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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 6/2021 πρακτικό συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καµένων Βούρλων.
Στα Καµένα Βούρλα σήµερα την 26η του µηνός Μαΐου του έτους 2021 ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη και ώρα 12.30 µ.µ.
έπειτα από την έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου Μπήτα Γεωργίας, µε αριθµ. Πρωτ.: 3.711/20-5-2021 που έγινε και επιδόθηκε
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρων 67 του ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καµένων Βούρλων.
Η συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε δια περιφοράς
περιφοράς, για λόγους πρόληψης και προστασίας της δηµόσιας υγείας, σύµφωνα µε την
αριθµ. αριθµ. 426/2020 εγκύκλιο (Α∆Α:
Α∆Α: 6ΩΚΛ
6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-Υ∆4) του Υπουργείου Εσωτερικών µε θέµα «Ενηµέρωση για την
οργάνωση και λειτουργία των ∆ήµων κατά το διάστηµα εφαρµογής των µέτρων για τον περιορισµό της διάδοσης της πανδηµίας»
Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι τοποθετήθηκαν επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης και ψήφισαν επ’ αυτών:
• µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: lxondrodimou@mwlos.gr
• µε τηλεφωνική επικοινωνία στο 6977809227 ((Μπήτα Γεωργία, Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου)
Συµβουλίου και 2235350037
(Χονδροδήµου Λουκία, Γραµµατεία ∆ηµοτικού Συµβουλίου)
• µε κατάθεση εγγράφου στην Γραµµατεία ∆ηµοτικού Συµβουλίου
µέχρι την ορισθείσα ηµέρα και ώρα της συνεδρίασης
συνεδρίασης.
Στην διαδικασία αυτή σε σύνολο είκοσι επτά (27) µελών, µετείχαν τα είκοσι έξι (26) µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ως
παρακάτω:
Παρόν τες
Απόν τες
1. Μπήτα Γεωργία, Πρόεδρος
1. Φλωράκης Αθαν., ∆ηµ. Συµβ.
2. Κουκούλη Ευαγγελίου Γεωργία, Αντιπρόεδρος
που δεν έλαβε µέρος ενώ
3. Πενταλιός Λεωνίδας, Γραµµατέας
προσκλήθηκε νόµιµα
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Παπαγρηγορίου Νικόλαος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος
Κριτσόβας ∆ηµήτριος,
#
#
Καραµανώλης Αθανάσιος,
#
#
Αντύπας Αντύπας,
#
#
Μπεζάτη Ευφροσύνη,
#
#
Τσιτίνη Σοφία,
#
#
Σωσώνης Ιωάννης,
#
#
Γλυκός Ιωάννης,
#
#
Μπατσογιάννης Νικόλαος,
#
#
Σκεπαρνάκος Κων/νος,
#
#
Κοντοπάνος Νικόλαος,
#
#
∆ηµόπουλος Ιωάννης
Παπαναγιώτου ∆ηµήτριος,
#
#
Καροπλέσης Γεώργιος,
#
#
Τσιτίνης Αθανάσιος,
#
#
Τσώµος ∆ηµήτριος,
#
#
Παντράς Χρήστος,
#
#
Μακροπούλου Παρασκευή,
#
#
Κριαράς Κων/νος,
#
#
Βούλγαρης Παναγιώτης,
#
#
Τρίγκας Βασίλειος,
#
#
Ηλιόπουλος Ιωάννης,
#
#
Τριανταφύλλης Νικόλαος,
#
#
Στη συνεδρίαση συµµετείχε και ο ∆ήµαρχος Καµένων Βούρλων Συκιώτης Ιωάννης.
Στη συνεδρίαση συµµετείχε η ∆ηµοτική Υπάλληλος Χονδροδήµου Λουκία για την τήρηση πρόχειρων συνοπτικών πρακτικών.
Έτσι µε νόµιµη σύνθεση και απαρτία, εφόσον από τα είκοσι επτά (27) µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και τον ∆ήµαρχο,
µετείχαν της διαδικασίας τα είκοσι έξι (26) µέλη και ο ∆ήµαρχος, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για να
συζητήσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, τα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και αποφασίζει όπως παρακάτω:
…………………………………………………………………………………………………….
Θέµα 8ο:«Έγκριση σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασµού ∆ήµου Καµένων Βούρλων»
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
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Αριθµός Απόφασης: 6/34/2021
Η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μπήτα Γεωργία για το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου :
1.- Τις διατάξεις:
α) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης»)
β) των άρθρων 203-207 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων»)
γ) του Π∆ 89/2011 (ΦΕΚ Α΄ 213/29-9-2011) που τροποποιεί το Π∆ 185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης,
παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ο.Τ.Α.) α΄
βαθµού» µε το οποίο καθορίσθηκε η διαδικασία κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραµµάτων (ΦΕΚ Β΄ 534/13-4-2007)
δ) του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης»)
2. Την Υπουργική Απόφαση 41179/2014 (ΦΕΚ 2970/Β/4-112014) «Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των Πενταετών
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ βαθµού για τη δηµοτική περίοδο 20142019»
3. Τις διατάξεις του άρθρου 175 (Τετραετή Επιχειρησιακά Προγράµµατα – Ετήσια Προγράµµατα ∆ράσης ∆ήµων- Τροποποίηση
άρθρου 266 του ν. 3852/2010), του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018) Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης – Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας – Ενίσχυση της Συµµετοχής- Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»)
4. Την αριθµ. 2/2/2021 (Α∆Α: ΩΧΡ3ΩΚ1-ΣΝ6) απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής µε θέµα «Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στο
∆ηµοτικό Συµβούλιο για το σχέδιο του στρατηγικού σχεδιασµού ∆ήµου Καµένων Βούρλων»
Συνεχίζοντας η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου πρότεινε την έγκριση του σχεδίου στρατηγικού σχεδιασµού του ∆ήµου
Καµένων Βούρλων για την περίοδο 2020-2023, όπως αυτό εµφανίζεται στο συνηµµένο κείµενο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της
παρούσας απόφασης.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, όπου τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εξέφρασαν τις απόψεις του.
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Ηλιόπουλος Ιωάννης, είπε: ΟΧΙ. Καταψηφίζουµε πολιτικά. Ο Στρατηγικός σχεδιασµός που γίνεται
και θα µετατραπεί σε επιχειρησιακό πρόγραµµα του ∆ήµου είναι πλούσιος σε λόγια. Κάµποσα από αυτά θα µείνουν λόγια και δεν
θα µετουσιωθούν σε έργα. Και δεν θα είναι η πρώτη φορά , αφού η ευτελής πλέον κρατική χρηµατοδότηση προς τους ∆ήµους το
εγγυάται.
Στο σηµείο αυτό η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κάλεσε το Σώµα να αποφασίσει.
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση - πρόταση της Προέδρου, τη σύµφωνη γνώµη του ∆ηµάρχου, έχοντας
υπόψη του και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, καθώς και τις ανωτέρω αναφερόµενες διατάξεις, ύστερα από
διαλογική συζήτηση, κατά πλειοψηφία
Α ποφασίζει
Κατά πλειοψηφία είκοσι πέντε (25) υπέρ και ενός (1) κατά, εγκρίνει το σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασµού του ∆ήµου Καµένων
Βούρλων για την περίοδο 2020-2023, όπως αυτό εµφανίζεται στο συνηµµένο κείµενο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας
απόφασης.
Μειοψήφησε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Ηλιόπουλος Ιωάννης
Η απόφαση έλαβε αριθµό : 6/34/2021
…………………………………………………………………………………………………….
Για το θέµα αυτό συντάχθηκε το παρόν
Ο ∆ήµαρχος
Η Πρόεδρος
Ο Γραµµατέας
Τα Μέλη
Ακριβές Απόσπασµα
Καµένα Βούρλα , 31-5-2021
Η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από GEORGIA BITA
Ημερομηνία: 2021.05.31 08:39:51 EEST

Μπήτα Γεωργία

4/211

ΑΔΑ: 66Ν1ΩΚ1-Κ37

ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ
2020-2023

Α΄ Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός
(Υφιστάμενη Κατάσταση – Στρατηγική του ΟΤΑ)
Μάρτιος, 2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ............................................................................................................
1.1

Ο Ρόλος των ΟΤΑ.........................................................................................

1.2

Τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα...................................................................

1.3

Ορισµός, Στόχοι, Χαρακτηριστικά και ∆ιάρθρωση ενός Επιχειρησιακού Προγράµµατος

1.3.1

Ορισµός ....................................................................................................

1.3.2

Στόχοι .......................................................................................................
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1.3.3
1.4

2

∆ιαδιακασίες του Στρατηγικού Σχεδιασµού ...................................................

1.4.1

Μέσα και Εργαλεία για την Κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος

1.4.2

Οµάδα Έργου ...........................................................................................

1.4.3

∆ιαδικασίες ∆ιαβούλευσης ........................................................................

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ Καµένων Βούρλων
2.1

Συνοπτική Περιγραφή Της Περιοχής .............................................................

2.1.1

Βασικά Χαρακτηριστικά, Χωροταξική Ένταξη και ∆ιοικητική Οργάνωση ...

2.1.2

Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής .................................................................

2.1.3

Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισµός και Αθλητισµός ..........................

2.1.4

Τοπική Οικονοµία και Απασχόληση ..........................................................

2.1.5

Αναπτυξιακή Φυσιογνωµία του ∆ήµου Καµένων Βούρλων .......................

2.2

Περιγραφή του Εσωτερικού Περιβάλλοντος του ∆ήµου Καµένων Βούρλων και των Νοµικών του Προσώπων

2.2.1

Οργάνωση και Συνεργασίες ......................................................................

2.2.2

∆ραστηριότητες και ∆ιαδικασίες ................................................................

2.2.3

Ανθρώπινο ∆υναµικό και Υλικοτεχνική Υποδοµή ......................................

2.2.4

Οικονοµικά ................................................................................................

2.3

3

∆ιάρθρωση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος .......................................

Ευκαιρίες & ∆υνατότητες από το Εθνικό και Ευρωπαϊκό αναπτυξιακό πλαίσιο

2.3.1

Εθνικοί & Ευρωπαϊκοί Πόροι.....................................................................

2.3.2

Πρόγραµµα «Αντώνης Τρίτσης» ...............................................................

2.3.3

ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας) ............................................

2.3.4

ΕΣΠΑ Προγραµµατικής Περιόδου 2021– 2027 .........................................

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ............................................
3.1

Αξιολόγηση της Κατάστασης της Περιοχής του ∆ήµου – Εντοπισµός Κρίσιµων Ζητηµάτων Τοπικής Ανάπτυξης
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3.1.1

Βασικές ∆ιαπιστώσεις ...............................................................................

3.1.2

Αξιολόγηση Εξωτερικού περιβάλλοντος (S.W.O.T. Ανάλυση) ...................

3.1.3

Κρίσιµα Ζητήµατα Τοπικής Ανάπτυξης .....................................................

3.2

4

Αξιολόγηση του Εσωτερικού Περιβάλλοντος – Εντοπισµός Κρίσιµων Ζητηµάτων Εσωτερικής Ανάπτυξης

3.2.1

Αξιολόγηση Εσωτερικού περιβάλλοντος (S.W.O.T. Ανάλυση) ..................

3.2.2

Κρίσιµα Ζητήµατα Εσωτερικής Ανάπτυξης................................................

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ..............................................
4.1

Αποστολή, Όραµα, Αρχές Λειτουργίας και ∆ιακυβέρνησης ...........................

4.1.1

Αποστολή .................................................................................................

4.1.2

Όραµα ......................................................................................................

4.1.3

Κατευθυντήριες Αρχές ..............................................................................

4.2

Καθορισµός της Στρατηγικής ........................................................................

4.2.1

Γενικοί Στόχοι Τοπικής Ανάπτυξης ............................................................

4.2.2

Γενικοί Στόχοι Εσωτερικής Ανάπτυξης ......................................................

4.2.3

Ειδικοί Στρατηγικοί Στόχοι .........................................................................

4.2.4

Άξονες και Μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ..............................

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ
Πίνακας 1:

Χιλιοµετρικές αποστάσεις και χρονο-απόσταση Καµένων Βούρλων από µεγάλες διοικητικές έδρες

Πίνακας 2:

Πληθυσµός ανά ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα& Οικισµό του ∆ήµου Καµένων Βούρλων (2011)

Πίνακας 3:

Μόνιµος πληθυσµός ανά οικισµό και ∆.Ε. του ∆. Καµένων Βούρλων....

Πίνακας 4:

Αριθµός οµοδηµοτών και αλλοδαπών ...................................................

Πίνακας 5:
Πληθυσµιακή πυκνότητα στο ∆ήµο Καµένων Βούρλων στη Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
και στη Χώρα
Πίνακας 6:

Επίπεδο εκπαίδευσης του ∆ήµου Καµένων Βούρλων ...........................
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Πίνακας 7:

∆είκτες υποδοµών υγείας ......................................................................

Πίνακας 8:

∆είκτες ευηµερίας Στερεάς Ελλάδας......................................................

Πίνακας 9:

Κατανοµή οικονοµικά ενεργού πληθυσµού κατά οµάδες κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας (2011)

Πίνακας 10:

Συντελεστές εξειδίκευσης της τοπικής οικονοµίας ανά κλάδο σε επίπεδο Περιφέρειας και Περιφερειακής Ενότητας

Πίνακας 11:

Κατανοµή χρησιµοποιούµενων γεωργικών εκτάσεων και εκµεταλλεύσεων σε στρέµατα στο ∆ήµο Καµένων Βούρλων

Πίνακας 12:

Εκτάσεις κατά είδος καλλιέργειας (σε %) ...............................................

Πίνακας 13:

Ξενοδοχειακή υποδοµή ∆.Ε. Καµµένων Βούρλων ................................

Πίνακας 14:

Ξενοδοχειακή υποδοµή ∆.Ε. Αγίου Κωνσταντίνου ................................

Πίνακας 15:

Ξενοδοχειακή υποδοµή ∆.Ε. Μώλου .....................................................

Πίνακας 16:

Κάµπινγκ και κατασκηνώσεις της περιοχής ∆. Καµένων Βούρλων & της ευρύτερης περιοχής

Πίνακας 17:

Νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου του ∆ήµου Καµένων Βούρλων .....

Πίνακας 18:

Πίνακας προβλεπόµενων θέσεων εργασίας ΠΕ ....................................

Πίνακας 19:

Πίνακας προβλεπόµενων θέσεων εργασίας ΤΕ ....................................

Πίνακας 20:

Πίνακας προβλεπόµενων θέσεων εργασίας ∆Ε ....................................

Πίνακας 21:

Πίνακας προβλεπόµενων θέσεων εργασίας ΥΕ ....................................

Πίνακας 22:

Προσωπικό ∆ήµου Καµένων Βούρλων .................................................

Πίνακας 23:

Επίπεδο εκπαίδευσης υπαλλήλων ........................................................

Πίνακας 24:

Εξοπλισµός και οχήµατα ∆ήµου Καµένων Βούρλων .............................

Πίνακας 25:
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Σχήµα 4: Οικονοµικά ενεργός πληθυσµός ∆. Καµένων Βούρλων, Π.Ε. Φθιώτιδας, Περιφέρειας Στ. Ελλάδας και χώρας ανά οικονοµικό τοµέα
παραγωγής
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παραγωγής (2011) .......................................................................................................
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Απολογισµός Εξόδων ...............................................................................

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο Ρόλος των ΟΤΑ
Η Πρωτοβάθµια Αυτοδιοίκηση επεδίωξε, µε πολύ πιο συστηµατικό τρόπο από τα προηγούµενα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, να αξιοποιήσει σε
όφελος του αναπτυξιακού σχεδιασµού της, τους κοινοτικούς πόρους των παλαιότερων πλαισίων αλλά και του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 που φθάνει
στο τέλος του. Εκτελέστηκαν µε Κοινοτικούς πόρους µεγαλύτερα και πιο σύνθετα έργα, αποκτήθηκε τεχνογνωσία σχεδιασµού, διαχείρισης,
υλοποίησης, ενώ σε ορισµένους ΟΤΑ η Κοινοτική συνδροµή ήταν ο βασικός χρηµατοδότης της αναπτυξιακής προσπάθειας. Παρά την
καταγραφή σηµαντικών θετικών στοιχείων, οι επιδόσεις της Αυτοδιοίκησης συνολικά δεν ήταν οι προσδοκώµενες. Το γεγονός αυτό οφείλεται σε
σηµαντικό βαθµό στην υποκειµενική δυνατότητα των Ο.Τ.Α. (εξειδικευµένο προσωπικό και λειτουργίες, διαθέσιµοι πόροι για προγραµµατισµό,
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ωρίµανση, παρακολούθηση έργων), τον σχεδιασµό των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, την ελλιπή τεχνική υποστήριξη προς τους ΟΤΑ από
τις αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες, το βάρος των δύσκολων και συχνά γραφειοκρατικών διαδικασιών.

Η νέα προγραµµατική περίοδος που έρχεται, αποτελεί µία ιδιαίτερα σηµαντική, πραγµατική πρόκληση για την Ελληνική
Αυτοδιοίκηση, αφού σε αυτήν εµπλουτίζονται οι θεµατικές περιοχές στις οποίες αναγνωρίζεται ο ουσιαστικός ρόλος της
Αυτοδιοίκησης.
Οι ΟΤΑ α’ βαθµού, δηλαδή οι ∆ήµοι της χώρας, αποτελούν τη θεσµική έκφραση των πόλεων και γενικότερα των αστικών κέντρων.
Η σηµασία λοιπόν της λειτουργίας των ΟΤΑ, ως διαχειριστές της εκάστοτε τοπικής κοινωνίας είναι ιδιαίτερα σηµαντική για κάθε
δράση και προτεραιότητα του νέου ΕΣΠΑ, και ιδιαίτερα για την ελκυστικότητα της χώρας ως τόπου ιδιωτικών αλλά και δηµόσιων
επενδύσεων.
Ο ρόλος των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης διευρύνεται στη σηµερινή συγκυρία, δεδοµένων και των εξελίξεων σε εθνικό,
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο:
Το εθνικό κράτος αναπροσανατολίζεται προωθώντας ρόλο «κράτους-στρατηγείου» και εποµένως προγραµµατίζει την ανάπτυξη των
επιτελικών λειτουργιών του και την αποκέντρωση της εφαρµογής των δηµόσιων πολιτικών, µε βάση και την αρχή της επικουρικότητας.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διευρύνεται γενικότερα ο ρόλος των περιφερειών και ειδικότερα ο ρόλος των περιφερειακών και τοπικών αρχών στο
σχεδιασµό και την υλοποίηση των αναπτυξιακών προγραµµάτων και στην παροχή υπηρεσιών στους πολίτες.
Σε διεθνές επίπεδο, οι πολίτες απέναντι στα προβλήµατα της παγκοσµιοποίησης αναζητούν απαντήσεις σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,
για τα ζητήµατα της απασχόλησης, της κοινωνικής φροντίδας και της πολιτιστικής ταυτότητας.
Εποµένως, ο ρόλος των ΟΤΑ µπορεί να είναι σηµαντικός στο σχεδιασµό και στην υλοποίηση των αναπτυξιακών προγραµµάτων, στην
προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και στην παροχή υπηρεσιών στους πολίτες.
Όπως κατά την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο έτσι και στην επόµενη, οι ΟΤΑ στην Ελλάδα θα πρέπει να επιτύχουν τρεις βασικούς
στόχους:
Στόχος 1: ∆εδοµένου ότι οι Ο.Τ.Α. αποτελούν την εγγύτερη στους πολίτες δοµή του κράτους, θα πρέπει να βελτιώσουν τη διοικητική τους
ικανότητα τόσο για να εξασφαλίσουν την προσαρµογή τους στις αλλαγές που επιβάλλουν οι εξελίξεις, όσο και για να βελτιώσουν τις
παρεχόµενες προς τους πολίτες υπηρεσίες.
Στόχος 2: Ως συνιστώσα του πολιτικού και διοικητικού συστήµατος της χώρας σε τοπικό επίπεδο, οι Ο.Τ.Α. θα πρέπει να εξασφαλίσουν την
ουσιαστική συµβολή τους στο σχεδιασµό και στην εφαρµογή των εθνικών και περιφερειακών αναπτυξιακών πολιτικών και προγραµµάτων σε
τοπικό επίπεδο µε έµφαση στην προώθηση της επιχειρηµατικότητας και τη βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και στην ανάπτυξη
του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας και στη δηµιουργία των υποδοµών κοινωνικής φροντίδας που χρειάζεται ο οικονοµικά ενεργός
πληθυσµός.
Στόχος 3: Οι αγροτικοί Ο.Τ.Α. µπορούν να αναλάβουν την εφαρµογή προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης και να αναλάβουν την εφαρµογή
ολοκληρωµένων σχεδίων αγροτικής ανάπτυξης που συνδέονται µε τον τουρισµό, τις τοπικές βιοµηχανικές δραστηριότητες, τον πολιτισµό, τις
µεταφορές και τις κοινωνικές υπηρεσίες. Οι αστικοί Ο.Τ.Α. µπορούν να αναλάβουν την εφαρµογή προγραµµάτων αστικής ανάπτυξης, που
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προωθούν, παράλληλα, την αστική αναζωογόνηση µε τη µέριµνα για τους µετανάστες και τα φαινόµενα κοινωνικού αποκλεισµού. Επίσης,
µπορούν να στηρίξουν την εταιρική σχέση µεταξύ πόλεων και αγροτικών περιοχών, αναδεικνύοντας τις συµπληρωµατικές δραστηριότητές
τους.

Τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα
Στο πλαίσιο της διαδικασίας εκσυγχρονισµού της οργάνωσης και λειτουργίας των πρωτοβάθµιων ΟΤΑ και µε απώτερο στόχο δηµιουργία και
υιοθέτηση µόνιµων δοµών προγραµµατισµού, υλοποίησης και παρακολούθησης των αποτελεσµάτων της δράσης των ∆ήµων, θεσπίστηκε για
πρώτη φορά, µε τα άρθρα 203 -207 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006) η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων από τους πρωτοβάθµιους Ο.Τ.Α. Ακολούθως µε το άρθρο 266 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης) επιβεβαιώνεται η
υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραµµάτων από τους Ο.Τ.Α. α’ βαθµού, η γνωµοδότηση της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης
και ο έλεγχος της νοµιµότητας της διαδικασίας κατάρτισης από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση (Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ), µε
υποβολή σχετικής έκθεσης εγκεκριµένης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο (αρθρ. 225 Ν.3852/2010). Το παρόν επιχειρησιακό σχέδιο εκπονήθηκε µε
βάση τη σχετική νοµοθεσία και συγκεκριµένα για την σύνταξή του λήφθηκαν υπόψη τα ακόλουθα: Ο Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα
∆ήµων και Κοινοτήτων»
• Ο Ν. 3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης»
• Το Π.∆. 185/2007, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 89/2011 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και 20 αξιολόγησης
των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθµού», µε τα οποία καθορίζεται η διαδικασία
κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραµµάτων
• Η υπ’ αριθµ. 45/58939/25-10-2006 Εγκύκλιος του Υφυπουργού Εσωτερικών «Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΕΠ) Ο.Τ.Α.», για τον σκοπό, τη
διάρθρωση και τους στόχους των Ε.Π.
• Η υπ΄αριθµ. 66/50837/14-9-2007 Εγκύκλιος του Υφυπουργού Εσωτερικών, σχετικά µε τις διαδικασίες κατάρτισης των Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων ΟΤΑ α’ βαθµού
• Η υπ’ αριθµ. 41179/23-10-2014 ΥΑ 1 που καθορίζει το περιεχόµενο, την δοµή και τον τρόπο υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων των ΟΤΑ α βαθµού
• Ο Οδηγός Κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ο.Τ.Α. α’ βαθµού της ΕΕΤΑΑ Α.Ε.
Οι προαναφερόµενες θεσµικές ρυθµίσεις αποσκοπούν στην εδραίωση µόνιµων εσωτερικών διαδικασιών και συστηµάτων προγραµµατισµού
στους ΟΤΑ. 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 τις φάσεις, µε συγκεκριµένο ρόλο, το ανθρώπινο
δυναµικό τους.

Ορισµός, Στόχοι, Χαρακτηριστικά και ∆ιάρθρωση ενός Επιχειρησιακού Προγράµµατος
Ορισµός
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα των Ο.Τ.Α. συνιστά ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα τοπικής και οργανωτικής – λειτουργικής ανάπτυξης, σε
εναρµόνιση µε τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασµού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Αφορά δηλαδή όχι µόνον στις υποδοµές και
στις τοπικές επενδύσεις, αλλά και στη βελτίωση της υφιστάµενης οργάνωσης και λειτουργίας των Ο.Τ.Α., στο πλαίσιο του γενικότερου
περιβάλλοντος στο οποίο δρουν, µεριµνώντας για τη βελτίωση της διαβίωσης των πολιτών και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών.
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Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα εµπεριέχει ένα συνεκτικό σύνολο αξόνων προτεραιότητας για δράσεις τοπικής ανάπτυξης και αποσκοπεί στην
υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασµού του ΟΤΑ.
Στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι και οι προτεραιότητες της τοπικής ανάπτυξης, καθώς και η οργάνωση των
Υπηρεσιών του ΟΤΑ και των επιχειρήσεων του, και παράλληλα εξειδικεύονται οι δράσεις της τετραετίας για την επίτευξη των στόχων αυτών.

Στόχοι
Οι γενικοί στόχοι ενός Επιχειρησιακού Προγράµµατος αφορούν στους εξής κάτωθι:
Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης.
Εσωτερική ανάπτυξη του ΟΤΑ ως οργανισµού.
Ανάπτυξη των συνεργασιών των ΟΤΑ και της επιρροής άλλων φορέων.
Οι παραπάνω γενικοί στόχοι περιλαµβάνουν µία σειρά από ειδικούς στόχους, όπως:
Προστασία και αναβάθµιση του φυσικού και δοµηµένου (οικιστικό περιβάλλον και τεχνικές υποδοµές) περιβάλλοντος της περιοχής του ΟΤΑ.
Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας της λειτουργίας τους.
Βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας των ΟΤΑ µέσω του µεσοπρόθεσµου προγραµµατισµού για το προσωπικό, τον εξοπλισµό, τα κτίρια και
τις εγκαταστάσεις του.
Προώθηση του αναπτυξιακού και κοινωνικού τους ρόλου.
Βελτίωση της κοινωνικής και οικονοµικής ευηµερίας των κατοίκων του ΟΤΑ.
Καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
Αποδοτικότερη και αποτελεσµατικότερη κατανοµή και αξιοποίηση των πόρων.
Προσέλκυση πρόσθετων οικονοµικών πόρων.
Επίσπευση της ωρίµανσης και της υλοποίησης των δράσεων.
Περιορισµό της αποσπασµατικής αντιµετώπισης των προβληµάτων.
Συντονισµό των δοµών του Ο.Τ.Α., τη βελτίωση του τρόπου διοίκησης και την προώθηση του εσωτερικού µετασχηµατισµού των Ο.Τ.Α.
Ανάπτυξη συνεργασιών µε πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα.
Ενίσχυση της τοπικής δηµοκρατίας και την αύξηση της δυνατότητας κοινωνικού ελέγχου.
Αναβάθµιση του επιπέδου συνεργασίας των ΟΤΑ µε φορείς του ιδιωτικού, δηµόσιου και κοινωνικού τοµέα για τη συντονισµένη προώθηση της
τοπικής ανάπτυξης και την από κοινού παροχή υπηρεσιών.
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∆ιάρθρωση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
Με βάση το ΦΕΚ 2970/4-11-2014, καθορίστηκε το περιεχόµενο και η δοµή των επιχειρησιακών προγραµµάτων των ΟΤΑ, τα οποία
περιλαµβάνουν τις ακόλουθες ενότητες και κεφάλαια :

Ενότητα 1: Στρατηγικό Σχέδιο
Κεφάλαιο 2: Περιγραφή της υφιστάµενης κατάστασης
Κεφάλαιο 3: Αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης
Κεφάλαιο 4: Καθορισµός της Στρατηγικής του ∆ήµου

Ενότητα 2: Επιχειρησιακό Σχέδιο
Κεφάλαιο2.1: Στόχοι και δράσεις
Κεφάλαιο2.2: Πενταετής προγραµµατισµός των δράσεων

Ενότητα 3: ∆είκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης
Κεφάλαιο 3.1.: Οικονοµικός προγραµµατισµός
Κεφάλαιο 3.2.: ∆είκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράµµατος
Η Α΄ Ενότητα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου Καµένων Βούρλων αναφέρεται στο Στρατηγικό Σχεδιασµό και περιλαµβάνει 3
κεφάλαια µετά την Εισαγωγή. Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά στην παρουσίαση και αξιολόγηση των βασικών γεωγραφικών, ιστορικών,
διοικητικών, δηµογραφικών, οικονοµικών περιβαλλοντικών και χωροταξικών χαρακτηριστικών της περιοχής του ∆ήµου, και στην καταγραφή
των τεχνικών, κοινωνικών και άλλων υποδοµών του.
Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται µε την περιγραφή της αναπτυξιακής φυσιογνωµίας της περιοχής και τον προσδιορισµό των κρίσιµων ζητηµάτων
ανάπτυξης της, που καλείται ο ∆ήµος να αντιµετωπίσει την επόµενη περίοδο.
Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται και αξιολογείται το εσωτερικό περιβάλλον του ∆ήµου Καµένων Βούρλων και των Νοµικών του Προσώπων.
Πιο συγκεκριµένα παρουσιάζεται η οργανωτική τους δοµή, οι δραστηριότητες και οι λειτουργίες που επιτελούν, η στελέχωση και η υποδοµή
τους και τα οικονοµικά αποτελέσµατα των τελευταίων ετών. Στη συνέχεια καταγράφονται τα δυνατά και αδύνατα σηµεία τους και εντοπίζονται
τα κρίσιµα ζητήµατα εσωτερικής ανάπτυξης.
Η Ά Ενότητα ολοκληρώνεται µε το τέταρτο κεφάλαιο. Σε αυτό περιγράφεται το ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό αναπτυξιακό πλαίσιο, το
οποίο µαζί µε τα κρίσιµα ζητήµατα ανάπτυξης που εντοπίστηκαν στα προηγούµενα κεφάλαια, αλλά και τις προτεραιότητες της ∆ηµοτικής Αρχής
και τις ευκαιρίες από το εξωτερικό περιβάλλον, αποτελούν τη βάση για τον καθορισµό του οράµατος και των κατευθυντηρίων αρχών του
∆ήµου, που στην επόµενη ενότητα θα εξειδικευτούν σε συγκεκριµένους άξονες προτεραιότητας, µέτρα και γενικούς στόχους.
Η Β’ Ενότητα αναφέρεται στον Επιχειρησιακό και Οικονοµικό Προγραµµατισµό του ∆ήµου. Οι άξονες και τα µέτρα του Προγράµµατος
εξειδικεύονται σε σχέδια δράσης των Υπηρεσιών του ∆ήµου και των Νοµικών του Προσώπων, τα οποία θα υλοποιηθούν στη βάση
συγκεκριµένου χρονικού και οικονοµικού προγραµµατισµού.

∆ιαδικασίες του Στρατηγικού Σχεδιασµού
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Η διαδικασία στρατηγικού σχεδιασµού της τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να ακολουθεί τα παρακάτω βήµατα:
• Ανάλυση περιβάλλοντος.
• Σχεδιασµό στρατηγικού σχεδίου του ∆ήµου
• Εφαρµογή στρατηγικής σε τµήµατα.
• Εκτέλεση στρατηγικού σχεδίου.
Ενώ τα παραπάνω βήµατα είναι µια ελαφρώς απλοποιηµένη έκδοση της διαδικασίας στρατηγικού σχεδιασµού της τοπικής αυτοδιοίκησης, θα
βοηθήσει να κατανοηθούν οι φάσεις του κύκλου στρατηγικής ως βάση - προτού εµπλακεί η τοπική αυτοδιοίκηση στις λεπτοµέρειες για τα
διάφορα πράγµατα που εµπλέκονται σε κάθε ένα βήµα Όταν η τοπική αυτοδιοίκηση και άλλοι εκτελεστικοί παράγοντες αναλαµβάνουν το έργο
του στρατηγικού σχεδιασµού στην κυβέρνηση, µια περιβαλλοντική ανάλυση πρέπει πάντα να είναι το πρώτο βήµα.
Η περιβαλλοντική ανάλυση θα απαιτήσει από τις τοπικές κυβερνήσεις να µελετήσουν και να αναλύσουν τις τρέχουσες και αναδυόµενες
δυνάµεις που υπάρχουν στο εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον στους δήµους. Παρέχει στους υπεύθυνους ολοκληρωµένες πληροφορίες
για τις τρέχουσες συνθήκες της πόλης που ενδέχεται να παρουσιάζουν πιθανές ευκαιρίες, απειλές, δυνατότητες και αδυναµίες για να
επωφεληθούν ή να µετριαστούν. Η πραγµατική δηµιουργία του στρατηγικού σχεδίου των πόλεών σας µπορεί πλέον να ξεκινήσει. Οπλισµένοι µε τις
πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της περιβαλλοντικής ανάλυσης, θα πρέπει τώρα να είναι εξοπλισµένοι για να
διαµορφώσουν στρατηγικές για την επίτευξη των στόχων των δήµων.

Μέσα και Εργαλεία για την Κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
Η εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος βασίζεται στη θεωρία του τοπικού αναπτυξιακού προγραµµατισµού και στη θεωρία
προγραµµατισµού της δράσης δηµόσιων οργανισµών, καθώς και στη διενέργεια πρωτογενούς και δευτερογενούς έρευνας, µε τη χρήση και
εφαρµογή των κατάλληλων µεθοδολογιών και εργαλείων.
Για την περιγραφή του εξωτερικού περιβάλλοντος της περιοχής του ∆ήµου έγινε συλλογή και επεξεργασία στατιστικών δεδοµένων από την
Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ), την Eurostat, από ποικίλες άλλες ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων, καθώς και από µελέτες και έρευνες
που κατά καιρούς έχουν εκπονηθεί για λογαριασµό διάφορων φορέων (∆ήµος, πρώην Νοµαρχία, Περιφέρειες, Υπουργεία, κ.λ.π.). Επιπλέον,
συγκεντρώθηκε βιβλιογραφικό υλικό από δηµοσιεύµατα, βιβλία και το διαδίκτυο.
Για την περιγραφή του εσωτερικού περιβάλλοντος του ∆ήµου Καµένων Βούρλων χρησιµοποιήθηκε ο Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας
(ΟΕΥ) όπως αυτός έχει ψηφιστεί, δηµοσιευτεί και ισχύει, ενώ πραγµατοποιήθηκαν επικοινωνίες και συναντήσεις µε στελέχη του ∆ήµου για τη
συλλογή στοιχείων αναφορικά µε την υφιστάµενη λειτουργία των υφιστάµενων ∆ιευθύνσεων του ∆ήµου. Παράλληλα και για το σκοπό τόσο της
αποτύπωσης της υφιστάµενης κατάστασης των υπηρεσιών του ∆ήµου, όσο και της αξιολόγησης της λειτουργίας αυτών διακινήθηκε
ηµιδοµηµένο ερωτηµατολόγιο στις ∆ιευθύνσεις του ∆ήµου, στα Νοµικά του πρόσωπα αλλά και σε υπηρεσίες άλλων φορέων (Περιφέρεια,
Υπουργεία κα) ώστε να καταστεί δυνατή η απόδοση µιας πλήρους εικόνας της σηµερινής κατάστασης του ΟΤΑ η οποία θα οδηγήσει στην
επιλογή των ορθών και πλέον κατάλληλων στρατηγικών επιλογών για την ανάπτυξη του οργανισµού.
Για την αξιολόγηση τόσο του εσωτερικό όσο και του εξωτερικού περιβάλλοντος του ∆ήµου χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος SWOT για την
ανάλυση των ισχυρών και αδύνατων σηµείων του εσωτερικού περιβάλλοντος και την ανάλυση των ευκαιριών και των απειλών του εξωτερικού
περιβάλλοντος. Η SWOT συµβάλλει στην κατανόηση του προφίλ µιας περιοχής και στην αναγνώριση της στρατηγικής που θα πρέπει να
ακολουθηθεί στους τοµείς παρέµβασης και υλοποιείται σε τρία διακριτά στάδια:
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1. Καταγράφονται απόψεις και κωδικοποιούνται τα στοιχεία της ανάλυσης αναφορικά µε τα εσωτερικά ισχυρά και αδύνατα σηµεία του φορέα
και τις περιοχής, καθώς και τις εξωτερικές ευκαιρίες και απειλές.
Η κατάσταση αναλύεται µε την εξέταση των πιθανών τρόπων µέσω των οποίων θα ενδυναµωθούν τα ισχυρά σηµεία του φορέα και της
περιοχής, προκειµένου να υπερκεράσουν τις αναγνωρισµένες αδυναµίες, καθώς και µε την αναγνώριση των ευκαιριών που δύναται να
αξιοποιηθούν, προκειµένου να υπερισχύσουν των απειλών.
∆ιαµορφώνεται η στρατηγική για την επίτευξη βελτιώσεων (η οποία εξειδικεύεται περαιτέρω σε επόµενα στάδια του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος).
Σχήµα 1:

Τυπική διάταξη SWOT Analysis

Εξωτερικό Περιβάλλον

Ευκαιρίες
(Opportunities)

Απειλές
(Threats)

Προτάσεις
Εσωτερικό Περιβάλλον

∆υνατά Σηµεία
(Strengths)

Αδύνατα Σηµεία
(Weaknesses)

Σηµειώνεται ότι, αναφορικά µε την διατύπωση προτάσεων η τεχνική που χρησιµοποιείται αφορά στη συνδυασµένη ανάγνωση των
τεταρτηµορίων της SWOTAnalysis ανά ζεύγος (ισχυρά σηµεία - ευκαιρίες, αδυναµίες - ευκαιρίες, ισχυρά σηµεία - απειλές, αδυναµίες - απειλές).
Με τον τρόπο αυτό προκύπτουν οι προτάσεις κατευθύνσεων πολιτικής (policy choices) που περιγράφονται στο κατωτέρω Σχήµα.
Η αποστολή του ∆ήµου Καµένων Βούρλων είναι κοινή για όλους τους ∆ήµους και συνίσταται στην εξής: «Η διακυβέρνηση των τοπικών
υποθέσεων και η παροχή δηµόσιων αγαθών και υπηρεσιών για την ικανοποίηση αναγκών των κατοίκων και των τοπικών φορέων, µε απώτερο
σκοπό τη βιώσιµη κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής ».
Το όραµα του ∆ήµου αποτελεί τη συνοπτική διατύπωση της µελλοντικής επιθυµητής κατάστασης τηςπεριοχής και του ίδιου του ∆ήµου, ως
οργανισµού, για την επόµενη µεσο-µακροπρόθεσµη περίοδο, την οποία θα επιδιώξει µε την εφαρµογή της στρατηγικής που θα επιλέξει και µε
την ευρύτερη δυνατή κοινωνική συναίνεση.
Ο καθορισµός της στρατηγικής που θα ακολουθήσει ο ∆ήµος βασίζεται σε µια ιεραρχική διαδικασία η οποία συνδέεται και είναι αποτέλεσµα
των βηµάτων που προηγήθηκαν, δηλαδή της αποτύπωσης και της αξιολόγησης του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος και των
κρίσιµων ζητηµάτων τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης.
Βάσει των κρίσιµων ζητηµάτων που εντοπίστηκαν, τίθενται οι γενικοί στόχοι στους τοµείς της τοπικής ανάπτυξης και της εσωτερικής
ανάπτυξης, οµαδοποιηµένοι ανά θεµατική ενότητα, όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήµα.
Οι στόχοι αυτοί θα οδηγούν στη διαµόρφωση των Αξόνων Προτεραιότητας, οι οποίοι και αποτελούν τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του
∆ήµου. Κάθε Άξονας Προτεραιότητας ικανοποιεί έναν ή περισσότερους γενικούς στόχους.
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Οι γενικοί στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης εντάσσονται σε ειδικό Άξονα Προτεραιότητας, ο οποίος αποσκοπεί στην ανάπτυξη του ∆ήµου και των
Νοµικών του Προσώπων, ως οργανισµών, και στη βελτίωση των σχέσεών τους µε τους πολίτες, την πολιτεία και τους τοπικούς φορείς.

Οµάδα Έργου
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ∆ήµου Καµένων Βούρλων για την περίοδο 2020-2023 εκπονήθηκε µε την ευθύνη της ∆ιεπιστηµονικής
Οµάδας Έργου (∆ΟΕ) του ∆ήµου που συγκροτήθηκε µε την υπ. αριθµ. πρωτ: 1074/10-02-2021 απόφαση του ∆ηµάρχου Καµένων Βούρλων.
Την 15-02-2021 πραγµατοποιήθηκε τεχνική σύσκεψη παρουσίασης του οράµατος και των στρατηγικών στόχων του ∆ήµου από τον ∆ήµαρχο κ.
Συκιώτη Ιωάννη. Συµµετείχαν τα µέλη της ∆ΟΕ τα οποία κλήθηκαν να συνεισφέρουν στην διαδικασία µε την υποβολή προτάσεων και
παρατηρήσεων για τη διαµόρφωση του τελικού κειµένου, καθώς και µε την συµπλήρωση κατάλληλα δοµηµένων ερωτηµατολογίων τα οποία
αφορούσαν στην αποτύπωση και αξιολόγηση της λειτουργίας τους.
Η ∆ΟΕ του ∆ήµου Καµένων Βούρλων συστάθηκε για το σχεδιασµό και την εκπόνηση του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράµµατος από
στελέχη του ∆ήµου.

∆ιαδικασίες ∆ιαβούλευσης
Με την ολοκλήρωση και έγκριση της Α΄ φάσης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα τίθεται σε δηµόσια διαβούλευση. Στο
πλαίσιο αυτό προσκαλούνται οι εκπρόσωποι των τοπικών φορέων και κάτοικοι του ∆ήµου προκειµένου να υποβάλλουν τις δικές τους
προτάσεις.
Ο δηµόσιος διάλογος αποτελεί κρίσιµο µέρος της διαδικασίας κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος αφού η τοπική κοινωνία καλείται
να διατυπώσει τη γνώµη της για το αναπτυξιακό µέλλον της περιοχής και για τις προτεραιότητες που θα τεθούν.
Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Π.∆. 185/2007 (Α΄221) «το εγκεκριµένο από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο κείµενο στρατηγικού
σχεδιασµού, δηµοσιοποιείται για διαβούλευση, τουλάχιστον επί δύο (2) εβδοµάδες, µε καταχώρηση στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, εάν υπάρχει,
καθώς και µε κάθε άλλο πρόσφορο µέσο. Κατά τη διάρκεια της περιόδου δηµοσιοποίησης υποβάλλονται προτάσεις, εγγράφως ή ηλεκτρονικά,
από τα τοπικά ή διαµερισµατικά συµβούλια, από πολίτες ή ενώσεις πολιτών και από τοπικούς κοινωνικούς και οικονοµικούς φορείς».
Επιπρόσθετα, µε απόφαση ∆ηµάρχου µπορεί να οργανωθεί ηµερίδα, θεµατικές συναντήσεις, δηµόσια συζήτηση και όποια άλλη ενέργεια
διαβούλευσης κρίνεται αναγκαία.
Στο πλαίσιο της διευρυµένης ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης, προτείνεται να:
Α) δηµοσιευτεί στον τοπικό Τύπο περίληψη του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου και πρόσκληση των πολιτών να υποβάλλουν τις
προτάσεις τους.
Β) δηµοσιευτεί στον διαδικτυακό τόπο του ∆ήµου το πλήρες κείµενο της πρώτης φάσης του Επιχειρησιακού προγράµµατος, το πρόγραµµα της
∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης και το ερωτηµατολόγιο στο οποίο θα καλούνται να συµπληρώσουν οι πολίτες και να το στείλουν στο ∆ήµο
ηλεκτρονικά ή ταχυδροµικά.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ Καµένων Βούρλων
Στην παρούσα ενότητα πραγµατοποιείται σύντοµη περιγραφή της µακροσκοπικής εικόνας της περιοχής του ∆ήµου Καµένων Βούρλων
(εξωτερικό περιβάλλον) παραθέτοντας στοιχεία σχετικά µε τον πληθυσµό της περιοχής, την έδρα του ΟΤΑ, το ιστορικό, τους φυσικούς πόρους,
τις τεχνικές υποδοµές, τις υποδοµές κοινωνικής πρόνοιας, παιδείας, αθλητισµού και πολιτισµού, την ανεργία, την εκπαίδευση, την παραγωγική
δραστηριότητα της περιοχής, κλπ.
Η αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης της περιοχής του ∆ήµου Καµένων Βούρλων διακρίνεται στις ακόλουθες ενότητες:
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Βασικά χαρακτηριστικά, χωροταξική ένταξη και διοικητική οργάνωση.
Περιβάλλον και ποιότητα ζωής.
Κοινωνική πολιτική, υγεία, εκπαίδευση, δια βίου µάθηση, πολιτισµός και αθλητισµός.
Τοπική οικονοµία και απασχόληση.
Αναπτυξιακή φυσιογνωµία της περιοχής.
Στη συνέχεια ακολουθεί η περιγραφή του εσωτερικού περιβάλλοντος του ∆ήµου Καµένων Βούρλων. Αποτυπώνονται οι υπηρεσίες του ∆ήµου,
οι ανάγκες και τα προβλήµατά τους, οι δυνατότητες που µπορεί να υπάρχουν προς αξιοποίηση και εντοπίζονται τα δυνατά και αδύνατα σηµεία
κάθε υπηρεσίας.
Γίνεται επίσης καταγραφή της στελέχωσης του ∆ήµου, της υλικοτεχνικής του υποδοµής και των οικονοµικών του δυνατοτήτων. Παράλληλα,
αποτυπώνονται σε συγκριτικά διαγράµµατα και πίνακες στοιχεία που αφορούν στη σηµερινή λειτουργική µορφή του ∆ήµου και συγκρίνονται µε
την προβλεπόµενη εικόνα που περιγράφεται στον Οργανισµό Εσωτερικών Υπηρεσιών (ΟΕΥ) του ∆ήµου. Η παραπάνω καταγραφή αφορά και
στα Νοµικά Πρόσωπα του ∆ήµου Καµένων Βούρλων, αφού σηµαντικό µέρος των δραστηριοτήτων του ∆ήµου εκτελείται διαµέσου αυτών.
Η αποτύπωση του εσωτερικού περιβάλλοντος του ∆ήµου Καµένων Βούρλων διακρίνεται στις ακόλουθες ενότητες:
Οργάνωση και συνεργασίες.
∆ραστηριότητες και διαδικασίες.
Ανθρώπινο δυναµικό και υλικοτεχνική υποδοµή.
Οικονοµικά.

Συνοπτική Περιγραφή Της Περιοχής
Βασικά Χαρακτηριστικά, Χωροταξική Ένταξη και ∆ιοικητική Οργάνωση
Βασικά Γεωγραφικά και ∆ιοικητικά Χαρακτηριστικά
Ο ∆ήµος Καµένων Βούρλων αποτελεί έναν από τους επτά (7) Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (∆ήµοι) που υπάγονται διοικητικά στην
Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας, τη µεγαλύτερη ως προς την έκταση και δεύτερη ως προς τον πληθυσµό νοµαρχιακή υποδιαίρεση της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Ο Μώλος συνδυάζει θάλασσα και βουνό, ενώ η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αµφιθεατρικές θέσεις των ορεινών
οικισµών αλλά και η παραθαλάσσια περιοχή µε τις ακρογιαλιές, συνθέτουν τη µοναδικότητα αυτής της περιοχής που είναι προικισµένη µε
σηµαντικότατα ιστορικά µνηµεία.
Ο Άγιος Kωνσταντίνος βρίσκεται ανάµεσα σε ελαιώνες που αγγίζουν τη θάλασσα, στο χώρο που κάποτε υπήρχε το ξακουστό λιµάνι των
Φωκαίων και των Eπικνηµηδίων Λοκρών. Στο λιµάνι του, τα πλοία συνδέουν τη Στερεά Ελλάδα µε τη Bόρεια Eύβοια και τις Σποράδες. Η
σηµερινή κωµόπολη του Αγίου Κων/νου, είναι κτισµένη στη θέση όπου βρισκόταν κατά την αρχαιότητα ο ∆αφνούντας, τελευταία δυτική πόλη
της χώρας των Οπουντίων Λοκρών. Η πόλη προστατευόταν από µακρά τείχη - ερείπια των οποίων σώζονται στη θέση "Ισώµατα" - και ήταν το
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πιο σπουδαίο λιµάνι της περιοχής. Στην περίοδο της τουρκοκρατίας άρχισαν να δηµιουργούνται γύρω από τα ερείπια της αρχαίας πόλης
διάφοροι οικισµοί. Σηµαντικότεροι από τους οικισµούς αυτούς, ήταν: του Βορλοβού, της Ευλογιάς και του Νεοχωρίου. Το 1832, ανακαλύφθηκε
σε ανασκαφές η βυζαντινή εικόνα των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, στη θέση "Γράδος". Εδώ, έγινε η µετεγκατάσταση των κατοίκων των
ανωτέρω οικισµών, όπου ο σηµερινός Αγιος Κωνσταντίνος.
Τα Καµένα Βούρλα είναι παραθαλάσσια κωµόπολη της περιφερειακής ενότητας Φθιώτιδας. Βρίσκεται στα Β∆ παράλια του Βόρειου Ευβοϊκού
κόλπου, ενώ ακριβώς πίσω από την πόλη υψώνονται οι πλαγιές του όρους Καλλιδρόµου και συγκεκριµένα το όρος Κνηµίς. Aπό την καρδιά της
Kνηµίδας, πολύ κοντά στη λουτρόπολη, πηγάζουν τα ιαµατικά νερά που συντελούν στην ανάπτυξη των Kαµένων Bούρλων. Τα Καµένα
Βούρλα, είναι χτισµένα σε µία πανέµορφη τοποθεσία ανάµεσα στο βουνό και τη θάλασσα, ακριβώς δίπλα στην εθνική οδό ΑθηνώνΘεσσαλονίκης. Είναι το µεγαλύτερο και πληρέστερο τουριστικό θέρετρο ολόκληρης της Κεντρικής Ελλάδας.
Ο ∆ήµος Καµένων Βούρλων βρίσκεται στη νότια πλευρά του Μαλιακού κόλπου και δίπλα στην Ε.Ο. Αθηνών-Λαµίας, σε απόσταση περίπου
160 χλµ. από την Αθήνα.
Σχήµα 2:
Χάρτης Νοµού Φθιώτιδας

Πηγή: http://hellas.teipir.gr
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Θέση του νοµού Φθιώτιδας στον χάρτη της Ελλάδας

Η χιλιοµετρική απόσταση και η χρονο-απόσταση της πόλης τωνΚαµένων Βούρλων από τις διοικητικές έδρες και τις µεγαλύτερες πόλεις των
υπολοίπων νοµών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:

Πίνακας 1: Χιλιοµετρικές αποστάσεις και χρονο-απόσταση Καµένων Βούρλων από µεγάλες διοικητικές έδρες
∆ιοικητικές Έδρες

Απόσταση (χλµ)

Χρόνος (ώρες)

Αθήνα

160

2

Λαµία

39

0,25

Άµφισσα

83

1

Θεσσαλονίκη

328

3,5

Καρπενήσι

114

1,5

Λιβαδειά

68

0,5

Χαλκίδα

127

1,5

19/211

ΑΔΑ: 66Ν1ΩΚ1-Κ37

Εντός κύκλου ακτίνας 150 χλµ. από την πόλη των Καµένων Βούρλων συναντώνται οι πόλεις Λάρισα, Βόλος, Καρδίτσα και Τρίκαλα (της
Περιφέρειας Θεσσαλίας), Πάτρα, Αγρίνιο και Ναύπακτος (της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας), Θήβα και οριακά Χαλκίδα (της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας). Εντός κύκλου ακτίνας 50 χλµ. από την πόλη των Καµένων Βούρλων συναντώνται οι πόλεις Λαµία, Άµφισσα και Καρπενήσι.
Ο ∆ήµος Καµένων Βούρλων είναι δήµος της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που συστάθηκε µε το Πρόγραµµα Καλλικράτης από τη συνένωση
των προϋπαρχόντων δήµων Αγίου Κωνσταντίνου, Καµένων Βούρλων και Μώλου.
Ο ∆ήµος Καµένων Βούρλων απαρτίζεται από 14Τοπικές Ενότητες µε συνολικό πληθυσµό 12.090 κατοίκους, σύµφωνα µε τα στατιστικά
στοιχεία της απογραφής της ΕΣΥΕ του 2011.
Ο δήµος υποδιαιρείται στις εξής δηµοτικές ενότητες και κοινότητες:
∆.Ε. Αγίου Κωνσταντίνου
Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου
•
•
•
•
•

Άγιος Κωνσταντίνος
Ακτή
Ασπρονέρι
Λογγός
Νεοχώρι

Κοινότητα Αγνάντης
•

Άγναντη

∆.Ε. Καµένων Βούρλων
Κοινότητα Καινουργίου
•
•
•

Καινούργιο
Αγία Αικατερίνη
Νέο Θρόνιο

Κοινότητα Καµένων Βούρλων
•
•

Καµένα Βούρλα
Καρυά
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Κοινότητα Ρεγκινίου
•

Ρεγκίνιο

∆.Ε. Μώλου
Κοινότητα Αγίας Τριάδας
•

Αγία Τριάδα

Κοινότητα Αγίου Σεραφείµ
•

Άγιος Σεραφείµ

Κοινότητα Αγίου Χαραλάµπους
•

Άγιος Χαράλαµπος

Κοινότητα Ανάβρας
•

Ανάβρα

Κοινότητα Καλλιδρόµου
•

Καλλίδροµον

Κοινότητα Κοµνίνης
•

Κόµνινα

Κοινότητα Μενδενίτσης
•
•

Μενδενίτσα
Καραβίδια
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Κοινότητα Μώλου
•

Μώλος

Κοινότητα Σκαρφείας
•

Σκάρφεια

Η πολυπληθέστερη ∆ηµοτικηΈνότητα του ∆ήµου είναι η ∆.Ε. Καµένων Βούρλων η οποία αριθµεί 4.728 κατοίκους (ΕΣΥΕ, 2011) και ακολουθεί
η ∆.Ε. Μώλου µε αριθµό κατοίκων 4.179 και η ∆.Ε. Αγίου Κωνσταντίνου µε 3.183 κατοίκους.
Πίνακας 2:
Πληθυσµός ανά ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα& Οικισµό του ∆ήµου Καµένων Βούρλων (2011)
∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα

Πληθυσµός

∆ήµος Καµένων Βούρλων

12.090

∆ηµοτική Ενότητα Αγίου Κωνσταντίνου

3.183

∆ηµοτική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου

2.886

Άγιος Κωνσταντίνος

2.471

Ακτή

87

Ασπρονέρι

30

Λογγός

243

Νεοχώρι

55

Τοπική Κοινότητα Αγνάντης

297

Άγναντη

218

Νέα Άγναντη

79

∆ηµοτική Ενότητα Καµένων Βούρλων

4.728

∆ηµοτική Κοινότητα Καµένων Βούρλων

2.796

Καµένα Βούρλα

2.761

Καρυά

35

Τοπική Κοινότητα Καινουργίου

1.355
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∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα
Καινούργιο

Πληθυσµός
1.138

Αγία Αικατερίνη

159

Νέο Θρόνιο

58

Τοπική Κοινότητα Ρεγκινίου

577

∆ηµοτική Ενότητα Μώλου

4.179

∆ηµοτική Κοινότητα Μώλου

1.974

Τοπική Κοινότητα Αγίας Τριάδας

282

Τοπική Κοινότητα Αγίου Σεραφείµ

725

Τοπική Κοινότητα Αγίου Χαραλάµπους

37

Τοπική Κοινότητα Ανάβρας

118

Τοπική Κοινότητα Καλλιδρόµου

168

Τοπική Κοινότητα Κοµνίνης

254

Τοπική Κοινότητα Μενδενίτσης

243

Μενδενίτσα

213

Καραβίδια

30

Τοπική Κοινότητα Σκαρφείας

378

Πηγή: Απογραφή ΕΣΥΕ 2011

Σύντοµη Αναδροµή της Κοινωνικό-οικονοµικής Εξέλιξης της Περιοχής
Η ιστορικο-αρχαιολογική έρευνα στο απώτερο παρελθόν αναδεικνύει τη µακριά ιστορία του Αγίου Κωνσταντίνου και άλλων περιοχών του
∆ήµου ως πόλεις µε ιδιαίτερο διοικητικό ή εµπορικό και επικοινωνιακό ρόλο. Από το 1960 που κατασκευάστηκε η εθνική οδός Αθηνών Θεσσαλονίκης, ο Αγιος Κωνσταντίνος και τα Καµένα Βούρλα εξελίχθηκαν στις πιο πλούσιες κωµοπόλεις της Ελλάδας. Το λιµάνι του Αγίου
Κωνσταντίνου, όπου κάποτε υπήρχε το ξακουστό λιµάνι των Φωκαίων και των Eπικνηµηδίων Λοκρών, αποτελεί σηµαντικό λιµάνι για τις
Σποράδες αλλά και τη Βόρεια Εύβοια καθώς συνδέεται µε τον Άγιο Γεώργιο, τη λίµνη Ευβοίας.Η δηµοτική ενότητα Μώλου προήλθε από την
µετονοµασία του ∆ήµου Θερµοπυλών. Σε απόσταση 3-4χιλ. βρίσκεται το άγαλµα του Λεωνίδα Σπαρτιάτη γνωστό από την ιστορική και ηρωική
µάχη των Θερµοπύλων. Στην ιστορική διαδροµή η ζωή των κατοίκων της δηµοτικής ενότητας Μώλου ήταν συνυφασµένη µε το Κάστρο της
Μενδενίτσας και τις παραλίες τους, όπως διαµορφώθηκαν από παλαιοτάτων ετών από τα παλιρροϊκά κύµατα.
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Κοινωνικοοικονοµικά ο ∆ήµος Καµένων Βούρλων ταλαντεύεται ανάµεσα στον αστικό χαρακτήρα της πόλης µε χαρακτηριστικά
αναπτυσσόµενης περιφερειακής κωµόπολης και τουριστικού πόλου σε κοµβικό σηµείο του οδικού άξονα «Αθήνα – Θεσ/νίκη», και στον
φθίνοντα γεωργικό χαρακτήρα της υπαίθρου του ∆ήµου Καµένων Βούρλων.

Θέση και Ρόλος του ∆ήµου στο Νοµό και στην Περιφέρεια
Η θέση και ο Ρόλος του ∆ήµου στον Εθνικό και ∆ιαπεριφερειακό Χώρο και Σχεδιασµό
Ο ∆ήµος Καµένων Βούρλων κατέχει «κοµβική» θέση στον εθνικό γεωγραφικό χώρο και «κρίσιµη» θέση στο ελληνικό γεωπολιτικό χώρο και τις
αναπτυξιακές πολιτικές και άξονες που ιστορικά διαµορφώνονται εντός αυτού, ιδιαίτερα κατά τα τελευταία 30 χρόνια.
Γεωγραφικά ο ∆ήµος χωροθετείται στο µυχό του Μαλιακού Κόλπου, χώρο «πέρασµα» από «Βορρά προς Νότο» της Ελληνικής Χερσονήσου
και κεντροβαρικό χώρο εκκίνησης πολλαπλών διόδων επικοινωνίας προς την κεντρική – δυτική Ελλάδα από τα «ανατολικά» και ιδίως από τις
δύο µεγάλες µητροπόλεις του ελληνικού χώρου, της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Η θέση αυτή, έχει εξασφαλίσει µέχρι σήµερα τη συµµετοχή
της περιοχής στο βασικό άξονα ανάπτυξης και διεθνούς επικοινωνίας της σύγχρονης χώρας, ταυτιζόµενο µε τον οδικό άξονα ΠΑΘΕ. Οι
κάτοικοι του ∆ήµου ασχολούνται κυρίως µε τον τουρισµό και την διατήρηση τουριστικών επιχειρήσεων.
Επίσης ασχολούνται µε τη γη, την κτηνοτροφία οικόσιτων ζώων και την αλιεία.
Σήµερα, ο ∆ήµος Καµένων Βούρλων βρίσκεται «εντός» των διευρωπαϊκών και διαπεριφερειακών αξόνων σε ευνοϊκή θέση ως προς την Αθήνα
και τη Θεσσαλονίκη πολύ κοντά δε από την πρωτεύουσα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας τη Λαµία. Η περιφερειακότητα, που τον διακρίνει
ως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις πόλεις και τις αγορές της, µετριάζεται εξαιρετικά λόγω της θέσης του σε σχέση µε τα δίκτυα και τις
«πύλες» της χώρας.
Το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που εγκρίθηκε µε την υπ’
αριθµ. 26298 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε, η οποία δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1469 Β’/09.10.03 και έχει χρονικό ορίζοντα ισχύος το 2021 µε
ενδιάµεσο σταθµό αναθεώρησης το 2008, προτείνει την ανάδειξη της ευρύτερης αστικής περιοχής της Λαµίας σε διαπεριφερειακό κόµβο
µεταφορών και επικοινωνιών υποστηριζόµενη από τα λιµάνια της Στυλίδας και του Αγ. Κωνσταντίνου, που χωροθετούνται «εντός της περιοχής
της» και της Ιτέας, µετά την αναβάθµιση της διασύνδεσής της µε τον «∆ιαγώνιο» οδικό άξονα Λαµία – Άµφισσα / Ιτέα.
Στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ εντάχθηκε η ολοκλήρωση του σύγχρονου αυτοκινητόδροµου ΠΑΘΕ (∆ιευρωπαϊκό ∆ίκτυο) από Αθήνα έως Λαµία µε
την ολοκλήρωση του «Πέταλου του Μαλιακού».
Μια σειρά αναγκαίες συγκεκριµένες παρεµβάσεις πέραν του προαναφερθέντος έργου πρέπει να ενταχθούν στην ∆’ Προγραµµατική Περίοδο,
µέσω του παρόντος Επιχειρησιακού Σχεδίου και των επιχειρησιακών αναπτυξιακών σχεδίων των όµορων ΟΤΑ του ∆ήµου Καµένων Βούρλων
σε συνεργασία µε την Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας. Οι παρεµβάσεις αυτές ειδικότερα αφορούν σε:
- Αξιοποίηση ανεπτυγµένων µεταφορικών υποδοµών (Π.Α.Θ.Ε., σιδηρόδροµος).
- Γειτνίαση µε τη µεγάλη αγορά της Αττικής και εύκολη πρόσβαση στις σηµαντικές υποδοµές της (νέο αεροδρόµιο, χρηµατοοικονοµικές
εξυπηρετήσεις κ.τ.λ.).
- Συνεπαγόµενη υποδοχή της διάχυσης των δραστηριοτήτων της Αττικής.
- Ύπαρξη µεγάλων βιοµηχανικών συγκεντρώσεων.
- Σηµαντικούς φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους και συγκέντρωση της πεδινής γεωργίας - κτηνοτροφίας.
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Η θέση και ο Ρόλος του ∆ήµου στην Περιφέρεια Στέρεας Ελλάδας και το Σχεδιασµό της
Στο Πέταλο του Μαλιακού, µεταξύ των Λουτρών των Θερµοπυλών και των Λουτρών των Καµένων Βούρλων, βρίσκεται η ∆ηµοτική Ενότητα
Μώλου περιλαµβάνοντας τους πεδινούς παραθαλάσσιους οικισµούς του Αγίου Σεραφείµ, Αγίας Τριάδας, Μώλου και Σκάρφειας και τους
ηµιορεινούς- ορεινούς στη βόρεια πλευρά του Καλλιδρόµου όρους, του Αγίου Χαραλάµπους, Ανάβρας, Καλλιδρόµου, Καραβιδίων, Κόµνινας,
Μενδενίτσας.
Ο συνδυασµός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση µε τα σηµαντικά κέντρα ιαµατικού τουρισµού λουτρά εκατέρωθεν, η θέα του Μαλιακού και
της Εύβοιας από τις αµφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισµών αλλά και η παραθαλάσσια περιοχή µε τις ακρογιαλιές αφ΄ ενός και τα
πλεονεκτήµατα από την παλίρροια και τις µεγάλες εκτάσεις λόγω προσχώσεων µε τους ψαρότοπους και τις υπό ένταξη στο NATURA 2000
περιοχές φυσικού κάλλους, συνθέτουν την µοναδικότητα της περιοχής προικισµένη και µε τα ιστορικά µνηµεία της.
Απέχει µόνο δέκα λεπτά από τις Θερµοπύλες και τα οµώνυµα λουτρά που είναι τα αρχαιότερα καταγεγραµµένα ιαµατικά λουτρά της
παγκόσµιας ιστορίας.
Τα Καµένα Βούρλα πρωταγωνίστησαν την τελευταία τριακονταετία και συνεχίζουν να πρωταγωνιστούν στην τουριστική ανάπτυξη της
Φθιώτιδας και ολόκληρης της ευρύτερης περιοχής της Κεντρικής Ελλάδος. Αυτό συντελείται κυρίως για τους εξής λόγους. Κυρίως διότι ο
Κεντρικός Οδικός Άξονας που συνδέει την Νότια µε τη Βόρεια Ελλάδα και τα Βαλκάνια, περνά δίπλα από τα Καµένα Βούρλα. Επιπλέον διότι
συνδυάζει βουνό και θάλασσα µε απόλυτη αρµονία. Ακόµη για τις τουριστικές υποδοµές που υπάρχουν στην περιοχή αφού υπάρχει το δεύτερο
µεγαλύτερο camping της Ελλάδας που φιλοξενούσε χιλιάδες τουριστών κάθε καλοκαίρι και λόγω των πολλών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
που συντηρούν αρκετές οικογένειες στην περιοχή. Τέλος, σηµαντικότατο ρόλο στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής έπαιξαν οι ιαµατικές
πηγές των Καµένων Βούρλων.
Ο ∆ήµος Καµένων Βούρλων έχει πρωτεύοντα ρόλο στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αφού αποτελεί ∆ήµο µε σηµαντική ενδοχώρα επιρροής
στον τοµέα των τουριστικών υπηρεσιών και του εµπορίου. Τα Καµένα Βούρλα πρωταγωνίστησαν την τελευταία τριακονταετία και συνεχίζουν
να πρωταγωνιστούν στην τουριστική ανάπτυξη της Φθιώτιδας και ολόκληρης της ευρύτερης περιοχής της Κεντρικής Ελλάδος. Αυτό συντελείται
κυρίως για τους εξής λόγους. Κυρίως διότι ο Κεντρικός Οδικός Άξονας που συνδέει την Νότια µε τη Βόρεια Ελλάδα και τα Βαλκάνια, περνά
δίπλα από τα Καµένα Βούρλα. Επιπλέον διότι συνδυάζει βουνό και θάλασσα µε απόλυτη αρµονία. Ακόµη για τις τουριστικές υποδοµές που
υπάρχουν στην περιοχή αφού υπάρχει το δεύτερο µεγαλύτερο camping της Ελλάδας που φιλοξενούσε χιλιάδες τουριστών κάθε καλοκαίρι και
λόγω των πολλών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που συντηρούν αρκετές οικογένειες στην περιοχή. Τέλος, σηµαντικότατο ρόλο στην τουριστική
ανάπτυξη της περιοχής παίζουν οι ιαµατικές πηγές των Καµένων Βούρλων.
Το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προβλέπει για το ∆ήµο:
Τη λειτουργία ως µέλος δικτύου προώθησης και υποδοχής του ιαµατικού/ καλλωπιστικού τουρισµού µέσω δικτυακής συνεργασίας µε τους
άλλους ∆ήµους της Περιφέρειας µε εξειδίκευση στον τοµέα (Αιδηψός – Λαµία – Μακρακώµη).
Τη λειτουργία ως µέλος δικτύου προώθησης και υποδοχής εναλλακτικών µορφών τουρισµού (οικοτουρισµός κλπ.) µέσω δικτυακής
συνεργασίας µε τους όµορους ∆ήµους.
Τη µέγιστη διατήρηση της γεωργικής δραστηριότητας και ιδίως στις αρδευόµενες ή αρδεύσιµες περιοχές και τις πεδινές περιοχές.
Την ελαχιστοποίηση των οικιστικών επεκτάσεων στις περιοχές όλων των φυσικών οικοσυστηµάτων.
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Την επανάχρηση των εγκαταλελειµµένων οικιστικών χρήσεων πριν την µετατροπή αγροτικής γης σε οικιστική.
Την αντιπληµµυρική προστασία των οικιστικών περιοχών.
Την προώθηση διαχειριστικών σχεδίων στις περιοχές «Φύση 2000» (NATURA).
Την προληπτική προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς του ∆ήµου και ιδίως των µνηµείων και των κτιρίων του.
Την εφαρµογή της αρχής της πρόληψης της ρύπανσης ιδίως σε χώρους όπως η Βιοµηχανική Περιοχή Λαµίας (ΒΙΠΕΛ). Τη «συνετή» ανάπτυξη
του ευρύτερου παράκτιου χώρου του Μαλιακού ως χώρου ήπιας αγροτικής παραγωγής και οικολογικού τουρισµού µε χαρακτηριστικά
έντονης αειφορικής διαχείρισης.
Την αντιµετώπιση του ορεινού χώρου ως «φυσικό απόθεµα», τη διατήρηση και προστασία των φυσικών και ανθρωπογενών στοιχείων του
περιβάλλοντός του και τη διασύνδεσή του µε την πόλη για αναψυχή και οικο-τουρισµό.

Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής
Περιβάλλον
Μορφολογία – Εδαφικοί Πόροι
Η κατανοµή της συνολικής επιφάνειας του ∆ήµου Καµένων Βούρλων ανά είδος εδαφών είναι: 30% ορεινά, 20% ηµιορεινά και 50% πεδινά
παραθαλάσσιο τµήµα. Ο ∆ήµος Καµένων Βούρλων ανήκει στην ΠεριφέρειαΣτερεάς Ελλάδας και συστάθηκε µε το Πρόγραµµα
Καλλικράτης από τη συνένωση των ∆ήµων Αγίου Κωνσταντίνου, Καµένων Βούρλων και Μώλου.Τα Καµένα Βούρλα (πρωτεύουσα του ∆ήµου)
είναι παραθαλάσσια κωµόπολη της περιφερειακής ενότητας Φθιώτιδας. Βρίσκεται στα Β∆ παράλια τουΒόρειου Ευβοϊκού κόλπου, ενώ ακριβώς
πίσω από την πόλη υψώνονται οι πλαγιές του όρους Καλλιδρόµου και συγκεκριµένα το όρος Κνηµίς. Η ευνοϊκή θέση που είχαν τα Καµένα
Βούρλα κοντά στην Αθήνα, από την οποία απέχει 175 χλµ., πάνω στηνΕ.Ο. Αθηνών - Θεσσαλονίκης, και 40 µόλις χλµ. από τη Λαµία, καθώς
και ο συνδυασµός θάλασσας και δασωµένου βουνού µετέτρεψαν την περιοχή σε αξιόλογο θέρετρο, κυρίως κατά τις δεκαετίες του 1960 και
1970.
Εδαφολογία
Τα εδάφη στα πεδινά της περιοχής του ∆ήµου είναι προσχωσιγενή. Στις λοφώδεις περιοχές, το έδαφος είναι αυτόχθονο και προέρχεται από
αποσάθρωση ασβεστολιθικών πετρωµάτων ή φλύσχη. Το πεδινό τµήµα χαρακτηρίζεται τυπικά µεσογειακό µε υγρό και ψυχρό χειµώνα και
θερµό και ξηρό καλοκαίρι. Καλύπτεται κατά κανόνα από εντατικές καλλιέργειες µόνιµες, αροτραίες και κηπευτικά.
Κλιµατολογικές Συνθήκες
Το κλίµα στην περιοχή του ∆ήµου είναι µεσογειακό µε σχετικά πολλές και ραγδαίες βροχοπτώσεις από τον Οκτώβριο έως τον Μάρτιο. Οι µέσες
θερµοκρασίες κυµαίνονται από 7,3οC (Ιανουάριο µήνα) έως 27,8οC (Ιούνιο µήνα). Οι άνεµοι που επικρατούν είναι οι βόρειοι και βορειο-δυτικοί.
Σε ό,τι αφορά στις τοπικές κλιµατολογικές συνθήκες (µικροκλίµα), υπάρχουν σοβαρές αποκλίσεις µε παράµετρο το υψόµετρο, τον
προσανατολισµό και την εγγύτητα στο Σπερχειό Ποταµό των υπο-περιοχών.
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Λατοµεία – Ορυχεία – Κοιτάσµατα
Στη θέση «Μουρτίτσα» της ∆.Ε. Αγίου Κωνσταντίνου λειτουργεί ιδιωτικό λατοµείο για την εκµετάλλευση κοιτασµάτων δολοµίτη σε έκταση
15.837 στρ.. Το λατοµείο λειτουργεί σε δηµόσια δασική έκταση µε εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Όρους και έγκριση επέµβασης από την
∆/νση ∆ασών Π.Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Επίσης στα νότια του οικισµού Άγναντης λειτουργεί λατοµείο (νταµάρι) για την εξόρυξη υλικού απαραίτητου για οδοστρωσία αγροτικής
οδοποιίας και για δασοπυρόσβεση.

Σεισµικότητα
Η γένεση σεισµών στην περιοχή χαρακτηρίζεται από επιφανειακούς σεισµούς, µέσου εστιακού βάθους έως 10 Km, οι οποίοι, συνδέονται µε την
τεκτονική της Ανατολικής Μεσογείου και ειδικότερα, µε το ιδιαίτερο γεωτεκτονικό καθεστώς εξέλιξης και της κίνησης του Λιθοσφαιρικών πλακών
του «Ελληνικού Τόξου». Στην ευρύτερη περιοχή, έχουν διαπιστωθεί τρεις σεισµικές ζώνες:
1η : Κατά µήκος του Βόρειου ευβοϊκού κόλπου
2η : Το ανατολικό τµήµα του κορινθιακού κόλπου
3η : Το Βόρειο τµήµα του νότιου ευβοϊκού κόλπου έως το κόλπο των αλκυονίδων, και διεύθυνση Ανατολική – ∆υτική.
Σύµφωνα µε τον Νέο Αντισεισµικό Κανονισµό, (ΕΑΚ 2000) και τις τροποποιήσεις του 2003, η ευρύτερη περιοχή της Φθιώτιδας, εντάσσεται,
στην κατηγορία ΙΙ, στο Χάρτη Σεισµικής Επικινδυνότητας, στην οποία αντιστοιχεί σεισµική επιτάχυνση εδάφους, [Α= α x g], µε α=0,24.
Η ιστορία καταστροφών στην ευρύτερη περιοχή διερεύνησης παρουσιάζει χαµηλή συχνότητα, µε µεγάλη σχετικά περίοδο επανάληψης, µε την
διαφορά ότι τα φαινόµενα και οι ζηµιές από σεισµούς που έχουν καταγραφεί είναι µεγάλης έντασης και όπου πιθανά οφείλονται σε κινήσεις που
συσχετίζονται µε τη 3η και την 1η Σεισµική Ζώνη.
Συµπερασµατικά, αναµένεται σχετικά µικρός αριθµός ισχυρών σεισµών µε µέγεθός που µπορεί να φθάσει και το 7. Το γεω-τεκτονικό καθεστώς
σχηµατισµών και η αλληλουχία αυτών, είναι στις περισσότερες περιπτώσεις επισφαλές για την ασφάλεια των κατασκευών και κυρίως για
εκείνες για τις οποίες δεν έχουν ληφθεί υπόψη αντισεισµικές παράµετροι σχεδιασµού.
Γενικότερα όµως, το γεγονός ότι στην περιοχή οι σεισµοί εµφανίζουν µεγάλη περίοδο επανάληψης, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, λόγω της έµµεσης
επικινδυνότητας στην ασφάλεια των κατασκευών η οποία µπορεί να προκύψει από την επανάπαυση ως προς το κίνδυνο και να οδηγήσει στη
χαλάρωση του αντισεισµικού σχεδιασµού των νέων και της αντισεισµικής θωράκισης των υφιστάµενων κατασκευών.
Επιφανειακά και Υπόγεια Νερά – Υδάτινοι Πόροι
Ο ∆ήµος Καµένων Βούρλων βρέχεται στα ανατολικά από το Μαλιακό Κόλπο, µικρό κλειστό κόλπο που συνδέεται µε το Αιγαίο Πέλαγος και το
βόρειο Ευβοϊκό Κόλπο.
Στο ∆ήµο Καµένων Βούρλων υπάρχουν ακτές αρκετών χιλιοµέτρων, από τις οποίες µεγάλο µέρος τους προσφέρεται για κολύµβηση και για
λοιπές θαλάσσιες δραστηριότητες. Συγκεκριµένα η ακτή του Μώλου έχει µήκος 12 χλµ, η ακτή των Καµένων Βούρλων 13 χλµ και η ακτή του
Αγίου Κωνσταντίνου 14χλµ. Μερικές από τις πιο γνωστές στην ευρύτερη µεριοχή του ∆ήµου είναι οι παραλίες: Αγίου Σεραφείµ, Καινούργιου,
Καµένων Βούρλων, Ασπρονερίου, Αγίου Κωνσταντίνου και Λογγού.
Η αλιεία στον Μαλιακό Κόλπο επιτρέπεται µόνο παράκτια ενώ σε οριακά τµήµατα της περιοχής αναπτύσσονται θαλάσσιες υδατοκαλλιέργειες.

Ιαµατικές Πηγές
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Λουτρά Καµένων Βούρλων
Οι ιαµατικές πηγές των Καµένων Boύρλων βρίσκονται επί της εθνικής οδού Λαµίας - Αθηνών, 38 χιλιόµετρα από τη Λαµία και 165 από την
Αθήνα, στους πρόποδες του βουνού Κνηµίδα. Αναβλύζουν από τους πρόποδες του βουνού και έχουν την ίδια χηµική σύσταση, αλλά
διαφορετική θερµοκρασία και ραδιενέργεια. Εκτός από τις ραδιενεργές πηγές, υπάρχει η υδροθειοχλωριονατριούχος πηγή, µια σιδηρούχος και
η καλλυντική πηγή της Αφροδίτης, που περιέχει κολλοειδές θείον. Οι θεραπευτικές ιδιότητές τους ενδείκνυνται για: χρόνιες ρευµατοπάθειες,
παραµορφωτική αρθρίτιδα, γυναικολογικές και αγγειακές παθήσεις κ.ά.
Λουτρά Κονιαβίτη
Βρίσκονται ένα χιλιόµετρο από τα Καµένα Βούρλα προς Λαµία. Η λουτροθεραπεία στις πηγές αυτές είναι ωφέλιµη για: χρόνιο άσθµα,
βροχίτιδες,
χρόνιες
ρινίτιδες.
Η πηγή είναι υδροθειοχλωριο - νατριούχος και η θερµοκρασία της 32 βαθµοί Κελσίου.

Μαλιακός Κόλπος
Ο Μαλιακός είναι ένας κλειστός και πολύ αβαθής σε αρκετά σηµεία κόλπος, που δέχεται τα νερά του Σπερχειού. Χαρακτηριστική είναι η
παρουσία πολλών οργανικών ουσιών ειδικά κοντά στις εκβολές του ποταµού, καθώς και οι διαφορές στην αλατότητα του νερού από τις
εκβολές προς τα ανοιχτά. Ο Σπερχειός µεταφέρει στο Μαλιακό κόλπο πολλές φερτές ύλες καθώς επίσης και τα αστικά λύµατα περιοχών όπως
της Σπερχειάδας και της Μακρακώµης, τα απόβλητα διαφόρων βιοµηχανικών µονάδων που βρίσκονται κατά µήκος της κοιλάδας του και
κυρίως τα φυτοφάρµακα και τα λιπάσµατα από τις γύρω καλλιεργούµενες εκτάσεις. Εδώ εκρέουν ακόµη τα λύµατα αρκετών οικιστικών
περιοχών, µεγάλων µονάδων βιοµηχανίας, σφαγείων, ελαιουργείων κ.ά., αρκετά από τα οποία δεν υφίστανται βιολογικό ή χηµικό καθαρισµό.
Αποτέλεσµα όλων αυτών είναι η κατάσταση ευτροφισµού στην οποία βρίσκεται ο κόλπος.
Η αλιεία απαγορεύεται στην αβαθή θαλάσσια περιοχή του Λιβαρίου η οποία αποτελεί φυσικό ιχθυοπαραγωγικό πάρκο (Π.∆. 144/86), που
εµπλουτίζει µε ψάρια τον Μαλιακό κόλπο. Στην περιοχή του Μαλιακού κόλπου αναπτύσσεται σηµαντικός αριθµός οστρακοκαλλιεργειών. Οι
υφιστάµενες µονάδες καλύπτουν 208 στρέµµατα θαλάσσιου χώρου, ενώ έχει µελετηθεί η αξιοποίηση επί πλέον έκτασης της τάξης των 758
στρεµµάτων.
Γενικά, η ποιότητα του υδάτινου περιβάλλοντος χαρακτηρίζεται καλή, ενώ ο ευτροφισµός φαίνεται να είναι η κύρια ενδεχόµενη απειλή για το
θαλάσσιο οικοσύστηµα. Σίγουρα απαιτείται ορθολογικός σχεδιασµός των διαφόρων δραστηριοτήτων στην περιοχή (τουρισµός,
υδατοκαλλιέργειες, γεωργία) και έλεγχος της λειτουργίας του βιολογικού καθαρισµού. Επίσης, ο Μαλιακός Κόλπος θα πρέπει να ενταχθεί στο
δίκτυο των περιοχών παρακολούθησης θαλάσσιου περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. αφού µαζί µε τον Παγασητικό (που έχει ήδη ενταχθεί) και
τον Ευβοϊκό, αποτελούν ένα ενιαίο σύστηµα κόλπων της ανατολικής κεντρικής Ελλάδας.
Χλωρίδα – Πανίδα – Οικοσυστήµατα / Κατάσταση και Προστασία

Οικοσυστήµατα ∆ικτύου Φύση 2000 (NATURA 2000)
Η περιοχή «Κοιλάδα και εκβολές Σπερχειού – Μαλιακός κόλπος» συνολικού εµβαδού 47.547,07 στρ. ανήκει στο Ευρωπαϊκό δίκτυο των
περιοχών προστασίας της Φύσης (Natura 2000) µε τον κωδικό GR 2440002. Για την περιοχή αυτή έχει εκπονηθεί ειδική µελέτη για τη
διαχείριση της προστασίας της, ενώ έχει συνταχθεί σχετικό σχέδιο Προεδρικού ∆ιατάγµατος.
Το «Όρος Καλλιδρόµου» συνολικού εµβαδού 6.684,85 στρ. ανήκει στο Ευρωπαϊκό δίκτυο των περιοχών προστασίας της Φύσης (Natura 2000)
µε τον κωδικό GR 2440006.

Λοιπά Οικοσυστήµατα – Βιοποικιλότητα
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Στο ∆ήµο Καµένων Βούρλων υπάρχουν ορισµένες περιοχές ειδικής προστασίας προστατευτικών δασών που εντοπίζονται στις εξής θέσεις:
•

Προστατευτικό δάσος «Σπαρτιάς – Καρδάκια – Αέρας – Βουβάλι» στην οροσειρά της Κνηµίδας, έκτασης 4.103 στρ.

•

Προστατευτικό δάσος «Στενά Γκρεµνά – Αηλιάς - ∆ιπόταµος» στην οροσειρά της Κνηµίδας, έκτασης 1.250 στρ.

•

Προστατευτικό δάσος «Γιαννίτσο» που βρίσκεται στο παραλιακό µέτωπο Β∆ του Αγίου Κωνσταντίνου και έκταση 27,05 στρ.

Στις περιοχές ειδικής προστασίας αξιόλογων οικοσυστηµάτων περιλαµβάνονται η λίµνη «Βρωµολίµνη» που αποτελεί ένα σηµαντικό
υγροβιότοπο, η οροσειρά της Κνηµίδας, το ∆ρυόδασος στην τοποθεσία Μπόκλωνα και η Βλογιά, οι οποίες σχηµατίζουν ένα τόξο που διατρέχει
µεγάλο µέρος της διοικητικής περιφέρειας του ∆ήµου µε κατεύθυνση Β∆-Ν-ΒΑ.

Χλωρίδα
Οι τύποι βλάστησης που συναντώνται στην ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου Καµένων Βούρλων είναι:
Κυρίως πρινώνες, στις θερµότερες θέσεις.
Ορεινά και λοφώδη οικοσυστήµατα µε δάση, θαµνώνες και λιβάδια που εντοπίζονται στους ορεινούς όγκους γύρω από τον άξονα του ΠΑΘΕ.
Πεδινές εκτάσεις µε εντατικές καλλιέργειες που εντοπίζονται κυρίως στις ποτάµιες και παραποτάµιες περιοχές.
Ζώνες διαβάθµισης καλλιεργούµενων εκτάσεων και φυσικής βλάστησης που εντοπίζονται µεταξύ των δύο προηγουµένων κατηγοριών.

Πανίδα
Η ευρύτερη περιοχή έχει µια µεγάλη ποικιλία θηλαστικών, (συνολικά έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη), µε πιο σηµαντική την παρουσία της
Βίδρας, που γίνεται όλο και πιο σπάνια στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Επίσης, υπάρχουν πολλά είδη νυχτερίδων, λαγοί, αγριόγατοι,
σκίουροι, ασβοί και πολλά άλλα είδη που βρίσκουν καταφύγιο στα παραπόταµια δάση, στις ρεµατιές, στους θαµνότοπους, στις καλλιέργειες και
αλλού.
Μεγάλη ποικιλία εµφανίζουν εδώ τα ερπετά και τα αµφίβια (συνολικά πάνω από 35 είδη) που ζουν σε όλους τους τύπους ενδιαιτηµάτων της
περιοχής, όπως θαµνώνες, καλλιέργειες, παραποτάµια δάση, κλπ.
Στο Μαλιακό ζουν αρκετά είδη ψαριών, όπως γλώσσες, κέφαλοι, τσιπούρες, λαβράκια, κλπ. Η λαθραλιεία όµως, και η καταστροφή
ενδιαιτηµάτων απειλούν ορισµένα από αυτά.

