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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρίθμ. 22/2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίκλειας - Ελάτειας
Αρ. Απόφασης: 140/2020
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Α’ φάσης «Στρατηγικός Σχεδιασμός (Υφιστάμενη Κατάσταση – Στρατηγική του
Ο.Τ.Α.)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας 2020-2023
Εισηγητής: Δήμαρχος
Σήμερα την 28η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 18:00
συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση μέσω Τηλεδιάσκεψης το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την αριθμ.
11653 – 23/12/2020 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 μελών ήταν
παρόντα τα 22 μέλη του ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Τσιάμης Κωνσταντίνος
2) Βαΐτσος Χρήστος
3) Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος
4) Πόρρος Αντώνιος
5) Κοντούνης Θωμάς
6) Λαπατσάνης Ζήσιμος
7) Τσιρνόβα Κουγιάτσου Πετρούλα
8) Βαφειάς Αθανάσιος
9) Παπακωνσταντίνου Χρυσάνθη
10) Γκιώνης Κωνσταντίνος
11) Καψής Αχιλλέας
12) Αυγερινάκος Ιωάννης
13) Νικολοπούλου-Κίσσα Ιωάννα
14) Γκενεράλης Σεραφείμ
15) Τσιρογιάννης Γεώργιος
16) Τριφύλλης Ιωάννης
17) Ντάλας Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Ξηρομερίτης Γεώργιος
2) Ράπτης Μάρκος
3) Κυργιόπουλος Κωνσταντίνος
4) Τσαπραΐλη Χρυσούλα
5) Τσούλφας Δημήτριος
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18) Λιανός Ιωάννης
19) Στάθης Γεώργιος
20) Τζουβάρα Αλτάνα
21) Μπαούρδος Κωνσταντίνος
22) Μαγκλάρας Παντελεήμων

Παρόντος και της προσκληθείσας Δημάρχου κ. Αθανασίας Πλ. Στιβακτή
Στη Συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Καραλή Παναγιώτα , για την
τήρηση των πρακτικών.
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Α’ φάσης «Στρατηγικός Σχεδιασμός (Υφιστάμενη Κατάσταση – Στρατηγική του
Ο.Τ.Α.)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας 2020-2023
Εισηγητής: Δήμαρχος
ο

Η Δήμαρχος κ. Αθανασία Στιβακτή εισηγούμενη το 1 θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Έχοντας υπόψη:
1.- Τις διατάξεις :
(α) του Ν. 3852/2010 [ΦΕΚ Α΄87/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
– Πρόγραμμα Καλλικράτης»],
(β) των άρθρων 203-207 του N.3463/2006 [ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006, «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»].
(γ) του ΠΔ 89/2011 [ΦΕΚ Α’213/29-9-2011] που τροποποιεί το ΠΔ 185//2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης,
παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)
α’ βαθμού» με το οποίο καθορίστηκε η διαδικασία κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων [ΦΕΚ Β’534/13-42007].
(δ) του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 [ΦΕΚ Α΄87/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»].
2.- Την Υπουργική Απόφαση 41179/2014 (ΦΕΚ2970/Β/4-11-2014) «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των
Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού για τη δημοτική
περίοδο 2014-2019».
3.- τις διατάξεις του άρθρου 175 (Τετραετή Επιχειρησιακά Προγράμματα - Ετήσια Προγράμματα Δράσης Δήμων Τροποποίηση άρθρου 266 του ν. 3852/2010) του Ν.4555/2018 [ΦΕΚ 133/19-07-2018] Μεταρρύθμιση του θεσμικού
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής
και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ].
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4.- Την με αριθμό 22/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαμίας περί επικύρωσης των αποτελεσμάτων
των Δημοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και ανακήρυξης των επιτυχόντων και των επιλαχόντων συνδυασμών, των
εκλεγέντων Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας για τη δημοτική περίοδο από 01/09/2019
μέχρι 31/12/2023
5. - Την υπ.αριθ.6/23-12-2020 (ΑΔΑ: 6ΘΘ2ΩΨΚ-ΣΛ7) απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Τη λήψη απόφασης για:
1/ Την έγκριση του Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας για την περίοδο 2020-2023.
2/ Την έγκριση του συνημμένου Τεύχους Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας για την περίοδο
2020-2023.
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση της Δημάρχου, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία
1)-Εγκρίνει το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας για την περίοδο 2020-2023.
2)-Εγκρίνει το συνημμένο Τεύχος Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας για την περίοδο
2020-2023.
Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Στάθης Γεώργιος ψηφίζει λευκό.
Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μαγκλάρας Παντελεήμων δεν ψηφίζει για το λόγο ότι θα ήθελε την εισήγηση πολύ πιο νωρίς για να
έχει χρόνο να την μελετήσει .
Η δημοτική σύμβουλος κ. Τζουβάρα Αλτάνα δεν ψηφίζει και συμφωνεί με τον κ. Μαγκλάρα Παντελεήμων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ.αριθμό 140
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ Πλ. ΣΤΙΒΑΚΤΗ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των Προγραμματικών Περιόδων του ΕΣΠΑ, ο ρόλος
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ενισχύθηκε σημαντικά, όντας πλέον πιο ενεργός και
συμμετοχικός στο σχεδιασμό προγραμμάτων και υλοποίηση έργων.
Τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, το προηγούμενο ΕΣΠΑ 2007 – 2013 καθώς και το
τρέχον της περιόδου 2014 - 2020 συνέβαλαν:
 Στην εκπόνηση τοπικών αναπτυξιακών προγραμμάτων και γενικότερα στη
δημιουργία μιας αναπτυξιακής κουλτούρας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και, σε
κάποιο βαθμό, μιας τεχνογνωσίας προγραμματισμού.
 Στην κατασκευή μικρών έργων τεχνικής υποδομής και κοινωνικού εξοπλισμού,
τοπικού ή διαδημοτικού χαρακτήρα.
 Στην αξιοποίηση τοπικών πλουτοπαραγωγικών πηγών, ενίοτε μέσω δημοτικών
επιχειρήσεων και στην κινητοποίηση του ενδογενούς δυναμικού, κυρίως μέσω των
αναπτυξιακών εταιρειών της Αυτοδιοίκησης.
 Στην κατάρτιση στελεχών των ΟΤΑ και ειδικότερα συμβούλων τοπικής ανάπτυξης,
καθώς και στη δημιουργία δομών επαγγελματικής κατάρτισης και συμβουλευτικής.
 Στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και ιδιαίτερα κοινωνικής φροντίδας των
παιδιών.
Η νέα προγραμματική περίοδος 2021-2027 που έπεται, αποτελεί μία ιδιαίτερα
σημαντική πρόκληση για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αφού σε αυτήν εμπλουτίζονται οι
θεματικές περιοχές στις οποίες αναγνωρίζεται ο ουσιαστικός ρόλος των τοπικών
κυβερνήσεων.
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 προς τους πολίτες.
Όπως κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο έτσι και στην επόμενη, οι ΟΤΑ
στην Ελλάδα θα πρέπει να επιτύχουν τρεις βασικούς στόχους:
Στόχος 1: Δεδομένου ότι οι Ο.Τ.Α. αποτελούν την εγγύτερη στους πολίτες δομή του
κράτους, αποτελώντας τους εκφραστές της Αρχής της Επικουρικότητας, 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. Έμφαση πρέπει να δοθεί στην
προώθηση της επιχειρηματικότητας, στη βελτίωση του επιχειρηματικού
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περιβάλλοντος, στην ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας και στη
δημιουργία υποδομών κοινωνικής φροντίδας που χρειάζονται οι τοπικές κοινωνίες.
Στόχος 3: Οι ημιαστικοί και αγροτικοί Ο.Τ.Α. μπορούν να αναλάβουν την εφαρμογή
προγραμμάτων ανάπτυξης που συνδέονται με τον τουρισμό, τις τοπικές βιομηχανικές
δραστηριότητες, τον πολιτισμό, τις μεταφορές και τις κοινωνικές υπηρεσίες.

