεια, Διαχείριση απορριμμάτων, Χωροταξικός – Πολεοδομικός Σχεδιασμός, Κοινωνική 

Φροντίδα, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός, Απασχόληση, Εξωστρέφεια, Τουριστική Ανάπτυξη, Οικονομικά του 

Δήμου, ΤΠΕ, καθώς και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, τόσο του Δήμου όσο και των Νομικών Προσώπων του. 

Για την επίτευξη των στόχων του κάθε μέτρου σχεδιάζεται ένα ολοκληρωμένο υποπρόγραμμα δράσεων. Οι 

δράσεις είναι δυνατό να είναι κατηγορίες έργων ή μεγάλα έργα (όπου ως “έργα” νοούνται δράσεις που εκτελούνται 

εφ’ άπαξ, με καθορισμένη χρονική έναρξη και πέρας υλοποίησης) ή να είναι συνεχώς επαναλαμβανόμενες 

λειτουργίες των δημοτικών υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης. 

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

ενέργειες δημοσιότητας, κανονιστικές ρυθμίσεις. Οι συνεχείς λειτουργίες είναι δυνατό 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 συνιστάται στην παροχή υπηρεσιών 

υποστήριξης στις υπηρεσίες και τα όργανα διοίκησης του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων 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 των Νομικών 

Προσώπων του. Μπορεί επίσης να είναι και Σύνδεσμοι ή άλλες μορφές διαβαθμιδικής συνεργασίας στους οποίους θα 

συμμετέχει και ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων ή οι δομές που ορίζονται ως φορείς υλοποίησης στις συμβάσεις/ 

μνημόνια συνεργασίας και στις προγραμματικές συμβάσεις του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων με άλλους φορείς. 

Σε ειδική παράγραφο του κεφαλαίου αυτού είναι δυνατό να προσδιορίζονται: 

� Δράσεις διαδημοτικής σημασίας, εφόσον υπάρξει σχετική συνεργασία – συμφωνία με άλλους 

(γειτονικού ή μη) Ο.Τ.Α. 

� Δράσεις υπερτοπικής σημασίας, ως προτάσεις συνεργασίας προς τα υπερκείμενα επίπεδα 

προγραμματισμού.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2:  Πενταετής Προγραμματισμός των Δράσεων: 

Στο δεύτερο κεφάλαιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος θα ιεραρχούνται οι δράσεις για την επίτευξη των 

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

αυτές (πρώτης προτεραιότητας) θα συμπληρώνεται τυποποιημένο έντυπο προγραμματισμού, στο οποίο, κατ’ 

ελάχιστον, θα πρέπει να προσδιορίζονται: 

� Ο συγκεκριμένος Άξονας και το Μέτρο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, 

όπου εντάσσεται η δράση 

� Οι  στόχοι του Μέτρου στην επίτευξη των οποίων θα συμβάλλουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα της Δράσης 

� Οι εκροές που θα παραχθούν από την υλοποίηση της Δράσης 

� Οι φάσεις υλοποίησης της Δράσης 

� Η αρμόδια υπηρεσία (του Δήμου ή Νομικού Προσώπου) για την υλοποίηση της Δράσης.  

� Η χωροθέτηση της Δράσης (πόλη/ οικισμός, Δημοτική/Τοπική Κοινότητα, περιοχή) 

� Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Δράσης, ανά έτος 

� Οι αναγκαίοι ανθρώπινοι – υλικοί πόροι και άλλες προϋποθέσεις για την υλοποίηση της Δράσης 

� Ο προϋπολογισμός δαπανών και οι πηγές χρηματοδότησης της Δράσης 

Το περιεχόμενο των ετήσιων προγραμμάτων δράσης προκύπτει από την κατ’ έτος εξειδίκευση του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος. Στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης προσδιορίζονται οι δράσεις ή τμήματα πολυετών 

δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, που θα υλοποιηθούν από τις υπηρεσίες 

του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.  

Σε κάθε δράση θα προσδιορίζονται τουλάχιστον: 

� Ο άξονας και το μέτρου του Επιχειρησιακού Προγράμματος όπου εντάσσεται η δράση 

� Ποσοτικά στοιχεία των εκροών που θα παραχθούν από τη δράση κατά το επόμενο έτος 

� Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της δράσης, ανά τρίμηνο 

� Ο προϋπολογισμός δαπανών και οι πηγές χρηματοδότησης  

� Οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την υλοποίηση της δράσης 

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του πρώτου έτους της δημοτικής περιόδου συντάσσεται μαζί με τον αντίστοιχο 

ετήσιο δημοτικό προϋπολογισμό και αποτελεί μαζί με το τεχνικό πρόγραμμα εκτελεστέων έργων του ίδιου έτους, 