Πιέσεις – Ρύπανση – Κορεσµός – Καταστροφές – Πυρκαγιές
Ως εστίες ρύπανσης της ευρύτερης περιοχής καταγράφονται οι υφιστάµενοι Χώροι Ανεξέλενκτης ∆ιάθεσης Απορριµµάτων (ΧΑ∆Α) στις
περιοχές Μουρτίτσα και Τραγάνα καθώς δεν τηρούνται οι κατάλληλες προδιαγραφές και προκαλείται υποβάθµιση των υδάτων και του εδάφους
ενέ αποτελούν και πηγές φερτών υλικών σε περιόδους βροχοπτώσεων.
Πολεοδοµική Οργάνωση της Περιοχής του ∆ήµου Καµένων Βούρλων
∆.Ε. Καµένων Βούρλων
Τα Καµένα Βούρλα είναι παραθαλάσσια κωµόπολη της περιφερειακής ενότητας Φθιώτιδας. Βρίσκεται στα Β∆ παράλια τουΒόρειου Ευβοϊκού
κόλπου, ενώ ακριβώς πίσω από την πόλη υψώνονται οι πλαγιές του όρους Καλλιδρόµου και συγκεκριµένα το όρος Κνηµίς. Η ευνοϊκή θέση
που είχαν τα Καµένα Βούρλα κοντά στην Αθήνα, από την οποία απέχει 175 χλµ., πάνω στην Ε.Ο. Αθηνών - Θεσσαλονίκης, και 40 µόλις χλµ.
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από τη Λαµία, καθώς και ο συνδυασµός θάλασσας και δασωµένου βουνού µετέτρεψαν την περιοχή σε αξιόλογο θέρετρο, κυρίως κατά τις
δεκαετίες του 1960 και 1970. Σήµερα εξακολουθούν να αποτελούν σηµαντική τουριστική λουτρόπολη, προσελκύοντας κυρίως τουρίστες από
κοντινές περιοχές, ειδικότερα για τις θεραπευτικές πηγές της. Οι ιαµατικές πηγές των Καµένων Βούρλων έγιναν γνωστές περί το 1926, στο
µεσοπόλεµο όταν ο χηµικός Μιχαήλ Περτέσης ανακάλυψε ότι η περιεκτικότητα αυτών σε ραδόνιο είναι µοναδική και ανώτερη αντίστοιχων
ευρωπαϊκών πηγών προσδιορίζοντας έτσι την µεγάλη ευεργετικότητά τους στον άνθρωπο. Έτσι στη δεκαετία του 1930, περίπου δέκα χρόνια
µετά, άρχισε η αξιοποίησή τους και στη πόλη να χτίζονται τα πρώτα σύγχρονα ξενοδοχεία. Μεταπολεµικά τα Καµένα Βούρλα απέκτησαν πολύ
µεγάλη φήµη προσελκύοντας προσωπικότητες απ΄ όλο τον κόσµο.
Σε απόσταση µόλις 8 χλµ., ακολουθώντας µια ανηφορική διαδροµή, βρίσκεται η λεγόµενη Μονή της Αγιάς, επίσηµα Ιερά Μονή
Μεταµορφώσεως του Σωτήρος, που η ανέγερσή της ανάγεται στον 11ο αιώνα. Η δε θέα από τη Μονή είναι εκπληκτική. Επίσης πολύ κοντά στα
Καµένα Βούρλα βρίσκεται η Καρυά, ένας από τους οµορφότερους ορεινούς οικισµούς της Φθιώτιδας.Τα Καµένα Βούρλα έχουν πληθυσµό
2.742 κατοίκους.
∆.Ε. Μώλου
∆ιοικητικά ανήκει στο Νοµό Φθιώτιδας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και ευρίσκεται επί της εθνικής οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης, απέχει
δε από την Αθήνα περίπου 150χιλ. και την Λαµία22χιλ. µε συνολική έκταση 147.510 στρέµµατα. Η κατανοµή της συνολικής επιφάνειας της
∆ηµοτικής Ενότητας Μώλου ανά είδος εδαφών είναι: 30% ορεινά, 20% ηµιορεινά και 50% πεδινά παραθαλάσσιο τµήµα. Παραγωγικές
δραστηριότητες των κατοίκων είναι η κτηνοτροφία στα ορεινά, η καλλιέργεια της Ελιάς ,της Φυστικιάς, του Σταφυλιού και του Βάµβακος στα
ηµιορεινά και πεδινά τµήµατα, η αλιεία, εµπορικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες.
Η δηµοτική ενότητα Μώλου προήλθε από την µετονοµασία του ∆ήµου Θερµοπυλών όπου εδρεύουν µέχρι και σήµερα οι ∆ικαστικές υπηρεσίες
µε την παλαιά ονοµασία τους.
\Από παλαιά η δηµοτική ενότητα Μώλου δέχονταν έντονη πίεση στο περιβάλλον λόγω της Εθνικής οδού αλλά και των προσχώσεων του
Σπερχειού ποταµού, Κύριου τροφοδότη του Μαλιακού κόλπου.
Στην ιστορική διαδροµή η ζωή των κατοίκων της δηµοτικής ενότητας Μώλου ήταν συνυφασµένη µε το Κάστρο της Μενδενίτσας και τις
παραλίες τους όπως διαµορφώθηκαν από παλαιοτάτων ετών από τα παλιρροϊκά κύµατα.
∆.Ε. Αγίου Κωνσταντίνου
Σε στενή παραλιακή λωρίδα και στους πρόποδες της κατακορύφως σχεδόν υψουµένης Κνηµίδας (Σπαρτιά – Ταράτσας) είναι χτισµένη η
κωµόπολη Αγιος Κωνσταντίνος. Οι απέραντοι ελαιώνες προς το Λογγό και της παρυφές της (νότιες και νοτιοδυτικές), τα πευκοδάση της στις
πλαγιές του βουνού οι απότοµες λαγκαδιές, µε το ρέµα που κατεβαίνει ορµητικό από την Ταράτσα – Καρδάκι και διασχίζει τον οικισµό και η
καταγάλανη θάλασσα, που απλώνεται µέχρι την Εύβοια, συνθέτουν την φυσική οµορφιά του Αγίου Κωνσταντίνου.
Κτίρια και Κατοικίες
Οι ρυθµοί εξέλιξης της κατοικίας είναι εντονότεροι από τους ρυθµούς εξέλιξης στο Π.Ε Φθιώτιδας, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και στη
χώρα. Εντός του ∆ήµου, τους εντονότερους ρυθµούς εµφανίζουν οι ∆.Ε. Καµµένων Βούρλων και Αγίου Κωνσταντίνου λόγω τουριστικής
δυναµικότητας.
Η εξέλιξη κτιρίων και κατοικιών στο ∆ήµο υποδεικνύει αύξηση των πολυκατοικιών ενώ τα ορεινά και δυτικά δηµοτικά διαµερίσµατα διατηρούν
τις µονοκατοικίες και τα ανατολικά διαµερίσµατα συγκεντρώνουν σε µεγαλύτερο ποσοστό κτίρια «άλλων χρήσεων» πλην κατοικίας.Το
µεγαλύτεροµέρος των κτιρίων του ∆ήµου έχουν ένα και δύο ορόφων.
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Μεταφορικές Υποδοµές

Οδικές µεταφορές
Η Ελλάδα είναι µια κατ’ εξοχήν χώρα οδικών µεταφορών. Οι συγκοινωνίες στο ∆ήµο Καµένων Βούρλων βασίζονται συντριπτικά στο οδικό
δίκτυο, παρά την διέλευση του εθνικού και διεθνούς σιδηροδροµικού δικτύου (Ο.Σ.Ε.) από την περιοχή του και ευρύτερα την Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας. Το οδικό δίκτυο έχει κορµό τον κύριο διεθνή οδικό άξονα του ελληνικού χώρου Πάτρα - Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Εύζωνοι
(ΠΑΘΕ). Ο άξονας αυτός θα αποτελέσει µέρος των ∆ιευρωπαϊκών Οδικών ∆ικτύων, µετά την ολοκλήρωση της µετατροπής του σε κλειστό
αυτοκινητόδροµο. Οι ενδοπεριφερειακές και διαπεριφερειακές µετακινήσεις υλοποιούνται µέσω του δευτερεύοντος οδικού δικτύου που
βρίσκεται γενικά σε καλή κατάσταση και συνεχώς βελτιώνεται.

Βασικό οδικό δίκτυο / ∆ιεθνές δίκτυο
Ο ∆ιεθνής και ∆ιευρωπαϊκός Οδικός Άξονας Π.Α.Θ.Ε., που αποτελεί τον κορµό του βασικού οδικού δικτύου της χώρας, διασχίζει, στο τµήµα
του την περιοχή του ∆ήµου αποτελώντας τµήµα του γνωστού “Πετάλου του Μαλιακού Κόλπου”.
Ο ∆ήµος, που σήµερα αποτελεί περιοχή απλής διέλευσης, µε τα υπό εκτέλεση έργα στο κέντρο του Νοµού, θα βρεθεί στο κέντρο του
Ελληνικού Βασικού Οδικού ∆ικτύου και κοντά στη διασταύρωση των κύριων αξόνων της χώρας του άξονα «Πάτρα – Λαµία – Θεσσαλονίκη»
(ΠΑΘΕ) και του άξονα «Αθήνα – Λαµία – Ιωάννινα».
Όταν θα έχουν υλοποιηθεί οι παραπάνω άξονες θα αναδιαρθρωθεί πλήρως, και µε αξιοποίηση των άλλων υπό ολοκλήρωση τριών αξόνων
(Εγνατία Οδός, Ιόνια Οδός και «Κόρινθος – Καλαµάτα») θα βελτιωθεί η οδική επικοινωνία µεταξύ βόρειας και νότιας Ελλάδας.
Η αναβάθµιση της κεντρικής θέσης της ευρύτερης περιοχής ήταν επιδίωξη του Χωροταξικού Σχεδίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Με την υλοποίηση των αξόνων του βασικού οδικού δικτύου και της νέας γραµµής του ΟΣΕ, ο ∆ήµος θα βρεθεί στο κέντρο του οδικού ελληνικού
συστήµατος. Το νέο αυτό σύστηµα λειτουργίας των µεταφορών στην περιοχή όπως έχει σχεδιαστεί (χαράξεις – γεφυρώσεις – κόµβοι) θα
δηµιουργήσει προβλήµατα περιβαλλοντικής φύσης, συνοχής των οικιστικών χώρων και σπατάλης γεωργικής γης, παράλληλα όµως η πόλη θα
έχει µια εξαιρετική ευκαιρία για την ανάπτυξή της.

Επαρχιακό οδικό δίκτυο (και δηµοτικό)
Βόρειο κύκλωµα Θερµοπύλες – Ανάβρα - Μενδενίτσα: Ανήκει στο πρωτεύον επαρχιακό δίκτυο και αφορά τις συνδέσεις από τον ΠΑΘΕ προς
τις ∆.Κ. Ανάβρας και Μενδενίτσας. Είναι ικανοποιητικοί τοπικοί άξονες προς τους οικισµούς αυτούς, αλλά χρειάζονται συντήρηση, σήµανση και
καλύτερη πρόσβαση στο Εθνικό ∆ίκτυο.
Κεντρικό κύκλωµα: Πρωτεύον Επαρχιακό ∆ίκτυο αποτελούν οι άξονες «Γέφυρα Πλατανιά - Κόµνινα - Ρεγγίνι – Μόδι». Το κύκλωµα αυτό
χρειάζεται βελτίωση. Συνδέει τους τέσσερις νοτιο-δυτικούς οικισµούς του ∆ήµου µε τον ΠΑΘΕ.
Ανατολικό κύκλωµα: Πρωτεύον Επαρχιακό ∆ίκτυο αποτελούν οι άξονες Αγία Τριάδα - Μώλος - Σκάρφεια - Αγ.Σεραφείµ – Καινούριο ο οποίος
συνδέει τους παραθαλάσσιους αυτούς οικισµούς µε την παραλιακή οδό Καινούργιου.

Πρόσβαση µε Λεωφορείο
Η σύνδεση µε ΚΤΕΛ είναι συχνή λόγω της θέσης της περιοχής. Έτσι πολλά είναι τα δροµολόγια που εξυπηρετούν τις έδρες των τριών
∆ηµοτικών Ενοτήτων του ∆ήµου. Καθηµερινά υπάρχουν δροµολόγια λεωφορείων από και προς την Αθήνα σχεδόν ανα µία ώρα, τα οποία
διέρχονται από τον Άγιο Κωνσταντίνο, τα Καµένα Βούρλα και το Μώλο.

Σιδηροδροµικές µεταφορές
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Ο σιδηρόδροµος αποτελεί το δεύτερο πιο διαδεδοµένο µέσο για επιβατικές µεταφορές στην ευρύτερη περιοχή. Το σιδηροδροµικό δίκτυο
αναπτύσσεται κατά την Β.∆.-Ν.Α. κατά µήκος του βασικού άξονα Πειραιώς - Αθηνών - Θεσσαλονίκης - Ειδοµένης ο οποίος διακινεί και το
µεγαλύτερο µέρος του συνολικού µεταφορικού έργου (γύρω στο 50%) του ΟΣΕ.
Η σιδηροδροµική υποδοµή περιλαµβάνει ένα τµήµα της κύριας διεθνούς γραµµής Πειραιώς - Αθηνών - Θεσσαλονίκης - Ειδοµένης, και
συγκεκριµένα το τµήµα Ανθήλης- Λαµίας - ∆οµοκός.
Νέα γραµµή Αθήνα – Θεσσαλονίκη: Πρόκειται για νέα διπλή γραµµή υψηλών ταχυτήτων, η χάραξη της οποία περνά το Καλλίδροµο µε
σήραγγα και µετά, έως τον Αγ. Σεραφείµ ακολουθεί περίπου τον ΠΑΘΕ έως το Α.Κ. µε τον Ε65, από όπου οδεύει παράλληλα µε τον Ε65 έως
το Σ.Σ. Λιανοκλαδίου. Στα όρια του ∆ήµου βρίσκεται ο νέος Σ.Σ. στο Μώλο, που θα καθιστά την περιοχή διαπεριφεριακό κέντρο. Το δεύτερο
τµήµα «Λιανοκλάδι – ∆οµοκός» βρίσκεται σε φάση διαγωνισµού και προβλέποταν να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2009. Μέσα στα όρια του
∆ήµου ακολουθεί περίπου την παλαιά γραµµή µε πιο ανοικτές στροφές. Αυτό το σηµαντικό έργο θα φέρει τη Λαµία πιο κοντά στην Αθήνα και
τη Θεσσαλονίκη.

Θαλάσσιες µεταφορές
Οι µεταφορές δια µέσου της θάλασσας είναι εναλλακτική λύση στις χερσαίες µεταφορές και συνεπικουρούν το οδικό δίκτυο µε τη λειτουργία
εµπορικών λιµανιών και περιφερειακών επιβατικών και εµπορικών λιµανιών δηµόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα.
Σηµαντικό ρόλο στις µεταφορές παίζουν στην Περιφέρεια τα δίκτυα των πορθµείων, στον Ευβοϊκό κυρίως κόλπο, για ενδο-µετακινήσεις.
Μεγάλη ροή εµφανίζεται στη σύνδεση Βόρειας Εύβοιας-ευρύτερης περιοχής, σε δύο γραµµές, την γραµµή Λουτρά Αιδηψού - Αρκίτσα που
καλύπτει το 20% και τη γραµµή Γλύφα-Αγιόκαµπος που αναλαµβάνει το 12% της επιβατικής κίνησης.
Η λιµενική υποδοµή της περιοχής αποτελείται από το λιµάνι Αγ. Κων/νου από όπου εκτελούνται τα δροµολόγια της γραµµής για Σποράδες.
Επίσης υπάρχουν τουριστικά λιµάνια και αλιευτικά καταφύγια στο Αγ. Κων/νο, τα Καµένα Βούρλα, το Μώλο, τη Σκάρφεια και τον Αγ. Σεραφείµ.

Αεροπορικές µεταφορές
Η περιοχή του ∆ήµου εξυπηρετείται για τις εσωτερικές και εξωτερικές γραµµές από το Αεροδρόµιο Ελ. Βενιζέλος της Αθήνας.

Συνδυασµένες µεταφορές
Η µεταφορική υποδοµή στην Περιφέρεια, όπως αυτή προδιαγράφεται µε τα υπό κατασκευή µεγάλα έργα µεταφορών, δηµιουργεί τις
προϋπόθεσης για την ύπαρξη κόµβου συνδυασµένων µεταφορών, λόγω της συνύπαρξης οδικών, σιδηροδροµικών και θαλάσσιων
µεταφορικών υποδοµών. Λειτουργούντα κοµβικά σηµεία διαπεριφερειακών “συνδυασµένων µεταφορών” είναι το Λιµάνι Αγ. Κων/νου που
εξυπηρετεί κυρίως επιβατικές συνδυασµένες µεταφορές καθώς είναι και υπό κατασκευή και ο Σ. Σταθµός Μώλου.
∆ιαχείριση Υδάτινων Πόρων

Άρδευση – Έγγειες Βελτιώσεις
Εντός του ∆ήµου Καµένων Βούρλων δεν υφίσταται αυτή τη στιγµή οργανωµένο δίκτυο άρδευσης. Οι καλλιέργειες (ετήσιες, αρόσιµες, κ.α.)
αρδεύονται µε γεωτρήσεις και στέρνες (γούρνες) όπου συγκεντρώνεται νερό από πηγές και βροχές.
Μεγάλης σηµασίας για την αναπτυξιακή φυσιογνωµία του ∆ήµου είναι η κατασκευή και βελτίωση των υποστηρικτικών υποδοµών που αφορούν
στην άρδευση. Ειδικότερα προωθούνται έργα που συµβάλλουν στην περιβαλλοντική εξυγίανση των εδαφών, την αναβάθµιση των υδατικών
πόρων και την αντιµετώπιση του υδατικού ελλείµµατος, όπως µικρά και µεσαία φράγµατα, οµβροδεξαµενές, έργα συγκράτησης των
επιφανειακών υδάτων και εµπλουτισµού των υπόγειων υδάτων.

Υποδοµές Ύδρευσης
32/211

ΑΔΑ: 66Ν1ΩΚ1-Κ37

Από το σύνολο των ∆ηµοτικών Ενοτήτων του ∆ήµου, όλες διαθέτουν πλήρες δίκτυο ύδρευσης, κυρίως από γεωτρήσεις. Οι υπάρχουσες
γεωτρήσεις ύδρευσης είναι συνολικά είκοσι έξι, εκ των οποίων έξι βρίσκονται στην ∆.Ε. Αγίου Κωνσταντίνου, έξι στην ∆.Ε. Καµένων Βούρλων
και δέκα τέσσερις στη ∆.Ε. Μώλου
Ο ∆ήµος διαθέτει ένα αρκετά µεγάλο δίκτυο διανοµής νερού. Το συνολικό µήκος δικτύου ύδρευσης έχει µήκος 98,2 περίπου χιλιόµετρα. Το
δίκτυο αυτό συντηρείται συνεχώς ώστε να µην υπάρχουν απώλειες και ταυτόχρονα εκσυγχρονίζεται ώστε να διασφαλίζεται η υγεία των
καταναλωτών.
Η ποιότητα του νερού θεωρείται από τις καλύτερες στην Ελλάδα, δεδοµένου ότι προέρχεται από πηγές και γεωτρήσεις. Ο αριθµός των
υδροµέτρων στο σύνολο του ∆ήµου φτάνει τα 11.970.
Περιβαλλοντικές Υποδοµές

Υποδοµές Αποχέτευσης – ∆ιαχείριση Λυµάτων
Ένα σύστηµα αποχέτευσης περιλαµβάνει συλλογή, µεταφορά, καθαρισµό και διάθεση πάσης φύσεως αστικών και βιοµηχανικών αποβλήτων
καθώς και των οµβρίων υδάτων. Από τις τρείς ∆.Ε. του ∆ήµου δίκτυο αποχέτευσης υπάρχει µόνο στα Καµένα Βούρλα και στο Μώλο ενώ για
τον Άγιο Κωνσταντίνο η αποχέτευση γίνεται µε απορροφητικούς βόθρους. Μεγάλο πρόβληµα εντοπίζεται στον Άγιο Κωνσταντίνο από την
αδυναµία διαφυγής οµβρίων και βρόχινων υδάτων λόγω του στηθαίου στην παλιά Ε.Ο. Ωστόσο οι στεγανοί και απορροφητικοί βόθροι
δηµιουργούν πρόβληµα υγιεινής των κατοίκων και σε συνδυασµό µε την προβλεπόµενη µελλοντική τουριστική ανάπτυξη των θερινών µηνών.
Κατά συνέπεια, η κατασκευή και λειτουργία του βιολογικού καθαρισµού (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων – ΕΕΛ) είναι επιτακτική ανάγκη
για το ∆ήµο. Πάντως την τρέχουσα περίοδο εξετάζεται η σύνδεση του οικισµού µε την ΕΕΛ Καµένων Βούρλων παρά το γεγονός ότι έχει
προβλήµατα στην λειτουργία της σχετικά µε τη διάθεση και τη δυναµικότητα.

∆ιαχείριση Απορριµµάτων
Το πρόβληµα αποκοµιδής και διαχείρισης των Απορριµµάτων είναι τεράστιο και δυσεπίλυτο. Οι σηµερινές πρακτικές που εφαρµόζονται
διεθνώς στην αποκοµιδή – διαχείριση των απορριµµάτων είναι:
• Οι Χωµατερές και οι Χώροι Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων
• Η Καύση – Αποτέφρωση
• Η Θερµική Αποσύνθεση
Την δεδοµένη στιγµή η για την διαχείριση των απορριµµάτων ο ∆ήµος Καµένων Βούρλων εξυπηρετείται από δυό Χώρους Ανεξέλενκτης
∆ιάθεσης Απορριµµάτων. Ο πρώτος βρίσκεται στην περιοχή Τραγάνα της ∆.Ε. Καµένων Βούρλων και ο δεύτερος στην περιοχή Μουρτίτσα της
∆.Ε. Αγίου Κωνσταντίνου. Επίσης συγκεκριµένος όγκος απορριµµάτων σε ετήσια βάση µεταφέρεται και διατίθεται στο ΧΥΤΑ Λαµίας.
Για τους δύο ΧΑ∆Α θα πρέπει σύντοµα να εξευρεθεί λύση καθώς πέρα από το γεγονός ότι προκαλούν εστίες µόλυνσης έχουν εκπνεύσει οι
σχετικές προθεσµίες αποκατάστασής τους που δίνονται από την Ευρωπαική Ένωση. Για την αποκατάσταση των δύο ΧΑ∆Α έχει υποβληθεί
από τον ∆ήµο αντίστοιχο αίτηµα χρηµατοδότησης των εργασιών.
Με την ολοκλήρωση του έργου αναµένεται η επίτευξη στόχων όπως :
Η διαχείριση και παρακολούθηση στόλου οχηµάτων µε έµφαση στην µείωση του κόστους λειτουργίας του και την καλύτερη δυνατή
εξυπηρέτηση των πολιτών, εξασφαλίζοντας την µακροπρόθεσµη εκµετάλλευση του συνόλου του εγκατεστηµένου εξοπλισµού. Το σύστηµα
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θα παρέχει δυνατότητες παρακολούθησης των καθηµερινών µετακινήσεων και εργασιών των οχηµάτων περισυλλογής απορριµµάτων,
αλλά και εργασιών των δηµοτικών οχηµάτων. Θα παρατηρεί παραµέτρους όπως: υπέρβαση ταχύτητας, είσοδος – έξοδος από επιλεγµένες
περιοχές κλπ
Ο έλεγχος εφοδιασµού κατανάλωσης καυσίµων και παρακολούθηση της διαδικασίας προµήθειας καυσίµων από πρατήρια. Με τον τρόπο αυτό
καλύπτεται η ανάγκη λεπτοµερούς καταγραφή του ανεφοδιασµού των οχηµάτων και της ασύρµατης µέτρησης της κατανάλωσης καυσίµου
σε πραγµατικό χρόνο εν κινήσει του οχήµατος (µε κατάλληλο αισθητήρας µέτρησης ροής), καθώς και η ανάγκη µέτρησης στάθµης
καυσίµου σε πραγµατικό χρόνο επιβεβαιώνοντας τον αριθµό λίτρων καυσίµων που προµηθεύεται κάθε όχηµα σε σχέση µε την τιµή του
λίτρου και το συνολικό κόστος ανεφοδιασµού.
Η διαχείριση της αυτόµατης ταυτοποίησης κάδων (RFID) και δυναµική καταγραφή του βάρους των απορριµµάτων κατά την αποκοµιδή µε
στόχο την βελτιστοποίηση της διαδικασίας διαχείρισης απορριµµάτων των ∆ήµων Αµφίκλειας - Ελατείας, Λοκρών και Καµένων Βούρλων
και την µείωση του κόστους λειτουργίας. Συνοπτικά, θα µπορούν να καταγράφονται οι εξής πληροφορίες: α) Βάρος απορριµµάτων β)
Ηµερήσια, εβδοµαδιαία ή ετήσια ποσότητα παραγόµενων απορριµµάτων ανά γεωγραφικό σηµείο ενδιαφέροντος γ) Ενηµερωµένοι
ψηφιακοί χάρτες χωροθέτησης των κάδων και χωρητικότητας του καθενός δ) Χάρτες δροµολογίων και ώρας αποκοµιδής..
Υποδοµές Ενέργειας
Οι κύριες ενεργειακές µορφές στο ∆ήµο είναι η ηλεκτρική ενέργεια, το πετρέλαιο και σταδιακά εισάγεται το φυσικό αέριο. Προµηθευτής της
ηλεκτρικής ενέργειας είναι η ∆ΕΗ και µελλοντικά µεµονωµένοι ιδιώτες στα πλαίσια της παραγωγής αιολικής και υδροηλεκτρικής ενέργειας. Η
διανοµή της ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται αποκλειστικά από τη ∆ΕΗ.

Εγχώριο ενεργειακό δυναµικό
Το εγχώριο ενεργειακό δυναµικό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, στην οποία υπάγεται ο ∆ήµος Καµένων Βούρλων, είναι κοιτάσµατα
λιγνιτών, υδροδυναµικό και άλλες ανανεώσιµες πηγές, όπως αιολικό δυναµικό, γεωθερµία, βιοµάζα και φωτοβολταικοί σταθµοί.
Ειδικότερα και για τις µη ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και από έρευνες που έχουν γίνει από το ΙΓΜΕ προκύπτει ότι δεν υπάρχουν µεγάλα
εκµεταλλεύσιµα κοιτάσµατα λιγνίτη.
Αναφορικά µε τις ανανεώσιµες πήγες ενέργειας, προνοµιακές θέσεις για αιολικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις µικρών υδροηλεκτρικών
έργων θεωρούνται οι ορεινές και ηµιορεινές περιοχές του ∆ήµου µετά από διερεύνηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης των υδατικών πόρων.
Επίσης αρκετοί είναι οι χώροι στους οποίους εγκαθίστανται φωτοβολταικά συστήµατα για την εκµετάλλευση ηλιακής ενέργειας. Προναµιακές
περιοχές χωροθέτησης για εγκαταστάσεις εκµετάλλευσης ενέργειας από βιοµάζα θεωρούνται οι χώροι που γετνιάζουν µε γεωργικές
εκµεταλλεύσεις παραγωγής πρώτης ύλης, ΕΕΛ και κτηνοτροφικές µονάδες. Τέλος, υπάρχει αξιοποιήσιµο γεωθερµικό πεδίο για εγκαταστάσεις
εκµετάλλευσης γεωθερµικής ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή της ∆.Ε. Καµένων Βούρλων.

Υποδοµή παραγωγής και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας
Η ζήτηση καλύπτεται από το Εθνικό Σύστηµα Παραγωγής-Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Λόγω της θέσης της Περιφέρειας στον εθνικό
γεωγραφικό και γεωπολιτικό χώρο και των βιοµηχανιών της, το δίκτυο µεταφοράς / διανοµής είναι πυκνό και υπάρχει πλήθος Υποσταθµών
Y.T./M.T. (150 /20 KV), για τροφοδότηση των αστικών, αγροτικών και βιοµηχανικών καταναλωτών.

Κατανάλωση ενέργειας
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Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι η τρίτη σε κατανάλωση Περιφέρεια λόγω της βιοµηχανικής της παραγωγής, ιδιαίτερα στην υψηλή τάση.
Στη µέση τάση η κατανάλωση είναι µεγάλη στα αστικά κέντρα µε πρώτη τη πόλη της Χαλκίδας και δεύτερη τη Λαµία Οι µεγαλύτερες
εγκαταστάσεις της ∆ΕΗ (έκταση και προσωπικό) βρίσκονται στη Λαµία.
Η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην Π.Ε. Φθιώτιδας ακολουθεί διαχρονικά αυξητική πορεία για την περίοδο 1993 (454.373 χιλ.
kwh) έως 2006 (1.874.260 χιλ. kwh), παρά τις µικρές σηµειακές µειώσεις τα έτη 1995, 2003,2006, 2012 και 2014. Η κατανάλωση της
ηλεκτρικής ενέργειας στην Π.Ε. κατά το εν λόγω χρονικό διάστηµα αυξήθηκε κατά 312,5% περίπου, αύξηση η οποία είναι πολύ µεγαλύτερη
από την αντίστοιχη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (38,9%) και της Χώρας (66,67%). Αξιοσηµείωτη είναι η ιδιαίτερα µεγάλη αύξηση της
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας το 1998 σε σχέση µε τα προηγούµενα έτη, γεγονός το οποίο οφείλεται στην αύξηση κατανάλωσης από τις
βιοµηχανίες της Π.Ε. ∆ιαχρονικά, η µεγαλύτερη κατανάλωση ηλεκτρικού ενέργειας προέρχεται από τις βιοµηχανίες (βιοµηχανική χρήση), όπως
συµβαίνει και για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και για τη χώρα συνολικά.
Τηλεπικοινωνιακές Υποδοµές
Οι τηλεπικοινωνίες στην Περιφέρεια αποτελούνται από τα δίκτυα του ΟΤΕ µε εξαίρεση την κινητή τηλεφωνία που καλύπτεται από ιδιώτες
επενδυτές µε δικές τους υποδοµές.
Οι υποδοµές του ΟΤΕ έχουν αναδιοργανωθεί ικανοποιητικά, στο πλαίσιο του Προγράµµατος του ΟΤΕ για εκσυγχρονισµού της υπάρχουσας
συµβατικής υποδοµής, και καλύπτουν ικανοποιητικά όλη την περιοχή του ∆ήµου. Στην Σκάρφεια βρίσκεται εγκατεστηµένος από το 1970 ο
πρώτος επίγειος δορυφορικός σταθµός του ΟΤΕ στην Ελλάδα µε πρωταρχικό στόχο τη βελτίωση των διεθνών τηλεπικοινωνιών.

Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισµός και Αθλητισµός
∆ηµογραφικά Χαρακτηριστικά
∆ηµογραφική Εξέλιξη
Η διαχρονική εξέλιξη των βασικών δηµογραφικών χαρακτηριστικών όπως το µέγεθος, η διάρθρωση και η πυκνότητα του πληθυσµού
διαµορφώνουν σε ένα σηµαντικό βαθµό το κοινωνικό προφίλ και αντικατοπτρίζουν τον οικονοµικό και αναπτυξιακό δυναµισµό µιας περιοχής.
Εποµένως, αποτελούν καθοριστικές συνιστώσες για την αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης της περιοχής του ∆ήµου Καµένων Βούρλων.
Σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή του 2011, ο µόνιµος πληθυσµός του ∆ήµου Καµένων Βούρλων ανέρχεται σε 12.090 κατοίκους. Στο ∆ήµο
Καµένων Βούρλων υπάρχει εγκατεστηµένος ένας σηµαντικός αριθµός αλλοδαπών ο οποίος σύµφωνα µε τα στοιχεία της απογραφής της ΕΣΥΕ
του 2011αντιπροσωπεύει ποσοστό 12,4% του πληθυσµού του ∆ήµου. Το ποσοστό αυτό διορθώνει τη δυσµενή εξέλιξη της φυσικής κίνησης
του πληθυσµού. Ως προς την υπηκοότητα των αλλοδαπών, η συντριπτική πλειοψηφία αυτών αφορούν σε Αλβανούς και κατά δεύτερο λόγο σε
Βούλγαρους. Οι αλλοδαποί του ∆ήµου Καµένων Βούρλων, σύµφωνα µε τα στοιχεία της απογραφής της ΕΣΥΕ για το 2011, απασχολούνται
κατά βάση στον κλάδο της γεωργίας-κτηνοτροφίας.
Πίνακας 3:
Μόνιµος πληθυσµός ανά οικισµό και ∆.Ε. του ∆. Καµένων Βούρλων

Α/Α
1
2
3

∆ηµοτικές Ενότητες
∆.Ε. Αγίου Κωνσταντίνου
∆.Ε. Καµµένων Βούρλων
∆.Ε.Μώλου
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4.179
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∆ήµος Καµένων Βούρλων
Π. Ε.Φθιώτιδας

12.090
158.231

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

547.390

Σύνολο Χώρας

10.816.286

Πηγή: Απογραφή ΕΣΥΕ, 2011

Πίνακας 4:

Αριθµός οµοδηµοτών και αλλοδαπών
2001
Γεωγραφική Περιοχή

Πληθυσµός

∆ήµος Καµένων Βούρλων

Π.Ε. ΦΘιώτιδας
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Σύνολο Χώρας

Αλλοδαποί

12.090

1.500

158.231

13.721

547.390

51.538

10.816.286

912.000

Πηγή: Απογραφή ΕΣΥΕ, 2011

Πληθυσµιακή Πυκνότητα
Η πληθυσµιακή πυκνότητα της περιοχής του ∆ήµου Καµένων Βούρλων κατά το έτος 2011 είναι 32,25 κατ./χλµ2 καθώς στις περισσότερες
∆ηµοτικές Ενότητες σηµειώθηκε µείωση του πληθυσµού. Η Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας παρουσιάζουν
επίσης αξιοσηµείωτη µείωση της πληθυσµιακής τους πυκνότητας.
Πίνακας 5:
Πληθυσµιακή πυκνότητα στο ∆ήµο Καµένων Βούρλων στη Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας, στην Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας και στη Χώρα

Γεωγραφική Περιοχή

Έκταση
(τ.χµ.)

Πληθυσµός
2011

Πυκνότητα
2011

∆.Ε. Αγίου Κωνσταντίνου

87,11

3.183

36,54

∆.Ε. Καµµένων Βούρλων

126,088

4.728

37,49

∆.Ε.Μώλου

161,651

4.179

25,85

∆ήµος Καµένων Βούρλων

374,85

12.090

32,25

4.440,77

158.231

35,63

Π.Ε. ΦΘιώτιδας
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Συν. Χώρας

21.423,68

547.390

25,55

131.957,41

10.816.286

81,96

Πηγή: Απογραφή ΕΣΥΕ 2011

Ηλικιακή κατανοµή
Σε ό,τι αφορά στην ηλικιακή διάρθρωση του πληθυσµού του ∆ήµου Καµένων Βούρλων, παρατηρείται πως το µεγαλύτερο µέρος του
πληθυσµού το 2011 συγκεντρωνόταν στην οµάδα ηλικιών 25-39τόσο γαι τους άντρες όσο και για τις γυναίκες. Η υπογεννητικότητα που
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προδίδει η ηλικιακή πυραµίδα, δε συµβαδίζει µε την εξέλιξη του πληθυσµού στη Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας, ωστόσο αυτή µπορεί να
εξηγηθεί αν ληφθεί υπόψη η µετανάστευση και εγκατάσταση νέων κατοίκων στην περιοχή µελέτης. Η πυραµίδα των ηλικιών εµφανίζει τα ίδια
προβληµατικά χαρακτηριστικά του συνόλου της χώρας µε σηµάδια σταδιακής γήρανσης του πληθυσµού.
Από τα δεδοµένα της Απογραφής της ΕΣΥΕ του 2011, θετικά στοιχεία της πυραµίδας των ηλικιών αποτελούν:
Η σύνθεση κατά φύλο, όπου οι άντρες υπερτερούν των γυναικών στο ∆ήµο και σε όλες ∆.Ε. του ∆.Καµένων Βούρλων όπως συµβαίνει και στη
Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας και σε αντίθεση µε την Περιφέρεια.
Τα µικρά ακόµα ποσοστά µεγάλων ηλικιών, ήτοι 2.907 άτοµα άνω των 65 ετών έναντι 2.123 ατόµων κάτω των 14 ετών σε επίπεδο ∆ήµου
(στενή κορυφή έναντι της βάσης).
Αρνητικό στοιχείο της πυραµίδας των ηλικιών αποτελεί η σύνθεση των ηλικιών που εµφανίζει επιδείνωση στις νεαρές ηλικίες (0-14 ετών) .
Ο δείκτης γήρανσης του πληθυσµού είναι:
Ιγηρ= Ρ65+/Ρ0-15 x 100 = 2.907/ 2.123 = 1,37
Ο δείκτης εξάρτησης είναι:
(Ρ0-14 + Ρ65+) / Ρ15-64 x 100 = (2.123 + 2.907) / 10.112 x 100 = 49,74
Οι παραπάνω δείκτες οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο ∆ήµος Καµένων Βούρλων βρίσκεται σε οριακά θετική κατάσταση ως προς τη θετική
πληθυσµιακή εξέλιξη των δηµοτικών ενοτήτων του ∆ήµου.
Μορφωτικό επίπεδο
Από τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο σχήµα που ακολουθεί µπορούν να εξαχθούν συµπεράσµατα αναφορικά µε το επίπεδο της
εκπαίδευσης των κατοίκων του ∆ήµου.
Σύµφωνα µε την απογραφή του 2011, παρατηρείται ότι το ποσοστό των αποφοίτων στοιχειώδους εκπαίδευσης στο σύνολο του πληθυσµού του
∆ήµου παραµένει υψηλό, αφού ανέρχεται σε 79%, ενώ το ποσοστό αυτών που εγκατέλειψαν το δηµοτικό αλλά γνωρίζουν ανάγνωση και γραφή
ανέρχεται σε 15,40%.
Για το σύνολο του ∆ήµου Καµένων Βούρλων διαπιστώνεται ότι το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού για το 2011 αφορά σε απόφοιτους του
∆ηµοτικού. Στο ∆ήµο Καµένων Βούρλων επικρατεί τάση συνεχούς βελτίωσης του µορφωτικού επιπέδου στις µεσαίες και ανώτερες βαθµίδες
εκπαίδευσης.
Πίνακας 6:
Επίπεδο εκπαίδευσης του ∆ήµου Καµένων Βούρλων
Γεωγραφικά διαµερίσµατα,
νοµοί, δήµοι / κοινότητες,
δηµοτικά / κοινοτικά
διαµερίσµατα, φύλο και
οµάδες ηλικιών

Επίπεδο εκπαίδευσης
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∆ήµος Καµένων Βούρλων
ΠΟΣΟΣΤΑ

Σύνολο

Κάτοχοι διδακτορικού
ή µεταπτυχιακού
τίτλου / Πτυχιούχοι
Παν/µίου Πολυτεχνείου, ΑΤΕΙ
ΑΤΕΙ,
ΑΣΠΑΙΤΕ, ανώτερων
επαγγελµατικών και
ισότιµων σχολών

Πτυχιούχοι
µεταδευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης (ΙΕΚ,
Κολλέγια κλπ.)

Απόφοιτοι
Λυκείου (Γενικού,
Εκκλησιαστικού,
Επαγγελµατικού
κλπ.)

Απόφοιτοι
τριτάξιου
Γυµνασίου και
πτυχιούχοι
Επαγγελµατικών
Σχολών

12.090

1.084

358

2.479

100%

8,97%

2,96%

20,50%

Απόφοιτοι
∆ηµοτικού

Εγκατέλειψαν
γκατέλειψαν το ∆ηµοτικό,
αλλά γνωρίζουν γραφή και
ανάγνωση / Ολοκλήρωσαν
την προσχολική αγωγή / ∆ε
γνωρίζουν γραφή και
ανάγνωση

Μη
κατατασσόµενοι
(άτοµα γεννηθέντα
µετά την 1/1/2005)

1.786

3.851

1.862

670

14,77%

31,85%

15,40%

5,54%

Πηγή: Απογραφή ΕΣΥΕ 2011

Σχήµα 3:

Εκπαιδευτικό επίπεδο πληθυσµού ∆. Καµένων Βούρλων (2011)

Κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού / Πτυχιούχοι AEI, ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ανώτερων επαγγελματικών σχολών
Πτυχιούχοι μεταδευτεροβάθμιας (ΙΕΚ, Κολλέγια κλπ.)
Απόφοιτοι Λυκείου (Γενικού, Εκκλησιαστικού, Επαγγελματικού κλπ.)
Απόφοιτοι τριτάξιου Γυμνασίου και πτυχιούχοι Επαγγελματικών Σχολών
Απόφοιτοι Δημοτικού
Εγκατέλειψαν το Δημοτικό, αλλά γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση / Ολοκλήρωσαν την προσχολική αγωγή / Δε γνωρίζουν γραφή και
ανάγνωση
Μη κατατασσόμενοι

Πηγή: Απογραφή ΕΣΥΕ 2011, Ιδία Επεξεργασία
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Κοινωνικές Υποδοµές
Υγεία – Πρόνοια
Το Γενικό Νοσοκοµείο Λαµίας αποτελεί σηµαντική υποδοµή για τις υγειονοµικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες της ευρύτερης περιοχής της
Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.
Στο ∆ήµο Καµένων Βούρλων υπάρχειένα (1) Κέντρο Υγείας στην περιοχή του Μώλου.
Πίνακας 7:
∆είκτες υποδοµών υγείας
2000
∆είκτες Υποδοµών Υγείας

Π.Ε. Φθιώτιδας Στερεά Ελλάδα

2005
Χώρα

Π.Ε. Φθιώτιδας

Στερεά Ελλάδα

Χώρα

Κλίνες θεραπευτηρίων

381

1.024

51.500

316

997

52.508

∆ηµόσια νοσοκοµεία

1

8

145

1

8

147

Ιδιωτικές κλινικές

2

8

192

2

6

170

Κλίνες ιδιωτικών κλινικών

85

202

15.141

60

142

14.389

Αριθµός ιατρών

400

1.350

47.251

452

1.486

55.556

Αριθµός οδοντιάτρων

130

397

12.362

139

417

13.438

Φαρµακεία

105

372

8.977

112

343

9.321

2,35

-

-

2,69

-

-

Αριθµός ιατρών ανά 1000 κατοίκους
Πηγή: ΕΣΥΕ 2009

Στο τοµέα των κοινωνικών υπηρεσιών ο ∆ήµος Καµένων Βούρλων, µέσω της Αστικής µη Κερδοσκοπικής Εταιρείας της Αυτοδιοίκησης «Παρέµβασης»
αναπτύσσει δράσεις Βοήθεια στο Σπίτι λειτουργώντας τρείς δοµές για το σύνολο της γεωγραφικής περιοχής :
•

∆οµή Βοήθεια στο Σπίτι στη ∆.Ε. Αγίου Κωνσταντίνου.

•

∆οµή Βοήθεια στο Σπίτι στη ∆.Ε. Καµένων Βούρλων.

•

∆οµή Βοήθεια στο Σπίτι στη ∆.Ε. Μώλου.

Ακόµη στο ∆ήµο υπάρχουν και λειτουργούν δύο Κέντρα Ανοιχτής Φροντίδας Ηλικιωµένων (Κ.Α.Π.Η) στην περιοχή του Μώλου και των Καµένων
Βούρλων αντίστοιχα.
Επίσης στο ∆ήµο λειτουργεί και η ∆οµή του «Κέντρου Κοινότητας» σε χρηµατοδότηση από το ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020, το οποίο παρέχει
συγκεκριµένες υπηρεσίες συµβουλευτικής, ένταξης και κοινωνικής πρόνοιας.
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Εκπαίδευση
Γενικά η λειτουργούσα υποδοµή πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης παρουσιάζει πληρότητα και επάρκεια εξυπηρέτησης µε τις εξής
ειδικότερες παρατηρήσεις:

Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση
Στη περιοχή του ∆ήµου Καµένων Βούρλων λειτουργούν επτά (7) δηµόσια νηπιαγωγεία. Γενικά, η υπάρχουσα υποδοµή εξυπηρετεί ικανοποιητικά την
∆ήµο κυρίως για τα ∆ηµοτικά Σχολεία.
•

Νηπιαγωγείο Μώλου.

•

1ο Νηπιαγωγείο Καµένων Βούρλων.

•

Νηπιαγωγείο Καινούργιου.

•

Νηπιαγωγείο Ρεγκινίου.

•

Νηπιαγωγείο Αγίου Σεραφείµ.

•

2ο Νηπιαγωγείο Καµένων Βούρλων.

•

Νηπιαγωγείο Αγίου Κωνσταντίνου.

Τα ∆ηµοτικά σχολεία, σύµφωνα µε τα στοιχεία της ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας στο ∆ήµου Καµένων Βούρλων, ανέρχονται
συνολικά σε πέντε (5).
•

∆ηµοτικό Σχολείο Αγίου Κωνσταντίνου.

•

∆ηµοτικό Σχολείο Καινουργίου.

•

∆ηµοτικό Σχολείο Καµένων Βούρλων.

•

∆ηµοτικό Σχολείο Μώλου.

•

∆ηµοτικό Σχολείο Ρεγκινίου.

Όσον αφορά στις ανάγκες του µέλλοντος, ως βασική παράµετρος σχεδιασµού αναδεικνύεται η συρρίκνωση του µαθητικού πληθυσµού λόγω της
εξέλιξης της πυραµίδας των ηλικιών (πληθυσµιακή γήρανση). Τα στοιχεία των ∆/νσεων Εκπαίδευσης του Νοµού Φθιώτιδας καταδεικνύουν τη σαφή
αυτή τάση συρρίκνωσης. Ο υφιστάµενος σχεδιασµός της πόλης εκτιµάται ότι ικανοποιεί τις διαφαινόµενες ανάγκες σε µεγάλο βαθµό.

∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση – Μετά ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση
Στο ∆ήµο Καµένων Βούρλων λειτουργούν τρία (3) Γυµνάσια και δύο (2) Λύκεια
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•

Γυµνάσιο Μώλου

•

Γυµνάσιο Καµένων Βούρλων

•

Γυµνάσιο Αγίου Κωνσταντίνου

•

Ενιαίο Λύκειο Μώλου

•

Ενιαίο Λύκειο Καµένων Βούρλων

Στο ∆ήµο Καµένων Βούρλων βρίσκεται παράρτηµα του ∆ηµοσίου ΙΕΚ Λαµίας µε προσφερόµενες ειδικότητες ανά έτος ανάλογα µε την φυσιογνωµία και
την ταυτότητα του τόπου.

Τριτοβάθµια και Ειδική Εκπαίδευση
Οι υποδοµές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης αφορούν στο Πανεπιστήµιο Στερεάς Ελλάδας, στο ΤΕΙ και σε σχολές ΙΕΚ / ΣΕΚ και ΟΑΕ∆ που βρίσκονται
στην έδρα της Π.Ε. Φθιώτιδας τη Λαµία.
Αξιοθέατα
∆.Ε. Μώλου
Στο πέταλο του Μαλιακού, µεταξύ των Λουτρών των Θερµοπυλών και των Λουτρών των Καµένων Βούρλων, βρίσκεται ο ∆ήµος Μώλου
περιλαµβάνοντας τους πεδινούς παραθαλάσσιους οικισµούς του Αγίου Σεραφείµ, Αγίας Τριάδας, Μώλου και Σκάρφειας και τους ηµιορεινούςορεινούς στη βόρεια πλευρά του Καλλιδρόµου όρους, του Αγίου Χαραλάµπους, Ανάβρας, Καλλιδρόµου, Καραβιδίων, Κόµνινας,Μενδενίτσας.
Ο συνδυασµός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση µε τα σηµαντικά κέντρα ιαµατικού τουρισµού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και
της Εύβοιας από τις αµφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισµών αλλά και η παραθαλάσσια περιοχή µε τις ακρογιαλιές αφ’ ενός και τα πλεονεκτήµατα
από την παλίρροια και τις ιλυώδεις εκτάσεις λόγω προσχώσεων µε τους ψαρότοπους και τις υπό ένταξη στο NATURA 2000 περιοχές φυσικού
κάλλους, συνθέτουν την µοναδικότητα της περιοχής προικισµένη και µε τα ιστορικά µνηµεία της όπως πιο κάτω αναφέρονται. Ο πρώτος οικισµός του
1821 κάηκε από τους Τούρκους γιατί οι κάτοικοί του συµµετείχαν στην επανάσταση. Το 1833 οι διασωθέντες κάτοικοι επέστρεψαν και έχτισαν ξανά το
κατεστραµµένο τους χωριό εκεί που βρίσκεται σήµερα ο Μώλος. Απέχει µόνο δέκα λεπτά από τις Θερµοπύλες και τα οµώνυµα λουτρά που είναι τα
αρχαιότερα καταγεγραµµένα ιαµατικά λουτρά της παγκόσµιας ιστορίας.
Κοινότητας Αγίου Σεραφείµ
Είναι η νέα ονοµασία του παλιού χωριού ∆ΕΡΒΙΣΑ∆ΕΣ, γιατί πιθανώς τη περιοχή χρησιµοποιούσαν οι Τούρκοι της Μενδενίτσας κατά την
Τουρκοκρατία ως «ξεχειµαδιό». Βρίσκεται 6χλµ ανατολικά από το Μώλο και είναι παραλιακό χωριό. Το µικρό εκκλησάκι του µε την παλιά εικόνα του
Αγίου βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. Το αλιευτικό καταφύγιο διευκολύνει την προσέλευση επισκεπτών από θαλάσσης, καθώς και τα δύο κάµπινγκ
που εξυπηρετούν τους τουρίστες τους καλοκαιρινούς µήνες.
Κοινότητας Αγίας Τριάδας
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Βρίσκεται δυτικά του Μώλου. Είναι πεδινό χωριό κοντά στη θάλασσα µε κατοίκους που ψαρεύουν στη φάση της άµπωτης µε ΄λιβάρι΄(παραδοσιακός
τρόπος αλιείας). Τα ψάρια καθώς και τα θαλασσινά σε όλη της περιοχή είναι νοστιµότατα λόγω της ειδικής σύστασης του θαλασσινού νερού της
περιοχής. Γραφικότητα παρουσιάζει και το εκκλησάκι της Ευαγγελίστριας.
Κοινότητας Άγιου Χαράλαµπου
Παλιά ονοµασία του χωριού Λιαπάτες, ΝΑ του Μώλου, (πιθανώς το όνοµα να είναι τουρκικής προέλευσης Λιαπάτ - αγάς). Πολλοί κάτοικοι του Αγίου
Χαραλάµπους έχουν µετοικήσει στο Μώλο. Η θέα προς τον ελαιώνα και τη θάλασσα είναι µαγευτική ενώ το ξωκλήσι του Προφήτη Ηλία είναι ιδανικό για
περιπάτους και πικ-νικ.
Κοινότητας Ανάβρας
Ορεινό χωριό µε θέα προς τη θάλασσα. Το τοπίο που ατενίζει κανείς από το χωριό προς όλο το Μαλιακό κόλπο σχεδόν, είναι µοναδικό την ηµέρα όσο
και τη νύχτα, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τη «µύτη» της Εύβοιας. Εκεί βρίσκονται και τα αποµεινάρια της αρχαίας Ακρόπολης και ο χώρος
λόγω των ευρηµάτων εκ των ανασκαφών έχει χαρακτηριστεί αρχαιολογικός. Εκτός από τις παραδοσιακές ταβέρνες, τα καφενεία και τον Ορειβατικό
Ξενώνα ή Καταφύγιο που µπορεί να επισκεφτεί κανείς, ακόµα και µια βόλτα κατά µήκος του χωριού προσφέρει µια θέα που κόβει την ανάσα.
Κοινότητας Καλλιδρόµου
Πρόκειται για ένα ωραίο χωριό της Λοκρίδας, νότια του Μώλου, µε θέα στο Μαλιακό Κόλπο και µε σύγχρονα κτίσµατα. Το όνοµά του παλιά ήταν
Ρετζέρι κατά την τουρκοκρατία και πήρε το σηµερινό του όνοµα από το βουνό Καλλίδροµο.Την πρωτοµαγιά οι κάτοικοι µαζεύονται στις «πουρνάρες».
Μερικές πελεκητές βρύσες διατηρούνται ακόµη. Στην τοποθεσία «Χαβούζι» δηµιουργήθηκαν σταλακτίτες από τη συνεχή ροή του νερού, ενώ σε κάποιο
σηµείο, κοντά στον οικισµό υπάρχει µικρός καταρράκτης ύψους 20 περίπου µέτρων.
Κοινότητας Κόµνηνας
Ιστορικής ονοµασίας χωριό από τους Βυζαντινούς Κοµνηνούς Αυτοκράτορες. Η Αννα Κοµνηνή είχε χτίσει µοναστήρι στη θέση του Αη Γιάννη
Κοµνήνης-Ρεγκινίου. Ξεχωριστό και για το γνωστό Μπουρβάρι, έναν δρόµο γεµάτο πλατάνια και κισσό, όπου το νερό τρέχει ασταµάτητα.
Οικισµός Καραβίδια
Οικισµός που βρίσκεται Β∆ της Μενδενίτσας µε κατοίκους που ασχολούνται µε την γεωργία και τη δενδροκοµία. Εντυπωσιάζει το δάσος της πεδινής
πεύκης, το φαράγγι του Λατζορέµατος, ενώ από το ύψωµα του Προφήτη Ηλία ατενίζει κανείς την πανοραµική θέα προς όλο το Μαλιακό Κόλπο.
Κοινότητας Μενδενίτσας
H θέση του καλά διατηρηµένου ενετικού οχυρού της Mενδενίτσας (ή Bουδονίτσας) ταυτίστηκε µε την αρχαία πόλη Φαρύγαι -αποικία των Αργείων,
γνωστή για τη λατρεία της Φαρυγαίας Ήρας- ή µε την αρχαία Nίκαια. Στο µεσαιωνικό κάστρο (13ος αι.) χρησιµοποιήθηκαν ως οικοδοµικό υλικό
τµήµατα του τείχους των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων.Παραδοσιακό πετρόχτιστο και πανέµορφο χωριό µε ιστορικό κάστρο από την εποχή της
Eνετοκρατίας. Στην πλατεία του, ένοιωσε ο περιηγητής Muller ότι βρίσκεται στο µπαλκόνι του Μαλιακού. Εκεί δεσπόζει και ο υπεραιωνόβιος πλάτανός
της όπου γινόταν το Τούρκικο παζάρι.
Κοινότητας Σκάρφειας
Τον 5ο αι. ήταν σηµαντικό λιµάνι, κέντρο αποθήκευσης δηµητριακών και έδρα επισκοπής. Τον 6ο αι. υπήρξε το κύριο λιµάνι της Πενταπόλεως.
Σηµαντικές καταστροφές υπέστη από το σεισµό του 551.Στις πλαγιές του λόφου της ακρόπολης υπάρχουν λείψανα οικισµού µε φάσεις από την
παλαιοχριστιανική περίοδο και κεραµική ίδιας εποχής. Μετονοµασία του παλαιού χωριού Αντερη ή Αντερα ή Αντιρρα. Στη Σκάρφεια εδώ και πολλά
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χρόνια υπάρχει ο γνωστός Φάρος «Χιλιοµίλι» (απέχει χίλια µίλια από την Κωνσταντινούπολη), έχοντας δηµιουργηθεί από την ένωση του Βοάγριου
ποταµού ή Πλατανιά µε το Λιαπατόρεµα. Πρόκειται για το σηµείο όπου σύµφωνα µε τις µελέτες θα ξεκινούσε η ζεύξη του Μαλιακού Κόλπου.
∆. Ε. Αγίου Κωνσταντίνου
Η σηµερινή κωµόπολη του Αγίου Κων/νου, είναι κτισµένη στη θέση όπου βρισκόταν κατά την αρχαιότητα ο ∆αφνούντας, τελευταία δυτική πόλη της
χώρας των Οπουντίων Λοκρών. Από το 1960 που κατασκευάστηκε η εθνική οδός Αθηνών - Θεσσαλονίκης, ο Άγιος Κωνσταντίνος εξελίχθηκε σε µια
από τις πιο πλούσιες κωµοπόλεις της Ελλάδας. Από τότε, την επισκέπτονται χιλιάδες τουρίστες κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Η γραφική πλατεία του
Αγίου Νικολάου µε το υπαίθριο θέατρο και τα αιωνόβια πλατάνια, ο υδροβιότοπος της περιοχής "Βρωµολίµνης", η παλαιά εκκλησία του Αγίου
Κωνσταντίνου µε βυζαντινά ψηφιδωτά, ο Άγιος Ταξιάρχης της Αγναντης και το θέρετρο του Λογγού (για κολύµπι και ψάρεµα) αποτελούν τα κυριότερα
αξιοθέατα αυτής της περιοχής.
Λιχαδονήσια
Απέναντι από τα Καµένα Βούρλα προς την Πλευρά της Εύβοιας βρίσκεται µια οµάδα µικρών ακατοίκητων νησιών. Τα Λιχαδονήσια είναι προσβάσιµα
µε σκάφος και βάρκες και διαθέτουν όµορφες παραλίες.
∆. Ε. Καµένων Βούρλων
Οι ιαµατικές πηγές των Καµένων Βούρλων έγιναν γνωστές περί το 1926, στο µεσοπόλεµο, όταν ο χηµικός Μιχαήλ Περτέσης ανακάλυψε ότι η
περιεκτικότητα αυτών σε ραδόνιο είναι µοναδική και ανώτερη αντίστοιχων ευρωπαϊκών πηγών προσδιορίζοντας έτσι την µεγάλη ευεργετικότητά τους
στον άνθρωπο. Έτσι στη δεκαετία του 1930, περίπου δέκα χρόνια µετά, άρχισε η αξιοποίησή τους και στη πόλη να χτίζονται τα πρώτα σύγχρονα
ξενοδοχεία. Μεταπολεµικά τα Καµένα Βούρλα απέκτησαν πολύ µεγάλη φήµη προσελκύοντας προσωπικότητες απ΄ όλο τον κόσµο.
Κοινότητα Ρεγγινίου
Απέχει 8 χλµ από τα Καµένα Βούρλα. Χτισµένο µέσα σε µια καταπράσινη φύση το Ρεγκίνι είναι ένα από τα οµορφότερα χωριά του Νοµού.
Οικισµός Καρυάς
Από τα οµορφότερα ορεινά χωριά της περιοχής χτισµένο σε καταπράσινο τοπίο.
Πολιτισµός
Ο ∆ήµος Καµένων Βούρλων είναι ένας ∆ήµος µε ιστορία την οποία εκφράζουν τα διάφορα µνηµεία, οι εκκλησίες και οι αξιόλογες τοποθεσίες.

∆ηµοτική Ενότητα Μώλου
Η δηµοτική ενότητα Μώλου αποτελείται από ένα σύνολο εννέα (9) πρώην κοινοτήτων, όπως προήλθε από το πρόγραµµα συνενώσεων Ιωάννης
Καποδίστριας. ∆ιοικητικά ανήκει στο Νοµό Φθιώτιδας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και βρίσκεται επί της εθνικής οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης,
απέχει δε από την Αθήνα περίπου 150χιλ. και την Λαµία ,πρωτεύουσα του Νοµού Φθιώτιδας 22χιλ.
Σε απόσταση 3-4χιλ. βρίσκεται το άγαλµα του Λεωνίδα Σπαρτιάτη γνωστό από την ιστορική και ηρωική µάχη των Θερµοπύλων. Από παλαιά η
δηµοτική ενότητα Μώλου δέχονταν έντονη πίεση στο περιβάλλον λόγω της Εθνικής οδού αλλά και των προσχώσεων του Σπερχειού ποταµού, Κύριου
τροφοδότη του Μαλιακού κόλπου. Στην ιστορική διαδροµή η ζωή των κατοίκων της δηµοτική ενότητας Μώλου ήταν συνυφασµένη µε το Κάστρο της
Μενδενίτσας και τις παραλίες τους όπως διαµορφώθηκαν από παλαιοτάτων ετών από τα παλιρροϊκά κύµατα καθώς και µε το Κάστρο της Ανάβρας.

∆ηµοτική Ενότητα Αγίου Κωνσταντίνου
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Σε στενή παραλιακή λωρίδα και στους πρόποδες της κατακορύφως σχεδόν υψουµένης Κνηµίδας (Σπαρτιά – Ταράτσας) είναι χτισµένη η κωµόπολη
Αγιος Κωνσταντίνος. Οι απέραντοι ελαιώνες προς το Λογγό και της παρυφές της ( νότιες και νοτιοδυτικές ), τα πευκοδάση της στις πλαγιές του βουνού
οι απότοµες λαγκαδιέ, µε το ρέµα που κατεβαίνει ορµητικό από την Ταράτσα – Καρδάκι και διασχίζει τον οικισµό και η καταγάλανη θάλασσα, που
απλώνεται µέχρι την Εύβοια, συνθέτουν την φυσική οµορφιά του Αγίου Κωνσταντίνου.
Στην ίδια περίπου θέση, όπως προαναφέρθηκε, υπήρχε ο ∆αφνούς, λιµάνι των Φωκέων µέχρι τα µέσα του 4ου π.Χ. αιώνα και αργότερα των
Επικνηµιδίων Λοκρών. Ο Στράβων µας πληροφορεί ότι το ∆αφνούντα κατέστρεψε µεγάλος σεισµός, που προκάλεσε και παλιρροϊκό κύµα, µε
αποτέλεσµα να ολοκληρωθεί η καταστροφή. Σύµφωνα µε µαρτυρία του Οµήρου υπήρχε στο ∆αφνούντα µνηµείο, που ονοµαζόταν Σχεδιείον. Αυτό
θεωρούνταν τάφος του ηγέτη των Φωκέων Σχεδίου, ο οποίος ηγούµενος «τεσσαράκοντα µελαίνων νηών» , δηλαδή σαράντα µαυροκάραβων, έλαβε
µέρος στον Τρωϊκό πόλεµο µε συναρχηγό τον Επίστροφο και πολεµώντας τους Τρώες, σκοτώθηκε από τον Έκτορα (ΟΜΗΡΟΥ, Ιλιάδα Β , 517-525 και
Ρ , 306). Αφετηρία του µακρινού του ταξιδιού ήταν το λιµάνι του ∆αφνούντος. Ο ∆αφνούς, λόγω της γεωγραφικής και στρατηγικής θέσης του,
εξακολουθούσε να ακµάζει τόσο κατά την ελληνιστική εποχή όσο και κατά την ρωµαϊκή εποχή. Στα νεώτερα χρόνια αναφέρονται οι οικισµοί Βορλοβός,
Βλογιά και Νεοχώρι. Οι κάτοικοι τόσο του Βορλοβού όσο και του Νεοχωρίου εγκαταστάθηκαν, µετά την επανάσταση του 1821, στη θέση Γράδος, όπου
ήρθαν και κατοίκησαν και κάτοικοι των γειτονικών χωριών. Σύµφωνα µε το βασιλικό διάταγµα της 25.6.1843 (ΦΕΚ 24/27-7-1843) σε όσες οικογένειες
εγκαταστάθηκαν στο Γράδο παραχωρήθηκε δωρεάν ένα στρέµµα «δια να χρησιµεύση εις οικίαν και κήπον. Εκτός τούτου και ένα βασιλικόν στρέµµα
γής θέλει δοθή κατ’ εκτίµησιν δια καλλιέργειαν και κτηνοτροφίαν». Τον επόµενο χρόνο (1844), µε το βασιλικό διάταγµα της 12-6-1844 (ΦΕΚ 22/15-61844), «η υπό των κατοίκων Βορλοβού ανεγερθείσα κώµη εις θέσιν Γράδου ονοµάζεται Μέγας Κωνσταντίνος». (Βλ. Π. Τσώνη : « Ο Νοµός Φθιώτιδας
» , σ.192 , 1983). Πήρε δηλαδή το όνοµα του µοναστηρίου που υπήρχε εκεί. Όσο για τους κατοίκους της Βλογιάς πληροφορούµαστε ότι αυτοί
εγκαταστάθηκαν νοτιότερα και µε το β.δ. 1/13-9-1840 ενώθηκαν µε το Λογγό.
Το καινούριο χωριό Μέγας Κωνσταντίνος (1844) υπαγόταν, από το 1836 µέχρι το 1911, στο ∆ήµο ∆αφνησίων µε έδρα τις Λιβανάτες, που είχαν αρχικά
126 σπίτια και 590 κατοίκους. Όπως µαθαίνουµε από το βιβλίο του Ιακώβου Ραγκαβή, που εκδόθηκε το 1853, ο Μέγας Κωνσταντίνος είχε τότε 26
σπίτια και 189 κατοίκους. Ήταν το µεγαλύτερο χωριό του ∆ήµου ∆αφνησίων, αν λάβουµε υπόψη µας ότι η Αγνάντη είχε 11 σπίτια και 50 κατοίκους, το
Καλαµάκι 20 σπίτια και 97 κατοίκους, η Αρκίτσα 32 σπίτια και 135 κατοίκους, το Μελιδόνι 10 σπίτια και 59 κατοίκους, ο Λογγός 8 σπίτια και 42
κατοίκους, το Ταχταλί 20 σπίτια και 97 κατοίκους, (ενώ το 1570 είχε 32 σπίτια και 150 κατοίκους), το Γουλέµι είχε 32 σπίτια και 118 κατοίκους. To
όνοµα Μέγας Κωνσταντίνος διατηρήθηκε από το 1844 µέχρι το 1911. Το επόµενο έτος αποτέλεσε ξεχωριστή κοινότητα µαζί µε το Λογγό µε τον τίτλο «
Κοινότης Αγίου Κωνσταντίνου » . Το έτος 1994 οι Κοινότητες Αγνάντης και Αγίου Κωνσταντίνου ενώθηκαν εθελουσίως και έκτοτε αποτελούν ενιαίο
δήµο. Μέσα στον οικισµό της κωµοπόλεως υπήρχε µοναστήρι του Μεγάλου Κωνσταντίνου και Ελένης. Ήταν µετόχιο της Μονής Αγίου Γεωργίου
Μαλεσίνας. Το καθολικό του µετοχίου ήταν κτισµένο επάνω σε παλαιότερη εκκλησία των βυζαντινών χρόνων και ολόκληρος ο χώρος υπό το έδαφος
φύλαξε στην αγκαλιά του λείψανα ελληνιστικών και ρωµαϊκών χρόνων .

∆ηµοτική Ενότητα Καµένων Βούρλων
Σε απόσταση 180 χλµ. από την Αθήνα και 40 χλµ. από τη Λαµία στο κέντρο του Νοµού Φθιώτιδος βρίσκονται ταΚαµένα Βούρλα. Είναι το µεγαλύτερο
και το πληρέστερο θέρετρο, όχι µόνο της Φθιώτιδας αλλά και ολόκληρης της Κεντρικής Ελλάδας. Βρίσκονται στο νοτιοανατολικό άκρο του Μαλιακού
Κόλπου και σε πολύ µικρή απόσταση λίγων ναυτικών µιλίων από την Εύβοια.
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Κτισµένα στην περιοχή του αρχαίου Θρονίου των Λοκρών, κατά µήκος της παραλίας, που σχηµατίζεται από δύο µικρούς κόλπους και κάτω από το
καταπράσινο και βραχώδες όρος Κνηµίς, το οποίο υψώνεται σε απόσταση µόλις 300 µέτρων από τη θάλασσα. Το βουνό Κνηµίς είναι καταπράσινο,
καλυµµένο κυρίως από πεύκα και οξιές και άγριους θάµνους. Υψώνεται στα 700 µέτρα περιµετρικά των Καµένων Βούρλων. Είναι βραχώδες και µε
απότοµες πλαγιές του. Στη θάλασσα υπάρχουν κάποιοι µικροί νησιωτικοί σχηµατισµοί. Είναι οι νήσοι Λιχάδεςκαι η Στρογγυλήή τα Λιχαδονήσιασε
απόσταση µόλις 10 ναυτικών µιλίων από τα Καµένα Βούρλα. Ο µύθος λέει πως ο Λίχας, γίγαντας της µυθολογίας, πάλευε µε τον Ηρακλή, γιό του ∆ία,
και ο Ηρακλής τον νίκησε και τον σκόρπισε στην θάλασσα. Το σώµα του είναι οι Λιχάδες και το κεφάλι του είναι η νήσος Στρογγυλή. Στην
πραγµατικότητα πρόκειται για πανέµορφους σχηµατισµούς µε καταπράσινα νερά και πολλές µικρές παραλίες µε χρυσή άµµο.

Ιστορικές Τοποθεσίες
Κάστρο Μενδενίτσας
Το Κάστρο της Μενδενίτσας ή Βοδονίτσας βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του όρους Καλίδροµο, στην κορυφή ενός λόφου που δεσπόζει στο
στρατηγικής σηµασίας πέρασµα της "Κλεισούρας", η οποία συνδέει τις Θερµοπύλες µε την Αµφίκλεια. Λόγω της πανοραµικής του θέας, το ύψωµα
επιτρέπει τον έλεγχο του Μαλιακού και του βορείου Ευβοϊκού κόλπου. Το Κάστρο της Μενδενίτσας ανεγέρθηκε κατά την ίδρυση της Μαρκιωνίας της
Βοδονίτσας από τον Λοµβαρδό ιππότη Guido Pallavicini στα 1204. Θεµελιώθηκε πάνω στα ερείπια του εξωτερικού οχυρωµατικού περιβόλου της
αρχαίας πόλης των Αυγειών ή Φορυγών που διαδέχτηκε την οµηρική Τάρφη. Εντάσσεται σε µια σειρά οχυρωµατικών έργων που κατασκεύασαν οι
Φράγκοι στη Στερεά Ελλάδα µε σκοπό την παρεµπόδιση της επέκτασης του ∆εσποτάτου της Ηπείρου. Το κάστρο κατελήφθη από τους Τούρκους το
1414.
Το κάστρο αποτελείται από δυο σχεδόν οµόκεντρους περιβόλους και έναν προµαχώνα. Ο εξωτερικός περίβολος, πάχους 1,40 - 2,00 µ., που έχει
καταρρεύσει κατά το µεγαλύτερο τµήµα του, εδράζεται στα ερείπια των τειχών της αρχαίας πόλης των Φαρυγών ή της Τάρφης και ενισχύεται µε
τετράγωνους πύργους. Η πύλη βρισκόταν πιθανότατα στη νότια πλευρά.
Ο προµαχώνας βρίσκεται ανάµεσα στους δυο περιβόλους και κτίστηκε για να ενισχύσει το νότιο τµήµα του εσωτερικού περιβόλου. Στο δυτικό του άκρο
υπάρχει τραπεζιόσχηµο κτίσµα, πιθανόν δεξαµενή. Ο εσωτερικός περίβολος, που καταλαµβάνει τη θέση της ακρόπολης της αρχαίας πόλης, διαιρείται
σε δυο τµήµατα µε έναν διαχωριστικό τοίχο που ενισχύεται µε πύργο. Το εξωτερικό τµήµα αυτού του περιβόλου διατηρείται µόλις µέχρι την επιφάνεια
του εδάφους. Η πρόσβαση στο εσωτερικό τµήµα του περιβόλου, που αποτελεί και το καλύτερα διατηρηµένο τµήµα του κάστρου, γίνεται από µία πύλη
που ανοίγεται στον διαχωριστικό τοίχο δυτικά του πύργου. Το εσωτερικό αυτό τµήµα ενισχύεται από προµαχώνα στη βόρεια πλευρά και από
τετράγωνο πύργο στη βορειοανατολική. Στο εσωτερικό του υπάρχουν ερείπια κτηρίων και δεξαµενές.
Η τοιχοποιία του κάστρου αποτελείται από αµιγώς αρχαία τµήµατα, καθώς και από τµήµατα αργολιθοδοµής µε ενδιάµεσες πλίνθους και συνδετικό
κονίαµα, ενίοτε µε ενσωµατωµένο αρχαίο υλικό σε δεύτερη χρήση.
Κάστρο Ανάβρας
Το κάστρο έχει περιγραφεί διεξοδικά από ξένους µελετητές. Το κάστρο είχε δυο οµόκεντρες γραµµές τειχών (περιβόλους). Ο 1ος (εξωτερικός) έχει
περίµετρο 750 µ. και εκτείνεται από ΝΑ προς Β∆. Σύµφωνα µε µελετητές πρέπει να συµπίπτει µε το αρχαίο τείχος, του οποίου διατηρείται σε κάποια
σηµεία (δυτικά και βόρεια) η θεµελίωση και αρκετές σειρές ισοδοµικών λίθων. Στην ανατολική πλευρά (βλέπει σε λιβάδι), έχει εξαφανιστεί τελείως.
Ερείπια των πύργων του περιβόλου αυτού διατηρούνται ακόµη.
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Πλησιάζοντας στο 2ο περίβολο, συναντάµε πρώτα ένα προµαχώνα µήκους 20 µ. κι έπειτα τον ίδιο τον περίβολο (Π2). ∆εν υπάρχουν πια ίχνη της
πύλης. Ο 2ος περίβολος χωρίζεται σε δύο µέρη από ένα ισχυρό µεσότοιχο µε µεγάλο πύργο και πύλη. Η πύλη αυτή έχει ελαφρά τριγωνικό σχήµα και
φτιάχτηκε από ένα µονοκόµµατο πέτρινο υπέρθυρο και δύο ανάλογους παραστάτες (πλευρές). Τα λίθινα αυτά τµήµατα θεωρούνται αρχαίας
προέλευσης. Και στον ίδιο τον πύργο έχει χρησιµοποιηθεί αρχαίο υλικό καθώς και τούβλα (το τελευταίο στοιχείο δείχνει αναµφισβήτητη βυζαντινή
προέλευση ή επίδραση).
Περνώντας την πύλη αυτή, µπαίνουµε στο 2ο διαµέρισµα του δεύτερου περιβόλου που ήταν και ο χώρος ύστατης άµυνας. Εδώ το τείχος σώζεται σε
µεγαλύτερο ύψος, ενώ στον εσωτερικό χώρο βρίσκονται δύο υπόγειες κατασκευές, πιθανότατα δεξαµενές ή αποθήκες. Η µία, µάλιστα, έχει δύο
χώρους. Ο Miller αναφέρει την ύπαρξη φραγκικού παρεκκλησιού, ενώ ο Παραδείσης και κτίρια στρατώνες.

Βασιλικά Ρεγκινίου
Στην είσοδο του Οροπεδίου υψώνεται αναµνηστική µαρµάρινη στήλη προς τιµήν των Ελλήνων που σκοτώθηκαν κατά την περίφηµη µάχη των
Βασιλικών, στις 26 Αυγούστου 1821. Τούρκικη στρατιά, µε αρχηγό τον σερασκέρη (αρχιστράτηγο) Μπεϋράµ Πασά, θέλησε να περάσει από τα
Βασιλικά, για να φτάσει στη Πελοπόννησο και να λύσει την πολιορκία της Τριπολιτσάς. Οι οπλαρχηγοί όµως της Ρούµελης, Γιάννης ∆υοβουνιώτης,
Γιάννης Γκούρας, Νάκος Πανουργιάς, Παπαντρέας, Μόρης, Κοµνάς Τράκας, κ.α. µε 2000 επαναστάτες, έφραξαν το δρόµο των 8000 Τούρκων, πεζών
και ιππέων, και τους προξένησαν µεγάλη καταστροφή. Έτσι κατόρθωσαν να ανακόψουν την προέλαση του Μπεϋράµ Πασά και να δώσουν χρόνο
στους Μοραΐτες οπλαρχηγούς Κολοκοτρώνη κ.α. να εκπορθήσουν την Τρίπολη και να εδραιώσουν την επανάσταση στη Πελοπόννησο

Μνηµεία – Αρχαιολογικοί Χώροι
Πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου: γύρω από το σύγχρονο ναό έχουν εντοπιστεί παλαιοχριστιανική βασιλική (στα Β∆)και υστερορωµαϊκό ή
παλαιοχριστιανικό λουτρό (στα Ν∆), τµήµα του οποίου στεγάζεται στον λιθόκτιστο οικίσκο. Με βάση τα υπάρχοντα δεδοµένα, η πλατεία του Αγίου
Κωνσταντίνου αποτελεί αρχαιολογικό χώρο σε όλη την έκτασή της.
Παλαιοχριστιανικό λουτρό: βρίσκεται λίγες δεκάδες µέτρα βόρεια του Αγίου Νικολάου. Μέρος του ανασκάφηκε το 2006.
Κτιριακά λείψανα βυζαντινών χρόνων: βρίσκονται στη θέση Μπόκλωνα, δυτικά της Άγναντης.
Αρχαιολογικός χώρος ∆αφνούντα: βρίσκεται στη θέση «Αϊσώµατα» στη ∆.Ε. Αγίου Κωνσταντίνου.
Αρχαιολογικός χώρος Ταχταλί: βρίσκεται στη ∆.Ε. Αγίου Κωνσταντίνου.

Ιεροί Ναοί – Μονές
Ι. Μ. Μεταµόρφωσης του Σωτήρος
Γνωστό και µε τις παραλλαγές "Μοναστήρι της Καρυάς" της " Αγίας" η " Αγία Σωτήρα" το όµορφο αυτό Μοναστήρι βρίσκεται 4 χιλιόµετρα πάνω από
την λουτρόπολη των Καµένων Βούρλων σε υψόµετρο 310 µ. µέσα σ΄ ένα όµορφο φυσικό περιβάλλον µε µια εξαιρετική θέα. Η αρχική ίδρυση της
Μονής πρέπει να έγινε περί τον 7ο µ.Χ. αιώνα χωρίς αυτό να θεµελιώνεται επιστηµονικά. Το καθολικό ανάγεται στον 11ο µε 12ο αιώνα. Αρχικά ήταν
ρυθµού Βασιλικής µε τρούλο τον οποίο κατέστρεψε δια κανονιοβολισµού Τούρκος αξιωµατούχος. Η κατάρρευση της οροφής το 1600 περίπου,
επισκευάσθηκε σε σαµαροσκεπή τρίκλιτη βασιλική. Για την τοιχοδοµία έχουν χρησιµοποιηθεί λίθοι µεγάλων διαστάσεων από κτίσµατα παλαιοτέρων
χρόνων του 5ου η 4ου π.Χ. αιώνος, ενώ θραύσµατα από αρχαίες κολώνες και άλλα, βρίσκονται συγκεντρωµένα νοτίως του καθολικού.
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Μεταξύ των ετών 1725 ή 1736 έως 1757 έγινε η υφιστάµενη µέχρι σήµερα αγιογράφηση του Καθολικού, από ανώνυµο αγιογράφο.Πριν από αυτή
υπήρχε άλλη πού κατεστράφη, η επίχριση. Και αυτή πού διασώζεται έχει υποστεί πολλές φθορές και αλλοιώσεις. Επάνω από την είσοδο υπάρχει η
εξής επιγραφή:
"ΑΝΙΣΤΟΡΗΘΗ Ο ΘΕΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΥΟΝΤΟΣ ΤΟΥ
ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΝ∆ΕΝΙΤΣΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ∆ΙΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆ΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΟΣΙΩΤΑΤΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΚΥΡΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΕΝ ΕΤΕΙ ΑΨΝΖ (1757) ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 15".
Φυλάσσονται πολλά κειµήλια και φορητές εικόνες. Στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας προσέφερε σπουδαίες υπηρεσίες στους χριστιανούς και στους
αγωνιστές της επαναστάσεως. Το 1833 διαλύθηκε. Στα χρόνια της Κατοχής ήταν καταφύγιο των κατοίκων. Ανασυστάθηκε το 1964 και το 1975 έγινε
επίσηµη ανακαίνιση. Οι άοκνες προσπάθειες της αδελφότητος και οι δωρεές το κατέστησαν από κτιριακής απόψεως ένα νοικοκυρεµένο
σύνολο.Γιορτάζει την 6η Αυγούστου.
Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου: βρίσκεται στα Ν∆ του Αγίου Κωνσταντίνου και καταλαµβάνει τη θέση παλαιότερου µνηµείου.
Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη στο Λογγό: βρίσκεται δίπλα στην κοίτη του χειµάρρου Ξηριά. Μικρός τοιχογραφηµένος µεταβυζαντινός ναός, που έχει
πιθανότατα οικοδοµηθεί στη θέση παλαιοχριστιανικής βασιλικής.
Ιερός Ναός Ταξιάρχη: βρίσκεται 3 χλµ. Νότια του χωριού Άγναντη. Ερειπωµένος ναός 12ου αιώνα, από τον οποίο προέρχεται σηµαντικό µαρµάρινο
τέµπλο.
Ιερό Ησυχαστήριο Οσίου Γρηγορίου Στρογγυλής
Στο βόρειο Ευβοϊκό κόλπο απέναντι από την Ιερά Μονή της Μεταµορφώσεως Καµένων Βούρλων στο ακατοίκητο νησί Στρογγυλή υπάρχουν τα ερείπια
του ησυχαστηρίου του Οσίου Γρηγορίου του Μυροβλήτου πού έζησε τον 11ο αιώνα και ετάφη εντός του Ιερού Ναού. Στο κτιριακό συγκρότηµα
διακρίνονται σήµερα ο Ναός της Παναγίας, ο τάφος του Οσίου Γρηγορίου, τα κελιά, η είσοδος, τα πελώρια τείχη και αλλά προσκτίσµατα. Γύρω από τα
ερείπια του ησυχαστηρίου υπάρχει πλήθος θραυσµάτων κεράµων, ογκόλιθοι και πολλοί πωρόλιθοι από τα κτίρια του ησυχαστηρίου. Το µνηµείο χρήζει
ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος.

Μουσική
Στη ∆.Ε. Μώλου λειτουργεί Ωδείο, το οποίο συγχωνεύτηκε µε τον Αθλητικό Οργανισµό ∆ήµου Μώλου, τον Αθλητικό Οργανισµό ∆ήµου Καµένων
Βούρλων και το Θρόνιο Πολιτιστικό Κέντρο ∆ήµου Καµένων Βούρλων µε την επωνυµία «Οργανισµός Παιδείας, Πολιτισµού & Αθλητισµού ∆ήµου
Μώλου – Αγ. Κων/νου».

Εκδηλώσεις
∆.Ε. Μώλου
Ο συνδυασµός θάλασσας και βουνού, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αµφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισµών αλλά και η
παραθαλάσσια περιοχή µε τις ακρογιαλιές, συνθέτουν τη µοναδικότητα αυτής της περιοχής που είναι προικισµένη µε σηµαντικότατα ιστορικά µνηµεία.
Το δάσος Καλλιδρόµου είναι απρόσµενης οµορφιάς και µοναδικού κάλλους, γεµάτο από βελανιδιές, κέδρα, µαύρα πεύκα και θαλασσινά πεύκα
(καραβίδια), µε την όµορφη λίµνη στο οροπέδιο της Σουβάλας, τα πλούσια βοσκοτόπια και την απίστευτη ποικιλία βοτάνων και αρωµατικών φυτών στις
πλατανοσκέπαστες ρεµατιές του. Τα δυσπρόσιτα φαράγγια αλλά και οι βίγλες (λόφοι) συνθέτουν πανέµορφους πίνακες χρωµάτων όλες τις εποχές του
χρόνου.
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Η Μενδενίτσα είναι ένα γραφικότατο χωριό χωµένο στο πράσινο του Καλλιδρόµου µε απίστευτη θέα και ιδιαίτερο πολιτιστικό χαρακτήρα. Το
µεσαιωνικό Κάστρο του είναι ένα από τα σπουδαιότερα και πιο καλοδιατηρηµένα στο είδος του. Το διατηρητέο ∆ηµοτικό Σχολείο, ο αιωνόβιος
πλάτανος γύρω από τον οποίο συγκεντρώνονται οι παρέες, το ξωκκλήσι του Άι - Θανάση, το µοναστήρι του Αγίου Νικολάου και το γυναικείο µοναστήρι
της Αγίας Τριάδας όπου οι µοναχές του ασχολούνται µε την αγιογραφία, αποτελούν τα πιο σηµαντικά αξιοθέατα αυτού του τόπου.
Εξίσου σηµαντικά είναι: η ακρόπολη των Αλπηνών στην Ανάβρα, το φαράγγι του Λατζορέµατος και η θέα από το ύψωµα του Προφήτη Ηλία στα
Καραβίδια, καθώς και το "Μπουρβάρι", δρόµος µε πλατάνια, κισσό και νερά στην Κόµνηνα και στη Σκάρφεια ο γνωστός φάρος "Χιλιοµίλι".

Πολιτιστικές εκδηλώσεις
Μώλος: Στις τουριστικές εγκαταστάσεις της παραλίας του Μώλου, πραγµατοποιούνται κατά την διάρκεια του καλοκαιριού, µουσικές εκδηλώσεις,
θεατρικές παραστάσεις, χοροί, βιβλιοπαρουσιάσεις και εκθέσεις ζωγραφικής και αγγειοπλαστικής.
Κάστρο Πολιτισµού στη Μενδενίτσα: Συναυλίες έντεχνου ελληνικού τραγουδιού, Θέατρο, βραδιές παράδοσης και βραδιές ποίησης. Γίνονται εκθέσεις
επιτραπέζιου οίνου, κεραµικής και ζωγραφικής.
Καλλιδρόµια: Αθλητικοί αγώνες.
Γιορτή των Πυρών: ∆ιοργανώνεται στο Καλλίδροµο µέσα στο Μάιο, από τον Ορειβατικό Σύλλογο.
Τα «Καζαντζίδεια». Πρόκειται για µουσικές εκδηλώσεις που γίνονται το καλοκαίρι στο Άγιο Κωνσταντίνο προς τιµήν του Στέλιου Καζαντζίδη. Επίσης
διοργανώνονται ταυτόχρόνα και ναυτααθλητικοί ιστιοπλοικοί αγώνες της ευρύτερης περιοχής και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Σε όλα τα χωριά διεξάγονται παραδοσιακά πανηγύρια κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
Αθλητισµός

∆.Ε. Μώλου
•

Γήπεδο ποδοσφαίρου µε χλοοτάπητα.

•

Κλειστό Γυµναστήριο (κατά τη φάση συγγραφής του παρόντος κειµένου έχει συνταθχεί µελέτη και αναµένεται χρηµατοδότηση για την
ολοκλήρωσή του).

•

Γήπεδο 5 x 5.

•

Γήπεδο ποδοσφαίρου στην Κόµηνα µε φυσικό χλοοτάπητα, περίφραξη, αποδυτήρια, φωτισµό.

• Γήπεδο ποδοσφαίρου στον Άγιο Σεραφείµ.
∆.Ε. Αγίου Κωνσταντίνου
•

Κλειστό Γυµναστήριο.

•

Γήπεδο ποδοσφαίρου µε φυσικό χλοοτάπητα, περίφραξη, αποδυτήρια, φωτισµό.

•

Γήπεδο ποδοσφαίρου στην Αγνάντη.

•

Γήπεδο µπάσκετ στο Λογγό.
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∆.Ε. Καµµένων Βούρλων
•

Κλειστό Γυµναστήριο.

•

Γήπεδο ποδοσφαίρου µε φυσικό χλοοτάπητα, περίφραξη, αποδυτήρια, φωτισµό.