1.2

ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Στο πλαίσιο της διαδικασίας εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας της
πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης και με απώτερο σκοπό τη δημιουργία μόνιμων
δομών προγραμματισμού, υλοποίησης και παρακολούθησης των αποτελεσμάτων
της δράσης των Ο.Τ.Α., θεσπίστηκε για πρώτη φορά, με τα άρθρα 203-207 του
κεφαλαίου Ζ΄ του νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), η υποχρέωση
εκπόνησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους Ο.Τ.Α. με πληθυσμό άνω των
10.000 κατοίκων. Επιπρόσθετα, με την Υπουργική Απόφαση 18183, ΦΕΚ 534, Β,
13.04.2007 καθορίστηκε η δομή και το περιεχόμενο των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων των ΟΤΑ, ενώ με το Προεδρικό Διάταγμα 185/2007 «Όργανα και
διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών
προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α΄ βαθμού»,
καθορίστηκε η διαδικασία κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
Με το Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) εισήχθησαν νέα βήματα στη
διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος όπως είναι για
παράδειγμα η γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στο Δημοτικό
Συμβούλιο σχετικά με το επιχειρησιακό και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου (άρθρο
76 παρ.2α Ν.3852/2010) και η αποστολή για έλεγχο της απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου, για την ψήφιση του επιχειρησιακού προγράμματος, στον Ελεγκτή
νομιμότητας (ή στον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης έως την τοποθέτηση του
Ελεγκτή Νομιμότητας) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών (άρθρο 225
Ν.3852/2010). Ακόμη, στο άρθρο 266 του Ν.3852/2010 καθορίζεται η διαδικασία
κατάρτισης του Τεχνικού Επιχειρησιακού Προγράμματος και των Ετήσιων
Προγραμμάτων Δράσης που το εξειδικεύουν.
Κατά συνέπεια ο ρόλος των ΟΤΑ δεν περιορίζεται μόνο στην παροχή δημόσιων
υπηρεσιών προς τους πολίτες, αλλά στη λειτουργία τους ως θεσμός πολιτικός,
κοινωνικός και αναπτυξιακός. Προκειμένου δε, να βελτιώνουν συστηματικά την
αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της λειτουργίας τους, είναι αναγκαία η
ανάπτυξη – στο εσωτερικό τους – ενός μηχανισμού προγραμματισμού.
Αυτός ο μηχανισμός προγραμματισμού εκφράζεται μέσα από τη σύνταξη του
Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΟΤΑ, το οποίο αποσκοπεί στην εισαγωγή
μόνιμων εσωτερικών διαδικασιών και συστημάτων προγραμματισμού στην
πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση. Βασικός στόχος αποτελεί η διαδικασία του
προγραμματισμού, της παρακολούθησης και της μέτρησης των αποτελεσμάτων των
δράσεων του Ο.Τ.Α., ώστε να αποτελέσει μια σταθερή εσωτερική λειτουργία, στην
οποία θα συμμετέχει σε όλες τις φάσεις, με συγκεκριμένο ρόλο, το ανθρώπινο
δυναμικό του.
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Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα δεν εστιάζει μόνο στην παραγωγή ενός
προγραμματικού κειμένου, αλλά κυρίως στις διαδικασίες με τις οποίες αυτό
εκπονείται, παρακολουθείται και αξιολογείται. Ως εκ τούτου, επειδή το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα έχει πολυτομεακό χαρακτήρα, με μεγάλο εύρος θεματικού αντικειμένου,
αντίστοιχο του φάσματος των θεμάτων που απασχολούν καθημερινά τις δημοτικές
αρχές. Παράλληλα, καλύπτει όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων ενός ΟΤΑ και εν
δυνάμει το σύνολο των τοπικών υποθέσεων, η εκπόνησή του απαιτεί τη συμμετοχή
τόσο των αιρετών και υπηρεσιακών στελεχών του ΟΤΑ, όσο και της τοπικής
κοινωνίας, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τους μεμονωμένους δημότες, αλλά και
τους κοινωνικούς, τους συλλογικούς και οικονομικούς φορείς. Με αυτόν τον τρόπο το
όραμα της εκάστοτε δημοτικής αρχής μπορεί να γίνει ρεαλιστικό και η τοπική και
εσωτερική ανάπτυξη του ΟΤΑ να εναρμονιστεί με τις κατευθύνσεις του περιφερειακού
και εθνικού αναπτυξιακού σχεδιασμού.
Με τον πρόσφατο Νόμο 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α’/19-7-2018) “Κλεισθένης Ι”, και
συγκεκριμένα με το άρθρο 175, αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 266 του ν.
3852/2010 ως εξής: Για το μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό των Δήμων, εκπονείται
Τετραετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ’ έτος σε Ετήσιο
Πρόγραμμα Δράσης. Για το πρώτο έτος κάθε δημοτικής περιόδου, ο αντίστοιχος
ετήσιος προϋπολογισμός και το αντίστοιχο τεχνικό πρόγραμμα λογίζονται ως
προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, μέχρι την κατάρτιση και έγκριση
αυτού. Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του πρώτου έτους της δημοτικής περιόδου
οριστικοποιείται με την κατάρτιση και έγκριση του Τετραετούς Επιχειρησιακού
Προγράμματος.