προσωρινό πρόγραμμα που οριστικοποιείται με την ολοκλήρωση της κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

Στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης μπορεί να τροποποιείται ο προγραμματισμός υλοποίησης των δράσεων που θα 

προβλεφθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων. Το ετήσιο πρόγραμμα μπορεί επίσης να 

περιλαμβάνει νέες δράσεις, οι οποίες δεν θα έχουν εξ’ αρχής προβλεφθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου 

Αλιάρτου – Θεσπιέων, εφόσον εντάσσονται στη στρατηγική και στις αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου.  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3
η
:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  

Η ενότητα αυτή θα περιλαμβάνει τα εξής: 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1:  Οικονομικός Προγραμματισμός  

Στο κεφάλαιο «Οικονομικός Προγραμματισμός» περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 
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• Εκτιμώνται όλα τα έσοδα του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, ανά πηγή χρηματοδότησης για 

κάθε έτος της επόμενης τριετίας. 

• Υπολογίζονται συνοπτικά οι λειτουργικές και επενδυτικές δαπάνες των δράσεων του προγράμματος  

• Καταρτίζονται οι χρηματοδοτικοί πίνακες του προγράμματος ανά Άξονα και Μέτρο 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.2:  Δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος   

Στο κεφάλαιο «Δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος» καταρτίζονται δείκτες 

αποτελεσμάτων για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του βαθμού επίτευξης των στόχων καθώς και δείκτες 

υλοποίησης ή εκροών για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του βαθμού υλοποίησης των δράσεων του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων. Οι δείκτες αυτοί θα πρέπει να αξιοποιούνται για την 

ποσοτικοποίηση των στόχων, προκειμένου αυτοί να καταστούν μετρήσιμοι.  

 
Σχήμα 1: Κατάρτιση Επιχειρησιακού Προγράμματος 
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Β.3. Σκοπιμότητα – Στόχοι Επιχειρησιακού Προγράμματος  

Καθώς πλέον ο νέος ρόλος των ΟΤΑ α’ βαθμού δεν περιορίζεται μόνο στην παροχή δημόσιων « καθημερινών » 

υπηρεσιών προς τους πολίτες, αλλά περιλαμβάνει και καίριες πολιτικές, κοινωνικές και αναπτυξιακές λειτουργίες, η 

σημασία της εκπόνησης και εφαρμογής τους αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα και την 

αποδοτικότητά της δημοτικής αρχής. 

Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Δήμων αποτελούν το καθοριστικό εργαλείο σχεδιασμού και υλοποίησης της 

αναπτυξιακής τους στρατηγικής. Παράλληλα το ύφος και το περιεχόμενο τους, αντανακλούν το όραμα και τις 

αναπτυξιακές προτεραιότητες που προτάσσονται. 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο προγραμματισμού με σκοπό την τοπική και 

εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου, εισάγοντας νέες μεθόδους οργάνωσης και διοίκησης των δημοτικών υπηρεσιών. Είναι 

ένα πρόγραμμα δράσης προσανατολισμένο σε μετρήσιμα  αποτελέσματα. Σ’ αυτό καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι, 

οι άξονες και οι προτεραιότητες της τοπικής ανάπτυξης. 

Αφορά όχι μόνον στις υποδομές και τις τοπικές επενδύσεις, αλλά και στη βελτίωση της υφιστάμενης οργάνωσης 

και λειτουργίας του Δήμου. 

Στοχεύουν : 

•  στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της  λειτουργίας τους 

•  στην προώθηση του αναπτυξιακού και κοινωνικού τους ρόλου  

• στην καλλίτερη εξυπηρέτηση των πολιτών 

•  στην αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη κατανομή και  αξιοποίηση των πόρων 

•  στην προσέλκυση πρόσθετων οικονομικών πόρων 

•  στην επίσπευση της ωρίμανσης και της υλοποίησης των δράσεων 

•  στον περιορισμό της αποσπασματικής αντιμετώπισης των προβλημάτων 

• στο συντονισμό των δομών του Ο.Τ.Α., τη βελτίωση του τρόπου διοίκησης και την προώθηση του εσωτερικού 

μετασχηματισμού του 

• στην ανάπτυξη συνεργασιών με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα  

• στην ενίσχυση της τοπικής δημοκρατίας και την αύξηση της δυνατότητας του κοινωνικού ελέγχου 

 

Οι γενικοί σκοποί του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων είναι η προώθηση της 

τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου και η ενίσχυση των συνεργασιών του. Ειδικότερα:  

 

α) Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης: 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου μας κατά κύριο λόγο θα προσδιορίζει τις νέες δραστηριότητες που θα 

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

• την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος της περιοχής του μέσω, της 

κατασκευής τεχνικών έργων, της παροχής υπηρεσιών συντήρησης των τεχνικών υποδομών και της θέσπισης 

κανονιστικών όρων και ρυθμίσεων και 
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• την προσπάθεια για τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας των κατοίκων της περιοχής του, 

παρά της αντίξοες συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου (οικονομική κατάσταση της χώρας), 

γεγονός που συνεπάγεται την ανάγκη διατήρησης και αύξησης των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου στους 

τομείς της Κοινωνικής Πολιτικής, της Παιδείας, του Πολιτισμού, του Αθλητισμού, της Οικονομικής Ανάπτυξης 

και της ανάσχεσης της ανεργίας στο βαθμό που, υπό τις παρούσες συνθήκες μπορεί να αυξηθεί η Απασχόληση. 