• Γήπεδο 5 x 5.
Μέσα µαζικής επικοινωνίας
Στην ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου, εκτός από τις αθηναϊκές εφηµερίδες, εκδίδονται και κυκλοφορούν σήµερα 14 τοπικές εφηµερίδες και 7 περιοδικά.
Ανάµεσά τους ξεχωρίζουν οι παλαιότερες, ο «Λαµιακός Τύπος» που πρωτοεκδόθηκε το 1935, ο «Εθνικός Αγών» από το 1946, το «Φως» από το 1963
και η «Πρόοδος» από το 1951.
Όσον αφορά στην τηλεόραση, πέραν των κρατικών και ιδιωτικών σταθµών πανελλήνιας εµβέλειας, στην πόλη της Λαµίας λειτουργούν και εκπέµπουν
5 τοπικοί σταθµοί. Σήµερα λειτουργούν επίσης 20 τοπικοί ραδιοφωνικοί σταθµοί γειτονικών δήµων.
Σύλλογοι (Πολιτιστικοί/Λαογραφικοί – Περιβαλλοντικοί – Μουσικοί κ.α)
1
Σύλλογος Γυναικών Αγίου Κων/νου ΚΝΗΜΙΣ
2
Μουσικός Όµιλος ΟΡΦΕΑΣ
3
Πολιτιστικός Χορευτικός Σύλλογος Αγίου Κων/νου Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ
4
Ναυτικός Όµιλος Αγίου Κων/νου
5
Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων, Ερευνητών και Προστατών της Θαλάσσης ΕΝΑΛΙΟΣ ∆ΑΦΝΟΥΝΤΑΣ
6
Περιβαλλοντικός @ Αναπτυξιακός Σύλλογος Ο ΕΠΙΚΝΗΜΙ∆ΙΟΣ ΛΟΚΡΟΣ
7
Μορφωτικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος ∆ΑΦΝΟΥΣ
8
Σύλλογος Αθλητικός Μορφωτικός Εξωραϊστικός ΣΑΜΕ ΤΟ ΡΕΓΚΙΝΙ
9
Σύλλογος Γυναικών Ρεγκινίου
10
Σύλλογος Απανταχού Ρεγκινιωτών ΣΑΡ
11
Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Μώλου
12
Σύλλογος Γονέων Γυµνασίου Μώλου
13
Μικτή Χορωδία Μώλου
14
Σύλλογος Γυναικών Καµένων Βούρλων
15
Σύλλογος Νεολαίας Μώλου
16
Εξωραϊστικός Σύλλογος Γυναικών Μώλου
17
Πολιτιστικός Σύλλογος ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ
18
Επιµορφωτικός Σύλλογος «Το Κύµα»
19
Εξωραϊστικός Σύλλογος Καρυάς «ΑΓΙΑ ΤΡΙΑ∆Α»
20
Όµιλος Παράδοσης Λαογραφίας Καµένων Βούρλων
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21
Πολιτιστικός Σύλλογος «Το Ελαφοβούνι»
22
Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων Καµένων Βούρλων «Ο Φάρος»
Αθλητικοί Σύλλογοι
1
Αθλητικός Σύλλογος ΠΗΓΑΣΟΣ
2
Αθλητικός Σύλλογος ΆΡΗΣ Αγίου Κων/νου
3
Αθλητικός όµιλος Μώλου

Τοπική Οικονοµία και Απασχόληση
Οικονοµικές Επιδόσεις Της Περιοχής
Ενδεικτικά Στοιχεία ΑΕΠ σε Επίπεδο Περιφέρειας
Η Στερεά Ελλάδα είναι η όγδοη πιο πυκνοκατοικηµένη περιοχή της Ελλάδας µε 555.623 κατοίκους το 2018. Ενώ η Λαµία είναι το διοικητικό κέντρο της
περιοχής, η πόλη της Χαλκίδας, έχει µεγαλύτερο µέγεθος πληθυσµού. Επιπλέον, η Χαλκίδα είναι ένα σηµαντικό λιµάνι και ένας σηµαντικός
βιοµηχανικός κόµβος σε περιφερειακό επίπεδο. Η περιοχή παρουσίασε µέτρια αύξηση του πληθυσµού κατά την περίοδο µετά το 2008 και αντίστοιχη
τάση στην πυκνότητα του πληθυσµού της, η οποία είναι σηµαντικά χαµηλότερη από τον εθνικό και Ευρωπαϊκό µέσο όρο. Η κατηγορία του πληθυσµού
(25-64 ετών) µε σπουδές στην τριτοβάθµια εκπαίδευση είναι 23,3%, που είναι χαµηλότερο από το εθνικό και ευρωπαϊκό µέσο όρο. Ο πληθυσµός της
περιοχής ζει κυρίως σε πόλεις.
Η Στερεά Ελλάδα φαίνεται να παράγει ένα πολύ µεγάλο µέρος του βιοµηχανικού προϊόντος της χώρας και, ως αποτέλεσµα, είναι µια από τις πιο
ανεπτυγµένες περιοχές στην Ελλάδα. Το βιοµηχανικό µερίδιο της περιοχής στο ΑΕΠ της Κεντρικής Ελλάδας είναι 38% και είναι 2 φορές πάνω από τον
εθνικό µέσο όρο, και περίπου 1,5 φορά πάνω από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο, ενώ το µερίδιο της απασχόλησης είναι επίσης υψηλό (21%).
Πίνακας 8:
∆είκτες ευηµερίας Στερεάς Ελλάδας
Περιφερειακό
επίπεδο

Εθνικό
επίπεδο

% Συµµετοχή Πρωτογενούς τοµέα στο ΑΕΠ,2016

7,7

7

% Συµµετοχή ∆ευτερογενούς τοµέα στο ΑΕΠ,2016

38,1

2

54,2

12

19,8

5

∆είκτες Ευηµερίας

% Συµµετοχή Τριτογενούς τοµέα στο ΑΕΠ,2016
% Συµµετοχή Πρωτογενούς τοµέα στην Εργασία,2015
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Εθνικός µέσος Ευρωπαϊκός µεσος
όρος
όρος

Ετήσια αλλαγή
δείκτη (%)

Αλλαγή δείκτη
σε Εθνικό
επίπεδο

189

498

1,9

10

224

153

0,7

3

69

73

-0,7

12

ΑΔΑ: 66Ν1ΩΚ1-Κ37

∆είκτες Ευηµερίας

Περιφερειακό
επίπεδο

Εθνικό
επίπεδο

% Συµµετοχή ∆ευτερογενούς τοµέα στην Εργασία, 2015

21,4

2

% Συµµετοχή Τριτογενούς τοµέα στην Εργασία,2015

58,7

13

% Συµµετοχή Πρωτογενούς τοµέα στην Εργασία,2016

0,4

9

% Συµµετοχή ∆ευτερογενούς τοµέα στην Εργασία,2016

1,8

3

% Συµµετοχή Τριτογενούς τοµέα στην Εργασία,2016

0,9

12

Εθνικός µέσος Ευρωπαϊκός µεσος
όρος
όρος

Ετήσια αλλαγή
δείκτη (%)

Αλλαγή δείκτη
σε Εθνικό
επίπεδο

185

416

0,4

4

164

99

-3,1

4

77

80

1,2

6

102

120

1,7

12

137

155

4,4

6

89

92

-2,2

11

Πηγή: Ελστάτ 2019

Με την πάροδο του χρόνου, η περιοχή γνώρισε τη συσσώρευση της υψηλότερης βιοµηχανικής συγκέντρωσης στη χώραεκτός των περιφερειακών
συνόρων της Αττικής.
Αυτό, ωστόσο, πραγµατοποιήθηκε χωρίς οργανωµένο αναπτυξιακό σχέδιο (γεγονός που αντικατοπτρίζεται σε οξέα περιβαλλοντικά προβλήµατα),
φέρνοντας στην περιοχή µεγάλο αριθµό θέσεων εργασίας αλλά όχι απαραίτητα τα εισοδήµατα που θα αντιστοιχούσαν σε αυτή τη συγκέντρωση (λόγω
µετακίνησης από την Αττική).
Η περιοχή έχει σχετικά µεγάλο πρωτογενή τοµέα όσον αφορά το ΑΕγχΠ (7%) και την απασχόληση (19%), ωστόσο, η σχετική παραγωγικότητα αυτού
του τοµέα είναι πολύ χαµηλή, αν και είναι κοντά στον εθνικό και πάνω από την Ευρωπαϊκό µέσο όρο.
Ο τριτογενής τοµέας στη Στερεά Ελλάδα έχει σχετικά ένα από τα χαµηλότερα µερίδια στο ΑΕΠ (54%) και την απασχόληση (58%) και σχετική
παραγωγικότητα στην Ελλάδα.
Η Στερεά Ελλάδα είναι πιθανώς µια µοναδική περίπτωση στην ΕΕ των 28, στο ότι το κατά πολύ υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ δεν βρίσκεται στην
πρωτεύουσα της Περιφέρειας ή σε ένα από τα µεγάλα αστικά κέντρα της, αλλά σε µια πρώην αγροτική περιοχή της (κοντά στα σύνορα της Αττικής).
Ο αγροτικός τοµέας είχε ανέκαθεν ιδιαίτερη σηµασία για την Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας, καθώς συνέβαλλε καθοριστικά στην ανάπτυξη της
τοπικής οικονοµίας. Η γεωργία είναι αναπτυγµένη κυρίως στους κάµπους και στις κοιλάδες της περιοχής. Συστηµατική γεωργική καλλιέργεια γίνεται
στην πεδιάδα του ∆οµοκού (στην παλιά λίµνη Ξυνιάδος που αποξηράνθηκε), όπου η καλλιέργεια πραγµατοποιείται µε σύγχρονα µέσα και
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επιστηµονική µέθοδο. Σηµαντική γεωργική καλλιέργεια συναντάται επίσης και στην πεδιάδα του Σπερχειού. Τα κυριότερα γεωργικά προϊόντα που
παράγονται στην εύφορη γη της Φθιώτιδας, είναι δηµητριακά, η βιοµηχανική ντοµάτα, τα όσπρια και οι πατάτες, τα λαχανικά, ενώ σηµαντική θεωρείται
και η καλλιέργεια αµπελώνων (υπολογίζονται περίπου 12.197 στρέµµατα αµπελώνων στη ΠΕ). Ακόµη, ειδικεύεται στην παραγωγή εσπεριδοειδών,
βαµβακιού(υπολογίζονται 147.895 στρέµµατα εκτάσεων παραγωγής στο νοµό), λαδιού, καθώς και κάποιων δενδρωδών καλλιεργειών, όπως οι
φιστικιές, οι αµυγδαλιές, οι καστανιές, οι κερασιές και οι ροδακινιές. Ιδιαίτερα οι αµυγδαλιές, οι καστανιές και οι φιστικιές (γνωστό το κελυφωτό φιστίκι
Φθιώτιδας), έχουν έντονη παρουσία στην ΠΕ. Επιπλέον, καλλιεργείται το ΄΄ακτινίδιο Σπερχειού΄΄, το οποίο σύµφωνα µε τις προδιαγραφές
καταχώρησης του στο Κοινοτικό Μητρώο Προϊόντων ΠΟΠ (Προϊόντα Προστατευόµενης Ονοµασίας) µπορεί να καλλιεργείται αποκλειστικά στα
διοικητικά όρια του νοµού, παρέχοντας σηµαντικό συγκριτικό πλεονέκτηµα για την προώθησή του, τόσο στην ελληνική, όσο και στη διεθνή αγορά,
έναντι άλλην οµοειδών προϊόντων.
Εκτός από τη γεωργία, οι κάτοικοι της περιοχής δραστηριοποιούνται και στην κτηνοτροφία. Η κτηνοτροφία διαδραµατίζει δευτερεύοντα µα σπουδαίο
ρόλο στην Φθιωτική οικονοµία. Οι κύριες µορφές άσκησης της κτηνοτροφίας είναι η εκτατική, που αφορά κυρίως ποιµενική προβατοτροφία, που είναι
συγκεντρωµένη περισσότερο στις ορεινές περιοχές της Φθιώτιδας και αφορά την εκτροφή µικρών ζώων (αιγοπρόβατα) και η εντατική - ενσταβλισµένη
κτηνοτροφία, που αφορά κυρίως τα πουλερικά, τους χοίρους (περίπου 58 εκµεταλλεύσεις χοιρινών στο νοµό) και τις αγελάδες (περίπου 332
εκµεταλλεύσεις βοοειδών στο νοµό). Έτσι, η Φθιώτιδα ειδικεύεται στην παραγωγή αιγοπρόβειου κρέατος και γάλακτος (υπολογίζονται περίπου
260.000 τόνοι γάλακτος ετησίως).
Αρκετά ανεπτυγµένη είναι επίσης και η αλιεία στα παράλια της ΠΕ Φθιώτιδος. Ακριβώς λόγω του µεγάλου µήκους των ακτών της και της ειδικής της
µορφολογίας της, η περιοχή παρουσιάζει σηµαντική ανάπτυξη και πολλές παραπέρα δυνατότητες στον τοµέα της αλιείας. Τρεις µάλιστα είναι οι κύριες
αλιευτικές δραστηριότητες του νοµού: η αλιεία ανοιχτής θαλάσσης, οι θαλάσσιες ιχθυοκαλλιέργειες, οι οποίες ευνοούνται λόγω των φυσικών συνθηκών
(υπήνεµοι κόλποι, ρεύµατα που δηµιουργούν καλή οξυγόνωση) και οι ιχθυοκαλλιέργειες εσωτερικών υδάτων. Υπολογίζεται ότι η αλιεία ασκείται στη
Φθιώτιδα από 435 περίπου αλιευτικά σκάφη και οι απασχολούµενοι στην θαλάσσια αλιεία φτάνουν τους 815. Τα βασικότερα µάλιστα αλιευόµενα είδη
στις θαλάσσιες περιοχές του νοµού είναι οι κέφαλοι, οι µπακαλιάροι, οι τσιπούρες, οι καραβίδες, τα στρείδια, τα φαγκριά, οι γλώσσες, τα λαβράκια και
άλλα. Ορισµένα από τα είδη αυτά παράγονται και στις Μονάδες Υδατοκαλλιέργειας και τους Ιχθυογενετικούς Σταθµούς της περιοχής, όπου
υπολογίζεται ότι παράγονται περίπου 5.000 κιλά ψαριών και οστράκων κάθε χρόνο. Στο νοµό Φθιώτιδας υπάρχουν 15 περίπου µονάδες παραγωγής
ψαριών, ενώ δεν διαθέτει µονάδες παραγωγής οστράκων.
Τέλος, η µελισσοκοµία, η οποία αποτελεί ένα από τους σηµαντικότερους κλάδους της πρωτογενούς παραγωγής για τη χώρα µας, είναι ιδιαίτερα
διαδεδοµένη στις περισσότερες περιοχής της Φθιώτιδας, καθώς παράγει περίπου 754.650 κιλά ετησίως, σύµφωνα µε στοιχεία του Μελισσοκοµικού
Κέντρου Στερεάς Ελλάδας. Συµπερασµατικά λοιπόν, η συνεισφορά του πρωτογενούς τοµέα στη διατήρηση της κοινωνικής και οικονοµικής ζωής της
Περιφερειακής Ενότητας της Φθιώτιδας είναι σηµαντική και για το λόγο αυτό είναι ζωτικής σηµασίας να ληφθούν ορισµένα ενισχυτικά µέτρα, ώστε να
συνεχίζει να αποτελεί βασική πηγή εισοδήµατος και απασχόλησης για τους κατοίκους της Φθιώτιδας.

Οικονοµικά Ενεργός Πληθυσµός – Απασχόληση – Ανεργία
Οικονοµικά ενεργός πληθυσµός
Ο οικονοµικά ενεργός πληθυσµός του ∆ήµου Καµένων Βούρλων της απογραφής της ΕΣΥΕ το έτος 2011 ανήλθε σε 4.479. Παρόλ’ αυτά, ο οικονοµικά
µη ενεργός πληθυσµός, ανέρχεται σε 7.611 και υπερέχει του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού κατά 3.132 ατόµων.
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Σύµφωνα µε τα στοιχεία της απογραφής της ΕΣΥΕ για το έτος 2011 και την κλαδική διάρθρωση του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού, για το ∆ήµο
Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου διαπιστώνεται ότι το µεγαλύτερο ποσοστό αυτού, εντοπίζεται στον κλάδο της γεωργίας – κτηνοτροφία – θήρα –
δασοκοµεία, αλιεία (34,1%), στο κλάδο των κατασκευών (11,29), στο κλάδο του χονδρικού και λιανικού εµπορίου,
εµπορίου επισκευών αυτοκινήτων, οχηµάτων,
µοτοσυκλετών και ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης (9,14%) και στον κλάδο των ξενοδοχείων και εστιατορίων (8,70%).
Η κλαδική διάρθρωση του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού του ∆ήµου Καµένων Βούρλων φαίνεται ότι συµπίπτει µε την αντίστοιχη της Περιφερειακής
Ενότητας Φθιώτιδας, και δεν συµπίπτει µε αυτή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της χώρας. Για τη Περιφερειακή Ενότητα και την Περιφέρεια
υπερτερεί ο κλάδος της γεωργίας, κτηνοτροφίας
κτηνοτροφίας, θήρας και δασοκοµίας και αλιείας, ενώ για το σύνολο της χώρας,
χώρας ο κλάδος του χονδρικού-λιανικού
εµπορίου.
Σχήµα 4:
Οικονοµικά ενεργός πληθυσµός ∆. Καµένων Βούρλων, Π.Ε. Φθιώτιδας, Περιφέρειας Στ. Ελλάδας και χώρας ανά οικονοµικό
τοµέα παραγωγής
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Πρωτογενής Τοµέας
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Ελλάδας
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∆ευτερογενής Τοµέας

∆. Μώλου Αγ.Κων/νου

Τριτογενής Τοµέας

Πηγή: Απογραφή ΕΣΥΕ 2011, Ιδία επεξεργασία
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Πίνακας 9:

Κατανοµή οικονοµικά ενεργού πληθυσµού κατά οµάδες κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας (2011)
Περιφέρειας Στ.
Ελλάδας

Π.Ε. Φθιώτιδας

∆. Καµένων
Βούρλων

Σύνολο

175.972

49.322

3.655

ΓΕΩΡΓΙΑ, ∆ΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

30.495

10.389

1.023

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

14.186

3.665

341

ΧΟΝ∆ΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

27.546

7.557

572

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

8.088

2.094

124

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

11.568

2.937

401

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

3.469

835

60

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

15.183

4.758

287

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

12.214

3.871

170

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

7.726

2.496

94

45.497

10.720

583

Οµάδες Κλάδων Οικονοµικής ∆ραστηριότητας

ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑ∆ΟΙ
Πηγή: Απογραφή ΕΣΥΕ 2011

Οικονοµική Εξειδίκευση
Ο συντελεστής χωροθέτησης (LocationQuotient) µετράει τη σχετική συγκέντρωση ενός κλάδου σε µια περιοχή σε σύγκριση µε τη συγκέντρωση
απασχόλησης του ίδιου κλάδου σε επίπεδο χώρας. Συντελεστές µεγαλύτεροι της µονάδας υποδηλώνουν σχετική συγκέντρωση ενός κλάδου
από τη µέση εθνική δηλ. εξειδίκευση. Κατά συνέπεια κλάδος µε εξειδίκευση θεωρείται βασικός ή κλάδος εξαγωγικής βάσης του οποίου το
πλεόνασµα της παραγωγής εξάγεται προς την υπόλοιπη χώρα και το εξωτερικό. Η εξειδίκευση της τοπικής οικονοµίας της Περιφερειακής
Ενότητας γίνεται σαφής από τους συντελεστές χωροθέτησης που παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. Η οικονοµία της περιοχής
εµφανίζει µια µικρού βαθµού εξειδίκευση στον κλάδο της γεωργίας κτηνοτροφίας και αλιείας, στον κατασκευαστικό κλάδο και λίγο µικρότερη
στους τριτογενείς κλάδους της δηµόσιας διοίκησης, υγείας και εκπαίδευσης. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι συντελεστές υπολογίζονται µε
βάση την απασχόληση στον τόπο κατοικίας (από την απογραφή του πληθυσµού). Έτσι, στις περιπτώσεις που ο τόπος κατοικίας των
απασχολούµενων σε ένα κλάδο είναι άλλος από αυτόν της εργασίας τους, οι συντελεστές είναι υποτιµηµένοι. Στη περίπτωση της Στερεάς
Ελλάδας για παράδειγµα, επειδή παρατηρούνται πολύ έντονες µετακινήσεις κατοικίας-εργασίας απασχολούµενων στη µεταποίηση µεταξύ
Αττικής (κατοικία) και όµορών της περιοχών της Στερεάς Ελλάδας, ο αντίστοιχος συντελεστής είναι υποτιµηµένος.
Πίνακας 10: Συντελεστές εξειδίκευσης της τοπικής οικονοµίας ανά κλάδο σε επίπεδο Περιφέρειας και Περιφερειακής Ενότητας
54/211

ΑΔΑ: 66Ν1ΩΚ1-Κ37

Οµάδες Κλάδων Οικονοµικής ∆ραστηριότητας

Συντελεστές Εξειδίκευσης
Περιφέρεια Στ.
Π.Ε. Φθιώτιδας
Ελλάδας

Γεωργία κτηνοτροφία θήρα και δασοκοµία, αλιεία

1,51

2,04

Ορυχεία και λατοµεία

2,61

2,89

Μεταποιητικές βιοµηχανίες

1,10

0,72

Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος φυσικού αερίου και νερού

1,20

0,76

Κατασκευές

1,05

0,94

Χονδρικό και λιανικό εµπόριο επισκευή αυτοκινήτων οχηµάτων
µοτοσυκλετών και ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης

0,83

0,72

Ξενοδοχεία και εστιατόρια

0,76

0,64

Μεταφορές αποθήκευση και επικοινωνίες

0,87

0,84

Ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί, διαχείριση ακίνητης περιουσίας

0,73

0,72

∆ηµόσια διοίκηση και άµυνα. Υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση

0,91

0,98

Εκπαίδευση

0,87

0,98

Υγεία και κοινωνική µέριµνα

0,69

0,69

Λοιπές υπηρεσίες

0,68

0,64

Απογραφή ΕΣΥΕ 2011, Ιδία Επεξεργασία

Ανεργία
Η άνεργοι για το ∆ήµο Καµένων Βούρλων το 2011ήταν 824 άτοµα,σύµφωνα µε τα στοιχεία της απογραφής. Σηµειώνεται ότι η ανεργία στη τόσο
στο ∆ήµο, όσο και στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και τη χώρα έχει αυξηθεί κατά πολύ σε σχέση µε
τα στοιχεία του 2011.Η εξέλιξη της ανεργίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα τελευταία δύο χρόνια παρουσιάζει µία αξιοσηµείωτη
µεταβολή από το τελευταίο τρίµηνο του 2013 έως το δεύτερο τρίµηνο του 2014 καθώς κατά το διάστηµα αυτό µειώθηκε το ποσοστό κατά 3
ολόκληρες ποσοστιαίες µονάδες. Σύµφωνα µε τις τριµηνιαίες εκθέσεις Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ο δείκτης ανεργίας για το
2013 έφτασε να είναι µέχρι και 29,1% σε αντίθεση µε το 2014 όπου η ανεργία κυµάνθηκε σε ποσοστά γύρω στο 27,0%, φτάνοντας το τρίµηνο
του 2015 να είναι 26,4%. Στο ίδια περίπου επίπεδα εκτιµάται πως θα κυµανθεί ο δείκτης ανεργίας και για το δεύτερο τρίµηνο του 2015, για το
διάστηµα δηλαδή πριν εκδηλωθούν τα τελευταία γεγονότα στη χώρα σε οικονοµικό επίπεδο
Ο οικονοµικά ενεργός πληθυσµός στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανέρχεται το πρώτο τρίµηνο του 2013 σε 234,8 χιλ. άτοµα εκ των οποίων
οι 169,1 χιλ. είναι απασχολούµενοι (ποσοστό 72%) σύµφωνα µε προσωρινή εκτίµηση της ΕΛΣΤΑΤ. Σύµφωνα µε τη Eurostat ο οικονοµικά
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ενεργός το 2014 είναι 232,8 χιλ. άτοµα. Η εξέλιξη του ενεργού πληθυσµού κατά την περίοδο 2000-2013 δεν παρουσιάζεται αξιοσηµείωτες
µεταβολές.
Η ανεργία για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανήλθε σε ποσοστό 7,98% τον Ιανουάριου του 2015 ενώ σε χρονικό διάστηµα ενός έτους ,τον
Ιανουάριο του 2016, παρατηρούµε την µείωσή της, σε αντίστοιχο ποσοστό της τάξεως του 7,56%. Τον Ιανουάριο του 2017, παρατηρούµε
αύξηση της ανεργίας στο 7,79% ενώ τον Ιανουάριο του 2018 µία µικρή µείωση των ανέργων της Περιφέρειας σε ποσοστό 7,72%. Το 2019 το
ποσοστό ανέρχεται στο 8,09%.
Σχήµα 5: Η εξέλιξη της ανεργίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (2015-2019)
Ανεργία Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (2015-2019)
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Ιανουάριος 2015

Ιανουάριος 2016

Ιανουάριος 2017

Ιανουάριος 2018

Ιανουάριος 2019

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ίδια Επεξεργασία

Ως προς την εγγεγραµµένη ανεργία στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας το 2019 ανέρχεται σε ποσοστό 4,65% (40.406) επί του συνόλου της
χώρας (869.330). Το ποσοστό των εγγεγραµµένων µακροχρόνια ανέργων στην Περιφέρεια ανέρχεται σε ποσοστό 53,39%, 8η θέση σε σχέση
µε τις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας. Στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας ανέρχεται σε ποσοστό 27,58% (11.145) επί του συνόλου
της Περιφέρειας (40.406).

Παραγωγικές ∆ραστηριότητες
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Πρωτογενής Τοµέας
Ο πρωτογενής τοµέας της περιοχής του ∆ήµου Καµένων Βούρλων είναι ιδιαίτερα δυναµικός αφού συνδυάζει επιδοτούµενες ετήσιες
καλλιέργειες (βαµβάκι, σιτηρά, ρύζι) µε δενδροειδείς καλλιέργειες.Το διαµορφούµενο δε οικογενειακό εισόδηµα του αγροτικού πληθυσµού, στα
πλαίσια του ∆ήµου, µέχρι σήµερα αποτελούσε µεγάλο ποσοστό της ετήσιας κατανάλωσης του πληθυσµού του ∆ήµου καθώς και της
επένδυσης σε διαµερίσµατα (κατοικίες).
Στο ∆ήµο Καµένων Βούρλων, στον πρωτογενή τοµέα (σύµφωνα µε την ετήσια απογραφή του 2011) απασχολείται το 34,47% των
απασχολουµένων, ποσοστό µεγαλύτερο από το αντίστοιχο του Νοµού Φθιώτιδας (31%), της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (24%) και της
Χώρας (14%). Από τα στοιχεία της απογραφή προκύπτει επίσης ότι το µεγαλύτερο ποσοστό απασχολουµένων του πρωτογενή τοµέα στο
σύνολο του ∆ήµου, προέρχεται από την ∆ηµοτικήΕνότητα του Μώλου.

Φυτική παραγωγή
Ο συνολικός αριθµός εκµεταλλεύσεων µε χρησιµοποιούµενη γεωργική γη στο ∆ήµο Καµένων Βούρλων είναι 2.197 εκµεταλλεύσεις (10% των
εκµεταλλεύσεων του Νοµού) µε µέση έκταση ανά εκµετάλλευση 48,63 στρ. όταν σε επίπεδο Νοµού το αντίστοιχο ποσοστό είναι 52,93 στρ., σε
επίπεδο Περιφέρειας 44,20 στρ. και σε επίπεδο χώρας 44,16 στρ.
Πίνακας 11: Κατανοµή χρησιµοποιούµενων γεωργικών εκτάσεων και εκµεταλλεύσεων σε στρέµµατα στο ∆ήµο Καµένων Βούρλων
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

ΕΚΤΑΣΕΙΣ (στρ.)

∆.Ε. ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

450

17.226,0

∆.Ε. ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ

574

32.198,7

∆.Ε. ΜΩΛΟΥ

1173

50.168,7

∆ΗΜΟΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ

2.197

99.593,4

Πηγή: Απογραφή ΕΣΥΕ 2011

Ως προς την κατανοµή της χρησιµοποιούµενης γεωργικής έκτασης κατά είδος καλλιέργειας, σε επίπεδο ∆ήµο Καµένων Βούρλων οι ετήσιες
καλλιέργειες είναι αυτές που καταλαµβάνουν το µεγαλύτερο ποσοστό της γεωργικής έκτασης, µε ποσοστό 53,77% και ακολουθούν οι
δενδρώδεις καλλιέργειες µε ποσοστό 42%, τα µόνιµα λιβάδια και οι βοσκότοποι µε ποσοστό 0,71% και τα αµπέλια και σταφιδάµπελα µε
ποσοστό 1,70%.
Πίνακας 12: Εκτάσεις κατά είδος καλλιέργειας (σε %)
Ετήσιες
Καλλιέργεις

∆ενδρώδεις
Καλλιέργειες

Αµπελια &
Σταφιδάµπελα

Λιβάδεια &
Βοσκότοποι

Λοιπές
Εκτάσεις

∆.Ε. Αγίου Κωνσταντίνου

48.72%

46.90%

0.69%

1.32%

2.37%

∆.Ε. Καµένων Βούρλων

69.86%

26.30%

0.35%

0.66%

2.83%

Χώρος
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∆.Ε. Μώλου

43.17%

52.34%

1.00%

2.68%

0.81%

∆ήµος Καµένων Βούρλων

53.77%

42.00%

0.71%

1.70%

1.82%

Π.Ε. Φθιώτιδας

66.90%

26.10%

0.30%

4.80%

1.80%

Στερεά Ελλάδα

54.50%

26.50%

1.80%

13.60%

3.70%

Σύνολο Χώρας

52.20%

25.20%

2.70%

16.90%

2.90%

Πηγή: Απογραφή ΕΣΥΕ 2011, Ιδία Επέξεργασία

Ζωική παραγωγή
Η κτηνοτροφική δραστηριότητα είναι σχετικά αξιόλογη στο σύνολο, σχεδόν, των ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων του ∆ήµου Καµένων Βούρλων,
κυρίως η εκτροφή, αιγοπροβάτων και πουλερικών. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας του 2010 Γεωργικών
και Κτηνοτροφικών Εκµεταλλεύσεων (Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας έτους 1999-2000) στο ∆ήµο Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου
εκτρέφονται κατά προσέγγιση :
6.000 κεφάλια προβατοειδών, 3,32% σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας.
18.200 κεφάλια αιγών, 15,95% σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας.
1.800 κεφάλια χοίρων, 1,66% σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας.
6.000 κεφάλια κουνελιών, 18,21% σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας.
15.000 κεφάλια πουλερικών, 2,73% σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας.
Σε επίπεδο ∆ηµοτικών Ενοτήτων αξιόλογη κτηνοτροφική δραστηριότητα εµφανίζεται κυρίως στις ∆.Ε. Μώλου και Καµένων Βούρλων.
Οργανωτικά, ο αγροτικός τοµέας του ∆ήµου Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου, εκτός από τις υποστηρικτικές υπηρεσίες της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
ενισχύεται και από τη δράση ισχυρών τοπικών συνεταιριστικών οργανώσεων, καθώς στο ∆ήµο εδρεύουν:
Συµπερασµατικά, ο πρωτογενής τοµέας, διαχρονικά, εµφανίζει φθίνουσα πορεία τόσο ως προς το προϊόν (εισόδηµα), όσο και ως προς την
απασχόληση, χωρίς βέβαια οι επιδόσεις του να διαφέρουν ιδιαίτερα σε σχέση µε τις µέσες ελληνικές, γεγονός που δείχνει ότι ο τοµέας
αντιµετωπίζει τα «κοινά» ελληνικά διαρθρωτικά προβλήµατα.
Επιπρόσθετα, η έξοδος από την απασχόληση του πρωτογενή τοµέα φαίνεται να είναι ταχύτερη από τη µείωση της συµµετοχής του στη
σύνθεση του τοπικού ΑΕΠ, αντανακλώντας πιθανά αναπτυξιακά αδιέξοδα του τοµέα. Εντούτοις, ο αγροτικός τοµέας του ∆ήµου Καµένων
Βούρλων παρουσιάζει δυναµικά χαρακτηριστικά µε προοπτική βελτίωση της παραγωγικότητάς του, εφόσον ορθολογικοποιηθεί η παραγωγή
προς τις νέες κατευθύνσεις που κινούνται τόσο η εθνική αγορά όσο και η Ε.Ε., µε επίκεντρο της βιολογική γεωργία και τα ελεγχόµενα ποιοτικά
τυποποιηµένα τρόφιµα.
∆ευτερογενής Τοµέας
Κατά τη περίοδο 2011 ο οικονοµικά ενεργός πληθυσµός του δευτερογενή τοµέα, σε επίπεδο ∆ήµου Καµένων Βούρλων ανέρχεται σε 17,89%,
στο ίδιο ποσοστό είναι σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας (19%) ενώ σε επίπεδο Περιφέρειας και χώρας 25% και 22% αντίστοιχα.
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Ο ∆ήµος Καµένων Βούρλων δεν χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη ανάπτυξη του δευτερογενούς τοµέα. Οι πλέον δυναµικοί κλάδοι του, µε
περιορισµένη ωστόσο παρουσία στην κλίµακα του ∆ήµου, είναι αυτοί του χονδρικού εµπορίου, των κατασκευών και της µεταποίησης
αγροτικών προϊόντων. Στον ευρύτερο χώρο του ∆ήµου και κατά µήκος του νέου αυτοκινητοδρόµου ΠΑΘΕ εντοπίζονται µονάδες µεταποίησης
ελαιοκοµικών προϊόντων, συνεργεία αυτοκινήτων, επαγγελµατικά εργαστήρια και ορισµένες µονάδες εµπορίας δοµικών υλικών.
∆εδοµένου του τουριστικού ενδιαφέροντος του ∆ήµου και του γεγονότος ότι δεν εντοπίζεται κάποια ιδιαίτερη δυναµική του δευτερογενούς
τοµέα, θα πρέπει να δοθεί έµφαση σε προσελκύσεις επενδύσεων και δικτύωσης της τοπικής οικονοµίας σύµφωνα µε τον τουριστικό χαρακτήρα
της ευρύτερης περιοχής. Η αναβάθµιση του οικιστικού ιστού και η τόνωση γενικά της οικονοµικής ανάπτυξης θα µπορούσε να βασιστεί σε
µικρές µεταποιητικές µονάδες καθώς και σε µονάδες αποθήκευσης χονδρεµπορίου και έκθεσης διάθεσης υλικών και προϊόντων αναγκαίων για
τη στήριξη του υφιστάµενου παραγωγικού ιστού, δηλαδή, κατασκευή και προµήθεια εξοπλισµού παραθεριστικής κατοικίας, υποστήριξη
δραστηριοτήτων τουρισµού και αναψυχής, καθετοποίηση της τοπικής παραγωγής µε την εντός περιοχής µεταποίηση και τυποποίηση
αγροτοδιατροφικών προϊόντων και προώθηση των τοπικά παραγόµενων προϊόντων για κατανάλωση από τουρίστες και παραθεριστές.
Τριτογενής Τοµέας
Σύµφωνα µε την απογραφή του 2011, ο οικονοµικά ενεργός πληθυσµός του ∆ήµου Καµένων Βούρλων στον τριτογενή τοµέα παραγωγής,
ανήλθε σε 38,69% ποσοστό λίγο χαµηλότερο µε αυτό της Π.Ε. Φθιώτιδας που είναι 44%, λίγο µικρότερο από αυτό της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας που είναι 45% και σαφώς µικρότερο από αυτό της χώρας όπου είναι 59%. Κατά κλάδο δραστηριότητας του τριτογενή τοµέα, το
µεγαλύτερο ποσοστό του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού στην Π.Ε. Φθιώτιδας εντοπίζεται στους κλάδους του Λιανικού εµπορίου (9,14% του
συνόλου των επιχειρήσεων και 18,67% των επιχειρήσεων του τριτογενούς τοµέα),των Ξενοδοχείων και Εστιατορίων (8,70% του συνόλου των
επιχειρήσεων και 17,77% των επιχειρήσεων του τριτογενούς τοµέα), και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. (4,37% του συνόλου των επιχειρήσεων και
8,92% των επιχειρήσεων του τριτογενούς τοµέα).
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Σχήµα 6:

Ποσοστιαία κατανοµή οικονοµικά ενεργού πληθυσµού του ∆. Καµένων Βούρλων ανά κλάδο δραστηριότητας του τριτογενή τοµέα
παραγωγής (2011)
1,92
6,27
18,67

6,24
8,92
8,45

17,77
6,35

Χονδρικό & λιανκό εμπόριο
Ξενοδοχεία & εστιατόρια
Μεταφορές αποθήκευση και επικοινωνίες
Ενδιάμεση χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, διαχείριση ακίνητης περιουσίας
Δημόσια Διοίκηση και άμυνα. Υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση
Εκπαίδευση
Υγεία και κοινωνική μέριμνα
Λοιπές υπηρεσίες

Πηγή: Απογραφή ΕΣΥΕ 2011

Η διάρθρωση του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού στους κλάδους δραστηριότητας του τριτογενή τοµέα παραγωγής του ∆ήµου Καµένων
Βούρλων δεν διαφέρει σηµαντικά από αυτήν της Π.Ε. Φθιώτιδας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της χώρας.
χώρας Όπως προκύπτει και από
προηγούµενες παραγράφους, το µεγαλύτερο ποσοστό του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού και για τις τρεις ανωτέρω γεωγραφικές περιοχές
εντοπίζεται στον κλάδο του χονδρικού και λιανικού εµπορίου και κατά δεύτερο λόγο για την Περιφέρεια και το Περιφερειακή Ενότητα στον
κλάδο της δηµόσιας διοίκησης, ενώ για τη χώρα στον κλάδο των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών.

Τουρισµός
Στην περιοχή του ∆ήµου λειτουργούν 68 ξενοδοχειακές µονάδες, οι οποίες έχουν καταταγεί στις κατηγορίες από Α΄ έως Γ΄ και διαθέτουν 1356
δωµάτια και 2.624 κλίνες. Εξ αυτών οι 14 µονάδες είναι ετήσιας και οι 54 εποχικής λειτουργίας. Επίσης, η πόλη των Καµένων Βούρλων διαθέτει
1 ξενοδοχείο 5 αστέρων, το οποίο και λειτουργεί όλες τις ηµέρες του χρόνου.
Το κυρίως ξενοδοχειακό δυναµικό συµπληρώνεται µε 3 κάµπινγκ και 5 κατασκηνώσεις.
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Πίνακας 13: Ξενοδοχειακή υποδοµή ∆.Ε. Καµένων Βούρλων

1

AEGLI

*

KAM.ΒΟΥΡΛΑ

17

32

2

ALEXANDROS

*

KAM.ΒΟΥΡΛΑ

23

45

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ATTIKI
DIONYSSOS
DODONI
ELITE
GEORGIA
HELEANA
LIDA
MARVI
MATINA
MINOS
NIOVE
OURANIA
PAGONION
RIZOS
THALIA
TRIKALA
TYMPHRISTOS
ACROPOLE
AKTI
ALMA
ANASTASSIA
ANNA-CHRISTINA
ANESIS
ANGELA
ANTONIOS
ARTEMIS
ASTERIA
AVRA
BOUCAS
CECIL
CHLOE
DAFNI
DELLIS
DIANNA
DIMITRA
EFSTATHIOU
FOTINI
HARAVGHI

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**

KAM.ΒΟΥΡΛΑ
KAM.ΒΟΥΡΛΑ
KAM.ΒΟΥΡΛΑ
KAM.ΒΟΥΡΛΑ
KAM.ΒΟΥΡΛΑ
KAM.ΒΟΥΡΛΑ
KAM.ΒΟΥΡΛΑ
KAM.ΒΟΥΡΛΑ
KAM.ΒΟΥΡΛΑ
KAM.ΒΟΥΡΛΑ
KAM.ΒΟΥΡΛΑ
KAM.ΒΟΥΡΛΑ
KAM.ΒΟΥΡΛΑ
KAM.ΒΟΥΡΛΑ
KAM.ΒΟΥΡΛΑ
KAM.ΒΟΥΡΛΑ
KAM.ΒΟΥΡΛΑ
KAM.ΒΟΥΡΛΑ
KAM.ΒΟΥΡΛΑ
KAM.ΒΟΥΡΛΑ
KAM.ΒΟΥΡΛΑ
KAM.ΒΟΥΡΛΑ
KAM.ΒΟΥΡΛΑ
KAM.ΒΟΥΡΛΑ
KAM.ΒΟΥΡΛΑ
KAM.ΒΟΥΡΛΑ
KAM.ΒΟΥΡΛΑ
KAM.ΒΟΥΡΛΑ
KAM.ΒΟΥΡΛΑ
KAM.ΒΟΥΡΛΑ
KAM.ΒΟΥΡΛΑ
KAM.ΒΟΥΡΛΑ
KAM.ΒΟΥΡΛΑ
KAM.ΒΟΥΡΛΑ
KAM.ΒΟΥΡΛΑ
KAM.ΒΟΥΡΛΑ
KAM.ΒΟΥΡΛΑ
KAM.ΒΟΥΡΛΑ

27
10
13
14
13
10
22
19
12
9
10
19
13
10
14
13
20
27
19
21
14
14
11
18
12
13
14
22
21
18
23
10
15
15
10
17
13
14

51
20
26
24
23
18
39
37
24
17
19
38
24
20
27
25
36
52
35
40
25
27
22
35
24
26
25
43
38
35
40
18
28
28
18
34
25
28
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6-9

5-10
7-10
4-10
4-10
4-10
6-9
7-9
4-10
6-10
6-10
5-10
4-9
6-10
5-10
7-9
6-9
1-12
4-10
1-12
4-10
6-9
6-9
6-9
6-9
6-9
1-12
4-10
6-10
1-12
6-9
6-9
4-10
4-10
5-10
6-9
4-10
7-9

√

√
√

√

√

√

√
√
√

√
√

√

√

IAMATIKA
ΛΟΥΤΡΑ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΑΘΛΟΠΑΙ∆ΙΕΣ

ΚΛΙΝΕΣ

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ

∆ΩΜ.

ΠΑΡΚΙΝΓΚ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΙΣΙΝΑ

ΚΑΤ.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΤΓΙΑΣ

A/A
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41
42
43
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

HERMES
ION
IPHIGENEIA
KYPREOS
LOULA
MORFI
NADIA
NANA
NEON ASTRON
NOUFARA
PANTHEON
PARNASSOS
PERSEPHONI
POSSIDONION
REGINA
RITSA
SONIA
VIOLETTA
KTIMA KARASSOU

**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
***
***

61
62

SISSY
GALINI

***
*****

KAM.ΒΟΥΡΛΑ
KAM.ΒΟΥΡΛΑ
KAM.ΒΟΥΡΛΑ
KAM.ΒΟΥΡΛΑ
KAM.ΒΟΥΡΛΑ
KAM.ΒΟΥΡΛΑ
KAM.ΒΟΥΡΛΑ
KAM.ΒΟΥΡΛΑ
KAM.ΒΟΥΡΛΑ
KAM.ΒΟΥΡΛΑ
KAM.ΒΟΥΡΛΑ
KAM.ΒΟΥΡΛΑ
KAM.ΒΟΥΡΛΑ
KAM.ΒΟΥΡΛΑ
KAM.ΒΟΥΡΛΑ
KAM.ΒΟΥΡΛΑ
KAM.ΒΟΥΡΛΑ
KAM.ΒΟΥΡΛΑ
ΠΑΡΑΛΙΑ
ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ
KAM.ΒΟΥΡΛΑ
KAM.ΒΟΥΡΛΑ

12
13
12
10
24
12
16
12
21
19
29
13
25
12
16
16
21
37
6

26
25
24
20
47
22
29
22
40
34
53
26
50
24
30
30
35
70
18

5-10

102
172

190
368

4-10
1-12

4-9
1-12
6-9
6-10
5-9
1-12
4-10
6-9
6-10
7-9
6-10
5-10
6-10
6-10
5-10
4-10
1-12

√

√

√

√
√

√

√

√

√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√

Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδος 2010, Ιδία Επεξεργασία

Πίνακας 14: Ξενοδοχειακή υποδοµή ∆.Ε. Αγίου Κωνσταντίνου

*

ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ

13

24

1-12

√

AMPHITRYON

**

ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ

26

42

1-12

√

ASTIR
OLGA
ELPIDA

**
**
***

ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ

31
16
15

58
34
30

1-12
1-12
1-12

√
√

1

POULIA

2
3
4
5

Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδος 2010, Ιδία Επεξεργασία
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ΑΘΛΟΠΑΙ∆ΙΕΣ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΣΥΝΕ∆. ΚΕΝΡΟ

ΚΛΙΝΕΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ

∆ΩΜ.

ΠΑΡΚΙΝΓΚ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΙΣΙΝΑ

ΚΑΤ.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΤΓΙΑΣ

A/A
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ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΛΕΙΤΟΥΤΓΙΑΣ

Ξε
νο
δο
χει
ακ
ή
υπ
οδ
οµ
ή
∆.
Ε.
Μ
ώλ
ου

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΑΘΛΟΠΑΙ∆ΙΕΣ

ΚΛΙΝΕΣ

ΣΥΝΕ∆. ΚΕΝΡΟ

∆ΩΜ.

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΑΡΚΙΝΓΚ

ΚΑΤ.

ΠΙΣΙΝΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

Πίν
ακ
ας
15:

A

2

VILLA ZOE

A’

ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ

20

50

1-12

GELEGENIS
NIKOLAOS

B’

ΜΕΝ∆ΕΝΙΤΣΑ

6

12

1-12

√

Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδος 2010, Ιδία Επεξεργασία
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Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδος 2010, Ιδία Επεξεργασία

Σε ό,τι αφορά στην απασχόληση, στο ∆ήµο Καµένων Βούρλων ένα µεγάλο ποσοστό του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού της περιοχής
ασχολείται µε την κατηγορία ξενοδοχεία – εστιατόρια.
Ο ∆ήµος παρουσιάζει τα παρακάτω σηµεία ενδιαφέροντος που αποτελούν πόρους ή λειτουργούν ως πόλοι επισκεψιµότητας και τουριστικής
δραστηριότητας:
Θερµαλισµός: τα Καµένα Βούρλα, λόγω των Ιαµατικών Πηγών, είναι ένας από τους διασηµότερους τουριστικούς προορισµούς ενώ αποτελούν
το µεγαλύτερο και πληρέστερο τουριστικό θέρετρο της Κεντρικής Ελλάδας. Οι θεραπευτικές ιδιότητες των πηγών είναι γνωστές για πολλούς
αιώνες. Η περιεκτικότητα σε ραδόνιο είναι µοναδική και ανώτερη των περισσότερων Ευρωπαϊκών πηγών µε θεραπευτικές ιδιότητες.
Λιµάνι Αγίου Κων/νου: Αποτελεί σηµαντικό λιµάνι για τις Σποράδες (Σκιάθος, Σκόπελος, Αλόννησος, Σκύρος) αλλά και την Βόρεια Εύβοια,
καθώς συνδέεται µε τον Άγιο Γεώργιο και την Λίµνη Ευβοίας.
Προσπελασιµότητα: Ο ∆ήµος αποτελεί κοµβικό σηµείο του εθνικού οδικού δικτύου Αθήνας-Θεσσαλονίκης.
Τουρισµός: Οι τουριστικές υποδοµές είναι αξιόλογες. Υπάρχει µεγάλος αριθµός ξενοδοχειακών µονάδων και εστιατορίων σε όλο το ∆ήµο.
Επίσης, στα Καµένα Βούρλα υπάρχει το δεύτερο µεγαλύτερο κάπινγκ της Ελλάδας, που φιλοξενεί χιλιάδες τουριστών κάθε καλοκαίρι.
Αθλητική υποδοµή: Η πόλη διαθέτει γήπεδα ποδοσφαίρου και µπάσκετ.
Οινοτουρισµός: Η περιοχή έχει παράδοση στο καλό κρασί. Στην περιφερειακή ενότητα Φθιώτιδας η οινική δραστηριότητα είναι εντονότερη στην
περιοχή του Μώλου, όπου δραστηριοποιείται και ∆ίκτυο Συνεργασίας.
Τέλος, την τουριστική και γενική προσφορά της περιοχής συµπληρώνουν τα µνηµεία του ∆ήµου.
Οι αφίξεις των τουριστών στο σύνολο του Νοµού, έχει αυξηθεί κατά 9,4% περίπου, παρά τις ετήσιες διακυµάνσεις, όπως φαίνεται και στα
σχήµατα που ακολουθούν. Σε επίπεδο Περιφέρειας και χώρας, η µεταβολή των αφίξεων είναι επίσης θετική, αν και η αύξηση αυτή είναι
µεγαλύτερη από την αντίστοιχη του Νοµού (13,35% και 11,87% αντίστοιχα). Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι ετήσιες µεταβολές των αφίξεων στο
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Νοµό είναι µεγάλες και ότι η πορεία των αφίξεων διαχρονικά ακολουθεί αντίθετη πορεία από αυτήν της Περιφέρειας και της χώρας. Οι
επισκέπτες του ∆ήµου αφορούν κατά βάση σε Έλληνες και ένα µικρό ποσοστό, σε αλλοδαπούς επισκέπτες.
Σε σχετική έρευνα για λογαριασµό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας γίνεται αναφορά ότι από απόψεως ζητήσεως, εκτός από την εσωτερική
αγορά, η ∆υτική Ευρώπη είναι και θα παραµείνει κατά πολύ η πιο σηµαντική και ενδιαφέρουσα αγορά για την περιοχή. Υπογραµµίζεται ότι η
πόλη δεν είναι ένα αγαθό συνήθους κατανάλωσης. Η πιθανή ποικιλία και ο πλούτος της προσφοράς της µπορεί να δηµιουργήσει έλξη
επισκεπτών, οι οποίοι υποκινούνται από πολλά και διαφορετικά κίνητρα.
Σε επίπεδο ανταγωνισµού, ο ∆ήµοςΚαµένων Βούρλων συναγωνίζεται, σε όλα τα επίπεδα, άλλες περιοχές είτε από την περιοχή της Ανατολικής
Φθιώτιδας, είτε από την Βόρεια Εύβοια είτε και από όµορους νοµούς που διαθέτουν αναπτυγµένους και αναγνωρισµένους τουριστικούς
πόρους.

Αναπτυξιακή Φυσιογνωµία του ∆ήµου Καµένων Βούρλων
Η γεωπολιτική θέση του ∆ήµου Καµένων Βούρλων δηµιουργεί πολλαπλά αναπτυξιακά οφέλη, αφού βρίσκεται «εντός» των διευρωπαϊκών και
διαπεριφερειακών αξόνων και αποτελεί χώρο εκκίνησης πολλαπλών διόδων επικοινωνίας προς την κεντρική – δυτική Ελλάδα, τα δύο µεγάλα
αστικά κέντρα της χώρας, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά και προς σηµαντικούς τουριστικούς προορισµούς της χώρας (Σποράδες, Βόρεια
Εύβοια).
Η θέση αυτή, έχει εξασφαλίσει µέχρι σήµερα τη συµµετοχή της περιοχής στο βασικό άξονα ανάπτυξης και διεθνούς επικοινωνίας της χώρας,
ταυτιζόµενο µε τον οδικό άξονα ΠΑΘΕ, ενώ λόγω της εγγύτητας µε την πρωτεύουσα, η ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου έχει αναδειχθεί σε
περιοχή υποδοχής αναπτυξιακών πολιτικών και υποδοµών. Ο χωροταξικός σχεδιασµός και οι µεγάλες µεταφορικές υποδοµές, που
αναφέρονται στον εκσυγχρονισµό της διεθνούς σιδηροδροµικής γραµµής και του σταθµού της Λαµίας καθώς και στους οδικούς άξονες
προσπέλασης της Πάτρας και των Ιωαννίνων – Ηγουµενίτσας, που αποτελούν πύλες προς τη ∆υτική και Κεντρική Μεσόγειο και τη Νότια
Ευρώπη ενισχύουν εντυπωσιακά τη θέση του ∆ήµου στην προγραµµατική και ολοκληρώνουν «θετικά» την ένταξή του στο διαπεριφερειακό και
διεθνή χώρο.
Από τον πρωτογενή τοµέα, η γεωργία, η κτηνοτροφία και η αλιεία απασχολεί το µεγαλύτερο µέρος των απασχολουµένων στον τοµέα αυτό στο
δήµο. Ο πρωτογενής τοµέας της περιοχής του ∆ήµου Καµένων Βούρλων χαρακτηρίζεται δυναµικός.
Ο δευτερογενής τοµέας δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα ανεπτυγµένες τις δραστηριότητες εκείνες που συγκαταλέγονται στον τοµέα της δεύτερης
µεταποίησης, την εµπορία και επισκευή αυτοκινήτων, τις κατασκευές και τις βιοµηχανίες τροφίµων.
Ιδιαίτερα ανεπτυγµένος είναι ο τριτογενής τοµέας µε τις δραστηριότητες αναψυχής (ξενοδοχεία-εστιατόρια) να συγκεντρώνουν τα µεγαλύτερα
ποσοστά απασχόλησης.
Η γενική εικόνα της τοπικής οικονοµίας υποδηλώνει µία οικονοµία µε συγκριτικά µικρά µεγέθη επιχειρήσεων, διάρθρωση η οποία «διευκολύνει»
την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας, αφού οι επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν αυξηµένα προβλήµατα στην άντληση κεφαλαίων και στην
αφοµοίωση της καινοτοµίας.
Ο ∆ήµος Καµένων Βούρλων, διαµέσου της αξιοποίησης των δυνατών του σηµείων και συγκριτικών του πλεονεκτηµάτων όπως είναι η
τουριστική του δυναµική, η κοµβική του θέση στα δίκτυα µεταφορών και το συνεχώς βελτιούµενο µορφωτικό επίπεδο του πληθυσµού, µπορεί
να ενισχύσει δράσεις για την ανάπτυξη υπηρεσιών υψηλού τουριστικού επιπέδου καθώς και γενικότερα επενδυτικές δραστηριότητες
διασύνδεσης δευτερογενούς – τριτογενούς τοµέα µόνιµες και όχι ευκαιριακές. Επιπλέον, οι ειδικές µορφές τουρισµού και ιδιαίτερα ο ιαµατικός
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τουρισµός αποτελεί µία ελκυστική εναλλακτική προοπτική για την ανάπτυξη του ∆ήµου που µπορεί να αποτελέσει σηµαντική πηγή οικονοµικής
και κοινωνικής ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής.
Οι αρχαιολογικοί χώροι όπως το «Ασκληπιείο του ∆αφνούντος» που βρέθηκε στον Άγιο Κωνσταντίνο, τα πολιτιστικά τοπία διεθνούς
σηµασίας του ∆ήµου και οι ιαµατικές πηγές των Καµένων Βούρλων εξασφαλίζουν στο ∆ήµο Καµένων Βούρλων ιδιαίτερη ταυτότητα και
αναγνωρισιµότητα σε πολιτιστικό επίπεδο.

Περιγραφή του Εσωτερικού Περιβάλλοντος του ∆ήµου Καµένων Βούρλων και των Νοµικών του Προσώπων
Ο ∆ήµος Καµένων Βούρλων είναι ∆ήµος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που συστάθηκε µε το Πρόγραµµα Καλλικράτης από τη συνένωση
των ∆ήµων Αγίου Κωνσταντίνου, Καµένων Βούρλων και Μώλου. Βρίσκεται στη νότια πλευρά του Μαλιακού κόλπου και δίπλα στην Ε.Ο.
Αθηνών-Λαµίας, σε απόσταση περίπου 160 χλµ. από την Αθήνα. Έδρα του δήµου είναι τα Καµένα Βούρλα, όπου βρίσκονται οι οµώνυµες
ιαµατικές πηγές.
Ο σηµερινός ∆ήµος όπως, διαµορφώθηκε ιστορικά, λειτουργεί τόσο ως πλοηγός όσο και ως κωπηλάτης της οικονοµίας σε αντίθεση µε την
πανευρωπαϊκή πραγµατικότητα που προσδιορίζεται από ένα ∆ήµο-στρατηγείο, ένα ∆ήµο που σχεδιάζει δηµοτικές πολιτικές, δηµιουργώντας
όλες εκείνες τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την οικονοµική ευηµερία και την κοινωνική δικαιοσύνη. Οι δύο θεµελιώδεις συνιστώσες της
αποστολής του ∆ήµου είναι η κοινωνική διάσταση και η οικονοµική ευηµερία. Αυτό το δίπτυχο καθορίζει ευρύτερα και τη στρατηγική
αναµόρφωσης της Ελληνικής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και εκφράζεται επιχειρησιακά µέσω της επανίδρυσής της.
Αντικείµενο της παραγράφου αυτής, αποτελεί η ολοκληρωµένη και εµπεριστατωµένη διάγνωση της υφιστάµενης κατάστασης του ∆ήµου
Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου ως προς τον τρόπο διοίκησης και το βαθµό ανταπόκρισης του στις απαιτήσεις του κοινωνικο-οικονοµικού
περιβάλλοντος, σε σχέση µε:
Τους στρατηγικούς στόχους του Υπουργείου Εσωτερικών όπως αυτοί καταγράφονται, µέσα από την ανάλυση των απαιτήσεων για τη σύνταξη
επιχειρησιακών σχεδίων.
Τις εναλλακτικές στρατηγικές που έχει αναπτύξει η Κυβέρνηση, προκειµένου να αποφύγει τους διαφαινόµενους κινδύνους και να εκµεταλλευτεί
αποτελεσµατικότερα τα δυνατά σηµεία και τις αναδυόµενες ευκαιρίες κατά την 4η Προγραµµατική Περίοδο Αναφοράς.
Την εσωτερική δυναµική του ∆ήµου Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου (που καθορίζεται από το επίπεδο λειτουργικής ικανότητας και το βαθµό
επάρκειας των υποστηρικτικών µηχανισµών – Έµψυχο ∆υναµικό, Πόροι, Οργάνωση, Συστήµατα Πληροφορικής και Επικοινωνιών) και την
δοµηµένη αποτύπωση και ανάλυση των υποδοµών, αναγκών και τάσεων στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Τις επιρροές που δέχεται από τη δοµή του περιβάλλοντος δραστηριοποίησής του, δοµή που προσδιορίζεται από παράγοντες ευρείας κλίµακας
– πολιτικοί, θεσµικοί, οικονοµικοί, κοινωνικοί και κυρίως τεχνολογικοί – και από τις δυνάµεις που ασκούνται στο άµεσο περιβάλλον της –
από τους πολίτες, τους εργαζόµενους στην περιοχή, τους συνεργαζόµενους, τους ανταγωνιστικούς Φορείς, κ.λ.π.
Στην ιστορική εξέλιξη της δηµόσιας διοίκησης ποικίλες δηµόσιες πολιτικές έχουν σχεδιαστεί και εφαρµοστεί για την βελτίωσή της. Ωστόσο παρά
τα όποια θετικά βήµατα που µπορούν να καταγραφούν, η τεκµηριωµένη ανάλυση αναδεικνύει το έλλειµµα διοίκησης το οποίο διαχέεται σε όλα
τα επιµέρους υποσυστήµατα της Ελληνικής Κοινωνίας. Όπως σε όλο το φάσµα της Ελληνικής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στις αρχές του 21ου αιώνα
έτσι και ο ∆ήµος Καµένων Βούρλων συνεχίζει να χαρακτηρίζεται από τις ευρύτερα γνωστές αδυναµίες:
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Απουσία στρατηγικής δράσης.
Αδύναµη διαχείριση των δηµόσιων πόρων.
Ενδείξεις δοµικής και διοικητικής αδυναµίας.
Νοµικισµός.
Οργανωτικές επικαλύψεις.
Απουσία ορθολογικής σχεδίασης εσωτερικού οργανισµού.
Πρακτική συνέπεια της πραγµατικότητας αυτής είναι το κόστος των παραγόµενων αποτελεσµάτων των δηµόσιων υπηρεσιών να υπολείπονται
του οφέλους. Σχετική µελέτη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας συµπεραίνει την αναντιστοιχία µεταξύ εισροών-εκροών εις βάρος των
εισροών. Συνοπτικά θα µπορούσε να τονισθεί ότι η οργάνωση και η λειτουργία της Ελληνικής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης υπονοµεύουν την ανάπτυξη
και εµποδίζουν την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας.

Οργάνωση και Συνεργασίες
Οργάνωση
Ο ∆ήµος Καµένων Βούρλων λειτουργεί, όπως κάθε ∆ήµος της Ελλάδας, µε βάση το Νόµο Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης αριθ. 3852, ΦΕΚ 87 / 07-06-2010.
Οι δήµοι και οι περιφέρειες συγκροτούν τον πρώτο και δεύτερο βαθµό τοπικής αυτοδιοίκησης και ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας
αποτελούν θεµελιώδη θεσµό του δηµόσιου βίου των Ελλήνων, όπως αυτός κατοχυρώνεται από τις διατάξεις του άρθρου 102 του Συντάγµατος
και του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονοµίας που κυρώθηκε µε το ν. 1850/1989 (ΦΕΚ 144 Α΄). Οι Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις
συγκροτούνται ως ενιαίες µονάδες για τις αποκεντρωµένες υπηρεσίες του κράτους και ασκούν γενική αποφασιστική αρµοδιότητα στις κρατικές
υποθέσεις της περιφέρειάς τους, σύµφωνα µε το άρθρο 101 του Συντάγµατος.
Τονίζεται εξ’ αρχής ότι η οργάνωση και το νέο οργανόγραµµα του ∆ήµου είναι σε φάση διαµόρφωσης και αναµένεται σύντοµα.
Ο ∆ήµος διοικείται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, την Οικονοµική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την Εκτελεστική Επιτροπή και το
∆ήµαρχο. Οι αρµοδιότητες των οργάνων αυτών ορίζονται από τις κείµενες διατάξεις (Ν.3852/2010).
Όργανα διοίκησης, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων και των Τοπικών Κοινοτήτων του ∆ήµου είναι, σύµφωνα
µε τις κείµενες διατάξεις, το Συµβούλιο και ο Πρόεδρος του συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας ή το Συµβούλιο και ο Πρόεδρος του
συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας (ή ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας) αντίστοιχα. Οι αρµοδιότητες των οργάνων αυτών ορίζονται
από τις κείµενες διατάξεις.
Το ∆ήµαρχο επικουρούν οι Αντιδήµαρχοι που ορίζει ο ∆ήµαρχος και στους οποίους µεταβιβάζει την άσκηση αρµοδιοτήτων καθ΄ ύλην (π.χ
άσκηση εποπτείας συγκεκριµένων δηµοτικών υπηρεσιών) και κατά τόπο (εποπτεία αποκεντρωµένων υπηρεσιών και ζητηµάτων που αφορούν
συγκεκριµένες ∆ηµοτικές ενότητες).
Οι αποκεντρωµένες υπηρεσίες στις έδρες των ∆ηµοτικών ενοτήτων εποπτεύονται συνολικά από τον αντίστοιχο Αντιδήµαρχο που ορίζεται
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Κάθε αποκεντρωµένη υπηρεσία υπάγεται διοικητικά και ακολουθεί κατά την άσκηση των θεµατικών
αρµοδιοτήτων της, τις οδηγίες και κατευθύνσεις της αντίστοιχης υπερκείµενης θεµατικής διοικητικής ενότητας.
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Όλες οι υπηρεσίες του ∆ήµου συνεργάζονται κατά το σχεδιασµό και την παρακολούθηση εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, των
ετησίων προγραµµάτων και γενικά των προγραµµάτων δράσης του ∆ήµου.
Όλες οι κεντρικές υπηρεσίες του ∆ήµου συνεργάζονται µε τα αποκεντρωµένα Γραφεία ∆ιοικητικών θεµάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη
προκειµένου αυτά (α) να ενηµερώνουν και να πληροφορούν τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών
υποθέσεων σχετικών µε τις κεντρικές δηµοτικές υπηρεσίες, (β) να παραλαµβάνουν αιτήσεις πολιτών για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους από
τις κεντρικές υπηρεσίες και να διαβιβάζουν πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρµόδια για την διεκπεραίωσή τους
δηµοτική υπηρεσία και (γ) να παραλαµβάνουν από τις αρµόδιες κεντρικές υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί από τους πολίτες
και να µεριµνούν για την παράδοσή τους στους πολίτες.
Ο ∆ήµαρχος δύναται να συγκαλεί περιοδικά ή κατά περίπτωση Συντονιστικά Συµβούλια στα οποία µετέχουν µε εκπροσώπους τους το σύνολο
ή µέρος (ανάλογα µε οµοιογενή θεµατικά αντικείµενα) των υπηρεσιών του ∆ήµου. Παράλληλα, και για την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας
και απόδοσης του έργου του ∆ήµου, είναι δυνατός ο ορισµός, µε απόφαση του ∆ηµάρχου :
(α) Μόνιµων ή κατά περίπτωση διατµηµατικών επιτροπών ή οµάδων εργασίας για την επεξεργασία ζητηµάτων που αφορούν περισσότερες
διοικητικές ενότητες του ∆ήµου.
(β) Οµάδων διοίκησης έργου ή προγράµµατος.
(γ) Συντονιστών (projectmanagers) για την εκτέλεση έργων ή προγραµµάτων µε αξιοποίηση προσωπικού και από διάφορες διοικητικές
ενότητες.
(δ) Υπαλλήλων – συνδέσµων µεταξύ διοικητικών ενοτήτων µε ισχυρή αλληλεξάρτηση.
∆ηµοτικές κοινότητες - Τοπικές κοινότητες – Όργανα
1. Τα Όργανα της δηµοτικής κοινότητας είναι:
α) Το συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας.
β) Ο πρόεδρος του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας.
2. Όργανα της τοπικής κοινότητας είναι:
α) το συµβούλιο της τοπικής κοινότητας,
β) ο πρόεδρος του συµβουλίου της τοπικής κοινότητας,
γ) ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας, προκειµένου για τοπικές κοινότητες µέχρι τριακόσιους (300) κατοίκους.
Σχέσεις δήµων και περιφερειών
Μεταξύ των δύο βαθµών τοπικής αυτοδιοίκησης δεν υφίστανται σχέσεις ελέγχου και ιεραρχίας, αλλά συνεργασίας και συναλληλίας, οι οποίες
αναπτύσσονται βάσει του νόµου, κοινών συµφωνιών, καθώς και µε το συντονισµό κοινών δράσεων.
Αρµοδιότητες του ∆ηµάρχου
Ο ∆ήµαρχος προασπίζει τα τοπικά συµφέροντα, κατευθύνει τις δράσεις του ∆ήµου 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.
Ειδικότερα, ο ∆ήµαρχος:
α) Εκπροσωπεί το ∆ήµο στα δικαστήρια και σε κάθε δηµόσια αρχή.
β) Εκτελεί τις αποφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου, της οικονοµικής και της επιτροπής ποιότητας ζωής. H µη εκτέλεση των αποφάσεων αυτών
συνιστά σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος.
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γ) Ορίζει τους αντιδηµάρχους, συγκαλεί και προεδρεύει της εκτελεστικής επιτροπής και συντονίζει την υλοποίηση των αποφάσεών της.
δ) Είναι προϊστάµενος των υπηρεσιών του ∆ήµου. Ως προϊστάµενος όλου του προσωπικού του ∆ήµου εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι
σχετικές διατάξεις για το διορισµό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές µεταβολές και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου.
ε) Συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την
αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου.
στ) Υπογράφει τις συµβάσεις που συνάπτει ο δήµος.
ζ) Εκδίδει τις άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρµοδιότητες του ∆ήµου.
η) Εκδίδει πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δηµοτών, καθώς και τις βεβαιώσεις µόνιµης κατοικίας.
θ) Συνιστά οµάδες εργασίας και οµάδες διοίκησης έργου από µέλη του δηµοτικού συµβουλίου, υπαλλήλους του ∆ήµου, υπαλλήλους του
δηµόσιου τοµέα ή ιδιώτες
για τη µελέτη και επεξεργασία θεµάτων του ∆ήµου, καθορίζοντας τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους.
2. Όταν δηµιουργείται άµεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άµεση ζηµία των δηµοτικών συµφερόντων από την αναβολή λήψης
απόφασης, ο ∆ήµαρχος µπορεί
να αποφασίσει για θέµατα που ανήκουν στην αρµοδιότητα της οικονοµικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής.
Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόµενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής.
3. Σε περίπτωση όπου τα ιδιωτικά συµφέροντα του δηµάρχου ή συγγενή του έως το δεύτερο βαθµό εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας συγκρούονται µε
τα συµφέροντα του ∆ήµου, ο ∆ήµαρχος υποχρεούται να απέχει και τα αντίστοιχα καθήκοντα ασκεί Αντιδήµαρχος ή σύµβουλος του επιτυχόντος
συνδυασµού που ορίζεται από το δηµοτικό συµβούλιο. Η µη τήρηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρή πειθαρχική παράβαση
καθήκοντος.
4. Στις περιπτώσεις που ο ∆ήµαρχος εκτελεί αποφάσεις σύµφωνα µε τη ρύθµιση του εδαφίου β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος, δεν υπέχει
αστική, ποινική και πειθαρχική ευθύνη, εφόσον αυτές δεν έχουν ακυρωθεί, ανακληθεί ή ανασταλεί.
5. Ο ∆ήµαρχος δεν θεωρείται υπόλογος κατά την έννοια του άρθρου 25 του π.δ. 774/1980 (ΦΕΚ 189 Α΄), όπως ισχύει, και σε βάρος του
επιτρέπεται καταλογισµός
µόνο για δόλο ή βαριά αµέλεια.
6. Οι ρυθµίσεις των παραγράφων 4 και 5 ισχύουν και για τους αντιδηµάρχους όταν σε αυτούς ανατίθεται η άσκηση αρµοδιοτήτων του
δηµάρχου.
Υποχρεώσεις ∆ηµάρχου, Αντιδηµάρχου και µελών επιτροπών
1. Ο ∆ήµαρχος, ο Αντιδήµαρχος και τα µέλη της οικονοµικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους θα πρέπει:
α) να εκπληρώνουν ευσυνείδητα τις υποχρεώσεις τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους µε γνώµονα την εξυπηρέτηση του δηµοσίου
συµφέροντος,
β) να σέβονται και να διασφαλίζουν τα δικαιώµατα των πολιτών και να µεριµνούν για την καθολική εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς
το δήµο χωρίς διακρίσεις
σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου ή του κοινού συµφέροντος,
γ) να δηλώνουν κάθε προσωπικό συµφέρον (ιδιοκτησιακό ή οικογενειακό) που έχουν σε σχέση µε θέµατα του ∆ήµου,
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δ) να ενθαρρύνουν και να προωθούν κάθε µέτρο που προάγει τη διαφάνεια και την καταπολέµηση της διαφθοράς στο πλαίσιο άσκησης των
καθηκόντων τους και λειτουργίας του ∆ήµου.
2. Με ευθύνη των δηµοτικών συµβουλίων σε κάθε δήµο:
α) καταρτίζονται κώδικες δεοντολογίας για τους αιρετούς εκπροσώπους τους εντός εξαµήνου από τη δηµοσίευση της απόφασης του Υπουργού
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης του άρθρου21 παρ. 3 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α΄),
β) διασφαλίζεται ότι οι κώδικες δεοντολογίας διανέµονται στους αιρετούς εκπροσώπους, τις κεντρικές αρχές, άλλους ενδιαφερόµενους φορείς
και στο κοινό, χρησιµοποιώντας κάθε πρόσφορο µέσο, συµπεριλαµβανοµένων και των τεχνολογιών της πληροφορικής και επικοινωνίας.
3. Ο ∆ήµαρχος και ο Αντιδήµαρχος υποχρεούνται να απαντούν εγγράφως ή προφορικώς, στα ερωτήµατα που τους υποβάλλουν τα µέλη του
δηµοτικού συµβουλίου µέσα σε ένα (1) µήνα.
4. Ο ∆ήµαρχος, ο Αντιδήµαρχος και τα µέλη της οικονοµικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής είναι υποχρεωµένοι να υποβάλλουν
την ετήσια δήλωση
για την περιουσιακή τους κατάσταση σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και να τη δηµοσιοποιούν µε ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.
5. Ο ∆ήµαρχος και ο Αντιδήµαρχος δεν επιτρέπεται να απουσιάσουν περισσότερο από τριάντα (30) ηµέρες συνολικά κάθε χρόνο, χωρίς άδεια
του δηµοτικού συµβουλίου. H απουσία αυτή µπορεί να παρατείνεται για εξαιρετικούς λόγους, έως τρεις (3) µήνες, µε άδεια του συµβουλίου.
6. Ο ∆ήµαρχος και ο Αντιδήµαρχος είναι υποχρεωµένοι να κατοικούν στο δήµο.
∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Οι Κεντρικές Υπηρεσίες είναι εγκατεστηµένες στην έδρα του ∆ήµου και περιλαµβάνουν τις παρακάτω οργανικές µονάδες οµαδοποιηµένες σε
ενότητες συναφούς σκοπού και αντικειµένου :
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΟ
1.Γενικός Γραµµατέας
2. Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου
3. Γραφείο Επικοινωνίας και ∆ηµοσίων Σχέσεων
4. Νοµική Υπηρεσία (επίπεδο γραφείου)
5. Αυτοτελές Γραφείο ∆ιοικητικής Βοήθειας
6. Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ∆ήµου
7. Αυτοτελές Τµήµα ∆ηµοτικής Αστυνοµίας
8. Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης, Τεχνολογιών Πληροφορικής, Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και ∆ιαφάνειας
9. Αυτοτελές Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου
10. Αυτοτελές Τµήµα Πολιτικής Προστασίας
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
1. Αυτοτελές Τµήµα Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής που περιλαµβάνει ειδικότερα τα γραφεία:
α) Γραφείο Περιβάλλοντος
β) Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
γ) Γραφείο Συντήρησης Πρασίνου
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δ) Γραφείο Κίνησης και συντήρησης οχηµάτων
2. Αυτοτελές Τµήµα Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης που περιλαµβάνει ειδικότερα τα γραφεία:
α) Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής
β) Γραφείο Αλιείας
γ) Γραφείο Αδειοδοτήσεων, Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων και Λαϊκών Αγορών
δ) Γραφείο Απασχόλησης και Τουρισµού
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Αυτοτελές Τµήµα Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριµνας που περιλαµβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:
α) Γραφείο Παιδικού Σταθµού Καµένων Βούρλων
β) Γραφείο Παιδικού Σταθµού Μώλου (αποκεντρωµένη)
γ) Γραφείο Παιδικού Σταθµού Αγίου Κωνσταντίνου (αποκεντρωµένη)
δ) Γραφείο Κ.Α.Π.Η.
ε) Γραφείο Βοήθεια στο Σπίτι
στ) Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικής Ισότητας των Φύλων
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
1. Αυτοτελές Τµήµα ∆ιοικητικών Υπηρεσιών που περιλαµβάνει ειδικότερα τα γραφεία:
α) Γραφείο ∆ηµοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου
β) Γραφείο Ανθρώπινου ∆υναµικού και ∆ιοικητικής Μέριµνας
γ) Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της ∆ηµόσιας Υγείας
δ) Γραφείο Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Πολιτισµού
2. Αυτοτελές Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών που περιλαµβάνει ειδικότερα τα γραφεία:
α) Γραφείο Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου
β) Γραφείο Προµηθειών
γ) Γραφείο Εσόδων, Περιουσίας και Ταµείου
Αυτοτελές Τµήµα ΚΕΠ
4. Αυτοτελές Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών που περιλαµβάνει ειδικότερα τα γραφεία:
α) Γραφείο Πολεοδοµίας
β) Γραφείο Τεχνικών Έργων και Συγκοινωνιών
γ) Γραφείο Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων και Ενέργειας
δ) Γραφείο Ύδρευσης - Αποχέτευσης, Άρδευσης
∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Οι Αποκεντρωµένες Υπηρεσίες του ∆ήµου είναι εγκατεστηµένες στην έδρα δηµοτικών ενοτήτων, εξυπηρετούν τις δηµοτικές / τοπικές
κοινότητες της ενότητας και περιλαµβάνουν υπηρεσίες οι οποίες υπάγονται διοικητικά στα αντίστοιχα Τµήµατα των Κεντρικών Υπηρεσιών του
∆ήµου.
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ Ε∆ΡΑ ΜΩΛΟ
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1. Γραφείο ΚΕΠ.
2. Γραφείο Συντήρησης Υποδοµών
3. Γραφείο ∆ιοικητικών Θεµάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη
4. Γραφείο Οικονοµικών Θεµάτων
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ Ε∆ΡΑ ΑΓΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
1. Γραφείο ΚΕΠ.
2. Γραφείο Συντήρησης Υποδοµών
3. Γραφείο ∆ιοικητικών Θεµάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη
4. Γραφείο Οικονοµικών Θεµάτων
Οι συνεχείς µεταβολές στο κοινωνικό και οικονοµικό περιβάλλον, που επέρχονται διαχρονικά, είναι πολλές και ποικίλουν ανά θεµατικό τοµέα.
Εµφανίζονται νέες κοινωνικοοικονοµικές δοµές και νέες µορφές διαχείρισης των υποθέσεων, επιφέροντας νέους τρόπους επικοινωνίας και
διάδρασης µεταξύ των πολιτών, των επιχειρήσεων και της δηµόσιας διοίκησης.

Σχήµα 7:

Οργανόγραµµα των υπηρεσιών του ∆ήµου Καµένων Βούρλων
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Πηγή: Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας ∆ήµου, Ιδία Επεξεργασία

Τονίζεται εξ’ αρχής ότι η οργάνωση και το νέο οργανόγραµµα του ∆ήµου είναι σε φάση διαµόρφωσης.
Στο νέο τρόπο οργάνωσης του ∆ήµου η αναδιάρθρωση όλων των δραστηριοτήτων επιφέρει βελτιώσεις στην εσωτερική λειτουργία του και
στους τοµείς διοίκησης, επικοινωνίας και συνεργασίας µε τα φυσικά και τα νοµικά πρόσωπα που αποτελούν το ευρύτερο περιβάλλον δράσης
του. Ειδικότερα, οι βελτιώσεις αφορούν στην εσωτερική οργάνωση και λειτουργία µε άξονες αφενός την διαφανή και αποτελεσµατική διαχείριση
των διαθέσιµων πόρων και αφετέρου την ταξινόµηση και διαχείριση των αναγκαίων πληροφοριών για την διαµόρφωση ενός πολιτοκεντρικού
περιβάλλοντος άµεσης και ευέλικτης επικοινωνίας και συνεργασίας.
Νοµικά Πρόσωπα του ∆ήµου Καµένων Βούρλων
Για να µπορέσει ο ∆ήµος να εξασκήσει τις αρµοδιότητες που απορρέουν από τις σχετικές νοµοθετικές διατάξεις και να πετύχει τους
γενικότερους κοινωνικούς στόχους που έχει, έχει δηµιουργήσει νοµικά πρόσωπα µέσω των οποίων επιδιώκει:
73/211

ΑΔΑ: 66Ν1ΩΚ1-Κ37

Την οργάνωση, το συντονισµό και τη διαχείριση όλων των διάσπαρτων υφιστάµενων δραστηριοτήτων αλλά και την ανάπτυξη νέων στους
τοµείς τουρισµού, πολιτισµού, αθλητισµού, και κοινωνικής πρόνοιας.
Την ανάπτυξη και προβολή νέων εναλλακτικών µορφών τουρισµού, που σε συνδυασµό µε τα έθιµα, τα πολιτιστικά δρώµενα και τις εκδηλώσεις
µαζικού αθλητισµού να προβάλουν την περιοχή και να διαφοροποιήσουν τις υπηρεσίες που παρέχονται µέχρι σήµερα.
Να δηµιουργήσει διαύλους καθηµερινής ενηµέρωσης και επικοινωνίας των δηµοτών, να οργανώσει εκπαιδευτικά προγράµµατα και
προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης για τους νέους, τους ανέργους, τις γυναίκες, τα ΑµΕΑ και άλλες πληθυσµιακές οµάδες που
αντιµετωπίζουν προβλήµατα ένταξης στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία ευρύτερα.
Να µπορέσει να αξιοποιήσει πόρους και κονδύλια των εθνικών - περιφερειακών αναπτυξιακών προγραµµάτων και των προγραµµάτων και
πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Να εκπονήσει πάσης φύσεως µελέτες στηρίζοντας την αναπτυξιακή προσπάθεια
Πίνακας 17: Νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου του ∆ήµου Καµένων Βούρλων
A/A

Επωνυµία

Έτος Σύστασης Νοµική Μορφή

Όργανα

Σκοπός

1

Σχολική Επιτροπή
∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης
∆ήµου Καµένων
Βούρλων

2011

ΝΠ∆∆

Το νέο Νοµικό Πρόσωπο θα διοικείται από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από εννέα (9) µέλη, ως εξής:
− Τρείς (3) ∆ηµοτικούς Συµβούλους της πλειοψηφίας
− ∆ύο (2) ∆ηµοτικούς Συµβούλους της
µειοψηφίας
− Τρεις (2) διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των
σχολικών µονάδων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
− Ένα (1) εκπροσώπους των υφιστάµενων συλλόγων γονέων,
νέων, κατά προτεραιότητα µεγέθους σχολικής µονάδας
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
− Ένα (1) εκπροσώπους των µαθητικών Κοινοτήτων της
Β/βάθµιας εκπαίδευσης.
Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, όταν
συζητούνται θέµατα τα οποία αφορούν συγκεκριµένη σχολική
µονάδα, θα καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής µονάδας, ο
οποίος θα συµµετέχει µε δικαιώµα ψήφου.
Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου να
ακολουθεί τη θητεία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και λήγει µε
την εγκατάσταση του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

∆ιαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται
για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των
αντίστοιχων σχολείων (θέρµανσης, φωτισµού,
ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς
αναλώσιµων
υλικών
κ.λπ.),
αµοιβή
καθαριστριών, εκτέλεση έργων για την επισκευή
και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και
του κάθε είδους εξοπλισµού τους, εισήγηση προς
τις αντίστοιχες διευθύνσεις ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης για τον εφοδιασµό από τον
Οργανισµό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων
σχολείων µε έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από
το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων µε βιβλία για τις αντίστοιχες
σχολικές βιβλιοθήκες, διαχείριση των εσόδων
από την ενδεχόµενη εκµετάλλευση των σχολικών
κυλικείων, καθώς και λήψη κάθε άλλου µέτρου
που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της
διοικητικής λειτουργίας των σχολικών µονάδων,
ή των αρµοδιοτήτων που δίνονται κάθε φορά από
διάταξη νόµου.

2

Οργανισµός παιδείας,
πολιτισµού, και
αθλητισµού ∆ήµου
Καµένων Βούρλων

2011

ΝΠ∆∆

Το νέο Νοµικό Πρόσωπο θα διοικείται από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από εννέα(9)
µέλη, ως εξής:
1. τον εκάστοτε ∆ήµαρχο, ως Πρόεδρο (όταν προτείνεται,

Οργάνωση και λειτουργία των κάτωθι υπηρεσιών
µε γνώµονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των
αναγκών των κατοίκων:
α. Τοµέας παιδείας στον οποίο περιλαµβάνεται,
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A/A

3

Επωνυµία

Σχολική Επιτροπή
Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης ∆ήµου
Καµένων Βούρλων

Έτος Σύστασης Νοµική Μορφή

2011

ΝΠ∆∆

Όργανα

Σκοπός

προαιρετικό), ή
2. Τρεις (3) ∆ηµοτικούς Συµβούλους της πλειοψηφίας,
3. ∆ύο (2) ∆ηµοτικούς Συµβούλους της µειοψηφία (έναν
της µείζονος και έναν της ελάσσονος µειοψηφίας).
4. Τρεις (3) δηµότες που είναι χρήστες των υπηρεσιών του
νοµικού προσώπου.
5. Ένας (1) δηµότης που κατέχει ανάλογη επαγγελµατική
εµπειρία και τις απαραίτητες γνώσεις που συνάδουν µε το
σκοπό του Ν.Π.∆.∆.
Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Ν.Π.∆.∆. ακολουθεί τη δηµοτική περίοδο και λήγει µε τη λήξη
αυτής και την εκλογή νέου διοικητικού συµβουλίου.

ιδίως:
− λειτουργία κέντρου δηµιουργικής απασχόλησης
παιδιών,
− λειτουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής,
− λειτουργία σχολής χορού, ζωγραφικής,
γλυπτικής,
− λειτουργία ωδείου,
− λειτουργία φιλαρµονικής
- λειτουργία βιβλιοθήκης,
β.
Τοµέας
Πολιτισµού
στον
οποίο
περιλαµβάνεται,
ιδίως:
− λειτουργία πολιτιστικού και πνευµατικού
κέντρου,
− λειτουργία µουσείου,
− λειτουργία πινακοθήκης,
− λειτουργία κινηµατογράφου και θεάτρου,
−
διοργάνωση
συναυλιών,
θεατρικών
παραστάσεων
και
άλλων
πολιτιστικών
εκδηλώσεων.
− προστασία µουσείων, µνηµείων, σπηλαίων,
καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων
της περιοχής
και των εγκαταστάσεων αυτών.
− προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε
εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύµφωνα
µε την κείµενη νοµοθεσία.
− ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισµού.
γ.
Τοµέας
Αθλητισµού
στον
οποίο
περιλαµβάνεται, ιδίως:
− λειτουργία αθλητικού κέντρου.
− λειτουργία κλειστών γυµναστηρίων.
− λειτουργία ενόργανου γυµναστηρίου.
− διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.
− συµµετοχή σε προγράµµατα µαζικού
αθλητισµού.
− λειτουργία τµηµάτων αθλητισµού και άθλησης
∆ιαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται
για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των
αντίστοιχων σχολείων (θέρµανσης, φωτισµού,
ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς
αναλώσιµων
υλικών
κ.λπ.),
η
αµοιβή
καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την
επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων
σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισµού τους, η

Το νέο Νοµικό Πρόσωπο θα διοικείται από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από εννέα (9) µέλη, ως εξής:
− ∆ύο (3) ∆ηµοτικούς Συµβούλους της πλειοψηφίας µε τους
αναπληρωτές τους
− ∆ύο (2) ∆ηµοτικούς Συµβούλους της µειοψηφίας µε τους
αναπληρωτές τους
− ∆ύο (2) διευθυντές ∆ηµοτικών Σχολείων, εκ των
αρχαιοτέρων µε τους αναπληρωτές τους
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A/A

Επωνυµία

Έτος Σύστασης Νοµική Μορφή

Όργανα

Σκοπός

− Έναν (1) ∆/ντή Νηπιαγωγείου εκ της πλέον αρχαιότερης
µονάδας µε τον αναπληρωτή του
− Ένα (1) εκπροσώπους των υφιστάµενων συλλόγων γονέων,
κατά προτεραιότητα µεγέθους σχολικής µονάδας µε τους
αναπληρωτές τους.
Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, όταν
συζητούνται θέµατα τα οποία αφορούν συγκεκριµένη σχολική
µονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής µονάδας, ο
οποίος συµµετέχει µε δικαίωµα ψήφου.
Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου θα
ακολουθεί τη θητεία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και λήγει µε
την εγκατάσταση του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασµό
από τον Οργανισµό Σχολικών Κτιρίων των
αντίστοιχων σχολείων µε έπιπλα και εξοπλιστικά
είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων µε βιβλία για τις αντίστοιχες
σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων
από την ενδεχόµενη εκµετάλλευση των σχολικών
κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου µέτρου
που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της
διοικητικής λειτουργίας των σχολικών µονάδων,
ή των αρµοδιοτήτων που δίνονται κάθε φορά από
διάταξη νόµου.