1.3

ΟΡΙΣΜΟΣ, ΣΤΟΧΟΙ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΕΝΟΣ

1.3.1

ΚΑΙ

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

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.
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.
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1.3.2

Στόχοι

Οι γενικοί στόχοι ενός Επιχειρησιακού Προγράμματος αφορούν στους εξής κάτωθι:
1. Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης.
2. Εσωτερική ανάπτυξη του ΟΤΑ ως οργανισμού.
3. 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.

1.3.3

Χαρακτηριστικά του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα των ΟΤΑ αποτελεί εργαλείο για την άσκηση του
αναπτυξιακού τους ρόλου, με τα εξής χαρακτηριστικά:
► Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Τοπικής Ανάπτυξης και Βελτίωσης της Διοικητικής
Ικανότητας του ΟΤΑ.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί πρόγραμμα αναπτυξιακών υποδομών και
τοπικών επενδύσεων, αλλά και πρόγραμμα για τη βελτίωση της υφιστάμενης
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λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών και των Νομικών προσώπων που
εποπτεύονται από το Δήμο. Είναι πρόγραμμα, πολυτομεακού χαρακτήρα, με εύρος
θεματικών αντικειμένων αντίστοιχου του φάσματος των θεμάτων που απασχολούν
την καθημερινή λειτουργία του ΟΤΑ. Καλύπτει όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων του
Δήμου και εν δυνάμει το σύνολο των τοπικών υποθέσεων.
► Τετραετές Πρόγραμμα Δράσης του ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων του.

Στις προτεραιότητες του Επιχειρησιακού Προγράμματος αντανακλάται η βούληση και
το όραμα του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και οι προτεραιότητες του αναπτυξιακού
σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Το όραμα της εκάστοτε Δημοτικής
Αρχής αποτυπώνεται στη στρατηγική και αναλύεται σε πενταετές πρόγραμμα δράσης
του ΟΤΑ και των Νομικών προσώπων του και τέλος σε ετήσιο πρόγραμμα δράσης
της κάθε υπηρεσίας του δήμου και των Νομικών προσώπων του.
► Οργανικό Στοιχείο της Καθημερινής Λειτουργίας και Διοίκησης του Δήμου και
Μέρος του Προγραμματικού του Κύκλου.

Η σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι η αρχική φάση της διαδικασίας
προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης του Δήμου. Η
διαδικασία αυτή αποτελεί το διαρκές αντικείμενο ενασχόλησης των αιρετών οργάνων,
των προϊσταμένων και της αρμόδιας υπηρεσίας προγραμματισμού του.
► Υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος μέσω του Ετήσιου Προγράμματος
Δράσης του ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων του.

Σκοπός της σύνταξης του ετήσιου προγράμματος δράσης είναι η εξειδίκευση του
συνολικού επιχειρησιακού προγράμματος σε ετήσιο πρόγραμμα των υπηρεσιών. Ο
ετήσιος προγραμματισμός στοχεύει στον επιμερισμό των δράσεων του τριετούς
προγράμματος στις υπηρεσίες, οι οποίες υλοποιούν τμήματα του επιχειρησιακού
προγράμματος.
► Εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος με τη Συμμετοχή Όλων των
Εμπλεκόμενων.

Κατά τη διαδικασία σύνταξής του συμμετέχουν με σαφώς καθορισμένο τρόπο:


Αιρετά όργανα (Δημοτικό Συμβούλιο, επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου,
Αντιδήμαρχοι, ΔΣ επιχειρήσεων, Τοπικά συμβούλια).



Υπηρεσιακά στελέχη (Προϊστάμενοι υπηρεσιών, Διευθυντές Επιχειρήσεων,
στελέχη της ΔιέυθυνσηςΠρογραμματισμού).



Τοπικοί φορείς και ομάδες δημοτών με σημαντικό βαθμό συμβολής στην τοπική
ανάπτυξη ή/και στη λειτουργία του ΟΤΑ.



Φορείς του διοικητικού συστήματος της χώρας (πχ Περιφέρεια).

Η λήψη των αποφάσεων προγραμματισμού δεν στηρίζεται μόνο στην ανάλυση της
υφιστάμενης κατάστασης, αλλά και στις ανάγκες και προσδοκίες των κατοίκων και
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του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου, όπως αυτές διατυπώνονται στις διαδικασίες
συμμετοχής.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί το βασικό πλαίσιο κατεύθυνσης,
προσδιορισμού και συντονισμού των ενεργειών όλων των οργάνων διοίκησης και
υπηρεσιών και είναι ευρύτερα γνωστό στους εργαζόμενους του ΟΤΑ, προκειμένου να
υλοποιηθούν οι στόχοι του. Επιπρόσθετα, αποτελεί προϊόν συλλογικής εργασίας
όλων των δομών του Δήμου και οδηγεί στην ανάληψη δεσμεύσεων μεταξύ των
διαδοχικών ιεραρχικών επιπέδων, σε ότι αφορά την υλοποίηση του τμήματος εκείνου
στο οποίο αυτά εμπλέκονται.
► Αξιοποίηση Δεικτών Επίδοσης.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα διατυπώνει μετρήσιμους γενικούς και ειδικούς στόχους,
η επίτευξη των οποίων παρακολουθείται μέσω της αξιοποίησης συστήματος δεικτών
επίδοσης. Για την παρακολούθηση της εξέλιξης της τιμής των δεικτών αξιοποιούνται
τα στοιχεία (εσόδων / δαπανών, πόρων, εκροών, αποτελεσμάτων στους αποδέκτες)
που τηρούνται στις βάσεις δεδομένων του ολοκληρωμένου πληροφοριακού
συστήματος ενός ΟΤΑ.