 

β) Εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου, ως οργανισμού: 

Εκτός από τις δράσεις για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα θα 

περιλαμβάνονται 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 αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων και στην καλύτερη 

εξυπηρέτηση του Δημότη – Πολίτη. 

• στη βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας του Δήμου, μέσω της αξιοποίησης, έστω, των «νέων μορφών 

περιοδικής απασχολησιμότητας» και της «κοινωφελούς εργασίας» που προωθούνται από την πολιτεία ως 

αντίδοτο στην απαγόρευση των προσλήψεων τακτικού προσωπικού, της ανάπτυξης του υφιστάμενου 

προσωπικού, των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, της προμήθειας του αναγκαίου εξοπλισμού και 

της εξασφάλισης κτιριακών εγκαταστάσεων όπου απαιτείται.  

• Στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου, μέσω ενός μεσοπρόθεσμου οικονομικού 

προγραμματισμού, της καλύτερης διαχείρισης και αξιοποίησης της ακίνητης δημοτικής περιουσίας, της 

παρακολούθησης  του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών και της ορθολογικότερης γενικά οικονομικής 

διαχείρισης του Δήμου και των Ν.Π. του.  

 

γ) Ανάπτυξη των συνεργασιών του Δήμου και της επιρροής άλλων φορέων: 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου εκτός από τις υπηρεσίες, τα έργα και τις ρυθμίσεις για θέματα αρμοδιότητας 

του Δήμου, είναι δυνατό να εντοπίζει δραστηριότητες που ανήκουν στην αρμοδιότητα άλλων δημόσιων φορέων και να 

προσδιορίζει τις αναγκαίες ενέργειες συνεργασίας και επιρροής των φορέων αυτών από τον Δήμο. Προς την 

κατεύθυνση αυτή, στόχος είναι η αναβάθμιση του επιπέδου συνεργασίας του Δήμου με φορείς του ιδιωτικού, 

δημόσιου και κοινωνικού τομέα, για τη συντονισμένη προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την από κοινού παροχή 

τοπικών υπηρεσιών.  
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Β.4. Αντικείμενο Επιχειρησιακού Προγράμματος  

Το υπό εκπόνηση Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων αναμένεται να συνιστά ένα 

ολοκληρωμένο και ρεαλιστικό πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής λειτουργικής ανάπτυξης για την περίοδο 2015 -

2019, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.  

Ειδικότερα να αποτελεί ένα πλαίσιο στρατηγικών στόχων και προτεραιοτήτων που εξειδικεύεται σε μέτρα και δράσεις 

με ορίζοντα τριετίας, για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την αναβάθμιση της οργάνωσης των υπηρεσιών του 

Δήμου. Με άλλα λόγια, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα δεν θα αναφέρεται μόνο σε έργα που χρηματοδοτούνται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς και τοπικού πόρους που θα υλοποιηθούν από τον ίδιο το Δήμο και τα Νομικά του 

Πρόσωπα, αλλά και σε δράσεις που θα έχουν ως στόχο την οργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου για την καλύτερη 

λειτουργία και την εξυπηρέτηση του Δημότη. 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα απαραίτητο εργαλείο στα 

χέρια της Δημοτικής Αρχής για την άσκηση του αναπτυξιακού ρόλου του Δήμου με χαρακτηριστικά: α) Να συνιστά ένα 

ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου, β) Να αποτελεί το 

πενταετές πρόγραμμα δράσης του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, γ) Να είναι οργανικό στοιχείο της 

καθημερινής λειτουργίας και της διοίκησης του Δήμου και μέρος του προγραμματικού του κύκλου, δ) Να υλοποιείται 

κάθε φορά μέσω του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, ε) Να εκπονηθεί με 

τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων, στ) Να αξιοποιεί δείκτες επίδοσης.   

 

Πίνακας 1: 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 
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Γ. ΣΥΝΟΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ  

 

Γ.1. Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής   

 

Γ.1.1. Γενική εικόνα της 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.  