Γενικός σκοπός του ∆ήµου µέσα από τη σύσταση και λειτουργία των παραπάνω φορέων είναι να ευαισθητοποιήσει και να κάνει κοινωνούς σ’
αυτή την προσπάθεια όλους τους πολίτες του ∆ήµου µε γενικότερους στόχους την αξιοποίηση και προβολή των πλεονεκτηµάτων της περιοχής
και µέσω αυτού την ανάπτυξη προϋποθέσεων που θα συµβάλλουν:
Στην τόνωση της απασχόλησης.
Στην αύξηση του τουρισµού.
Στην προώθηση του αθλητικού πνεύµατος.
Στην κοινωνική πρόνοια.
Στην ευθύνη της διαχείρισης των πολιτιστικών αξιών µε σεβασµό στο φυσικό περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονοµιά του τόπου.
Τα παραπάνω Νοµικά Πρόσωπα κατά τη συγγραφή του παρόντος δεν απασχολούν µόνιµο προσωπικό, εξυπηρετούνται δε µε παράλληλη
απασχόληση των στελεχών του ∆ήµου Καµένων Βούρλων.
Μηχανισµοί εσωτερικής οργάνωσης του ∆ήµου

∆ιπλογραφικό σύστηµα λογιστικής παρακολούθησης
Ο ∆ήµος Καµένων Βούρλων εφαρµόζει διπλογραφικό σύστηµα το οποίο αναπτύχθηκε σύµφωνα µε το ισχύον νοµικό πλαίσιο, απόλυτα
εναρµονισµένο µε τον Κ.Β.Σ, Π.∆. 205/98 και τους λογιστικούς οδηγούς. Περιλαµβάνει έτοιµες φόρµες για εκτύπωση τηρούµενων βιβλίων,
ηµερολογίων καθολικών, εντύπων, στατιστικών, απολογισµών, ειδοποιητηρίων, συνοδευτικών ΧΕΠ, δικαιολογητικών προµήθειας, λογιστικών
καταστάσεων κλπ. Καλύπτει ταυτόχρονα την ∆ηµόσια, την Γενική και την Αναλυτική Λογιστική, µε αυτόµατη (on line), παραγωγή λογιστικών
άρθρων, από τις καταχωρήσεις των παραστατικών που προσοµοιώνουν την απλογραφική διαχείριση.
Περιληπτικά το σύστηµα, περιλαµβάνει τα ακόλουθα υποσυστήµατα που χρησιµεύουν για:
Σύνταξη λογιστικών σχεδίων και Παρακολούθηση ηµερολογίων
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Σύνταξη λογιστικών σχεδίων και Παρακολούθηση ηµερολογίων µε έτοιµο λογιστικό σχέδιο. Σύνδεση ∆ηµόσιας - Γενικής και Αναλυτικής
Λογιστικής. ∆ηµιουργία Βασικών Κέντρων Κόστους και Αυτόµατη κατανοµή κοστολογίων. Χρήση τυποποιηµένων άρθρων κα αυτόµατη ετήσια
αρίθµηση εγγραφών.
Κλείσιµο χρήσης και έναρξη νέας.
Κλείσιµο χρήσης και έναρξη νέας µε αυτόµατη µεταφορά υπολοίπων και ταυτόχρονη παρακολούθηση απεριόριστων οικονοµικών ετών.
∆ιαχείριση προϋπολογισµού
Κατάρτιση προϋπολογισµού. Έγκριση προϋπολογισµού. Αναµορφώσεις προϋπολογισµού. Απολογισµούς. Στατιστικά στοιχεία και ενηµέρωση
από δεσµεύσεις - εντάλµατα - πληρωµές - βεβαιώσεις - εισπράξεις.
Έσοδα
Αρχείο χρεωστών, ορισµός - ενηµέρωση - βεβαίωση χρηµατικών καταλόγων, οίκοθεν, πρόστιµα, προσαυξήσεις, προσφυγές, δόσεις.
Έξοδα – Προµήθειες
Αρχείο συναλλασσόµενων. Αποθήκη. Μητρώο Παγίων Αποσβέσεις. Παραστατικά δαπανών µε αυτόµατο υπολογισµό κρατήσεων, παράγωγή
δελτίων συµψηφιστικών εγγραφών, ενηµέρωση προµηθευτών αποθήκης και µητρώου παγίων. Εντάλµατα, που δηµιουργούνται αυτόµατα από
τα παραστατικά εξόδων και εκδίδουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Ταµείο
Εισπράξεις (διπλότυπα, γραµµάτια, εισπράκτορες, άρθρα ∆ηµόσιας και Γενικής Λογιστικής). Πληρωµές (µετρητά, εµβάσµατα, επιταγές,
απόδοση κρατήσεων, άρθρα ∆ηµόσιας και Γενικής Λογιστικής). Τράπεζες. Υπόλοιπα.
Πρόκειται για ένα Σύγχρονο ∆ιαχειριστικό Οικονοµικό Λογιστικό Σύστηµα ικανό να ανταποκριθεί στις ανάγκες και απαιτήσεις των Ο.Τ.Α. έτσι
όπως αυτές καταγράφονται στη συνέχεια:

Εµφανίζουν την οικονοµική τους κατάσταση σε µια δεδοµένη στιγµή.
Ο προϋπολογισµός τους εξυπηρετεί λειτουργικές ανάγκες τους, αποτελώντας έτσι εργαλείο διοίκησης, στα χέρια της δηµοτικής αρχής.
Ο εξισωτικός χαρακτήρας του προϋπολογισµού επιτρέπει τη διάγνωση και αξιοποίηση των πραγµατικών δυνατοτήτων των Ο.Τ.Α. και τη
σύνταξή του σε ρεαλιστική βάση.
Υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης των µακροχρόνιων υποχρεώσεων και απαιτήσεων των Ο.Τ.Α.
Είναι δυνατή η έγκαιρη παρακολούθηση των υποχρεώσεων των δηµοτών, ιδίως στην περίπτωση πολλαπλών απαιτήσεων του ∆ήµου.
Είναι γνωστό το ταµειακό υπόλοιπο.
Υπάρχει σύστηµα παρακολούθησης και αξιοποίησης της πάγιας περιουσίας των Ο.Τ.Α.
Υπάρχει η δυνατότητα της συνέχειας στην παρακολούθηση των έργων διαχρονικά.
Υπάρχει ολοκληρωµένο σύστηµα προµηθειών και παρακολούθησης των υλικών και αποθήκης.
Υπάρχουν συστήµατα ταµειακού προγραµµατισµού και οικονοµικής πληροφόρησης, µε αποτέλεσµα τη δυνατότητα άσκησης αποτελεσµατικής
διοίκησης από τους Ο.Τ.Α.
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Υπάρχει διάκριση των εξόδων σε κατηγορίες, όπως δαπάνες που αφορούν την εξυπηρέτηση των πολιτών και δαπάνες που αφορούν την
κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών.
Υπάρχει διαχωρισµός βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων, µε αποτέλεσµα να είναι ελλιπής η παρακολούθηση των
χρηµατοοικονοµικών εξόδων.

Συνεργασίες – ∆ικτυώσεις
Στόχος της συµµετοχής του ∆ήµου σε δίκτυα συνεργασίας είναι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, κι απόψεων, κατοίκων και ιδεών κυρίως στους
τοµείς του αστικού περιβάλλοντος, κοινωνικής συνοχής και πολιτισµού προκειµένου να ενδυναµωθεί ο ρόλος του ∆ήµου στον ιστό της
Ενωµένης Ευρώπης δηλ. να βγει από την αποµόνωση µιας και κατά τον χρόνο δηµιουργίας του δικτύου. Ειδικότερα η ανάπτυξη ∆ικτύου
Συνεργασίας µε άλλους φορείς µε την ενεργό εµπλοκή και συµµετοχή τους έχει ως αποτέλεσµα τα παρακάτω :
Ενεργοποίηση των φορέων τοπικής ανάπτυξης, των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών.
Ανάπτυξη καινοτόµων τοπικών στρατηγικών.
Προώθηση του κοινωνικού διαλόγου.
Ανταλλαγή τεχνογνωσίας µεταξύ των δικτυωµένων φορέων.
Ανάπτυξη κοινής ολοκληρωµένης παρέµβασης σε τοπικό επίπεδο.
Καλύτερη ένταξη των εθνικών και ευρωπαϊκών στρατηγικών και δράσεων για τη θεµατική δικτύωση σε τοπικό επίπεδο.
Ανάπτυξη ενός διαρκούς τοπικού forum ανταλλαγής εµπειριών, τεχνογνωσίας, µοντέλων, προσεγγίσεων και επεξεργασίας στρατηγικών.
Καλλιέργεια της τοπικής συνείδησης.
Αδελφοποιήσεις
Στο πλαίσιο της ευρύτερης συνεργασίας του µε οργανισµούς ξένων χωρών, ο ∆ήµος Καµένων Βούρλων προβαίνει σε πράξεις αδελφοποίησης
µε πόλεις του εξωτερικού, µε στόχο τη µεταξύ τους προαγωγή των οικονοµικών, πολιτιστικών, µορφωτικών και κοινωνικών σχέσεων. Με κοινή
απόφαση των Υπουργείων Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εξωτερικών καθορίζονται
ειδικά προγράµµατα και πλαίσια δράσης για τις αδελφοποιήσεις των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ρυθµίζονται θέµατα διαχείρισης
των σχετικών δαπανών µετάβασης προσώπων στο εξωτερικό καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των αδελφοποιήσεων.
Ειδικότερα, µε σκοπό τη σύναψη εµπορικών συµφωνιών – συνεργασιών, την ανάπτυξη του τουρισµού και την προβολή της πολιτιστικής
κληρονοµιάς του ∆ήµου αλλά και ολόκληρου του Νοµού Φθιώτιδας η πόλη των Καµένων Βούρλων έχει αδελφοποιηθεί µε δύο πόλεις του
εξωτερικού :
µε την πόλη RACOVICA του Βελιγραδίου.
µε την πόλη ABANOTERME της Ιταλίας.
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∆ραστηριότητες και ∆ιαδικασίες
Το πέρασµα της τοπικής αυτοδιοίκησης στη νέα εποχή, ξεκινά αναµφίβολα από την «χαρτογράφηση» των υπηρεσιών που παρέχουν, ώστε να
εντοπισθούν στην συνέχεια οι παρεµβάσεις που χρειάζονται. Η πρωτοβάθµια τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί το βασικό επίπεδο παροχής
υπηρεσιών σε κάθε τοπική κοινωνία, ενώ σε πολλές περιπτώσεις εντοπίζεται και σηµαντική αυτονοµία των σχετικών υπηρεσιών.
Το πλήθος και το εύρος των θεσµικών αρµοδιοτήτων των ∆ήµων είναι κοινά, στην πραγµατικότητα όµως το πλήθος και το εύρος των
παρεχόµενων υπηρεσιών καθώς και η εσωτερική οργανωτική διάρθρωση των ∆ήµων διαφέρουν.
Οι δραστηριότητες και οι διαδικασίες που εκτελούνται στο ∆ήµο εντάσσονται σε ένα ολοκληρωµένο και συνεκτικό οργανόγραµµα το οποίο
εξασφαλίζει βασικά χαρακτηριστικά διαρθρωτικής παρέµβασης, όπως είναι:
Η ανταπόκριση των διαδικασιών προς τα συγκεκριµένα κοινωνικο-οικονοµικά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του ∆ήµου.
Η δηµιουργία συνεργιών και προστιθέµενης αξίας µεταξύ των επί µέρους δραστηριοτήτων.
Η αξιοποίηση, µε διακριτή προστιθέµενη αξία, των υποδοµών στο εσωτερικό και ευρύτερα εσωτερικό δηµοτικό περιβάλλον.
Η παρουσία διαδικασιών εξειδικευµένης υποστήριξης για τον προγραµµατισµό, την διαχείριση και εφαρµογή, και για την αξιοποίηση του
συνόλου των δραστηριοτήτων που αφορούν το ∆ήµο.
Η κινητοποίηση και ενεργός συµµετοχή του ανθρώπινου δυναµικού του ∆ήµου.
Η ουσιαστική ενσωµάτωση των νέων τεχνολογιών στις πολιτικές και τις διαδικασίες ανάπτυξης του ∆ήµου.
Ακολουθεί µια αναλυτική καταγραφή των δραστηριοτήτων – υπηρεσιών που παρέχουν οι ∆ιευθύνσεις και τα Τµήµατα του ∆ήµου Καµένων
Βούρλων, αναδεικνύοντας παράλληλα τα ιδιαίτερα προβλήµατα τους.
Αρµοδιότητες γραφείων ∆ηµάρχου, Γενικού Γραµµατέα, Γραφείο Επικοινωνίας και ∆ηµοσίων Σχέσεων, ∆ιοικητικής Βοήθειας, Νοµικής
Υπηρεσίας , ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης, Τεχνολογιών Πληροφορικής, Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και
∆ιαφάνειας, Εσωτερικού Ελέγχου & Πολιτικής Προστασίας
Γενικός Γραµµατέας
Περιγραφή
Ο Γενικός Γραµµατέας υποστηρίζει το ∆ήµαρχο στα διοικητικά του καθήκοντα υλοποιώντας τις αρµοδιότητες που του εκχωρεί ο ∆ήµαρχος
µε απόφασή του. Οι αρµοδιότητες αυτές αφορούν κυρίως στο συντονισµό των δηµοτικών υπηρεσιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται µε
αποδοτικό τρόπο η αποτελεσµατικότητα στην επίτευξη των περιοδικών στόχων και προγραµµάτων που αποφασίζονται από τα πολιτικά
όργανα του ∆ήµου. Ειδικότερα ο Γενικός Γραµµατέας:
α. Υπογράφει τις αποφάσεις χορήγησης αδειών µε ή χωρίς αποδοχές και µετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό και εξωτερικό των
υπαλλήλων του ∆ήµου.
β. Παρέχει οδηγίες, δίνει κατευθύνσεις και γενικότερα, συντονίζει τις υπηρεσίες του ∆ήµου κατά την άσκηση του έργου τους.
γ. Προβαίνει στη µελέτη και εισήγηση µέτρων για τη βελτίωση και προαγωγή των λειτουργιών του ∆ήµου.
δ. Μεριµνά για την επεξεργασία από τις αρµόδιες υπηρεσίες των θεµάτων που είναι προς συζήτηση ενώπιον του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
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της Οικονοµικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη ή έχουν
ήδη συζητηθεί σε αυτά, καθώς και να τα υποστηρίζει ενώπιον των ανωτέρω οργάνων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρο του
∆ηµοτικού Συµβουλίου ή της Οικονοµικής Επιτροπής.
ε. Παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρµογής των αποφάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής, της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου.
στ. Μεριµνά για την έγκαιρη ετοιµασία των περιοδικών απολογισµών δράσης του ∆ήµου σύµφωνα προς τα αντίστοιχα προγράµµατα ή τις
συγκεκριµένες αποφάσεις και ενηµερώνει σχετικά το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, την Οικονοµική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και
την Εκτελεστική Επιτροπή.
ζ. Μεριµνά για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσµατικής δράσης των υπηρεσιών του ∆ήµου, την προσαρµογή της λειτουργίας τους στις
ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τη βελτίωση της απόδοσης του στελεχικού δυναµικού και των τεχνικών µέσων του ∆ήµου.
η. Οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δηµιουργείται στο ∆ήµο.
θ. Υπογράφει έγγραφα σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που του εκχωρεί ο ∆ήµαρχος.
Εσωτερικές ∆ιασυνδέσεις – Εµπλεκόµενοι
Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Γραφείο Προσωπικού
Γραφείο Πρωτοκόλλου
Οικονοµική Υπηρεσία
Τεχνική Υπηρεσία
Συστήµατα / Εργαλεία
Η/Υ
Πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένων
Εξωτερικές ∆ιασυνδέσεις
•

Περιφέρεια

•

Υπουργεία (Κεντρική ∆ιοίκηση)

Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου
Περιγραφή
Το Γραφείο ∆ηµάρχου παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη προς τον ∆ήµαρχο και ιδίως:
1) Προγραµµατίζει, οργανώνει και ρυθµίζει τις συναντήσεις του ∆ηµάρχου.
2) ∆ιεξάγει και διεκπεραιώνει την προσωπική αλληλογραφία του ∆ηµάρχου και τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο αυτής.
3) Τηρεί αρχείο των κάθε είδους αποφάσεων του ∆ήµου προς χρήση του ∆ηµάρχου, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο σύµφωνα µε τις
κατευθύνσεις του ∆ηµάρχου.
4) Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη προς τους κατέχοντες θέσεις Ειδικών Συµβούλων ή Ειδικών
Συνεργατών ή Επιστηµονικών Συνεργατών.
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Εσωτερικές ∆ιασυνδέσεις – Εµπλεκόµενοι
Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Γραφείο Προσωπικού
Γραφείο Πρωτοκόλλου
Οικονοµική Υπηρεσία
Τεχνική Υπηρεσία
Συστήµατα / Εργαλεία
Η/Υ
Πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένων
Εξωτερικές ∆ιασυνδέσεις
•

Περιφέρεια

•

Υπουργεία (Κεντρική ∆ιοίκηση)

Γραφείο Επικοινωνίας & ∆ηµοσίων Σχέσεων
Περιγραφή
1) Σχεδιάζει και εισηγείται τη επικοινωνιακή πολιτική για την προώθηση της αποστολής και των στόχων του ∆ήµου και αντίστοιχα
σχεδιάζει και εισηγείται και προωθεί την εφαρµογή των προγραµµάτων των ενεργειών που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της
επικοινωνιακής αυτής πολιτικής.
2) Οργανώνει και υλοποιεί κάθε είδους εκδηλώσεις του ∆ήµου (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές κλπ, καθώς και προγράµµατα προβολής
του έργου και των υπηρεσιών που παρέχει ο ∆ήµος.
3) Σχεδιάζει, εισηγείται και εφαρµόζει προγράµµατα ενηµέρωσης των πολιτών για τις επιδιώξεις, στόχους και υπηρεσίες του ∆ήµου µε
γενικό στόχο τη δραστηριοποίηση των πολιτών για την προώθηση των τοπικών συµφερόντων.
4) Παρακολουθεί συστηµατικά τα δηµοσιεύµατα (έντυπα και ηλεκτρονικά) σχετικά µε τις δραστηριότητες του ∆ήµου και ενηµερώνει
σχετικά τα όργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες του ∆ήµου. Τηρεί αρχείο των δηµοσιεύσεων καθώς και των σχετικών απαντήσεων του
∆ήµου.
5) ∆ιαχειρίζεται τις σχέσεις του ∆ήµου µε τον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο και τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και επιµελείται των
δηµοσιευµάτων και των δελτίων τύπου του ∆ήµου.
6) Επιµελείται των ενηµερωτικών εκδόσεων ή εκποµπών του ∆ήµου στα ΜΜΕ.
Εσωτερικές ∆ιασυνδέσεις – Εµπλεκόµενοι
∆ηµότες
Συστήµατα / Εργαλεία
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Η/Υ, Fax
Εξωτερικές ∆ιασυνδέσεις
∆ήµοι
Περιφέρειες
Υπουργία
Εφορία
Ασφαλιστικά Ταµεία
∆ικαστήρια
Πρωτοδικεία
Ληξιαρχεία
Πρεσβείες
Εντοπισµένα Προβλήµατα
Παλαιά συστήµατα µηχανογράφησης
Περιορισµένος χώρος
∆υσκολία Επικοινωνίας µε τις Υπηρεσίες που απευθύνεται

Αυτοτελές Γραφείο ∆ιοικητικής Βοήθειας
Περιγραφή
Το Γραφείο ∆ιοικητικής Βοήθειας είναι αρµόδιο για την παροχή διοικητικής βοήθειας σε άτοµα που έχουν αντικειµενική αδυναµία
προσπέλασης στις δηµοτικές υπηρεσίες ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Ειδικότερα το Γραφείο :
Σχεδιάζει και εφαρµόζει συστήµατα και διαδικασίες για την εξυπηρέτηση των δηµοτών που έχουν αντικειµενική αδυναµία προσπέλασης
στις δηµοτικές υπηρεσίες ή στα ΚΕΠ και χρειάζονται να έλθουν σε επαφή µε τις επιµέρους υπηρεσίες για συγκεκριµένες ανάγκες τους.
Μεριµνά για τη δηµιουργία και την αποτελεσµατική λειτουργία δικτύων εθελοντών που αναλαµβάνουν την εξυπηρέτηση των ανωτέρω
δηµοτών για την εκτέλεση των δοσοληψιών τους µε τις δηµοτικές υπηρεσίες και τα ΚΕΠ για λογαριασµό τους.
∆έχεται αιτήµατα των ανωτέρω δηµοτών µε βάση τις σχετικές διαδικασίες και µεριµνά για την ικανοποίησή τους, µε την αξιοποίηση
τόσον των υπαλλήλων του Γραφείου όσο και των δικτύων εθελοντών.
Συνεργάζεται µε τα αρµόδια ΚΕΠ για την διεκπεραίωση υποθέσεων των ανωτέρω δηµοτών σε ζητήµατα αρµοδιότητας των ΚΕΠ.
Σχεδιάζει και προωθεί κάθε άλλη σχετική ενέργεια για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δηµοτών µε αντικειµενική αδυναµία προσπέλασης
στις δηµοτικές υπηρεσίες ή στα ΚΕΠ.
Εσωτερικές ∆ιασυνδέσεις – Εµπλεκόµενοι
∆ηµότες
ΚΕΠ
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Συστήµατα / Εργαλεία
Η/Υ, Πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένων
Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο
Εξωτερικές ∆ιασυνδέσεις
Περιφέρεια, Υπουργεία και άλλες ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις
Εντοπισµένα Προβλήµατα
Ανεπάρκεια χώρου
Πρόβληµα µε την µηχανογράφηση
Έλλειψη προσωπικού
Πρόβληµα µε τον καταµερισµό των εργασιών

Νοµική Υπηρεσία
Περιγραφή
Η Νοµική Υπηρεσία παρέχει νοµική υποστήριξη προς τα αιρετά όργανα του ∆ήµου και τις δηµοτικές υπηρεσίες για την προώθηση των
επιδιώξεων/ στόχων/ συµφερόντων του ∆ήµου. Ειδικότερα η Υπηρεσία:
1) Παρέχει νοµικές συµβουλές και γνωµοδοτήσεις προς τα πολιτικά όργανα διοίκησης του ∆ήµου (∆ηµοτικό Συµβούλιο, Επιτροπές,
∆ήµαρχος κλπ) διασφαλίζοντας το νοµότυπο των πράξεων του ∆ήµου.
2) Παρέχει νοµικές συµβουλές και κατευθύνσεις προς τις επί µέρους υπηρεσίες του ∆ήµου, καθώς και στα ιδρύµατα και στα άλλα
νοµικά πρόσωπα του ∆ήµου, για την διασφάλιση του νοµότυπου των δράσεων τους.
3) Επεξεργάζεται και γνωµοδοτεί για πράξεις της δηµόσιας διοίκησης που αφορούν το ∆ήµο.
4) Επεξεργάζεται και ελέγχει νοµικά όλες τις συµβάσεις που συνάπτει ο ∆ήµος µε τρίτους, καθώς και τις προκηρύξεις του ∆ήµου για την
ανάθεση έργων , προµηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους.
5) Εκπροσωπεί τον ∆ήµο σε νοµικές υποθέσεις εντός και εκτός των ∆ικαστηρίων και των ∆ιοικητικών Αρχών, για την προάσπιση των
συµφερόντων του ∆ήµου.
6) Παρακολουθεί την σχετική νοµοθεσία και νοµολογία και τηρεί και επικαιροποιεί αρχείο µε τις νοµοθετικές και κανονιστικές ρυθµίσεις
που ενδιαφέρουν το ∆ήµο.
7) Τηρεί το αναγκαίο αρχείο εγγράφων και πληροφοριών για τις ανάγκες της Νοµικής Υπηρεσίας.
Εσωτερικές ∆ιασυνδέσεις – Εµπλεκόµενοι
∆ηµοτικό Συµβούλιο, Επιτροπές, ∆ήµαρχος
Επί µέρους υπηρεσίες του ∆ήµου
Συστήµατα / Εργαλεία
Η/Υ
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Εξωτερικές ∆ιασυνδέσεις
Περιφέρεια
Αστυνοµικά Τµήµατα ∆ήµου
∆ιεύθυνση Ασφάλειας Λαµίας
Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Βιοµηχανίας
Εντοπισµένα Προβλήµατα
Αυτή τη στιγµή δεν υπάρχει Τµήµα, υπάρχει Γραφείο
Ελλιπέστατο εξειδικευµένο προσωπικό
Επιβάλεται η πλήρης Μηχανοργάνωση της ∆ιεύθυνσης
∆εν υπάρχει Αρχειοθέτηση
Χρειάζεται άτοµο που να ασχολείται αποκλειστικά µε την Αρχειοθέτηση

Αυτοτελές Τµήµα ∆ηµοτικής Αστυνοµίας
Περιγραφή
Το Αυτοτελές Τµήµα ∆ηµοτικής Αστυνοµίας είναι αρµόδιο για την αποτελεσµατική και αποδοτική άσκηση των αρµοδιοτήτων
που έχουν θεσπισθεί µε το άρθρο 1 του Νόµου 3731 / 2008, όπως αυτό ισχύει. Σύµφωνα µε το άρθρο αυτό η ∆ηµοτική
Αστυνοµία :
(1) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν την ύδρευση, την άρδευση και την αποχέτευση, όπως αυτές περιλαµβάνονται
στην εκάστοτε κείµενη νοµοθεσία, στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δηµοτικές αρχές και στις αποφάσεις των
διοικητικών συµβουλίων των δηµοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης.
(2) Ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία και στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι
δηµοτικές αρχές, για τη χρήση των αλσών και των κήπων, των πλατειών, των παιδικών χαρών και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων.
(3) Ελέγχει την τήρηση των όρων οι οποίοι προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία και στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που
εκδίδουν οι δηµοτικές αρχές, για τη χρήση και λειτουργία των δηµοτικών αγορών, των εµποροπανηγύρεων, των ζωοπανηγύρεων, των
χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων δραστηριοτήτων.
(4) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στο υπαίθριο εµπόριο και στις λαϊκές αγορές.
(5) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην υπαίθρια διαφήµιση, καθώς και τον έλεγχο της τήρησης ειδικότερων
προδιαγραφών κατασκευής και προϋποθέσεων τοποθέτησης διαφηµιστικών πλαισίων, που τυχόν έχουν τεθεί µε τοπικές κανονιστικές
αποφάσεις, από τις δηµοτικές αρχές.
(6) Ελέγχει την τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους της εδαφικής περιφέρειας του οικείου δήµου και
γενικότερα την τήρηση των κανόνων που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία και τις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που
εκδίδουν οι δηµοτικές αρχές για την αναβάθµιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισµών.
(7) Ελέγχει την τήρηση των µέτρων που επιβάλλονται για την πρόληψη πυρκαγιών σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους.
(8) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην κυκλοφορία των πεζών, τη στάση και στάθµευση των οχηµάτων, στην
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επιβολή των διοικητικών µέτρων του άρθρου 103 του ν. 2696/1999, όπως ισχύει, για την παράνοµη στάθµευση οχηµάτων, καθώς και
την εφαρµογή των διατάξεων, που αναφέρονται στην κυκλοφορία τροχοφόρων στους πεζόδροµους, πλατείες, πεζοδρόµια και γενικά σε
χώρους που δεν προορίζονται για τέτοια χρήση και στην εκποµπή θορύβων από αυτά. Οι αρµοδιότητες αυτές ασκούνται, παράλληλα
και κατά περίπτωση, και από την Ελληνική Αστυνοµία (ΕΛ.ΑΣ.) και το Λιµενικό Σώµα. Όταν κατά την άσκηση τους επιλαµβάνονται η
∆ηµοτική Αστυνοµία και η Ελληνική Αστυνοµία ή το Λιµενικό Σώµα, ταυτόχρονα, το συντονισµό έχει η Ελληνική Αστυνοµία ή το Λιµενικό
Σώµα, κατά περίπτωση.
(9) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν στη ρύθµιση της κυκλοφορίας µε υποδείξεις και σήµατα των τροχονόµων στο
δηµοτικό οδικό δίκτυο και στα τµήµατα του εθνικού και επαρχιακού δικτύου που διέρχονται µέσα από κατοικηµένες περιοχές. Η
αρµοδιότητα αυτή εξακολουθεί να ασκείται, παραλλήλως και κατά περίπτωση, από την Ελληνική Αστυνοµία (ΕΛ.ΑΣ.) και το Λιµενικό
Σώµα. Όταν κατά την άσκηση της επιλαµβάνονται η ∆ηµοτική Αστυνοµία και η Ελληνική Αστυνοµία ή το Λιµενικό Σώµα, ταυτόχρονα, το
συντονισµό έχει η Ελληνική Αστυνοµία ή το Λιµενικό Σώµα κατά περίπτωση.
(10) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν τα εγκαταλελειµµένα οχήµατα.
(11) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν στη σήµανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς και στις υποχρεώσεις
αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στο δηµοτικό οδικό δίκτυο και ελέγχει για τη λήψη µέτρων ασφάλειας και
υγιεινής σε εργασίες που εκτελούνται.
(12) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στη λειτουργία παιδότοπων.
(13) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στη λειτουργία καταστηµάτων,
επιχειρήσεων, θεάτρων, κινηµατογράφων, ψυχαγωγικών και λοιπών δραστηριοτήτων, για τις οποίες αρµόδιος για τη χορήγηση,
ανάκληση και αφαίρεση αδειών ίδρυσης, εγκατάστασης, λειτουργίας και ασκήσεως τους είναι ο οικείος ∆ήµος, εκτός από τις
περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες έχουν ορισθεί άλλες αρχές αρµόδιες για το σχετικό έλεγχο.
(14) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων για την ηχορύπανση, την κοινή ησυχία και τη λειτουργία µουσικής στα καταστήµατα και στα
δηµόσια κέντρα.
(15) Εκτελεί τις διοικητικές κυρώσεις που αφορούν τη λειτουργία καταστηµάτων και επιχειρήσεων, των οποίων την άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας χορηγούν οι δηµοτικές αρχές.
(16) Ελέγχει την τήρηση διατάξεων που αφορούν τους οργανωµένους από τους ∆ήµους χώρους προσωρινής εγκατάστασης
µετακινούµενων πληθυσµιακών οµάδων.
(17) Ελέγχει την εφαρµογή των µέτρων που λαµβάνονται από τις δηµοτικές αρχές για δραστηριότητες και καταστάσεις που εγκυµονούν
κινδύνους για τη ζωή και την περιουσία των κατοίκων και ειδικότερα από τις επικίνδυνες οικοδοµές, καθώς και την εφαρµογή των
κανονιστικών πράξεων που τίθενται από αυτές για την προστασία της υγείας των κατοίκων από τις οχλούσες δραστηριότητες που
αναφέρονται σε αυτές.
(18) Ελέγχει την τήρηση των σχετικών διατάξεων, που αφορούν στο Γενικό Οικοδοµικό Κανονισµό.
(19) Αφαιρεί την άδεια οικοδοµής για οφειλόµενες ασφαλιστικές εισφορές στο Ι.Κ.Α.
(20) Ελέγχει την τήρηση των µέτρων για την προστασία των µουσείων, µνηµείων, σπηλαίων, αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της
περιοχής του ∆ήµου και των εγκαταστάσεων αυτών, που λαµβάνονται από τις οικείες δηµοτικές αρχές.
(21) Συµµετέχει στην εφαρµογή των σχεδίων πολιτικής προστασίας.
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(22) Ελέγχει επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος, σχετικά µε την εφαρµογή της τουριστικής νοµοθεσίας (βεβαίωση παραβάσεων,
εκτέλεση διοικητικών κυρώσεων, θεώρηση τιµοκαταλόγων των δωµατίων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και καταλυµάτων) στις
περιπτώσεις που αυτές λειτουργούν σε νοµούς ή νησιά όπου δεν εδρεύουν υπηρεσίες του EOT.
(23) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων για το ωράριο λειτουργίας των κέντρων διασκέδασης και των συναφών καταστηµάτων, καθώς
και των εµπορικών καταστηµάτων και των καταστηµάτων τροφίµων.
(24) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς.
(25) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τις κάθε είδους κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δηµοτικές αρχές, καθώς
και την επιβολή των πάσης φύσεως διοικητικών µέτρων που προβλέπονται από αυτές.
(26) Προστατεύει τη δηµοτική και κοινοτική περιουσία.
(27) ∆ιενεργεί αυτοψία για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικών πράξεων από τα όργανα
του ∆ήµου και, ιδίως, διενεργεί αυτοψία και συντάσσει έκθεση για την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής και για τη χορήγηση
βεβαίωσης µόνιµης κατοικίας.
(28) Επιδίδει τα πάσης φύσεως έγγραφα του οικείου ∆ήµου ή άλλων ∆ηµοτικών Αρχών εντός των διοικητικών ορίων του οικείου
∆ήµου.
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι ιδίως οι εξής
Αρµοδιότητες επιχειρησιακού σχεδιασµού
1) Σχεδιάζει όλα τα θέµατα που έχουν σχέση µε τον επιχειρησιακό σχεδιασµό, την τακτική και µεθοδολογία δράσης και την
αποτελεσµατικότητα του έργου της δηµοτικής αστυνοµίας (µέθοδοι αστυνόµευσης, κανόνες και µέτρα αστυνοµικής τακτικής και
πρακτικής, µέθοδοι αξιοποίησης προσωπικού, στολές προσωπικού κλπ).
2) Σχεδιάζει και εισηγείται κανονισµούς για τη λειτουργία και τον τρόπο δράσης της δηµοτικής αστυνοµίας.
3) Τηρεί αρχείο αναφορών / δελτίων συµβάντων και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία για τη δράση και τα αποτελέσµατα από την
αξιοποίηση της δηµοτικής αστυνοµίας.
4) Υποδέχεται τις αναφορές / δελτία συµβάντων, τις αξιολογεί και µεριµνά για την ενηµέρωση των δηµοτικών υπηρεσιών ή και άλλων
δηµόσιων υπηρεσιών, όταν απαιτείται, για τις περαιτέρω ενέργειες.
5) Συγκεντρώνει τυχόν παράπονα και υποδείξεις των πολιτών σχετικά µε το αντικείµενο της δηµοτικής αστυνοµίας, τηρεί σχετικά
αρχεία και συµµετέχει στην διαχείριση όσων σχετικών µέτρων και αποφάσεων λαµβάνονται.
6) Μεριµνά για την ενηµέρωση του κοινού για το αντικείµενο και το έργο της δηµοτικής αστυνοµίας.
7) Μεριµνά για την εκπαίδευση του προσωπικού της δηµοτικής αστυνοµίας.
8) Μεριµνά για την εξασφάλιση και συντήρηση των τεχνικών µέσων, καθώς και του ιµατισµού και των λοιπών εφοδίων του
προσωπικού της δηµοτικής αστυνοµίας.
Αρµοδιότητες αστυνόµευσης
1) Συγκροτεί τις περιπόλους και διενεργεί όλες τις αστυνοµικής φύσεως ενέργειες (περίπολοι, έρευνες, έλεγχοι κλπ) σύµφωνα µε το
αντικείµενο της δηµοτικής αστυνοµίας και τους σχετικούς κανονισµούς.
2) Συµπληρώνει αναφορές και δελτία συµβάντων για τα αποτελέσµατα της αστυνοµικής δράσης.
3) Συγκεντρώνει τυχόν παράπονα και υποδείξεις των πολιτών σχετικά µε το αντικείµενο της δηµοτικής αστυνοµίας και συµµετέχει στην
86/211

ΑΔΑ: 66Ν1ΩΚ1-Κ37

διαχείριση όσων σχετικών µέτρων και αποφάσεων λαµβάνονται.
4) Μεριµνά για τη διενέργεια των αναγκαίων εργασιών συντήρησης των τεχνικών µέσων και εφοδίων που χρησιµοποιεί η δηµοτική
αστυνοµία.
Εσωτερικές ∆ιασυνδέσεις – Εµπλεκόµενοι
Τεχνική Υπηρεσία
Προϊστάµενοι ∆ιευθύνσεων
Σύλλογος εργαζοµένων
Εξωτερικές ∆ιασυνδέσεις
Επιθεώρηση Εργασίας

Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης, Τεχνολογιών Πληροφορικής, Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και
∆ιαφάνειας
Περιγραφή
Το Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Τεχνολογιών Πληροφορικής, Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και ∆ιαφάνειας του ∆ήµου
είναι αρµόδιο για την υποστήριξη των οργάνων διοίκησης, των υπηρεσιών και των νοµικών προσώπων του ∆ήµου κατά τις
διαδικασίες σύνταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των περιοδικών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και
των Ετησίων Προγραµµάτων ∆ράσης, την παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας και απόδοσης των υπηρεσιών του ∆ήµου κατά
την επίτευξη των περιοδικών στόχων του και τον σχεδιασµό και την παρακολούθηση της εφαρµογής των εσωτερικών οργανωτικών
συστηµάτων του ∆ήµου υπό συνθήκες διασφάλισης του επιθυµητού επιπέδου ποιότητας των παρεχοµένων κάθε είδους υπηρεσιών.
Επίσης είναι αρµόδιο για τη διασφάλιση της ένταξης των πολιτικών ισότητας των φύλων στις τοπικές πολιτικές. Επιπρόσθετα το
Τµήµα είναι αρµόδιο για την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των συστηµάτων Τ.Π.Ε. του ∆ήµου,
περιλαµβανοµένης της ευθύνης εκπλήρωσης του έργου του ΚΟ.Σ.Ε. (Κοµβικό Σηµείο Επαφής) του ∆ήµου, όπως προβλέπεται στο
άρθρο 19 του ν. 3882/2010 (ΦΕΚ Α΄166). Οι αρµοδιότητες του Αυτοτελούς Τµήµατος Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης,
Τεχνολογιών Πληροφορικής, Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και ∆ιαφάνειας, είναι οι εξής:
(α) Αρµοδιότητες Γραφείου Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης
(Αρµοδιότητες µελετών και έρευνας)
1) Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται, τεκµηριώνει και ενηµερώνει συνεχώς τα γεωγραφικά, δηµογραφικά, οικονοµικά, κοινωνικά και άλλα
στοιχεία που αφορούν στην
ανάπτυξη του ∆ήµου, σε συνεργασία µε τους αρµόδιους
φορείς και τις υπηρεσίες του ∆ήµου.
2) Συγκεντρώνει και τεκµηριώνει την αναγκαία τεχνογνωσία και πληροφόρηση που είναι απαραίτητη για τη διαµόρφωση των
προγραµµάτων ανάπτυξης του ∆ήµου (π.χ. κλαδικές και αναπτυξιακές µελέτες, µελέτες και θέµατα της Αυτοδιοίκησης, νοµοθεσία
που αφορά την αυτοδιοίκηση, τις λειτουργίες και τους στόχους του ∆ήµου κλπ).
3) Μεριµνά για τη διενέργεια ερευνών για τις ανάγκες των δηµοτών και συγκεντρώνει και τεκµηριώνει προτάσεις για επεµβάσεις
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(έργα, ενέργειες, προγράµµατα) που θα ικανοποιούν τις ανάγκες των δηµοτών.
4) Μεριµνά για την εκπόνηση ερευνών και µελετών για τη διάγνωση των αναγκών ανάπτυξης του ∆ήµου, τη διερεύνηση της
σκοπιµότητας αναπτυξιακών προτάσεων και την ιεράρχηση προτεραιοτήτων έργων, δράσεων και µέτρων.(Αρµοδιότητες σχεδιασµού
και παρακολούθησης προγραµµάτων)
5) Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων οικονοµικής ανάπτυξης της περιοχής του ∆ήµου, µε την αξιοποίηση
των τοπικών φυσικών πόρων, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού, την αξιοποίηση της δηµοτικής περιουσίας και τη δηµιουργία
και διαχείριση υποδοµών στήριξης της τοπικής οικονοµίας.
6) Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και δράσεων, που ενσωµατώνουν την
ισότητα των φύλων και τη λήψη θετικών µέτρων υπέρ των γυναικών στις προτάσεις του ∆ήµου στα εθνικά και συγχρηµατοδοτούµενα
προγράµµατα.
7) Συνεργάζεται µε τις υπηρεσίες της Περιφέρειας στην οποία ανήκει ο ∆ήµος για την εναρµόνιση των
προγραµµάτων οικονοµικής ανάπτυξης της περιοχής του ∆ήµου µε τα ευρύτερα αντίστοιχα προγράµµατα της Περιφέρειας.
8) Συνεργάζεται µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και συντάσσει προτάσεις που αφορούν στην εφαρµογή προγραµµάτων για την
εξασφάλιση και διαρκή βελτίωση των
τεχνικών και κοινωνικών υποδοµών (δοµηµένο περιβάλλον) στην περιοχή του ∆ήµου, µε στόχο την εξασφάλιση ικανοποιητικών
συνθηκών ποιότητας ζωής.
9) ∆ιερευνά και ενηµερώνει τα όργανα και τις υπηρεσίες του ∆ήµου για τις πιθανές πηγές χρηµατοδότησης των αναπτυξιακών
προγραµµάτων του ∆ήµου (προγράµµατα συγχρηµατοδοτούµενα από την ΕΕ, προγράµµατα της ΕΕ, εθνικά προγράµµατα, έργα
Σ∆ΙΤ, έργα αυτοχρηµατοδοτούµενα κλπ).
10) Υποστηρίζει τα όργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες του ∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων του και την οµάδα έργου που είναι
δυνατόν να συγκροτείται για τη σύνταξη του 5ετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος του
∆ήµου, κατά τη διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης του επιχειρησιακού προγράµµατος
και των Ετησίων Προγραµµάτων ∆ράσης, στα οποία εξειδικεύεται το επιχειρησιακό πρόγραµµα.
11) Μεριµνά για τη διενέργεια των διαδικασιών ένταξης έργων και δράσεων του ∆ήµου σε αναπτυξιακά και άλλα προγράµµατα, για
την παρακολούθηση της υλοποίησής τους και τη σχετική ενηµέρωση των αρµοδίων Αρχών, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες
υπηρεσίες του ∆ήµου.
12) Υποστηρίζει το ∆ήµαρχο για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, συνεργάζεται µε τις
υπηρεσίες του ∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων του και συντάσσει την ενδιάµεση και την τελική έκθεση αξιολόγησης, τις οποίες
υποβάλλει στο ∆ήµαρχο. Εισηγείται την ενδεχόµενη αναθεώρηση των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος µετά την
ενδιάµεση αξιολόγησή του.
13) Με σκοπό την αντικειµενικότερη αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, διαµορφώνει τους κατάλληλους δείκτες
αποτελεσµατικότητας, που επιτρέπουν να εκτιµηθεί ο βαθµός επίτευξης των στόχων σε σχέση µε τα αποτελέσµατα των δράσεων,
καθώς και κατάλληλους δείκτες αποδοτικότητας, που συσχετίζουν το κόστος πραγµατοποίησης µε τις εκροές των δράσεων.
14) Συντάσσει σχέδιο του Ετησίου Προγράµµατος ∆ράσης του ∆ήµου, αφού λάβει υπόψη τις γραπτές εισηγήσεις των υπηρεσιών, και
το υποβάλλει στην Εκτελεστική Επιτροπή.
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15) Υποστηρίζει την Εκτελεστική Επιτροπή για την παρακολούθηση και τον απολογισµό των Ετησίων Προγραµµάτων ∆ράσης του
∆ήµου. Ειδικότερα
(α) κατά τη διάρκεια εφαρµογής του ετησίου προγράµµατος δράσης του ∆ήµου, συντάσσει εκθέσεις παρακολούθησης σε συνεργασία
µε τις αρµόδιες υπηρεσίες, ανά τακτά διαστήµατα που ορίζονται µε απόφαση του ∆ηµάρχου και
(β) πριν από τη σύνταξη του οικονοµικού απολογισµού, υποβάλλει στην Εκτελεστική Επιτροπή έκθεση µε τον απολογισµό δράσης
του προηγούµενου έτους, αφού λάβει υπόψη τις απολογιστικές εκθέσεις των υπηρεσιών.
16) Υποστηρίζει την σύναψη και παρακολουθεί την πρόοδο των προγραµµατικών και άλλων συµβάσεων µεταξύ του ∆ήµου και
άλλων φορέων για την υλοποίηση έργων, ενεργειών και προγραµµάτων. Υποστηρίζει τις σχέσεις διαδηµοτικής συνεργασίας και
συντονίζει τις σχέσεις του ∆ήµου µε άλλους δηµόσιους φορείς. (Αρµοδιότητες αποτελεσµατικότητας και απόδοσης)
17) Σχεδιάζει και εισηγείται συστήµατα και µεθόδους µέτρησης της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών του
∆ήµου και των Νοµικών του Προσώπων (διαδικασίες, δείκτες κλπ). Σχεδιάζει και εισηγείται τον Κανονισµό Μέτρησης και
Αξιολόγησης της απόδοσης των δηµοτικών υπηρεσιών κατά την ισχύουσα νοµοθεσία.
18) ∆ιαµορφώνει και εισηγείται περιοδικούς στόχους για την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών
του ∆ήµου και των Νοµικών του Προσώπων
19) Συγκεντρώνει στοιχεία και δεδοµένα που αναφέρονται στην αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα
των υπηρεσιών και στην επίτευξη των σχετικών περιοδικών τους στόχων, παρακολουθεί την εξέλιξή τους, επεξεργάζεται τα στοιχεία
και εκδίδει ενηµερωτικές αναφορές.
20) ∆ιατυπώνει αναλυτικά ετησίως τις εκθέσεις αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας των υπηρεσιών και των Νοµικών
Προσώπων.
21) Εντοπίζει τις καλύτερες πρακτικές αποτελεσµατικής και αποδοτικής λειτουργίας και προωθεί την εφαρµογή τους και σε άλλες
υπηρεσίες. Παρακολουθεί την εφαρµογή των καλών πρακτικών και αξιολογεί τα αποτελέσµατά τους.
22) Εισηγείται, παρακολουθεί και αξιολογεί µέτρα για τη διαρκή βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας των
υπηρεσιών και της ανταπόκρισής τους στις ανάγκες των πολιτών.
23) Σχεδιάζει, εισηγείται και συντονίζει την εφαρµογή συστηµάτων διοίκησης ολικής ποιότητας και διαδικασιών αυτοαξιολόγησης.
24) Εισηγείται και παρακολουθεί την υλοποίηση προγραµµάτων έργων και δράσεων για την βελτίωση της οργάνωσης του ∆ήµου µε
στόχο την βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητάς του.
25) Συνεργάζεται µε τις οικονοµικές υπηρεσίες για τη διαµόρφωση των καταλλήλων συστηµάτων προϋπολογισµού και
απολογιστικού ελέγχου των οικονοµικών µεγεθών του ∆ήµου και των Νοµικών του Προσώπων, καθώς και των καταλλήλων
συστηµάτων παρακολούθησης του κόστους λειτουργίας των οργανικών µονάδων του ∆ήµου και του κόστους των παραγοµένων και
παρεχοµένων υπηρεσιών του ∆ήµου προς τους πολίτες.
26) Παρακολουθεί και ενηµερώνει µε συγκεκριµένες αναφορές τα όργανα του ∆ήµου σχετικά µε την εξέλιξη των οικονοµικών
µεγεθών του ∆ήµου και των Νοµικών του Προσώπων, καθώς και την εξέλιξη του κόστους λειτουργίας των οργανικών µονάδων και
του κόστους των παραγοµένων και παρεχοµένων υπηρεσιών προς τους πολίτες.
27) Μεριµνά για την εγκατάσταση και τήρηση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας των επί µέρους λειτουργιών του ∆ήµου.
28) Μεριµνά για την εγκατάσταση και τήρηση του συστήµατος διασφάλισης της διαχειριστικής επάρκειας του ∆ήµου στον σχεδιασµό
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και παραγωγή έργων.
29) Μεριµνά για την εκτέλεση των εγκεκριµένων προγραµµάτων έργων και δράσεων για την βελτίωση της οργάνωσης του ∆ήµου και
των Νοµικών του Προσώπων. Ειδικότερα µεριµνά για τον σχεδιασµό/ανασχεδιασµό και την εφαρµογή βελτιωµένων οργανωτικών
δοµών, κατανοµής αρµοδιοτήτων, κατανοµής στελεχιακού δυναµικού, οργανωτικών συστηµάτων, εσωτερικών διαδικασιών και
εντύπων.
30) Μεριµνά για την εκπόνηση των κάθε είδους εσωτερικών Κανονισµών του ∆ήµου και των Νοµικών του Προσώπων (Εσωτερικός
Κανονισµός Υπηρεσιών, Εσωτερικοί Κανονισµοί Λειτουργίας, Κανονισµοί Παροχής Υπηρεσιών στους ∆ηµότες κλπ) σε συνεργασία
µε τις αρµόδιες υπηρεσίες.
31) Παρακολουθεί την τήρηση και σχεδιάζει και εισηγείται τις τυχόν επικαιροποιήσεις της οργανωτικής δοµής και γενικότερα των
διατάξεων του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου.
32) Μεριµνά για τον προσδιορισµό των αναγκαίων θέσεων εργασίας και τον προσδιορισµό του αριθµού του προσωπικού ανά θέση
εργασίας και οργανωτική µονάδα του ∆ήµου, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και συνεργάζεται µε τη ∆ιεύθυνση
∆ιοικητικών Υπηρεσιών για τον προγραµµατισµό της κάλυψης των θέσεων (µε νέα στελέχη ή ανακατανοµή των υφισταµένων
στελεχών).
33) Παρακολουθεί την καλή εφαρµογή των εγκεκριµένων από τα αρµόδια όργανα εσωτερικών οργανωτικών συστηµάτων,
διαδικασιών και κανονισµών και ενηµερώνει τα αρµόδια όργανα του ∆ήµου στην περίπτωση που διαπιστώνονται αποκλίσεις.
34) Μελετά και εισηγείται για τη σκοπιµότητα σύστασης, τροποποίησης του αντικειµένου ή κατάργησης των Νοµικών Προσώπων του
∆ήµου
Εντοπισµένα Προβλήµατα
Ελλιπέστατο εξειδικευµένο προσωπικό
Επιβάλεται η πλήρης Μηχανοργάνωση της ∆ιεύθυνσης
∆εν υπάρχει Αρχειοθέτηση
Χρειάζεται άτοµο που να ασχολείται αποκλειστικά µε την Αρχειοθέτηση

Αυτοτελές Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου
Περιγραφή
1) Μεριµνά για τον εσωτερικό έλεγχο των υπηρεσιών του ∆ήµου για τη χρήση και τη διαχείριση των πόρων.
2) Συντάσσει έκθεση και ενηµερώνει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ανά εξάµηνο για τον διενεργούµενο έλεγχο, τα πορίσµατα αυτού, την
πρόοδο της ελεγκτικής εργασίας και τον βαθµό υλοποίησης των προτάσεων για βελτίωση.
3) Προωθεί την αξιοπιστία, τη δικαιοσύνη και την κατάλληλη συµπεριφορά των δηµοσίων υπαλλήλων, ενώ παράλληλα επιδιώκει να
µειώσει τον κίνδυνο της διαφθοράς εισηγούµενο: • ελέγχους για τις υπάρχουσες ή τις προτεινόµενες διαδικασίες • καθορισµό
οργανωτικών ή ελεγκτικών κινδύνων • αναθεώρηση των προτεινόµενων αλλαγών στους υπάρχοντες νόµους, κανόνες και στην
εφαρµογή των διαδικασιών. • αναθεώρηση συµβολαίων για πιθανές συγκρούσεις συµφερόντων.
4) Συνεργάζεται µε τις ελεγκτικές Υπηρεσίες του Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
5) Ερευνά αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας, προκειµένου να προσδιορίσει ανάρµοστες, ανεπαρκείς, παράνοµες, ψευδείς ή
καταχρηστικές πράξεις που έχουν ήδη γίνει και συγκεντρώνει τα στοιχεία που θα οδηγήσουν σε αποφάσεις σχετικές µε εγκληµατικές
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διώξεις, πειθαρχικές ενέργειες ή άλλες διαρθρωτικές κινήσεις.
6) Οι ελεγκτές βοηθούν τις υπηρεσίες να έχουν προνοητικότητα προσδιορίζοντας τις µελλοντικές τάσεις και επικεντρώνοντας την
προσοχή τους στις πιθανές προκλήσεις προτού αυτές εξελιχθούν σε κρίσεις. Επιπροσθέτως, µέσω του ελέγχου βασισµένου στην
ανάλυση κινδύνου (risk based auditing), η ελεγκτική διαδικασία παρέχει χρήσιµες πληροφορίες στον οργανισµό για τη διαχείριση των
κινδύνων.
7) Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαµβάνεται στον παρόντα Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση µε τη
λειτουργία του
Εντοπισµένα Προβλήµατα
Ελλιπέστατο εξειδικευµένο προσωπικό
Επιβάλεται η πλήρης Μηχανοργάνωση της ∆ιεύθυνσης
∆εν υπάρχει Αρχειοθέτηση
Χρειάζεται άτοµο που να ασχολείται αποκλειστικά µε την Αρχειοθέτηση

Αυτοτελές Τµήµα Πολιτικής Προστασίας
Περιγραφή
Το αυτοτελές τµήµα Πολιτικής Προστασίας έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: Γενικά
α) ∆ιατυπώνει εισηγήσεις για το σχεδιασµό της πολιτικής προστασίας της περιοχής του ∆ήµου, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού
σχεδιασµού και µεριµνά για την εφαρµογή των σχετικών προγραµµάτων, µέτρων και δράσεων στο πλαίσιο του εθνικού και
περιφερειακού σχεδιασµού.
β) Υποστηρίζει το συντονισµό και επιβλέπει το έργο της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιµότητα, αντιµετώπιση και
αποκατάσταση των καταστροφών που συµβαίνουν στην περιοχή του ∆ήµου.
γ) Μεριµνά για την διάθεση και συντονίζει τη δράση του απαραίτητου δυναµικού και µέσων για την πρόσληψη, ετοιµότητα,
αντιµετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του ∆ήµου
δ) Επεξεργάζεται ειδικότερες προτάσεις προς τις αρµόδιες υπηρεσίες για την προστασία των δασικών περιοχών του ∆ήµου,
συµµετέχει στην οργάνωση της πυροπροστασίας των δασών και διατυπώνει προτάσεις για την αποκατάσταση των δασών. Ειδικά
α. Συντονίζει κατά χωρική αρµοδιότητα το έργο της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιµότητα, αντιµετώπιση και
αποκατάσταση των καταστροφών, σύµφωνα µε τις µεθόδους οργάνωσης, τα όργανα και την κατανοµή αρµοδιοτήτων που
προβλέπονται στις ισχύουσες διατάξεις.
β. Παρέχει την αναγκαία συνδροµή στη δράση των Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.
γ. Προγραµµατίζει και υλοποιεί δράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για ζητήµατα πολιτικής προστασίας. δ.
Αναλαµβάνει κάθε αναγκαία πρωτοβουλία, ενέργεια και δράση για τη συνδροµή του Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. και των λοιπών εµπλεκόµενων
φορέων σε επίπεδο αναγνώρισης, εκτίµησης και ανάλυσης της επικινδυνότητας εκδήλωσης καταστροφών
ε. Με αποκλειστική ευθύνη του οικείου ∆ηµάρχου συντάσσεται, υποχρεωτικά, Τοπικό Σχέδιο Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και
∆ιαχείρισης Συνεπειών για φυσικές, τεχνολογικές καταστροφές και λοιπές απειλές εντός της χωρικής Επικράτειας του ∆ήµου. Στο
Τοπικό Σχέδιο περιγράφεται η οργάνωση της αντιµετώπισης και βραχείας αποκατάστασης των φυσικών και τεχνολογικών
καταστροφών και λοιπών απειλών και προσδιορίζεται το σύνολο του ανθρώπινου δυναµικού, υλικών και µέσων Πολιτικής
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Προστασίας, που µπορούν να διατεθούν. Περιλαµβάνει Γενικό Μέρος µε διατάξεις που έχουν εφαρµογή σε κάθε καταστροφή και
Παραρτήµατα, τα οποία εξειδικεύουν τις διατάξεις του Γενικού Μέρους για καταστροφές σχετιζόµενους µε ειδικούς κινδύνους. Το
Τοπικό Σχέδιο είναι εναρµονισµένο µε τα Γενικά Σχέδια της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας και τις σχετικές οδηγίες
σχεδίασης της ∆ιεύθυνσης Σχεδιασµού και Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας και
υποβάλλεται στην Εκτελεστική Επιτροπή του ∆ήµου, η οποία και το εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, το οποίο το εγκρίνει,
µετά τη σύµφωνη γνώµη της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. στ. Συµβάλλει στην
υλοποίηση των προγραµµάτων εκπαίδευσης της Ακαδηµίας Πολιτικής Προστασίας σε θέµατα πολιτικής προστασίας και συµµετέχει
σε ασκήσεις, σε συνεργασία µε την Περιφέρεια και άλλους όµορους ∆ήµους, µε σκοπό την αξιολόγηση απόδοσης των ανωτέρω
Σχεδίων.
ζ. Τηρεί και κοινοποιεί σε µηνιαία βάση στον Περιφερειακό Συντονιστή επικαιροποιηµένη κατάσταση του δια θέσιµου ανθρώπινου
δυναµικού, των µέσων και υλικών πολιτικής προστασίας, παρακολουθώντας το επίπεδο ετοιµότητάς τους, σύµφωνα µε τις οδηγίες
του. Στην κατάσταση αυτή συµπεριλαµβάνεται το ανθρώπινο δυναµικό, υλικά και µέσα που διατίθενται εκτός ∆ήµου για την παροχή
υποστήριξης σε καταστάσεις επιπέδου έκτακτης ανάγκης «Επιπέδου 4» (Red Code). η. Υποβάλλει, λαµβάνοντας υπόψη τις
κατευθυντήριες οδηγίες του Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π., εισηγήσεις: αα. Στον ∆ήµο για την κατάρτιση του οικείου προϋπολογισµού πολιτικής
προστασίας και την αξιοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων ενίσχυσης. ββ. Στο Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. για την κατάρτιση του
Τοπικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας. θ. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη στο Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. ι. Συνάπτει µνηµόνια συνεργασίας
παροχής υπηρεσιών, υλικών και µέσων µε ιδιωτικούς φορείς.
Εντοπισµένα Προβλήµατα
Ελλιπέστατο εξειδικευµένο προσωπικό
Επιβάλεται η πλήρης Μηχανοργάνωση της ∆ιεύθυνσης
∆εν υπάρχει Αρχειοθέτηση
Χρειάζεται άτοµο που να ασχολείται αποκλειστικά µε την Αρχειοθέτηση

Αρµοδιότητες Τµήµατος Περιβάλλοντος, Κλιµατικής αλλαγής και Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης
Το Αυτοτελές Τµήµα Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης είναι αρµόδιο για την προστασία και ανάπτυξη της φυτικής παραγωγής, της ζωικής
παραγωγής και της αλιείας στην περιοχή του ∆ήµου, την υποστήριξη του αγροτικού κόσµου για την βελτίωση των µεθόδων εργασίας και την
καλύτερη οργάνωση των αγροτικών εκµεταλλεύσεων, την παρακολούθηση, αδειοδότηση και εποπτεία των εµπορικών δραστηριοτήτων στην
περιοχή του ∆ήµου, την προστασία του καταναλωτή, την προώθηση της απασχόλησης και την εφαρµογή ενεργειών τουριστικής ανάπτυξης.
Οι συγκεκριµένες αρµοδιότητες του Τµήµατος στο πλαίσιο της αποστολής του, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόµων, ∆ιαταγµάτων
και Υπουργικών Αποφάσεων.
Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής
Περιγραφή
(Αρµοδιότητες στον τοµέα της φυτικής παραγωγής)
1) Ερευνά και µελετά κάθε θέµα για την ανάπτυξη της γεωργίας, καθώς και τη διατήρηση του γεωργικού πληθυσµού στις εστίες
του.
2) Μεριµνά για την ανάπτυξη, προστασία, εκτίµηση και παρακολούθηση της φυτικής παραγωγής.
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Προωθεί προγράµµατα εγκατάστασης νέων αγροτών και µεριµνά για τη σύνδεση αγροτικής παραγωγής και τουριστικής
ανάπτυξης, σε συνεργασία µε την υπηρεσία Τουρισµού.
4) Εκτιµά και παρακολουθεί τη γεωργική παραγωγή, τις απολαµβανόµενες από τους παραγωγούς τιµές γεωργικών προϊόντων και
την πορεία των αγορών των γεωργικών προϊόντων και µεριµνά για τη λήψη αντιπροσωπευτικών τιµών προϊόντων.
5) Συνεργάζεται µε την Τεχνική υπηρεσία για τη µελέτη και εκτέλεση έργων τεχνικής υποδοµής, τοπικής σηµασίας, που αφορούν
στη γεωργία και ιδίως αυτών που σχετίζονται µε την αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιµνοδεξαµενών, τα έργα βελτίωσης
βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα.
6) Ασκεί εποπτεία επί των Τοπικών Οργανισµών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.), των Προσωρινών ∆ιοικουσών Επιτροπών
(Π.∆.Ε.) και των Τοπικών Επιτροπών Άρδευσης (Τ.Ε.Α.) σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
7) Συνεργάζεται µε ιδρύµατα έρευνας της αγροτικής παραγωγής, ενηµερώνει τον αγροτικό πληθυσµό για τις βελτιωµένες µεθόδους
παραγωγής και οργάνωσης των εκµεταλλεύσεων για την αντιµετώπιση τεχνικών, οικονοµικών και διαρθρωτικών προβληµάτων,
στο πλαίσιο των προγραµµάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και µεριµνά για την ευρύτερη διάδοση στον αγροτικό
κόσµο, µέσω εκπαιδευτικών προγραµµάτων, γνώσεων για την εφαρµογή βελτιωµένων µεθόδων καλλιέργειας.
8) Μεριµνά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων στο πλαίσιο σχεδίων βελτίωσης.
9) Εισηγείται για την χορήγηση, ανανέωση, ανάκληση ή µεταβίβαση αδειών λειτουργίας καταστηµάτων λιανικής πώλησης
αγροτικών φαρµακευτικών προϊόντων.
10) Μεριµνά για τη σύσταση και την εύρυθµη λειτουργία του Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης του ∆ήµου. Παρακολουθεί τη
λειτουργία του Γραφείου αυτού παρέχοντας κατευθύνσεις και πρότυπα για τη δράση τους. Ειδικότερα το Γραφείο Γεωργικής
Ανάπτυξης :
(α)Συνεργάζεται µε τους αγρότες και τις συνεταιριστικές οργανώσεις τους για την διερεύνηση και επισήµανση των τεχνικών και
οικονοµικών προβληµάτων των γεωργικών εκµεταλλεύσεων.
(β)Παρέχει τεχνική βοήθεια για την εφαρµογή βελτιωµένων µεθόδων εργασίας, µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των
παραγοµένων προϊόντων και τη µείωση κόστους παραγωγής τους.
(γ)Μεριµνά για την οργάνωση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων και την εν γένει αντιµετώπιση των προβληµάτων στα διάφορα στάδια
της παραγωγικής διαδικασίας , στα πλαίσια των εκάστοτε εφαρµοζοµένων προγραµµάτων γεωργικής και κτηνοτροφικής
ανάπτυξης.
(δ)∆ιενεργεί επιτόπιους ελέγχους, ύστερα από εντολή του Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης, µε σκοπό την υλοποίηση
κοινοτικών προγραµµάτων (οικονοµικές ενισχύσεις στη φυτική και ζωική παραγωγή) και µεριµνά για την χορήγηση βεβαιώσεων
(αγροτικά αυτοκίνητα, αγροτικές αποθήκες, λαϊκές αγορές, εκτίµηση ζηµιών κ.λ.π.).
(ε)Ενηµερώνει το Τµήµα Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης για τα ζητήµατα της περιοχής που αφορούν τον αγροτικό κόσµο και
λαµβάνει κατευθύνσεις και πρότυπα για την αντιµετώπισή τους.
(Αρµοδιότητες ζωικής παραγωγής)
11) Ερευνά και µελετά κάθε θέµα για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, καθώς και τη διατήρηση του κτηνοτροφικού πληθυσµού στις
εστίες του.
12) Μεριµνά για την ανάπτυξη, προστασία, εκτίµηση και παρακολούθηση της ζωικής παραγωγής.
3)
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13) Συνεργάζεται µε την Τεχνική υπηρεσία για τη µελέτη και την εκτέλεση έργων τεχνικής υποδοµής, τοπικής σηµασίας, που
αφορούν τη κτηνοτροφία όπως π.χ τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων.
14) Μεριµνά για τη διαχείριση των βοσκοτόπων.
15) Συνεργάζεται µε ιδρύµατα έρευνας της κτηνοτροφικής παραγωγής, ενηµερώνει τον αγροτικό πληθυσµό για τις βελτιωµένες
µεθόδους παραγωγής και οργάνωσης των κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων για την αντιµετώπιση τεχνικών, οικονοµικών και
διαρθρωτικών προβληµάτων, στο πλαίσιο των προγραµµάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και µεριµνά για την
ευρύτερη διάδοση στον αγροτικό κόσµο, µέσω εκπαιδευτικών προγραµµάτων, γνώσεων για την εφαρµογή βελτιωµένων
µεθόδων κτηνοτροφικής παραγωγής.
16) Μεριµνά για την εφαρµογή και τον έλεγχο του συστήµατος αναγνώρισης και καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου του ∆ήµου
(ενώτια για την ατοµική αναγνώριση των ζώων, ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων, διαβατήρια ζώων, τήρηση ατοµικών µητρώων).
17) Μεριµνά για τα αδέσποτα ζώα (περισυλλογή, δηµιουργία και λειτουργία καταφυγίων κλπ).
18) Εισηγείται για την χορήγηση αδειών λειτουργίας καταστηµάτων και εγκαταστάσεων που σχετίζονται µε το εµπόριο ή την
αξιοποίηση ζώων ( καταστήµατα διατήρησης, εµπορίας και διακίνησης ζώων, καταστήµατα πώλησης σκύλων ή γατών,
κτηνοπτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, αυτοκίνητα που µεταφέρουν ζώα, ζωολογικοί κήποι).
19) Εισηγείται για την χορήγηση, ανανέωση, ανάκληση ή µεταβίβαση αδειών λειτουργίας καταστηµάτων λιανικής πώλησης
κτηνιατρικών φαρµακευτικών προϊόντων.
20) Εφαρµόζει, οργανώνει και εποπτεύει την τεχνητή σπερµατέγχυση και τον συγχρονισµό του οίστρου των ζώων.
21) Γνωµατεύει για την υγειονοµική καταλληλότητα των ζώων, όταν πρόκειται για πλανόδια έκθεση ζώων.
22) Εισηγείται για την χορήγηση άδειας για τη λειτουργία κτηνιατρικού γραφείου για τα παραγωγικά ζώα, ειδικής άδειας για την
αποθήκευση φαρµακευτικών κτηνιατρικών προϊόντων και αδειών λειτουργίας ιδιωτικών κτηνιατρείων και κτηνιατρικών κλινικών
τα οποία και εποπτεύει.
23) Εφαρµόζει προγράµµατα για την καταπολέµηση λοιµωδών και παρασιτικών νοσηµάτων ζώων, σε συνεργασία µε την υπηρεσία
∆ηµ. Υγείας για τα νοσήµατα που µεταδίδονται και στον άνθρωπο.
24) Επιβάλλει ή αίρει υγειονοµικά µέτρα, λόγω εµφάνισης βαριάς επιζωοτίας για την έκδοση πιστοποιητικών προς µεταφορά
ζώων.
Εσωτερικές ∆ιασυνδέσεις – Εµπλεκόµενοι
∆ηµότες
Παραγωγή Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητές Αγροτικών Προϊόντων
Συστήµατα / Εργαλεία
Η/Υ
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Fax
Εξωτερικές ∆ιασυνδέσεις
Περιφέρεια
Αστυνοµικό Τµήµα ∆ήµου
∆ιεύθυνση Ασφάλειας Λαµίας
Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Βιοµηχανίας
Εντοπισµένα Προβλήµατα
Αυτή τη στιγµή δεν υπάρχει Τµήµα, υπάρχει Γραφείο
Ελλιπέστατο εξειδικευµένο προσωπικό
Επιβάλλεται η πλήρης Μηχανοργάνωση της ∆ιεύθυνσης
∆εν υπάρχει Αρχειοθέτηση
Χρειάζεται άτοµο που να ασχολείται αποκλειστικά µε την Αρχειοθέτηση
Γραφείο Αλιείας
Περιγραφή
1) ∆ιενεργεί όλες τις κατάλληλες δραστηριότητες για την άσκηση εποπτείας και ελέγχου στον τοµέα της αλιείας στην περιοχή
δικαιοδοσίας του ∆ήµου.
2) Ερευνά και µελετά κάθε θέµα για την ανάπτυξη της αλιείας, καθώς και τη διατήρηση του αλιευτικού πληθυσµού στις εστίες του.
3) Συνεργάζεται µε την Τεχνική υπηρεσία για τη µελέτη και την εκτέλεση έργων τεχνικής υποδοµής, τοπικής σηµασίας, που
αφορούν την αλιεία. Μεριµνά για την κατασκευή και λειτουργία αλιευτικών καταφυγίων, υποδοµών και εξοπλισµών σε λιµένες
αλιευτικούς ή λιµένες που εξυπηρετούν αλιευτικά σκάφη.
4) Γνωµοδοτεί για την παραχώρηση, µίσθωση και αναµίσθωση υδάτινων εκτάσεων για την ίδρυση, επέκταση και µετεγκατάσταση
µονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ηµιεντατικής µορφής των ιχθυοτρόφων υδάτων, καθώς και για την χορήγηση άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας τους.
5) Συγκεντρώνει και τηρεί στοιχεία των υδατοκαλλιεργειών και της αλιείας στα εσωτερικά ύδατα καθώς και στοιχεία των πάσης
φύσεως αλιευτικών εκµεταλλεύσεων.
6) Καταρτίζει µελέτες και συντάσσει εκλαϊκευµένα έντυπα που αφορούν δραστηριότητες θαλάσσιας αλιείας, υδατοκαλλιεργειών και
προστασίας των υδάτινων οικοσυστηµάτων και διοργανώνει ενηµερωτικές συναντήσεις µε αλιείς, υδατοκαλλιεργητές και γενικά
εργαζόµενους σε επιχειρήσεις του αλιευτικού τοµέα.
7) Εισηγείται τη λήψη αποφάσεων για την ανάπτυξη και ρύθµιση ζητηµάτων του τοµέα της αλιείας στην περιοχή του ∆ήµου,
σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο ∆ήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις. Οι αποφάσεις αυτές αφορούν ιδίως:
(α) την καταστροφή, εκποίηση και έγκριση του αποτελέσµατος της σχετικής δηµοπρασίας ή διάθεσης των δηµευθέντων υλικών και
µέσων αλιείας.
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(β) την έγκριση ή ανάκληση της έγκρισης της χορήγησης από τις αρµόδιες αρχές, αδειών απόπλου στα αλιευτικά σκάφη για τη
διενέργεια αλιείας στα διεθνή ύδατα.
(γ) τη διάθεση σε δηµόσιες υπηρεσίες ή σε ερευνητικά ιδρύµατα ή σε νοµικά πρόσωπα του δηµόσιου τοµέα των πλωτών µέσων,
εργαλείων και λοιπού εξοπλισµού που δηµεύθηκε, εφόσον δεν έχει πλειστηριασθεί.
(δ) την έγκριση για διενέργεια αθλητικής αλιείας.
(ε) την επιβολή ειδικών ή πρόσθετων περιοριστικών µέτρων της αλιείας για ποτάµιους, λιµναίους, λιµνοθαλάσσιους και άλλους
υδάτινους χώρους.
(στ) την έγκριση αντικατάστασης αλιευτικού σκάφους.
(η) την επιβολή κυρώσεων σε όσους δεν παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε την παραγωγή και αξία αλιευµάτων των
επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών.
(ζα) τη σύµφωνη γνώµη για την εισαγωγή από το εξωτερικό ζώντων υδρόβιων ζώων και φυτών ή φυκών ή των αγών τους για
τεχνητή εκτροφή ή εµπλουτισµό υδάτων.
(ζβ) την έγκριση της χορήγησης, από τις αρµόδιες αρχές, αδειών αλιείας στα επαγγελµατικά ή ερασιτεχνικά σκάφη αλιείας ή
σπογγαλιείας.
(θ) την πρόταση για εγγραφή πιστώσεων για απαλλοτρίωση υδάτινων και χερσαίων
εκτάσεων.
(θα) την αξιοποίηση, ιχθυοτροφικά, των µη εκµεταλλεύσιµων τελµάτων ή άγονων εκτάσεων σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες.
(θβ) τις εξαιρέσεις υποχρέωσης προσκόµισης αλιευµάτων στις ιχθυόσκαλες.
(θγ) τη σύσταση τριµελών συµβουλίων εκδίκασης αλιευτικών προσφυγών.
(θε) την έγκριση και την τροποποίηση καταστατικών αλιευτικών συνεταιρισµών και την παροχή σ΄ αυτούς τεχνικών οδηγιών.
(θστ) την παροχή γνώµης για κάθε τεχνική τροποποίηση ή διαρρύθµιση που αφορά ή θίγει τα κρηπιδώµατα και τη χερσαία ζώνη
των ιχθυοσκαλών.
8) Εισηγείται την χορήγηση αδειών στον τοµέα της αλιείας στην περιοχή του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο
∆ήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις. Οι άδειες αυτές αφορούν ιδίως:
(α) τα αλιευτικά σκάφη για τη διενέργεια δοκιµαστικής αλιείας.
(β) τις ερασιτεχνικές άδειες αλιείας.
(γ) τη χρήση καταδυτικών συσκευών σε περιπτώσεις διεξαγωγής ερευνών.
(δ) τις επαγγελµατικές άδειες αλιείας.
(ε) τη µεταβίβαση κυριότητας επαγγελµατικής άδειας αλιείας σκάφους.
(στ)την αντικατάσταση µηχανής αλιευτικού σκάφους.
(ζ) την άδεια αλιείας γόνου ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισµών.
9) Αντιµετωπίζει θέµατα και εισηγείται µέτρα που αφορούν τη διακίνηση, µεταποίηση, τυποποίηση, συντήρηση και εµπορία των
αλιευτικών προϊόντων σε συνεργασία µε αρµόδιες υπηρεσίες και φορείς.
Εσωτερικές ∆ιασυνδέσεις – Εµπλεκόµενοι
∆ηµότες
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Συστήµατα / Εργαλεία

Εξωτερικές ∆ιασυνδέσεις
Όλες τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας
Περιφέρεια
Αστυνοµικό Τµήµα ∆ήµου
∆ιεύθυνση Ασφάλειας Λαµίας
Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Βιοµηχανίας
Λιµεναρχείο Αγίου Κων/νου & Στυλίδας
Εντοπισµένα Προβλήµατα
Αυτή τη στιγµή δεν υπάρχει Τµήµα, υπάρχει Γραφείο
Ελλιπέστατο εξειδικευµένο προσωπικό
Επιβάλλεται η πλήρης Μηχανοργάνωση της ∆ιεύθυνσης
∆εν υπάρχει Αρχειοθέτηση
Χρειάζεται άτοµο που να ασχολείται αποκλειστικά µε την Αρχειοθέτηση
Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων
Περιγραφή
(Αρµοδιότητες ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων)
1)
Μελετά και εισηγείται τη ρύθµιση θεµάτων εµπορικής δραστηριότητας που επηρεάζουν τις λειτουργίες και το περιβάλλον της
πόλης και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο ∆ήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις. Τα
θέµατα αυτά αφορούν ιδίως :
(α) Τον καθορισµό των χώρων και των όρων λειτουργίας των υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων (λαϊκές αγορές και
εµποροπανηγύρεις).
(β) Τον καθορισµό των χώρων και των όρων για την προσωρινή διαµονή µετακινουµένων πληθυσµιακών οµάδων.
(γ) Τον καθορισµό των προδιαγραφών και των όρων της υπαίθριας διαφήµισης.
(δ) Τον προσδιορισµό των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την ίδρυση και εγκατάσταση καταστηµάτων και επιχειρήσεων,
στο βαθµό που επηρεάζουν το περιβάλλον και τις λειτουργίες της πόλης.
(ε) Τον προσδιορισµό των όρων και των ωρών λειτουργίας µουσικής σε καταστήµατα.
(στ) Τον καθορισµό των ωρών έναρξης και λήξης της εργασίας των ναυτεργατών και των αρτεργατών.
(ζ) Τον καθορισµό των χρονικών ορίων λειτουργίας καταστηµάτων και επιχειρήσεων.
(η) Τον καθορισµό των ανώτατου αριθµού των αδειών υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου και τη συγκρότηση της Επιτροπής Υπαίθριου
Πλανόδιου Εµπορίου.
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(θ) Την έγκριση της λειτουργίας Κυριακάτικων Αγορών.
(ι) Την έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση, τη διάλυση και τον καθορισµό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας Λαϊκών Αγορών,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία περιλαµβανοµένης της χορήγησης επαγγελµατικών και παραγωγικών αδειών καθώς και κάθε
άλλου συναφούς αντικειµένου (Η αρµοδιότητα δεν αφορά έκδοση αδειών των νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης).
(ια) Την συγκρότηση Επιτροπών για τον έλεγχο των πωλητών, παραγωγών και επαγγελµατιών των λαϊκών αγορών.
(ιβ) Την εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας για τη χορήγηση αδειών εκµετάλλευσης περιπτέρων.
(ιγ) Τη λήψη απόφασης σχετικά µε τον καθορισµό των ωρών ανοίγµατος, µεσηµβρινής διακοπής και κλεισίµατος των φαρµακείων και
φαρµακαποθηκών, καθώς και τον καθορισµό για κάθε έτος του αριθµού των φαρµακείων που διηµερεύουν και διανυκτερεύουν.
2)
Παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρµογή των αποφάσεων των σχετικών µε τα προηγούµενα θέµατα εµπορικής δραστηριότητας
και εισηγείται τη λήψη µέτρων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
3)
Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς και την τήρηση των διατάξεων της τουριστικής
νοµοθεσίας από τις επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του νόµου.
(Αρµοδιότητες προστασίας του καταναλωτή)
4)
Μεριµνά για την προστασία του καταναλωτή µε τη δηµιουργία και λειτουργία µηχανισµών ενηµέρωσής του (π.χ. Γραφείο
Ενηµέρωσης Καταναλωτή).
5)
Εισηγείται για τη σύσταση της επιτροπής φιλικού διακανονισµού για την εξώδικη επίλυση των διαφορών ανάµεσα σε
προµηθευτές και σε καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών, τηρεί αρχεία των πορισµάτων της οικείας επιτροπής καθώς και µητρώο
καταναλωτών.
(Αρµοδιότητες χορήγησης αδειών εµπορικών και γενικών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων)
6)
Εισηγείται την χορήγηση αδειών για την άσκηση εµπορικών και γενικών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε τις
δικαιοδοσίες που δίδονται στο ∆ήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις. Οι άδειες αυτές αφορούν ιδίως:
(α) Τις άδειες παραγωγών που διαθέτουν τα αγροτικά τους προϊόντα τους σε λαϊκές αγορές (εκτός από άδειες στους νοµούς Αττικής
και Θεσσαλονίκης).
(β) Την ίδρυση, λειτουργία και εγκατάσταση των καταστηµάτων και επιχειρήσεων οι όροι λειτουργίας και εγκατάστασης των οποίων
καθορίζονται από την νοµοθεσία και τους αντίστοιχους υγειονοµικούς κανονισµούς και διατάξεις
(γ)Την ίδρυση και λειτουργία καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (βλ. άρθρο 80 του Κ∆Κ).
(δ) Την εγκατάσταση και λειτουργία κινηµατογράφων, θεάτρων και παρεµφερών επιχειρήσεων και τη διενέργεια των προβλεποµένων
επιθεωρήσεων.
(ε) Την ίδρυση και λειτουργίας παιδοτόπων, και διαφόρων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (λούνα πάρκ, τσίρκο, πίστες
αυτοκινητιδίων, µουσικών συναυλιών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία.
(στ) Τα τεχνικά ψυχαγωγικά παίγνια και την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου.
(ζ) Τη λειτουργία µουσικών οργάνων.
(η) Την άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου, εµποροπανηγύρεων και υπαίθριων χριστουγεννιάτικων αγορών .
(θ) Τα ζωήλατα οχήµατα.
(ι) Την εγκατάσταση και χρήση του οικήµατος για την άσκηση δραστηριότητας από εκδιδόµενα πρόσωπα.
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(ια) Τη διενέργεια διαφήµισης, την τοποθέτηση πλαισίων υπαίθριας διαφήµισης, την τοποθέτηση επιγραφών προσδιορισµού
επαγγελµατικής δραστηριότητας σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα, καθώς και την παραχώρηση χώρων για την προβολή
δραστηριοτήτων σε νοµικά πρόσωπα που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς.
(ιβ) Τη λειτουργία καταστηµάτων εκµίσθωσης µοτοποδηλάτων.
(ιγ) Την ίδρυση υπεραγορών λιανικού εµπορίου .
(ιδ) Την άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου.
(ιε) Την συµµετοχή σε Κυριακάτικες Αγορές.
(ιστ) Την άσκηση επαγγέλµατος κουρέα, κοµµωτή, τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών, καθώς και τη συγκρότηση σχετικής
εξεταστικής επιτροπής και Πειθαρχικού Συµβουλίου, σε συνεργασία µε την υπηρεσία ∆ηµ. Υγείας.
(ιζ) Τη λειτουργία εκθέσεων βιβλίου.
(ιη) Την οργάνωση εκθέσεων (εκτός των ∆ιεθνών), τη ρύθµιση θεµάτων λειτουργίας τους και την εποπτεία αυτών.
(ιθ) Την καταλληλότητα εκθεσιακών χώρων στεγασµένων µόνιµα ή προσωρινά ή υπαίθριων ή µικτών.
7)
Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των προϋποθέσεων υπό τις οποίες χορηγούνται οι ανωτέρω άδειες και εισηγείται τη
λήψη µέτρων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις π.χ. ανάκληση άδειας, αφαίρεση άδειας, επιβολή προστίµων.
8)
Ελέγχει την εφαρµογή των διατάξεων περί υπαίθριας διαφήµισης, των προδιαγραφών των διαφηµιστικών πλαισίων και
επιγραφών, προβαίνει στην αφαίρεση των παράνοµων υπαίθριων διαφηµίσεων και επιγραφών και εισηγείται την επιβολή των
προβλεπόµενων προστίµων, µε τις προϋποθέσεις και όρους που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία.
9)
Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς τo Τµήµα Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης και τα Γραφεία του (τήρηση πρωτοκόλλου,
διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέµατα προσωπικού κλπ).
Εσωτερικές ∆ιασυνδέσεις – Εµπλεκόµενοι
∆ηµότες
Συστήµατα / Εργαλεία
Η/Υ
Εξωτερικές ∆ιασυνδέσεις
Περιφέρεια
Αστυνοµικό Τµήµα ∆ήµου
∆ιεύθυνση Ασφάλειας Λαµίας
Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Βιοµηχανίας
Εντοπισµένα Προβλήµατα
Αυτή τη στιγµή δεν υπάρχει Τµήµα, υπάρχει Γραφείο
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Ελλιπέστατο εξειδικευµένο προσωπικό
Επιβάλεται η πλήρης Μηχανοργάνωση της ∆ιεύθυνσης
∆εν υπάρχει Αρχειοθέτηση
Χρειάζεται άτοµο που να ασχολείται αποκλειστικά µε την Αρχειοθέτηση
Γραφείο Απασχόλησης και Τουρισµού
Περιγραφή
(Αρµοδιότητες σε θέµατα Απασχόλησης)
1) Σχεδιάζει, εισηγείται την εφαρµογή και εφαρµόζει τοπικά προγράµµατα δράσης και τοπικές πρωτοβουλίες ή συµµετέχει σε
ανάλογες δράσεις και πρωτοβουλίες, για την προώθηση και διεύρυνση της απασχόλησης στην περιοχή του ∆ήµου.
2) Μεριµνά για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της επαγγελµατικής κατάρτισης προωθώντας την ίδρυση και λειτουργία
Κέντρων Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης σε συνεργασία και µε το Γραφείο Παιδείας,
∆ια Βίου Μάθησης και Πολιτισµού του Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού και µε τη ∆ιεύθυνση ∆ια Βίου
Μάθησης και Απασχόλησης της αντίστοιχης Περιφέρειας και λαµβάνοντας υπόψη τις προγραµµατικές επιλογές για θέµατα
επαγγελµατικής κατάρτισης του περιφερειακού προγράµµατος δια βίου µάθησης.
3) Μεριµνά για την απορρόφηση του εργατικού δυναµικού της περιοχής του ∆ήµου µε την ανάπτυξη συµβουλευτικών δράσεων προς
τους ανέργους και την προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Μεριµνά για τη δηµιουργία και λειτουργία
µηχανισµών ενηµέρωσης των ανέργων για τις ευκαιρίες απασχόλησης στην περιοχή.
(Αρµοδιότητες σε θέµατα Τουρισµού)
4) Τηρεί µητρώα και στοιχεία που αφορούν την υφιστάµενη κατάσταση του τουρισµού στην περιοχή του ∆ήµου (τουριστικά αξιοθέατα,
τουριστικές επιχειρήσεις, τουριστικές υποδοµές, στοιχεία απασχόλησης, οικονοµικά στοιχεία κλπ).
5) Σχεδιάζει και εισηγείται προγράµµατα δράσεων παρέµβασης του ∆ήµου για την ανάπτυξη του τουρισµού στην περιοχή και την
αναβάθµιση των παρεχοµένων τουριστικών υπηρεσιών, σε συνεργασία µε τους τουριστικούς επαγγελµατικούς φορείς της περιοχής.
Μεριµνά για την εφαρµογή των προγραµµάτων αυτών.
6) Μεριµνά για το σχεδιασµό και την πραγµατοποίηση προγραµµάτων τουριστικής προβολής της περιοχής του ∆ήµου (π.χ.
παραγωγή τουριστικού υλικού και εκδόσεις πρακτικών οδηγών για τους ταξιδιώτες, συµµετοχή σε εκθέσεις τουρισµού, δηµιουργία
δικτύων επικοινωνίας και συνεργασίας µε άλλες περιοχές εντός και εκτός της χώρας κλπ).
7) Μεριµνά για την εφαρµογή µηχανισµών ενηµέρωσης / πληροφόρησης των επισκεπτών της περιοχής.
Εσωτερικές ∆ιασυνδέσεις – Εµπλεκόµενοι
∆ηµότες
Επιχειρήσεις Τουρισµού
Συστήµατα / Εργαλεία
2 Η/Υ
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Εξωτερικές ∆ιασυνδέσεις
Περιφέρεια
Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης
ΕΟΤ
Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας
Υπουργείο Πολιτισµού & Τουρισµού
Εντοπισµένα Προβλήµατα
Αυτή τη στιγµή δεν υπάρχει Τµήµα, υπάρχει Γραφείο
Ελλιπέστατο εξειδικευµένο προσωπικό
Επιβάλεται η πλήρης Μηχανοργάνωση της ∆ιεύθυνσης
∆εν υπάρχει Αρχειοθέτηση
Χρειάζεται άτοµο που να ασχολείται αποκλειστικά µε την Αρχειοθέτηση

Αρµοδιότητες Τµήµατος Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής
Το Τµήµα Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής είναι αρµόδιο για την προστασία και αναβάθµιση του τοπικού φυσικού, αρχιτεκτονικού και
πολιτιστικού περιβάλλοντος, για την εξασφάλιση της αποκοµιδής και της µεταφοράς των απορριµµάτων, της χωριστής αποκοµιδής και
µεταφοράς των ανακυκλώσιµων υλικών, την εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και για τη συντήρηση των χώρων
πρασίνου. Το τµήµα είναι αρµόδιο για την ενεργειακή διαχείριση, τη λειτουργία των Κοιµητηρίων (και αν υπάρχουν και των ∆ηµοτικών
Σφαγείων) καθώς και για την Πολιτική Προστασία στο επίπεδο του ∆ήµου,
Οι συγκεκριµένες αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόµων,
∆ιαταγµάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
Γραφείο Περιβάλλοντος
Περιγραφή
Σχεδιάζει, προγραµµατίζει, εισηγείται και µεριµνά για την εφαρµογή πολιτικών, προγραµµάτων, δράσεων και µέτρων για την
προστασία και αναβάθµιση του περιβάλλοντος στη περιοχή του ∆ήµου. Μεριµνά για την προστασία και διαχείριση των υδάτινων
πόρων, την καταπολέµηση και την παρακολούθηση της ρύπανσης στην περιοχή του ∆ήµου. Έχει την ευθύνη διαχείρισης των
γεωτρήσεων Παρακολουθεί την εφαρµογή των ρυθµίσεων που αφορούν τις προστατευόµενες περιοχές στην γεωγραφική περιοχή του
∆ήµου, σε συνεργασία και µε άλλες αρµόδιες υπηρεσίες. Μεριµνά για τη δηµιουργία και καλή λειτουργία µηχανισµών και συστηµάτων
για την αποκοµιδή και διαχείριση των αποβλήτων. Στο πλαίσιο αυτό µεριµνά για:
α) τη διαχείριση, σύµφωνα µε τον αντίστοιχο σχεδιασµό που καταρτίζεται από την Περιφέρεια, των στερεών αποβλήτων σε επίπεδο
προσωρινής αποθήκευσης, µεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης λειτουργίας σχετικών
εγκαταστάσεων, κατασκευής µονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης,
β) την αποκατάσταση υφισταµένων χώρων εναπόθεσης (ΧΑ∆Α), σε συνεργασία µε τον τοµέα εγγειοβελτιωτικών έργων της τεχνικής
υπηρεσίας.
γ) Την κατασκευή και διαχείριση συστηµάτων αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισµού, σε συνεργασία µε το Αυτοτελές Τµήµα
Τεχνικών Υπηρεσιών ή τη ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης (∆ΕΥΑ). Ελέγχει και εισηγείται τη ρύθµιση θεµάτων
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περιβαλλοντικής προστασίας, σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο ∆ήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις. Τα θέµατα αυτά
αφορούν ιδίως:
α) Την ίδρυση και λειτουργία σφαγείων.
β) Τον καθορισµό των χώρων για τη δηµιουργία κοιµητηρίων και την παροχή γνώµης για τον καθορισµό χώρων αποτέφρωσης
νεκρών.
γ) Την περιβαλλοντική αποκατάσταση και ανάπλαση περιοχών. δ) Την παροχή γνώµης για τον καθορισµό βιοµηχανικών και
Επιχειρησιακών Περιοχών (Β.Ε.Π.Ε.) και για τη µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κατ’ άρθρο 5 ν. 2545/1997 (Α΄ 254), σε
συνεργασία µε την υπηρεσία Πολεοδοµίας.
ε) Την παρακολούθηση προγραµµάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (π.χ. του προγράµµατος
Καθαρές Ακτές - Καθαρές Θάλασσες ).
στ) Τη λήψη προληπτικών και κατασταλτικών µέτρων για την προστασία των κοινοχρήστων χώρων από εκδήλωση πυρκαγιάς. Στο
πλαίσιο αυτό µεριµνά για την τήρηση των υποχρεώσεων από τους ιδιοκτήτες, νοµείς και επικαρπωτές, προς καθαρισµό των
οικοπεδικών και ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων και αυτοτελών οικισµών και σε απόσταση µέχρι 100 µέτρων από τα
όριά τους. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης των υπόχρεων, προβαίνει υποχρεωτικά στον αυτεπάγγελτο καθαρισµό των χώρων αυτών
και βεβαιώνει εις βάρος τους την ισόποση σχετική δαπάνη του ∆ήµου. Μελετά, σχεδιάζει, εισηγείται και παρακολουθεί την εφαρµογή
συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων στην περιοχή του ∆ήµου ( συστήµατα και προγράµµατα
ανακύκλωσης). Μεριµνά για τη λήψη µέτρων για την προστασία και αναβάθµιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισµών.
(Αρµοδιότητες διαχείρισης Κοιµητηρίων) Τηρεί τις διαδικασίες λειτουργίας των δηµοτικών κοιµητηρίων σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις και τους ειδικότερους κανονισµούς λειτουργίας του ∆ήµου. Μεριµνά για τη δηµιουργία και λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης
νεκρών, καθώς και για τη χορήγηση άδειας ταφής και αποτέφρωσης νεκρών. Μεριµνά για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων
καταγραφής των κάθε είδους πληροφοριακών στοιχείων που σχετίζονται µε τη λειτουργία των δηµοτικών κοιµητηρίων. Τηρεί τις
διαδικασίες και αρχεία που σχετίζονται µε τις οικονοµικές δοσοληψίες των πολιτών ως προς τη λειτουργία των κοιµητηρίων και
συνεργάζεται µε τις οικονοµικές υπηρεσίες του ∆ήµου για την απόδοση των εισπραττοµένων ποσών. Μεριµνά για την καθαριότητα,
ευπρέπεια, διακόσµηση των χώρων των κοιµητηρίων καθώς και για τη συντήρηση/κατασκευή των τάφων και των λοιπών τεχνικών
υποδοµών και πρασίνου των κοιµητηρίων. (Αρµοδιότητες διαχείρισης δηµοτικών σφαγείων)
Τηρεί τις διαδικασίες λειτουργίας των δηµοτικών σφαγείων σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και τους ειδικότερους κανονισµούς
λειτουργίας του ∆ήµου. Μεριµνά για την εξασφάλιση των καταλλήλων συνθηκών υγιεινής στα δηµοτικά σφαγεία, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις. Μεριµνά για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων καταγραφής των κάθε είδους πληροφοριακών στοιχείων
που σχετίζονται µε τη λειτουργία των δηµοτικών σφαγείων.
Τηρεί τις διαδικασίες και αρχεία που σχετίζονται µε τις οικονοµικές δοσοληψίες των πολιτών ως προς τη λειτουργία των σφαγείων και
συνεργάζεται µε τις οικονοµικές υπηρεσίες του ∆ήµου για την απόδοση των εισπραττοµένων ποσών.
Εσωτερικές ∆ιασυνδέσεις – Εµπλεκόµενοι
Τµήµα Προσωπικού
Τµήµα Προµηθειών
Οικονοµική Υπηρεσία
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Πρωτόκολλο
Τεχνική Υπηρεσία
Συστήµατα / Εργαλεία
Ασύρµατες Επικοινωνίες VHF
Οικονοµική ∆ιαχείριση – σύνδεση µε οικονοµική υπηρεσία
Μηχανήµατα – Αυτοκίνητα
Εξωτερικές ∆ιασυνδέσεις
∆ηµότες
Πολιτική Προστασία Περιφέρειας
Εντοπισµένα Προβλήµατα
Έλλειψη σε µόνιµο προσωπικό (προβληµατική η σηµερινές σχέσεις εργασίες, ιδιαίτερα µε τους εργάτες).
Έλλειψη σε έµπειρους και ικανούς οδηγούς.
Επίσης στελέχωση του τµήµατος µε εξειδικευµένο προσωπικό στις θέσεις διοίκησης.
Εντοπίζονται προβλήµατα στη σχέση του τµήµατος µε το τµήµα προσωπικού.
Ανάγκη ύπαρξης πληροφοριακού συστήµατος για την παρακολούθηση τις πορείας των οχηµάτων, των χρόνων εκτέλεσης των
εργασιών, των όγκο των απορριµµάτων κτλ.
∆εν τηρούνται στατιστικά στοιχεία.
Ανάγκη για πιο συστηµατική συντήρηση των οχηµάτων.

Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
Περιγραφή
(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και εποπτείας)
1) Μελετά την οργάνωση και λειτουργία του συστήµατος συλλογής και µεταφοράς και µεριµνά για την έκδοση της προβλεπόµενης
άδειας συλλογής και µεταφοράς.
2) Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται για τη βελτίωση των συστηµάτων και µέσων που είναι κατάλληλα για τη διασφάλιση της
αποκοµιδής και µεταφοράς των απορριµµάτων και των ανακυκλώσιµων υλικών, καθώς και της καθαριότητας των κοινοχρήστων
χώρων του ∆ήµου.
3) Μελετά και εισηγείται για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις αναγκαίες ποσότητες των κάθε είδους τεχνικών µέσων και υλικών που
απαιτούνται για την αποτελεσµατική και αποδοτική εκτέλεση των παραπάνω λειτουργιών (οχήµατα, τεχνικά µέσα , κάδοι κλπ).
4) Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των λειτουργιών της καθαριότητας και διαµορφώνει και
παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας.
5) ∆ιαµορφώνει τα κατάλληλα προγράµµατα για τη διενέργεια των εργασιών καθαριότητας ( αποκοµιδή απορριµµάτων,
ανακυκλώσιµων υλικών, οδοκαθαρισµός, ειδικά συνεργεία κλπ).
6) Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την κατάλληλη συγκρότηση και στελέχωση των διαφόρων συνεργείων και εισηγείται
προγράµµατα αναγκών ανθρώπινου δυναµικού.
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7) Προσδιορίζει τα σηµεία και µεριµνά για την τοποθέτηση κάδων απορριµµάτων και κάδων ανακύκλωσης.
8) Παρακολουθεί την κανονική εφαρµογή των προγραµµάτων διενέργειας των εργασιών και εποπτεύει την ποιότητα των
αποτελεσµάτων των σχετικών εργασιών.
9) Παρακολουθεί την διαθεσιµότητα των τεχνικών µέσων που απαιτούνται για τη διενέργεια των εργασιών για την καλύτερη
αξιοποίηση των τεχνικών µέσων που διαθέτει ο ∆ήµος.
10) Καταρτίζει και µεριµνά για την εφαρµογή προγραµµάτων εκπαίδευσης του προσωπικού του γραφείου.
(Αρµοδιότητες αποκοµιδής απορριµµάτων και ανακυκλώσιµων υλικών)
11) ∆ιαµορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράµµατα και συγκροτεί τα συνεργεία για την αποκοµιδή των αστικών
απορριµµάτων και των ανακυκλούµενων υλικών και την µεταφορά τους στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους.
12) ∆ιενεργεί µε τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά µέσα το έργο της αποκοµιδής των αστικών απορριµµάτων και των
ανακυκλούµενων υλικών και την µεταφορά τους στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους.
13) Μεριµνά για τον σωστό χειρισµό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των οχηµάτων και τεχνικών µέσων που
χρησιµοποιούν τα συνεργεία καθαριότητας του Γραφείου
14) Καταγράφει και συγκεντρώνει καθηµερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραµµάτων αποκοµιδής των απορριµµάτων και
των ανακυκλούµενων υλικών.
15) Μεριµνά για το πλύσιµο και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των κάδων και των απορριµµατοδοχείων συγκέντρωσης των
απορριµµάτων και των ανακυκλούµενων υλικών.
16) ∆ιενεργεί µε τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά µέσα το έργο του καθαρισµού των οδών και των λοιπών κοινοχρήστων
χώρων του ∆ήµου και της συγκέντρωσης των απορριµµάτων σε χώρους µεταφόρτωσης.
17) Συγκροτεί ειδικά συνεργεία και διενεργεί παρεµφερείς εργασίες όπως η περισυλλογή ογκωδών αντικειµένων, ο καθαρισµός
από παράνοµες αφίσες και διαφηµίσεις, ο καθαρισµός εγκαταλελειµµένων οικιών κλπ.
(Αρµοδιότητες διαχείρισης και συντήρησης οχηµάτων)
18) ∆ιαχειρίζεται το στόλο των οχηµάτων του ∆ήµου (απορριµµατοφόρα, διάφορα αυτοκινούµενα µηχανήµατα, φορτηγά και
επιβατηγά οχήµατα) µεριµνώντας για τη στελέχωσή τους, την ασφάλισή τους και τον εφοδιασµό µε όλα τα σχετικά µε την κίνηση
έγγραφα.
19) Παρακολουθεί και εποπτεύει την κίνηση των οχηµάτων του ∆ήµου, την κατανάλωση καυσίµων και την ανάγκη περιοδικής
προληπτικής τους συντήρησης.
20) ∆ιερευνά τις συνθήκες τυχόν ατυχηµάτων και µεριµνά για την αποκατάσταση βλαβών και αποτελεσµάτων ατυχηµάτων.
21) Σχεδιάζει και εφαρµόζει τα προγράµµατα προληπτικής συντήρησης των κάθε είδους οχηµάτων και κινητών µηχανηµάτων του
∆ήµου.
22) Μεριµνά για την αποκατάσταση κάθε είδους βλαβών και την επισκευή των οχηµάτων και κινητών µηχανηµάτων του ∆ήµου.
23) Τηρεί την φυσική αποθήκη ανταλλακτικών και λοιπών υλικών που είναι αναγκαία για τη συντήρηση και την αποκατάσταση
βλαβών των οχηµάτων και κινητών µηχανηµάτων του ∆ήµου.
24) Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των λειτουργιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών
των οχηµάτων του ∆ήµου και διαµορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας.
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Εσωτερικές ∆ιασυνδέσεις – Εµπλεκόµενοι
Οικονοµική Υπηρεσία
Συστήµατα / Εργαλεία
Λειτουργεί πρόγραµµα ζύγιση – χρέωση των αποβλήτων
Εξωτερικές ∆ιασυνδέσεις
∆ιευθύνσεις Περιβάλλοντος Περιφέρειας
ΥΠΕΧΩ∆Ε - ΕΟΕΣ∆ΑΠ
Εντοπισµένα Προβλήµατα
∆εν υπάρχει σύνδεση του συστήµατος ζύγισης – χρέωσης µε την γεφυροπλάστιγγα.
Ανάγκη σύνδεσης συστήµατος χρέωσης µε το σύστηµα οικονοµικής διαχείρισης του ∆ήµου. Η υφιστάµενη διαδικασία χρέωσης
χρονοβόρα. Η χρέωση να γίνεται κάθε τρίµηνο.
∆εν τηρούνται στατιστικά στοιχεία.
∆εν υπάρχει τηλέφωνο – χρειάζονται συστήµατα επικοινωνίας.
Σηµεία συλλογής ανακυκλώσιµων – ίσως µελλοντικά χρειαστούν περισσότερα.

Γραφείο Συντήρησης Πρασίνου
Περιγραφή
1) Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται για τη βελτίωση των συστηµάτων και µέσων που είναι κατάλληλα για τη διασφάλιση της
ικανοποιητικής συντήρησης των χώρων πρασίνου του ∆ήµου.
2) Μελετά και εισηγείται για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις αναγκαίες ποσότητες των κάθε είδους τεχνικών µέσων και υλικών που
απαιτούνται για την αποτελεσµατική και αποδοτική εκτέλεση των λειτουργιών της συντήρησης των χώρων πρασίνου του ∆ήµου (
τεχνικά µέσα , εργαλεία, λιπάσµατα, φάρµακα κλπ).
3) ∆ιαµορφώνει τα κατάλληλα προγράµµατα για τη διενέργεια των εργασιών συντήρησης των χώρων πρασίνου ( φυτεύσεις,
λίπανση, πότισµα, κλάδεµα κλπ).
4) ∆ιαµορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράµµατα και συγκροτεί τα συνεργεία για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης
πρασίνου και κηποτεχνίας.
5) ∆ιενεργεί µε τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά µέσα το έργο της συντήρησης πρασίνου και κηποτεχνίας.
6) Μεριµνά για τον σωστό χειρισµό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των τεχνικών µέσων που χρησιµοποιούν τα συνεργεία
του Γραφείου.
7) Καταγράφει και συγκεντρώνει καθηµερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραµµάτων πρασίνου του Γραφείου.
Εσωτερικές ∆ιασυνδέσεις – Εµπλεκόµενοι
Με τα υπόλοιπα τµήµατα της ∆/νσης Περιβάλλοντος
∆/νση Τεχνικής Υπηρεσίας
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∆/νση Προσωπικού
Συστήµατα / Εργαλεία
Υπάρχουν εργαλεία για τις εργασίες της υπηρεσίας.(Τρακτέρ, κουρευτικές µηχανές, κτλ)
Εξωτερικές ∆ιασυνδέσεις
Περιστασιακά µε τη ∆ΕΗ (σε περιπτώσεις γεωτρήσεων για νέα φυτώρια)
Εντοπισµένα Προβλήµατα
Έλλειψη σε προσωπικό και ειδικότερα σε εργάτες. Χρειάζονται 10 εργάτες µόνιµοι.
Ανάγκη εκπαίδευσης – εξειδίκευσης του προσωπικού.
Ανάγκη για καµπάνιες ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέµατα πρασίνου.
Πρόβληµα µε τους µηχανικούς των έργων – αδυναµία σωστού συντονισµού για τη τοποθέτηση πρασίνου στα νέα έργα.
Ο προϋπολογισµός του ∆ήµου για το τµήµα Πρασίνου είναι πολύ µικρό.
Τα γήπεδα ανήκουν στον αθλητικό οργανισµό αλλά η συντήρηση πραγµατοποιείται από το τµήµα πρασίνου. Ανάγκη για δυο
µόνιµους υπαλλήλους.

Αρµοδιότητες Τµήµατος Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριµνας
Το Αυτοτελές Τµήµα Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριµνας είναι αρµόδιο για το σχεδιασµό και την εφαρµογή της κοινωνικής
πολιτικής, των πολιτικών ισότητας των φύλων καθώς και για την προστασία και προαγωγή της δηµόσιας υγείας στην περιοχή του ∆ήµου, µε τη
λήψη των καταλλήλων µέτρων και τη ρύθµιση των σχετικών δραστηριοτήτων. Συγχρόνως το Τµήµα είναι αρµόδιο για την προώθηση και
ρύθµιση ζητηµάτων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, την προώθηση της ∆ια Βίου Μάθησης, καθώς και για το σχεδιασµό
και την εφαρµογή προγραµµάτων Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νέας Γενιάς. Οι συγκεκριµένες αρµοδιότητες του Τµήµατος στο πλαίσιο της
αποστολής του, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόµων, ∆ιαταγµάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής καιΠολιτικών Ισότητας των φύλων
Περιγραφή
(Αρµοδιότητες Σχεδιασµού / Συντονισµού / Παρακολούθησης Κοινωνικών Πολιτικών
1) ∆ιεξάγει κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει, εισηγείται και µεριµνά για την εφαρµογή κοινωνικών πολιτικών ή συµµετέχει σε δράσεις
που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, µε την
ίδρυση και λειτουργία νοµικών προσώπων, ιδρυµάτων και επιχειρήσεων (παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθµοί, βρεφοκοµεία,
ορφανοτροφεία, κέντρα ανοικτής περίθαλψης και ηµερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωµένων, γηροκοµείων
κλπ).
2) Σχεδιάζει, εισηγείται και µεριµνά για την εφαρµογή προγραµµάτων ή συµµετέχει σε προγράµµατα και δράσεις για την ένταξη
αθίγγανων, παλιννοστούντων οµογενών, µεταναστών, και προσφύγων στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτιστική ζωή της
τοπικής κοινωνίας.
3) ∆ιεξάγει κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει, εισηγείται και µεριµνά για την εφαρµογή κοινωνικών πολιτικών που αφορούν την
κοινωνική φροντίδα της οικογένειας, του παιδιού, των εφήβων, των ηλικιωµένων, των ατόµων µε αναπηρία καθώς και ευπαθών
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κοινωνικών οµάδων.
4) Σχεδιάζει, εισηγείται και µεριµνά για την εφαρµογή κοινωνικών πολιτικών ή συµµετέχει σε δράσεις που στοχεύουν στην
υποστήριξη και φροντίδα της υγείας των δηµοτών µε την ίδρυση και λειτουργία εγκαταστάσεων για την παροχή υπηρεσιών
υγείας και την προαγωγή της ψυχικής υγείας (µε τη δηµιουργία δηµοτικών και κοινοτικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας,
κέντρων υποστήριξης και αποκατάστασης ατόµων µε αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, κέντρων συµβουλευτικής στήριξης των
θυµάτων της ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων
ουσιών.
5) Σχεδιάζει, εισηγείται και µεριµνά για την εφαρµογή προγραµµάτων και πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην πρόληψη της
παραβατικότητας στην περιοχή του ∆ήµου, µε τη δηµιουργία Τοπικών Συµβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας.
6) Μεριµνά για την προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισµού και της κοινωνικής αλληλεγγύης µε τη δηµιουργία τοπικών δικτύων
κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και οµάδων εθελοντών.
7) Συντονίζει, παρακολουθεί και αξιολογεί την άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής σε τοπικό επίπεδο (πχ µέσω τηςεκπόνησης και
περιοδικής αναπροσαρµογής ενός «Τοπικού Συµφώνου Κοινωνικής Πολιτικής»)
8) Οργανώνει, παρακολουθεί και αξιολογεί τη δικτύωση τοπικών φορέων Κοινωνικής Φροντίδας, όπως:
οι κοινωνικές υπηρεσίες του ∆ήµου
οι κοινωνικές υπηρεσίες των Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου
οι Μ.Κ.Ο
οι υπηρεσίες και δοµές Κοινωνικής προστασίας της Περιφέρειας και του Κράτους
τα αντιπροσωπευτικά σώµατα των οµάδων-χρηστών
(Αρµοδιότητες Εποπτείας και Ελέγχου)
1. Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας δηµοτικών και ιδιωτικών παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθµών.
2. Ασκεί έλεγχο και εποπτεία στα ιδρύµατα παιδικής προστασίας ιδιωτικού δικαίου (ιδιωτικοί παιδικοί σταθµοί) και ευθύνεται για τη
λειτουργία των παιδικών εξοχών.
3. Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυµάτων παιδικής πρόνοιας σε ιδιώτες, καθώς και σε συλλόγους ή σωµατεία που
επιδιώκουν φιλανθρωπικούς σκοπούς.
4. Ασκεί εποπτεία επί των φιλανθρωπικών σωµατείων και ιδρυµάτων, εγκρίνει τον προϋπολογισµό τους και παρακολουθεί και
ελέγχει τις επιχορηγήσεις, που δίδονται σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µε κοινωφελείς σκοπούς.
5. Μεριµνά για τον διορισµό των µελών διοικητικών συµβουλίων και εποπτεύει και ρυθµίζει θέµατα λειτουργίας ιδρυµάτων
προστασίας και αγωγής οικογένειας του παιδιού, (όπως Κέντρων Παιδικής Μέριµνας, Παιδικών Σταθµών, Παιδικών Εξοχών,
παραρτηµάτων ΠΙΚΠΑ και ΚΕΠΕΠ).
6. Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων περίθαλψης ηλικιωµένων ή ατόµων, που πάσχουν ανίατα από
κινητική αναπηρία.
7. Μεριµνά για τον ορισµό µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των Ταµείων Πρόνοιας και Προστασίας Πολυτέκνων, όταν η έδρα των
Ταµείων είναι στο ∆ήµο.
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Αρµοδιότητες εφαρµογής κοινωνικών πολιτικών)
Υλοποιεί δράσεις και προγράµµατα κοινωνικής πολιτικής συµπληρωµατικά µε τις δράσεις και τα προγράµµατα κοινωνικής πολιτικής
που υλοποιούνται από τα Νοµικά πρόσωπα του ∆ήµου. Στο πλαίσιο αυτό ενδεικτικά :
(α) ∆ιενεργεί κοινωνικές έρευνες για τη χορήγηση των επιδοµάτων πρόνοιας, σεσυνεργασία µε το Γραφείο Εφαρµογής
Προγραµµάτων Κοινωνικής Πρόνοιας
(β) Ασκεί κοινωνική εργασία µε άτοµα, οικογένειες και κοινωνικές οµάδες.
(γ) Λειτουργεί µονάδες συµβουλευτικής, ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης.
(δ) Συνεργάζεται µε τα σχολεία της περιοχής για ενηµέρωση σε κοινωνικά θέµατα (AIDS, ναρκωτικά κλπ) και σε συνεργασία µε
τους συλλόγους γονέων διοργανώνει Σχολές Γονέων.
(ε) Υλοποιεί προγράµµατα πρόληψης και αντιµετώπισης ψυχοκοινωνικών και οικονοµικών προβληµάτων (προσφύγων,
µεταναστών, παλιννοστούντων, φυλακισµένων, υπερηλίκων κ.λ.π.)
(στ) Υλοποιεί δράσεις προστασίας περιθαλποµένων σε ιδρύµατα κλειστής περίθαλψης
(ζ) Υλοποιεί δράσεις προστασίας µονογονεϊκών οικογενειών
(Αρµοδιότητες Εφαρµογής Προγραµµάτων Κοινωνικής Προστασίας)
1)
Μεριµνά για την εφαρµογή προγραµµάτων Κοινωνικής Πρόνοιας που στοχεύουν στη στήριξη αστέγων και οικονοµικά
αδυνάτων πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό και σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο ∆ήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις :
(α) Μεριµνά για την παροχή οικονοµικής ενίσχυσης των αυτοστεγαζοµένων, για τη σχετική µίσθωση ακινήτων, τη ρύθµιση
διαφόρων θεµάτων κοινωνικής κατοικίας και την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της οικείας νοµοθεσίας.
(β) Εκδίδει πιστοποιητικά οικονοµικής αδυναµίας.
(γ) Μεριµνά για την καταβολή επιδοµάτων σε τυφλούς, κωφάλαλους, ανασφάλιστους παραπληγικούς, τετραπληγικούς και
ακρωτηριασµένους, διανοητικά καθυστερηµένους, ανίκανους προς εργασία, υποφέροντες από εγκεφαλική παράλυση
(σπαστικούς), απροστάτευτους ανήλικους, υποφέροντες από αιµολυτική αναιµία και βαριά ανάπηρους, καθώς και σε λοιπά άτοµα
δικαιούµενα παροχής κοινωνικής προστασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της σχετικής νοµοθεσίας, καθώς και των οικείων
κανονιστικών ρυθµίσεων.
(δ) Εισηγείται την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης οικηµάτων ένεκα απορίας ή για άλλους σοβαρούς λόγους.
(ε) Προβαίνει στην αναγνώριση δικαιούχων στεγαστικής συνδροµής.
(στ) Εισηγείται την έκδοση αποφάσεων παροχής κοινωνικής προστασίας.
(ζ) Εισηγείται την χορήγηση αδειών διενέργειας λαχειοφόρων αγορών, εράνων και φιλανθρωπικών αγορών.
(η)Χορηγεί κάρτες αναπηρίας έπειτα από γνωµάτευση της Επιτροπής Πιστοποίησης Αναπηρίας
2)
Επιµελείται των θεµάτων που αφορούν ασφαλισµένους του ΟΓΑ δηµότες και εκδίδει βιβλιάρια και βεβαιώσεις σύµφωνα µε
την ισχύουσα νοµοθεσία που διέπει τους ασφαλισµένους αυτούς.
3)
Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς το Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού και τα Γραφεία του
(τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέµατα προσωπικού κλπ).
(Αρµοδιότητες Πολιτικών Ισότητας των φύλων)
108/211

ΑΔΑ: 66Ν1ΩΚ1-Κ37

Σχεδιάζει, εισηγείται και µεριµνά για την εφαρµογή προγραµµάτων και µέτρων που στοχεύουν στην ισότητα γυναικών και ανδρών σε
όλους τους τοµείς. Στο πλαίσιο αυτό µεριµνά για :
(α) τη λήψη µέτρων για την πρόληψη και καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών
(β) την ανάπτυξη δράσεων για την καταπολέµηση των κοινωνικών στερεότυπων µε βάση το φύλο
(γ) την ανάπτυξη ειδικών προγραµµάτων για ευπαθείς οµάδες γυναικών
(δ) την ανάπτυξη δράσεων για την αύξηση της συµµετοχής των γυναικών στην απασχόληση
(ε) τη λήψη µέτρων για την εναρµόνιση επαγγελµατικών και οικογενειακών υποχρεώσεων
(στ) την ανάπτυξη δράσεων για την κοινωνική και πολιτική συµµετοχή των γυναικών και την προώθησή τους στα κέντρα λήψης
αποφάσεων.
Εσωτερικές ∆ιασυνδέσεις – Εµπλεκόµενοι
•

∆ηµότες

Γραφείο Κ.Α.Π.Η. Και Παιδικών Σταθµών
Περιγραφή
Αρµοδιότητες σε θέµατα ΚΑΠΗ
1) Μεριµνά για την υποστήριξη και κοινωνική εξωιδρυµατική φροντίδα ατόµων τρίτης ηλικίας µε την παροχή στα ηλικιωµένα άτοµα
του ∆ήµου Σκοπέλου: α)ιατρικής φροντίδας, φαρµακευτικής περίθαλψης και φυσικοθεραπείας
2) Φροντίζει για τη δηµιουργία ενός χώρου συνάντησης όπου οι ηλικιωµένοι θα µπορούν να βρουν φιλική συντροφιά και ηθική
υποστήριξη
3) Μεριµνά για την προσφορά στους ηλικιωµένους οργανωµένης ψυχαγωγίας (εκδροµές, επισκέψεις σε µουσεία και
αρχαιολογικούς χώρους, προβολή φίλµς, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και συνεστιάσεις)
4) Μελετά και εισηγείται την παροχή βοήθειας σε ηλικιωµένους στο σπίτι και την κατά περίπτωση παροχή ζεστών γευµάτων,
διευκολύνσεις στα ψώνια, σιγύρισµα κ.λ.π.
5) Σχεδιάζει, εισηγείται και µεριµνά για την απασχόληση ηλικιωµένων σε οµάδες αυτενέργειας µε ποικίλες δραστηριότητες
Αρµοδιότητες σε Θέµατα Παιδικών Σταθµών
Το Γραφείο είναι αρµόδιο για τη οργάνωση και την εύρυθµη λειτουργία των Παιδικών Σταθµών του ∆ήµου και ειδικότερα:
1) Φροντίζει για την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα νηπίων ηλικίας δυόµισι (2,5) έως έξι (6) ετών εργαζόµενων µητέρων, µε
την καθηµερινή φύλαξη, φροντίδα, ηµερήσια διατροφή, διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία
2) Μεριµνά για την πολύπλευρη νοητική, συναισθηµατική, κοινωνική, ψυχοσωµατική ανάπτυξη των παιδιών
3) Παρακολουθεί και υλοποιεί την προπαρασκευή τους, για τη φυσική µετάβασή τους από την οικογενειακή ζωή στο σχολικό
περιβάλλον.
Εσωτερικές ∆ιασυνδέσεις – Εµπλεκόµενοι
∆/νση Τεχνικής Υπηρεσίας
∆/νση Περιβάλλοντος
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∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών – Γραφείο Ληξιαρχείου, ∆ηµοτολογίου και ΚΕΠ
∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών (κρατική επιχορήγηση)
Ωδείο
Συστήµατα / Εργαλεία
Καρδιογράφος (σε όλα τα ΚΑΠΗ)
2 Η/Υ
2 FAX
Εξωτερικές ∆ιασυνδέσεις
Νοσοκοµείο
Υγειονοµική Υπηρεσία Περιφέρειας
∆/νση Κοιν. Πρόνοιας Περιφέρειας
Σχολεία
Μητρόπολη – Κέντρα Αγάπης (Φαγητό)
Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό
ΤΕΙ
Ιατρικό Σύλλογο
ΙΚΑ
Συλλόγους (π.χ. πολιτιστικούς)
Πρόγραµµα ΒσΣ
Εντοπισµένα Προβλήµατα
∆εν υπάρχει σε κανένα ΚΑΠΗ περιφερειακό υλικό fax – εκτυπωτές.
Η καταγραφή των ηλικιωµένων γίνεται χειρόγραφα, δεν υπάρχει ηλεκτρονική καταγραφή και παρακολούθηση.
Ανάγκη για µόνιµο γιατρό κάποιες ώρες σε κάθε ΚΑΠΗ (µέχρι στιγµής εξυπηρετούνται από γιατρό του ΙΚΑ ή του Νοσοκοµείου
ειδικευόµενο).
Χρονοβόρα η διαδικασία για γράψιµο φαρµάκων.
Ανάγκη διαχωρισµού των ηλικιωµένων ανά ΚΑΠΗ.
Πρόβληµα προσβασιµότητας ηλικιωµένων – ελλιπής συγκοινωνίες.
Πρόβληµα επικάλυψης λειτουργιών µε του ΚΑΠΗ µε αυτές του ΒσΣ – έλλειψη συντονισµού
Ανάγκη για στελέχωση των ΚΑΠΗ µε φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές και καθαρίστριες.

Αρµοδιότητες Τµήµατος ∆ιοικητικών Υπηρεσιών
Το Αυτοτελές Τµήµα
∆ιοικητικών Υπηρεσιών είναι αρµόδιο για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων που αφορούν την δηµοτική
κατάσταση και την καταγραφή των ληξιαρχικών γεγονότων στην περιοχή του ∆ήµου, για τον σχεδιασµό και τον συντονισµό εφαρµογής των
πολιτικών, συστηµάτων και διαδικασιών που αποσκοπούν στην ορθολογική διοίκηση / διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του ∆ήµου και για
την παροχή γενικών υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης προς τις δηµοτικές υπηρεσίες. ,
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Οι συγκεκριµένες αρµοδιότητες του Τµήµατος στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόµων, ∆ιαταγµάτων
και Υπουργικών Αποφάσεων.
Στο Τµήµα υπάγονται διοικητικά και τα αποκεντρωµένα Γραφεία ∆ιοικητικών Θεµάτων σε επιµέρους δηµοτικές ενότητες. Το Γραφείο
Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη στα αιρετά διοικητικά όργανα του ∆ήµου.
Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της ∆ηµόσιας Υγείας
Περιγραφή
1) Σχεδιάζει, προγραµµατίζει και µεριµνά για την εφαρµογή µέτρων για την προστασία της δηµόσιας υγείας. Στο πλαίσιο αυτό και
σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο ∆ήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις:
(α) Μεριµνά για τον υγειονοµικό έλεγχο των δηµοτικών δεξαµενών νερού.
(β) Μεριµνά για τον υγειονοµικό έλεγχο των καταστηµάτων και επιχειρήσεων,
(γ) Μεριµνά για τον έλεγχο της ηχορύπανσης, της κοινής ησυχίας και της εκποµπής ρύπων, θορύβων και άλλων επιβαρύνσεων
του περιβάλλοντος από τροχοφόρα,
(δ) Χορηγεί βιβλιάρια υγείας στους εκδοροσφαγείς.
(ε) Παρέχει συνδροµή στο έργο του Ε.Φ.Ε.Τ. και διενεργεί ελέγχους ή άλλες πράξεις, που ζητούν τα εντεταλµένα όργανα του
Ε.Φ.Ε.Τ. και σύµφωνα µε τις οδηγίες τους. (Συνεργασία µε τον τοµέα ζωικής παραγωγής της υπηρεσίας αγροτικής παραγωγής,
όταν απαιτείται).
(στ) Μεριµνά για την τήρηση των κανόνων υγιεινής στα δηµόσια και ιδιωτικά σχολεία της περιοχής.
2) Σχεδιάζει, προγραµµατίζει µια µεριµνά για την εφαρµογή προγραµµάτων µέτρων για την προαγωγή της δηµόσιας υγείας. Στο
πλαίσιο αυτό και σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο ∆ήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις:
(α) Μεριµνά για την εφαρµογή προγραµµάτων εµβολιασµών.
(β) Μεριµνά για την υλοποίηση ι) προγραµµάτων δηµόσιας υγιεινής που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από άλλα Υπουργεία, το κόστος των οποίων βαρύνει απευθείας τον προϋπολογισµό του
αντίστοιχου Υπουργείου ιι) εκτάκτων προγραµµάτων δηµόσιας υγείας, τα οποία εκτελούνται µε έκτακτη χρηµατοδότηση ιιι)
προγραµµάτων δηµόσιας υγείας που χρηµατοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(γ) Εκδίδει τοπικές υγειονοµικές διατάξεις και λαµβάνει µέτρα σε θέµατα δηµόσιας υγιεινής.
(δ) Μεριµνά για την πληροφόρηση των δηµοτών για θέµατα δηµόσιας υγείας.
(ε) Οργανώνει αυτοτελώς ή σε συνεργασία µε τις αντίστοιχες περιφερειακές υπηρεσίες ειδικά προγράµµατα για την προστασία
και προαγωγή της ∆ηµόσιας Υγείας στην περιοχή αρµοδιότητας του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
3) Ρυθµίζει διάφορα διοικητικά ζητήµατα που σχετίζονται µε τη δηµόσια υγεία στην περιοχή του ∆ήµου. Στο πλαίσιο αυτό και
σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο ∆ήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις:
(α) Εισηγείται τον ορισµό ιατρών προς εξέταση επαγγελµατιών και εργαζοµένων σε καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος
για τη χορήγηση σε αυτούς βιβλιαρίων υγείας.
(β) Εισηγείται την επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς, οι οποίοι πωλούν φάρµακα χωρίς άδεια, καθώς και σε βάρος ιατρών και
φαρµακοποιών για κατοχή ή πώληση δειγµάτων φαρµάκων.
(γ) Εισηγείται τον ορισµό ελεγκτή γιατρού ΟΓΑ για τα ν.π.δ.δ. της περιοχής του ∆ήµου.
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Εσωτερικές ∆ιασυνδέσεις – Εµπλεκόµενοι
∆/νση Τεχνικής Υπηρεσίας
∆/νση Περιβάλλοντος
∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών
Εξωτερικές ∆ιασυνδέσεις
Νοσοκοµείο
Υγειονοµική Υπηρεσία
∆/νση Κοιν. Πρόνοιας Περιφέρειας
Σχολεία
Μητρόπολη – Κέντρα Αγάπης (Φαγητό)
Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό
ΤΕΙ
Ιατρικό Σύλλογο
ΙΚΑ
Συλλόγους (π.χ. πολιτιστικούς)
Πρόγραµµα ΒσΣ
Εντοπισµένα Προβλήµατα
∆εν υπάρχει περιφερειακό υλικό fax – εκτυπωτές.
∆εν υπάρχει ηλεκτρονική καταγραφή και παρακολούθηση.
Ανάγκη για µόνιµο γιατρό κάποιες ώρες σε κάθε ΚΑΠΗ (µέχρι στιγµής εξυπηρετούνται από γιατρό του ΙΚΑ ή του Νοσοκοµείου
ειδικευόµενο).
Χρονοβόρα η διαδικασία για γράψιµο φαρµάκων.
Ανάγκη διαχωρισµού των ηλικιωµένων ανά ΚΑΠΗ.
Πρόβληµα προσβασιµότητας ηλικιωµένων – ελλιπής συγκοινωνίες.
Πρόβληµα επικάλυψης λειτουργιών µε του ΚΑΠΗ µε αυτές του ΒσΣ – έλλειψη συντονισµού
Ανάγκη για στελέχωση των ΚΑΠΗ µε φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές και καθαρίστριες.

Γραφείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Πολιτισµού
Περιγραφή
(Αρµοδιότητες σε θέµατα παιδείας και δια βίου µάθησης)
1) Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδοµών για την προσχολική εκπαίδευση και για τα σχολεία της
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό και σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο ∆ήµο µε τις
ισχύουσες διατάξεις:
(α) Μεριµνά για την συντήρηση, τη βελτίωση, τη καθαριότητα και την φύλαξη των υλικοτεχνικών υποδοµών του εθνικού
συστήµατος της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µε επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων των Σχολικών Επιτροπών
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και παρέχει κάθε αναγκαία διοικητική υποστήριξη στις Σχολικές Επιτροπές για τη λειτουργία τους και για την άσκηση των
αρµοδιοτήτων τους (Άρθρο 243 του ∆ΚΚ).
(β) Μεριµνά για τη συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας, επιλογής και εκτίµησης της αξίας οικοπέδου για την ανέγερση
διδακτηρίου, καθώς και επιλογής οικοπέδου µετά κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο.
(γ) Συνεργάζεται µε την τεχνική υπηρεσία, για την απαλλοτρίωση οικοπέδων για τις ανάγκες της σχολικής στέγης, καθώς και την
ανέγερση σχολικών κτιρίων.
(δ) Μεριµνά για τη µίσθωση ακινήτων για τη στέγαση δηµόσιων σχολικών µονάδων, τη στέγαση και συστέγαση αυτών και σε
περίπτωση συστέγασης καθορίζει την αποκλειστική χρήση ορισµένων χώρων του διδακτηρίου, από κάθε σχολική µονάδα, καθώς
και την κοινή χρήση των υπολοίπων χώρων και τις ώρες λειτουργίας της κάθε συστεγαζόµενης σχολικής µονάδας (Συνεργασία µε
την Οικονοµική υπηρεσία για τη µίσθωση ακινήτων).
(ε) Συνεργάζεται µε την ∆ηµοτική Επιτροπή Παιδείας, την ενηµερώνει για θέµατα της αρµοδιότητάς της και της παρέχει κάθε
αναγκαία διοικητική υποστήριξη για τη λειτουργία της.
2) Σχεδιάζει και µεριµνά για την εφαρµογή πολιτικών, προγραµµάτων και δράσεων για την υποστήριξη των µαθητών της
πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αλλά και για τη γενική παιδεία των κατοίκων. Περιλαµβάνονται αρµοδιότητες
όπως :
(α) Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών
(β) Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών
(γ) Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής
3) Μεριµνά για το σχεδιασµό και την εκτέλεση προγραµµάτων δια βίου µάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και
περιφερειακού προγραµµατισµού, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Στο πλαίσιο αυτό και σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που
δίδονται στο ∆ήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις:
(α) Καταρτίζει, στο πλαίσιο του τοπικού αναπτυξιακού προγράµµατός του, το τοπικό πρόγραµµα δια βίου µάθησης, µε
βάση το Εθνικό Πρόγραµµα ∆ια Βίου Μάθησης και το αντίστοιχο περιφερειακό πρόγραµµα δια βίου µάθησης (νόµος 3879 / 2010,
άρθρο 8). Το τοπικό πρόγραµµα δια βίου µάθησης περιλαµβάνει, ιδίως, επενδύσεις, προγράµµατα ή επί µέρους δράσεις γενικής
εκπαίδευσης ενηλίκων και γενικότερα δράσεις εφαρµογής της δηµόσιας πολιτικής δια βίου µάθησης σε τοπικό επίπεδο.
(β) Μεριµνά για την εφαρµογή του τοπικού προγράµµατος δια βίου µάθησης και διαχειρίζεται την εφαρµογή των πολιτικών
και των κανόνων που αφορούν τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων στην περιφέρεια του ∆ήµου.
(γ) Εισηγείται την ίδρυση και µεριµνά για τη λειτουργία Κέντρων ∆ια Βίου Μάθησης ( Κ.∆.Β.Μ.) που εφαρµόζουν το τοπικό
πρόγραµµα δια βίου µάθησης και τα οποία οργανώνονται είτε στο πλαίσιο του Τµήµατος, είτε στο πλαίσιο νοµικού προσώπου του
∆ήµου.
(δ) Μεριµνά για τη λειτουργία και διαχείριση τοπικών δοµών και την εφαρµογή προγραµµάτων της Γενικής Γραµµατείας ∆ια
Βίου Μάθησης στο πλαίσιο προγραµµατικών συµβάσεων που συνάπτει ο ∆ήµος µε τη Γενική Γραµµατεία ∆ια Βίου Μάθησης.
(ε) Μεριµνά για την εφαρµογή προγραµµάτων των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) του Υπουργείου
Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, στο πλαίσιο προγραµµατικών συµβάσεων που συνάπτει ο ∆ήµος µε το
Υπουργείο.
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(στ) Ασκεί τις αρµοδιότητες λαϊκής επιµόρφωσης ή γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων που µεταφέρονται από τη Νοµαρχιακή
Αυτοδιοίκηση µαζί µε την αντίστοιχη επιχειρησιακή µονάδα ή αποκεντρωµένη δοµή υπηρεσιακής µονάδας, κατά τις διατάξεις του
άρθρου 23 του Ν. 3879 / 2010.
4) Μελετά και εισηγείται για τη ρύθµιση ζητηµάτων εύρυθµης λειτουργίας της προσχολικής εκπαίδευσης και των σχολείων της
πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό και σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο ∆ήµο µε
τις ισχύουσες διατάξεις:
(α) Εισηγείται τη διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την πραγµατοποίηση εκδηλώσεων κοινού
ενδιαφέροντος, σε συνεργασία µε τη Σχολική Επιτροπή.
(β) Μεριµνά για τη µεταφορά µαθητών από τον τόπο διαµονής στο σχολείο φοίτησης, περιλαµβανοµένης της µεταφοράς των
µαθητών σχολείων ειδικής αγωγής, καθώς και της µεταφοράς και σίτισης µαθητών µουσικών γυµνασίων και λυκείων (Συνεργασία
µε την Οικονοµική υπηρεσία).
(γ) Εποπτεύει και ελέγχει τους συλλόγους γονέων και κηδεµόνων.
(δ) Εγκρίνει την εγκατάσταση, µεταφορά ή επισκευή τηλεφωνικών συνδέσεων (κυρίων, δευτερευουσών, πρόσθετων και
παράλληλων) στα σχολεία.
(ε) Οργανώνει συναυλίες ή άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις για τους µαθητές, κατόπιν έγκρισης της Σχολικής Επιτροπής.
(στ) Μεριµνά για το διορισµό και την αντικατάσταση διοικητών των ιδρυµάτων, που χορηγούν υποτροφίες, εφόσον έχουν τοπική
σηµασία.
(ζ) Εγκρίνει οποιαδήποτε µίσθωση ιδιωτικού αυτοκινήτου δηµόσιας χρήσης για µεταφορά προσώπων και υλικών προς κάλυψη
σχολικών αναγκών.
(η) Εισηγείται τον καθορισµό κοινωφελούς χρήσης των σχολείων σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας τους.
(θ) Εισηγείται την κατανοµή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων.
(ι) Εισηγείται την επιβολή κυρώσεων, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, στους γονείς και κηδεµόνες που δεν εγγράφουν τα παιδιά τους
στο σχολείο και αµελούν για την τακτική φοίτησή τους.
(ια) Εισηγείται τη διακοπή µαθηµάτων, λόγων έκτακτων συνθηκών ή επιδηµικής νόσου, εντός των διοικητικών ορίων του οικείου
δήµου.
(Αρµοδιότητες σε θέµατα Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νέας Γενιάς)
5) Σχεδιάζει, εισηγείται και µεριµνά για την εφαρµογή πολιτικών, προγραµµάτων και δράσεων στον τοµέα του πολιτισµού για την
προστασία του τοπικού πολιτισµού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των πολιτιστικών έργων που παράγονται σε
τοπικό επίπεδο. Περιλαµβάνονται πολιτικές, προγράµµατα και δράσεις όπως :
(α) ∆ηµιουργία πολιτιστικών και πνευµατικών κέντρων, µουσείων, πινακοθηκών, κινηµατογράφων και θεάτρων, φιλαρµονικών και
σχολών διδασκαλίας µουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κλπ.
(β) ∆ιοργάνωση και εφαρµογή πολιτιστικών προγραµµάτων (θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες και άλλες πολιτιστικές
εκδηλώσεις).
(γ) Προστασία µουσείων, µνηµείων, σπηλαίων καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής.
(δ) Επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται στο
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∆ήµο από τρίτους.
(ε) Προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
(στ) Προώθηση της ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισµού.
6) Μελετά και εισηγείται για τη ρύθµιση τοπικών πολιτιστικών θεµάτων. Στο πλαίσιο αυτό και σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που
δίδονται στο ∆ήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις:
(α) Εισηγείται για τη συµµετοχή εκπροσώπου του ∆ήµου στην οργανωτική επιτροπή φεστιβάλ τοπικής εµβέλειας.
(β) Εισηγείται για την επιχορήγηση ΝΠΙ∆ τα οποία αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες στη χωρική
αρµοδιότητα του ∆ήµου.
(γ) Εισηγείται για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών µουσικών ιδρυµάτων (Ωδείων, µουσικών σχολών,
χορωδιών, συµφωνικών ορχηστρών και συγκροτηµάτων µουσικής δωµατίου).
7) Σχεδιάζει, εισηγείται και µεριµνά για την εφαρµογή πολιτικών, προγραµµάτων και δράσεων για την προώθηση του τοπικού
αθλητισµού και την παροχή δυνατοτήτων άθλησης στους κατοίκους. Περιλαµβάνονται πολιτικές, προγράµµατα και δράσεις
όπως :
(α) Κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων (δηµοτικά γυµναστήρια, αθλητικά κέντρα και δηµοτικοί χώροι
άθλησης).
(β) Προώθηση και εφαρµογή προγραµµάτων ενίσχυσης του µαζικού αθλητισµού και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.
(γ) Άσκηση εποπτείας επί των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων, που καθορίζονται µε διυπουργική απόφαση.
8) Τηρεί το µητρώο νέων και συνεργάζεται µε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νέων για την ανάληψη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων
για την πλήρη και ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων.
9) Μεριµνά για την οργάνωση και εφαρµογή προγραµµάτων που απευθύνονται στους νέους και συµµετέχει στους σχεδιασµούς
και τα προγράµµατα της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς.
10) Παρακολουθεί τη λειτουργία και δράση δηµοτικών δοµών και νοµικών προσώπων που εφαρµόζουν προγράµµατα και
δράσεις στους τοµείς του πολιτισµού του αθλητισµού και της Νέας Γενιάς.
11) Υλοποιεί δράσεις και προγράµµατα στους τοµείς του Πολιτισµού, του Αθλητισµού και της Νέας Γενιάς, συµπληρωµατικά µε
τις δράσεις και τα προγράµµατα που υλοποιούνται από τα Νοµικά Πρόσωπα του ∆ήµου.
Εσωτερικές ∆ιασυνδέσεις – Εµπλεκόµενοι
Οι σχολικές επιτροπές (σε κάθε επιτροπή υπάρχει ένας ή και περισσότεροι ∆ιευθυντές σχολείων, ένας ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ.α.)
Εντοπισµένα Προβλήµατα
∆εν λειτουργεί το γραφείο παιδείας. Ο εκάστοτε αντιδήµαρχος επωµίζεται και την ευθύνη της λειτουργία των σχολικών επιτροπών.
Με τη σηµερινή λειτουργία προκύπτουν διαδικαστικά προβλήµατα και κωλυσιεργία διαδικασιών. Για οτιδήποτε αλλαγή (π.χ. αλλαγή
σύνθεσης των επιτροπών, έγκρισης δαπανών κ.α.) απαιτείται απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε αποτέλεσµα να
καθυστερούν οι διαδικασίες . Ίσως µε τη σύσταση του Γραφείου λυθούν ορισµένα προβλήµατα συντονισµού και επίλυσης
προβληµάτων.

Γραφείο ∆ηµοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών
Περιγραφή
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(Αρµοδιότητες σε θέµατα δηµοτικής κατάστασης)
1)
Τηρεί και ενηµερώνει τα µητρώα του δηµοτολογίου και τα µητρώα αρρένων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες θεσµοθετηµένες
διαδικασίες και τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κείµενη νοµοθεσία για τη δηµιουργία και τήρηση του Εθνικού
∆ηµοτολογίου.
2)
Μεριµνά για την πρόσληψη και αλλαγή επωνύµου, καθώς και την πρόσληψη πατρωνύµου και µητρωνύµου από παιδιά,
που γεννήθηκαν χωρίς γάµο των γονέων τους ή είναι αγνώστων γονέων.
3)
Μεριµνά για τον εξελληνισµό του ονοµατεπωνύµου Ελλήνων του εξωτερικού, οµογενών αλλοδαπών, που αποκτούν την
ελληνική ιθαγένεια και παλιννοστησάντων οµογενών, που έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
4)
Χορηγεί άδειες πολιτικού γάµου και µεριµνά για την τέλεση των γάµων αυτών.
5)
Ενηµερώνει περιοδικά τις δηµόσιες υπηρεσίες για τις µεταβολές προσωπικής κατάστασης που προκύπτουν από τα
τηρούµενα στοιχεία.
6)
Εκδίδει κάθε είδους πιστοποιητικά ατοµικής και οικογενειακής κατάστασης καθώς και κάθε είδους βεβαιώσεις, καταλόγους
και πίνακες µε τα στοιχεία που αναγράφονται στα ανωτέρω Μητρώα.
7)
Συνεργάζεται µε άλλους ∆ήµους και δηµόσιες υπηρεσίες στις περιπτώσεις µεταβολών των µητρώων σε αντιστοιχία προς
ανάλογα αρχεία που τηρούνται εκεί.
8)
Μεριµνά για την τήρηση των υποχρεώσεων του ∆ήµου που προκύπτουν από την ισχύουσα εκλογική νοµοθεσία.
(Αρµοδιότητες σε θέµατα Ληξιαρχείου)
9)
Τηρεί και ενηµερώνει τα ληξιαρχικά βιβλία και αρχεία, στα οποία καταχωρούνται τα ληξιαρχικά γεγονότα που συµβαίνουν
στην περιφέρεια του ∆ήµου (γεννήσεις, γάµοι, θάνατοι) καθώς και κάθε µεταγενέστερο γεγονός που συνδέεται µε αυτά (π.χ.
διαζύγια), σύµφωνα µε τις ισχύουσες θεσµοθετηµένες διαδικασίες.
10) Τηρεί αρχεία επισήµων εγγράφων ληξιαρχικών γεγονότων.
11) Εκδίδει αποσπάσµατα των ληξιαρχικών πράξεων ή άλλα θεσµοθετηµένα πιστοποιητικά.
12) Ενηµερώνει τα αντίστοιχα Τµήµατα άλλων ∆ήµων για τα ληξιαρχικά γεγονότα που επηρεάζουν τα στοιχεία των µητρώων /
αρχείων που τηρούνται στα Τµήµατα αυτά.
13) Συνεργάζεται µε Ληξιαρχεία άλλων ∆ήµων σε περιπτώσεις µεταβολών ή προσθήκης ληξιαρχικών πράξεων που βρίσκονται
καταχωρηµένες εκεί.
(Αρµοδιότητες σε θέµατα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης)
14) Τηρεί τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την ισχύουσα νοµοθεσία περί ιθαγένειας, αλλοδαπών και µετανάστευσης.
Στο πλαίσιο αυτό και σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο ∆ήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις:
(α) Τηρεί Μητρώο Αλλοδαπών.
(β) Παραλαµβάνει αιτήσεις , ελέγχει τα δικαιολογητικά και τα προωθεί στην αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας για την χορήγηση
και ανανέωση αδειών παραµονής αλλοδαπών στην Ελλάδα.
(γ) Παραλαµβάνει αιτήσεις και δικαιολογητικά για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση και τις προωθεί στην
αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών.
(δ) Επιδίδει σχετικές µε τα ανωτέρω αποφάσεις σε αλλοδαπούς.
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Εσωτερικές ∆ιασυνδέσεις – Εµπλεκόµενοι
Τµήµα ∆ηµοτικής Κατάστασης& Ληξιαρχείο
Γραφείο πρωτοκόλλου
Συστήµατα / Εργαλεία
Λογισµικό πρόγραµµα Υπουργείου Εσωτερικών
Ληξιαρχείο
Εξωτερικές ∆ιασυνδέσεις
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
∆ηµότες
∆ηµοτολόγια και Ληξιαρχεία της χώρας
Υπουργείο Εσωτερικών
Προξενεία
Εντοπισµένα Προβλήµατα
Ανεπάρκεια προσωπικού
Ανεπάρκεια χώρου
Παλαιός εξοπλισµός Η/Υ
Αδυναµία χρήσης των συστηµάτων
Γραφείο Ανθρώπινου ∆υναµικού και ∆ιοικητικής Μέριµνας
Περιγραφή
(Αρµοδιότητες σε θέµατα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναµικού)
1)
Σχεδιάζει, εισηγείται και συντονίζει την εφαρµογή των διαδικασιών και εσωτερικών κανονισµών που ρυθµίζουν τις σχέσεις
του ∆ήµου µε το προσωπικό του, στο πλαίσιο πάντοτε των γενικότερων ρυθµίσεων της Πολιτείας.
2)
Στο πλαίσιο και των πολιτικών ανθρώπινου δυναµικού που θεσπίζει η Πολιτεία για τον δηµόσιο τοµέα, µεριµνά για τον
προσδιορισµό των αναγκαίων θέσεων εργασίας ανά διοικητική ενότητα του ∆ήµου σε συνεργασία µε το Γραφείο
Προγραµµατισµού και Οργάνωσης του Τµήµατος Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής και την κατάρτιση /
επικαιροποίηση των περιγραφών αρµοδιοτήτων των επιµέρους θέσεων.
3)
Παρακολουθεί την κάλυψη των διαφόρων θέσεων εργασίας στις διοικητικές ενότητες του ∆ήµου µε στόχο τόσο την
αξιοποίηση των προσόντων των στελεχών όσο και την απρόσκοπτη και διαρκή κάλυψη των αναγκών των δηµοτικών υπηρεσιών.
4)
Εισηγείται, έπειτα από σχετικά αιτήµατα των αρµόδιων Προϊσταµένων, τις κατάλληλες εσωτερικές µετακινήσεις στελεχών
για την αποτελεσµατικότερη κάλυψη των επιµέρους θέσεων εργασίας µε βάση τα προσόντα των στελεχών.
5)
Αξιολογεί τα προσόντα των νεοπροσλαµβανοµένων στελεχών και διαµορφώνει σχετικές προτάσεις προς τους
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προϊσταµένους των προς κάλυψη θέσεων.
6)
Μεριµνά για την εφαρµογή του συστήµατος αξιολόγησης των εργαζοµένων στο ∆ήµο και την τήρηση των σχετικών
στοιχείων.
7)
Εισηγείται και παρακολουθεί την υλοποίηση µέτρων επιπρόσθετης στήριξης του ανθρώπινου δυναµικού του ∆ήµου ( πχ.
οργάνωση µετακινήσεων του προσωπικού στις εγκαταστάσεις του ∆ήµου, παιδικοί σταθµοί κλπ).
8)
Μεριµνά για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού του ∆ήµου µε τον προσδιορισµό των αναγκών βελτίωσης των
προσόντων και ικανοτήτων των εργαζοµένων και την εισήγηση και την παρακολούθηση της υλοποίησης των συµφωνουµένων
µέτρων βελτίωσης.
9)
Σχεδιάζει,, εισηγείται και οργανώνει προγράµµατα συνεχιζόµενης κατάρτισης και επιµόρφωσης του ανθρώπινου
δυναµικού του ∆ήµου. Παρακολουθεί την υλοποίηση των προγραµµάτων και µεριµνά για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων
από την υλοποίηση των προγραµµάτων αυτών στην πράξη.
10) Μεριµνά για την βελτίωση των ανθρωπίνων σχέσεων µέσα στο ∆ήµο µε τον σχεδιασµό, την εισήγηση και την οργάνωση
σχετικών προγραµµάτων ( πχ. εκδηλώσεις, ταξίδια κλπ).
(Αρµοδιότητες σε θέµατα µητρώων και διαδικασιών προσωπικού)
11) Μεριµνά για την τήρηση των νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που ισχύουν εκάστοτε και ρυθµίζουν τις σχέσεις
του ∆ήµου µε το ανθρώπινο δυναµικό του ( πχ. θέµατα µισθολογικά, ωραρίου, αδειών, ασθενειών, υπερωριών, απολύσεων,
διεκδικήσεων κλπ).
12) Μεριµνά για τη διενέργεια και ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης ανθρώπινου δυναµικού για την κάλυψη
συγκεκριµένων θέσεων εργασίας µε βάση τις νόµιµες διαδικασίες.
13) Τηρεί τα Μητρώα του Προσωπικού στο οποίο καταγράφονται τα στοιχεία της ατοµικής και οικογενειακής του κατάστασης,
οι κάθε είδους µεταβολές στην εργασιακή του ζωή (προσλήψεις, απολύσεις, αλλαγές θέσεων εργασίας, αµοιβές, άδειες,
απουσίες, αξιολογήσεις κλπ) και τα προσόντα του.
14) Σχεδιάζει και εισηγείται βελτιώσεις και παρακολουθεί την εφαρµογή όλων των διαδικασιών που σχετίζονται µε την
απασχόληση των εργαζοµένων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις(τήρηση ωραρίου, έγκριση και πραγµατοποίηση υπερωριών
κλπ).
15) Συγκεντρώνει τα στοιχεία απασχόλησης και τις µεταβολές των στοιχείων των εργαζοµένων που επηρεάζουν τις αµοιβές
τους και ενηµερώνει έγκαιρα τις αρµόδιες οικονοµικές υπηρεσίες ,ώστε να προωθείται έγκαιρα η πληρωµή των εργαζοµένων και
η απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών.
16) Συνεργάζεται µε τους Προϊσταµένους των επιµέρους διοικητικών ενοτήτων του ∆ήµου και τους ενηµερώνει για τις
διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται σε εργασιακά θέµατα (διαχείριση παρουσιών, υπερωριών, βεβαιώσεων προς το
προσωπικό κλπ).
17) Εκδίδει κάθε είδους βεβαιώσεις προς το προσωπικό για θέµατα που άπτονται της απασχόλησής τους στο ∆ήµο.
18) Μεριµνά για την θέσπιση και την εφαρµογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων, σύµφωνα µε την
νοµοθεσία. Παρέχει κάθε διοικητική υποστήριξη στους τεχνικούς ασφαλείας και στους γιατρούς εργασίας που προσφέρουν τις
αντίστοιχες υπηρεσίες τους στο ∆ήµο σύµφωνα µε τις αρµοδιότητές τους που καθορίζονται από την ισχύουσα νοµοθεσία.
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Σύµφωνα µε τις αρµοδιότητες αυτές:
(α) Ο τεχνικός ασφάλειας παρέχει προς τα όργανα διοίκησης του ∆ήµου, στους εργαζόµενους και στους εκπροσώπους τους,
υποδείξεις και συµβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέµατα σχετικά µε την ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των
εργατικών ατυχηµάτων.
(β) Ο γιατρός εργασίας παρέχει προς τα όργανα διοίκησης του ∆ήµου, στους εργαζόµενους και στους εκπροσώπους τους,
υποδείξεις και συµβουλές, γραπτά ή προφορικά, σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται για τη σωµατική και ψυχική
υγεία των εργαζοµένων και επιβλέπει την εφαρµογή των µέτρων προστασίας της υγείας των εργαζοµένων.
(γ) Ο γιατρός εργασίας και ο τεχνικός ασφάλειας καταχωρούν τις γραπτές υποδείξεις τους σε ειδικό βιβλίο. Τα όργανα διοίκησης
του ∆ήµου λαµβάνουν γνώση των υποδείξεων αυτών ενυπογράφως.
(Αρµοδιότητες σε θέµατα διοικητικής µέριµνας)
19) Μεριµνά για την φύλαξη, την ασφάλεια και την καθαριότητα των κάθε είδους εγκαταστάσεων του ∆ήµου.
20) Μεριµνά για την συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των κτιριακών και των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων του
∆ήµου.
21) Μεριµνά για τις µετακινήσεις και µεταφορές του προσωπικού του ∆ήµου.
22) Μεριµνά για τη λειτουργία του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του ∆ήµου και διεκπεραιώνει τα σχετικά έγγραφα σε συνεργασία µε
τις γραµµατείες των επιµέρους υπηρεσιών.
23) Μεριµνά για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου του ∆ήµου.
24) Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς τα Αυτοτελή Τµήµατα ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών και των γραφείων
τους (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέµατα προσωπικού κλπ).
25)
Μεριµνά για τη σύσταση και την εύρυθµη λειτουργία των αποκεντρωµένων Γραφείων ∆ιοικητικών Θεµάτων σε δηµοτικές
ενότητες του νέου ∆ήµου.
Εσωτερικές ∆ιασυνδέσεις – Εµπλεκόµενοι
Γραφείο πρωτοκόλλου
Συστήµατα / Εργαλεία
Η/Υ
∆ηµοτολόγιο
Εξωτερικές ∆ιασυνδέσεις
∆ήµοι της χώρας
Υπουργείο Εσωτερικών
Εντοπισµένα Προβλήµατα
Ανεπάρκεια χώρου
Έλλειψη προσωπικού
Τεχνολογικά ανεπαρκές / παλαιάς τεχνολογίας σύστηµα Η/Υ
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Αρµοδιότητες Τµήµατος Oικονοµικών Υπηρεσιών
Το Τµήµα είναι αρµόδιο για την αποτελεσµατική τήρηση των οικονοµικών προγραµµάτων λειτουργίας του ∆ήµου, τη σωστή απεικόνιση των
οικονοµικών πράξεων και τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών του, καθώς και τη διασφάλιση και αξιοποίηση της δηµοτικής περιουσίας και
την αποτελεσµατική διενέργεια όλων των νόµιµων διαδικασιών που απαιτούνται για την προµήθεια υλικών, εξοπλισµού και υπηρεσιών του
∆ήµου.
Οι συγκεκριµένες αρµοδιότητες του τµήµατος στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόµων, ∆ιαταγµάτων
και Υπουργικών Αποφάσεων.
Στο Τµήµα υπάγονται διοικητικά και τα αποκεντρωµένα Γραφεία Οικονοµικών Θεµάτων σε επιµέρους δηµοτικές ενότητες.

Γραφείο Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου
Περιγραφή
Αρµοδιότητες Γραφείου Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου και Προµηθειών
(Αρµοδιότητες σε θέµατα προϋπολογισµού και οικονοµικής πληροφόρησης)
1) Μεριµνά για την τήρηση του συστήµατος κατάρτισης των Προϋπολογισµών του ∆ήµου.
2) Συνεργάζεται µε τις επιµέρους δηµοτικές υπηρεσίες για την παροχή οικονοµικών στοιχείων , κατευθύνσεων και προτύπων που
θα επιτρέπουν την κατάρτιση από τις υπηρεσίες των προϋπολογισµών τους σε συνάρτηση µε τα αντίστοιχα προγράµµατά
τους.
3) Συγκεντρώνει τους επιµέρους προϋπολογισµούς των υπηρεσιών και διαµορφώνει και εισηγείται τους συνολικούς
Προϋπολογισµούς του ∆ήµου προς έγκριση από τα αρµόδια όργανα.
4) Παρακολουθεί την εκτέλεση των Προϋπολογισµών, επισηµαίνει τις αποκλίσεις µεταξύ απολογιστικών και προϋπολογιστικών
µεγεθών , µεριµνά για την ερµηνεία των αποκλίσεων και εισηγείται τις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες.
5) Συνεργάζεται µε τις υπόλοιπες υπηρεσίες του ∆ήµου για την τήρηση των διαδικασιών αµφίδροµης ενηµέρωσης και ροής των
οικονοµικών πληροφοριών που σχετίζονται µε την εκτέλεση και την αναθεώρηση των προϋπολογισµών κάθε υπηρεσίας .
6) Μεριµνά για την σύνταξη και υποβολή στα αρµόδια όργανα τα περιοδικά οικονοµικά απολογιστικά στοιχεία, σύµφωνα µε το
σύστηµα οικονοµικής πληροφόρησης που εφαρµόζει ο ∆ήµος.
7) Παρακολουθεί την κατάρτιση και την εξέλιξη των ταµειακών προγραµµάτων του ∆ήµου. ∆ιερευνά τις ταµειακές ανάγκες και
εισηγείται τις κατάλληλες µεθόδους για την αντιµετώπιση των ταµειακών αναγκών του ∆ήµου (π.χ. δανεισµός) . Μεριµνά για
την εφαρµογή των αποφάσεων που σχετίζονται µε την κάλυψη των ταµειακών αναγκών του ∆ήµου.
8) Συνεργάζεται µε τις τράπεζες και µεριµνά για την αξιοποίηση των διαθεσίµων του ∆ήµου.
(Αρµοδιότητες σε θέµατα λογιστηρίου και αποθηκών)
9) Τηρεί το σύστηµα λογιστικής απεικόνισης των οικονοµικών πράξεων του ∆ήµου (Γενική και αναλυτική λογιστική ). Τηρεί τις
σχετικών λογιστικές διαδικασίες καθώς και τα αντίστοιχα λογιστικά βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από την νοµοθεσία.
10) Τηρεί τα αρχεία των κάθε είδους παραστατικών που απαιτούνται για την ενηµέρωση του συστήµατος λογιστικής απεικόνισης
των οικονοµικών πράξεων του ∆ήµου.
11) Παρακολουθεί και µεριµνά για την εκπλήρωση όλων των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων του ∆ήµου.
12) Παρακολουθεί και ελέγχει τη λογιστική συµφωνία των δοσοληπτικών λογαριασµών µε τράπεζες, προµηθευτές, πιστωτές και
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άλλους συναλλασσοµένους µε τον ∆ήµο , καθώς και των δοσοληπτικών λογαριασµών µε τα νοµικά πρόσωπα και τα ιδρύµατα
του ∆ήµου.
13) Εκδίδει τις λογιστικές και οικονοµικές καταστάσεις που συνδέονται µε το τηρούµενο λογιστικό σχέδιο (πχ. ισολογισµοί και
αποτελέσµατα χρήσης) και ενηµερώνει σχετικά τα αρµόδια όργανα του ∆ήµου µε βάση τις ισχύουσες διαδικασίες.
14) Παρέχει κάθε είδους πληροφόρηση προς τα αρµόδια όργανα του ∆ήµου και τις υπόλοιπες δηµοτικές υπηρεσίες για την
εξέλιξη των λογιστικών µεγεθών του ∆ήµου.
15) Μεριµνά για την παροχή κάθε είδους στοιχείων που ζητούνται από ∆ηµόσιες/Ελεγκτικές Υπηρεσίες σύµφωνα µε τις
διαδικασίες που ισχύουν εκάστοτε.
16) Τηρεί ειδικά συστήµατα λογιστικής και οικονοµικής διαχείρισης Προγραµµάτων και Έργων στα οποία συµµετέχει ο ∆ήµος και
που χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων ή/και από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους.
17) Τηρεί αρχείο Παραστατικών ∆ιαχείρισης των προηγουµένων προγραµµάτων και έργων σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στους ειδικούς κανονισµούς των φορέων από τους προέρχεται η σχετική χρηµατοδότηση.
18) Μεριµνά για την ετοιµασία των περιοδικών οικονοµικών αναφορών που σχετίζονται µε την πρόοδο των προηγουµένων
προγραµµάτων και έργων.
19) Τηρεί το αρχείο συµβάσεων για υπηρεσίες, έργα και προµήθειες που αναθέτει ο ∆ήµος. Παραλαµβάνει και ελέγχει τα κάθε
φύσης παραστατικά που απαιτούνται κατά περίπτωση για την πληρωµή των οφειλών του ∆ήµου στους αντίστοιχους
δικαιούχους και ελέγχει την ύπαρξη των προϋποθέσεων για τη διενέργεια πληρωµών του ∆ήµου µε βάση τις διατάξεις των
αντιστοίχων συµβάσεων.
20) Ελέγχει την πρόβλεψη των οφειλών στους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισµού του ∆ήµου και ελέγχει την επάρκειας
των αντίστοιχων πιστώσεων.
21) Εκδίδει τα εντάλµατα πληρωµής των οφειλών του ∆ήµου και τα αποστέλλει στο Ταµείο για πληρωµή.
22) Μεριµνά για την παραλαβή από τους αντίστοιχους προµηθευτές των κάθε είδους υλικών παγίων(µηχανήµατα-εξοπλισµός) ή
αναλωσίµων που απαιτεί η λειτουργία του ∆ήµου.
23) Μεριµνά για την ενηµέρωση των διαχειριστικών βιβλίων των αποθηκών (κατά ποσότητα και αξία )µε τα εισαγόµενα και
εξαγόµενα είδη, και την τήρηση των διαδικασιών χορήγησης των ειδών που τηρούνται στα αποθέµατα των αποθηκών του
∆ήµου.
24) Παρακολουθεί τα αποθεµάτων των αποθηκών και διατυπώνει εισηγήσεις για την ανάγκη ανανέωσής τους. Συνεργάζεται
σχετικά µε τις δηµοτικές υπηρεσίες που κάνουν χρήση των υλικών των αποθηκών.
25) Τηρεί το αρχείο των παγίων κινητών περιουσιακών στοιχείων του ∆ήµου (µηχανήµατα , οχήµατα, συσκευές, εξοπλισµός
κλπ.) και παρακολουθεί την κατανοµή των παγίων αυτών στις υπηρεσίες του ∆ήµου.
26) Τηρεί τις διαδικασίες χαρακτηρισµού υλικών ως αχρήστων ή ως υλικών που πλεονάζουν και τήρηση των διαδικασιών
καταστροφής, αποµάκρυνσης ή εκποίησής τους .
27) Μεριµνά για την τήρηση των διαδικασιών των περιοδικών απογραφών των κάθε είδους υλικών και εξοπλισµού του ∆ήµου.
28) Συγκεντρώνει τα στοιχεία µεταβολών και των αντιστοίχων καταβληθέντων παροχών ή καταλογισθέντων ποσών προς το
προσωπικό του ∆ήµου, που έχουν επίδραση στην διαµόρφωση των αµοιβών του και µεριµνά για την έκδοση των
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µισθολογικών καταστάσεων και την πληρωµή των αµοιβών
29) Μεριµνά για τη έκδοση βεβαιώσεων καταβληθεισών αµοιβών προς το προσωπικό του ∆ήµου και για τον υπολογισµό και την
απόδοση προς τα ασφαλιστικά ταµεία των αντιστοίχων ασφαλιστικών εισφορών.
(Αρµοδιότητες σε θέµατα προµηθειών υλικών / εξοπλισµού / υπηρεσιών)
30) Σχεδιάζει και εισηγείται τις εσωτερικές διαδικασίες για την κατάρτιση του προγράµµατος απαιτουµένων προµηθειών και
υπηρεσιών (εκτός του πεδίου του Ν. 3316 / 2005) του ∆ήµου, συγκεντρώνει τις αιτήσεις των δηµοτικών υπηρεσιών, εξετάζει
την σκοπιµότητα αυτών και διαµορφώνει περιοδικά προγράµµατα για την προµήθεια κάθε είδους υλικών, εξοπλισµού και
υπηρεσιών και εισηγείται αυτά για έγκριση στα αρµόδια όργανα του ∆ήµου ( υλικά για την εκτέλεση τεχνικών έργων,
ανταλλακτικά, λιπαντικά, καύσιµα, λιπάσµατα, φυτοφάρµακα, µηχανήµατα, εργαλεία, έπιπλα, είδη γραφείου, µισθώσεις
µεταφορικών µέσων, ασφαλίσεις κλπ).
31) ∆ιενεργεί έρευνες αγοράς για την τεκµηρίωση της διαθεσιµότητας των ειδών ή των υπηρεσιών που ενδιαφέρουν το ∆ήµο και
τη λήψη στοιχείων τιµών προµήθειας ή υπηρεσίας.
32) ∆ιενεργεί τις διαδικασίες για την ανάθεση των προµηθειών και των συµβάσεων παροχής υπηρεσιών, ήτοι µεριµνά για την
κατάρτιση προδιαγραφών σε συνεργασία µε τα αρµόδια κάθε φορά τµήµατα του ∆ήµου, καταρτίζει το σχέδιο της διακήρυξης,
των συµβάσεων και όλων των αποφάσεων και εισηγείται τη συγκρότηση όλων των επιτροπών που απαιτούνται (διενέργειας
διαγωνισµών, αξιολόγησης των προσφορών και παραλαβής των ειδών) στο κάθε φορά αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο του
∆ήµου, παρακολουθεί τη λειτουργία τους και γενικά µεριµνά για όλα τα ζητήµατα που αφορούν την εκτέλεση κάθε προµήθειας
ή υπηρεσίας µέχρι και την οριστική παραλαβή της, σύµφωνα πάντοτε µε τις ισχύουσες διατάξεις.
33) Μεριµνά για την τήρηση των διαδικασιών χαρακτηρισµού υλικών / εξοπλισµού ως αχρήστων ή ως υλικών που πλεονάζουν
και τηρεί τις διαδικασίες καταστροφής, αποµάκρυνσης ή εκποίησης των υλικών αυτών.
34) Τηρεί τα πληροφοριακά αρχεία και έγγραφα των συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών (αρχείο προµηθευοµένων ειδών,
αρχείο προµηθευτών, αρχείο φακέλων προµηθειών).
Εσωτερικές ∆ιασυνδέσεις – Εµπλεκόµενοι
Όλες οι υπηρεσίες του ∆ήµου
Συστήµατα / Εργαλεία
5 Η/Υ ,
Fax,
3 Εκτυπωτές,
Φωτοτυπικό,
Λογισµικό
Εξωτερικές ∆ιασυνδέσεις
Επίτροπο
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Περιφερειακό Ταµείο
Υπ. Οικονοµίας & Οικονοµικών
Υπ. Εσωτερικών, κ.λ.π.
Εντοπισµένα Προβλήµατα
Έλλειψη µόνιµου εξειδικευµένου προσωπικού
Ανεπάρκεια χώρου

Γραφείο Προµηθειών
Περιγραφή
Σχεδιάζει και εισηγείται τις εσωτερικές διαδικασίες για την κατάρτιση του προγράµµατος απαιτουµένων προµηθειών και
υπηρεσιών (εκτός του πεδίου του ν. 3316/2005) του ∆ήµου, συγκεντρώνει τις αιτήσεις των δηµοτικών υπηρεσιών, εξετάζει την
σκοπιµότητα αυτών και διαµορφώνει περιοδικά προγράµµατα για την προµήθεια κάθε είδους υλικών, εξοπλισµού και υπηρεσιών
και εισηγείται αυτά για έγκριση στα αρµόδια όργανα του ∆ήµου (υλικά για την εκτέλεση τεχνικών έργων, ανταλλακτικά, λιπαντικά,
καύσιµα, λιπάσµατα, φυτοφάρµακα, µηχανήµατα, εργαλεία, έπιπλα, είδη γραφείου, µισθώσεις µεταφορικών µέσων, ασφαλίσεις
κλπ).
2) ∆ιενεργεί έρευνες αγοράς για την τεκµηρίωση της διαθεσιµότητας των ειδών ή των υπηρεσιών που ενδιαφέρουν το ∆ήµο και τη
λήψη στοιχείων τιµών προµήθειας ή υπηρεσίας.
3) ∆ιενεργεί τις διαδικασίες για την ανάθεση των προµηθειών και των συµβάσεων παροχής υπηρεσιών, ήτοι µεριµνά για την
κατάρτιση προδιαγραφών σε συνεργασία µε τα αρµόδια κάθε φορά τµήµατα του ∆ήµου, καταρτίζει το σχέδιο της διακήρυξης, των
συµβάσεων και όλων των αποφάσεων και εισηγείται τη συγκρότηση όλων των επιτροπών που απαιτούνται (διενέργειας
διαγωνισµών, αξιολόγησης των προσφορών και παραλαβής των ειδών) στο κάθε φορά αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο του
∆ήµου, παρακολουθεί τη λειτουργία τους και γενικά µεριµνά για όλα τα ζητήµατα που αφορούν την εκτέλεση κάθε προµήθειας ή
υπηρεσίας µέχρι και την οριστική παραλαβή της, σύµφωνα πάντοτε µε τις ισχύουσες διατάξεις
4) Μεριµνά για την τήρηση των διαδικασιών χαρακτηρισµού υλικών / εξοπλισµού ως αχρήστων ή ως υλικών που πλεονάζουν και
τηρεί τις διαδικασίες καταστροφής, αποµάκρυνσης ή εκποίησης των υλικών αυτών.
5) Τηρεί τα πληροφοριακά αρχεία και έγγραφα των συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών (αρχείο προµηθευοµένων ειδών,
αρχείο προµηθευτών, αρχείο φακέλων προµηθειών).
6) Μεριµνά για την παραλαβή από τους αντίστοιχους προµηθευτές των κάθε είδους υλικών παγίων (µηχανήµατα-εξοπλισµός) ή
αναλωσίµων που απαιτεί η λειτουργία του ∆ήµου.
7) Μεριµνά για την τήρηση αποθετηρίου µελετών, προµηθειών και υπηρεσιών.
Εσωτερικές ∆ιασυνδέσεις – Εµπλεκόµενοι
Όλες οι υπηρεσίες του ∆ήµου
Συστήµατα / Εργαλεία
5 Η/Υ ,
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Fax,
3 Εκτυπωτές,
Φωτοτυπικό,
Λογισµικό
Εξωτερικές ∆ιασυνδέσεις
Επίτροπο
Περιφερειακό Ταµείο
Υπ. Οικονοµίας & Οικονοµικών
Υπ. Εσωτερικών, κ.λ.π.
Εντοπισµένα Προβλήµατα
Έλλειψη µόνιµου εξειδικευµένου προσωπικού
Ανεπάρκεια χώρου
Γραφείο Εσόδων, Περιουσίας και Ταµείου
Περιγραφή
Οι αρµοδιότητες του Γραφείου είναι οι εξής:
1) Συγκεντρώνει στοιχεία για την εξακρίβωση των υπόχρεων και του ύψους των χρηµατικών υποχρεώσεων προς τον ∆ήµο των
φυσικών και νοµικών προσώπων για φόρους, εισφορές, τέλη, δικαιώµατα που περιοδικά πρέπει να καταβάλλονται στο ∆ήµο
µε βάση τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις της νοµοθεσίας.
2) Ελέγχει την ακρίβεια των µεγεθών µε βάση τα οποία υπολογίζονται το ύψος ανά υπόχρεο των προηγούµενων φόρων,
εισφορών, τελών, δικαιωµάτων κλπ.
3) ∆ηµιουργεί και τηρεί αρχεία υπόχρεων για την καταβολή των επιµέρους ποσών που αποτελούν τακτικά έσοδα του ∆ήµου.
4) Επεξεργάζεται στοιχεία και υπολογίζει περιοδικά το ύψος των οφειλοµένων ποσών κατά κατηγορία προσόδου και υπόχρεο.
Καταρτίζει βεβαιωτικούς καταλόγους υπόχρεων και αντίστοιχων οφειλόµενων ποσών κατά κατηγορία προσόδου.
5) Μεριµνά για την ενηµέρωση των υπόχρεων για την καταβολή των προηγουµένων οφειλοµένων ποσών και µεριµνά για την
τήρηση των διαδικασιών που ισχύουν για τις προσφυγές των υπόχρεων όταν αµφισβητούν το ύψος των οφειλόµενων
ποσών.
6) Οριστικοποιεί τους βεβαιωτικούς καταλόγους µετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών των τυχόν προσφυγών για την εκτέλεση
των αντιστοίχων εισπράξεων.
7) Τηρεί τις αντίστοιχες διαδικασίες και εκδίδει βεβαιώσεις που σχετίζονται µε την είσπραξη διαφόρων τελών, δικαιωµάτων ή
εισφορών.
8) Παρακολουθεί και µεριµνά για την τήρηση όλων των οικονοµικών δοσοληψιών που σχετίζονται µε τη λειτουργία της
παροχής υπηρεσιών του ∆ήµου µέσω των νεκροταφείων, σφαγείων, δηµοτικών αγορών, της ύδρευσης κλπ.
9) Τηρεί τις διαδικασίες που σχετίζονται µε την αποδοχή και την αξιοποίηση των δωρεών και των κληροδοτηµάτων προς τον
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∆ήµο, σύµφωνα µε τους αντιστοίχους όρους.
10) Τηρεί τα αρχεία της δηµοτικής ακίνητης περιουσίας σε ηλεκτρονική και φυσική µορφή ( φάκελοι µε στοιχεία περιγραφικά και
ιδιοκτησιακά έγγραφα)
11) Μεριµνά για την διερεύνηση µεθόδων αξιοποίησης της δηµοτικής ακίνητης περιουσίας και διατυπώνει σχετικές εισηγήσεις
προς τα αρµόδια όργανα του ∆ήµου.
12) Μεριµνά για την προώθηση της αξιοποίησης της δηµοτικής ακίνητης περιουσίας σύµφωνα µε τις σχετικές αποφάσεις του
∆ήµου και τη διαχείριση της εκµετάλλευσης της δηµοτικής ακίνητης περιουσίας (πχ. κατάρτιση συµβάσεων µισθώσεων,
µέριµνα είσπραξης µισθωµάτων κλπ.)
13) Μεριµνά για την εκµίσθωση δηµοτικών εκτάσεων γης για βιοµηχανικούς ή βιοτεχνικούς σκοπούς, κτηνοτροφικές
εκµεταλλεύσεις, εγκαταστάσεις θερµοκηπίων και για µονάδες στους τοµείς αλιείας.
14) Μεριµνά για την παραχώρηση χρήσης δηµοτικών ακινήτων ή τη καταβολή µισθώµατος προς κάλυψη στεγαστικών αναγκών
της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
15) ∆ιενεργεί τις πληρωµές προς τους δικαιούχους µε βάση τα Εντάλµατα Πληρωµών και µετά από έλεγχο των δικαιολογητικών
που ορίζει ο νόµος.
16) Καταγράφει τις διενεργούµενες πληρωµές σύµφωνα µε τις ισχύουσες διαδικασίες και µεριµνά για την απόδοση των κάθε
φύσης κρατήσεων υπέρ τρίτων που αντιστοιχούν στα επιµέρους εντάλµατα πληρωµής.
17) Παραλαµβάνει τους βεβαιωτικούς καταλόγους των υπόχρεων και των αντιστοίχων οφειλοµένων στο ∆ήµο ποσών κατά
κατηγορία εσόδου. Εκδίδει και µεριµνά για την κοινοποίηση ειδικών προσκλήσεων προς τους οφειλέτες.
18) ∆ιενεργεί τις εισπράξεις των οφειλών προς τον ∆ήµο και ενηµερώνει το λογιστικό σύστηµα του ∆ήµου µε τις σχετικές
ταµειακές εγγραφές.
19) Παρακολουθεί την τακτοποίηση των υποχρεώσεων των οφειλετών προς τον ∆ήµο και ενηµερώνει τις αρµόδιες υπηρεσίες για
τις καθυστερούµενες οφειλές.
20) Παρακολουθεί και ελέγχει τους υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών του ∆ήµου που ασχολούνται µε εισπράξεις. (αποκεντρωµένες
υπηρεσίες, κοιµητήρια, σφαγεία, δηµοτικές αγορές κλπ)
21) Τηρεί τις διαδικασίες συναλλαγών µε τις Τράπεζες για την τοποθέτηση των χρηµατικών διαθεσίµων και την διενέργεια
εισπράξεων και πληρωµών µέσω επιταγών.
22) Τηρεί το αναγκαίο φυσικό ταµείο στα γραφεία του ∆ήµου.
23) Τηρεί αρχεία των κάθε είδους παραστατικών και αντιστοίχων δικαιολογητικών που χρησιµοποιούνται για την ενηµέρωση του
λογιστικού συστήµατος του ∆ήµου µε τις ταµειακές εγγραφές.
24) Παρακολουθεί την ταµειακή ρευστότητα και προγραµµατίζει τις πληρωµές σε συνεργασία και µε άλλες αρµόδιες υπηρεσίες.
25) Μεριµνά για τη σύσταση και την εύρυθµη λειτουργία των αποκεντρωµένων Γραφείων Οικονοµικών Θεµάτων σε δηµοτικές
ενότητες του ∆ήµου.
Εσωτερικές ∆ιασυνδέσεις – Εµπλεκόµενοι
Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου
Συστήµατα / Εργαλεία
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MSoffice
Πρόγραµµα Οικονοµικής ∆ιαχείρισης
∆ιπλογραφικό Σύστηµα
Εξωτερικές ∆ιασυνδέσεις
Προµηθευτές
Εφορία
Τράπεζες
Περιφερειακό Ταµείο
Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων
Υπ. Οικονοµίας & Οικονοµικών
Εντοπισµένα Προβλήµατα
Ανεπαρκής στελέχωση
Ανάγκη στελέχωσης µε εξειδικευµένο προσωπικό
Ανάγκη µερικού εκσυγχρονισµού Η/Υ
Ανεπάρκεια Χώρου