1.3.4

Διάρθρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Με βάση το ΦΕΚ 2970/4-11-2014, καθορίστηκε τοπεριεχόμενο και η δομή των
επιχειρησιακών προγραμμάτων των ΟΤΑ, τα οποία περιλαμβάνουν τις ακόλουθες
ενότητες και κεφάλαια :
Η Α΄ Ενότητα του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας
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 Δήμου, 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 Δήμος να αντιμετωπίσει την επόμενη περίοδο.
Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται και αξιολογείται το εσωτερικό περιβάλλον του
Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας 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 Δημοτικής Αρχής και τις ευκαιρίες από το εξωτερικό
περιβάλλον, αποτελούν τη βάση για τον καθορισμό του οράματος και των
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κατευθυντηρίων αρχών του Δήμου, που στην επόμενη ενότητα θα εξειδικευτούν σε
συγκεκριμένους άξονες προτεραιότητας, μέτρα και γενικούς στόχους.
Η Β’ Ενότητα αναφέρεται στον Επιχειρησιακό και Οικονομικό Προγραμματισμό του
Δήμου.Οι άξονες και τα μέτρα του Προγράμματος εξειδικεύονται σε σχέδια δράσης
των Υπηρεσιώντου Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, τα οποία θα
υλοποιηθούν στη βάσησυγκεκριμένου χρονικού και οικονομικού προγραμματισμού.

1.4

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΤΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος περιλαμβάνει τέσσερα (4) διακριτά
στάδια με επιμέρους βήματα, με σκοπό να προσεγγιστούν και να αναλυθούν
συστηματικά όλες οι παράμετροι και όλοι οι συντελεστές που επηρεάζουν και
καθορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας και ανάπτυξης του Δήμου. Τα βήματα που
περιλαμβάνονται στο κάθε στάδιο περιγράφονται συνοπτικά στη συνέχεια.
ΣΤΑΔΙΟ Α: Αποτύπωση και Αξιολόγηση του Εξωτερικού και Εσωτερικού
Περιβάλλοντος του ΟΤΑ – Στρατηγικός Σχεδιασμός
ο

► Βήμα 1 : Προετοιμασία και οργάνωση.

Προετοιμασία και οργάνωση της διαδικασίας κατάρτισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος, μέσω των εξής ενεργειών:


Συγκρότηση της ομάδας έργου.



Διατύπωση των αρχικών κατευθύνσεων της δημοτικής αρχής.



Οργάνωση και προγραμματισμός του έργου.



Ενημέρωση του προσωπικού των υπηρεσιών και των ΝΠ του Δήμου.
ο

► Βήμα 2 : Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του
Δήμου.

Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής του
Δήμου και εντοπισμός των σημαντικότερων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης, που θα
πρέπει να αντιμετωπίσει ο Δήμος κατά την επόμενη τετραετία.
Περιγράφεται η γενική, μακροσκοπική εικόνα της περιοχής του Δήμου και
αναφέρονται τα γεωγραφικά, πληθυσμιακά, κοινωνικά, οικονομικά, πολεοδομικά,
περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της. Ακολουθεί η αξιολόγηση της
κατάστασης της περιοχής και εντοπίζονται τα κρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης
σε κάθε θεματικό τομέα («Περιβάλλον και ποιότητα ζωής», «Κοινωνική Πολιτική,
Υγεία, Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Πολιτισμός και Αθλητισμός», «Τοπική
Οικονομία και Απασχόληση»).
ο

► Βήμα 3 : Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση του Δήμου και των νομικών
προσώπων του ως οργανισμών.
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Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου και
των νομικών προσώπων του και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής
ανάπτυξης στις εξής θεματικές ενότητες:


Δραστηριότητες και διαδικασίες λειτουργίας.



Οργάνωση και Συνεργασίες.



Ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή.



Οικονομικά.
ο

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

Πραγματοποιείται η επιλογή της στρατηγικής που θα ακολουθήσει ο Δήμος μέσω του
καθορισμού γενικών στόχων και πολιτικών δράσης, η ομαδοποίηση των γενικών
στόχων σε Άξονες και Μέτρα και η διατύπωση του οράματος και των αρχών
λειτουργίας και διακυβέρνησης.
Στο πλαίσιο της διαμόρφωσης της στρατηγικής του Δήμου προσδιορίζονται τα
κρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης που θα αντιμετωπίσει ο Δήμος (γενικοί στόχοι
τοπικής ανάπτυξης) και διαμορφώνονται οι κατάλληλες εσωτερικές στρατηγικές
επιλογές που θα διασφαλίζουν επιτυχή προσέγγιση των γενικών στόχων τοπικής και
εσωτερικής ανάπτυξης.
Οι συναφείς γενικοί στόχοι ομαδοποιούνται σε προτεραιότητες – Μέτρα και τα
συναφή Μέτρα ομαδοποιούνται σε ευρύτερες προτεραιότητες – Άξονες.
Διατυπώνεται το όραμα για την ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου και για την
εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου ως οργανισμού, καθώς και οι κατευθυντήριες αρχές,
που πρέπει να διέπουν τον τρόπο λειτουργίας του και γενικά τον τρόπο διοίκησης
των τοπικών υποθέσεων.
ΣΤΑΔΙΟ Β: ΈΓΚΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ – ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ο

► Βήμα 5 : Έγκριση του στρατηγικού σχεδίου και διαδικασίες διαβούλευσης.

Οι ενέργειες που πραγματοποιούνται σε αυτό το στάδιο αφορούν:


Στην έγκριση του στρατηγικού σχεδίου.



Στη δημοσιοποίηση του στρατηγικού σχεδίου μέσω των διαθέσιμων μέσων
επικοινωνίας.



Στη διοργάνωση δημόσιων εκδηλώσεων.



Στη σύνοψη των συμπερασμάτων των διαδικασιών διαβούλευσης και ενημέρωση
των αρμόδιων υπηρεσιών.