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).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Καλλικρατικού Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων:  

Εικόνα 1: Η έδρα του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιών (Δ.Κ.Αλιάρτου) 
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Πίνακας 2: 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 

Δ.Κ. Θεσπιών 

Τ.Κ. Λεονταρίου 

Τ.Κ. Μαυρομματίου 

Δ.Ε ΘΕΣΠΙΕΩΝ 

Τ.Κ. Νεοχωρίου Θεσπιών 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία 

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. 

 

Γ.1.2. Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων και ο ρόλος του στην Περιφέρεια 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- Θεσπιέων 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. 

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). 
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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. 

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 
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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. 

 

Γ.1.3. 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. 

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.  
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Γ.1.4. 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). 

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. 

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.  

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Ιδία Επεξεργασία 

 

Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζονται τα επίπεδα εκπαίδευσης του πληθυσμού του Δήμου καθώς και τα 

ποσοστά των κατηγοριών.  
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Πηγή: Ιδία Επεξεργασία 

 

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 3: 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) 

 

Γ.1.5. Βασικά κοινωνικά χαρακτηριστικά της περιοχής του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων  

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: 1) Την ισχυρή πολιτική βούληση, 

2) Τη λειτουργία των υπηρεσιών του, 3) Το λόγο και την άποψη και τη δράση της κοινωνίας των πολιτών, 4) Τη 

λειτουργία της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης την οποία έχει συστήσει για τον σκοπό αυτό. , 4) Το λόγο και την 

άποψη και τη δράση της κοινωνίας των πολιτών.  
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Γ.1.5.1 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. 

 

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. 

 

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.  

 

Γ.1.5.2 Κοινωνική Εργασία   

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. 

 

Γ.1.5.3 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 

2) Από το 2014 υλοποιείται το Πρόγραμμα «Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των 

τοπικών αγορών εργασίας» με διακριτικό τίτλο “ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ”.  

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».  
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Γ.1.6. Υγεία – Αθλητισμός   

 

Γ.1.6.1 Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στο Δήμο Αλιάρτου - Θεσπιέων   

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 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. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, πραγματοποιούνται επίσης από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Κέντρου 

Υγείας κατ’ οίκον επισκέψεις. 

 

Γ.1.6.2 Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων    

Στον Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων λειτουργεί ένα (1) ΚΑΠΗ. 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 

 

Γ.1.6.3 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). 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.  
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Γ.1.7. Παιδεία - Εκπαίδευση   

 

Γ.1.7.1 Δημοτικός Βρεφικός & 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 

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». 

 

Γ.1.7.2 Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια 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.  

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). 

Σημειώνεται ότι, τα τελευταία χρόνια, έχει εκτελεστεί σειρά έργων που σχετίζονται με την αναβάθμιση και 

επέκταση της κτιριολογικής υποδομής των Σχολικών μονάδων του Δήμου. 

 

Γ.1.8. Συνολική αποτίμηση των πολιτιστικών πόρων του Δήμου    

 

Γ.1.8.1 Πολιτισμός     

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.  
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Γ.1.8.2 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 , Κήποι Αλιάρτου, Μονή της Ευαγγελίστριας, Ναός της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος 

Ναός του Αγίου Ιωάννη, Ακρόπολη αρχαίας Κρεύσης, Ιερό Άλσος ή Κοιλάδα των Μουσών, Αρχαία Ωκάλεια 

Τα Σπήλαια "Σεϊντι" Και "Πύργου" στον Αλίαρτο,  Μεσαιωνικός Πύργος Αλιάρτου, Μεσαιωνικός Πύργος Υψηλάντη 

Αρχαία Ογχηστός,  Αρχαιολογική Συλλογή Θεσπιών, Καταρράκτης Πέτρας 

Ακολουθεί πίνακας με όλους του αναγνωρισμένους αρχαιολογικούς χώρους / μνημεία του Δήμου Αλιάρτου-

Θεσπιέων με τα αντίστοιχα ΦΕΚ.  

Πίνακας 4: 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 
Θεσπιέων  

Θεσπιές  

(Οδός Θηβών – 

Αστικά Κτίρια, Κτίσματα Κοινής 

Ωφελείας, Αστικά Κτίρια, Κτίσματα 

ΦΕΚ 1191/Δ/29-12-1995 

ΦΕΚ 91/Β/13-2-1996 
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Θηβών - Θεσπιών Κορύνης Θεσπιών 

Κορύνης)  

Κοινής Ωφελείας 

Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας 

πόλης Θέσπιας ή Θεσπιών 
Θεσπιέων  Θεσπιές  

Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά 

Σύνολα 
ΦΕΚ 505/Β/19-6-1997 

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 

 

Γ.1.8.3 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. 