Αρµοδιότητες Τµήµατος ΚΕΠ
Το Τµήµα Κ.Ε.Π. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών) είναι αρµόδιο για την παροχή διοικητικών πληροφοριών και τη διεκπεραίωση των
υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή της αίτησης µέχρι την έκδοση της τελικής πράξης, σε συνεργασία µε τις καθ’ ύλην αρµόδιες
υπηρεσίες και σύµφωνα µε τον κεντρικό σχεδιασµό του Υπουργείου Εσωτερικών.
Τµήµα ΚΕΠ
Περιγραφή
1) Ενηµερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων
σχετικών µε τις δηµόσιες υπηρεσίες.
2) Παραλαµβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, ελέγχει την
πληρότητά τους και σε περίπτωση που για την διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν
υποβάλλονται µαζί µε την αίτηση, τα αναζητά και τα παραλαµβάνει µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρµόδιες
υπηρεσίες, µετά από σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών.
3) ∆ιαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρµόδια για την διεκπεραίωσή τους υπηρεσία µε
οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
4) Παραλαµβάνει από τις αρµόδιες υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί από τους πολίτες και µεριµνά για την
παράδοσή τους στους πολίτες, είτε µε αποστολή, είτε µέσω του ΚΕΠ.
5) Παρέχει διάφορες υπηρεσίες στους πολίτες σύµφωνα µε τον γενικό σχεδιασµό των ΚΕΠ ( επικύρωση εγγράφων, θεώρηση
γνησίου υπογραφής, χορήγηση παράβολων, χορήγηση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας κλπ).
6) Τηρεί αρχεία και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία από την δράση του ΚΕΠ.
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7) Παρακολουθεί και υποστηρίζει την εφαρµογή του προγράµµατος e-kep για την εξυπηρέτηση των πολιτών σε
αποµακρυσµένους οικισµούς του ∆ήµου.
8) Υποδέχεται από άλλα Κ.Ε.Π. αιτήσεις πολιτών η διεκπεραίωση των οποίων εµπίπτει στις αρµοδιότητες του ∆ήµου. Προωθεί
τα αιτήµατα αυτά στις αρµόδιες για τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσίες και παρακολουθεί τη διαδικασία της διεκπεραίωσης και
την τήρηση των νόµιµων χρονικών προθεσµιών. Παραλαµβάνει τα σχετικά έγγραφα από τις υπηρεσίες και τα αποστέλλει στα
Κ.Ε.Π. της αρχικής υποβολής των αιτήσεων.
9) Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών.
Εσωτερικές ∆ιασυνδέσεις – Εµπλεκόµενοι
∆ηµότες.
Συστήµατα / Εργαλεία
Η/Υ,
Βάση ∆εδοµένων ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α.
Εξωτερικές ∆ιασυνδέσεις
∆ήµοι
Περιφέρειες
Υπουργία
Εφορία
Ασφαλιστικά Ταµεία
∆ικαστήρια
Πρωτοδικεία
Ληξιαρχεία
Πρεσβείες
Εντοπισµένα Προβλήµατα
Παλαιά συστήµατα µηχανογράφησης
Περιορισµένος χώρος
∆υσκολία Επικοινωνίας µε τις Υπηρεσίες που απευθύνεται

Αρµοδιότητες Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών
Το Αυτοτελές Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών είναι αρµόδιο για τη µελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του ∆ήµου,
µε στόχο την έγκαιρη, οικονοµική και άριστη από επιστηµονικής απόψεως πραγµατοποίησής τους. Συγχρόνως η ∆ιεύθυνση είναι αρµόδια για
την εξασφάλιση βελτιωµένων συνθηκών ασφαλούς µετακίνησης και κυκλοφορίας των δηµοτών και των οχηµάτων τους, καθώς και για τον
έλεγχο εγκαταστάσεων, την έκδοση αδειών εγκαταστάσεων και εγκαταστατών κυρίως στον τοµέα των µεταφορών. Παράλληλα το Τµήµα είναι
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αρµόδιο για την εφαρµογή του πολεοδοµικού σχεδιασµού, την έκδοση και έλεγχο εφαρµογής των οικοδοµικών αδειών και τον έλεγχο των
κατασκευών.
Οι συγκεκριµένες αρµοδιότητες του Τµήµατος στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόµων, ∆ιαταγµάτων
και Υπουργικών Αποφάσεων.
Στο Αυτοτελές Τµήµα υπάγονται διοικητικά, και ειδικότερα στο Γραφείο Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών, τα αποκεντρωµένα
Γραφεία Συντήρησης Υποδοµών σε επιµέρους δηµοτικές ενότητες.
Γραφείο Πολεοδοµίας *
Περιγραφή
(Αρµοδιότητες έκδοσης οικοδοµικών αδειών)
1) Παραλαµβάνει, ελέγχει την πληρότητα των υποβαλλοµένων φακέλων για την έκδοση οικοδοµικών αδειών, ελέγχει τις
υποβαλλόµενες µελέτες (αρχιτεκτονική, στατική, ηλεκτροµηχανολογικές, θερµοµόνωση, παθητική πυροπροστασία, µελέτη
ενεργειακής απόδοσης) σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και µετά τον έλεγχο των φορολογικών εκδίδει τις οικοδοµικές
άδειες.
2) Ελέγχει τις αρχιτεκτονικές, στατικές, υδραυλικές και ηλεκτροµηχανολογικές µελέτες, τη µελέτη θερµοµόνωσης, τη µελέτη
παθητικής πυροπροστασίας και τα σχετικά φορολογικά στοιχεία για την έκδοση ή αναθεώρηση οικοδοµικών αδειών
βιοµηχανικών κτιρίων, κατά τις ρυθµίσεις της σχετικής νοµοθεσίας.
3) Αναθεωρεί και ενηµερώνει τις οικοδοµικές άδειες, εγκρίνει εργασίες µικρής κλίµακας και τηρεί όλα τα απαιτούµενα σχετικά
στατιστικά στοιχεία και αρχεία των οικοδοµικών αδειών.
4) Ελέγχει το σύννοµο εκδοθεισών οικοδοµικών αδειών και προβαίνει σε διακοπή εργασιών ή ανάκληση αδειών, αν απαιτείται.
5) Εκδίδει απόφαση για τον καθορισµό µεµονωµένων κτιρίων ή των περιοχών, εντός των οποίων οι όψεις των κτιρίων πρέπει
να αποπερατώνονται µέσα σ’ έξι έτη από την έκδοση της οικοδοµικής άδειας ή της ανωτέρω απόφασης.
6) Χορηγεί την άδεια εγκατάστασης δοµικής ή µηχανικής κατασκευής προς εγκατάσταση κεραίας σταθµού στην ξηρά, σύµφωνα
µε το άρθρο 24 α΄ του ν. 2075/1992 (ΦΕΚ 129 Α΄), όπως ισχύει, και την επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες.
7) Παρέχει διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη προς το γραφείο Πολεοδοµίας (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και
αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέµατα προσωπικού κλπ).
(Αρµοδιότητες πολεοδοµικών εφαρµογών)
1) Παρακολουθεί την εξέλιξη των ρυθµιστικών σχεδίων και των πολεοδοµικών µελετών για την επέκταση / τροποποίηση των
σχεδίων πόλεων στην περιοχή του ∆ήµου.
2) Μελετά και εισηγείται για τις ανάγκες τροποποιήσεων / αναθεώρησης των ρυµοτοµικών σχεδίων των πόλεων στην περιοχή
του ∆ήµου.
3) Μελετά και εισηγείται την προκαταρκτική πρόταση ανάπλασης ορισµένης περιοχής
4) Ελέγχει την εφαρµογή ρυµοτοµικών και πολεοδοµικών σχεδίων , σύµφωνα µε τις αρµοδιότητες που δίδονται στο ∆ήµο µε τις
ισχύουσες διατάξεις. Οι εφαρµογές αυτές περιλαµβάνουν ιδίως:
(α) Τον έλεγχο εφαρµογής ρυµοτοµικών σχεδίων στο έδαφος πριν την έγκριση των πινακίδων εφαρµογής.
(β) Την σύνταξη διαγραµµάτων εφαρµογής και διαγραµµάτων διαµορφωµένης κατάστασης.
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(γ) Τον έλεγχο τοπογραφικών διαγραµµάτων που προορίζονται για σύνταξη πράξεων τακτοποιήσεως και αναλογισµού ή
πράξεων εφαρµογής.
(δ) Την επίβλεψη τοπογραφικών µελετών και µελετών Πράξεων Εφαρµογής Σ.Π.
(ε) Την σύνταξη Πράξεων Εφαρµογής.
(στ) Την εφαρµογή πολεοδοµικών σχεδίων και συναφών εκτελεστών πράξεων, που δεν έχουν γενικότερο χαρακτήρα.
(ζ) Τον έλεγχο εφαρµογής ρυµοτοµικών σχεδίων στο έδαφος, κατ΄ άρθρο115 Κ.Β.Π.Ν.
(η) Την εφαρµογή εγκεκριµένων σχεδίων επί του εδάφους κατά την πρόβλεψη της παρ.1 του άρθρου 155 Κ.Β.Π.Ν.
5) Γνωµοδοτεί για παρέκκλιση από τους όρους δόµησης κατασκευής κτιρίων που προορίζονται για γεωκτηνοτροφικές,
γεωπτηνοτροφικές ή υδατοκαλλιεργητικές εγκαταστάσεις, καθώς και για εγκαταστάσεις αποθήκευσης λιπασµάτων,
φαρµάκων, ιχθυοτροφών, γεωργικών και αλιευτικών εφοδίων, γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων, στεγάστρων σφαγής
ζώων και δεξαµενών από οποιοδήποτε υλικό (Σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες Αγροτικής παραγωγής και Αλιείας).
6) Τηρεί αρχεία χαρτών και ρυµοτοµικών διαγραµµάτων, όρων δόµησης, διαγραµµάτων και πράξεων εφαρµογής, πράξεων
τακτοποίησης και αναλογισµού
(Αρµοδιότητες ελέγχου κατασκευών)
1) Προβαίνει σε έλεγχο των κατασκευών ώστε να διαπιστώνεται η εφαρµογή των εγκεκριµένων σχεδίων των αντίστοιχων
οικοδοµικών αδειών.
2) Προβαίνει σε έλεγχο της κατασκευής αυθαίρετων κτισµάτων και στον χαρακτηρισµό αυτών σύµφωνα µε την ισχύουσα
πολεοδοµική νοµοθεσία.
3) Σε περιπτώσεις διαπίστωσης κατά τους ανωτέρω ελέγχους παραβάσεων, προβαίνει σε επιβολή προστίµων ή άλλων
προβλεποµένων κυρώσεων κατά την κείµενη πολεοδοµική νοµοθεσία.
4) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τον γενικό οικοδοµικό κανονισµό και τις οικοδοµές που χαρακτηρίζονται
επικίνδυνες, σε συνεργασία µε τη δηµοτική αστυνοµία.
5) Εισηγείται την αφαίρεση άδειας από οικοδοµές για µη εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ, σε συνεργασία µε τη
δηµοτική αστυνοµία.
Εσωτερικές ∆ιασυνδέσεις – Εµπλεκόµενοι
Συνεργασία µε τα υπόλοιπα τµήµατα σε θέµατα λογισµικού
Εξωτερικές ∆ιασυνδέσεις
Περιφέρεια
* Το παραπάνω τµήµα δεν έχει στελεχωθεί µε προσωπικό µέχρι τη φάση συγγραφής του παρόντος κειµένου.
Γραφείο Τεχνικών Έργων και Συγκοινωνιών *
Περιγραφή
1) Συνεργάζεται µε το Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής κατά το σχεδιασµό των προγραµµάτων
δράσης του ∆ήµου που αφορούν την υλοποίηση τεχνικών έργων που περιλαµβάνουν ειδικότερα, σύµφωνα µε το εύρος της
δικαιοδοσίας των δήµων :
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(α) συγκοινωνιακά έργα (κατασκευές νέων έργων οδοποιίας, συντήρηση υφιστάµενου οδικού δικτύου, κατασκευές γεφυρών,
κόµβων και διαβάσεων κλπ)
(β) κτιριακά έργα (κατασκευή, συντήρηση, επισκευή, διακόσµηση και εξοπλισµός των δηµοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων)
(γ) έργα διαµόρφωσης, διαρρύθµισης και εξωραϊσµού των κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή του ∆ήµου (πεζόδροµοι,
πλατείες, παιδικές χαρές, τεχνικά έργα χώρων πρασίνου, αθλητικοί χώροι, αρχαιολογικοί χώροι και µνηµεία, κοιµητήρια κλπ)
(δ) υδραυλικά και εγγειοβελτιωτικά έργα
2) ∆ιενεργεί δειγµατοληπτικούς ελέγχους, προκειµένου να διαπιστωθεί η ποιότητα των χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος,
καθώς και η ποιότητα των προϊόντων τσιµέντου.
3) Μεριµνά για την εκπόνηση όλων των αναγκαίων µελετών για την υλοποίηση των έργων του Τµήµατος (εκπόνηση µε
προσωπικό του Τµήµατος ή µε ανάθεση σε τρίτους). Επιβλέπει την καλή εκπόνηση των µελετών.
4) Συντάσσει τεχνικές προδιαγραφές και προσδιορίζει τις ανάγκες κάθε έργου σε υλικά, εργαλεία, τεχνικό εξοπλισµό ανθρώπινο
δυναµικό κλπ και εισηγείται την µεθοδολογία εκτέλεσης κάθε έργου ( µε αυτεπιστασία ή µε ανάθεση σε τρίτους).
5) Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων του Τµήµατος που εκτελούνται µε αυτεπιστασία. Συγκροτεί, οργανώνει και διοικεί τα
σχετικά συνεργεία του ∆ήµου.
6) Συνεργάζεται µε τις Οικονοµικές Υπηρεσίες για την καλή εκτέλεση των διαδικασιών ανάθεσης των µελετών και της εκτέλεσης
των έργων σε τρίτους.
7) Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων του Τµήµατος που ανατίθενται σε τρίτους. ∆ιενεργεί επιµετρήσεις εργασιών και ελέγχει τις
πιστοποιήσεις εργασιών που υποβάλλονται από τρίτους.
8) Μεριµνά για τις διαδικασίες παραλαβής των έργων που εκτελούνται από τρίτους.
9) Μεριµνά για τον σωστό χειρισµό και την αξιοποίηση των µηχανηµάτων και γενικά του τεχνικού εξοπλισµού που χρησιµοποιεί
το Τµήµα.
10) Συγκροτεί, οργανώνει και διοικεί συνεργεία αµέσου επέµβασης σε περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών εκτός
προγράµµατος.
11) Τηρεί τεχνικά αρχεία µε αναλυτικά στοιχεία των έργων που εκτελεί ( αναλώσεις υλικών, απασχόληση τεχνικού προσωπικού,
απασχόληση τεχνικού εξοπλισµού, στοιχεία κόστους κλπ) και αντίστοιχα αρχεία µελετών και σχεδίων (φάκελοι των έργων).
Εξάγει περιοδικά στατιστικά στοιχεία και δείκτες από την εκτέλεση των έργων του Τµήµατος.
12) Ενηµερώνει το Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής για την πρόοδο της υλοποίησης των έργων του
Τµήµατος.
13) Παρέχει διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη πλην του γραφείου πολεοδοµίας στα υπόλοιπα γραφεία του Αυτοτελούς
τµήµατος τεχνικών υπηρεσιών και πολεοδοµίας (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας,
θέµατα προσωπικού κλπ).
(Αρµοδιότητες σε θέµατα συγκοινωνιών και κυκλοφορίας)
1) Μεριµνά για την εξασφάλιση ικανοποιητικού δικτύου αστικών συγκοινωνιών στο ∆ήµο και τη ρύθµιση σχετικών θεµάτων . Στο
πλαίσιο αυτό:
(α) Μεριµνά για την άσκηση, µε δυνατότητα επιβολής κοµίστρου, συγκοινωνιακού έργου για την εξυπηρέτηση της µετακίνησης
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των κατοίκων της περιοχής, εφόσον το έργο αυτό δεν εξυπηρετείται από υφιστάµενη γραµµή. Η άσκηση συγκοινωνιακού
έργου είναι δυνατόν να γίνεται είτε µε ιδιόκτητα µέσα, είτε µε τη χρήση µισθωµένων µέσων και υπηρεσιών.
(β) Μεριµνά για τη διενέργεια µεταφορών για τη µετακίνηση κατοίκων που ανήκουν σε κοινωνικές οµάδες (άτοµα µε αναπηρία,
ηλικιωµένοι, παιδιά), είναι εργαζόµενοι στο ∆ήµο και τα νοµικά του πρόσωπα, ή είναι µαθητές που µετακινούνται στον τόπο
που λειτουργεί το σχολείο.
(γ) Καθορίζει τις αστικές γραµµές λεωφορείων, καθώς και την αφετηρία, τη διαδροµή, τις στάσεις και το τέρµα των
αντίστοιχων γραµµών.
(δ) Εισηγείται τον καθορισµό κοµίστρων των αστικών φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου.
(ε) Καθορίζει τις προδιαγραφές των στάσεων και των στεγάστρων αναµονής επιβατών των αστικών και υπεραστικών
γραµµών.
(στ) Εισηγείται την ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αστικού λεωφορείου, από τον κύκλο εργασίας, εντός του ιδίου
ηµερολογιακού έτους.
2) Μεριµνά και εισηγείται τη λήψη µέτρων για την ασφάλεια της κυκλοφορίας και τη διευκόλυνση των µετακινήσεων. Στο πλαίσιο
αυτό :
(α) Μεριµνά για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας, τον καθορισµό πεζοδρόµων, µονοδροµήσεων και κατευθύνσεων της
κυκλοφορίας.
(β) Μεριµνά για την αποµάκρυνση εγκαταλελειµµένων οχηµάτων,
(γ) Ρυθµίζει τα θέµατα στάθµευσης των αυτοκινήτων και µεριµνά για τη δηµιουργία χώρων στάθµευσης τροχοφόρων και µε
δυνατότητα µίσθωσης ακινήτων, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
(δ) Λαµβάνει µέτρα για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινοχρήστους χώρους,
(ε) Μεριµνά για την ονοµασία οδών και πλατειών, τοποθέτηση πινακίδων, αρίθµηση κτισµάτων κλπ.
(στ) Μεριµνά για την εκπόνηση κυκλοφοριακών µελετών.
(ζ) Απαγορεύει τη δηµιουργία θέσεων στάθµευσης σε συγκεκριµένους χώρους.
(η) Μεριµνά για την παραλαβή των αποσυροµένων δικύκλων, µοτοσυκλετών και µοτοποδηλάτων, όπου δεν υπάρχουν
υποκαταστήµατα του Ο∆∆Υ.
(θ) Καθορίζει το εξωτερικού χρώµατος των ΤΑΞΙ.
3) Μεριµνά και λαµβάνει µέτρα για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων από δραστηριότητες που
εγκυµονούν κινδύνους, Στο πλαίσιο αυτό :
(α) Ελέγχει τη σήµανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς,
(β) Ελέγχει την τήρηση των υποχρεώσεων αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στις οδούς,
(γ) Λαµβάνει και ελέγχει την εφαρµογή µέτρων για την προστασία από επικίνδυνες οικοδοµές, και από έλλειψη µέτρων
ασφάλειας και υγιεινής, και ελέγχει τα υφιστάµενα µέτρα ασφάλειας σε εργασίες που εκτελούνται.
(Αρµοδιότητες σε θέµατα εγκαταστάσεων και αδειοδοτήσεων)
4) Ρυθµίζει κάθε θέµα το οποίο αφορά στην εγκατάσταση, λειτουργία και στη συντήρηση ανελκυστήρων, καθώς και στη
χορήγηση των σχετικών τεχνικών επαγγελµατικών αδειών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της σχετικής νοµοθεσίας.
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5) Χορηγεί τις άδειες εγκατάστασης και τις άδειες λειτουργίας φωτοβόλων σωλήνων, φωτεινών επιγραφών και ηλεκτροκίνητων
ανυψωτικών µηχανηµάτων και ελέγχει τη λειτουργία τους.
6) Χορηγεί τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας στεγνοκαθαριστηρίων, πλυντηρίων ρούχων, σιδηρωτηρίων ρούχων και
ταπητοκαθαριστηρίων.
7) Μεριµνά για την αδειοδότηση επιχειρήσεων και επαγγελµάτων στον τοµέα των µεταφορών. Στο πλαίσιο αυτό :
(α) Χορηγεί τις άδειες άσκησης επαγγέλµατος τεχνιτών επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και
µοτοποδηλάτων.
(β) Χορηγεί τις άδειες άσκησης επαγγέλµατος οδικού µεταφορέα επιβατών και εµπορευµάτων.
(γ) Χορηγεί, ανανεώνει, ανακαλεί και αφαιρεί τις άδειες εκγυµναστών, καθώς και ίδρυσης και λειτουργίας σχολών υποψηφίων
οδηγών αυτοκινήτων και µοτοσικλετών.
(δ) Εκδίδει τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και
µοτοποδηλάτων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων, και διενεργεί επιθεωρήσεις και ηλεκτρολογικούς ελέγχους.
(ε) Χορηγεί εξουσιοδοτήσεις σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων για διάθεση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων
(ΚΕΚ), και παρακολουθεί και ελέγχει τα Κέντρα Ελέγχου Καυσαερίων.
(στ) Χορήγηση εξουσιοδοτήσεων σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων για τοποθέτηση συστηµάτων
περιορισµού ταχυτήτων.
(ζ) Θεωρεί τις Κάρτες Επιθεώρησης και Επισκευών των ενοικιαζόµενων οχηµάτων.
Εσωτερικές ∆ιασυνδέσεις – Εµπλεκόµενοι
∆/νση Περιβάλλοντος - Γραφείο Κίνησης – Πολιτική Προστασία
Εξωτερικές ∆ιασυνδέσεις
ΕΥ∆ΑΠ)
∆ΕΗ
ΟΤΕ
Αρχαιολογική Υπηρεσία (όχι τόσο πυκνή συνεργασία)
Τροχαία
Εισαγγελία
ΟΣΕ
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
* Το παραπάνω τµήµα δεν έχει στελεχωθεί µε προσωπικό µέχρι τη φάση συγγραφής του παρόντος κειµένου.
Γραφείο Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων και Ενέργειας *
Περιγραφή
(Αρµοδιότητες µελέτης και εκτέλεσης έργων)
Μελετά και εκτελεί έργα που αφορούν:
(α)Στην επέκταση, συντήρηση, επισκευή και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισµού των οδών και γενικά των υπαιθρίων χώρων
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του ∆ήµου, καθώς και του φωτισµού για την ανάδειξη των δηµοτικών κτιρίων, µνηµείων και αρχαιολογικών χώρων της
περιοχής.
(β)Στην επέκταση, συντήρηση και επισκευή του δικτύου φωτεινής σηµατοδότησης για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας στην περιοχή
του ∆ήµου.
(γ)Στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδους πληροφοριακών πινακίδων στην περιοχή του ∆ήµου (πινακίδες ονοµασίας
οδών και πλατειών, αρίθµησης κτιρίων, παροχής πληροφοριών σε οδηγούς και διερχοµένους, πινακίδες στάσεων
συγκοινωνιακών µέσων κλπ).
(δ)Στην εκτέλεση εργασιών αποµάκρυνσης παράνοµων διαφηµιστικών πινακίδων.
(ε)Στην εκτέλεση εργασιών σήµανσης και διαγράµµισης οδών, καθώς και τοποθέτησης και συντήρησης προστατευτικών µέσων
για την ασφάλεια της κυκλοφορίας οχηµάτων και πεζών.
(στ)Στη συντήρηση, επισκευή ή βελτίωση του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και των κάθε είδους Η/Μ εγκαταστάσεων των
∆ήµου.
Για τα ανωτέρω έργα οι αρµοδιότητες του Γραφείου είναι ανάλογες µε εκείνες του Γραφείου Τεχνικών Έργων. Και
Συγκοινωνιών.
( Αρµοδιότητες εξοικονόµησης ενέργειας )
Το Γραφείο έχει ως αντικείµενο την προώθηση της εξοικονόµησης ενέργειας στις κινητές και ακίνητες εγκαταστάσεις του ∆ήµου
(κτίρια, αυτοκίνητα κλπ) και την προώθηση των ήπιων µορφών ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό:
(α) Μεριµνά για τη µελέτη και σταδιακή εφαρµογή συστήµατος ενεργειακής διαχείρισης, σύµφωνα µε τους σχεδιασµούς της
Πολιτείας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται συστηµατική και συνεχής βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
(β) Μεριµνά για την εφαρµογή των µέτρων βελτίωσης και των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης για τις προµήθειες
του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις σχετικές ρυθµίσεις της Πολιτείας.
(γ) Μεριµνά για την εφαρµογή των µέτρων µείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων του ∆ήµου, καθώς και των
δικτύων ηλεκτροφωτισµού των δηµόσιων κοινόχρηστων χώρων που θεσπίζονται από την Πολιτεία.
(δ) Μεριµνά για την αξιοποίηση των ήπιων µορφών ενέργειας και την χρησιµοποίηση, κατά το δυνατόν, καθαρών οχηµάτων από
το ∆ήµο.
Εσωτερικές ∆ιασυνδέσεις – Εµπλεκόµενοι
Με τα υπόλοιπα τµήµατα της Τεχνικής Υπηρεσίας (σε περιπτώσεις µελετών)
Τµήµα Προσωπικού
Οικονοµική Υπηρεσία
Συστήµατα / Εργαλεία
Ηλεκτρονική καταγραφή των υλικών (εισροών και εκροών)
Εξωτερικές ∆ιασυνδέσεις
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Θησέας
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Υπηρεσίες Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
* Το παραπάνω τµήµα δεν έχει στελεχωθεί µε προσωπικό µέχρι τη φάση συγγραφής του παρόντος κειµένου.
Γραφείο Ύδρευσης – Αποχέτευσης και Άρδευσης
Περιγραφή
1) Μεριµνά για την επισκευή, την συντήρηση και την καλή λειτουργία των υδραυλικών έργων ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων
και οµβρίων και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιµου και ακαθάρτου νερού (γεωτρήσεις, δίκτυο ύδρευσης,
υδατοδεξαµενές, δίκτυο αποχέτευσης, βιολογικός καθαρισµός κλπ).
2) Προγραµµατίζει, εισηγείται, σχεδιάζει και µεριµνά για την κατασκευάζει έργα επέκτασης ή ανανέωσης των δικτύων ύδρευσης
και αποχέτευσης του ∆ήµου και των αντίστοιχων εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού.
3) Μεριµνά για την καταγραφή των καταναλώσεων νερού στους υδροµετρητές και ενηµερώνει σχετικά τις Οικονοµικές
Υπηρεσίες για την είσπραξη του αντιτίµου των καταναλώσεων.
Το Γραφείο έχει ως αντικείµενο την προώθηση της εξοικονόµησης ενέργειας στις κινητές και ακίνητες εγκαταστάσεις του
∆ήµου (κτίρια, αυτοκίνητα κλπ) και την προώθηση των ήπιων µορφών ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό:
(α) Μεριµνά για τη µελέτη και σταδιακή εφαρµογή συστήµατος ενεργειακής διαχείρισης, σύµφωνα µε τους σχεδιασµούς της
Πολιτείας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται συστηµατική και συνεχής βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
(β) Μεριµνά για την εφαρµογή των µέτρων βελτίωσης και των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης για τις προµήθειες
του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις σχετικές ρυθµίσεις της Πολιτείας.
(γ) Μεριµνά για την εφαρµογή των µέτρων µείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων του ∆ήµου, καθώς και των
δικτύων ηλεκτροφωτισµού των δηµόσιων κοινόχρηστων χώρων που θεσπίζονται από την Πολιτεία.
(δ) Μεριµνά για την αξιοποίηση των ήπιων µορφών ενέργειας και την χρησιµοποίηση, κατά το δυνατόν, καθαρών οχηµάτων
από το ∆ήµο.
(αρµοδιότητες σε θέµατα άρδευσης )
1. Μέριµνα για την συντήρηση , επισκευή και καλή λειτουργία των δικτύων άρδευσης των αντλιοστασίων δεξαµενών και
λοιπών εγκαταστάσεων.
2. Μεριµνά για την γρήγορη επισκευή βλαβών στα δίκτυα.
3.Η παρακολούθηση των σχετικών επ’ αυτού κανονιστικών διατάξεων του ∆ηµοτικού συµβουλίου
4. Η µέριµνα του συνεχούς ελέγχου της λειτουργίας των συστηµάτων άρδευσης και η παρακολούθηση και εξακρίβωση τυχόν,
λαθροϋδροληψιών
5.Η κατασκευή µικροεπισκευών και η αντικατάσταση φθαρµένων δικτύων
Εξωτερικές ∆ιασυνδέσεις
α) ∆ήµοι, β) Επιχειρήσεις γ), Ιδιώτες
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Από την παραπάνω ανάλυση συνάγεται το συµπέρασµα ότι στο ∆ήµο Καµένων Βούρλων συναντώνται σηµαντικές αδυναµίες και ελλείψεις.
Κοινή συνισταµένη όλων των παραπάνω επισηµάνσεων αποτελεί η ανάγκη αύξησης της προσαρµοστικότητας των εσωτερικών δοµών, δηλαδή
του ανθρώπινου δυναµικού και των λειτουργικών διαδικασιών, στις τεχνολογικές αλλαγές και τις παραγωγικές αναδιαρθρώσεις.
Θα ληφθούν υπ’οψιν στο τελικό στάδιο της οργάνωσης, τυχόν τροποποιήσεις και µεταβολές λόγω µετατάξεων και ελλείψεων.
Οι θέσεις ειδικού προσωπικού ορίζονται ως εξής: (α) Τέσσερις (4) θέσεις Ειδικών Συµβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστηµονικών
Συνεργατών. (β) Μία (1) θέση ∆ικηγόρου µε έµµισθη εντολή .
Οι θέσεις του µονίµου προσωπικού του ∆ήµου διακρίνονται στις εξής κατηγορίες :
Α. Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ).
Β. Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).
Γ. ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (∆Ε).
∆. Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).
Τα προσόντα διορισµού περιγράφονται στο Π.∆. 37α/1987,Π.∆. 22/90 και στο Π.∆. 50/2001, όπως εκάστοτε ισχύουν.
Στην κατηγορία Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις:
Πίνακας 18: Πίνακας προβλεπόµενων θέσεων εργασίας ΠΕ
ΚΛΑ∆ΟΣ ΠΕ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
2
ΠΕ ∆ιοικητικού
1
ΠΕ Κοινωνιολόγων
1
ΠΕ Οικονοµικού - Λογιστικού
ΠΕ Οικονοµικού
ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
ΠΕ Πληροφορικής
ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

1
3
2
1
1

ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών

1

ΠΕ Χηµικών Μηχανικών

1

ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

1

ΠΕ Γεωπόνων (Ζωϊκής ή φυτικής παραγωγής)

1

ΠΕ ∆ηµοτικής Αστυνοµίας

1

ΠΕ ∆ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών
ΠΕ Νηπιαγωγών
ΠΕ Νοµικών
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ

2
1
3
21
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Στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις:
Πίνακας 19: Πίνακας προβλεπόµενων θέσεων εργασίας ΤΕ
ΚΛΑ∆ΟΣ ΤΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
ΤΕ Μηχανικών (Ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών)
ΤΕ Μηχανικών (Ειδικότητας Τοπογράφων Μηχανικών)
ΤΕ Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας

1
2
1
1

ΤΕ Νοσηλευτών

1

ΤΕ ∆ιοικητικού - Λογιστικού
ΤΕ Πληροφορικής
ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας

1
1
1

ΤΕ ∆ιοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

1

ΤΕ Βρεφονηπιοκοµίας

1

ΤΕ ∆ιεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών

1

Σύνολο θέσεων ΤΕ

11

Στην κατηγορία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις:
Πίνακας 20: Πίνακας προβλεπόµενων θέσεων εργασίας ∆Ε
ΚΛΑ∆ΟΣ ∆Ε
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
13
∆Ε ∆ιοικητικού
2
∆Ε Βοηθών Νοσηλευτών
∆Ε ∆ηµοτικής Αστυνοµίας
∆Ε Ηλεκτρολόγων

4
2

∆Ε Τεχνιτών Ϋδρευσης

1

∆ΕΧειριστών Μηχανηµάτων Έργων

5

∆Ε Οδηγών Αυτοκινήτων

2

∆Ε Οδηγών

4

∆Ε Οδηγών ( Απορριµµατοφόρου)

5

∆Ε Τεχνιτών Υδραυλικών

3
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∆Ε Υδραυλικών

1

∆Ε Τεχνιτών
∆Ε Κηπουρών – ∆ενδροκόµων –Ανθοκόµων∆ενδροκηπουρών)
∆Ε Βοηθός Βρεφοκόµων - Παιδοκόµων

2
1

∆Ε Μαγείρων

3

∆Ε Τεχνιτών Μηχανολογίας

1

∆Ε Μηχανικών Αυτοκινήτων

1

∆Ε Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων

1

ΣΥΝΟΛΟ ∆Ε

1

52

Στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις:
Πίνακας 21: Πίνακας προβλεπόµενων θέσεων εργασίας ΥΕ
ΚΛΑ∆ΟΣ ΥΕ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
1
ΥΕ Κλητήρων – Θυρωρών
2
ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών
ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

12

ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού

1

ΥΕ Οδοκαθαριστής

2

ΥΕ Εργατών Κήπων και ∆ενδροστοιχιών

1

ΥΕ Εργατών Γενικά

7

ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

1

ΥΕ Εργατών Γενικά – Καθαριότητας – Συνοδοί
απορριµµατοφόρων

7
34

Με βάση την προηγηθείσα καταγραφή οι προοπτικές του ∆ήµου για τα επόµενα χρόνια προβλέπονται οριακά θετικές και µε αποφασιστική
επίδραση συνολικά στη τοπική οικονοµία και κοινωνία.
Το γεγονός αυτό υποδεικνύει προφανείς κατευθύνσεις για τη χάραξη της στρατηγικής του ∆ήµου. Ταυτόχρονα, όµως, το σχετικά χαµηλό
επίπεδο εκκίνησης καθιστά την αναγκαία αυτή στρατηγική ιδιαίτερα δύσκολη, αφού προϋποθέτει τοµές και µείζονες αναπροσανατολισµούς
στην εξόρυξη και κατανοµή των πόρων, προφανείς δυσκολίες στην απορρόφησή τους.
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∆ιοίκηση – Εποπτεία – Συντονισµός
1. Ο ∆ήµος διοικείται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, την Οικονοµική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την Εκτελεστική Επιτροπή και το
∆ήµαρχο. Οι αρµοδιότητες των οργάνων αυτών ορίζονται από τις κείµενες διατάξεις.
2. Όργανα διοίκησης, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων και των Τοπικών Κοινοτήτων του ∆ήµου είναι, σύµφωνα
µε τις κείµενες διατάξεις, το Συµβούλιο και ο Πρόεδρος του συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας ή το Συµβούλιο και ο Πρόεδρος του
συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας (ή ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας) αντίστοιχα. Οι αρµοδιότητες των οργάνων αυτών ορίζονται
από τις κείµενες διατάξεις.
3. Το ∆ήµαρχο επικουρούν οι Αντιδήµαρχοι που ορίζει ο ∆ήµαρχος και στους οποίους µεταβιβάζει την άσκηση αρµοδιοτήτων καθ΄ ύλην (π.χ
άσκηση εποπτείας συγκεκριµένων δηµοτικών υπηρεσιών ) και κατά τόπο (εποπτεία αποκεντρωµένων υπηρεσιών και ζητηµάτων που αφορούν
συγκεκριµένες ∆ηµοτικές ενότητες ).
4. Οι αποκεντρωµένες υπηρεσίες στις έδρες των ∆ηµοτικών ενοτήτων εποπτεύονται συνολικά από τον αντίστοιχο Αντιδήµαρχο που ορίζεται
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Κάθε αποκεντρωµένη υπηρεσία υπάγεται διοικητικά και ακολουθεί κατά την άσκηση των θεµατικών
αρµοδιοτήτων της, τις οδηγίες και κατευθύνσεις της αντίστοιχης υπερκείµενης θεµατικής διοικητικής ενότητας (π.χ. το αποκεντρωµένο Γραφείο
∆ιοικητικών Θεµάτων διοικείται και ακολουθεί τις οδηγίες και τα πρότυπα που ορίζει to κεντρικό αυτοτελές τµήµα ∆ιοικητικών υπηρεσιών).
5. Όλες οι υπηρεσίες του ∆ήµου συνεργάζονται µε το Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής κατά το σχεδιασµό και την
παρακολούθηση εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, των ετησίων προγραµµάτων και γενικά των προγραµµάτων δράσης του
∆ήµου.
6. Όλες οι κεντρικές υπηρεσίες του ∆ήµου συνεργάζονται µε τα αποκεντρωµένα Γραφεία ∆ιοικητικών θεµάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη
προκειµένου αυτά (α) να ενηµερώνουν και να πληροφορούν τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών
υποθέσεων σχετικών µε τις κεντρικές δηµοτικές υπηρεσίες, (β) να παραλαµβάνουν αιτήσεις πολιτών για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους από
τις κεντρικές υπηρεσίες και να διαβιβάζουν πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρµόδια για την διεκπεραίωσή τους
δηµοτική υπηρεσία και (γ) να παραλαµβάνουν από τις αρµόδιες κεντρικές υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί από τους πολίτες
και να µεριµνούν για την παράδοσή τους στους πολίτες.
7. Ο ∆ήµαρχος δύναται να συγκαλεί περιοδικά ή κατά περίπτωση Συντονιστικά Συµβούλια στα οποία µετέχουν µε εκπροσώπους τους το
σύνολο ή µέρος (ανάλογα µε οµοιογενή θεµατικά αντικείµενα) των υπηρεσιών του ∆ήµου. Παράλληλα, και για την βελτίωση της
αποτελεσµατικότητας και απόδοσης του έργου του ∆ήµου, είναι δυνατός ο ορισµός, µε απόφαση του ∆ηµάρχου :
(α) Μόνιµων ή κατά περίπτωση διατµηµατικών επιτροπών ή οµάδων εργασίας για την επεξεργασία ζητηµάτων που αφορούν
περισσότερες διοικητικές ενότητες του ∆ήµου.
(β) Οµάδων διοίκησης έργου ή προγράµµατος.
(γ) Συντονιστών (projectmanagers) για την εκτέλεση έργων ή προγραµµάτων µε αξιοποίηση προσωπικού και από διάφορες διοικητικές
ενότητες.
(δ) Υπαλλήλων – συνδέσµων µεταξύ διοικητικών ενοτήτων µε ισχυρή αλληλεξάρτηση.
Αρµοδιότητες Προϊσταµένων ∆ιοικητικών Ενοτήτων
Ο Προϊστάµενος µιας διοικητικής ενότητας , Αυτοτελούς Τµήµατος ή Αυτοτελούς Γραφείου) ευθύνεται έναντι του αµέσως υπερκείµενου
διοικητικού επιπέδου για την αποτελεσµατική και αποδοτική εκτέλεση των λειτουργιών της ενότητας, προγραµµατίζοντας, οργανώνοντας,
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συντονίζοντας και ελέγχοντας τις επί µέρους δραστηριότητες, έτσι ώστε να εκπληρώνονται οι περιοδικοί στόχοι του ∆ήµου µε βάση τα
αντίστοιχα προγράµµατα δράσης. Ειδικότερα ο προϊστάµενος της διοικητικής ενότητας:
1) ∆ιατυπώνει σε συνεργασία µε το ιεραρχικά ανώτερο διοικητικό επίπεδο και το τµήµα Προγραµµατισµού, τους στόχους και τα
προγράµµατα δράσης της διοικητικής ενότητας καθώς και τους αντίστοιχους προϋπολογισµούς, σε συνεργασία µε τις Οικονοµικές
Υπηρεσίες.
2) Φροντίζει για την υλοποίηση των κατά περίπτωση αποφάσεων των ιεραρχικά ανωτέρων διοικητικών επιπέδων.
3) Υπογράφει τα σχετικά έγγραφα για τις αποφάσεις που αποκεντρώνονται στον υπηρεσιακό µηχανισµό µετά από εξουσιοδότηση του
∆ηµάρχου.
4) Μεριµνά για την στελέχωση, την οργάνωση, τον συντονισµό και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της διοικητικής ενότητας µε τρόπο
ώστε να υλοποιούνται αποτελεσµατικά τα προγράµµατα δράσης και οι κατά περίπτωση αποφάσεις ή εντολές.
5) Μεριµνά για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της δράσης της διοικητικής ενότητας, τη βελτίωση της απόδοσης του ανθρώπινου
δυναµικού και των τεχνικών µέσων, την καλύτερη εξυπηρέτηση του δηµότη και την καλύτερη ανταπόκριση της ενότητας στις τοπικές
ανάγκες.
6) Εποπτεύει, αξιολογεί και κατευθύνει το προσωπικό της διοικητικής ενότητας, µεριµνώντας για την ανάπτυξη και επιµόρφωσή του, τη
βελτίωση των συνθηκών εργασίας και τη διατήρηση αρµονικών εργασιακών σχέσεων.
7) Ετοιµάζει τους περιοδικούς απολογισµούς των προγραµµάτων δράσεις της διοικητικής ενότητας και τους αντίστοιχους οικονοµικούς
απολογισµούς σε συνεργασία µε τις οικονοµικές υπηρεσίες.
8) Παραλαµβάνει την αλληλογραφία που σχετίζεται µε τις αρµοδιότητες της διοικητικής µονάδας του, την χαρακτηρίζει και την διανέµει στις
αρµόδιες υπηρεσιακές µονάδες ή υπαλλήλους παρέχοντας τις αναγκαίες οδηγίες για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν.
9) Eισηγείται για θέµατα αρµοδιότητας της διοικητικής ενότητας προς τον προϊστάµενο του ανώτερου ιεραρχικά επιπέδου και τα αρµόδια
πολιτικά όργανα και παρίσταται, εφόσον απαιτηθεί, στις συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων και επιτροπών.
10) Έχει το δικαίωµα τροποποίησης ή απόρριψης των υπηρεσιακών εισηγήσεων των κατώτερων ιεραρχικά επιπέδων µε ενυπόγραφη
πάντοτε σηµείωση του στα σχετικά έγγραφα και παράλληλη υποχρέωση έγκαιρης και αιτιολογηµένης ενηµέρωσης του ανώτερου
ιεραρχικά επιπέδου.
11) Έχει την ευθύνη ελέγχου και θεώρησης όλων των εγγράφων των υπαλλήλων της διοικητικής ενότητας που εποπτεύει.
12) ∆έχεται τους πολίτες και παρέχει τις αναγκαίες διευκρινήσεις σε περιπτώσεις παραπόνων και διαφορών σχετικών µε τις υπηρεσίες που
εποπτεύει. Εισηγείται συστήµατα ενηµέρωσης των δηµοτών σχετικά µε τις προσφερόµενες υπηρεσίες, τα δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις τους έναντι του ∆ήµου.
13) Συνεργάζεται µε προϊσταµένους άλλων διοικητικών ενοτήτων του ∆ήµου ή των νοµικών προσώπων του για τον συντονισµό και την
ολοκλήρωση των λειτουργιών του ∆ήµου.
14) Συνεργάζεται µε φορείς εκτός ∆ήµου που σχετίζονται µε τις λειτουργίες της διοικητικής ενότητας.
15) Είναι υπεύθυνος για την νοµιµότητα των ενεργειών της διοικητικής µονάδας του.
16) Παρακολουθεί τη νοµοθεσία, τις εξελίξεις της επιστήµης και τεχνολογίας και τις εξελίξεις στον τοπικό, ελληνικό και διεθνές περιβάλλον,
που έχουν σχέση µε τις λειτουργίες της διοικητικής ενότητας. Ενηµερώνει το προσωπικό και µεριµνά για την τήρηση των νοµικών
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διατάξεων, την εφαρµογή καινοτοµιών και την προσαρµογή της λειτουργίας της διοικητικής ενότητας στις εξελίξεις του εξωτερικού
περιβάλλοντος.

∆ιαδικασίες που Βελτιώνουν τη Σχέση του ∆ήµου µε την Κοινωνία και τον Πολίτη
∆ιαδικασίες βελτίωσης σχέσεων ∆ήµου – Πολίτη
Στη σηµερινή εποχή ο πολίτης αντιµετωπίζει τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση µε αρνητικά συναισθήµατα, τα οποία θα διαιωνίζονται όσο δεν
πραγµατοποιούνται ριζικές µεταβολές του τρόπου λειτουργίας. Μεταβολές οι οποίες θα έπειθαν τον πολίτη για πραγµατική µεταστροφή από το
σηµερινό γραφειοκρατικό µοντέλο λειτουργίας σε ένα µοντέλο το οποίο θα αφουγκράζεται και θα ικανοποιεί τις ανάγκες του.
Η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση µε τη µορφή που έχει και τις πρακτικές που ακολουθεί σήµερα, προκαλεί σκεπτικισµό και ανασφάλεια στον πολίτη –
αποδέκτη των υπηρεσιών της. Τα συναισθήµατα αυτά προκύπτουν από τα φαινόµενα αδιαφάνειας και σε κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις και
διαφθοράς που µαστίζουν τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση καθώς και από το χαµηλό επίπεδο ποιότητας παρεχόµενων υπηρεσιών, το οποίο αναγκάζει
τον πολίτη να ταλαιπωρείται και να χάνει χρόνο και χρήµα στη διεκπεραίωση των συναλλαγών του µε το δηµόσιο.
Πρωταρχικός στόχος του ∆ήµου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών είναι η ριζική µεταβολή του τρόπου λειτουργίας του. Η αλλαγή του
τρόπου διακυβέρνησης µε την υιθοέτηση νέων προηγµένων, τεχνολογικά, µεθόδων µπορεί να υπερνικήσει τα εµπόδια του χρόνου και της
απόστασης, προσφέροντας έτσι στους πολίτες που βρίσκονται µακριά από τα διοικητικά κέντρα, δηµόσιες πληροφορίες και υπηρεσίες στο
κοντινότερο σε αυτούς σηµείο σε τοπικό επίπεδο σε προσιτή και οµοιογενή µορφή. Με την επιτάχυνση της χρήσης των εργαλείων των
τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στις καθηµερινές συναλλαγές των πολιτών αυξάνεται η αποτελεσµατικότητα και η ποιότητα
των υπηρεσιών του ∆ήµου.
Η στρατηγική του ∆ήµου στο σχεδιασµό και τη δηµιουργία προϋποθέσεων και διαδικασιών που θα βελτιώσουν τη σχέση του µε την κοινωνία
και τον πολίτη εστιάζεται στις ακόλουθες παραµέτρους :
Ψηφιακή ∆ηµοκρατία στις υπηρεσίες του ∆ήµου
Μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας για συνεχή αναβάθµιση, αποδοτικότερη και αποτελεσµατικότερη εξυπηρέτηση των δηµοτών έχει ήδη
δροµολογηθεί η δηµιουργία και λειτουργία υπηρεσιών Ψηφιακής ∆ηµοκρατίας. Βασικός στόχος της υπηρεσίας θα είναι η βελτίωση της
επικοινωνίας µε τους δηµότες και η άµεση επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν. Επιπρόσθετα, το Γραφείο Εξυπηρέτησης ∆ηµοτών
µπορεί να αποτελέσει σηµείο αναφοράς και ενηµέρωσης για τους δηµότες, σχετικά µε τις υπηρεσίες του ∆ήµου.
Βασικό αντικείµενο του σχεδιασµένου έργου αποτελεί η δηµιουργία µιας ολοκληρωµένης πλατφόρµας ηλεκτρονικής συµµετοχής η οποία σε
σχέση µε τα παραδοσιακά µέσα θα προσφέρει διαδραστική και άµεση συµµετοχή σε σχέση µε την παθητική και έµµεση που επικρατεί. Με
στόχο «η ∆ηµοκρατία και ο ∆ιάλογος να γίνουν καθηµερινή πρακτική» σε κάθε επίπεδο διακυβέρνησης, από το κυβερνητικό µέχρι το τοπικό, η
πρόταση αυτή παρέχει ένα ευρύ φάσµα εργαλείων, µεθόδων και υπηρεσιών που µε συγκεκριµένα βήµατα µπορούν να οδηγήσουν στην
επιτυχηµένη εφαρµογή της ηλεκτρονικής δηµοκρατίας στην πράξη. Οι βασικές υπηρεσίες είναι οι ακόλουθες :
Υπηρεσίες ∆ιαβούλευσης: Η πλατφόρµα υποστηρίζει την δοµηµένη διαδικασία της διαβούλευσης η οποία στοχεύει στην ορθολογιστική
αντιπαράθεση µε στόχο την λήψη αποφάσεων.
Υπηρεσίες ∆ηµοσκοπήσεων: Η διερεύνηση της στάσης των πολιτών απέναντι σε συγκεκριµένες πολιτικές και αποφάσεις είναι το πρώτο στάδιο
της συµµετοχικής δηµοκρατίας.
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Υπηρεσίες Τηλεδιάσκεψης (Teleconference&Streamingservices) : Με την ενοποίηση των ∆ήµων η συνεδρίαση του διευρυµένου ∆ηµοτικού
Συµβουλίου αποκτάει ιδιαίτερη βαρύτητα τόσο για τα αποµακρυσµένα τοπικά συµβούλια όσο και για τους πολίτες οι οποίοι θα έχουν τη
δυνατότητα realtime παρακολούθησης και παρέµβασης.
Υπηρεσίες Κοινωνικής ∆ικτύωσης (SocialNetworking) : Με την εκµετάλλευση τεχνολογιών Web 2.0 η πλατφόρµα δίνει τη δυνατότητα στους
πολίτες να δηµιουργήσουν τον δικό τους χώρο έκφρασης σε αυτή µε σκοπό την ενίσχυση των συνεκτικών δεσµών µεταξύ τους.
Υπηρεσίες Πληροφόρησης : Ο πολίτης χρησιµοποιεί την πλατφόρµα για να ενηµερώνεται άµεσα και στοχευµένα σχετικά µε τις εξελίξεις στον
∆ήµο του κάνοντας χρήση adhoc εργαλείων όπως calendar, newsletter, newsalerts, rssfeed
Υπηρεσίες Εκπαίδευσης : Η πλατφόρµα υποστηρίζει την ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρµογών σε θέµατα διαδικασιών και υπηρεσιών. Η
καλύτερη ενηµέρωση οδηγεί σε καλύτερη και ορθότερη χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται.
Με την εφαρµογή και ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα έχουν επιτευχθεί µεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
Η βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη, ιδιαίτερα για διαδικασίες που απαιτούν σηµαντική χρονική καθυστέρηση, µε τελικό στόχο την
παροχή υπηρεσιών µιας στάσης (one-stop services)
Η µείωση του κόστους της επικοινωνίας µεταξύ των φορέων του ∆ηµοσίου Τοµέα µε ταυτόχρονη αύξηση της ταχύτητας και ασφάλειας
διακίνησης των πληροφοριών
Η αποτελεσµατική εκµετάλλευση των πληροφοριακών συστηµάτων των φορέων του ∆ηµοσίου Τοµέα µέσω της λειτουργικής διασύνδεσής τους
και της διαχείρισης των τελικών χρηστών σύµφωνα µε τη λογική κλειστών περιβαλλόντων
Η αποτελεσµατική διαχείριση της διακίνησης των δεδοµένων των φορέων του ∆ηµοσίου Τοµέα και η κεντρική και κατανεµηµένη υποστήριξη
των τηλεµατικών εφαρµογών
Η δηµιουργία προϋποθέσεων συµβατότητας στις εσωτερικές δικτυακές εγκαταστάσεις των ∆ηµοσίων Φορέων
Η εύκολη και γρήγορη αναζήτηση από τον πολίτη πληροφοριών που έχουν ως πηγή τον φορέα.
Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα από την υλοποίηση των στρατηγικών του ∆ήµου, βρίσκονται σε άµεση συσχέτιση µε τα προκύπτοντα οφέλη
και αναφέρονται στα εξής:
∆ηµιουργία υποδοµών και µηχανισµών επικοινωνίας µεταξύ κράτους και πολιτών.
Αύξηση της συµµετοχής των πολιτών στη βελτίωση των λειτουργιών της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µέσω της δηµιουργίας µηχανισµών συλλογής και
επεξεργασίας των παραπόνων και υποδείξεών τους.
Αυτοµατοποίηση και προτυποποίηση διαδικασιών των φορέων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.
Αύξηση του ποσοστού χρήσης του διαδικτύου και των υπηρεσιών που παρέχει, από περισσότερες κοινωνικές και επαγγελµατικές οµάδες.
Ενίσχυση του βαθµού ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης της τοπικής κοινωνίας δίνοντας βάρος στους βαθµούς προσαρµογής στις νέες
τεχνολογίες και ενηµέρωσης των ωφελειών που προκύπτουν από την αξιοποίηση και χρήση των (ΤΠΕ).
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Άρση της ψηφιακής αποµόνωσης των τοπικών κοινωνιών και ιδιαίτερα των «αποµακρυσµένων» και ορεινών περιοχών.
Πολιτοκεντρικά σχεδιασµένοι δηµόσιοι φορείς µε υπηρεσίες εστιασµένες στον πολίτη για την αποτελεσµατικότερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση
τους.
Αύξηση του βαθµού ευκολίας πρόσβασης και ανεξαρτησία χωροχρονικής προσφοράς υπηρεσιών.
Αιχµή του δόρατος στις παραπάνω διαδικασίες αποτελεί το νέο Πληροφοριακό Σύστηµα ηλεκτρονικής δηµοτικής εξυπηρέτησης των πολιτών
του ∆ήµου στόχο του οποίου αποτελεί η εισαγωγή σύγχρονων µεθόδων εξυπηρέτησης του πολίτη οι οποίες:
Θα µειώσουν το κόστος εξυπηρέτησης (οι πολίτες θα µπορούν να ενηµερώνονται και να εξυπηρετούνται χωρίς τη µεσολάβηση υπαλλήλου).
Θα µειώσουν το χρόνο εξυπηρέτησης (η ηλεκτρονική οργάνωση της πληροφορίας και των εγγράφων θα επιτρέπει την πιο γρήγορη
εξυπηρέτηση των πολιτών).
Θα συµβάλλουν στη βελτίωση της αξιοπιστίας (ο πολίτης µέσα από τα αυτόµατα συστήµατα ενηµέρωσης θα γνωρίζει τα απαραίτητα έγγραφα
που θα πρέπει να συνοδεύουν µία αίτηση).
Θα συµβάλλουν στη βελτίωση της διαφάνειας (η διοίκηση του ∆ήµου θα µπορεί για παράδειγµα µέσα από την ηλεκτρονική διαχείριση
εγγράφων να βλέπει όλες τις καθυστερήσεις των εκκρεµών αιτήσεων των πολιτών και να λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα).

Ανθρώπινο ∆υναµικό και Υλικοτεχνική Υποδοµή
Ανθρώπινο ∆υναµικό
Το Τµήµα ∆ιαχείρισης Προσωπικού έχει οργανωθεί µε σύγχρονα πρότυπα φιλοδοξώντας να αναδείξει τη σπουδαιότητα του ανθρώπινου
παράγοντα στο σύγχρονο περιβάλλον και να προσφέρει σύγχρονες µεθόδους και πρακτικές διαχείρισης αυτού του µοναδικού πλούτου.
Ειδικότερα οι µέθοδοι, που εφαρµόζονται καλύπτουν µια σειρά από ευέλικτες και αποδοτικές πρακτικές:
Οργάνωση του ∆ήµου & Σχεδιασµός Εργασίας.
Προγραµµατισµός Αναγκών σε Ανθρώπινο ∆υναµικό.
Μέθοδοι & ∆ιαδικασίες Επιλογής Προσωπικού.
Μεγιστοποίηση της Απόδοσης - Παρακίνηση των εργαζοµένων.
∆ιαχείριση και Αξιολόγηση της Απόδοσης.
Η πολιτική αµοιβών.
Ηγεσία, επικοινωνία, και επίλυση συγκρούσεων µέσα στη ∆ιοίκηση.
Εκπαίδευση Προσωπικού.
∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας.
Η αξία του ανθρώπινου δυναµικού έχει αναβαθµισθεί τα τελευταία χρόνια, σε µικρο- και µακρο-επίπεδο ανάλυσης καθώς και πολιτικού
σχεδιασµού και πολιτικής πρακτικής. Η αναβάθµιση φαίνεται ότι έρχεται ως συνέπεια της ανάγκης του ∆ήµου για νέες µορφές οργάνωσης της
εργασίας (στις συνεχώς µεταβαλλόµενες συνθήκες που καθορίζει η επιστηµονική και τεχνολογική εξέλιξη) αλλά και νέα σχήµατα κοινωνικής
ανάπτυξης σε περιφερειακό, εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο. Οι λεγόµενοι Ανθρώπινοι Πόροι, στο επίπεδο γενικότερα των οργανισµών και
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επιχειρήσεων ή το Ανθρώπινο Κεφάλαιο, στο επίπεδο των κοινωνικών συνόλων, θεωρούνται πλέον βασικός µοχλός ανάπτυξης και ενώ, µέχρι
σήµερα, προσδιορίζονταν επαγωγικά, όλο και περισσότερο πλέον αποτιµώνται σε Γνώση (παραγωγή νέας και διάχυση διαθέσιµης) και
∆εξιότητες (Εκπαίδευση & Κατάρτιση).
Η διαχείριση προσωπικού παρουσιάζει δυσκολίες στην άσκησή της. Η διοίκηση του ∆ήµου, όπως και όλος ο ∆ηµόσιος Τοµέας, έχει
περιορισµένες δυνατότητες διαχείρισης θεµάτων που αφορούν στο ανθρώπινο δυναµικό
(προσλήψεις, µετακινήσεις, αξιολόγηση,
επιβράβευση ή επιβολή ποινών κλπ), γεγονός που έχει ως αποτέλεσµα την αδυναµία προγραµµατισµού και, σε ορισµένες περιπτώσεις, ακόµα
και την απαξίωση της ίδιας της διοίκησης.
Πίνακας 22: Προσωπικό ∆ήµου Καµένων Βούρλων
Κλάδοι - Ειδικότητες
Μόνιµοι
Αορίστου
Ορισµένου
Χρόνου
Χρόνου
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
1
ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1

ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1

ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1

1

∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

8

3

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

3

ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

1

∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ

2

1

∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ

3

1

∆Ε ΜΑΓΕΙΡΩΝ

1

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ – ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

5

∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

2

∆Ε Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ

1

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

1

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

1

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ

2

∆Ε ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

1

2

ΠΕ –ΤΕ ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
143/211

3

ΑΔΑ: 66Ν1ΩΚ1-Κ37

Κλάδοι - Ειδικότητες

Μόνιµοι

Αορίστου
Χρόνου

Ορισµένου
Χρόνου

ΠΟΛΙΤΩΝ
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ

1

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1

∆Ε Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ

1

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

1

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΟ∆ΟΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

6

1

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

4

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

1

ΣΥΝΟΛΑ

48

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Το προσωπικό που απασχολείται σήµερα στο ∆ήµο είναι 64 εργαζόµενοι από τους οποίους:
48 (75%) είναι µόνιµοι υπάλληλοι
11(17,19%) είναι υπάλληλοι µε σύµβαση αορίστου χρόνου
5 (7,81%) είναι υπάλληλοι µε σύµβαση ορισµένου χρόνου
Πίνακας 23: Επίπεδο εκπαίδευσης υπαλλήλων
Υπάλληλοι
ΠΕ
ΤΕ
∆Ε
ΜΟΝΙΜΟΙ
7
5
19
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ
7
20 (29%) είναι πτυχιούχοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης
31(45%) είναι απόφοιτοι Γυµνασίου-Λυκείου
18 (26%) είναι απόφοιτοι ∆ηµοτικού

11

5

64

ΥΕ
17
9

Υλικοτεχνική Υποδοµή
Στους ακόλουθους πίνακες παρατίθεται η υλικοτεχνική υποδοµή του ∆ήµου σε εξοπλισµό, οχήµατα και κτιριακές εγκαταστάσεις.
Πίνακας 24: Εξοπλισµός και οχήµατα ∆ήµου Καµένων Βούρλων
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Α. Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α ∆ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ Κ Α Ι Ο ΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Α/Α

ΜΟΝΤΕΛΟ

ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦ.

ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΤΥΠΟΣ

Α∆ΕΙΑ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΙΣΧΥΣ
(HP)

1

CITROEN XSARA

KHH 2718

VF7N1KFXF36130889

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

14-5-2008

10

2.

VOLKSWAGEN

KHH 6529

WVWZZZAUZHP319918

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

10-11-2017

7

Β.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΒΟΗΘΕΙΑ

ΣΤΟ

ΣΠΙΤΙ

1

HUNDAIMATRIX

ΚΗΙ 1372

KMHPM81CP2V067234

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

2002

11

2

FIATSPAPUNTO

ΚΥ 7652

ZFA18800004868934

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

2/7/2007

9

3

HUNDAI MATRIX

ΚΗΙ 1373

KMHPM81CP2V066328

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

30/9/2002

11

4

IVECO SPA

ΚΗΙ 1307

ZCFA1AD0002282232

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

3/11/1999

35

Γ.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

1

MERCEDESDAIMLER

ΚΗΗ 2701

WDB9320031L276034

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

16/5/2008

72

2

DAF

ΚΗΙ 1396

XLRAE45CF0L240993

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

17/2/2003

35

3

ΜΑΝ

KHH 2776

WMAM32ZZZYY050412

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

18/11/1999

41

4

MAN TGM

ΚΗΗ 2788

WMAN08ZZ3EY309317

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

20/02/2014

41

5

ΜΑΝ

KHH 2789

WMAN08ZZ4EY309276

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

20/02/2014

41

6

MERCEDES ATEGO

ΚΗΥ 3345

WDB9700731K402861

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

20/8/1999

38

7

ΜΑΝ

KHI 5960

WMAL87ZZ57Y177593

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

26/9/2007

41

8

ΜΑΝ TGS

KHH 2790

WMAN26SZZ3EM638671

ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ

19/3/2014

63

9

MAN TGM

ΚΗΗ 2791

WMAN18ZZ7EY308376

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

28/4/2014

41
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10

NISSAN PICK UP

ΚΗΙ 5961

JN1APGD22U0072235

ΑΓΡΟΤΙΚΟ

13/12/2006

16

11

DULEVO

ΜΕ 63665

200HV173

ΣΚΟΥΠΑ ΣΑΡΩΘΡΟ

22/2/2002

62

13

MERCEDES BENZ

ΜΕ 121638

WDB674D1215212388

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

30/8/2012

136

14

IVECO 150 E18

ΚΗΥ 3307

ZCFA1LD0002167489

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

20/9/1997

35

15

DAF ΚΑ∆ΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

ΜΕ 127959

XLRAE55GF0L43196X

ΚΑ∆ΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

8/8/ 2014

57

∆.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Τ ΕΧΝΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ

Α/Α

ΜΟΝΤΕΛΟ

ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦ.

ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΤΥΠΟΣ

Α∆ΕΙΑ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΙΣΧΥΣ
(HP)

1

RENAULT TRAFIC

ΚΗΥ 7926

VF1T4X80507533250

ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΟΥΒΑ

27/1/1992

12

2

MAZDA PICK – UP

ΚΗΥ 3322

JMZUF8UE200720397

ΑΓΡΟΤΙΚΟ

31/3/1999

17

3

NISSAN HILUX
CABSTAR

ΚΗΙ 1397

VWASBFTL022156631

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

17/2/2003

18

4

MAZDA

ΚΗΥ 3324

JMZVF8VE200720405

ΑΓΡΟΤΙΚΟ

22/3/1999

17

5

TOYOTA HILUX

ΚΗΙ 5957

JTFWS796000004285

ΑΓΡΟΤΙΚΟ

11/1/2007

17

6

DULEVO

ME 109779

2004V00582/07

ΣΑΡΩΘΡΟ

18/2/2009

59

7

TOYOTA SOUTH

ΚΗΙ 5945

AHTFR29G707007520

ΑΓΡΟΤΙΚΟ

1/11/2006

17

8

VW TARO

ΜΙΒ 3756

WVZZZZ7AZM9500619

ΦΟΡΤΗΓΟ

30/1/1991

16

9

MERCEDES

ΚΗΥ 3278

617132-14-900997

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

30/12/1993

77

10

MAN TGA

ΚΗΙ 5964

WMAH26ZZ68M499086

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

28/1/2001

63

11

IVECO SPA

ΚΗΗ 2769

ZCFA1VM1302550622

ΦΟΡΤΗΓΟ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ

10/5/2010

35
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16

SAMSUNG SL250

ΜΕ 113064

FCY0759

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

30/9/2009

260

17

CATERPILLAR

ME 116225

CAT0120HH6YN00256

ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΗΣ

30/4/2010

140

18

KOMATSU

ME 63663

G52A-12151

ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ

22/2/2002

140

19

JCB

ME 44584

1988-3ΨΧ4-335020

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

5/1/1992

76

20

RAM FOREDIL

ΜΕ 44721

06227

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΚΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

31/7/1998

114

Ε.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Υ∆ΡΕΥΣΗΣ

1

MERCEDES DAIMLER

ΚΗΗ 2710

WDB9034631P919652

ΦΟΡΤΗΓΟ

12/10/1999

20

2

NISSAN

ΚΗΙ 5965

VSKF4AMA6UY605946

ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ

30/1/2008

14

3

TOYOTA HILUX

ΚΗΗ 2740

GTFWS726400006244

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

26/6/2003

17

4

IVECO MAGIRUS

ΚΗΙ 1324

WJMB1VMT00C062474

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

15/3/2001

57

5

DAF LEYLAND

ΜΕ 106112

XLRH4T33MDL045770

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ

27/11/2008

132

6

KOMATSU

ΜΕ 70402

FKI93F21476

ΤΣΑΠΑ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

5/11/2002

97

7

KOMATSU

ME 59861

FKI-93F20989

ΣΚΑΠΤΙΚΟ – ΦΟΡΤΩΤΗΣ

5/12/2000

97

8

JCB

ME 63664

SLP4CXFS1E0923653

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

22/2/2002

93

1993

8

ΣΤ.
1

OPEL CORSA

ΚΗΗ 2724

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

VSX000078R4082419

ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

Πίνακας 25: Κτιριακές εγκαταστάσεις ∆ήµου Καµένων Βούρλων
ΑΑ
1
2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΓΙΟΥ
∆ηµοτικό Κατάστηµα Μώλου (πρώην ∆ηµαρχείο) επιφανείας 440,00τ.µ. σε οικόπεδο εκτάσεως 1455,70τ.µ
εντός σχεδίου, αξίας 263.296,00 ευρώ.
∆ηµοτικό Αναψυκτήριο στην Παραλία Μώλου, ισόγειο, επιφανείας 72,00τ.µ., σε παραλιακή έκταση
200.000τ.µ., αξίας 29.030,40 ευρώ.
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ΗΜΝΙΑ
ΚΤΗΣΗΣ

ΑΞΙΑ
ΚΤΗΣΗΣ

31/12/2010

263.296,00

31/12/2010

29.030,40

ΑΔΑ: 66Ν1ΩΚ1-Κ37

ΑΑ
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΓΙΟΥ
Πρώην ∆ηµοτικό Σχολείο Μώλου, επιφανείας 800,00τ.µ. σε οικόπεδο εκτάσεως 2.054,19τ.µ. εντός σχεδίου,
αξίας 383.040,00 ευρώ.
Νέο ∆ηµοτικό Σχολείο Μώλου, αποτελούµενο από ισόγειο και Α’ όροφο, επιφανείας έκαστος 1.090,00τ.µ. σε
οικόπεδο εκτάσεως 10.619,16τ.µ., έτος κατασκευής 2006, αξίας 782.838,00 ευρώ.
Κοινοτικό Κατάστηµα – Ιατρείο Σκάρφειας, επιφανείας 240,00τ.µ., σε οικόπεδο εκτάσεως 400,00τ.µ. εντός
οικισµού, αξίας 97.920,00 ευρώ.
Κοινοτικό Κατάστηµα – Ιατρείο Αγίου Σεραφείµ, επιφανείας 62,00τ.µ. σε οικόπεδο εκτάσεως 4.000τ.µ. εντός
οικισµού, αξίας 27.280,00 ευρώ.
Πρώην ∆ηµοτικό Σχολείο Καλλιδρόµου, επιφανείας 87,00τ.µ. σε οικόπεδο εκτάσεως 1.340,00τ.µ. εντός
σχεδίου, αξίας 27.770,00 ευρώ.
Πρώην ∆ηµοτικό Σχολείο Κόµνηνας, επιφανείας 123,00τ.µ. σε οικόπεδο εκτάσεως 2.000τ.µ. εντός οικισµού,
αξίας 39.261,60 ευρώ.
Κοινοτικό Κατάστηµα – Ιατρείο Μενδενίτσας, επιφανείας 310,00τ.µ, σε οικόπεδο εκτάσεως 2.000τ.µ. εντός
οικισµού, αξίας 119.040,00 ευρώ.
Πρώην ∆ηµοτικό Σχολείο Μενδενίτσας, επιφανείας 265,00τ.µ, σε οικόπεδο εκτάσεως 1.640,00τ.µ. εντός
οικισµού, αξίας 84.588,00 ευρώ.
Πρώην ∆ηµοτικό Σχολείο Αγίου Χαραλάµπους, επιφανείας 85,00τ.µ. σε οικόπεδο εκτάσεως 1.350,00τ.µ.
εντός οικισµού, αξίας 27.132,00 ευρώ.
Πρώην ∆ηµοτικό Σχολείο Ανάβρας, επιφανείας 170,00τ.µ. σε οικόπεδο εκτάσεως 3.500,00τ.µ. εντός
οικισµού, αξίας 54.264,00 ευρώ.
Αποθήκη: Μιαούλη & Παπαδιαµάντη, Αγ.Κων/νος
Παλιό ∆ηµοτικό Σχολείο: Ανδρούτσου & 28ης Οκτωβρίου, Άγ.Κων/νος
Αποθήκη ∆ηµοτικού Σχολείου: Ανδρούτσου & 28ης Οκτωβρίου, Άγ.Κων/νος
Νέο ∆ηµοτικό Σχολείο: Ανδρούτσου & 28ης Οκτωβρίου, Άγ.Κων/νος
Νηπιαγωγείο: Ανδρούτσου & 28ης Οκτωβρίου, Άγ.Κων/νος
∆ηµοτικό Αναψηκτήριο: Παραλία Συκιές Αγ.Κων/νου
Γυµνάσιο: Παπαδιαµάντη& Σολωµού, Αγ.Κων/νος
Εγκαταστάσεις Ναυτικού Οµίλου: Παραλία Συκιές, Αγ. Κων/νος
Αγροτικό Ιατρείο Αγ. Κων/νου
Ισόγεια Οικία Οδού Σοφοκλέους Αγ.Κων/νου 64,75 ΤΕΤ.Μ. ΣΥΜΒ. 1006/2004
Κλειστό Γυµναστήριο: Ανδρούτσου & 28ης Οκτωβρίου, Άγ.Κων/νος
∆ηµοτικό Σχολείο Οικισµού Λογγού, επιφανείας 200,00τ.µ., σε οικόπεδο εκτάσεως 810,00τ.µ. εντός σχεδίου,
έτος κατασκευής 1950, αξίας 63.840,00 ευρώ.
∆ηµοτικό Κτίριο Οικισµού Λογγού, επιφανείας 100,00τ.µ., σε οικόπεδο εκτάσεως 242,47τ.µ. εντός σχεδίου,
έτος κατασκευής 1955, αξίας 72.000,00 ευρώ.
∆ηµοτικό Σχολείο Άγναντης, επιφανείας 70τ.µ., σε οικόπεδο εκτάσεως 320,00τ.µ. εντός οικισµού, έτος
κατασκευής 1954, αξίας 22.344,00 ευρώ.
∆ηµοτικό Κτίριο Άγναντης, επιφανείας 40τ.µ., σε οικόπεδο εκτάσεως 40,00τ.µ. εντός οικισµού, έτος
κατασκευής 1969, αξίας 9.800,00 ευρώ.
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31/12/2010

383.040,00

31/12/2010

782.838,00

31/12/2010

97.920,00

31/12/2010

27.280,00

31/12/2010

27.770,00

31/12/2010

39.261,60

31/12/2010

119.040,00

31/12/2010

84.588,00

31/12/2010

27.132,00

31/12/2010
1/1/1930
1/1/1956
1/1/1956
1/1/1980
1/1/1985
1/1/1985
1/1/1992
1/1/2002
31/12/2002
1/1/2004
1/1/2004

54.264,00
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
12.120,00
23.378,29
0,01

31/12/2010

63.840,00

31/12/2010

72.000,00

31/12/2010

22.344,00

31/12/2010

9.800,00

ΑΔΑ: 66Ν1ΩΚ1-Κ37

ΑΑ
28
29
30

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΓΙΟΥ
Περιφερειακό Ιατρείο Αγίου Κωνσταντίνου, επιφανείας 166,06τ.µ. σε οικόπεδο εκτάσεως 166,06τ.µ. εντός
σχεδίου, έτος κατασκευής 2004, αξίας 141.981,00 ευρώ.
Παιδικός Σταθµός Αγίου Κωνσταντίνου, επιφανείας 402,12τ.µ. σε οικόπεδο εκτάσεως 550,00τ.µ. εντός
σχεδίου, έτος κατασκευής 1985, αξίας 192.535,00 ευρώ.
Γήπεδο ποδοσφαίρου στην έδρα του ∆ήµου (ΣΑΕΠ 166/2005)

ΗΜΝΙΑ
ΚΤΗΣΗΣ

ΑΞΙΑ
ΚΤΗΣΗΣ

31/12/2010

141.981,00

31/12/2010
31/12/2005

192.535,00
94.971,79

O ∆ήµος Καµένων Βούρλων διαθέτει ιδιόκτητους χώρους, εξοπλισµό και κτίρια, ικανοποιητικά σε αριθµό και µέγεθος ώστε να καλύψει τις
ανάγκες των υπηρεσιών και των λοιπών δραστηριοτήτων του.
Η γενική εικόνα είναι ότι ο ∆ήµος Καµένων Βούρλων, κινείται προς την κατεύθυνση επίλυσης προβληµάτων υποδοµής, µε στόχο την
αποτελεσµατικότερη λειτουργία και ανάπτυξη των υπηρεσιών του και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση όλων των δηµοτών.
Από τα προηγούµενα αναφερθέντα συνάγεται το συµπέρασµα ότι ο ∆ήµος Καµένων Βούρλων διαθέτει οριακά την κατάλληλη δυναµική
(λιγότερο ως προς το έµψυχο δυναµικό και περισσότερο ως προς την υλικοτεχνική υποδοµή) και την ικανότητα να ακολουθήσει τους ρυθµούς
που επιβάλλουν οι ραγδαίες εξελίξεις και αναπόφευκτα αποτελούν το µεγαλύτερο τροχοπέδη στην οµαλή πορεία υλοποίησης των στόχων και
τρων οραµάτων του. Κρίνεται επίσης αναγκαία η υποστήριξη από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε µηχανολογικό εξοπλισµό µε σκοπό τη
συνεχή συντήρηση και βελτίωση των υποδοµών. Σε κάθε περίπτωση παρουσιάζεται έτοιµος να συµµετέχει στο άλµα που ενστερνίζεται
ιδιαίτερα η νέα προγραµµατική περίοδος.
Πάρα ταύτα σηµαντικότατη παράµετρο για την αποτελεσµατική λειτουργία των µηχανισµών υλοποίησης του ∆ήµου ιδιαίτερα ενόψει και της νέα
προγραµµατικής περιόδου, στην οποία εισέρχεται η χώρα, θα αποτελέσει η περαιτέρω στελέχωση του από ανθρώπινο δυναµικό αυξηµένων
προσόντων. Η βελτιωµένη αυτή στελέχωση, σε συνδυασµό µε την προβλεπόµενη στήριξη (υλικοτεχνική και οικονοµική) αναµένεται να
προσδώσει ώθηση στην αυξηµένων απαιτήσεων υλοποίηση των στόχων του ∆ήµου κατά την περίοδο 2020 – 2023.
Τα παραπάνω χαρακτηριστικά σκιαγραφούν και τα δυναµικά στοιχεία της κατάστασης του ∆ήµου :
Το «δυναµικό ανάπτυξης», που εκδηλώνεται
Η αναπτυξιακή συναµικτροχιά που έχει ο ∆ήµος Καµένων Βούρλων στην περιοχή
Η ραγδαία αύξηση τα τελευταία χρόνια δεικτών, όπως η χρήση του Internet.
Οι ικανοποιητικοί ρυθµοί ανάπτυξης στην Περιφέρεια Στ. Ελλάδας
Η αύξηση της γενικότερης «κοινωνικής τεχνογνωσίας» για θέµατα ΤΠΕ, κυρίως «αυθόρµητα» (ιδιωτική χρήση), αλλά και περισσότερο
οργανωµένα στο πλαίσιο µεγαλύτερων οργανισµών (τράπεζες, επιχειρήσεις, δηµόσιο, ΟΤΑ κ.α.).
Η κάλυψη της µέχρι σήµερα γενικότερης υστέρησης στο ∆ηµόσιο Τοµέα (διοίκηση, εκπαίδευση, υγεία, κλπ.), η οποία θα δώσει σηµαντική
αναπτυξιακή ώθηση στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και κατ’επέκταση στο ∆ήµο Καµένων Βούρλων

Οικονοµικά
Η γενική ανακεφαλαίωση του ταµειακού απολογιστικού πίνακα του ∆ήµου Καµένων Βούρλων έτους 2019 παρουσιάζει συνολικά έσοδα
εισπραχθέντα 7.067.852,57 € και πληρωθέντα έξοδα 5.970.348,07 €. Η διαφορά τους η οποία ανέρχεται σε 1.097.504,50 € είναι το χρηµατικό
υπόλοιπο της 31/12/2019.
Πίνακας 26: Απολογισµός ∆ήµου Καµένων Βούρλων Έτους 2019
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ
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Τακτικά
Έκτακτα
ΠΟΕ που βεβαιώθηκαν πρώτη φορά
∆άνεια – Εισπράξεις ΠΟΕ
Εισπράξεις υπέρ τρίτων
Χρηµατικό Υπόλοιπο
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ

3.025.600,45
952.674,20
807.847,30
264.446,62
919.779,50
1.097.504,50
7.067.852,57

Λειτουργικές δαπάνες
Επενδύσεις
Πληρωµές ΠΟΕ

3.967.358,56
513.773,94
1.489.215,57

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ

5.970.348,07

Η κατανοµή των χρηµατικών ποσών ανά κατηγορία εσόδων και εξόδων απεικονίζεται στα παρακάτω γραφήµατα
Σχήµα 8:

Απολογισµός Εσόδων

Τακτικά
Έκτακτα
ΠΟΕ που βεβαιώθηκαν
πρώτη φορά
Δάνεια – Εισπράξεις ΠΟΕ
Εισπράξεις υπέρ τρίτων
Χρηματικό Υπόλοιπο
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Σχήµα 9:

Απολογισµός Εξόδων

Λειτουργικές δαπάνες
Επενδύσεις
Πληρωμές ΠΟΕ

Αριθµοδείκτες
Στην παράγραφο ακολουθεί η ανάλυση των κυριοτέρων αριθµοδεικτών του ∆ήµου Καµένων Βούρλων, οι οποίοι αφορούν την χρήση έτους
2019. Θα γίνει η παρουσίαση των αριθµοδεικτών οι οποίοι εξάγονται από τα στοιχεία του Απολογισµού του ∆ήµου,
∆ήµου επειδή αυτό προβλέπεται
από την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 74712/29
74712/29-12-2010 (ΦΕΚ 2043/Β/30-12-2010) σχετική µεταξύ των άλλων και ο καθορισµός των
αριθµοδεικτών αξιολόγησης των δήµων.
Αριθµοδείκτες ∆οµής Εσόδων – Εξόδων
Στον πίνακα που ακολουθεί παραθέτονται οι κυριότεροι αριθµοδείκτες δοµής εσόδων εξόδων που αφορούν το ∆ήµο Καµένων Βούρλων έτους
2019.
Πίνακας 27: Αριθµοδείκτες δοµής εσόδων εξόδων
∆είκτης

Ποσά Εισπραχθέντα & πληρωθέντα

Ποσοστό

Τακτικά έσοδα

3.025.600,45

42,81%
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Σύνολο εσόδων

7.067.852,57

Ίδια έσοδα
Σύνολο εσόδων

2.199.294,06
7.067.852,57

31,11%

Συνολικές επιχορηγήσεις

2.843.280,91

40,23%

Σύνολο εσόδων

7.067.852,57

ΠΟΕ το πρώτον

264.446,62

Σύνολο εσόδων

7.067.852,57

Λειτουργικά έξοδα

3.967.358,56

Σύνολο εξόδων

5.970.348,07

Επενδύσεις

513.773,94

Σύνολο εξόδων

5.970.348,07

3,74%

66,45%

8,61%

Ανάλυση των αριθµοδεικτών προϋπολογισµού – απολογισµού δοµής εσόδων – εξόδων ∆ήµου Καµένων Βούρλων έτους 2019:
Το ποσοστό των εισπραχθέντων τακτικών εσόδων αντιπροσωπεύει το 42,81% των συνολικών εισπραχθέντων εσόδων, ποσοστό
µέτριο. Ο ∆ήµος Καµένων Βούρλων το 2019 διαθέτει σχετική αυτονοµία καθότι ποσοστό άνω του 50% των εισπραχθέντων εσόδων του
προέρχεται από τακτικά έσοδα, δηλαδή, µπορεί να προγραµµατίσει και να σχεδιάσει την πολιτική του αφού µπορεί να στηριχθεί σε
πόρους τους οποίους ελέγχει ο ίδιος όπως τα τακτικά έσοδα.
Το ποσοστό των εισπραχθέντων ιδίων εσόδων αντιπροσωπεύει το 31,11% των τελικών εισπραχθέντων εσόδων, ποσοστό χαµηλό,
αφού η µέση τιµή στην οποία κυµαίνεται ο αριθµοδείκτης σηµαίνει ότι ο ∆ήµος Καµένων Βούρλων αφενός έχει σχετική ανεξαρτησία
αφού µπορεί και στηρίζει τις δράσεις του σε ίδια έσοδα και αφετέρου, ότι δραστηριοποιείται σε ικανοποιητικό βαθµό στην εξεύρεση
εσόδων από επιχορηγήσεις ή τυχόν δάνεια.
Το ποσοστό των εισπραχθέντων επιχορηγήσεων αντιπροσωπεύει το 40,23% των τελικά εισπραχθέντων εσόδων. Η τιµή του
αριθµοδείκτη είναι µέτρια και σηµαίνει ότι οι δράσεις του ∆ήµου Καµένων Βούρλων εξαρτώνται σε αρκετά µεγάλο βαθµό από τις
χρηµατοδοτήσεις. Ωστόσο, ο δείκτης αυτός έχει διττή ερµηνεία. Από τη µία πλευρά, εκφράζει την οικονοµική δέσµευση του ∆ήµου είτε
από την Κεντρική ∆ιοίκηση είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, µε αποτέλεσµα να έχει δυσκολίες στον οικονοµικό προγραµµατισµό και
από την άλλη πλευρά, εκφράζει έναν ισχυρό βαθµό δραστηριοποίησης του ∆ήµου σε θέµατα αναπτυξιακής πολιτικής και εξεύρεσης
πόρων. Τέλος, παρατηρείται ότι όσο µεγαλύτερα είναι τα έσοδα που προέρχονται από έκτακτες επιχορηγήσεις τόσο αυξάνεται η
δυσκολία στον προγραµµατισµό και προϋπολογισµό των εσόδων.
Το ποσοστό των εισπραχθέντων εσόδων από Π.Ο.Ε τα οποία βεβαιώθηκαν για πρώτη φορά αντιπροσωπεύει το 3,74% των τελικών
εισπραχθέντων εσόδων, ποσό όχι ικανοποιητικό αφού η τιµή του αριθµοδείκτη είναι χαµηλή και αποτυπώνει τη µεγάλη δυσκολία του
∆ήµου να εισπράττει έσοδα προηγούµενων ετών.
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Το ποσοστό των λειτουργικών εξόδων αποτελεί το 66,45% του συνόλου των εξόδων. Το ποσοστό αυτό είναι αρκετά υψηλό και
περιορίζει τις επενδύσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα ο ∆ήµος να µην έχει την δυνατότητα να προχωρήσει σε ικανοποιητικού βαθµού
επενδυτικό πρόγραµµα, αφού το µεγαλύτερο µέρος των δαπανών του αφιερώνεται για την λειτουργία του.
Το αποτέλεσµα του αριθµοδείκτη των επενδύσεων δείχνει ότι ο ∆ήµος πληρώνει για δαπάνες επενδύσεων ποσοστό 8,61% επί των
συνολικά πληρωθέντων δαπανών. Μειώνονται δηλαδή οι πόροι που προορίζονται για επενδύσεις σε αντίθεση µε τους πόρους που
διατίθενται για λειτουργικές δαπάνες. Οι πόροι που δαπανώνται για λειτουργικά έξοδα (πληρωµή λειτουργικών δαπανών) είναι
υπερδιπλάσιοι αυτών που δαπανώνται για επενδύσεις.
Αριθµοδείκτες Εσόδων – Εξόδων ανά Κάτοικο
Οι αριθµοδείκτες αυτοί στηρίζονται στην απογραφή της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας η οποία διεξήχθη το 2011 (όπου οι κάτοικοι του
∆ήµου Καµένων Βούρλων ήταν 12.090) και αφορά τον πραγµατικό πληθυσµό του ∆ήµου Καµένων Βούρλων. Οι αριθµοδείκτες αυτοί κυρίως
χρησιµοποιούνται για σύγκριση στοιχείων µεταξύ δήµων.Πίνακας 28:
Αριθµοδείκτες Εσόδων – Εξόδων ανά κάτοικο
Ποσά
Ποσά
∆είκτης
Προϋπολογισθέντα Ευρώ
Εισπραχθέντα & Ευρώ
πληρωθέντα
Σύνολο εσόδων
Σύνολο πληθυσµού