ΣΤΑΔΙΟ Γ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ο

► Βήμα 6 : Κατάρτιση σχεδίων δράσης.
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Καταρτίζονται σχέδια δράσης, τα οποία περιλαμβάνουν στόχους και δράσεις για την
επίτευξη του κάθε ενός από τους γενικούς στόχους του στρατηγικού σχεδίου με
σκοπό την εφαρμογή της στρατηγικής του Δήμου.
ο

► Βήμα 7 : Τετραετής προγραμματισμός των δράσεων.

Σκοποί του βήματος είναι η ιεράρχηση και ο προγραμματισμός των δράσεων που
περιλαμβάνονται στα σχέδια δράσης, η ομαδοποίηση, ο έλεγχος και η
οριστικοποίηση όλων των δράσεων του ΕΠ και ο αναλυτικός προγραμματισμός των
δράσεων πρώτης προτεραιότητας.
ο

► Βήμα 8 Οικονομικός προγραμματισμός.

Πραγματοποιείται εκτίμηση των εσόδων του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του,
ανά πηγή χρηματοδότησης, για κάθε έτος της επόμενης τετραετίας, κατανέμονται τα
έσοδα στις δράσεις πρώτης προτεραιότητας και καταρτίζεται συγκεντρωτικός
πίνακας δαπανών ανά μέτρο και άξονα και συντάσσονται οι χρηματοδοτικοί πίνακες.
ΣΤΑΔΙΟ Δ: ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ο

► Βήμα 9 : Ολοκλήρωση του προγράμματος και τελικές ενέργειες.

Οι ενέργειες που πραγματοποιούνται σε αυτό το στάδιο αφορούν:


Στην ολοκλήρωση του σχεδίου επιχειρησιακού προγράμματος από την ομάδα
έργου και η υποβολή του στο Δήμαρχο.



Στην έγκριση του σχεδίου από το Δημοτικό Συμβούλιο.



Στον έλεγχο της διαδικασίας κατάρτισης του προγράμματος από την Περιφέρεια.



Στη δημοσιοποίηση του προγράμματος από το Δήμο.

1.4.1

Μέσα και Εργαλεία για την Κατάρτιση του Επιχειρησιακού
Προγράμματος

Η εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος βασίζεται στη θεωρία του τοπικού
αναπτυξιακού προγραμματισμού και στη θεωρία προγραμματισμού της δράσης
δημόσιων οργανισμών, καθώς και στη διενέργεια πρωτογενούς και δευτερογενούς
έρευνας, με τη χρήση και εφαρμογή των κατάλληλων μεθοδολογιών και εργαλείων.
Για την περιγραφή του εξωτερικού περιβάλλοντος της περιοχής του Δήμου 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 (Δήμος, πρώην Νομαρχία, Περιφέρειες, Υπουργεία, κ.λ.π.).
Επιπλέον, συγκεντρώθηκε βιβλιογραφικό υλικό από δημοσιεύματα, βιβλία και το
διαδίκτυο.
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Για την περιγραφή του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου Αμφίκλειας –
Ελάτειας χρησιμοποιήθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) όπως αυτός
έχει ψηφιστεί, δημοσιευτεί και ισχύει, ενώ πραγματοποιήθηκαν επικοινωνίες και
συναντήσεις με στελέχη του Δήμου για τη συλλογή στοιχείων αναφορικά με την
υφιστάμενη λειτουργία των υφιστάμενων Διευθύνσεων του Δήμου. Παράλληλα και
για το σκοπό τόσο της αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης των υπηρεσιών
του Δήμου, όσο και της αξιολόγησης της λειτουργίας αυτών διακινήθηκε ημιδομημένο ερωτηματολόγιο στις Υπηρεσίες του Δήμου, 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 του εξωτερικού περιβάλλοντος (μακρο-περιβάλλον) του
Δήμου 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:
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.
2. 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.
3. Διαμορφώνεται η στρατηγική για την επίτευξη βελτιώσεων (η οποία εξειδικεύεται
περαιτέρω σε επόμενα στάδια του Επιχειρησιακού Προγράμματος).
Σχήμα 1:

Τυπική διάταξη SWOT Analysis

Στη συνέχεια και για τον καθορισμό της στρατηγικής του Δήμου Αμφίκλειας –
Ελάτειας προηγείται η διατύπωση της αποστολής και του οράματος του Δήμου.
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Η αποστολή του Δήμου Αμφίκλειας– Ελάτειας είναι κοινή για όλους τους Δήμους 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 Δήμου αποτελεί τη συνοπτική διατύπωση της μελλοντικής επιθυμητής
κατάστασης της περιοχής και του ίδιου του Δήμου, 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 Δήμος 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 Δήμου. Κάθε Άξονας
Προτεραιότητας ικανοποιεί έναν ή περισσότερους γενικούς στόχους.
Οι γενικοί στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης εντάσσονται σε ειδικό Άξονα
Προτεραιότητας, ο οποίος αποσκοπεί στην ανάπτυξη του Δήμου και των Νομικών
του Προσώπων, ως οργανισμών, και στη βελτίωση των σχέσεών τους με τους
πολίτες, την πολιτεία και τους τοπικούς φορείς.

1.4.2

Διαδικασίες Διαβούλευσης

Με την ολοκλήρωση και έγκριση της Α΄ φάσης από το Δημοτικό Συμβούλιο, το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα τίθεται σε δημόσια διαβούλευση. Στο πλαίσιο αυτό
προσκαλούνται οι εκπρόσωποι των τοπικών φορέων και κάτοικοι του Δήμου
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 τοαναπτυξιακό μέλλον της περιοχής και για τις προτεραιότητες που θα
τεθούν.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 185/2007 (Α΄221) «το εγκεκριμένο
από το Δημοτικό Συμβούλιο κείμενο στρατηγικού σχεδιασμού, δημοσιοποιείται για
διαβούλευση, τουλάχιστον επί δύο (2) εβδομάδες, με καταχώρηση στην ιστοσελίδα
του Δήμου, 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».
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Επιπρόσθετα, με απόφαση Δημάρχου μπορεί να οργανωθεί ημερίδα, θεματικές
συναντήσεις,δημόσια συζήτηση και όποια άλλη ενέργεια διαβούλευσης κρίνεται
αναγκαία.
Στο πλαίσιο της διευρυμένης Δημόσιας Διαβούλευσης, προτείνεται να:
Α) δημοσιευτεί στον τοπικό Τύπο περίληψη του Επιχειρησιακού Προγράμματος του
Δήμου και πρόσκληση των πολιτών να υποβάλλουν τις προτάσεις τους.
Β) δημοσιευτεί στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου το πλήρες κείμενο της πρώτης
φάσηςτου Επιχειρησιακού προγράμματος, το πρόγραμμα της Δημόσιας
Διαβούλευσης και τοερωτηματολόγιο στο οποίο θα καλούνται να συμπληρώσουν οι
πολίτες και να το στείλουνστο Δήμο ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά.
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2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΗΣ
ΔΗΜΟΥ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ

-

ΕΛΑΤΕΙΑΣ

Στην παρούσα ενότητα πραγματοποιείται σύντομη περιγραφή της μακροσκοπικής
εικόνας της περιοχής του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας (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 Δήμου Αμφίκλειας–
Ελάτειας διακρίνεται στις ακόλουθες ενότητες:


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 Δήμου
Αμφίκλειας - Ελάτειας. Αποτυπώνονται οι υπηρεσίες του Δήμου, 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 Δήμου, της υλικοτεχνικής του
υποδομής και των οικονομικών του δυνατοτήτων. Παράλληλα, αποτυπώνονται σε
συγκριτικά διαγράμματα και πίνακες στοιχεία που αφορούν στη σημερινή λειτουργική
μορφή του Δήμου και συγκρίνονται με την προβλεπόμενη εικόνα που περιγράφεται
στον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών (ΟΕΥ) του Δήμου. Η παραπάνω
καταγραφή αφορά και στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας αφού
σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων του Δήμου εκτελείται διαμέσου αυτών.
Η αποτύπωση του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας
διακρίνεται στις ακόλουθες ενότητες:


Οργάνωση και συνεργασίες.



Δραστηριότητες και διαδικασίες.



Ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή.



Οικονομικά.
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2.1
2.1.1

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Βασικά Χαρακτηριστικά, Χωροταξική Ένταξη και Διοικητική
Οργάνωση

Με την «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα Καλλικράτης» της 1ης Ιανουαρίου του 2011 ( Ν. 3852/2010 ) ,συστάθηκε
ο σημερινός Δήμος Αμφίκλειας - Ελάτειας με την συνένωση των προϋπαρχόντων
Δήμων, ώστε να περιλάβει την άμεση και ευρύτερη περιοχή της πόλης όπως αυτή
αναπτύσσεται προς όλες τις κατευθύνσεις. Ο νέος Δήμος απαρτίζεται από τρεις (3)
δημοτικές ενότητες. Σχετικά με την έκταση του Δήμου, ο Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας
καλύπτεται από 493,5 km2 πεδινού και ημιορεινού χώρου. Ο πληθυσμός του
10.922 κάτοικοι, σύμφωνα με την Απογραφή του 2011. Έδρα του Δήμου ορίστηκε
η Κάτω Τιθορέα.

Χιλιομετρικές αποστάσεις και χρονο-απόσταση Δήμου από μεγάλες διοικητικές
έδρες

Διοικητικές Έδρες

Απόσταση (χλμ)

Αθήνα

163

Λαμία

61

Άμφισσα

70

Θεσσαλονίκη

356

Λιβαδειά

37

Θήβα

70

Χαλκίδα

118

Πάτρα

180

Εντός κύκλου ακτίνας 200χλμ. από από τον Δήμο συναντώνται οι πόλεις Λαμία,
Άμφισσα, Λιβαδειά, Θήβα, Χαλκίδα και οριακά η Πάτρα. Η πρωτεύουσα των Αθηνών
απέχει 163 χλμ ενώ η Θεσσαλονίκη βρίσκεται σε απόσταση 356 χλμ. . Η πρόσβαση
στη πόλη, γίνεται είτε οδικώς, από την εθνική Αθηνών - Θεσσαλονίκης, είτε
σιδηροδρομικώς από τη σιδηροδρομική γραμμή Αθηνών – Θεσσαλονίκης
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Σχήμα 2:

Χάρτης Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας

Πίνακας 1:
Πληθυσμός ανά Δημοτικό Διαμέρισμα & Οικισμό του Δήμου Αμφίκλειας
– Ελάτειας (2011)
Δημοτικό Διαμέρισμα

1

2

3

Πληθυσμός

Δήμος Αμφίκλειας – Ελάτειας

10.922

Δημοτική Ενότητα Αμφίκλειας

4.186

Τοπική Κοινότητα Αμφίκλειας

3.387

Τοπική Κοινότητα Δρυμαίας

203

Τοπική Κοινότητα Μπράλου

280

Τοπική Κοινότητα Ξυλικοί

72

Τοπική Κοινότητα ΠαλαιοχώριΔωριαίων

287

Τοπική Κοινότητα Τιθρώνιο

101

Δημοτική Ενότητα Τιθορέας

3.198

Τοπική Κοινότητα Κάτω Τιθορέας

1.841

Τοπική Κοινότητα Τιθορέας

630

Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής

180

Τοπική Κοινότητα Αγίας Μαρίνας

230

Τοπική Κοινότητα Μοδίου

317

Δημοτική Ενότητα Ελάτειας
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Δημοτικό Διαμέρισμα

Πληθυσμός

Τοπική Κοινότητα Ελάτειας

2.372

Τοπική Κοινότητα Ζέλι

673

Τοπική ΚοινότηταΣφάκα

104

Τοπική ΚοινότηταΠαναγίτσα

266

Τοπική Κοινότητα Λευκοχώρι

123

Πηγή: Απογραφή ΕΣΥΕ 2011

Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός του Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας ανέρχεται στο
37,27% ενώ ο μη οικονομικά ενεργός πληθυσμός είναι της τάξης του 62,73% γεγονός
που δείχνει την ύπαρξει μεγάλου αριθμού συνταξιούχων και κατ’επέκταση τη
γήρανση του πληθυσμού.
Πίνακας 2:

Οικονομικά ενεργός πληθυσμός του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας (2011)

Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
10,922
ΠΟΣΟΣΤΑ %

ΟΙΚ. ΕΝΕΡΓΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
4,071
37,27

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
3,408
83,71

ΟΙΚ. ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
6,851
62,73

Πηγή: Απογραφή ΕΣΥΕ 2011

Επίησης, όπως αποτυπώνεται και στον παραπάνω πίνακα ο τριτογενής τομέας με
ποσοστό 48,15% και ο πρωτογενής τομέας με ποσοστό 36,56% είναι οι
σημαντικότεροι παραγωγικού τομείς για το Δήμο Αμφίκλειας-Ελάτειας.
Πίνακας 3:
Απασχολούμενοι ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας του Δήμου
Αμφίκλειας – Ελάτειας (2011)

Απασχολούμενοι ανα τομέα οικονομικής δραστηριότητας
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ

3,408
ΠΟΣΟΣΤΑ %

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ

ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ

1,246

521

1,641

36,56

15,29

48,15

Πηγή: Απογραφή ΕΣΥΕ 2011
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2.1.2

Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής

2.1.2.1 Περιβάλλον
Μορφολογία – Εδαφικοί Πόροι
Ο Δήμος Αμφίκλειας - Ελάτειας έχει έκταση 493,5 km2 και γεωμορφολογικά
κυριαρχείται από πεδινές και ορεινές εκτάσεις, ημιορεινές και ορεινές περιοχές.
Το υψόμετρο της Δημοτικής Ενότητας Αμφίκλειας κυμαίνεται από 400μ. έως και
1.600μ..
Το υψόμετρο της Δημοτικής Ενότητας Τιθορέαςκυμαίνεται από 180μ. έως και 510μ..
Το υψόμετρο της Δημοτικής Ενότητας Ελάτειας κυμαίνεται από 150μ. έως και 440μ.,
με το υψηλότερο σημείο να φτάνει τα 440μ.
Κλιματολογικές Συνθήκες
Το κλίμα στην περιοχή του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας είναι μεσογειακό με σχετικά
πολλές και ραγδαίες βροχοπτώσεις από τον Οκτώβριο έως τον Μάρτιο. Η «ημερήσια
μέση μέγιστη" (συμπαγής κόκκινη γραμμή) δείχνει τη μέγιστη θερμοκρασία μιας
μέσης ημέρας για κάθε μήνα για την ευρύτερη περιοχή. Ομοίως, "ημερήσια μέση
ελάχιστη" (συμπαγής μπλε γραμμή) δείχνει τη μέση ελάχιστη θερμοκρασία. Οι ζεστές
ημέρες και κρύες νύχτες (διακεκομμένες κόκκινες και μπλε γραμμές) δείχνουν τον
μέσο όρο της πιο ζεστής μέρας και πιο κρύας νύχτας του κάθε μήνα για τα τελευταία
30 χρόνια.
Δημοτική Ενότητα Αμφίκλειας
Οι μέσες θερμοκρασίες κυμαίνονται από 6,5οC (Ιανουάριο μήνα) έως 23οC (Ιούνιο
μήνα).
Σχήμα 3:

Δ.Ε. Αμφίκλειας – Μέση θερμοκρασία
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Δημοτική Ενότητα Τιθορέας
Οι μέσες θερμοκρασίες κυμαίνονται από 8,5οC (Ιανουάριο μήνα) έως 24,5οC (Ιούνιο
μήνα).
Σχήμα 4:

Δ.Ε.Τιθορέας– Μέση θερμοκρασία

Δημοτική Ενότητα Ελάτειας
Οι μέσες θερμοκρασίες κυμαίνονται από 7οC (Ιανουάριο μήνα) έως 23,5οC (Ιούνιο
μήνα).
Σχήμα 5:

Δ.Ε.Ελάτειας – Μέση θερμοκρασία

Σεισμικότητα
Η γένεση σεισμών στην περιοχή χαρακτηρίζεται από επιφανειακούς σεισμούς, μέσου
εστιακού βάθους έως 10 Km, οι οποίοι, συνδέονται με την τεκτονική της Ανατολικής
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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 – Δυτική.

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.
Χλωρίδα – Πανίδα – Οικοσυστήματα / Κατάσταση και Προστασία
► Οικοσυστήματα Δικτύου Φύση 2000 (NATURA 2000)

Στην περιοχή μελέτης, περιλαμβάνονται εκτεταμένης και μεγάλης περιβαλλοντικής
και αισθητικής αξίας περιοχές προστασίας της φύσης. Στα νότια βρίσκεται ο ορεινός
όγκος του Παρνασσού, ο οποίος προστατεύεται με την ένταξή του στο δίκτυο Natura
αλλά και τη δασική νομοθεσία καθώς έχει χαρακτηρισθεί ως εθνικός δρυμός. Τμήμα
του πυρήνα του περιλαμβάνεται στον Δήμο καθώς και στο χιονοδρομικό κέντρο του
Παρνασσού. Στα βόρεια εκτείνεται το όρος Καλλίδρομο, το οποίο επίσης αποτελεί
ένα ιδιαίτερα αξιόλογο οικοσύστημα.
Παρακάτω αναφέρονται οι κύριες Ζώνες Προστασίας της περιοχής:
 Δασικές και Αναδασωτέες Περιοχές
 Πυρήνας Εθνικού Δρυμού Παρνασσού (από 25.07.38 Β.Δ/μα, ΦΕΚ 286 Α΄/58-38 και τροποποίηση ορίων με το από 23-12-38 Β.Δ/γμα, ΦΕΚ 1
Α’/03.01.39).
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 Όριο Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού
 Ευρύτερη Ρυθμιστική Ζώνη Διαχείρισης της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης
του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού
 Βιότοπος NATURA 2000 – Όρος Παρνασσός (GR2410002)
 Βιότοπος NATURA 2000 – Νοτιοανατολικός Παρνασσός – Εθνικός Δρυμός
Παρνασσού – Δάσος Τιθορέας (GR2450005)
 Βιότοπος NATURA 2000 – Όρος Καλλίδρομο (GR2440006)
 Τμήμα της Β’ ζώνης Προστασίας του Όρους Καλλίδρομου ( από 15.07.02
Π.Δ/γμα, ΦΕΚ 696 Δ’/12.08.02)
 Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας
 Παραρεμάτιες Ζώνες προστασίας, μετά την οριοθέτηση των ποταμών και
ρεμάτων, ιδίως αυτών που ρέουν δια μέσου των οικισμών (Βοιωτικός
Κηφισσός)
 Η Αμφίκλεια ως ιστορικός διατηρητέος οικισμός και τοπίο ιδιαίτερου φυσικού
κάλλους (ΥΑ 4701/3-3-67, ΦΕΚ 183 Β’/16-3-67, όπως επεκτάθηκε με την
υπ΄αριθμ. Γ/6077/256/4-3-80, ΦΕΚ 323 Β’/29-3-80) Υ.Α.
 Κηρυγμένοι Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία
► Χλωρίδα
Παρνασσός