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».  
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4) Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις 

5) Θρησκευτικές εκδηλώσεις 

 

Γ.1.8.4 Ήθη -  Έθιμα – Λαϊκά Πανηγύρια – Αδελφοποιήσεις     

Πολλά παραδοσιακά έθιμα τηρούνται και μεταδίδονται στις μικρότερες γενιές, συνήθως με μέριμνα των τοπικών 

πολιτιστικών συλλόγων και τη συμμετοχή εκπροσώπων παλαιότερων γενεών.  

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. 

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.  

 

 

Γ.1.9. 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 

• 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) 
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• 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  

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.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε χρόνο διοργανώνονται «Αθλητικές Εκδηλώσεις ανώμαλου δρόμου» από τα σχολεία 

Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Νομού Βοιωτίας στους Κήπους του Αλιάρτου.   

 

Γ.1.10. Οικονομικά χαρακτηριστικά της περιοχής του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων      

 

Γ.1.10.1 Τομεακή διάρθρωση της απασχόλησης      

Υπάρχει μία πτωτική τάση μεταξύ των δυο δεκαετιών των απογραφών στον πρωτογενή τομέα. 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 5: 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 

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 
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παρουσιάζει αυτή την μεγάλη αύξηση γεγονός που οφείλεται στο γενικότερο πλαίσιο της προώθησης των 

περιβαλλοντικών και ενεργειακών θεμάτων.  

 

Γ.1.10.2 Ανεργία – Απασχόληση       

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%.   

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.  

 

Γ.1.10.3 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 



ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014 - 2019 

                                                                                                                      Φάση Α’  

 

32 

 

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 

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.  



ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014 - 2019 

                                                                                                                      Φάση Α’  

 

33 

 

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 

• 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 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. 

 

 

Γ.1.11 Βασικά χωροταξικά & πολεοδομικά χαρακτηριστικά της περιοχής του Δήμου Αλιάρτου – 

Θεσπιέων        

 

Γ.1.11.1 Αστικές υποδομές & 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.   



ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014 - 2019 

                                                                                                                      Φάση Α’  

 

34 

 

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 

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 
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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 οποίες 

παρατηρούνται τους χειμερινούς μήνες εξ αιτίας των καιρικών φαινομένων που επικρατούν στην περιοχή αλλά και για 

λόγους αισθητικής παρέμβασης. 
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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. 
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Δίκτυα Αποχέτευσης 

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.  
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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.  

 

  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  

 

Ανακύκλωση- Εναλλακτική διαχείριση απορριμμάτων   

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  

 

Γ.1.12  Ασφάλεια 

 

Γ.1.12.1 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 άνοδος αλλά με επιτυχίες των αστυνομικών διευθύνσεων των 
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περιφερειακών ενοτήτων. 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. 

 

Γ.1.13 Βασικά περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της περιοχής του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων         

 

Γ.1.13.1 Φυσικοί Πόροι & Οικοσυστήματα          

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων διαθέτει πλούσιο φυσικό περιβάλλον. Οι φυσικοί πόροι του Δήμου είναι οι εξής:  

 

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. 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 

 

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. 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 

 

 

 

Ο καταρράκτης της Πέτρας 
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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. 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. 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. Η έκταση των «Κήπων» όσο και τα κτίρια της Αγγλικής Εταιρείας έχουν κηρυχθεί, από το Υπουργείο 

Πολιτισμού και Τουρισμού, ιστορικά διατηρητέα μνημεία. 

 

Γ.1.14 Γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά & Υδρολογικά στοιχεία – Κλιματολογικές συνθήκες         

 

Γ.1.14.1 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. 
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Γ.1.14.2 Υδρολογικά στοιχεία            

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. 

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.  

 

Γ.1.14.3 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.  

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  
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Γ.1.14.4 Κλιματολογικές συνθήκες          

 

 

Γ.1.15 Βασικά χαρακτηριστικά των σχέσεων και των αλληλεξαρτήσεων του με τους γειτονικούς 

δήμους και την ευρύτερη περιοχή         

 

Γ.1.15.1 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: ένα κατάστημα 

ΕΛΤΑ, τρία ταχυδρομικά πρακτορεία, ένας Αστυνομικός Σταθμός, ένα υποθηκοφυλακείο, δύο συμβολαιογραφεία, και 

δύο τράπεζες.  

 

 

Γ.1.15.2 Φορείς υπερτοπικής κλίμακας  

Συνεδριακό Κέντρο Επιμόρφωσης & Επικοινωνίας της Ιεράς Μητρόπολις Θηβών & Λεβαδείας   

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. 
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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). 

 

Ψηφιακός Εκθεσιακός χώρος Χριστιανικής Βοιωτίας- Αλιάρτου 

 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». 

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 

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 
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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   

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 
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οποίος με το διαχρονικά, υψηλής ποιότητας έργο του, προσφέρει με το Πανεπιστήμιο στους πολίτες την δυνατότητα 

της δια βίου μάθησης.  
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Δ. ΒΑΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – 

ΘΕΣΠΙΕΩΝ   

 

Δ.1. Διάρθρωση του Κράτους & του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων  

 

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». 