16.776.653,41
12.090

1.387,65€

7.067.852,57
12.090

584,60 €

Ίδια τακτικά έσοδα
Σύνολο πληθυσµού

4.683.116,75
12.090

387,35 €

3.025.600,45
12.090

250,26 €

Ανταποδοτικά έσοδα

854.207,36

70,65 €

735.299,19

60,82 €

Σύνολο πληθυσµού

12.090

Φόροι & τέλη

94.578,18

Σύνολο πληθυσµού

12.090

Λειτουργικά έξοδα

4.684.921,41

Σύνολο πληθυσµού

12.090

Επενδύσεις

9.135.470,86

12.090
7,82 €

60.183,06

4,98 €

12.090
387,50 €

3.967.358,56

328,15 €

12.090
755,62 €

Σύνολο πληθυσµού
12.090
Ανάλυση των αριθµοδεικτών εσόδων - εξόδων ανά κάτοικο του ∆ήµου Καµένων Βούρλων:

513.773,94

42,50 €

12.090

Ο αριθµοδείκτης των συνολικών εσόδων ανά κάτοικο µας δείχνει ότι ο ∆ήµος Καµένων Βούρλων για το 2019 είχε προϋπολογίσει να
διαθέσει ανά κάτοικο συνολικά έσοδα 1.387,65€ κατά την υλοποίηση των πολιτικών του, ενώ τελικά διέθεσε από αυτά ανά κάτοικο
584,60 € (στοιχεία µε βάση τον απολογισµό έτους 2019).
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Ο αριθµοδείκτης των ιδίων τακτικών εσόδων ανά κάτοικο δείχνει ότι ο ∆ήµος είχε προϋπολογίσει να επιβαρύνει κάθε δηµότη, να
εισπράξει δηλαδή από κάθε δηµότη, µε το ποσό των 387,35 € και τελικά επιβάρυνε αυτούς µε το ποσό των 250,26 € (στοιχεία
απολογισµού). ∆ηλαδή επιβάρυνε κάθε δηµότη λιγότερο κατά περίπου 64,61% από το ποσό που αρχικά είχε προϋπολογίσει.
Ο αριθµοδείκτης των ανταποδοτικών εσόδων ανά κάτοικο δείχνει ότι ο ∆ήµος Καµένων Βούρλων είχε προϋπολογίσει ότι θα εισπράξει
ανά κάτοικο ανταποδοτικά τέλη 70,65 € και εισέπραξε τελικά 60,82 €, υπάρχει δηλαδή µία µείωση από τα προϋπολογισθέντα
ανταποδοτικά τέλη σε ποσοστό περίπου 14%.
Ο αριθµοδείκτης των φόρων και τελών ανά κάτοικο δείχνει ότι ο ∆ήµος είχε προβλέψει ότι θα λάβει από φόρους και τέλη 7,82 € ανά άτοµο
τελικά έλαβε 4,98 € ανά άτοµο. Η είσπραξη τελών και φόρων ήταν µειωµένη κατά 36,32%. Επειδή η τιµή του συγκεκριµένου αριθµοδείκτη
δεν θεωρείται ιδιαίτερα υψηλή σηµαίνει ότι δεν επιβάλλει υψηλούς φόρους ο ∆ήµος. Από την άλλη, παρατηρείται µεγάλο ποσοστό µείωσης
της είσπραξης των προϋπολογισθέντων φόρων και τελών, γεγονός που έχει επιπτώσεις στην εξόφληση των υποχρεώσεών του καθότι
µειώνονται τα συνολικά έσοδά του.
Ο αριθµοδείκτης των λειτουργικών εξόδων ανά κάτοικο δείχνει ότι ο ∆ήµος είχε προβλέψει ότι το κόστος λειτουργίας του θα ανέρχονταν
στο ποσό των 387,50 € ανά άτοµο, το οποίο όµως τελικά διαµορφώθηκε σε 328,15 €, δηλαδή εµφανίστηκε µειωµένος κατά 15,32%.
Παρά τη µείωσή του, συνεχίζει να είναι υψηλός και αυτό σηµαίνει ότι το κόστος λειτουργίας του ∆ήµου είναι αρκετά υψηλό ή είναι
αυξηµένη η παροχή των υπηρεσιών του.
Το ποσό του αριθµοδείκτη αυτού είχε προϋπολογιστεί σε 755,62 € ανά κάτοικο και τελικά διαµορφώθηκε σε 42,50 € (µείωση κατά
94,37%). Η χαµηλή τιµή του αριθµοδείκτη σηµαίνει ότι ο ∆ήµος αφιερώνει χαµηλό ποσό ανά άτοµο για επενδύσεις.
Αριθµοδείκτες Οικονοµικής Επίδοσης
Στον πίνακα που ακολουθεί παραθέτονται οι κυριότεροι αριθµοδείκτες οικονοµικής επίδοσης που αφορούν το ∆ήµο Καµένων Βούρλων έτους
2019.Πίνακας 29:
Αριθµοδείκτες οικονοµικής επίδοσης
∆είκτης

Ποσοστό

Βεβαιωθέντα έσοδα
Προϋπολογισθέντα έσοδα

9.110.930,79
16.776.653,41

54,31%

Πληρωθέντα έξοδα
Προϋπολογισθέντα έξοδα

5.970.348,07
17.874.157,91

33,40%

Εισπραχθέντα έσοδα

5.970.348,07

65,53%

Βεβαιωθέντα έσοδα

9.110.930,79

Ανάλυση των αριθµοδεικτών οικονοµικής επίδοσης του ∆ήµου Καµένων Βούρλων:
Ο αριθµοδείκτης των βεβαιωθέντων εσόδων δείχνει την εκτέλεση του προϋπολογισµού στο µέρος των εσόδων. Στην περίπτωσή του
∆ήµουΚαµένων Βούρλων, µε βάση τα αποτελέσµατα του αριθµοδείκτη αυτού επισηµαίνονται τα παρακάτω, όσο αφορά την βεβαίωση
των εσόδων σε σχέση µε τα προϋπολογισθέντα:
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- Στην διάρκεια του οικονοµικού έτους 2019 βεβαιώθηκαν από τα προϋπολογισθέντα του έσοδα ποσοστό αυτών που ανέρχεται
περίπου στο 54,31%. Το ποσοστό αυτό θεωρείται χαµηλό, ειδικά αν γίνει συσχέτιση και µε το ποσοστό των τακτικών και έκτακτων
εσόδων.
- Από την σύγκριση προκύπτει ότι η βεβαίωση των προϋπολογισθέντων τακτικών εσόδων αγγίζει το 64,61% περίπου των
προϋπολογισθέντων τακτικών εσόδων αρκετά ικανοποιητικό ποσοστό, έναντι του 23,42% των εκτάκτων βεβαιωθέντων εσόδων σε
σχέση µε τα προϋπολογισθέντα αυτών. Το ότι ο ∆ήµος Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου κατάφερε να βεβαιώσει µόνο το 23,42% των
προϋπολογισθέντων εκτάκτων εσόδων, τα οποία προέρχονται κυρίως από χρηµατοδοτήσεις, σηµαίνει ότι δεν αποδόθηκαν από το
κράτος τα έσοδα, οι χρηµατοδοτήσεις, τα οποία είχαν εγγραφεί στον προϋπολογισµό του ∆ήµου µε βάση τις σχετικές οδηγίες της ΚΥΑ
των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών. Αποτέλεσµα αυτού είναι η αδυναµία του ∆ήµου να υλοποιήσει το πρόγραµµα το οποίο
είχε οραµατιστεί κατά την σύνταξη του προϋπολογισµού του όταν υπάρχει τόση µεγάλη απόκλιση µεταξύ προϋπολογισθέντων και
βεβαιωθέντων εσόδων.
Ο αριθµοδείκτης των πληρωθέντων εξόδων δείχνει τον βαθµό εκτέλεσης του προϋπολογισµού στο µέρος των εξόδων. Μας δείχνει τι
ποσοστό εξόδων από τα προϋπολογισθέντα εξοφλήθηκαν µέσα στη χρήση. Το ποσοστό 33,40% στο οποίο ανήλθε ο αριθµοδείκτης
αυτός σηµαίνει χαµηλή εκτέλεση του προϋπολογισµού, σηµαίνει πλασµατικό προϋπολογισµό. Επίσης, από τον ύψος των
προϋπολογισθέντων οφειλών ΠΟΕ ύψους 1.489.215,57 € εξοφλήθηκαν µόλις 264.446,62 € σε ποσοστό δηλαδή 17,76%. Από τα
παραπάνω προκύπτει ότι µεγάλο ποσοστό των υποχρεώσεων παραµένει ανεξόφλητο και µεταφέρεται στο επόµενο έτος. Ο ∆ήµος
αφήνει εκκρεµείς οφειλές από ΠΟΕ (Κ.Α. Εξόδων 81) ενώ θα έπρεπε, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, να τις εξοφλεί κατά
προτεραιότητα και πριν από οποιαδήποτε άλλη νέα υποχρέωση.
Ο αριθµοδείκτης των εισπραχθέντων εσόδων δείχνει το ποσοστό των βεβαιωθέντων εσόδων που εισπράχθηκαν µέσα στη χρήση. Από
τα απολογιστικά στοιχεία, προκύπτει ότι οι εισπράξεις σε σχέση µε την βεβαίωση ανήλθαν στο 65,53% των συνολικά βεβαιωµένων
εσόδων.
- Το ποσοστό είσπραξης των βεβαιωµένων τακτικών εσόδων, εκτάκτων εσόδων, δανείων, εισπράξεων υπέρ τρίτων και χρηµατικού
υπολοίπου πλησιάζει το 77,58% που σηµαίνει ότι ο ∆ήµος Καµένων Βούρλων στηρίζει τις εισπράξεις του, στο µέρος αυτών των
εσόδων.
- Όσο αφορά τα έσοδα που βεβαιώθηκαν το πρώτον Π.Ο.Ε. το ποσοστό των εισπραχθέντων σε σχέση µε την βεβαίωση αυτών αγγίζει
το 32,73%, αλλά στα Εισπρακτέα Υπόλοιπα (Κ.Α. Εσόδου προϋπολογισµού 32) φτάνει µόλις το 10,10%. Το ποσοστό αυτό (21%)
σηµαίνει ότι ο ∆ήµος Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου δεν έχει ακολουθήσει όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόµο για την
είσπραξη των εσόδων του µε όλες τις επακόλουθες συνέπειες, όπως µείωση της είσπραξης των προβλεποµένων στον προϋπολογισµό
εσόδων του, όχι υλοποίηση του προγράµµατός του, παραγραφές εσόδων κ.λ.π. Είναι αρνητικό για το ∆ήµο να βεβαιώνει κάποια έσοδα
και να µην εισπράττει αυτά για τους λόγους που προαναφέρθηκαν και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 3852/2010 (καταλογισµός
στους υπαίτιους της ζηµίας που υπέστη ο δήµος από την µη είσπραξη των εσόδων του).
Αριθµοδείκτες Συσχέτισης Εσόδων – Εξόδων
Στον πίνακα που ακολουθεί παραθέτονται οι κυριότεροι αριθµοδείκτες συσχέτισης εσόδων - εξόδων που αφορούν το ∆ήµο Καµένων Βούρλων
έτους 2019.
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Πίνακας 30:

Αριθµοδείκτες συσχέτισης εσόδων - εξόδων
∆είκτης

Ποσά
Εισπραχθέντα &
πληρωθέντα

Ποσοστό

Σύνολο επιχορηγήσεων
Σύνολο εξόδων

2.843.280,91
5.970.348,07

47,62%

Λειτουργικά έξοδα
Σύνολο τακτικών εσόδων

3.967.358,56
3.025.600,45

131,12%

Κόστος ανταποδοτικών υπηρεσιών

1.463.124,10

198,98%

Ανταποδοτικά έσοδα

735.299,19

Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.)

2.269.348,81

Λειτουργικά έξοδα

3.967.358,56

57,20%

Ο δείκτης των επιχορηγήσεων δείχνει ότι ο ∆ήµος Καµένων Βούρλων λαµβάνει επιχορηγήσεις οι οποίες, σε σύγκριση µε τα συνολικά
του έξοδα, ανέρχονται σε ποσοστό 47,62% αυτών. Το ποσοστό αυτό είναι ιδιαίτερα υψηλό, δείχνει ότι µία απώλεια µέρους των
επιχορηγήσεων πιθανόν να οδηγούσε το ∆ήµο σε δυσκολίες ως προς την εκτέλεση του προγράµµατός του.
Ο δείκτης κάλυψης λειτουργικού κόστους δείχνει ότι ο ∆ήµος Καµένων Βούρλων έχει τη δυνατότητα της κάλυψης των λειτουργικών του
δαπανών από τα τακτικά του έσοδα. Από τα απολογιστικά στοιχεία προκύπτει ότι τα πληρωθέντα έξοδα της χρήσης ανέρχονται στο
131,12% των εισπραχθέντων τακτικών εσόδων.
Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις η τιµή του δείκτη ανταποδοτικών υπηρεσιών θα έπρεπε να ισούται µε την µονάδα (1) που σηµαίνει
ότι το κόστος των ανταποδοτικών υπηρεσιών καλύπτεται αποκλειστικά από τα έσοδα αυτών των υπηρεσιών (ανταποδοτικά έσοδα).
Από τα απολογιστικά στοιχεία, βλέπουµε ότι ο δείκτης αυτός υπερέχει της µονάδος (198,98%) πράγµα που σηµαίνει ότι ο ∆ήµος
Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου δεν µπορεί να καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών µε ανταποδοτικό χαρακτήρα από τα αντίστοιχα
ανταποδοτικά έσοδα και θα έπρεπε, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, ή να µειώσει τις δαπάνες ή να προβεί σε αναπροσαρµογή
(αύξηση) των αντίστοιχων δηµοτικών τελών τέτοια ώστε η τιµή του δείκτη να ισούται µε την µονάδα και να ισοσκελιστεί η διαφορά.
Ο δείκτης των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων δείχνει την σχέση των ΚΑΠ σε σχέση µε τα λειτουργικά έξοδα της χρήσης. Από τα
απολογιστικά στοιχεία, προκύπτει ότι οι ΚΑΠ καλύπτουν το 57,20% των συνολικών πληρωθέντων λειτουργικών δαπανών. Από τα
παραπάνω προκύπτει, κατά πρώτον, ότι οι ΚΑΠ αποτελούν για τον ∆ήµο σηµαντική πηγή εσόδων και βοηθούν στην εξυπηρέτηση της
λειτουργίας του αλλά, κατά δεύτερον, φαίνεται και η υψηλή εξάρτηση των λειτουργικών δαπανών από αυτούς.
Συµπεράσµατα
Ο ∆ήµος Καµένων Βούρλων στηρίζεται σχεδόν το ίδιο τόσο στα τακτικά έσοδα όσο και στις επιχορηγήσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να
έχει σχετική αυτονοµία όσο αφορά στη διαχείριση των λειτουργικών του αναγκών από έσοδα κυρίως προβλέψιµα, αλλά ταυτόχρονα να
εµφανίζει αστάθεια κατά την υλοποίηση των πολιτικών και των επενδύσεων του προγράµµατός του.
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Υψηλό επίπεδο των επιχορηγήσεων σηµαίνει εξάρτηση από µη ελεγχόµενες πηγές. Όµως, προκειµένου να χαρακτηριστεί εξαρτηµένος
ή όχι ο ∆ήµος από τις πηγές αυτές θα πρέπει να γίνει µία σύγκριση της συµµετοχής των τακτικών ιδίων εσόδων του ∆ήµου στα
συνολικά του έσοδα καθώς και την συµµετοχή των εκτάκτων επιχορηγήσεων σε αυτά. Συγκρίνοντας τα απολογιστικά στοιχεία αυτά του
∆ήµου προκύπτει ότι α)Τακτικά Ίδια Έσοδα (Κ.Α. Εσόδων 0-06 +21+321) / Συνολικά Έσοδα (άθροισµα εσόδων) = 3.025.600,45/
7.067.852,57= 42,80 % και β) Έκτακτες Επιχορηγήσεις (Κ.Α. Εσόδων 12 + 13) / Συνολικά Έσοδα (άθροισµα εσόδων) = 2.843.280,91/
7.067.852,57 = 40,23% %. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το ποσοστό συµµετοχής των ιδίων τακτικών εσόδων στα συνολικά έσοδα
είναι µεγαλύτερο από αυτό των εκτάκτων επιχορηγήσεων άρα ο ∆ήµος Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου δεν χαρακτηρίζεται εξαρτώµενος
από τις επιχορηγήσεις µη ελεγχόµενων πηγών προέλευσης.
Αν και ο ∆ήµος Καµένων Βούρλων εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από έκτακτες επιχορηγήσεις, είναι θετικό το γεγονός ότι σε περίοδο
ύφεσης, που οι δηµότες αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους προς το ∆ήµο, ο τελευταίος έχει καταφέρει να ενταχθεί
και να απορροφήσει µεγάλο µέρος από χρηµατοδοτήσεις εθνικών και κοινοτικών προγραµµάτων για την εκτέλεση των έργων του.
Στις περισσότερες κατηγορίες εσόδων, εκτός αυτών που βεβαιώνονται «το πρώτον» και των «εισπρακτέων υπολοίπων», καθώς και
των ίδιων τακτικών εσόδων που προέρχονται από τέλη ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης, ο λόγος των εισπραχθέντων προς των
βεβαιωθέντων εσόδων πλησιάζει την µονάδα (1) δηλαδή δεν υπάρχει απόκλιση βεβαίωσης και είσπραξης αυτών. Αυτό σηµαίνει ότι η
διαδικασία που ακολουθεί ο ∆ήµος για την είσπραξη των εσόδων του είναι, κυρίως, αυτή της οίκοθεν βεβαίωσης και είσπραξης και όχι
της βεβαίωσης των εσόδων του µε βάση τίτλων βεβαίωσης που τυχόν κατέχει ή έπρεπε να αναζητήσει δηλαδή µε σύνταξη βεβαιωτικών
– χρηµατικών καταλόγων.
Από τα απολογιστικά στοιχεία διαπιστώνεται ότι η υπηρεσία ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης (ανταποδοτική υπηρεσία) έκλεισε µε
έλλειµµα στη χρήση, δηλαδή τα εισπραχθέντα ανταποδοτικά έσοδα ήταν λιγότερα από τις πληρωθείσες δαπάνες της υπηρεσίας αυτής.
Το γεγονός αυτό σηµαίνει ότι ο ∆ήµος Καµένων Βούρλων θα πρέπει να ισοσκελίσει τη διαφορά αυτή, ακόµα κι αν απαιτείται
αναπροσαρµογή των αντίστοιχων τελών.(Συµπεράσµατα από την χρήση έτους 2019 )
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ο ∆ήµος Καµένων Βούρλων θα πρέπει να καταβάλλει προσπάθειες για να αυξήσει τα ίδια τακτικά του
έσοδα και να εντατικοποιήσει την χρήση της περιουσίας του για να βελτιώσει τους δείκτες της οικονοµικής του κατάστασης.

Ευκαιρίες & ∆υνατότητες από το Εθνικό και Ευρωπαϊκό αναπτυξιακό πλαίσιο
Εθνικοί & Ευρωπαϊκοί Πόροι
Σε ότι αφορά τις χρηµατοδοτήσεις από εθνικούς πόρους, οι ∆ήµοι µπορούν να ανατρέξουν στα τρέχοντα και επόµενα προγράµµατα:
• Υπουργείο Εσωτερικών, Νέο Πρόγραµµα Έργων και ∆ράσεων Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης στην Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης»
• Πράσινο ταµείο (Αστική αναζοωγόννηση, Τοπικά χωρικά σχέδια, Κοινόχρηστοι χώροι στις πόλεις, Καινοτόµες δράσεις, κτλ),
• Υπουργείο Περιβάλλοντος (Ενεργειακή αναβάθµιση δηµοσίων κτιρίων ΗΛΕΚΤΡΑ,
• Υπουργεία Εσωτερικών, Εργασίας, Οικονοµικών (νέα τµήµατα παιδικής/βρεφικής φροντίδας)
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•
•
•

Υπουργείο Εργασίας (κοινωφελή εργασία ΟΑΕ∆)
Ταµείο παρακαταθηκών και δανείων για επιχορήγηση µελετών ωρίµανσης έργων ΟΤΑ
Υπουργείο Πολιτισµού (επιχορήγηση φεστιβάλ και πολυθεµατικών δράσεων, προσβασιµότητα ΑΜΕΑ στον πολιτισµό)

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

EUROPE FOR CITIZENS 2014 – 2020
Πρόγραµµα "Ορίζοντας 2020"
Πρόγραµµα ∆ικαιώµατα, Ισότητα και Ιθαγένεια, 2014 – 2020
Πρόγραµµα "∆ηµιουργική Ευρώπη" 2014-2020

•

EaSI: Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτοµία

•

ERASMUS + 2020

•

ELENA: European Local ENergy Assistance

•

Urbact

•

LIFE

•

Urban Innovative Actions

•

Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ)

•

Ταµείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020

Επιπρόσθετες δυνατότητες δίνουν τα παρακάτω χρηµατοδοτικά εργαλεία:
Ταµείο Υποδοµών για τους Θεµατικούς στόχους 4 και 6 του ΕΣΠΑ 2014-2020
Crowdfunding: Χρηµατοδότηση από το πλήθος: Η συµµετοχική χρηµατοδότηση είναι µεγάλης σηµασίας συνδυάζει παρεµβάσεις σε καίριους
τοµείς για τους ΟΤΑ και δίνει τη δυνατότητα στους τοπικούς φορείς να βρουν νέους τρόπους αναζήτησης επενδύσεων και εύρεσης πόρων
για δράσεις. Η υλοποίηση της πλατφόρµας για ένα ∆ήµο αποτελεί µια µοναδική στρατηγική ευκαιρία µε απτά οφέλη σε βραχυπρόθεσµο και
µακροπρόθεσµο επίπεδο.
Συµπράξεις ∆ηµοσίου – Ιδιωτικού τοµέα Σ∆ΙΤ
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Συµβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης ΣΕΑ, επιτρέπουν τη χρηµατοδότηση µέτρων ενεργειακής απόδοσης µέσω προβλεπόµενων µειώσεων του
ενεργειακού κόστους.
Συµβάσεις παραχώρησης, είναι ένα είδος εταιρικής σχέσης µεταξύ του δηµόσιου τοµέα και µιας (συνήθως) ιδιωτικής εταιρείας που έχει
αποδείξει την προστιθέµενη αξία της σε έναν συγκεκριµένο τοµέα, (πχ υλοποίηση έργων υποδοµής).
∆ανειοδότηση από Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων (Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα Ιδίων Πόρων, Αναβάθµιση ∆ηµοτικού Οδοφωτισµού,
Αναχρηµατοδότηση ∆ανείων, ∆άνεια ΕΤΕπ - ΤΠ&∆, Ενεργειακός Συµψηφισµός, Αντικατάσταση Εξοπλισµού Καθαριότητας, Πρόγραµµα
Απαλλοτριώσεων, Χρηµατοδότηση Μελετών).

Πρόγραµµα «Αντώνης Τρίτσης»
Το Πρόγραµµα «Αντώνης Τρίτσης» θα χρηµατοδοτηθεί από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
µε δυνατότητα αύξησης της χρηµατοδότησης, εάν υπάρξει ανάλογη ζήτηση από τους ∆ήµους και τις Περιφέρειες. Το πρόγραµµα αφορά την
κατασκευή έργων ιδίως στους τοµείς των υποδοµών, της ψηφιακής σύγκλισης, της βιώσιµης ανάπτυξης, προστασίας του περιβάλλοντος,
καθώς και την προµήθεια αγαθών και υπηρεσιών πολιτικής προστασίας και προστασίας της δηµόσιας υγείας και ειδικότερα την άρση των
οικονοµικών επιπτώσεων από τη διασπορά του κορωνοϊού, καθώς και για την εκτέλεση δράσεων και πρωτοβουλιών κοινωνικής συνοχής και
αλληλεγγύης. Συγκεκριµένα, οι προτεραιότητες του νέου αναπτυξιακού προγράµµατος είναι:
1) Η προστασία της ζωής και της δηµόσιας υγείας και ασφάλειας. Εδώ περιλαµβάνονται κάθε δράση – παρέµβαση για την αντιµετώπιση της
πανδηµίας του κορωνοϊού. Επίσης, έργα και σηµαντικές παρεµβάσεις πολιτικής προστασίας µε ιδιαίτερη έµφαση στην αντιπληµµυρική
προστασία σε όλη τη χώρα.
2) Η ποιότητα ζωής και η εύρυθµη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου, των οικισµών (κατασκευή βασικών έργων υποδοµής σε κρίσιµους
τοµείς όπως η ύδρευση και η αποχέτευση, και ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των ΟΤΑ, προς άµεσο όφελος των πολιτών). Και δίπλα σε
αυτά, και η µέριµνα για τη σίτιση και φροντίδα των αδέσποτων τετράποδων φίλων µας.
3) Το περιβάλλον (βιώσιµη ανάπτυξη µε έντονο περιβαλλοντικό αποτύπωµα, ενίσχυση προγραµµάτων ανακύκλωσης στην πηγή, δράσεις
εξοικονόµησης ενέργειας, διαχείριση υδάτων, υγρών και στερεών αποβλήτων κ.α.),
4) Η ψηφιακή σύγκλιση [τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), εφαρµογές διαδικτύου των πραγµάτων (InternetofThings), έξυπνες
ψηφιακές τεχνολογίες, µε εφαρµογή στην τοπική διοικητική πρακτική και την καθηµερινότητα των πολιτών και στόχο τον µετασχηµατισµό των
πόλεων σε «έξυπνες πόλεις»],
5) παιδεία, πολιτισµός, τουρισµός και αθλητισµός (ανέγερση σχολείων, αξιοποίηση δηµοτικής περιουσίας , εναλλακτικός τουρισµός),
6) Η κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη µε δράσεις κοινωνικής προστασίας και ειδικών προγραµµάτων για ευπαθείς κοινωνικές οµάδες. Εδώ
εντάσσονται κι έργα όπως ανέγερση και εκσυγχρονισµός βρεφονηπιακών σταθµών, γιατί στηρίζουµε την οικογένεια και τα νέα ζευγάρια, αλλά
και προγράµµατα µε βασική στόχευση την άρση του κοινωνικού αποκλεισµού,
7) ∆ράσεις τεχνικής βοήθειας των δικαιούχων για την εφαρµογή του Προγράµµατος.

ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας)
Πέρα από τις προαναφερθείσες πηγές χρηµατοδότησης, βασική πηγή εύρεσης πόρων για τους ΟΤΑ ως δυνητικοί δικαιούχοι, παραµένουν οι
προϋπολογισµοί και οι δράσεις των Αξόνων προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2020.
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Αναλυτικότερα, οι ∆ήµοι δύνανται να διερευνήσουν τις παρακάτω αναπτυξιακές πρωτοβουλίες του ΠΕΠ(έχουν οµαδοποιηθεί ανά ευρύτερη
κατηγορία πολιτικής) και να τις συνδέσουν µε τις τοπικές ανάγκες, προκλήσεις και στόχους πολιτικής της αυτοδιοίκησης.
Ενίσχυση επιχειρηµατικότητας – καινοτοµίας – ανταγωνιστικότητας
Οι επιχειρήσεις της περιοχής αναφοράς δύναται να αξιοποιήσουν τις δράσεις που εντάσσονται και προκηρύσσονται στους Άξονες
Προτεραιότητας (ΑΠ) 1, 2 και 3. Στον ΑΠ 1, στις αρχές του Β εξαµήνου του 2018 ενεργοποιήθηκε η δράση ‘Ενίσχυση Σχεδίων Έρευνας,
Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτοµίας σε τοµείς της RIS3’, µε τη δηµοσίευση της Πρόσκλησης συνολικού ύψους 5 εκ.€ (∆.∆.), η διαδικασία
της υποβολής προτάσεων ολοκληρώθηκε εντός του 2018 και ξεκίνησε η διαδικασία της αξιολόγησης. Στον ΑΠ 2, έχει ενεργοποιηθεί η
πρόσκληση για τη δράση ‘Ενίσχυση πολύ µικρών και µικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τον εκσυγχρονισµό τους
µέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστηµάτων αυτοµατισµού’. Στον ΑΠ 3, έχει ήδη ενταχθεί το
έργο της ίδρυσης του Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ΚΥΕ), το οποίο ενηµερώνει και υποστηρίζει τις επιχειρήσεις, έχει ενεργοποιηθεί το
Ταµείο Επιχειρηµατικότητας ΙΙ και µε πόρους του ΠΕΠ, ενώ παράλληλα έχουν ενεργοποιηθεί οι δράσεις για τον εκσυγχρονισµό των µεσαίων
επιχειρήσεων και για τη λειτουργία νέων τουριστικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Ο ορισµός του ΕΦΕΠΑΕ από τη ∆ιαχειριστική αρχή (∆Α)του
ΠΕΠ, ως ενδιάµεσο φορέα διαχείρισης, αναµένεται να διευκολύνει τη δηµοσίευση ανάλογων δράσεων στήριξης της επιχειρηµατικότητας..
Προστασία, αναβάθµιση και ανάδειξη φυσικού/ δοµηµένου περιβάλλοντος και πολιτισµού
Οι τοπικές αυτοδιοικήσεις µπορούν να αξιοποιήσουν τις δράσεις των ΑΠ 4,5 και 6. Στον ΑΠ 4, για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
ιδιωτικών κτιρίων έχει ενεργοποιηθεί το Ταµείο Εξοικονοµώ ΙΙ, ενώ η ∆Α έχει ενεργοποιήσει αντίστοιχη δράση. Σχετικά µε την ενεργειακή
αναβάθµιση των δηµοσίων κτιρίων βρίσκεται σε ισχύ πρόσκληση για έργα αναβάθµισης της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόµησης
ενέργειας σε δηµόσια κτίρια στις περιοχές παρέµβασης των Στρατηγικών Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ). Στον ΑΠ 5, βρίσκεται σε ισχύ
πρόσκληση για έργα προστασίας από φαινόµενα πληµµυρών στις αστικές και περιαστικές περιοχές παρέµβασης των Στρατηγικών Βιώσιµης
Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ). Στον ΑΠ 6, έχει ενεργοποιηθεί δράση για τις υποδοµές διαχείρισης αποβλήτων, όπως και δράση για έργα
εξοικονόµησης και αναβάθµισης της ποιότητας του πόσιµου νερού. Επίσης, βρίσκεται σε ισχύ η δράση για τη διαχείριση βιοαποβλήτων αλλά
και δράση για τη δηµιουργία ‘Πράσινων Σηµείων’. Στον τοµέα του πολιτισµού σε σύνδεση µε το περιβάλλον και τουρισµό, εχουν ενεργοποιηθεί
δράσεις για την αξιοποίηση πολιτιστικού/φυσικού αποθέµατος για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας. Συµπληρωµατικά, στο πλαίσιο των
Ολοκληρωµένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ), πρόσφατα εγκρίθηκε το Σχέδιο δράσης για τηνΠολιτιστική, Περιβαλλοντική, Τουριστική
∆ιαδροµή της Περιφέρειας. Όσον αφορά στην βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, οι δράσεις προωθούνται µέσα από τις ΣΒΑΑ της
Περιφέρειας (1. ∆ήµου Λαµιέων, 2. ∆ήµου Χαλκιδέων, 3. ∆ήµων Λεβαδέων, Θηβαίων και Αλιάρτου-Θεσπιέων). Η στήριξη της βιοµηχανικής
µετάβασης µε αποδοτική χρήση πόρων εντάσσεται στην ΟΧΕ Ασωπού.
Προώθηση των βιώσιµων µεταφορών
Στον ΑΠ 7, υλοποιούνται έργα για τη βελτίωση ή κατασκευή περιφερειακών συνδέσεων µε τα ∆Ε∆-Μ, όπως και για την ενίσχυση της
υλικοτεχνικής υποδοµής για την βελτίωση της ασφάλειας στους χρήστες οδικού δικτύου. Το έργο για την ανάπτυξη δικτύων διανοµής Φυσικού
Αερίου Μέσης και Χαµηλής Πίεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.
Στήριξη της βιώσιµης απασχόλησης
Στον ΑΠ 8, βρίσκεται σε ισχύ δράση για την κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζοµένων του ιδιωτικού τοµέα στην
Περιφέρεια. Για τον παρόντα τοµέα πολιτικής υπάρχει ακόµα σηµαντικό περιθώριο ενεργοποίησης δράσεων, αφού αναµένεται να προωθηθούν
κυρίως µέσα από τις ΟΧΕ.
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Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέµηση της φτώχειας – στήριξη της εκπαίδευσης
Στο πλαίσιο του ΑΠ 9, χρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠΑ δράσεις εξοπλισµού και υποδοµών για την υγεία και κοινωνικές υπηρεσίες γενικότερα.
Στον ΑΠ 10, µε χρηµατοδότηση από το ΕΚΤ, έχει ενεργοποιηθεί πληθώρα δράσεων κοινωνικής στήριξης και ενσωµάτωσης ατόµων που
ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές οµάδες. Έχουν εκδοθεί προσκλήσεις για δράσεις που αφορούν σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής, στη
φροντίδα ατόµων µε αναπηρία, σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής /εκπαιδευτικής υποστήριξης για παιδιά µε αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες, στην παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας και ψυχικής υγείας, και σε υπηρεσίες για την καταπολέµηση των
εξαρτήσεων. Έργα αναβάθµισης των εκπαιδευτικών υποδοµών εντάσσονται στον ΑΠ 11 του ΠΕΠ.

ΕΣΠΑ Προγραµµατικής Περιόδου 2021– 2027
Ο σχεδιασµός, η προώθηση και η υλοποίηση της στρατηγικής για την περιοχή ενός ∆ήµου, οφείλει να µην αποτελείται από αποσπασµατικές
παρεµβάσεις, στο πλαίσιο µόνο της παρούσας χρηµατοδοτικής περιόδου, αλλά να περιλαµβάνει έναν προοπτικό και δυναµικό σχεδιασµό, που
να δίνει τη δυνατότητα της αναπτυξιακής συνέχειας, µε ολοκληρωµένη προετοιµασία στις χρηµατοδοτικές δυνατότητες που θα προσφέρει η νέα
προγραµµατική περίοδος 2021-2027. Στην επόµενη περίοδο, οι 11 θεµατικοί στόχοι του Κοινού Στρατηγικού Πλαισίου της Πολιτικής Συνοχής
2014-2020 ενοποιούνται σε πέντε (5) Στόχους Πολιτικής (ΣΠ). Ουσιαστική διαφορά σε σχέση µε την τρέχουσα περίοδο, αποτελεί το γεγονός ότι
η χωρική ανάπτυξη µετατρέπεται σε έναν διακριτό Στόχο Πολιτικής «Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες». Οπότε και τα εργαλεία των
Ολοκληρωµένων Χωρικών Επενδύσεων αναµένεται να αποκτήσουν περισσότερη βαρύτητα. Στο πλαίσιο αυτό, η πολιτική συνοχής στηρίζει
διακριτά τις αναπτυξιακές στρατηγικές που καταρτίζονται σε τοπικό επίπεδο και ενισχύει τον ρόλο των τοπικών αρχών. Οι πέντε (5) Στόχοι
Πολιτικής (ΣΠ) της επόµενης περιόδου είναι οι παρακάτω:
ΣΠ1: Μια εξυπνότερη Ευρώπη — καινοτόµος και έξυπνος οικονοµικός µετασχηµατισµός
ΣΠ2: Μια πιο «πράσινη» Ευρώπη µε χαµηλές εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα
ΣΠ3: Μια πιο διασυνδεδεµένη Ευρώπη — κινητικότητα και περιφερειακές διασυνδέσεις ΤΠΕ
ΣΠ4: Μια πιο κοινωνική Ευρώπη — υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωµάτων
ΣΠ5: Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της — βιώσιµη και ολοκληρωµένη ανάπτυξη των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών
χάρη σε τοπικές πρωτοβουλίες.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Η αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής και του εσωτερικού περιβάλλοντος του ∆ήµου Καµένων Βούρλων θα πραγµατοποιηθεί µε τη
µέθοδο ανάλυσης εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Η συγκεκριµένη
µέθοδος εντοπίζει και καταγράφει τα εσωτερικά δυνατά (strengths) και αδύνατα (weaknesses) σηµεία του εξεταζόµενου «αντικειµένου»
(οργανισµός, γεωγραφική περιοχή, κλπ.) και τα συσχετίζει µε τις ευκαιρίες (opportunities) και τις απειλές (threats) που προκύπτουν από το
εξωτερικό περιβάλλον του. Ο εντοπισµός των δυνατών και των αδυνάτων σηµείων, των ευκαιριών και των απειλών αποτελεί βασικό εργαλείο
για το στρατηγικό σχεδιασµό ανάπτυξης του «αντικειµένου», καθώς προσδιορίζει κατηγορίες πιθανών στόχων στην:
Αξιοποίηση των δυνατών σηµείων και των ευκαιριών για τη δηµιουργία συγκριτικού πλεονεκτήµατος.
Αντιµετώπιση των αδυναµιών και των απειλών (κινδύνων) για την αποφυγή συγκριτικού µειονεκτήµατος.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ανάλυσης SWOT για την υφιστάµενη κατάσταση της περιοχής και του εσωτερικού
περιβάλλοντος του ∆ήµου Καµένων Βούρλων. Στο τέλος, καθορίζονται οι αναπτυξιακές προτεραιότητες για το ∆ήµο (περιοχής και εσωτερικού
περιβάλλοντος) µε βάση τα κρίσιµα ζητήµατα που προκύπτουν από την ανάλυση SWOT.
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Αξιολόγηση της Κατάστασης της Περιοχής του ∆ήµου – Εντοπισµός Κρίσιµων Ζητηµάτων Τοπικής Ανάπτυξης
Βασικές ∆ιαπιστώσεις
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Αντιµετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήµατος και βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας.
Παρεµβάσεις αποκατάστασης και βελτίωσης του αστικού ιστού.
Αναζωογόνηση υποβαθµισµένων περιοχών µε περιβαλλοντικά προβλήµατα.
∆ιασφάλιση ελεύθερων χώρων και χώρων πρασίνου.
Ενέργειες προστασίας του Μαλιακού Κόλπου.
Βελτίωση της διαχείρισης των υγρών και στερεών αποβλήτων.
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Υλοποίηση έργων ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέµατος.
Προβολή των πολιτιστικών υποδοµών και δραστηριοτήτων.
Ενίσχυση υποδοµών και κοινωνικών υπηρεσιών, ιδιαίτερα για τους κατοίκους των παραδοσιακών ιστορικών περιοχών.
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Υποστήριξη της απασχόλησης, ιδιαίτερα για τις ευαίσθητες οµάδες πληθυσµού (γυναίκες, νέοι)
Ενίσχυση της ανάπτυξης νέων µορφών τουρισµού.
Ενίσχυση του ρόλου των δοµών στήριξης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας .
∆ιασύνδεση υποδοµών µεταφορικής-εµπορικής-διοικητικής δραστηριότητας.
Χωροταξικές ρυθµίσεις / ζώνες επιχειρηµατικής δραστηριότητας.
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ / ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ
Βελτίωση ποιότητας παρεχόµενων υπηρεσιών.
Ενσωµάτωση και αξιοποίηση τεχνολογικών δυνατοτήτων.
Εκπαίδευση – εξειδίκευση προσωπικού.
Ενίσχυση µε εξειδικευµένο προσωπικό κρίσιµων θέσεων για την εξυπηρέτηση των δηµοτών.
Βελτίωση συστήµατος και µεθόδων πληροφόρησης των δηµοτών.
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Αξιολόγηση Εξωτερικού περιβάλλοντος (S.W.O.T. Ανάλυση)
Πίνακας 31: SWOT Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος ∆ήµου Καµένων Βούρλων
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Ενότητες: Φυσικό Περιβάλλον, Οικιστικό Περιβάλλον, Τεχνικές Υποδοµές (Υποδοµές Μεταφορών, Περιβαλλοντικές Υποδοµές,
Υποδοµές ∆ιαχείριση Υδάτινων Πόρων, Υποδοµές Ενέργειας, Τηλεπικοινωνιακές Υποδοµές)
∆υνατότητες και Ευκαιρίες
Προβλήµατα και Περιορισµοί
∆υνατότητες
Προβλήµατα
Κοµβική θέση του ∆ήµου στον εθνικό γεωγραφικό χώρο και στο σύστηµα
Προβλήµατα επιβάρυνσης του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος,
διεθνών και εθνικών µεταφορών.
λόγω αγροτικής και βιοτεχνικής δραστηριότητας, διάθεσης
Πλούσιο υδρογραφικό δίκτυο.
αποβλήτων στον Σπερχειό ποταµό, µόλυνση του Μαλιακού
Ιδιαίτερης αξίας οικοσυστήµατα (περιοχές NATURA, καταφύγια άγριας ζωής,
Κόλπου από εργοστάσια, ελαιοτριβεία, αστικά λύµατα, µεγάλες
υγρότοποι, κ.λ.π.).
ποσότητες φυτοφαρµάκων, κτηνοτροφικές µονάδες.
Το πλούσιο αρχαιολογικό, ιστορικό, θρησκευτικό και πολιτιστικό απόθεµα του
∆ήµου.
Ανεπάρκεια οριοθέτησης κοιτών µε συνέπεια τις συχνές
Υψηλό γεωθερµικό, φωτοβολταϊκό και αιολικό δυναµικό.
πληµµύρες σε οικισµούς του ∆ήµου.
Ικανοποιητική διασύνδεση των οικισµών της περιοχής.
Μη πλήρως ανεπτυγµένη λιµενική υποδοµή.
Εκτεταµένες πλήρως πολεοδοµηµένες οικιστικές εκτάσεις, ιδίως στην έδρα του
∆ήµου.
Ανεπαρκή αποχετευτικά δίκτυα στους οικισµούς.
Ικανοποιητικό υδρευτικό δίκτυο και καλή ποιότητα νερού.
Η ποιότητα του επαρχιακού δικτύου.
Πολύ ικανοποιητική ανάπτυξη του τηλεπικοινωνιακού δικτύου.
Η ύπαρξη σηµαντικού παραθαλάσιου µετώπου.
Κίνδυνος υποβάθµισης των περιβαλλοντικών πόρων και των
Οργανωµένοι παράκτιοι οικισµοί προσφερόµενοι για ποιοτική κατοικία.
οικοσυστηµάτων της περιοχής λόγω της έλλειψης µηχανισµών
Ο Μαλιακός αποτελεί έναν από τους δύο καλύτερους ιχθυογεννητικούς
προστασίας τους, της µη έγκαιρης εφαρµογής του θεσµικού
σταθµούς της παράκτιας Ελλάδας.
πλαισίου
και
της
καθυστέρησης
υλοποίησης
βασικών
περιβαλλοντικών υποδοµών
Ευκαιρίες
Περιορισµοί
∆ηµιουργία κόµβου συνδυασµένων µεταφορών.

Καθυστέρηση ολοκλήρωσης των εκτελούµενων έργων µεταφορών.

Αναδιοργάνωση του λιµένα Αγίου Κων/νου και του καταφύγιου σκαφών.

Η υστέρηση στην ανάπτυξη των συνδυασµένων µεταφορικών
υποδοµών.

Χωροθέτηση και αξιοποίηση των αλιευτικών καταφυγιών.
Βελτίωση της οδικής πρόσβασης µε την ολοκλήρωση των εν εξελίξει
έργων.
Αυξανόµενη ευαισθητοποίηση πολιτών και πολιτικών φορέων σε θέµατα
περιβάλλοντος και κλιµατικής αλλαγής.
Αξιοποίηση πόρων (εθνικών και Ε.Ε.) για δηµιουργία και εκσυγχρονισµό
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Μη έγκαιρη εφαρµογή Κοινοτικής περιβαλλοντικής νοµοθεσίας
στους τοµείς γεωργίας και κτηνοτροφίας, διαχείρισης υδατικών
πόρων, διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων, διαχείρισης
προστατευόµενων περιοχών.
Περιορισµένες δυνατότητες πολιτικής προστασίας ενόψει φυσικών
καταστροφών (σεισµοί, πυρκαγιές, πληµµύρες).
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Ενότητες: Φυσικό Περιβάλλον, Οικιστικό Περιβάλλον, Τεχνικές Υποδοµές (Υποδοµές Μεταφορών, Περιβαλλοντικές Υποδοµές,
Υποδοµές ∆ιαχείριση Υδάτινων Πόρων, Υποδοµές Ενέργειας, Τηλεπικοινωνιακές Υποδοµές)
περιβαλλοντικών υποδοµών, καθώς και εφαρµογή συστηµάτων
Ενδεχόµενη απώλεια κονδυλιών από τη µη συντονισµένη και
περιβαλλοντικής διαχείρισης από τις επιχειρήσεις.
οργανωµένη προσπάθεια απορρόφησης πόρων στο πλαίσιο του
Έµφαση του νέου ΕΣΠΑ στη δηµιουργία και ενίσχυση περιβαλλοντικών
νέου ΕΣΠΑ 2014-2020.
υποδοµών.
Ελλειπές ΓΠΣ. Οριοθέτηση ζωνών – περιοχών .
Ολοκλήρωση των νέων ενεργειακών δικτύων σε εθνικό και διεθνές
ΓΠΣ ως παραγοντας ανάπτυξης και επενδύσεων.
επίπεδο.
Οι επιπτώσεις της πρόσφατης πανδηµίας λόγω του Covid-19
Ανάπλαση παραλιακής Ζώνης
Η κρίση της Ελληνικής οικονοµίας.
Βελτίωση λιµενικών εγκαταστάσεων
∆ιαχείριση Υδάτινων Πόρων και µείωση απωλεσθέντων εσόδων

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΠΑΙ∆ΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Ενότητες: ∆ηµογραφικά Χαρακτηριστικά, Κοινωνικές Υποδοµές (∆οµές Υγείας-Πρόνοιας, Υποδοµές Εκπαίδευσης, Πολιτιστικές
Υποδοµές, Αθλητικές Υποδοµές)
∆υνατότητες και Ευκαιρίες
Προβλήµατα και Περιορισµοί
∆υνατότητες
Προβλήµατα
∆ιαχρονική αύξηση του πληθυσµού.

Μείωση του πληθυσµού

Οι ροές εργαζοµένων και αγαθών από και προς την ευρύτερη περιοχή
του ∆ήµου.

Τάσεις σταδιακής γήρανσης του πληθυσµού.

Σταδιακή ενσωµάτωση οικονοµικών µεταναστών.

Έλλειψη έργων ανάδειξης πολιτιστικών πόρων.

Συγκέντρωση πληθυσµού στις ηλικίες µεταξύ 25-49 ετών.
Συνεχής βελτίωση του επιπέδου εκπαίδευσης και δεξιοτήτων του
ανθρώπινου δυναµικού.
Σχετική
επάρκεια
εγκαταστάσεων.

υποδοµών

Είσοδος και µόνιµη διαµονή σηµαντικού αριθµού µεταναστών.

εκπαίδευσης

και

Σηµαντική δραστηριότητα πολιτιστικών δοµών
ικανοποιητικός αριθµός πολιτιστικών συλλόγων.

του

αθλητικών
∆ήµου

και

Χαµηλός βαθµός εξωστρέφειας των
φορέων.

συλλογικών

τοπικών

Περιορισµένη προβολή των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του
∆ήµου.
Ελλείψεις στην ανάδειξη των ιστορικών περιοχών και της
ιστορικής ταυτότητας του ∆ήµου.
Οι επιπτώσεις της πρόσφατης απανδηµίας λόγω του Covid-19
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΠΑΙ∆ΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Ενότητες: ∆ηµογραφικά Χαρακτηριστικά, Κοινωνικές Υποδοµές (∆οµές Υγείας-Πρόνοιας, Υποδοµές Εκπαίδευσης, Πολιτιστικές
Υποδοµές, Αθλητικές Υποδοµές)
Ικανοποιητική περιφερειακή νοσοκοµειακή υποδοµή και υποδοµές
πρόνοιας.
Ευκαιρίες

Περιορισµοί

Άνοδος βιοτικού επιπέδου και αυξανόµενη ζήτηση για ποιοτικότερα
προϊόντα και υπηρεσίες.

Ανεπαρκείς διαδικασίες συντονισµού πολιτικών και µέτρων
απασχόλησης-κοινωνικής πολιτικής σε εθνικό επίπεδο.

Η λειτουργία τριτοβάθµιων µονάδων εκπαίδευσης στην περιοχή
(Πανεπιστήµιο Στερεάς Ελλάδας, ΤΕΙ Λαµίας).

Περιορισµένοι πόροι και µέσα για την υποστήριξη υπερτοπικών
πρωτοβουλιών.

Εστίαση των προσπαθειών των ΟΤΑ στην αναβάθµιση των ηµιαστικών
περιοχών και στην ανάδειξη και προστασία της φυσιογνωµίας των
οικισµών και του αρχιτεκτονικού πλούτου.

Περιορισµένη δυνατότητα συνέχισης και βελτίωσης των
προγραµµάτων κοινωνικής παρέµβασης χωρίς κρατική και
κοινοτική χρηµατοδότηση.

Το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Απασχόληση.

Οι επιπτώσεις της πρόσφατης πανδηµίας λόγω του Covid-19

Οι προτεραιότητες του ΕΣΠΑ στις οποίες περιλαµβάνονται ζητήµατα
απασχόλησης και κοινωνικής ενσωµάτωσης.
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Ενότητες: Απασχόληση-Ανεργία, Παραγωγικές ∆ραστηριότητες (Πρωτογενής-∆ευτερογενής-Τριτογενής Τοµέας)
∆υνατότητες και Ευκαιρίες
Προβλήµατα και Περιορισµοί
∆υνατότητες
Προβλήµατα
Βασικοί δείκτες ευηµερίας κοντά στον εθνικό µέσο όρο.
Σηµαντική η συνεισφορά του ΑΕΠ της Περιφερειακής Ενότητας
Φθιώτιδας στο ΑΕΠ της Περιφέρειας.
Σηµαντική συµβολή της ΑΠΑ του πρωτογενούς τοµέα παραγωγής του
Νοµού στη συνολική ΑΠΑ του ίδιου τοµέα της Περιφέρειας.
∆ιαχρονική αύξηση της ΑΠΑ του τριτογενούς τοµέα της Περιφερειακής
Ενότητας Φθιώτιδας.
∆υναµικός
και
υψηλής
παραγωγικότητας
τοµέας(καθετοποίηση παραγωγών ελιάς, κ.α.).

ο

πρωτογενής

Χαµηλότερος ρυθµός αύξησης του ΑΕΠ της Περιφερειακής
Ενότηταςσε σχέση µε τη χώρα.
∆ιόγκωση του τριτογενή αλλά και του πρωτογενή τοµέα σε βάρος
του δευτερογενή.
Μικρό µέγεθος των τοπικών επιχειρήσεων που τις καθιστά
ευάλωτες στις µεταβολές του ανταγωνισµού.
Ανάγκη προβολής του θερµαλισµού για ενίσχυση/ ανάπτυξη του
ιαµατικού τουρισµού.
Μικρός χρόνος παραµονής των επισκεπτών που υποδηλώνει ότι
ο ∆ήµοςδεν αξιοποιείται για µεγάλης διάρκειας διαµονή
επισκεπτών ή ότι αποτελεί ενδιάµεσο σταθµό (στο λιµάνι του

Πολύ σηµαντικός τουριστικός σταθµός.
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΠΑΙ∆ΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Ενότητες: ∆ηµογραφικά Χαρακτηριστικά, Κοινωνικές Υποδοµές (∆οµές Υγείας-Πρόνοιας, Υποδοµές Εκπαίδευσης, Πολιτιστικές
Υποδοµές, Αθλητικές Υποδοµές)
Αγίου Κων/νου για τη µεταφορά τους στις Σποράδες).
Αύξηση των τουριστών.
Υστέρηση στην ανάπτυξη και προώθηση των εναλλακτικών
Εγγύτητα στη µεγάλη αγορά της Αττικής και πρόσβαση στις σηµαντικές
µορφών τουρισµού.
υποδοµές της µέσω ΣΓΥΤ και σιδηροδροµικής γραµµής.
Ανάγκη παροχής κινήτρων για δηµιουργία ποιοτικών τουριστικών
Υποδοµή διεθνών εµπορικών εκθέσεων (ΠΕΛ) στην ευρύτερη περιοχή
εγκαταστάσεων.
του ∆ήµου.
Μειωµένη λειτουργία δοµών στήριξης της επιχειρηµατικής
Αύξηση του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού.
δραστηριότητας .
Ιαµατικές Πηγές Καµένων Βούρλων
Υπεροχή του µη οικονοµικά ενεργού πληθυσµού έναντι του
οικονοµικά ενεργού
Λιµάνι Αγίου Κων/νου (ενδιάµεσος σταθµός για πρόσβαση στις
Σποράδες)
Υψηλό ποσοστό ανεργίας και η µη δηµιουργία νέων θέσεων
εργασίας.
Ανάπτυξη αγροτουρισµού και προώθηση της περιοχής ως (weekend)
προορισµού (παραθερισµός, εξοχική κατοικία , θαλάσσιος αθλητισµός ,
Υψηλό ποσοστό ανεργίας νέων και γυναικών.
αναψυχή, , ποδηλασία, πεζοπορία και αξιοποιηση του ορεινού όγκου).
Οι επιπτώσεις της πρόσφατης πανδηµίας λόγω του Covid-19
Ευκαιρίες
Περιορισµοί
Άµεση γειτνίαση µε την έδρα του Νοµού και της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας
Ολοκληρωµένα προγράµµατα παραγωγής
τοπικών επώνυµων προϊόντων (ελιά).

και

προώθησης

των

Οι πολιτικές της ΕΕ η οποία προωθεί τις εναλλακτικές µορφές
γεωργίας και την παραγωγή διαφοροποιηµένων και πιστοποιηµένων
αγροτικών προϊόντων.
Αξιοποίηση των πόρων της περιόδου 2014-2020 και του Αναπτυξιακού
Νόµου στη βάση του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης.
Ανάπτυξη νέων µορφών ζήτησης στους τοµείς της γεωργίας (π.χ.
πιστοποιηµένα ποιοτικά αγροτικά προϊόντα, παραδοσιακά και
καινοτοµικά τρόφιµα).
∆ηµιουργία δοµών για την προώθηση της καινοτοµίας και της
επιχειρηµατικότητας, για τη δηµιουργία τοπικού κεφαλαίου για την
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Έντονος ανταγωνισµός από όµορες Περιφερειακές Ενότητες
όπου υφίσταται έντονη παραγωγική δραστηριότητα (π.χ. Π.Ε.
Βοιωτίας) προσελκύοντας εργατικό δυναµικό και επιχειρήσεις
προς εγκατάσταση, καθώς και περιοχές που διαθέτουν
αναπτυγµένους και αναγνωρισµένους τουριστικούς πόρους (π.χ.
∆ελφοί, Όσιος Λουκάς, κ.λ.π.).
∆ιαρροή εργατικού δυναµικού από τον πρωτογενή τοµέα προς
άλλους παραγωγικούς τοµείς και κυρίως τον τριτογενή.
Παγκοσµιοποίηση,
προϊόντων.

απελευθέρωση

αγορών

αγροτικών

Απελευθέρωση των αγορών και των διεθνών ανταλλαγών η
οποία δηµιουργεί οξυµένο ανταγωνισµό σε µικρότερη του
κράτους κλίµακα.
Οι επιπτώσεις της πρόσφατης απανδηµίας λόγω του Covid-19

ΑΔΑ: 66Ν1ΩΚ1-Κ37

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΠΑΙ∆ΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Ενότητες: ∆ηµογραφικά Χαρακτηριστικά, Κοινωνικές Υποδοµές (∆οµές Υγείας-Πρόνοιας, Υποδοµές Εκπαίδευσης, Πολιτιστικές
Υποδοµές, Αθλητικές Υποδοµές)
ισχυροποίηση των σχέσεων έρευνας και παραγωγής, κ.α.
Προσέλκυση επενδυτών επιχειρηµατιών.
Προβλεπόµενη αύξηση της ζήτησης για εναλλακτικές/ειδικές µορφές
τουρισµού και ιδιαίτερα του ιαµατικού τουρισµού.
Ανταγωνιστικά
πλεονεκτήµατα
από
τη
συνδυασµένων
συστηµάτων
µεταφορών
σιδηροδροµικές).

χρήση
σύγχρονων,
(οδικές,
θαλλάσιες,

Σύζευξη αγροτικού τοµέα µε δευτερογενή και τριτογενή τοµέα σε
γεωργικά προϊόντα προστιθέµενης αξίας.
Προτεραιότητα για τη χρήση ΑΠΕ από ΕΕ-επενδυτικές ευκαιρίες
(κάλυψη των ∆ηµ. Κτιρίων µε φωτοβολταϊκά, του ∆ηµ. Φωτισµού και
των αθλητικών εγκαταστάσεων)
∆υνατότητα αύξησης του εισοδήµατος από τον τουρισµό και τις
συναφείς υπηρεσίες.
Οι θεραπευτικές ιδιότητες των Ιαµατικών Πηγών των Καµένων
Βούρλων.
Αξιοποίηση της κοµβικής θέσης του λιµανιού του Αγίου Κων/νου
αναβαθµίζοντας την ποιότητα τουριστικών παροχών (διαµονή,
διατροφή, διασκέδαση - ψυχαγωγία)
Αξιοποίηση των παρεχόµενων ευκαιριών του νέου Αναπτυξιακού
Νόµου.
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ / ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ
∆υνατότητες και Ευκαιρίες
Προβλήµατα και Περιορισµοί
∆υνατότητες
Προβλήµατα
Βελτίωση παρεχόµενων υπηρεσιών µέσω της αξιοποίησης νέων
τεχνολογιών – Ψηφιακή ∆ηµοκρατία.

Χαµηλός βαθµός εισαγωγής
συστηµάτων και εφαρµογών.

Επιτάχυνση ρυθµού εξυπηρέτησης υποθέσεων αστικής κατάστασης
δηµοτών µε την αξιοποίηση ρυθµίσεων απλούστευσης διαδικασιών

Ελλιπής στελέχωση και ανεπαρκής κτιριακή υποδοµή των ΚΕΠ.
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σύγχρονων

υποστηρικτικών
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ / ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ
στις συναλλαγές κράτους – πολίτη.
∆υσκολία επικοινωνίας της ∆/νσης ΚΕΠ µε τις Υπηρεσίες που
απευθύνεται.
Αξιοποίηση έµπειρου ανθρώπινου δυναµικού µέσω της συνεχούς
εκπαίδευσης και της εισαγωγής σύγχρονων
υποστηρικτικών
Ανάγκη αναβάθµισης της λειτουργίας του ΚΕΠ και προσαρµογής
εφαρµογών.
του στα τοπικά δεδοµένα.
Παροχή κινήτρων σε νέους επιχειρηµατίες και νέους επιστήµονες.
Έλλειψη µηχανισµού υποδοχής αιτηµάτων -ερωτηµάτων –
Ικανή εµπειρία ανάπτυξης εφαρµογών διαδικτύου για την εξυπηρέτηση
παραπόνων – υποδείξεων δηµοτών – εφαρµογή συστήµατος
«καθηµερινότητας» και feedbackενηµερώσεων πολιτών.
των πολιτών (ευρυζωνικές υποδοµές σε όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες).
Ικανοποιητική παροχή υπηρεσιών προς τους ∆ηµότες από το ΚΕΠ.

∆υσκολίες επικοινωνίας µε τις υπηρεσίες του ∆ηµοσίου και του
∆ήµου.
Περιορισµοί

Ευκαιρίες
Έµφαση µέσω του ΕΣΠΑ στην υποστήριξη της διοικητικής αλλαγής και
του εκσυγχρονισµού των µεθόδων εξυπηρέτησης πολιτών.
Σηµαντικές δυνατότητες χρηµατοδότησης έργων οργάνωσης –
πληροφορικής και επικοινωνιών µέσω των πόρων του ΕΠ Αναβάθµιση
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.

Ανελαστικές υπηρεσιακές δοµές.
Έλλειψη τεχνογνωσίας σε σύγχρονες µεθόδους οργάνωσης και
διοίκησης.
Περιορισµένες
δυνατότητες
συνεχούς
εκπαίδευσης
και
επιµόρφωσης ανθρώπινου δυναµικού µε εκπαιδευτικά σεµινάρια.

Σηµαντική και επιταχυνόµενη αύξηση των πολιτών που αξιοποιούν τις
τεχνολογικές δυνατότητες ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Αδυναµίες θεσµικού πλαισίου ηλεκτρονικών συναλλαγών

Επέκταση και διαρκής αναβάθµιση των υποδοµών επικοινωνιών.

Αξιοποίηση όλων των διαθέσιµων εργαλείων για την αντιµετώπιση
των συνεπειών της πρόσφατης πανδηµίας λόγω του Covid-19

∆υνατότητες βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών
του ΚΕΠ µε την αξιοποίηση των εργαλείων και µέσων ΤΠΕ.
Η εξέλιξη των ΚΕΠ σε ολοκληρωµένα one stop shops.

Κρίσιµα Ζητήµατα Τοπικής Ανάπτυξης
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας (βελτίωση παρακαµπτήριων ΠΑΘΕ και κόµβων/ επαρχιακών οδών).
Αποχαρακτηρισµός βοηθητικής οδού ΠΑΘΕ από Λογγό έως Μώλο και παρεµβάσεις
Παρεµβάσεις αποκατάστασης και βελτίωσης των κέντρων των ∆Ε.
Αναζωογόνηση υποβαθµισµένων περιοχών µε περιβαλλοντικά προβλήµατα.
∆ιασφάλιση ελεύθερων χώρων και χώρων πρασίνου στο κέντρο των ∆Ε.
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Ενέργειες προστασίας του Μαλιακού Κόλπου (καθαρισµός µε µαλάκια & φυτά, προστασία από ανεπεξέργαστα απόβλητα)
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Υποστήριξη της απασχόλησης, ιδιαίτερα για τις ευαίσθητες οµάδες πληθυσµού (γυναίκες, νέοι) µε τη δηµιουργία κέντρου νεανικής
επιχειρηµατικότητας και την προσέλευση νέων επενδύσεων
Ενίσχυση της ανάπτυξης τουρισµού (προβολή θερµαλισµού, ανάπτυξη ιαµατικού τουρισµού, θαλάσσιου αθλητισµού, αξιοποίηση λιµένων
υποδοχής σκαφών).
Ενίσχυση του ρόλου των δοµών στήριξης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας (ξενοδοχειακές µονάδες, κέντρα εστίασης – αναψυχής διασκέδασης).
∆ιασύνδεση υποδοµών µεταφορικής-εµπορικής δραστηριότητας, σήραγγα Καλιδρόµου
Χωροταξικές ρυθµίσεις / ζώνες κάθετων δραστηριοτήτων (εφαρµογή νέου ΓΠΣ).
Εκµετάλλευση των κτιριακών υποδοµών
Αξιοποίηση όλων των διαθέσιµων εργαλείων για την αντιµετώπιση των συνεπειών της πρόσφατης πανδηµίας λόγω του Covid-19
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ / ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ
Βελτίωση ποιότητας παρεχόµενων υπηρεσιών.
Ενσωµάτωση και αξιοποίηση τεχνολογικών δυνατοτήτων και Εκπαίδευση – εξειδίκευση προσωπικού.
Ενίσχυση µε εξειδικευµένο προσωπικό κρίσιµων θέσεων για την εξυπηρέτηση των δηµοτών.
Βελτίωση συστήµατος και µεθόδων πληροφόρησης των δηµοτών (ενίσχυση των δοµών υποστήριξης της καθηµερινότηττας).
Αναβάθµιση των δοµών και των υπηρεσιών πρόνοιας για την αντιµετώπιση των συνεπειών της πρόσφατης πανδηµίας λόγω του Covid-19

Αξιολόγηση του Εσωτερικού Περιβάλλοντος – Εντοπισµός Κρίσιµων Ζητηµάτων Εσωτερικής Ανάπτυξης
Αξιολόγηση Εσωτερικού περιβάλλοντος (S.W.O.T. Ανάλυση)
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Πίνακας 32: SWOT Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος ∆ήµου Καµένων Βούρλων
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Θέµατα Εσωτερικής
Ανάπτυξης
Λειτουργία
(∆ραστηριότητες &
∆ιαδικασίες)

∆υνατότητες και Ευκαιρίες

Προβλήµατα και Περιορισµοί

∆υνατότητες

Προβλήµατα

Αξιόλογη εµπειρία και δυνατότητα διαχείρισης τεχνικών
έργων από τις υπηρεσίες του ∆ήµου.

Απουσία
ειδικού
µηχανογραφηµένου
αποφάσεων – συµβάσεων.

αρχείου

Το µορφωτικό επίπεδο των στελεχών είναι οριακά
ικανοποιητικό µε σηµαντικές δυνατότητες ανάπτυξης,

Απουσία ειδικού λογισµικού για νοµική υποστήριξη
υπηρεσιών.

∆υνατότητα βελτίωσης της ποιότητας των παραγόµενων
έργων µέσω εισαγωγής διαδικασιών παρακολούθησης
ποιότητας και συστηµάτων διαχείρισης έργων.

Ανάγκη τεκµηρίωσης διαδικασίας ροής στατιστικών
στοιχείων ανά γραφείο του τµήµατος Τεχνικών
Υπηρεσιών.
Ανάγκη ηλεκτρονικής καταχώρησης και τήρησης
δεδοµένων των Τµηµάτων.
Μη
εφαρµογή
επιτελικής
διαδικασίας
παρακολούθησης και καταγραφής του κτιριακού
αποθέµατος του ∆ήµου.
Αδυναµία συντήρησης των έργων και τήρησης
ψηφιοποίησης του αρχείου του έργου από το Τµήµα
Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας.
Περιορισµοί

Ευκαιρίες
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Θέµατα Εσωτερικής
Ανάπτυξης

∆υνατότητες και Ευκαιρίες

Προβλήµατα και Περιορισµοί

Αξιοποίηση
δυνατοτήτων
χρηµατοδότησης
έργων
αναδιοργάνωσης µέσω των προγραµµάτων Ψηφιακής
Σύγκλισης και ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης.
Εγκατάσταση
(GIS).

Γεωγραφικού

Συστήµατος

Πληροφοριών

Εφαρµογή συστήµατος ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας το
οποίο µπορεί να συµβάλλει στη βελτιστοποίηση των
διαδικασιών για την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών.
Αξιοποίηση των ΤΠΕ για την διεύρυνση των υπηρεσιών
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την καθιέρωση των
ψηφιακών συναλλαγών.

Οργάνωση / Συνεργασίες

∆υνατότητα προώθησης του ρόλου του ∆ήµου µέσω
ολοκληρωµένων παρεµβάσεων στην ευρύτερη περιοχή.
∆υνατότητες
Καλή συνεργασία των τµηµάτων σε θέµατα κυρίως
αξιοποίησης των ΤΠΕ για την κάλυψη τυχόν ελλείψεων.
Βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης.

Η αργή ενσωµάτωση συστηµάτων παρακολούθησης
έργων και αιτήσεων από την υπηρεσία.
Οι αδυναµίες στοχοθεσίας, παρακολούθησης και
µέτρησης των αποτελεσµάτων και αξιολόγησης της
απόδοσης και της ποιότητας των παρεχόµενων
υπηρεσιών από τους οργανισµούς της ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης.
Αδυναµία
εξασφάλισης
των
αναγκαίων
προϋποθέσεων
(θεσµικών,
οργανωτικών,
στελέχωσης, κλπ.) για την πλήρη αξιοποίηση των
ΤΠΕ και την ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης.

Προβλήµατα
Έλλειψη τυποποίησης διαδικασιών και σχετική
έλλειψη συντονισµού µε συνέπεια την µη
ικανοποιητική
ποιότητα παροχής υπηρεσιών και
εκτέλεσης εργασιών/έργου.
Έλλειψη εφαρµογής διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου.
Ανάγκη καλύτερου συντονισµού µε άλλες ∆/νσεις που
έχουν προστεθεί στο πλαίσιο του Καλλικράτη.
Περιορισµοί

Ευκαιρίες
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Θέµατα Εσωτερικής
Ανάπτυξης

∆υνατότητες και Ευκαιρίες
Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για δικτύωση και συνεργασίες.
∆ιαχειριστική επάρκειατου ∆ήµου στο πλαίσιο υλοποίησης
του νέου ΕΣΠΑ.
∆υνατότητα αξιοποίησης των ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση και
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης.

Ανθρ. ∆υναµικό /
Υλικοτεχνική Υποδοµή

Προβλήµατα και Περιορισµοί
Το κανονιστικό πλαίσιο της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης που
χαρακτηρίζεται από σοβαρές δυσλειτουργίες λόγω της
πολυπλοκότητας των διαδικασιών, κυρίως σε ό,τι
αφορά στις συναλλαγές των δηµοσίων υπηρεσιών µε
τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
Καθιερωµένες
πρακτικές
περιστασιακής
και
περιπτωσιακής εισαγωγής ρυθµίσεων στη ∆ηµόσια
∆ιοίκηση,
χωρίς
ολιστική
προσέγγιση
και
ολοκληρωµένο πρόγραµµα µεταρρύθµισης.
Η απουσία οργάνωσης σε θέσεις εργασίας,
καθηκοντολογίου και περιγραφών εργασίας για τους
οργανισµούς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.
Προβλήµατα

∆υνατότητες
Σχετική επάρκεια µηχανολογικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισµού των τµηµάτων του Τµήµατος Τεχνικών
Υπηρεσιών & Πολεοδοµίας.
Καταρτισµένο προσωπικό των διάφορων τµηµάτων σε
θέµατα χρήσης ηλεκτρονικών εργαλείων.

Ελλείψεις στελέχωσης του
Υπηρεσιών & Πολεοδοµίας.

Τµήµατος

Τεχνικών

Ασαφή καθήκοντα και ρόλοι εξαιτίας της εφαρµογής
του Καλλικράτη.
Ανάγκη πρόσληψης
προσωπικού.

συγκεκριµένων

ειδικοτήτων

Ανάγκη αναβάθµισης συστηµάτων Η/Υ (hardware,
software).
Ανάγκη πληροφοριακού συστήµατος
παρακολούθησης των υλικών συνδεδεµένο µε το
γραφείο προµηθειών της Αποθήκης.
Περιορισµοί

Ευκαιρίες
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Θέµατα Εσωτερικής
Ανάπτυξης

∆υνατότητες και Ευκαιρίες

Προβλήµατα και Περιορισµοί

Προβλέψεις για ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδοµής µέσω
των δράσεων αναβάθµισης της δηµόσιας διοίκησης (νέο
ΕΣΠΑ).
Αύξηση των πόρων για εκπαίδευση και επιµόρφωση
στελεχών και αιρετών.
Ωρίµανση συνθηκών για την από απόσταση εξυπηρέτηση
των δηµοτών.
∆υνατότητες
ενίσχυσης
της
ανθρωπίνων πόρων διαµέσου
Μεταρρύθµιση».

πολιτικής
του ΕΠ

ανάπτυξης
«∆ιοικητική

Ανεπαρκής
σύνδεση
της
προσφερόµενης
εκπαίδευσης και επιµόρφωσης µε τις πραγµατικές
ανάγκες στο επίπεδο του δηµόσιου οργανισµού και
στο ατοµικό επίπεδο του υπαλλήλου.
Χρονοβόρες διαδικασίες προσλήψεων.
Η αναντιστοιχία µεταξύ της στελέχωσης των
υπηρεσιών και των πραγµατικών αναγκών τους, σε
ενδο-υπηρεσιακό και σε δι-υπηρεσιακό επίπεδο, ως
προς τα αριθµητικά µεγέθη, τα ουσιαστικά προσόντα,
και το χρονισµό των προσλήψεων, κ.λ.π.

Παροχή δυνατοτήτων κάλυψης των αναγκών στελέχωσης µε
σύγχρονες ειδικότητες διαµέσου του νέου κλαδολογίου.
Νέα προγράµµατα διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού και
στοχοθεσίας.

Οικονοµικά (Έσοδα /
∆απάνες)

Οι δυνατότητες και ευκαιρίες εκπαίδευσης των στελεχών της
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µε σκοπότην ενδυνάµωση του
ανθρώπινου δυναµικού µέσα από την υλοποίηση
ολοκληρωµένων προγραµµάτων επιµόρφωσης.
∆υνατότητες
∆υνατότητα άσκησης καλύτερης πολιτικής διαχείρισης
προσλήψεων για τον περιορισµό αύξησης του λειτουργικού
κόστους.
Αύξηση εσόδων από αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας

Προβλήµατα
Περιορισµένη
έργων.

δυνατότητα

αυτοχρηµατοδότησης

Αναντιστοιχία των πληθυσµιακά κατανεµόµενων ΚΑΠ
µε τις πραγµατικές ανάγκες του ∆ήµου σε τεχνικά
έργα.
Οικονοµικοί περιορισµοί που τίθενται
εφαρµογή του “τρίτου” µνηµονίου
Περιορισµοί

Ευκαιρίες
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Θέµατα Εσωτερικής
Ανάπτυξης

∆υνατότητες και Ευκαιρίες

Προβλήµατα και Περιορισµοί

Έντονα αυξητικές τάσεις στη ζήτηση πολεοδοµικών και
τεχνικών υπηρεσιών.

Έλλειψη ολοκληρωµένου
ακίνητης περιουσίας.

σχεδίου

αξιοποίησης

∆υνατότητα
εξασφάλισης
χρηµατοδοτήσεων
από
προγράµµατα περιφερειακού ή εθνικού χαρακτήρα ή µε
απευθείας χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Υστέρηση µηχανισµού είσπραξης οφειλών.
Τάσεις περιορισµού του Προγράµµατος ∆ηµοσίων
Επενδύσεων.
Αυξανόµενη εξάρτηση των ΟΤΑ από εξωτερικές
ενισχύσεις.
Περικοπές υφιστάµενων επιχορηγήσεων των δοµών
των ΟΤΑ από κεντρικούς φορείς ή καθυστερήσεις στη
ροή των επιχορηγήσεων.
Έλλειψη εφαρµογής διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου
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Θέµατα Εσωτερικής
Ανάπτυξης
Λειτουργία
(∆ραστηριότητες &
∆ιαδικασίες)

∆υνατότητες και Ευκαιρίες

Προβλήµατα και Περιορισµοί

∆υνατότητες

Προβλήµατα

Καλά οργανωµένο το τµήµα ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και
σωστή λειτουργία των βασικών λειτουργιών.

Μεγάλος φόρτος εργασίας για γραφειοκρατικές εργασίες.

Σχετικά καλή και επαρκής ποιότητα υπηρεσιών του τµήµατος
∆ιοικητικών Υπηρεσιών προς τους ∆ηµότες.

Απουσία διαδικασιών που θα συµβάλλουν στον καλύτερο
προγραµµατισµό, παρακολούθηση και αξιολόγηση της
λειτουργίας των Τµηµάτων των ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και
Οικονοµικών Υπηρεσιών.

Σχετικά επαρκής τυποποίηση των διαδικασιών και αυστηρή
τήρηση της οικονοµικής διαχείρισης από το τµήµα
Οικονοµικών Υπηρεσιών.

Απουσία ειδικού λογισµικού για νοµική υποστήριξη
υπηρεσιών.

Απουσία
αλληλεπικαλύψεων
αρµοδιοτήτων
και
δραστηριοτήτων των υπηρεσιών Υποστήριξης µε άλλες
Υπηρεσίες του ∆ήµου.
Καλά οργανωµένο το τµήµα του ΚΕΠ και σωστή λειτουργία
των βασικών λειτουργιών.

Οριακά ικανοποιητική ποιότητα των παρεχόµενων
υπηρεσιών των Τµηµάτων ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και
Οικονοµικών Υπηρεσιών.
Μερική και αποσπασµατική αντιµετώπιση των καθηµερινών
προβληµάτων που ανακύπτουν στο τµήµα ∆ιοικητικών
Υπηρεσιών.
Απουσία συστήµατος στοχοθεσίας και σύνδεσής του µε την
καθηµερινή δραστηριότητα του τµήµατος ∆ιοικητικών
Υπηρεσιών.
Αναποτελεσµατική παροχή υπηρεσιών των Υπηρεσιών
Υποστήριξης, λόγω έλλειψης εξειδικευµένων στελεχών.
Ανάγκη πρόσληψης Μηχανικών µε εξειδικευµένες γνώσεις.

Ευκαιρίες

Περιορισµοί
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Θέµατα Εσωτερικής
Ανάπτυξης

∆υνατότητες και Ευκαιρίες
Αξιοποίηση
δυνατοτήτων
χρηµατοδότησης
έργων
αναδιοργάνωσης µέσω των προγραµµάτων Ψηφιακής
Σύγκλισης και ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης.
∆υνατότητες παροχής νέων υπηρεσιών προς τους δηµότες.
Εφαρµογή συστήµατος ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας το οποίο
µπορεί να συµβάλλει στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών
για την αποτελεσµατικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία
των Υπηρεσιών.
Κατεύθυνση εξορθολογισµού των υφιστάµενων διοικητικών
δοµών, µε γνώµονα την καταπολέµηση της γραφειοκρατίας,
την απλούστευση και επιτάχυνση των διοικητικών
διαδικασιών και την εν γένει αναδιοργάνωση των υπηρεσιών
του δηµόσιου τοµέα, της περιφερειακής διοίκησης και της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης που εµπεριέχεται στη στρατηγική για
τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ.

Οργάνωση / Συνεργασίες

Αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη διεύρυνση των υπηρεσιών
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την καθιέρωση των
ψηφιακών συναλλαγών.
∆υνατότητες
Σαφής κατανοµή αρµοδιοτήτων των στελεχών του Τµήµατος
Οικονοµικών Υπηρεσιών.

Προβλήµατα και Περιορισµοί
Προβλήµατα ολοκλήρωσης
ηλεκτρονικής διοίκησης.

θεσµικού

πλαισίου

Αδυναµίες στοχοθεσίας, παρακολούθησης και
µέτρησης των αποτελεσµάτων και αξιολόγησης της
απόδοσης και της ποιότητας των παρεχόµενων
υπηρεσιών από τους οργανισµούς της ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης.
Η έµφαση στις διαδικασίες τυπικής νοµιµότητας δεν
είναι πάντοτε αντίστοιχη µε την προσπάθεια
παραγωγτής
υψηλής
ποιότητας
έργων
και
υπηρεσιών.
Αδυναµία
εξασφάλισης
των
αναγκαίων
προϋποθέσεων
(θεσµικών,
οργανωτικών,
στελέχωσης, κλπ.) για την πλήρη αξιοποίηση των
ΤΠΕ για την ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης.

Προβλήµατα
Καθυστερήσεις
στην
αντιµετώπιση
της
γραφειοκρατίας µέσα από αυτοµατοποιηµένες
διαδικασίες λόγω περιορισµών του νοµοθετικού
πλαισίου.
Έλλειψη οργάνωσης
Υπηρεσιών.

του

Τµήµατος

∆ιοικητικών

Οργανωτική αδυναµία και προβλήµατα κατανοµής
αρµοδιοτήτων του Γραφείο Προσωπικού.
Προβλήµατα επικοινωνίας µε τις εµπλεκόµενες
υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, ιδιαίτερα σε θέµατα
ερµηνείας κανόνων δικαίου.
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Θέµατα Εσωτερικής
Ανάπτυξης

∆υνατότητες και Ευκαιρίες

Προβλήµατα και Περιορισµοί

Ευκαιρίες

Περιορισµοί

Η συνεχής βελτίωση των συνεργασιών µεταξύ υπηρεσιών
του ∆ηµόσιου τοµέα.
Η εισαγωγή συστηµάτων ηλεκτρονικών συναλλαγών.
Η δυνατότητα αξιοποίησης των ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση και
∆ιοικητική Μεταρρύθµιση.
Η αξιοποίηση των αρχών του e-government για την
αναδιοργάνωση της εσωτερικής λειτουργίας των δηµόσιων
υπηρεσιών.

Το κανονιστικό πλαίσιο της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης που
χαρακτηρίζεται από σοβαρές δυσλειτουργίες λόγω
της πολυπλοκότητας των διαδικασιών, κυρίως σε ό,τι
αφορά στις συναλλαγές των δηµοσίων υπηρεσιών µε
τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
Η ύπαρξη ρυθµίσεων που το κόστος εφαρµογής τους
υπερβαίνει το δηµόσιο όφελος, οικονοµικό ή άλλο.
Η µη εφαρµογή καθηκοντολογίου και περιγραφών
εργασίας.

Εφαρµογή νέου ρυθµιστικού πλαισίου της διοικητικής δράσης
και της οργάνωσης των δηµόσιων υπηρεσιών.
Προώθηση δράσεων οργανωτικού και επιχειρησιακού
ανασχεδιασµού της κεντρικής, περιφερειακής διοίκησης και
της τοπικής αυτοδιοίκησης µέσω του ΕΠ «∆ιοικητική
Μεταρρύθµιση».

Ανθρ. ∆υναµικό /
Υλικοτεχνική Υποδοµή

Η λειτουργία της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης σύµφωνα µε τις αρχές
του e-government όπως καθορίζονται σε Ευρωπαϊκά κείµενα
όπως «DigitalAgenda 2020 – Ευρωπαϊκή κοινωνία της
πληροφορίας για την ανάπτυξη και την απασχόληση» κλπ.
∆υνατότητες

Προβλήµατα

Ικανοποιητικό µορφωτικό επίπεδο και εµπειρία των στελεχών
του Τµήµατος Οικονοµικών Υπηρεσιών.

Έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού στο Γραφείο
∆απανών.

Τακτική επιµόρφωση των
Οικονοµικών Υπηρεσιών.

Τµήµατος

Ανεπάρκεια χώρου για τα γραφεία του Τµήµατος
Οικονοµικών Υπηρεσιών.

Καλό επίπεδο του τεχνολογικού εξοπλισµού των Υπηρεσιών
Υποστήριξης.

Έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού των Τµηµάτων
∆ιοικητικών Υπηρεσιών, Οικονοµικών Υπηρεσιών και
ΚΕΠ.

στελεχών

του

Μη επαρκείς χώροι εργασίας για τα Τµήµατα
∆ιοικητικών Υπηρεσιών και Οικονοµικών Υπηρεσιών.
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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Θέµατα Εσωτερικής
Ανάπτυξης

∆υνατότητες και Ευκαιρίες

Προβλήµατα και Περιορισµοί

Ευκαιρίες

Περιορισµοί

Αύξηση των πόρων για εκπαίδευση και επιµόρφωση
στελεχών και αιρετών ιδιαίτερα κατά τη νέα προγραµµατική
περίοδο
Βελτίωση
της
υλικοτεχνικής
συγχρηµατοδούµενων έργων.

υποδοµής

µέσω

Η ορθή εφαρµογή του νέου ΟΕΥ θα συµβάλλει στην
αναδιάταξη των Τµηµάτων ∆ιοικητικών & Οικονοµικών
Υπηρεσιών και στη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας.
Σηµαντική προτεραιότητα του νέου ΕΣΠΑ, η βελτίωση της
διοικητικής ικανότητας της δηµόσιας διοίκησης.
Παροχή δυνατοτήτων κάλυψης των αναγκών στελέχωσης µε
σύγχρονες ειδικότητες διαµέσου του νέου κλαδολογίου.
Νέα προγράµµατα διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού και
στοχοθεσίας.
Ιδιαίτερη έµφαση των ευρωπαϊκών πολιτικών στην ανάπτυξη
του ανθρώπινου δυναµικού και την ενίσχυση της διοικητικής
ικανότητας.

Χρονοβόρες διαδικασίες προσλήψεων.
Η αναντιστοιχία µεταξύ της στελέχωσης των
υπηρεσιών και των πραγµατικών αναγκών τους, σε
ενδο-υπηρεσιακό και σε δι-υπηρεσιακό επίπεδο, ως
προς τα αριθµητικά µεγέθη, τα ουσιαστικά προσόντα,
και το χρονισµό των προσλήψεων, κ.λ.π.
Ύπαρξη
ρυθµίσεων
οι
οποίες
δεν
έχουν
προσαρµοσθεί προς τα σύγχρονα τεχνολογικά
δεδοµένα και τις νέες κοινωνικο-οικονοµικές
απαιτήσεις.
Η περιορισµένη, µέχρι σήµερα, αξιοποίηση των ΤΠΕ
σε σχέση µε την εσωτερική λειτουργία των
υπηρεσιών και τις συναλλαγές τους µε τους πολίτες
και τις επιχειρήσεις.
Αντιστάσεις στην εισαγωγή σύγχρονων ρυθµίσεων
στον τοµέα του ανθρώπινου δυναµικού.