 

Δ.1.1. Όργανα  Διοίκησης του Δήμου  

• 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. 

• 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. 

• 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: 
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� ποιότητα ζωής 

� χωροταξία 

� πολεοδομία 

� προστασία του περιβάλλοντος  

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων αποτελείται από τα επτά μέλη. 

• 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 Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης είναι όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες.  Η Δημοτική Επιτροπή 

Διαβούλευσης του Δήμου Αλιάρτου- Θεσπιέων αποτελείται από τριάντα μέλη. Προεδρεύει ο Δήμαρχος. 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. 

• 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». 

• 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).  

 

                        ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ 
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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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Δ.1.2. 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. Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται το προσωπικό του Δήμου:  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΙΔΟΧ) ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕ

ΝΕΣ 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 – 

5* 0 1* 2* 0 2* 5* 0 1 0 0 1 

Απασχολούνται 

άτομα με 

παράλληλα 
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Παιδείας – 

Πολιτισμού & 

Αθλητισμού 

καθήκοντα από 

την Δ/νση 

Διοικητικού 

Οικονομικού  και 

ένα άτομο ΙΔΟΧ 

με δίμηνη 

σύμβαση 

Αυτοτελές τμήμα 

Δημοτικής 

Αστυνομίας 

- - - - - - - - - - - - Δεν υφίσταται 

 

Δ.1.3. Καταγραφή της κινητής & ακίνητης περιουσίας του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων    

Ακίνητη περιουσία  

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.   

 

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. 
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Το σύνολο των οχημάτων, παντός τύπου ανέρχεται σε 23, τα οποία ανά είδος, κατηγορία και χρήση 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 6: 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.  

 

Δ.1.4. 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).  

Σκοπός του νομικού προσώπου είναι η ανάληψη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων κοινωφελούς χαρακτήρα 

στους τομείς: 

� Κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης 

� Υλοποίηση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων 

� Πολιτισμός−Αθλητισμός 

� Περιβάλλον 

� Δημοτικής συγκοινωνίας 

Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από (7) επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου ορίζονται μαζί με τους 

αναπληρωτές τους από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

 

 



ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014 - 2019 

                                                                                                                      Φάση Α’  

 

52 

 

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). Το νομικό πρόσωπο διοικείται από 5/μελές Διοικητικό Συμβούλιο 

 

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). Το νομικό πρόσωπο διοικείται από 5/μελές Διοικητικό Συμβούλιο 

 

Δ.1.5. Οικονομική Ανάλυση του Δήμου με βάσει συγκεκριμένους οικονομικούς Δείκτες  

Πίνακας 7: 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% 

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. 
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Δ.1.6. 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 

Αξιολόγηση σε τρείς θεματικούς τομείς: 

� Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 

� Κοινωνική Πολιτική – Παιδεία – Πολιτισμός – Αθλητισμός 

� Τοπική Κοινωνία και Απασχόληση 

 

Δ.1.7. Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης      

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 , β) Το υπόδειγμα της προοπτικής διερεύνησης,  γ) Το 

υπόδειγμα της στρατηγικής αρχιτεκτονικής   

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. 

Ένα άλλο χρήσιμο εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση των παραγόντων είναι η 

ανάλυση S.W.O.T. (Strengths = δυνατότητες, Weakness = αδυναμίες, Opportunities = ευκαιρίες, Threats = 

απειλές) .  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 μιας περιοχής. Απώτερος στόχος της είναι κατ’ αρχήν ο εντοπισμός 
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και η καταγραφή των ισχυρών σημείων ή στρατηγικών πλεονεκτημάτων πάνω στα οποία μπορεί να στηριχθεί η 

αναπτυξιακής της πορεία και να καθοριστούν οι στρατηγικές κατευθύνσεις μιας συνεκτικής και συνολικής 

στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης για την συνολική περιοχή αναφοράς. Ακόμη, ο εντοπισμός και καταγραφή των 

«αδύνατων» σημείων αποτελεί την αναγκαία βάση για εκείνες τις πολιτικές και 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.  

Οι δύο πρώτες παράμετροι (Δυνατά & Αδύνατα Σημεία) σχετίζονται με το «εσωτερικό περιβάλλον» και 

καθορίζονται από την ανάλυση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής του Δήμου. Οι παράμετροι αυτές 

αφορούν αποκλειστικά τον προσδιορισμό των πλεονεκτημάτων ή μειονεκτημάτων που πηγάζουν από την 

υφιστάμενη υποδομή, τις οικονομικές διαθρώσεις, 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, επιτρέπει την αξιολόγηση και την σύνοψη των συμπερασμάτων σχετικά με τα δυνατά και 

αδύνατα σημεία που σκιαγραφούν το «χαρακτήρα του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων και της περιοχής του». 

Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που συγκροτούν το εσωτερικό περιβάλλον της 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 μην 

αποτελούν εμπόδιο ή ανασταλτικός παράγοντας στην 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, καθώς και οι 

κίνδυνοι (απειλές) που ενδέχεται να αντιμετωπίσει στο μέλλον. 

 

 

 

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 
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Δ.1.8. Ανάλυση SWOT Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων  

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. 

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 Κωπαίδας - 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.  
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� Ανάγκη εντονότερης τουριστικής προβολής του Δήμου 

� Διαχρονική απουσία διαχείρισης και προβολής των πολιτιστικών και ιστορικών πόρων και μνημείων και της 

δημιουργίας τουρισμού προορισμού . 

� 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 Κωπαίδος 

� 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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Δ.1.9. Τα κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης για την επόμενη μεσοπρόθεσμη περίοδο  

 

Δ.1.9.1 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.  

 

Δ.1.9.2 Τα κρίσιμα ζητήματα ανά Δ.Ε. 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 

 

Ε. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ   

 

Ε.1.: Η αποστολή, το όραμα και οι αρχές του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων  

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων, ως πρωτοβάθμιος Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ασκεί αρμοδιότητες σε 

τοπικό επίπεδο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Η Δημοτική Αρχή διευθύνει και ρυθμίζει όλες τις τοπικές 

υποθέσεις σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και εγγύτητας με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη 

συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας, συνεπικουρούμενη από τα Νομικά 

Πρόσωπα που έχει συστήσει ή/και συμμετέχει. Η αποστολή 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» 
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Βασική προϋπόθεση για να επιτύχει ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων τους μελλοντικούς του σκοπούς και τις 

επιδιώξεις του, είναι να έχει πλήρως αποσαφηνίσει ποιοι ακριβώς είναι αυτοί οι σκοποί και αυτές οι επιδιώξεις.  

Αυτό επιτυγχάνεται με τη διαμόρφωση μιας στρατηγικής ανάπτυξης για το Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων, η οποία 

περιλαμβάνει το όραμα της ανάπτυξης ως γενική κατεύθυνση, τους γενικούς και ειδικούς στόχους που τίθενται και 

τους άξονες δράσης για την υλοποίησή τους.  

Η γενική κατεύθυνση της αναπτυξιακής στρατηγικής, η οποία διαμορφώνει και το αναπτυξιακό όραμα της 

περιοχής του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων μπορεί να διατυπωθεί ως εξής: 

«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 των κινδύνων περιορισμών που εμφανίζει η 

ευρύτερη περιοχή του Δήμου. Οι κατευθυντήριες αρχές που μπορούν να υιοθετηθούν για τη διαμόρφωση της 

στρατηγικής και του Επιχειρησιακού προγράμματος, καθώς και για την εκπλήρωση της αποστολής και του οράματος 

του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, αφορούν στην:  

 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  
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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  

Βελτίωση συνθηκών κυκλοφορίας, στάθμευσης και οδικής ασφάλειας  

Ανάπτυξη καθαρών μεταφορών και μείωση ρύπανσης  

Βελτίωση και επέκταση δικτύων υποδομών  

Βελτίωση επιπέδου καθαριότητας  

Π
Ε

Ρ
ΙΒ

Α
Λ

Λ
Ο

Ν
 

Μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση απορριμμάτων  

 

Ε.2.: Η στρατηγική του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων  

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. Η διαμόρφωση της στρατηγικής ενός 

Δήμου σημαίνει τον προσδιορισμό των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης που θα αντιμετωπίσει ο Δήμος (γενικοί 

στόχοι τοπικής ανάπτυξης) και τη διαμόρφωση των κατάλληλων εσωτερικών στρατηγικών επιλογών που θα 

διασφαλίσουν την επιτυχή προσέγγιση των ως άνω γενικών στόχων τοπικής ανάπτυξης (πολιτικές δράσης και γενικοί 

στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης). 

Για τις ανάγκες του στρατηγικού σχεδιασμού και του επιχειρησιακού προγραμματισμού του Δήμου Αλιάρτου – 

Θεσπιέων απαιτείται η οριοθέτηση δύο επιπέδων λήψης αποφάσεων: 

� Το επίπεδο Δημάρχου – Εκτελεστικής Επιτροπής – Δημοτικού Συμβουλίου, στο οποίο καθορίζεται η 

Στρατηγική καθώς και οι Γενικοί Στόχοι τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου για την 

πενταετία 2014 -2019, να σημειωθεί ότι στο επίπεδο αυτό περιλαμβάνονται έστω και γνωμοδοτικά, 

τα Συμβούλια των Δημοτικών/ Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου και 

� Το επίπεδο των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων, 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.  

Η αναπτυξιακή στρατηγική του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων, προκειμένου να είναι αποτελεσματική πρέπει να 

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. 
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• 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. 

Η αναπτυξιακή προοπτική της περιοχή του Δήμου 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. 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 (Περιφέρεια ή Νομός) και 

κάθε Δήμου.    

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 

� Στρατηγικός στόχος 2: Ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας. Διαφοροποίηση του τοπικού παραγωγικού 

συστήματος με έμφαση στην Αναβάθμιση και Διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος. 

� Στρατηγικός στόχος 3: Ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής  

� Στρατηγικός στόχος 4: Αναβάθμιση της Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου 

 

Τα συμπεράσματα της ανάλυσης αυτής χρησιμεύουν στον καθορισμό των βασικών αξόνων δράσης και των 

πολιτικών, που θα πρέπει να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν στην περιοχή του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, 

έτσι ώστε να αρθούν τα εμπόδια στην ανάπτυξή της.  

Η στρατηγική του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, όπως προαναφέρθηκε, 

διατυπώνεται σε πέντε (5) Άξονες Προτεραιότητας: 
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ΣΤ.: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ   

 

ΣΤ.1.: Χρηματοδοτικά εργαλεία χρήσιμα για την υλοποίηση του Ε.Π. 

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) 

Τα χρηματοδοτικά εργαλεία / προγράμματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη των στόχων του 

Δήμου, παρουσιάζονται παρακάτω:  

 

ΕΣΠΑ 2014 -2020: («Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (2014 – 2020), «Υποδομές Μεταφορών, 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»,  

«Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα», «Τεχνική Βοήθεια», «Αγροτική Ανάπτυξη», «Αλιεία και Θάλασσα»).  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 €.  

 

Πράσινο Ταμείο: 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.  

 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα:  

HORIZON 2020 : 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. 
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 «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.   

 

Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας : 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 Πρόγραμμα 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. 

 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες» : 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. 

 

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: 

Τίτλοι Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων  
Συνολικός 

Προϋπολογισμός (εκ. €) 

Συνδέοντας την Ευρώπη (Δ.Σ.Ε) 

(Έργα στους τομείς των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας) 
21.936,76 

Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των ΜΜΕ (COSME) 2.298,24 

Erasmus+ (Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Νεολαία και Αθλητισμός) 14.774,52 

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 (Έρευνα και Καινοτομία) 79.401,83 

Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία (EaSI) 919,47 

Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή (Life+) 3.456,66 
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Ταμείο για το Άσυλο, τη Μετανάστευση και την Ένταξη 3.137,42 

Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας  223,78 

Πρόγραμμα για τους Καταναλωτές  188,83 

Δημιουργική Ευρώπη (Πολιτισμός) 1.462,72 

Ευρώπη για τους Πολίτες (Αδελφοποιήσεις και Δίκτυα Πόλεων, ευρωπαϊκή μνήμη) 185,47 

3
ο
 Πρόγραμμα για την Υγεία  449,39 

Ταμείο για την Εσωτερική Ασφάλεια  3.764,23 

 

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: α)Βελτίωση των περιφερειακών και τοπικών πολιτικών στον τομέα της 

καινοτομίας και της οικονομίας της γνώσης, β) Βελτίωση των περιφερειακών και τοπικών πολιτικών στον τομέα του 

Περιβάλλοντος και πρόληψη των κινδύνων 

  

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.  

 

ESPON (Δίκτυο Παρακολούθησης Χωρικού Σχεδιασμού): Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την κοινοτική στήριξη για όλα 

τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. 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. 

 

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 
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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 

 

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. 

 

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. 

 

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 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. 

 

 

Συμπράξεις Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα :  

Η συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) συνιστούν μια νέα δυνατότητα στον τομέα της δημιουργίας 

υποδομών και της παροχής υπηρεσιών του Δημοσίου. Σε μια ΣΔΙΤ οι ρόλοι του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα 
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είναι σαφώς ορισμένοι. 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  

 

 

Ζ. ΑΞΟΝΕΣ & ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   

 

Ζ.1.: Οι άξονες και τα μέτρα  του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων  

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. 

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 
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αντιμετωπίζουν προβλήματα οικονομικού και κοινωνικού αποκλεισμού. Παράλληλα περιλαμβάνονται δράσεις 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. 
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Πίνακας 8: 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 

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  
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Διάγραμμα 1: Η διάρθρωση των Αξόνων, Μέτρων & Στόχων 

 

 

Η. ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ  

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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Γραφείο Προγραμματισμού ανάπτυξης & Οργάνωσης σε συνεργασία με το Γραφείο Δημάρχου 

Αλίαρτος, 2015 