Η εισαγωγή των Τεχνολογικών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, ως εργαλείο για την
υποστήριξη των διοικητικών και οργανωτικών αλλαγών.

Οικονοµικά (Έσοδα /

Η αξιοποίηση του νέου υπαλληλικού κώδικα για την εισαγωγή
σύγχρονων ρυθµίσεων στον τοµέα του ανθρώπινου
δυναµικού.
∆υνατότητες
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Προβλήµατα
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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Θέµατα Εσωτερικής
Ανάπτυξης
∆απάνες)

∆υνατότητες και Ευκαιρίες

Προβλήµατα και Περιορισµοί

Μείωση των λειτουργικών δαπανών.
Καλύτερη πολιτική διαχείρισης προσλήψεων
περιορισµό αύξησης του µισθολογικού κόστους.

για

τον

Αξιοποίηση των εφαρµογών της αναλυτικής λογιστικής στον
οικονοµικό προγραµµατισµό.

Περιορισµένοι πόροι για την κάλυψη επενδυτικών
δαπανών.
Αδυναµίες στον οικονοµικό προγραµµατισµό µε
συνέπεια σε ορισµένες περιπτώσεις την υπέρβαση
των πραγµατικών δυνατοτήτων του ∆ήµου.
Περιορισµένη δυνατότητα τεκµηρίωσης και τεχνικής,
επιστηµονικής επεξεργασίας προτάσεων προς
υποβολή
σε
Κοινοτικά
προγράµµατα
και
πρωτοβουλίες για την απόκτηση πρόσθετων πόρων.
Περιορισµοί

Ευκαιρίες
Η αξιοποίηση των ΤΠΕ για την αναβάθµιση των συστηµάτων
ελέγχου και οικονοµικής διαχείρισης των δηµόσιων
οργανισµών και υπηρεσιών.
∆υνατότητα
εξασφάλισης
χρηµατοδοτήσεων
από
προγράµµατα περιφερειακού ή εθνικού χαρακτήρα ή µε
απευθείας χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Ανελαστικές δαπάνες λειτουργίας.
Αυξανόµενη εξάρτηση των ΟΤΑ από εξωτερικές
ενισχύσεις.

ΑΔΑ: 66Ν1ΩΚ1-Κ37

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Θέµατα Εσωτερικής
∆υνατότητες και Ευκαιρίες
Προβλήµατα και Περιορισµοί
Ανάπτυξης
Λειτουργία
∆υνατότητες
Προβλήµατα
(∆ραστηριότητες &
Ικανοποιητική ανταπόκριση των παρεχόµενων υπηρεσιών
Μη τήρηση και παρακολούθηση αρχείων στατιστικών
∆ιαδικασίες)
από τα Τµήµατα Περιβάλλοντος, Κλιµατικής αλλαγής και
στοιχείων από τα επιµέρους τµήµατα Περιβάλλοντος,
Τοπικής οικονοµικής ανάπτυξης στις απαιτήσεις των
Κλιµατικής αλλαγής και Τοπικής οικονοµικής
∆ηµοτών.
ανάπτυξης.
Ικανοποιητικό επίπεδο τεχνικού εξοπλισµού και µέσων

Μη αποτελεσµατική λειτουργία στα Τµήµατα
Περιβάλλοντος, Κλιµατικής αλλαγής και Τοπικής
οικονοµικής
ανάπτυξης
λόγω
ανεπαρκούς
οργάνωσης της Υπηρεσίας.
Περιορισµοί

Ευκαιρίες
Αξιοποίηση
νέων
τεχνολογιών
για
βελτίωση
της
αποδοτικότητας και του επιπέδου του παραγόµενου έργου.
Προοπτική διεύρυνσης προγραµµάτων ανακύκλωσης.
Αυξανόµενη σηµασία του Τοµέα του Περιβαλλοντικού ως
αποτέλεσµα κυρίως του εντεινόµενου ρυθµού παραγωγής
Κοινοτικών και Εθνικών ρυθµιστικών παρεµβάσεων.
Οργάνωση / Συνεργασίες

Μη
ικανοποιητική
ποιότητα
παρεχόµενων
υπηρεσιών, λόγω έλλειψης προσωπικού στα
Τµήµατα Περιβάλλοντος, Κλιµατικής αλλαγής και
Τοπικής οικονοµικής ανάπτυξης.

∆υνατότητες
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Ύπαρξη σηµαντικών αναγκών σε αποτελεσµατικούς
µηχανισµούς ελέγχου εφαρµογής περιβαλλοντικής
νοµοθεσίας.
Αδυναµία
εξασφάλισης
των
αναγκαίων
προϋποθέσεων
(θεσµικών,
οργανωτικών,
στελέχωσης, κλπ.) για την πλήρη αξιοποίηση των
ΤΠΕ για την ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης.
Προβλήµατα

ΑΔΑ: 66Ν1ΩΚ1-Κ37

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Θέµατα Εσωτερικής
∆υνατότητες και Ευκαιρίες
Προβλήµατα και Περιορισµοί
Ανάπτυξης
Η εισαγωγή τεχνολογιών διαχείρισης στόλου και
αποτελεσµατικότητας αποκοµιδής µπορεί να συµβάλλει στη
βελτίωση των κοστολογίων και στη βελτίωση της
αποτελεσµατικότητας µε τη χρήση προγραµµάτων µέσω GIS
που θα προκύψει µετά την υλοποίηση του αντίστοιχου έργου
της Ψηφιακής Σύγκλισης.
∆υνατότητες συνεργασίας των Τµηµάτων Περιβάλλοντος,
Κλιµατικής Αλλαγής µε άλλα Τµήµατα σε θέµατα κοινού
ενδιαφέροντος (π.χ. Τµήµατα Τεχνικών Υπηρεσιών,
Οικονοµικής Ανάπτυξης).
Ευκαιρίες

Ανθρ. ∆υναµικό /

∆υσκολία συντονισµού του Τµήµατος Περιβάλλοντος
και Κλιµατικής Αλλαγής µε το Τµήµα Τεχνικών
Υπηρεσιών και ειδικότερα µε το
Γραφείο
Πολεοδοµίας.

Περιορισµοί

∆υνατότητες συνεργασίας µε όµορους ΟΤΑ για τη
δηµιουργία κοινών υπηρεσιών και την ανάληψη κοινών
δράσεων.

Προβληµατικός
συντονισµός
συναρµόδιων
διοικητικών δοµών στην ιεράρχηση και επιλογή
δράσεων και έργων περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.

∆υνατότητες συνεργασίας µε δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς
σε τοπικό ή υπερτοπικό επίπεδο µε δραστηριότητες
συναφείς µε τις δραστηριότητες του ΟΤΑ.
∆υνατότητες

Η έλλειψη περιβαλλοντικής ευαισθησίας και ευθύνης
µέρους των κατοίκων και των επιχειρήσεων
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Προβλήµατα
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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Θέµατα Εσωτερικής
∆υνατότητες και Ευκαιρίες
Προβλήµατα και Περιορισµοί
Ανάπτυξης
Υλικοτεχνική Υποδοµή
Ικανοποιητικός εξοπλισµός του Τµήµατος Περιβάλλοντος &
Έλλειψη στελέχωσης του Τµήµατος Περιβάλλοντος &
Κλιµατικής Αλλαγής.
Κλιµατικής Αλλαγής σε αριθµό και ειδικότητες.
Υψηλό επίπεδο συνεργασίας µεταξύ των στελεχών των
∆/νσεων των Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής.

Ελλείψεις σε πληροφοριακά συστήµατα.
Ελλείψεις υλικοτεχνικού εξοπλισµού.
Ανάγκη συστηµατικής συντήρησης του εξοπλισµού
και οχηµάτων.
Ανάγκη σύνδεσης συστήµατος χρέωσης του
Τµήµατος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης µε το
σύστηµα οικονοµικής διαχείρισης του ∆ήµου.
Ανάγκη
εκπαίδευσης
–
επιµόρφωσης
του
προσωπικού τωνς Τµηµάτων Περιβάλλοντος &
Κλιµατικής Αλλαγής.
Ανεπαρκείς χώροι στέγασης.
Περιορισµοί

Ευκαιρίες
Αύξηση των δυνατοτήτων επιµόρφωσης προσωπικού στην
νέα προγραµµατική περίοδο.
Η εφαρµογή του νέου ΟΕΥ θα συµβάλλει στην ορθή
οργάνωση των ∆/νσεων Περιβάλλοντος, καθώς και στη
βελτίωση της λειτουργίας και αποτελεσµατικότητάς της.
Σηµαντική προτεραιότητα του νέου ΕΣΠΑ, η βελτίωση της
διοικητικής ικανότητας της δηµόσιας διοίκησης.

Η αναντιστοιχία µεταξύ της στελέχωσης των
υπηρεσιών και των πραγµατικών αναγκών τους, σε
ενδο-υπηρεσιακό και σε δι-υπηρεσιακό επίπεδο, ως
προς τα αριθµητικά µεγέθη, τα ουσιαστικά προσόντα,
και το χρονισµό των προσλήψεων, κ.λ.π.
Ρυθµίσεις που δεν έχουν προσαρµοσθεί προς τα
σύγχρονα τεχνολογικά δεδοµένα και τις νέες
κοινωνικο-οικονοµικές απαιτήσεις.
Η περιορισµένη, µέχρι σήµερα, αξιοποίηση των ΤΠΕ
σε σχέση µε την εσωτερική λειτουργία των
υπηρεσιών και τις συναλλαγές τους µε τους πολίτες
και τις επιχειρήσεις.
Αντιστάσεις στην εισαγωγή σύγχρονων ρυθµίσεων
στον τοµέα του ανθρώπινου δυναµικού.
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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Θέµατα Εσωτερικής
∆υνατότητες και Ευκαιρίες
Προβλήµατα και Περιορισµοί
Ανάπτυξης
Οικονοµικά (Έσοδα /
∆υνατότητες
Προβλήµατα
∆απάνες)
Βελτίωση του ρυθµού είσπραξης ανταποδοτικών τελών
Περιορισµένες αυξήσεις ανταποδοτικών τελών µε
συνέπειες στη συνολική χρηµατοδότηση των
υπηρεσιών περιβάλλοντος και καθαριότητας.
Ευκαιρίες
Περιορισµοί
∆υνατότητα
εξασφάλισης
χρηµατοδοτήσεων
από
προγράµµατα περιφερειακού ή εθνικού χαρακτήρα ή µε
απευθείας χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αυξανόµενη εξάρτηση των ΟΤΑ από εξωτερικές
ενισχύσεις.

Περιορισµένη
αξιοποίηση
των
εθνικών
και
ευρωπαϊκών κονδυλίων.
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Θέµατα Εσωτερικής
∆υνατότητες και Ευκαιρίες
Προβλήµατα και Περιορισµοί
Ανάπτυξης
Λειτουργία
∆υνατότητες
Προβλήµατα
(∆ραστηριότητες &
Σχετικά ικανοποιητική ποιότητα παρεχόµενων υπηρεσιών
Πρόβληµα επικάλυψης λειτουργιών των ΚΑΠΗ και
∆ιαδικασίες)
προς τους ∆ηµότες.
του Βοήθεια στο Σπίτι.
Μη ικανοποιητική εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ.
Ανάγκη καλύτερης οργάνωσης των παρεχόµενων
υπηρεσιών κοινωνικής πολιτικής σε επιχειρησιακό
επίπεδο.
Περιορισµοί

Ευκαιρίες
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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Θέµατα Εσωτερικής
∆υνατότητες και Ευκαιρίες
Προβλήµατα και Περιορισµοί
Ανάπτυξης
Εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων διοίκησης για την
αποτελεσµατικότερα και αποδοτικότερη παροχή υπηρεσιών.
Η κατεύθυνση εξορθολογισµού των υφιστάµενων διοικητικών
δοµών, µε γνώµονα την καταπολέµηση της γραφειοκρατίας,
την απλούστευση και επιτάχυνση των διοικητικών
διαδικασιών και την εν γένει αναδιοργάνωση των υπηρεσιών
του δηµόσιου τοµέα, της περιφερειακής διοίκησης και της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης που εµπεριέχεται στη στρατηγική για
τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση στο πλαίσιο της ∆΄προγραµµατικής
περιόδου.

Οργάνωση / Συνεργασίες

Η αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη διεύρυνση των υπηρεσιών
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την καθιέρωση των
ψηφιακών συναλλαγών.
∆υνατότητες

Προβλήµατα

∆υνατότητες συνεργασίας µε γειτονικούς ΟΤΑ.
Ευκαιρίες

Ανάγκη συνεργασίας µε Υπηρεσίες του ∆ήµου.
Περιορισµοί

Οι προβλέψεις των σχετικών άρθρων του Καλλικράτη για τα
Νοµικά Πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των ΟΤΑ που µπορούν
να συµβάλλουν στον εκσυγχρονισµό και εξορθολογισµό της
λειτουργίας τους.

Το κανονιστικό πλαίσιο της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης που
χαρακτηρίζεται από σοβαρές δυσλειτουργίες λόγω
της πολυπλοκότητας των διαδικασιών, κυρίως σε
ό,τι αφορά στις συναλλαγές των δηµοσίων
υπηρεσιών µε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Η συνεχής βελτίωση των συνεργασιών µεταξύ υπηρεσιών του
∆ηµόσιου τοµέα (Σύζευξις ΙΙ).
Η εισαγωγή συστηµάτων ηλεκτρονικών συναλλαγών.
Η αξιοποίηση των αρχών του e-government για την
αναδιοργάνωση της εσωτερικής λειτουργίας των δηµόσιων
υπηρεσιών.
Ανθρ. ∆υναµικό /

Αδυναµία
εξασφάλισης
των
αναγκαίων
προϋποθέσεων
(θεσµικών,
οργανωτικών,
στελέχωσης, κλπ.) για την πλήρη αξιοποίηση των
ΤΠΕ για την ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης.

∆υνατότητες
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Η ύπαρξη ρυθµίσεων που το κόστος εφαρµογής
τους υπερβαίνει το δηµόσιο όφελος, οικονοµικό ή
άλλο.
Η απουσία οργάνωσης σε θέσεις εργασίας,
καθηκοντολογίου και περιγραφών εργασίας για τους
οργανισµούς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.
Προβλήµατα
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Θέµατα Εσωτερικής
∆υνατότητες και Ευκαιρίες
Προβλήµατα και Περιορισµοί
Ανάπτυξης
Υλικοτεχνική Υποδοµή
Επαρκώς καταρτισµένο προσωπικό.
Έλλειψη τεχνικής κατάρτισης των στελεχών
Έλλειψη στελεχών σε αριθµό και εξειδικεύσεις σε
όλα σχεδόν τα Τµήµατα των Υπηρεσιών Κοινωνικής
Προστασίας, παδείας & πολιτισµού.
Ανάγκη βελτίωσης των κτιριακών υποδοµών.
Ανάγκη µηχανογράφησης.
Ανεπαρκής υλικοτεχνικός εξοπλισµός.
Περιορισµοί

Ευκαιρίες
Βελτίωση
της
υλικοτεχνικής
συγχρηµατοδούµενων έργων.

υποδοµής

µέσω

Νέα προγράµµατα διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού και
στοχοθεσίας.
Ιδιαίτερη έµφαση των ευρωπαϊκών πολιτικών στην ανάπτυξη
του ανθρώπινου δυναµικού και την ενίσχυση της διοικητικής
ικανότητας.
Η εισαγωγή των Τεχνολογικών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, ως εργαλείο για την
υποστήριξη των διοικητικών και οργανωτικών αλλαγών.

Οικονοµικά (Έσοδα /
∆απάνες)

∆υνατότητες

Ευκαιρίες

Χρονοβόρες διαδικασίες προσλήψεων.
Η αναντιστοιχία µεταξύ της στελέχωσης των
υπηρεσιών και των πραγµατικών αναγκών τους, ως
προς τα αριθµητικά µεγέθη, τα ουσιαστικά
προσόντα, και το χρονισµό των προσλήψεων, κ.λ.π.
Ύπαρξη απαρχαιωµένων ρυθµίσεων οι οποίες δεν
έχουν προσαρµοσθεί προς τα σύγχρονα τεχνολογικά
δεδοµένα και τις νέες κοινωνικο-οικονοµικές
απαιτήσεις.
Η περιορισµένη, µέχρι σήµερα, αξιοποίηση των ΤΠΕ
σε σχέση µε την εσωτερική λειτουργία των
υπηρεσιών και τις συναλλαγές τους µε τους πολίτες
και τις επιχειρήσεις.
Προβλήµατα

Περιορισµοί
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Θέµατα Εσωτερικής
∆υνατότητες και Ευκαιρίες
Προβλήµατα και Περιορισµοί
Ανάπτυξης
∆υνατότητα
εξασφάλισης
χρηµατοδοτήσεων
από
προγράµµατα περιφερειακού ή εθνικού χαρακτήρα ή µε
απευθείας χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μείωση κόστους λειτουργίας λόγω της γενίκευσης της χρήσης
δικτυακών εφαρµογών.
Θέµατα Εσωτερικής
Ανάπτυξης
Λειτουργία
(∆ραστηριότητες &
∆ιαδικασίες)

Περικοπές υφιστάµενων επιχορηγήσεων των δοµών
των ΟΤΑ από κεντρικούς φορείς ή καθυστερήσεις
στη ροή των επιχορηγήσεων.

∆υνατότητες και Ευκαιρίες

Προβλήµατα και Περιορισµοί

∆υνατότητες

Προβλήµατα

Ικανοποιητική ανταπόκριση των παρεχόµενων υπηρεσιών
Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης στις απαιτήσεις των
∆ηµοτών.

Μη τήρηση και παρακολούθηση αρχείων στατιστικών
στοιχείων από τα επιµέρους τµήµατα των
Υπηρεσιών.

Ικανοποιητικό επίπεδο τεχνικού εξοπλισµού και µέσων

Μη
ικανοποιητική
ποιότητα
παρεχόµενων
υπηρεσιών, λόγω έλλειψης προσωπικού στο Τµήµα
Τουρισµού.

Ευκαιρίες

Περιορισµοί

Αξιοποίηση
νέων
τεχνολογιών
για
βελτίωση
της
αποδοτικότητας και του επιπέδου του παραγόµενου έργου.
Προοπτική διεύρυνσης προγραµµάτων ανακύκλωσης.
Υψηλής προτεραιότητας η αποτελεσµατικότητα του Γραφείου
Απασχόλησης και Τουρισµού.

Οργάνωση / Συνεργασίες

Μη αξιοποίηση των εθνικών και ευρωπαϊκών
κονδυλίων

∆υνατότητες
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Ύπαρξη σηµαντικών αναγκών σε αποτελεσµατικούς
µηχανισµούς
ελέγχου
εφαρµογής
νοµοθεσίας
εµπορικών δραστηριοτήτων.
Αδυναµία
εξασφάλισης
των
αναγκαίων
προϋποθέσεων
(θεσµικών,
οργανωτικών,
στελέχωσης, κλπ.) για την πλήρη αξιοποίηση των
ΤΠΕ για την ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης.
Προβλήµατα
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Θέµατα Εσωτερικής
∆υνατότητες και Ευκαιρίες
Προβλήµατα και Περιορισµοί
Ανάπτυξης
Η
εισαγωγή
τεχνολογιών
διαχείρισης
και
αποτελεσµατικότητας µπορεί να συµβάλλει στη βελτίωση της
αποτελεσµατικότητας.
∆υνατότητες συνεργασίας των Υπηρεσιών Τοπικής
οικονοµικής Ανάπτυξης µε τα υπόλοιπα τµήµατα σε θέµατα
κοινού ενδιαφέροντος.
Ευκαιρίες

Ανθρ. ∆υναµικό /
Υλικοτεχνική Υποδοµή

∆υσκολία συντονισµού των νέων Υπηρεσιών Τοπικής
και Οικονοµικής Ανάπτυξης µε τις Επιτελικές
Υπηρεσίες.

Περιορισµοί

∆υνατότητες συνεργασίας µε όµορους ΟΤΑ για τη
δηµιουργία κοινών υπηρεσιών και την ανάληψη κοινών
δράσεων.

Προβληµατικός
συντονισµός
συναρµόδιων
διοικητικών δοµών στην ιεράρχηση και επιλογή
δράσεων και έργων τουριστικού ενδιαφέροντος.

∆υνατότητες συνεργασίας µε δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς
σε τοπικό ή υπερτοπικό επίπεδο µε δραστηριότητες
συναφείς µε τις δραστηριότητες του ΟΤΑ.
∆υνατότητες

Η έλλειψη επενδυτικής κουλτούρας µέρους των
κατοίκων και των επιχειρήσεων

Ικανοποιητικός εξοπλισµός των Υπηρεσιών.

Έλλειψη στελέχωσης των Υπηρεσιών Τοπικής
οικονοµικής Ανάπτυξης σε αριθµό και ειδικότητες.

Υψηλό επίπεδο συνεργασίας µεταξύ των στελεχών των
Υπηρεσιών.

Προβλήµατα

Ελλείψεις σε πληροφοριακά συστήµατα.
Ελλείψεις υλικοτεχνικού εξοπλισµού.
Ανάγκη
εκπαίδευσης
–
επιµόρφωσης
προσωπικού των Υπηρεσιών.
Περιορισµοί

Ευκαιρίες
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του
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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Θέµατα Εσωτερικής
∆υνατότητες και Ευκαιρίες
Προβλήµατα και Περιορισµοί
Ανάπτυξης
Αύξηση των δυνατοτήτων επιµόρφωσης προσωπικού στην
νέα προγραµµατική περίοδο.
Η εφαρµογή του νέου ΟΕΥ θα συµβάλλει στην ορθή
οργάνωση των Υπηρεσιών, καθώς και στη βελτίωση της
λειτουργίας και αποτελεσµατικότητάς της.
Σηµαντική προτεραιότητα του νέου ΕΣΠΑ, η βελτίωση της
διοικητικής ικανότητας της δηµόσιας διοίκησης.

Η αναντιστοιχία µεταξύ της στελέχωσης των
υπηρεσιών και των πραγµατικών αναγκών τους, σε
ενδο-υπηρεσιακό και σε δι-υπηρεσιακό επίπεδο, ως
προς τα αριθµητικά µεγέθη, τα ουσιαστικά προσόντα,
και το χρονισµό των προσλήψεων, κ.λ.π.
Ρυθµίσεις που δεν έχουν προσαρµοσθεί προς τα
σύγχρονα τεχνολογικά δεδοµένα και τις νέες
κοινωνικο-οικονοµικές απαιτήσεις.
Η περιορισµένη, µέχρι σήµερα, αξιοποίηση των ΤΠΕ
σε σχέση µε την εσωτερική λειτουργία των
υπηρεσιών και τις συναλλαγές τους µε τους πολίτες
και τις επιχειρήσεις.

Οικονοµικά (Έσοδα /
∆απάνες)

Αντιστάσεις στην εισαγωγή σύγχρονων ρυθµίσεων
στον τοµέα του ανθρώπινου δυναµικού.
Προβλήµατα

∆υνατότητες
Βελτίωση των διαδικασιών ελέγχου – επιβολής προστίµων.

Ευκαιρίες
∆υνατότητα
εξασφάλισης
χρηµατοδοτήσεων
από
προγράµµατα περιφερειακού ή εθνικού χαρακτήρα ή µε
απευθείας χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Περιορισµένες δυνατότητες επιβολής προστίµων µε
συνέπειες στη συνολική χρηµατοδότηση των
υπηρεσιών.
Περιορισµοί
Αυξανόµενη εξάρτηση των ΟΤΑ από εξωτερικές
ενισχύσεις.
Περιορισµένη
αξιοποίηση
ευρωπαϊκών κονδυλίων.

των

εθνικών

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Θέµατα Εσωτερικής
Ανάπτυξης
Λειτουργία

∆υνατότητες και Ευκαιρίες

Προβλήµατα και Περιορισµοί

∆υνατότητες

Προβλήµατα
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και
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Θέµατα Εσωτερικής
Ανάπτυξης
(∆ραστηριότητες &
∆ιαδικασίες)

∆υνατότητες και Ευκαιρίες

Προβλήµατα και Περιορισµοί

Καλά οργανωµένα τα Γραφεία ∆ιοικητικών θεµάτων και
εξυπηρέτησης του Πολίτη και σωστή λειτουργία των βασικών
λειτουργιών.
Σχετικά καλή και επαρκής ποιότητα
Γραφείων ΚΕΠ προς τους ∆ηµότες.

υπηρεσιών

των

Σχετικά επαρκής τυποποίηση των διαδικασιών και αυστηρή
τήρηση της οικονοµικής διαχείρισης από το Γραφείο
Οικονοµικών Θεµάτων.

Μεγάλος φόρτος εργασίας για γραφειοκρατικές εργασίες.
Απουσία διαδικασιών που θα συµβάλλουν στον καλύτερο
προγραµµατισµό, παρακολούθηση και αξιολόγηση της
λειτουργίας των Γραφείων.
Οριακά ικανοποιητική ποιότητα
υπηρεσιών των Γραφείων.

των

παρεχόµενων

Μερική και αποσπασµατική αντιµετώπιση των καθηµερινών
προβληµάτων που ανακύπτουν στο γραφείο ∆ιοικητικών
Θεµάτων.
Απουσία συστήµατος στοχοθεσίας και σύνδεσής του µε την
καθηµερινή
δραστηριότητα
των
Αποκεντρωµένων
Υπηρεσιών.
Αναποτελεσµατική
παροχή
Αποκεντρωµένων
Υπηρεσιών,
εξειδικευµένων στελεχών.

Ευκαιρίες

Περιορισµοί
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υπηρεσιών
των
λόγω
έλλειψης
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Θέµατα Εσωτερικής
Ανάπτυξης

∆υνατότητες και Ευκαιρίες
Αξιοποίηση
δυνατοτήτων
χρηµατοδότησης
έργων
αναδιοργάνωσης µέσω των προγραµµάτων Ψηφιακής
Σύγκλισης και ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης.
∆υνατότητες παροχής νέων υπηρεσιών προς τους δηµότες.
Εφαρµογή συστήµατος ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας το οποίο
µπορεί να συµβάλλει στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών
για την αποτελεσµατικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία
των Υπηρεσιών.
Κατεύθυνση εξορθολογισµού των υφιστάµενων διοικητικών
δοµών, µε γνώµονα την καταπολέµηση της γραφειοκρατίας,
την απλούστευση και επιτάχυνση των διοικητικών
διαδικασιών και την εν γένει αναδιοργάνωση των υπηρεσιών
του δηµόσιου τοµέα, της περιφερειακής διοίκησης και της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης που εµπεριέχεται στη στρατηγική για
τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση στο πλαίσιο της ∆΄προγραµµατικής
περιόδου.

Οργάνωση / Συνεργασίες

Αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη διεύρυνση των υπηρεσιών
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την καθιέρωση των
ψηφιακών συναλλαγών.
∆υνατότητες
Σαφής κατανοµή αρµοδιοτήτων των στελεχών των Γραφείων.

Προβλήµατα και Περιορισµοί
Προβλήµατα ολοκλήρωσης
ηλεκτρονικής διοίκησης.

θεσµικού

πλαισίου

Αδυναµίες στοχοθεσίας, παρακολούθησης και
µέτρησης των αποτελεσµάτων και αξιολόγησης της
απόδοσης και της ποιότητας των παρεχόµενων
υπηρεσιών από τους οργανισµούς της ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης.
Η έµφαση στις διαδικασίες τυπικής νοµιµότητας δεν
είναι πάντοτε αντίστοιχη µε την προσπάθεια
παραγωγτής
υψηλής
ποιότητας
έργων
και
υπηρεσιών..
Αδυναµία
εξασφάλισης
των
αναγκαίων
προϋποθέσεων
(θεσµικών,
οργανωτικών,
στελέχωσης, κλπ.) για την πλήρη αξιοποίηση των
ΤΠΕ για την ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης.

Προβλήµατα
Καθυστερήσεις
στην
αντιµετώπιση
της
γραφειοκρατίας µέσα από αυτοµατοποιηµένες
διαδικασίες λόγω περιορισµών του νοµοθετικού
πλαισίου.
Προβλήµατα επικοινωνίας µε τις εµπλεκόµενες
υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, ιδιαίτερα σε θέµατα
ερµηνείας κανόνων δικαίου.
Περιορισµοί

Ευκαιρίες
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Θέµατα Εσωτερικής
Ανάπτυξης

∆υνατότητες και Ευκαιρίες
Η συνεχής βελτίωση των συνεργασιών µεταξύ υπηρεσιών
του ∆ηµόσιου τοµέα.
Η εισαγωγή συστηµάτων ηλεκτρονικών συναλλαγών.
Η δυνατότητα αξιοποίησης των ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση και
∆ιοικητική Μεταρρύθµιση.
Η αξιοποίηση των αρχών του e-government για την
αναδιοργάνωση της εσωτερικής λειτουργίας των δηµόσιων
υπηρεσιών.

Προβλήµατα και Περιορισµοί
Το κανονιστικό πλαίσιο της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης που
χαρακτηρίζεται από σοβαρές δυσλειτουργίες λόγω
της πολυπλοκότητας των διαδικασιών, κυρίως σε ό,τι
αφορά στις συναλλαγές των δηµοσίων υπηρεσιών µε
τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
Η ύπαρξη ρυθµίσεων που το κόστος εφαρµογής τους
υπερβαίνει το δηµόσιο όφελος, οικονοµικό ή άλλο.
Η απουσία οργάνωσης σε θέσεις εργασίας,
καθηκοντολογίου και περιγραφών εργασίας.

Εφαρµογή νέου ρυθµιστικού πλαισίου της διοικητικής δράσης
και της οργάνωσης των δηµόσιων υπηρεσιών.
Προώθηση δράσεων οργανωτικού και επιχειρησιακού
ανασχεδιασµού της κεντρικής, περιφερειακής διοίκησης και
της τοπικής αυτοδιοίκησης µέσω του ΕΠ «∆ιοικητική
Μεταρρύθµιση».

Ανθρ. ∆υναµικό /
Υλικοτεχνική Υποδοµή

Η λειτουργία της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης σύµφωνα µε τις αρχές
του e-government όπως καθορίζονται σε Ευρωπαϊκά κείµενα
όπως «DigitalAgenda 2020 – Ευρωπαϊκή κοινωνία της
πληροφορίας για την ανάπτυξη και την απασχόληση» κλπ.
∆υνατότητες
Οριακά ικανοποιητικό µορφωτικό επίπεδο και εµπειρία των
στελεχών των Γραφείων.

Προβλήµατα
Έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού στο Γραφείο
Οικονοµικών Θεµάτων.

Τακτική επιµόρφωση των στελεχών των Γραφείων.
Καλό επίπεδο του τεχνολογικού εξοπλισµού των Γραφείων.
Ευκαιρίες
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Θέµατα Εσωτερικής
Ανάπτυξης

∆υνατότητες και Ευκαιρίες

Προβλήµατα και Περιορισµοί

Αύξηση των πόρων για εκπαίδευση και επιµόρφωση
στελεχών και αιρετών ιδιαίτερα κατά τη νέα προγραµµατική
περίοδο
Βελτίωση
της
υλικοτεχνικής
συγχρηµατοδούµενων έργων.

υποδοµής

µέσω

Η ορθή εφαρµογή του νέου ΟΕΥ θα συµβάλλει στην
αναδιάταξη των ∆/νσεων ∆ιοικητικών & Οικονοµικών
Υπηρεσιών και στη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας.
Σηµαντική προτεραιότητα του νέου ΕΣΠΑ, η βελτίωση της
διοικητικής ικανότητας της δηµόσιας διοίκησης.
Παροχή δυνατοτήτων κάλυψης των αναγκών στελέχωσης µε
σύγχρονες ειδικότητες διαµέσου του νέου κλαδολογίου.
Νέα προγράµµατα διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού και
στοχοθεσίας.
Ιδιαίτερη έµφαση των ευρωπαϊκών πολιτικών στην ανάπτυξη
του ανθρώπινου δυναµικού και την ενίσχυση της διοικητικής
ικανότητας.

Χρονοβόρες διαδικασίες προσλήψεων.
Η αναντιστοιχία µεταξύ της στελέχωσης των
υπηρεσιών και των πραγµατικών αναγκών τους, σε
ενδο-υπηρεσιακό και σε δι-υπηρεσιακό επίπεδο, ως
προς τα αριθµητικά µεγέθη, τα ουσιαστικά προσόντα,
και το χρονισµό των προσλήψεων, κ.λ.π.
Ύπαρξη
ρυθµίσεων
οι
οποίες
δεν
έχουν
προσαρµοσθεί προς τα σύγχρονα τεχνολογικά
δεδοµένα και τις νέες κοινωνικο-οικονοµικές
απαιτήσεις.
Η περιορισµένη, µέχρι σήµερα, αξιοποίηση των ΤΠΕ
σε σχέση µε την εσωτερική λειτουργία των
υπηρεσιών και τις συναλλαγές τους µε τους πολίτες
και τις επιχειρήσεις.
Αντιστάσεις στην εισαγωγή σύγχρονων ρυθµίσεων
στον τοµέα του ανθρώπινου δυναµικού.

Η εισαγωγή των Τεχνολογικών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, ως εργαλείο για την
υποστήριξη των διοικητικών και οργανωτικών αλλαγών.

Οικονοµικά (Έσοδα /

Η αξιοποίηση του νέου υπαλληλικού κώδικα για την εισαγωγή
σύγχρονων ρυθµίσεων στον τοµέα του ανθρώπινου
δυναµικού.
∆υνατότητες
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Θέµατα Εσωτερικής
Ανάπτυξης
∆απάνες)

∆υνατότητες και Ευκαιρίες
Καλύτερη πολιτική διαχείρισης προσλήψεων
περιορισµό αύξησης του µισθολογικού κόστους.

Προβλήµατα και Περιορισµοί
για

τον

Περιορισµένοι πόροι για την κάλυψη επενδυτικών
δαπανών.

Αξιοποίηση των εφαρµογών της αναλυτικής λογιστικής στον
οικονοµικό προγραµµατισµό.

Αδυναµίες στον οικονοµικό προγραµµατισµό µε
συνέπεια σε ορισµένες περιπτώσεις την υπέρβαση
των πραγµατικών δυνατοτήτων του ∆ήµου.
Περιορισµένη δυνατότητα τεκµηρίωσης και τεχνικής,
επιστηµονικής επεξεργασίας προτάσεων προς
υποβολή
σε
Κοινοτικά
προγράµµατα
και
πρωτοβουλίες για την απόκτηση πρόσθετων πόρων.
Περιορισµοί

Ευκαιρίες
Μείωση κόστους λειτουργίας λόγω της γενίκευσης της
χρήσης διαδικτυακών εφαρµογών.
Η αξιοποίηση των ΤΠΕ για την αναβάθµιση των συστηµάτων
ελέγχου και οικονοµικής διαχείρισης των δηµόσιων
οργανισµών και υπηρεσιών.
∆υνατότητα
εξασφάλισης
χρηµατοδοτήσεων
από
προγράµµατα περιφερειακού ή εθνικού χαρακτήρα ή µε
απευθείας χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Ανελαστικές δαπάνες λειτουργίας.
Αυξανόµενη εξάρτηση των ΟΤΑ από εξωτερικές
ενισχύσεις.
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Θέµατα Εσωτερικής
∆υνατότητες και Ευκαιρίες
Προβλήµατα και Περιορισµοί
Ανάπτυξης
Λειτουργία
∆υνατότητες
Προβλήµατα
(∆ραστηριότητες &
Μεγάλος φόρτος εργασίας για γραφειοκρατικές εργασίες.
Οριακά καλά οργανωµένες οι υπηρεσίες υπαγόµενες
∆ιαδικασίες)
απευθείας στο ∆ήµαρχο και σωστή λειτουργία των βασικών
Απουσία διαδικασιών που θα συµβάλλουν στον καλύτερο
λειτουργιών.
προγραµµατισµό, παρακολούθηση και αξιολόγηση της
Σχετικά καλή και επαρκής ποιότητα υπηρεσιών των προς
τους ∆ηµότες.
Σχετικά επαρκής τυποποίηση των διαδικασιών.

λειτουργίας των Υπηρεσιών.
Οριακά ικανοποιητική
υπηρεσιών.

ποιότητα

των

παρεχόµενων

Μερική και αποσπασµατική αντιµετώπιση των καθηµερινών
προβληµάτων που ανακύπτουν στις Υπηρεσίες.
Απουσία συστήµατος στοχοθεσίας και σύνδεσής του µε την
καθηµερινή δραστηριότητα.
Αναποτελεσµατική παροχή υπηρεσιών, λόγω έλλειψης
εξειδικευµένων στελεχών.

Ευκαιρίες

Περιορισµοί
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Θέµατα Εσωτερικής
∆υνατότητες και Ευκαιρίες
Προβλήµατα και Περιορισµοί
Ανάπτυξης
Αξιοποίηση
δυνατοτήτων
χρηµατοδότησης
έργων
αναδιοργάνωσης µέσω των προγραµµάτων Ψηφιακής
Σύγκλισης και ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης.
∆υνατότητες παροχής νέων υπηρεσιών προς τους δηµότες.
Εφαρµογή συστήµατος ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας το οποίο
µπορεί να συµβάλλει στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών
για την αποτελεσµατικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία
των Υπηρεσιών.
Κατεύθυνση εξορθολογισµού των υφιστάµενων διοικητικών
δοµών, µε γνώµονα την καταπολέµηση της γραφειοκρατίας,
την απλούστευση και επιτάχυνση των διοικητικών
διαδικασιών και την εν γένει αναδιοργάνωση των υπηρεσιών
του δηµόσιου τοµέα, της περιφερειακής διοίκησης και της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης που εµπεριέχεται στη στρατηγική για
τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση στο πλαίσιο της ∆΄προγραµµατικής
περιόδου.

Οργάνωση / Συνεργασίες

Αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη διεύρυνση των υπηρεσιών
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την καθιέρωση των
ψηφιακών συναλλαγών.
∆υνατότητες
Σαφής κατανοµή αρµοδιοτήτων των στελεχών των Γραφείων.

Προβλήµατα ολοκλήρωσης
ηλεκτρονικής διοίκησης.

θεσµικού

πλαισίου

Αδυναµίες στοχοθεσίας, παρακολούθησης και
µέτρησης των αποτελεσµάτων και αξιολόγησης της
απόδοσης και της ποιότητας των παρεχόµενων
υπηρεσιών από τους οργανισµούς της ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης.
Η έµφαση στις διαδικασίες τυπικής νοµιµότητας δεν
είναι πάντοτε αντίστοιχη µε την προσπάθεια
παραγωγτής
υψηλής
ποιότητας
έργων
και
υπηρεσιών..
Αδυναµία
εξασφάλισης
των
αναγκαίων
προϋποθέσεων
(θεσµικών,
οργανωτικών,
στελέχωσης, κλπ.) για την πλήρη αξιοποίηση των
ΤΠΕ για την ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης.

Προβλήµατα
Καθυστερήσεις
στην
αντιµετώπιση
της
γραφειοκρατίας µέσα από αυτοµατοποιηµένες
διαδικασίες λόγω περιορισµών του νοµοθετικού
πλαισίου.
Προβλήµατα επικοινωνίας µε τις εµπλεκόµενες
υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, ιδιαίτερα σε θέµατα
ερµηνείας κανόνων δικαίου.
Περιορισµοί

Ευκαιρίες
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Θέµατα Εσωτερικής
∆υνατότητες και Ευκαιρίες
Προβλήµατα και Περιορισµοί
Ανάπτυξης
Η συνεχής βελτίωση των συνεργασιών µεταξύ υπηρεσιών
του ∆ηµόσιου τοµέα.
Η εισαγωγή συστηµάτων ηλεκτρονικών συναλλαγών.
Η δυνατότητα αξιοποίησης των ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση και
∆ιοικητική Μεταρρύθµιση.
Η αξιοποίηση των αρχών του e-government για την
αναδιοργάνωση της εσωτερικής λειτουργίας των δηµόσιων
υπηρεσιών.

Το κανονιστικό πλαίσιο της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης που
χαρακτηρίζεται από σοβαρές δυσλειτουργίες λόγω
της πολυπλοκότητας των διαδικασιών, κυρίως σε ό,τι
αφορά στις συναλλαγές των δηµοσίων υπηρεσιών µε
τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
Η ύπαρξη ρυθµίσεων που το κόστος εφαρµογής τους
υπερβαίνει το δηµόσιο όφελος, οικονοµικό ή άλλο.
Η απουσία οργάνωσης σε θέσεις εργασίας,
καθηκοντολογίου και περιγραφών εργασίας.

Εφαρµογή νέου ρυθµιστικού πλαισίου της διοικητικής δράσης
και της οργάνωσης των δηµόσιων υπηρεσιών.
Προώθηση δράσεων οργανωτικού και επιχειρησιακού
ανασχεδιασµού της κεντρικής, περιφερειακής διοίκησης και
της τοπικής αυτοδιοίκησης µέσω του ΕΠ «∆ιοικητική
Μεταρρύθµιση».

Ανθρ. ∆υναµικό /
Υλικοτεχνική Υποδοµή

Η λειτουργία της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης σύµφωνα µε τις αρχές
του e-government όπως καθορίζονται σε Ευρωπαϊκά κείµενα
όπως «DigitalAgenda 2020 – Ευρωπαϊκή κοινωνία της
πληροφορίας για την ανάπτυξη και την απασχόληση» κλπ.
∆υνατότητες
Οριακά ικανοποιητικό µορφωτικό επίπεδο και εµπειρία των
στελεχών των Υπηρεσιών.

Προβλήµατα
Μη ενεργοποίηση του
∆ηµοτικής Αστυνοµίας.

Αυτοτελούς Τµήµατος της

Τακτική επιµόρφωση των στελεχών των Υπηρεσιών.
Καλό επίπεδο του τεχνολογικού εξοπλισµού των Υπηρεσιών.
Ευκαιρίες
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Θέµατα Εσωτερικής
∆υνατότητες και Ευκαιρίες
Προβλήµατα και Περιορισµοί
Ανάπτυξης
Αύξηση των πόρων για εκπαίδευση και επιµόρφωση
στελεχών και αιρετών ιδιαίτερα κατά τη νέα προγραµµατική
περίοδο
Βελτίωση
της
υλικοτεχνικής
συγχρηµατοδούµενων έργων.

υποδοµής

µέσω

Η ορθή εφαρµογή του νέου ΟΕΥ θα συµβάλλει στην
αναδιάταξη των Υπηρεσιών και στη βελτίωση της
αποτελεσµατικότητας.
Σηµαντική προτεραιότητα του νέου ΕΣΠΑ, η βελτίωση της
διοικητικής ικανότητας της δηµόσιας διοίκησης.
Παροχή δυνατοτήτων κάλυψης των αναγκών στελέχωσης µε
σύγχρονες ειδικότητες διαµέσου του νέου κλαδολογίου.
Νέα προγράµµατα διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού και
στοχοθεσίας.
Ιδιαίτερη έµφαση των ευρωπαϊκών πολιτικών στην ανάπτυξη
του ανθρώπινου δυναµικού και την ενίσχυση της διοικητικής
ικανότητας.

Οικονοµικά (Έσοδα /

Η εισαγωγή των Τεχνολογικών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, ως εργαλείο για την
υποστήριξη των διοικητικών και οργανωτικών αλλαγών.
∆υνατότητες
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Χρονοβόρες διαδικασίες προσλήψεων.
Η αναντιστοιχία µεταξύ της στελέχωσης των
υπηρεσιών και των πραγµατικών αναγκών τους, σε
ενδο-υπηρεσιακό και σε δι-υπηρεσιακό επίπεδο, ως
προς τα αριθµητικά µεγέθη, τα ουσιαστικά προσόντα,
και το χρονισµό των προσλήψεων, κ.λ.π.
Ύπαρξη
ρυθµίσεων
οι
οποίες
δεν
έχουν
προσαρµοσθεί προς τα σύγχρονα τεχνολογικά
δεδοµένα και τις νέες κοινωνικο-οικονοµικές
απαιτήσεις.
Η περιορισµένη, µέχρι σήµερα, αξιοποίηση των ΤΠΕ
σε σχέση µε την εσωτερική λειτουργία των
υπηρεσιών και τις συναλλαγές τους µε τους πολίτες
και τις επιχειρήσεις.
Αντιστάσεις στην εισαγωγή σύγχρονων ρυθµίσεων
στον τοµέα του ανθρώπινου δυναµικού.

Προβλήµατα
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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΟ
Θέµατα Εσωτερικής
∆υνατότητες και Ευκαιρίες
Προβλήµατα και Περιορισµοί
Ανάπτυξης
∆απάνες)
Καλύτερη πολιτική διαχείρισης προσλήψεων για τον
Περιορισµένοι πόροι για την κάλυψη επενδυτικών
περιορισµό αύξησης του µισθολογικού κόστους.
δαπανών.
Αξιοποίηση των εφαρµογών της αναλυτικής λογιστικής στον
οικονοµικό προγραµµατισµό.

Αδυναµίες στον οικονοµικό προγραµµατισµό µε
συνέπεια σε ορισµένες περιπτώσεις την υπέρβαση
των πραγµατικών δυνατοτήτων του ∆ήµου.
Περιορισµένη δυνατότητα τεκµηρίωσης και τεχνικής,
επιστηµονικής επεξεργασίας προτάσεων προς
υποβολή
σε
Κοινοτικά
προγράµµατα
και
πρωτοβουλίες για την απόκτηση πρόσθετων πόρων.
Περιορισµοί

Ευκαιρίες
Μείωση κόστους λειτουργίας λόγω της γενίκευσης της
χρήσης δικτυακών εφαρµογών.
Η αξιοποίηση των ΤΠΕ για την αναβάθµιση των συστηµάτων
ελέγχου και οικονοµικής διαχείρισης των δηµόσιων
οργανισµών και υπηρεσιών.
∆υνατότητα
εξασφάλισης
χρηµατοδοτήσεων
από
προγράµµατα περιφερειακού ή εθνικού χαρακτήρα ή µε
απευθείας χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Ανελαστικές δαπάνες λειτουργίας.
Αυξανόµενη εξάρτηση των ΟΤΑ από εξωτερικές
ενισχύσεις.
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Κρίσιµα Ζητήµατα Εσωτερικής Ανάπτυξης
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ / ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ανάγκη εκπαίδευσης – επιµόρφωσης των στελεχών σε ευρύτερα θέµατα λειτουργίας και στόχων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.
Ανάγκη καλύτερης στελέχωσης των επιµέρους τµηµάτων σε αριθµό και ειδικότητες.
Ενίσχυση της τυποποίησης των διαδικασιών για την επίτευξη συνολικού ελέγχου και της διασφάλισης της ποιότητας της παρεχόµενης
υπηρεσίας/εκτέλεσης έργου.
Απόκτηση συστήµατος αξιολόγησης και αποδοτικότητας των Υπηρεσιών.
Ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδοµής.
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης των υπηρεσιών.
Εκπαίδευση και επιµόρφωση του προσωπικού.
Ενίσχυση της στελέχωσης των ∆/νσεων ∆ιοικητικών, Οικονοµικών και Υπηρεσιών ΚΕΠ.
Βελτίωση της συνεργασίας και επικοινωνίας των ∆/νσεων ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και Οικονοµικών Υπηρεσιών µε άλλες ∆/νσεις
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Βελτίωση της οργάνωσης των επιµέρους Τµηµάτων των Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής.
Ενίσχυση της στελέχωσης των επιµέρους Τµηµάτων των Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής.
Εκπαίδευση και επιµόρφωση του προσωπικού.
Βελτίωση της συνεργασίας και επικοινωνίας της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής µε τις λοιπές ∆/νσεις του ∆ήµου.
Ενίσχυση του υλικοτεχνικού εξοπλισµού.
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Εκπαίδευση και επιµόρφωση του προσωπικού.
Ενίσχυση του υλικοτεχνικού εξοπλισµού και βελτίωση των συνθηκών στέγασης των υπηρεσιών.
Ενίσχυση των υποδοµών υγείς και πρόνοιας για τηναντιµετώπιση των συνεπειών της πρόσφατης πανδηµίας λόγω του Covid-19
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Ενίσχυση της στελέχωσης των τµηµάτων των Υπηρεσιών.
ΜΟΝΑ∆Α / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης των επιµέρους Γραφείων των Υπηρεσιών.
Ενίσχυση της στελέχωσης των επιµέρους Γραφείων των Υπηρεσιών.
Εκπαίδευση και επιµόρφωση του προσωπικού.
Ενίσχυση του υλικοτεχνικού εξοπλισµού Επιτελικών Υπηρεσιών.
Βελτίωση της συνεργασίας και επικοινωνίας των Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών µε τις λοιπές Κεντρικές υπηρεσίες
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΟ
Βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης των επιµέρους Υπηρεσιών.
Ενίσχυση της στελέχωσης των επιµέρους Υπηρεσιών.
Εκπαίδευση και επιµόρφωση του προσωπικού.
Ενίσχυση του υλικοτεχνικού εξοπλισµού των Υπηρεσιών.
Βελτίωση της συνεργασίας και επικοινωνίας των Υπηρεσιών µε τις λοιπές Κεντρικές και Αποκεντρωµένες υπηρεσίες

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
Η αναπτυξιακή στρατηγική από τη φύση της έχει δυναµικό χαρακτήρα καθώς, στηρίζεται µεν στην κατανόηση της υφιστάµενης κατάστασης,
αλλά η έµφασή της βρίσκεται στην δηµιουργική παρέµβαση και τη δράση. Σε ένα κόσµο που αλλάζει µε γρήγορους ρυθµούς, η αναπτυξιακή
στρατηγική µιας περιοχής θα πρέπει να έχει το βλέµµα στραµµένο στο µέλλον, να κατανοεί εγκαίρως τις νέες τάσεις και δυναµικές και να
αποφεύγει την επανάπαυση στις συνταγές της πεπατηµένης. Να αντιλαµβάνεται ότι το νέο οικονοµικό και τεχνολογικό περιβάλλον απαιτεί
νέους τρόπους αντιµετώπισης και νέες πολιτικές. Η αναπτυξιακή στρατηγική θα πρέπει να είναι ανοιχτή σε νέες ιδέες, να τις ενθαρρύνει και να
τις ενισχύει και να προσπαθεί να ενσωµατώσει στην τοπική κοινωνία και οικονοµία µηχανισµούς κατανόησης και διαχείρισης της αλλαγής. Η
διάθεση για µάθηση, η δηµιουργικότητα, η έρευνα, η εφευρετικότητα, η εξωστρέφεια και η αναζήτηση του καινούργιου πρέπει να είναι κεντρικά
στοιχεία της στρατηγικής και να βρίσκουν την έκφρασή τους σε µια σειρά από συγκεκριµένες αναπτυξιακές πολιτικές.
Η αναπτυξιακή στρατηγική, για να είναι αποτελεσµατική, θα πρέπει να στηρίζεται σε µια ευρύτερη κοινωνική συναίνεση, να διαµορφώνει
στόχους και ένα όραµα για την πόλη οι οποίοι να πείθουν και να κινητοποιούν ευρύτερα κοινωνικά και οικονοµικά περιοχή. Για να γίνει αυτό θα
πρέπει οι πολιτικές της να αποφεύγουν τη µονοµέρεια και να προσφέρουν δυνατότητες για αναπτυξιακό µέρισµα σε όλες τις κοινωνικές και
οικονοµικές τάξεις. Αυτό δεν σηµαίνει ότι θα πρέπει να αποφεύγει τις αναγκαίες τοµές. Σηµαίνει όµως, ότι τα κόστη και τα οφέλη που θα
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προκύψουν από συγκεκριµένες πολιτικές θα πρέπει να είναι ισόρροπα κατανεµηµένα και επιπλέον, αυτή η κατανοµή θα πρέπει να είναι ορατή
και µέσα στα όρια της κοινής λογικής.

Αποστολή, Όραµα, Αρχές Λειτουργίας και ∆ιακυβέρνησης
Η στρατηγική ανάπτυξης του ∆ήµου Καµένων Βούρλων για την επόµενη τετραετία έρχεται να υπηρετήσει τις πολιτικές της αειφορίας και της
βιωσιµότητας όπως αυτές εφαρµόζονται την τελευταία εικοσαετία στην Ευρώπη αλλά και διεθνώς. Οι αρχές της βιώσιµης πόλης και της
αειφορικότητας για πρώτη φορά διατυπώθηκαν στη σχετική έκθεση της Επιτροπής G.H. Brundtland του ΟΗΕ το 1991 «Το κοινό µας µέλλον»,
που αποτελεί συνέχεια της "Agenda 21", καθώς και του «Σχεδίου του Γιοχάνεσµπουργκ».
Βιώσιµη ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη, η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα των µελλοντικών
γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες.
Οι στόχοι πολιτικής του Πλαισίου ∆ράσης για την Αειφόρο Αστική Ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση αφορούν σε:
Ενδυνάµωση της οικονοµικής ευηµερίας και της απασχόλησης σε µικρά και µεγάλα αστικά κέντρα.
Προώθηση της ισότητας, της κοινωνικής ένταξης και της αναζωογόνησης των υποβαθµισµένων αστικών ζωνών.
Προστασία και βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος: τοπική και παγκόσµια αειφορία.
Συµβολή στην καλή διακυβέρνηση των αστικών περιοχών και στην ενίσχυση του τοπικού δυναµικού.

Αποστολή
Η αποστολή του ∆ήµου Καµένων Βούρλων – η οποία είναι κοινή για όλους τους ∆ήµους – προσδιορίζει τον κύριο σκοπό λειτουργίας του ίδιου
του Οργανισµού, δηλαδή του ∆ήµου και των Νοµικών του Προσώπων, τον λόγο ύπαρξής του, όπως αυτός προκύπτει από το ισχύον θεσµικό
πλαίσιο και αποσαφηνίζοντας το κύριο έργο του.
Η αποστολή του ∆ήµου Καµένων Βούρλων συνίσταται στην εξής: «Η διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή δηµόσιων αγαθών
και υπηρεσιών για την ικανοποίηση αναγκών των κατοίκων και των τοπικών φορέων, µε απώτερο σκοπό τη βιώσιµη κοινωνική και οικονοµική
ανάπτυξη της περιοχής ».

Όραµα
Ο ∆ήµος Καµένων Βούρλων στο νέο εθνικό αναπτυξιακό σχεδιασµό, όπως αυτός εκφράζεται µέσα από τα νέα προγραµµατικά κείµενα,
αναγνωρίζεται ως ένα ιδιαίτερα δυναµικό αστικό κέντρο και ένας από τους βασικούς εθνικούς πόλους ανάπτυξης. Σύµφωνα µε το όραµα της
∆ηµοτικής Αρχής για την επικράτεια του ∆ήµου Καµένων Βούρλων προωθείται η αναβάθµιση των τεχνικών και κοινωνικών υποδοµών και
υπηρεσιών και η καινοτοµία, µε στόχο την ανάπτυξη και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.
Η γεωγραφική θέση του ∆ήµου τον κατατάσσει στους ΟΤΑ υψηλής σηµαντικότητας. Η ∆ηµοτική Αρχή αναγνωρίζοντας τα αντικειµενικά στοιχεία
της υφισταµένης κατάστασης και των προοπτικών τόσο του ίδιου του ∆ήµου όσο και του ευρύτερου εξωτερικού περιβάλλοντος, προσδιόριζει το
νέο του αναπτυξιακό όραµα ως εξής: Ανάδειξη του ∆ήµου Καµένων Βούρλων σε:
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∆ήµο κοινωνό θεµάτων ανάπτυξης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής, της κοινωνικής αλληλεγγύης, του τουρισµού και του πολιτισµού,
∆ήµο που θα αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα, όντας µια αποτελεσµατική, ευέλικτη και βιώσιµη οργανωτική δοµή,
∆ήµο που θα λειτουργεί στο πλαίσιο στοχευµένων πολιτικών και ολοκληρωµένων παρεµβάσεων,
∆ήµο που θα προωθεί, ενισχύει και επιδιώκει τη συνεργασία µε άλλους φορείς της περιοχής για την αειφόρο ανάπτυξη.
Για την υλοποίησή του, έχει καταστρώσει συγκροτηµένο, χρονικά προσδιορισµένο και µε στόχους µετρήσιµους και ελέγξιµους στρατηγικό
σχέδιο, το οποίο βασίζεται στην αξιοποίηση των δυνατών σηµείων, την εκµετάλλευση των ευκαιριών, την περιστολή των αδύνατων σηµείων και
την αντιµετώπιση των κινδύνων / απειλών που εµφανίζει η περιοχή του ∆ήµου.
Το στρατηγικό σχέδιο που έχει µεσοπρόθεσµο χρονικά ορίζοντα (µέχρι το 2020) στοχεύει κύρια στην µεγιστοποίηση των δυνατοτήτων του
∆ήµου και στην ενεργό συµµετοχή των δηµοτών. Οι δυνατότητες του ∆ήµου προσδιορίζονται από τη λειτουργική αποτελεσµατικότητα του
εσωτερικού περιβάλλοντος (∆ιευθύνσεις ∆ήµου, Νοµικά Πρόσωπα, κλπ). Για το σκοπό αυτό η ∆ηµοτική Αρχή έχει εξειδικεύσει το αναπτυξιακό
όραµα για το εσωτερικό του ∆ήµου ως εξής:
Ο εκσυγχρονισµός της οργάνωσης και της λειτουργίας του ∆ήµου (άµεση επικοινωνία µε τους πολίτες, απλούστευση διαδικασιών, χρηστή και
αποδοτική διαχείριση, επιµόρφωση και εξειδίκευση προσωπικού, διεύρυνση συνεργασιών τοπικών και υπερτοπικών) ως επίσης και η
απόκτηση της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδοµής (δηµιουργία ελκυστικού εργασιακού περιβάλλοντος), ώστε να συµβάλλει στη βελτίωση του
επιπέδου παρεχοµένων υπηρεσιών στους πολίτες και να ανταποκριθεί στις προσδοκίες τους.
Η ενεργός συµµετοχή των πολιτών εξασφαλίζεται εφόσον το στρατηγικό σχέδιο εκτελείται σύµφωνα µε ορισµένες κατευθυντήριες αρχές. Ο
∆ήµος Καµένων Βούρλων αναγνωρίζει ως βασική αρχή, τη διαχείριση της καθηµερινότητας των ∆ηµοτών ως έκφραση σεβασµού και ως
κρίσιµο στοιχείο για καλύτερη ποιότητα ζωής και ευηµερία. Άλλες κατευθυντήριες αρχές που έχει καθορίσει ο ∆ήµος για την υλοποίηση του
στρατηγικού σχεδίου είναι:
• Η µεγιστοποίηση της κοινωνικοοικονοµικής αποδοτικότητας των διαθέσιµων πόρων, για παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.
• Η αρµονική συνεργασία µε τους κοινωνικούς, πολιτιστικούς και επιχειρηµατικούς φορείς.
• Η χρηστή αλλά και µε διαφάνεια διαχείριση των οικονοµικών και της περιουσίας του ∆ήµου.
• Η ευαισθητοποίηση απέναντι στα σύγχρονα κοινωνικά προβλήµατα και η ανάληψη σχετικών πρωτοβουλιών.
• Η ευρύτερη δυνατή συµµετοχή των δηµοτών στις τοπικές υποθέσεις.
• Η αξιοποίηση των προσφεροµένων µέσων και πόρων της περιοχής.
• Ο σεβασµός του περιβάλλοντος και η αειφόρος ανάπτυξη.

Κατευθυντήριες Αρχές
Η προσέγγιση του οράµατος του ∆ήµου στηρίχθηκε σε πέντε (5) βασικές κατευθυντήριες αρχές οι οποίες συνοψίζονται στις εξής:
Η ανταπόκριση στις ανάγκες των πολιτών και η ισότιµη εξυπηρέτηση όλων χωρίς διακρίσεις.
Η πλήρης αξιοποίηση των διαθέσιµων πόρων (φυσικών, ανθρώπινων, οικονοµικών) και των προσφεροµένων µέσων στη βάση των αρχών της
αειφόρου ανάπτυξης.
Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας µε τοπικούς αλλά και υπερτοπικούς κοινωνικούς, πολιτιστικούς και επιχειρηµατικούς φορείς.
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Η χρηστή και διαφανής διαχείριση των οικονοµικών και της περιουσίας του ∆ήµου.
Η ευαισθητοποίηση απέναντι στα σύγχρονα κοινωνικά προβλήµατα ειδικά µετά και την κρίση λόγω του κορωνοϊού, και η ανάληψη σχετικών
πρωτοβουλιών.

Καθορισµός της Στρατηγικής
Στην προηγούµενη ενότητα δόθηκε το βασικό πλαίσιο κατεύθυνσης και προσδιορίσθηκε η στρατηγική που προτίθεται να ακολουθήσει ο ∆ήµος στην περίοδο
µέχρι το 2023. Για τη διαµόρφωση του στρατηγικού σχεδίου θα πρέπει αρχικά να καθοριστούν και αποτυπωθούν οι γενικοί στόχοι οι οποίοι θα επιτευχθούν
µε την εφαρµογή του επιχειρησιακού προγράµµατος.
Επιλέχθηκε οι στρατηγικοί στόχοι να διαχωρισθούν σε δύο γενικές κατηγορίες, σε αυτούς που αφορούν στο εξωτερικό περιβάλλον και στις υπηρεσίες που
προσφέρει στον ∆ηµότη «γενικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης» και σε αυτούς που αφορούν στο εσωτερικό περιβάλλον του ∆ήµου και στις υπηρεσίες του
«γενικοί στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης».

Γενικοί Στόχοι Τοπικής Ανάπτυξης
Οι γενικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης αντιµετωπίζουν τα κρίσιµα ζητήµατα όπως αυτά εντοπίστηκαν στη φάση της ανάλυσης της υφιστάµενης κατάστασης του
εξωτερικού περιβάλλοντος του ∆ήµου Καµένων Βούρλων. Αφορούν στα ζητήµατα τα οποία πρέπει κατά προτεραιότητα να αντιµετωπίσει ο ∆ήµος
προκειµένου να εκπληρώσει αποτελεσµατικότερα την αποστολή του. Παρακάτω παρουσιάζονται οι γενικοί στρατηγικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης ανά
θεµατικό τοµέα.
Θεµατικός Τοµέας: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής
Γενικός Στόχος 1: Βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας και διασφάλιση της ελεύθερης/απρόσκοπτης πρόσβασης των πολιτών εντός του
οικιστικού ιστού.
Ειδικός Στόχος 1.1: Βελτίωση της προσβασιµότητας των πολιτών στους χώρους κατοικίας, εργασίας, εκπαίδευσης και αναψυχής.

Ειδικός Στόχος 1.2: Βελτίωση του οδικού δικτύου και των συγκοινωνιακών υποδοµών.
Γενικός Στόχος 2: Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εξυπηρέτησης των κατοίκων και των επισκεπτών.
Ειδικός Στόχος 2.1: Προστασία και αποκατάσταση του κτιριακού αποθέµατος και διατήρηση των παραδοσιακών οικισµών.

Γενικός Στόχος 3: Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και διασφάλιση της επάρκειας των περιβαλλοντικών πόρων.
Ειδικός Στόχος 3.1: Μείωση των ρυπαντικών φαινοµένων.
Ειδικός Στόχος 3.2: Προστασία του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων από τις υφιστάµενες πηγές µόλυνσης.

Ειδικός Στόχος 3.3: Βελτίωση υποδοµών διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων και των δικτύων αποχέτευσης (επέκταση έργων
βιολογικού καθαρισµού).
Ειδικός Στόχος 3.4: Βελτίωση των υφιστάµενων συστηµάτων αντιπληµµυρικής προστασίας.
Θεµατικός Τοµέας: Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισµός και Αθλητισµός
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Γενικός Στόχος 1: Προστασία της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς και προβολή/προώθηση της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής.
Ειδικός Στόχος 1.1: ∆ιατήρηση, προβολή και αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων και ανάδειξη της ιστορικής ταυτότητας της περιοχής.
Ειδικός Στόχος 1.2: Ενίσχυση της εξωστρέφειας και της εµβέλειας των τοπικών συλλογικών φορέων.
Γενικός Στόχος 2: Ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής και των υπηρεσιών παιδείας, πολιτισµού και αθλητισµού.
Ειδικός Στόχος 2.1: Βελτίωση των υποδοµών κοινωνικής πρόνοιας, ιδιαίτερα για τους κατοίκους των περιοχών.

Ειδικός Στόχος 2.2: Βελτίωση και καλύτερη συντήρηση των εκπαιδευτικών, πολτιστικών και αθλητικών υποδοµών.
Θεµατικός Τοµέας: Τοπική Οικονοµία και Απασχόληση
Γενικός Στόχος 1: Ενίσχυση της απασχόλησης, της κοινωνικής συνοχής και της ισότητας των ευκαιριών.
Ειδικός Στόχος 1.1: Προαγωγή ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.
Ειδικός Στόχος 1.2: ∆ηµιουργία προϋποθέσεων ενίσχυσης της απασχόλησης των ευαίσθητων κοινωνικά οµάδων πληθυσµού (νέοι, γυναίκες, ΑΜΕΑ).
Γενικός Στόχος 2: Ενίσχυση του παραγωγικού ιστού, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της τοπικής οικονοµίας.
Ειδικός Στόχος 2.1: Ενίσχυση του ρόλου των δοµών στήριξης επιχειρηµατικής δραστηριότητας.
Ειδικός Στόχος 2.2: ∆ιασύνδεση υποδοµών µεταφορικής-εµπορικής δραστηριότητας.
Ειδικός Στόχος 2.3: ∆ηµιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης ειδικών µορφών τουρισµού (ιαµατικός, θαλλάσιος, αγροτουρισµός , θρησκευτικός τουρισµός,
αξιοποίηση ορεινού όγκου)
Ειδικός Στόχος 2.4: Ενίσχυση των δυναµικών κλάδων της γεωργίας και αλιείας καινοτοµίας µέσω σύγχρονων µεθόδων και τεχνολογιών

Ειδικός Στόχος 2.5: Προώθηση της συνεργασίας µεταξύ του ∆ήµου και των τοπικών εταίρων και φορέων υποστήριξης της οικονοµικής
δραστηριότητας. ( Συνεργασία µε όµορες περιοχές και περιοχές µε κοινά ενδιαφέροντα ,όπως Αιδηψός, Ιστιαία, Αγ.Γιωργης, Λοκρίδα,
Ορχοµενό, Ζέλι, Αµφίκλεια, ∆ελφοί, Θερµοπύλες, Σκιάθος)
Πίνακας 33: Γενικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης ανά θεµατικό τοµέα
Θεµατικός Τοµέας

Περιβάλλον και ποιότητα ζωής

Γενικοί Στόχοι Τοπικής Ανάπτυξης
Γενικός Στόχος 1: Βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας και διασφάλιση της
ελεύθερης/απρόσκοπτης πρόσβασης των πολιτών εντός του οικιστικού ιστού.
Γενικός Στόχος 2: Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εξυπηρέτησης των κατοίκων και των
επισκεπτών.
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Θεµατικός Τοµέας

Γενικοί Στόχοι Τοπικής Ανάπτυξης
Γενικός Στόχος 3: Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και διασφάλιση της επάρκειας των
περιβαλλοντικών πόρων

Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισµός και
Αθλητισµός

Γενικός Στόχος 1: Προστασία της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς και προβολή/προώθηση
της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής.
Γενικός Στόχος 2: Ενίσχυση του παραγωγικού ιστού, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας
της τοπικής οικονοµίας.
Γενικός Στόχος 1: Ενίσχυση της απασχόλησης, της κοινωνικής συνοχής και της ισότητας των
ευκαιριών.

Τοπική Οικονοµία και Απασχόληση

Γενικός Στόχος 2: Ενίσχυση του παραγωγικού ιστού, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας
της τοπικής οικονοµίας.

Γενικοί Στόχοι Εσωτερικής Ανάπτυξης
Με βάση τη λίστα των κρίσιµων εσωτερικών ζητηµάτων ανάπτυξης του ∆ήµου Καµένων Βούρλων, καθώς και µε βάση τη προτεινόµενη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης της
πόλης, η στρατηγική εσωτερικής ανάπτυξης του ∆ήµου Καµένων Βούρλων την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο πρέπει να διέπεται από την αρχή της αποτελεσµατικής και
αποδοτικής χρησιµοποίησης των διαθέσιµων πόρων του προς όφελος των κατοίκων. Η εσωτερική ανάπτυξη του ∆ήµου Καµένων Βούρλων και η αναδιοργάνωση των
λειτουργιών του αποτελούν βασική προϋπόθεση για την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής στο ∆ήµο.
Για την υποστήριξη των γενικών στόχων εσωτερικής ανάπτυξης, αρµόδιες είναι οι υποστηρικτικές και οι οριζόντιες υπηρεσίες του ∆ήµου. Μέσω των υποστηρικτικών και
των οριζόντων υπηρεσιών επιτυγχάνεται ο συντονισµός, ο έλεγχος και ο προσανατολισµός των κάθετων υπηρεσιών από τα όργανα διοίκησης σε κοινά ζητήµατα που
αφορούν στη λειτουργία τους, µε απώτερο σκοπό τη βελτίωση της διοικητικής τους ικανότητας.
Παρακάτω παρουσιάζονται οι γενικοί στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης ανά ενότητα.
Θεµατικός Τοµέας: ∆ραστηριότητες & ∆ιαδικασίες λειτουργίας
Γενικός Στόχος 1: Βελτίωση της ποιότητας και της επάρκειας των παρεχόµενων υπηρεσιών του ∆ήµου.
Ειδικός Στόχος 1.1: ∆ιασφάλιση ποιότητας παρεχόµενων υπηρεσιών µέσω της προώθησης τυποποίησης διαδικασιών.
Ειδικός Στόχος 1.2: Εφαρµογή των διαδικασιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Γενικός Στόχος 2: Βελτίωση των επιτελικών λειτουργιών του ∆ήµου.
Ειδικός Στόχος 2.1: Βελτίωση της λειτουργίας των οργάνων διοίκησης
Θεµατικός Τοµέας: Οργάνωση & Συνεργασίες
Γενικός Στόχος 1: Βελτίωση της οργανωτικής και διοικητικής ικανότητας του ∆ήµου και ανάπτυξη συνεργασιών µε άλλους φορείς.
Ειδικός Στόχος 1.1: Προώθηση των συνεργασιών µε άλλους φορείς και της συµµετοχής σε δίκτυα τοπικής και υπερτοπικής σηµασίας.
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Ειδικός Στόχος 1.2: Ενσωµάτωση διαδικασιών και προτύπων για την ολοκληρωµένη διαχείριση έργων και προγραµµάτων.
Ειδικός Στόχος 1.3: Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του ∆ήµου και της εσωτερικής λειτουργίας των ∆ιευθύνσεων.
Θεµατικός Τοµέας: Ανθρώπινο ∆υναµικό & Υλικοτεχνική Υποδοµή
Γενικός Στόχος 1: Βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας του ∆ήµου.
Ειδικός Στόχος 1.1: Βελτίωση της κτιριακής και υλικοτεχνικής υποδοµής.
Ειδικός Στόχος 1.2: Ενίσχυση της στελέχωσης και ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού.
Θεµατικός Τοµέας: Οικονοµικά
Γενικός Στόχος 1: Βελτίωση / ενίσχυση της οικονοµικής επάρκειας και αποδοτικής λειτουργίας του ∆ήµου και των επιχειρήσεών του.
Ειδικός Στόχος 1.1: Έλεγχος των λειτουργικών δαπανών του ∆ήµου και αύξηση των εσόδων του.
Ειδικός Στόχος 1.2: Βελτίωση υφιστάµενων ή/και ανάπτυξη νέων προσοδοφόρων δραστηριοτήτων / αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ∆ήµου.

Πίνακας 34: Γενικοί στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης ανά θεµατικό τοµέα
Θεµατική Ενότητα Εσωτερικού Περιβάλλοντος
∆ραστηριότητες & ∆ιαδικασίες λειτουργίας

Γενικοί Στόχοι Εσωτερικής Ανάπτυξης
Γενικός Στόχος 1: Βελτίωση της ποιότητας και της επάρκειας των
παρεχόµενων υπηρεσιών του ∆ήµου.

Οργάνωση & Συνεργασίες

Γενικός Στόχος 2: Βελτίωση των επιτελικών λειτουργιών του ∆ήµου.
Γενικός Στόχος 1: Βελτίωση της οργανωτικής και διοικητικής ικανότητας
του ∆ήµου και ανάπτυξη συνεργασιών µε άλλους φορείς.

Ανθρώπινο ∆υναµικό & Υλικοτεχνική Υποδοµή

Γενικός Στόχος 1: Βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας του ∆ήµου.

Οικονοµικά

Γενικός Στόχος 1: Βελτίωση / ενίσχυση της οικονοµικής επάρκειας και
αποδοτικής λειτουργίας του ∆ήµου και των επιχειρήσεών του.

Ειδικοί Στρατηγικοί Στόχοι
Οι Γενικοί Στόχοι που προέκυψαν από την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης του εξωτερικού και του εσωτερικού περιβάλλοντος του ∆ήµου, αλλά και της SWOT
ανάλυσης στην οποία εντοπίστηκαν τα δυνατά και αδύνατα σηµεία, οι ευκαιρίες και απειλές που υφίστανται σήµερα για την ανάπτυξη της περιοχής, αλλά και του ∆ήµου ως
οργανισµού.
Έπειτα, οι Γενικοί Στόχοι εξειδικεύτηκαν σε Ειδικούς Στόχους, τόσο για το εξωτερικό περιβάλλον (Ειδικοί Στόχοι Τοπικής Ανάπτυξης), όσο και για το εσωτερικό
περιβάλλον του ∆ήµου (Ειδικοί Στόχοι Εσωτερικής Ανάπτυξης) .
Στα σχήµατα που ακολουθούν παρουσιάζονται οι Γενικοί και Ειδικοί Στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ανά θεµατικό τοµέα.
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Οι Γενικοί Στόχοι Τοπικής Ανάπτυξης ανέρχονται σε επτά (7) και οι Ειδικοί Στόχοι σε είκοσι(20).
Οι Γενικοί Στόχοι Εσωτερικής Ανάπτυξης, ανέρχονται σε τέσσερις (4) και οι Ειδικοί Στόχοι σε οχτώ (8).

Άξονες και Μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
Οι Άξονες Προτεραιότητας αποτελούν τη βάση πάνω από την οποία σχεδιάζονται και καθορίζονται τα Μέτρα και οι ∆ράσεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου
Καµένων Βούρλων. Οι Άξονες Προτεραιότητας εξειδικεύονται σε Μέτρα. Κάθε Μέτρο ικανοποιεί έναν ή περισσότερους Ειδικούς Στόχους.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ∆ήµου Καµένων Βούρλων περιλαµβάνει τέσσερις (4)Άξονες Προτεραιότητας:

Άξονας Προτεραιότητας 1: «Αναβάθµιση της Ποιότητας Ζωής, και προστασία του Φυσικού και ∆οµηµένου Περιβάλλοντος».
Άξονας Προτεραιότητας 2: «Βελτίωση των Υποδοµών και Υπηρεσιών στην Κοινωνική Πολιτική, την Υγεία, την Εκπαίδευση, τη ∆ια Βίου
Μάθηση, τον Πολιτισµό&τον Αθλητισµό».
Άξονας Προτεραιότητας 3: «Ενίσχυση της Απασχόλησης και της Τοπικής Επιχειρηµατικότητας».
Άξονας Προτεραιότητας 4: «Βελτίωση της ∆ιοικητικής και Οικονοµικής Ικανότητας του ∆ήµου».
Στο σύνολό τους, τα Μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ανέρχονται σε δεκατρία (13), τα οποία κατανέµονται στους Άξονες Προτεραιότητας ως εξής.
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: Αναβάθµιση της Ποιότητας Ζωής και Προστασία του Φυσικού και ∆οµηµένου Περιβάλλοντος.
Μέτρο 1.1: Βελτίωση της προσβασιµότητας των πολιτών και αναβάθµιση του οδικού δικτύου.
Μέτρο 1.2 : Ανάπτυξη οικιστικού περιβάλλοντος.
Μέτρο 1.3 : Προστασία και αναβάθµιση φυσικού περιβάλλοντος, ενίσχυση υποδοµών µείωσης της ρύπανσης.
Μέτρο 1.4: Αναβάθµιση υποδοµών ύδρευσης, αποχέτευσης και διαχείρισης αποβλήτων / Βελτίωση αρδευτικού δικτύου.
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2:Βελτίωση Υποδοµών και Υπηρεσιών στην Κοινωνική Πολιτική, την Υγεία, την Εκπαίδευση, τη ∆ια Βίου Μάθηση, τον
Πολιτισµό και τον Αθλητισµό.
Μέτρο 2.1: Ανάδειξη και προστασία πολιτιστικής κληρονοµιάς.
Μέτρο 2.2: Υγεία, κοινωνική µέριµνα και φροντίδα.
Μέτρο 2.3: Ενίσχυση και βελτίωση εκπαιδευτικών και αθλητικών υποδοµών και υπηρεσιών.
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: Ενίσχυση της Απασχόλησης και της Τοπικής Επιχειρηµατικότητας.
Μέτρο 3.1: Ενίσχυση της απασχόλησης.
Μέτρο 3.2:Ενίσχυση της παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής τοµέας ) και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: Βελτίωση ∆ιοικητικής και Οικονοµικής Ικανότητας του ∆ήµου.
Μέτρο 4.1: Έξυπνη ∆ιακυβέρνηση.
Μέτρο 4.2: Ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών.
Μέτρο 4.3: Αναβάθµιση των υποδοµών – Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού.
Μέτρο 4.4: Χρηστή διαχείριση.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ιεραρχική διάρθρωση των Μέτρων και των Ειδικών Στόχων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου Μώλου-Αγίου
Κωνσταντίνου, ενώ στη συνέχεια πραγµατοποιείται αναλυτική περιγραφή των Μέτρων ανά Άξονα Προτεραιότητας.
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Πίνακας 35: Πίνακας ιεραρχικής διάρθρωσης Αξόνων, Μέτρων, Γενικών και Ειδικών Στόχων του ΕΠ
Άξονες Προτεραιότητας

ΑΠ
1:Αναβάθµιση
της
Ποιότητας Ζωής, Προστασία
του Φυσικού και ∆οµηµένου
Περιβάλλοντος

Γενικοί Στόχοι

Μέτρα

Ειδικοί στόχοι

ΓΣ1: Βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας και
διασφάλισης της ελεύθερης/ απρόσκοπτης
πρόσβασης των πολιτών εντός του οικιστικού
ιστού

Μ1.1: Βελτίωση της Προσβασιµότητας των
Πολιτών και αναβάθµιση του Οδικού ∆ικτύου.

ΓΣ2: Βελτίωση του δοµηµένου περιβάλλοντος,
των συνθηκών διαβίωσης και εξυπηρέτησης των
κατοίκων και των επισκεπτών

Μ1.2: Ανάπτυξη Οικιστικού Περιβάλλοντος.

Μ1.3: Προστασία και Αναβάθµιση Φυσικού
Περιβάλλοντος,
Ενίσχυση
Υποδοµών
Μείωσης της Ρύπανσης.
ΓΣ3: Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και
διασφάλιση της επάρκειας των περιβαλλοντικών
πόρων

Μ1.4: Αναβάθµιση Υποδοµών Ύδρευσης,
Αποχέτευσης και ∆ιαχείρισης Αποβλήτων/
Βελτίωση Αρδευτικού ∆ικτύου.

ΕΣ1.1.1: Βελτίωση της προσβασιµότητας των πολιτών
στους χώρους κατοικίας, εργασίας, εκπαίδευσης και
αναψυχής
ΕΣ1.1.2: Βελτίωση του οδικού δικτύου και των
συγκοινωνιακών υποδοµών
ΕΣ2.1.1: Προστασία και αποκατάσταση του κτιριακού
αποθέµατος
και
διατήρηση
των
οικισµών
παραδοσιακού χαρακτήρα
ΕΣ3.1.1: Μείωση της ρύπανσης
ΕΣ3.1.2: Προστασία και ανάδειξη του τοπικού φυσικού
περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων
ΕΣ3.1.3: Βελτίωση υποδοµών ύδρευσης και
διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων και των
δικτύων αποχέτευσης
ΕΣ3.1.4: Βελτίωση των υφιστάµενων συστηµάτων
αντιπληµµυρικής προστασίας
ΕΣ3.1.5: ∆ιαχείριση υδάτινων πόρων

ΑΠ 2: Βελτίωση των Υποδοµών
και Υπηρεσιών στους Τοµείς
της Κοινωνικής Πολιτικής,
Υγείας, Παιδείας, Πολιτισµού &
Αθλητισµού

ΓΣ4: Προστασία της ιστορικής και πολιτιστικής
κληρονοµιάς και προβολή/ προώθηση της
πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης

Μ2.1: Ανάδειξη και Προστασία Πολιτιστικής
Κληρονοµιάς.

ΓΣ5: Ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής και των
υπηρεσιών υγείας, παιδείας, πολιτισµού και

Μ2.2: Υγεία, κοινωνική Μέριµνα
Φροντίδα.
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και

ΕΣ4.1.1: ∆ιατήρηση, προβολή και αξιοποίηση των
πολιτιστικών πόρων και ανάδειξη της ιστορικής
ταυτότητας της πόλης
ΕΣ4.1.2: Ενίσχυση της εξωστρέφειας και της εµβέλειας
των τοπικών συλλογικών φορέων
ΕΣ5.1.1: Βελτίωση των
κοινωνικής πρόνοιας

υποδοµών

υγείας

και

ΑΔΑ: 66Ν1ΩΚ1-Κ37

Άξονες Προτεραιότητας

Γενικοί Στόχοι

Μέτρα

αθλητισµού

ΕΣ5.1.2: Αντιµετώπιση της υγειονοµικής κρίσης λόγω
Covid-19
Μ2.3: Ενίσχυση και Βελτίωση Εκπαιδευτικών,
Αθλητικών και Πολιτισµικών Υποδοµών και
Υπηρεσιών.

ΓΣ6: Ενίσχυση της απασχόλησης, της
κοινωνικής συνοχής και της ισότητας των
ευκαιριών

Ειδικοί στόχοι

ΕΣ5.1.3: Βελτίωση και καλύτερη συντήρηση των
εκπαιδευτικών και αθλητικών υποδοµών
ΕΣ5.1.4: Ενίσχυση υποδοµών πολιτισµού
ΕΣ6.1.1:
Προαγωγή
απασχόλησης

Μ3.1: Ενίσχυση της Απασχόλησης.

ενεργητικών

πολιτικών

ΕΣ6.1.2: ∆ηµιουργία προϋποθέσεων ενίσχυσης της
απασχόλησης των ευαίσθητων κοινωνικά οµάδων
πληθυσµού (νέοι, γυναίκες, ΑΜΕΑ)
ΕΣ7.1.1: Ενίσχυση του ρόλου των δοµών στήριξης
επιχειρηµατικής δραστηριότητας
ΕΣ7.1.2: ∆ιασύνδεση υποδοµών µεταφορικής –
εµπορικής δραστηριότητας

ΑΠ 3: Ενίσχυση της
Απασχόλησης και της Τοπικής
Επιχειρηµατικότητας
ΓΣ7: Ενίσχυση του παραγωγικού ιστού, της
ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της
τοπικής οικονοµίας

Μ3.2:
Ενίσχυση
της
παραγωγής
(πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής
τοµέας ) και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.

ΕΣ7.1.3: ∆ηµιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης
ειδικών µορφών τουρισµού (ιαµατικός, θαλάσσιος)
ΕΣ7.1.4: Ενίσχυση των δυναµικών κλάδων της γεωργία
και αλιείας - Προώθηση των νέων τεχνολογιών –
Ανάπτυξη συνεργατικών σχηµάτων
ΕΣ7.1.5: Προώθηση της συνεργασίας µεταξύ του
∆ήµου και άλλων φορέων υποστήριξης της
παραγωγικής δραστηριότητας. Υποστήριξη της
οικονοµικής δραστηριότητας

ΑΠ 4: Βελτίωση της
∆ιοικητικής και Οικονοµικής
Ικανότητας του ∆ήµου.

ΓΣ8: Βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας του
∆ήµου και της ποιότητας των παρεχόµενων
υπηρεσιών

Μ4.1: Έξυπνη ∆ιακυβέρνηση..
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ΕΣ8.1.1: ∆ιασφάλιση ποιότητας παρεχόµενων
υπηρεσιών µέσω της προώθησης τυποποίησης
διαδικασιών
ΕΣ8.1.2: Εφαρµογή των διαδικασιών ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης

ΑΔΑ: 66Ν1ΩΚ1-Κ37

Άξονες Προτεραιότητας

Γενικοί Στόχοι

Μέτρα

Ειδικοί στόχοι
ΕΣ8.1.3: Βελτίωση της λειτουργίας των οργάνων
διοίκησης

ΓΣ9: Βελτίωση της οργανωτικής και διοικητικής
ικανότητας του ∆ήµου και ανάπτυξη
συνεργασιών µε άλλους φορείς

ΕΣ9.1.1: Προώθηση των συνεργασιών µε άλλους
φορείς και της συµµετοχής σε δίκτυα τοπικής και
υπερτοπικής σηµασίας

Μ4.2: Ανάπτυξη Σχέσεων και Συνεργασιών.

ΓΣ10: Βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας του
∆ήµου

Μ4.3: Αναβάθµιση των υποδοµών
Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού

ΓΣ11: Βελτίωση/ ενίσχυση της οικονοµικής
επάρκειας και αποδοτικής λειτουργίας του ∆ήµου
και των επιχειρήσεών του

Μ4.4: Χρηστή ∆ιαχείριση
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ΕΣ9.1.2: Ενσωµάτωση διαδικασιών και προτύπων για
την
ολοκληρωµένη
διαχείριση
έργων
και
προγραµµάτων
–

ΕΣ10.1.1: Βελτίωση της κτιριακής και υλικοτεχνικής
υποδοµής
ΕΣ10.1.2: Ενίσχυση της στελέχωσης και ανάπτυξη των
δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού
ΕΣ11.1.1: Βελτίωση υφιστάµενων ή/ και ανάπτυξη νέων
προσοδοφόρων δραστηριοτήτων/ αξιοποίηση της
ακίνητης περιουσίας του ∆ήµου

ΑΔΑ: 66Ν1ΩΚ1-Κ37
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