Ο Παρνασσός αποτελεί μία από τις νότιες απολήξεις της Πίνδου και εκτείνεται στους
νομούς Βοιωτίας, Φωκίδας και Φθιώτιδας. Το μήκος του φτάνει περίπου τα 38 χλμ.
και το πλάτος του τα 37 χλμ., καλύπτοντας μια συνολική έκταση 184.000 στρεμμάτων,
εκ των οποίων τα 36.000 στρέμματα ανήκουν στον Εθνικό Δρυμό Παρνασσού, ο
οποίος ιδρύθηκε το 1938. Έχει υψόμετρο 2.456 μ., με υψηλότερη κορυφή την
Λιάκουρα, και είναι ένα από τα υψηλότερα βουνά της χώρας. Στα βορειοδυτικά ο
Παρνασσός ενώνεται με τη Γκιώνα μέσω του αυχένα της Άμπλιανης ή αλλιώς στο
διάσελο του “51”, που παραπέμπει στο 51ο χλμ. της Ε.Ο. Άμφισσας-Λαμίας, στα
δυτικά πέφτει απότομα πάνω από τον Ελαιώνα της Άμφισσας και στα νότια το
διάσελο στο Χάνι Ζεμενού τον συνδέει με την Κίρφη. Στα ανατολικά του βουνού
απλώνεται το λεκανοπέδιο της Κωπαΐδας, ενώ στα βόρεια η κοιλάδα του Βοιωτικού
Κηφισού αποτελεί το φυσικό όριο μεταξύ Παρναεπσσού και Καλλιδρόμου. Το βουνό
χωρίζεται γεωμορφολογικά -από το ρέμα της Αγόριανης και το Λιβάδι της Αράχωβαςσε δύο κύρια συγκροτήματα: τον Κεντρο-Ανατολικό και το Δυτικό Παρνασσό. Ο
Κεντρο-Ανατολικός, ο οποίος περιλαμβάνει και τις ψηλότερες κορυφές του βουνού
(Λιάκουρα – 2.456 μ., Τσάρκος – 2.416 μ., Γεροντόβραχος – 2.396 μ., Μαύρα
Λιθάρια – 2.327 μ.), χαρακτηρίζεται για τις απόκρημνες βουνοκορφές και την
τραχύτητα του εδάφους, ενώ αντίθετα ο Δυτικός Παρνασσός παρουσιάζει πιο ομαλές
πλαγιές, έχει χαμηλότερες κορυφές (Γερολέκας – 1.715 μ., Βαρίδι – 1.687 μ.) και
καλύπτεται από πυκνά δάση.
Στον Παρνασσό διακρίνονται τρεις ζώνες βλάστησης: η χαμηλή μεσογειακή
βλάστηση μέχρι τα 800 μ., η ορεινή ή δασική βλάστηση μέχρι τα 1.800 μ. και η
αλπική ζώνη από τα 1.800 μ. και πάνω. Η μακία βλάστηση καλύπτει περιμετρικά τα
χαμηλά υψόμετρα του βουνού και αντιπροσωπεύεται από πουρνάρια, ρείκια,
κουμαριές, φυλίκια, κουτσουπιές κ.α. Η δασική ζώνη χαρακτηρίζεται από τα πυκνά
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δάση της κεφαλληνιακής ελάτης, ενώ υπάρχουν σημεία, κυρίως στα βορειοανατολικά,
όπου απαντώνται μικρά αλλά εντυπωσιακά δάση μαύρης πεύκης.
Στον Παρνασσό φυτρώνουν πάνω από χίλια είδη φυτών από τα οποία δέκα είδη
απαντώνται μόνο εδώ. Από τα πιο γνωστά των ενδημικών φυτών είναι η
Καμπανούλα των Δελφών (Campanulatopalianadelphica), η Γενίστα η Παρνάσιος
(Genistaparnassica), το Ερύσιμο το Παρνάσσιο (Erysimumparnasiccum), η
Κενταύρια των Μουσών (Centaureamusarum), κ.α. Το πιο χαρακτηριστικό απ’ όλα
όμως είναι η σπάνια Παιώνια του Παρνασσού (Paeoniaparnassica), ένα φυτό με
εντυπωσιακά μαυροκόκκινα άνθη που φυτρώνει σε λίγα σημεία του βουνού.
► Πανίδα

Η ευρύτερη περιοχή, του Νομού Φθιώτιδας, έχει μια μεγάλη ποικιλία θηλαστικών.
Επίσης, υπάρχουν πολλά είδη νυχτερίδων, λαγοί, αγριόγατοι, σκίουροι, ασβοί, λύκοι
και πολλά άλλα είδη που βρίσκουν καταφύγιο στα παραποτάμια δάση, στις ρεματιές,
στους θαμνότοπους, στις καλλιέργειες και αλλού.Μεγάλη ποικιλία εμφανίζουν εδώ τα
ερπετά και τα αμφίβια που ζουν σε όλους τους τύπους ενδιαιτημάτων της περιοχής,
όπως θαμνώνες, καλλιέργειες, παραποτάμια δάση, κλπ.
Στον Παρνασσό ζούνε περισσότερα από εκατό είδη πουλιών, με πιο σπάνια τα
μεγάλα αρπακτικά που φωλιάζουν στις γύρω κορφές (χρυσαετοί, φιδαετοί, σπιζαετοί,
πετρίτες, κ.α.). Άλλα πουλιά που ζούνε εδώ είναι ο μπούφος, ο μαύρος
δρυοκολάπτης, κόρακες, χουχουριστές, σταυρομύτες, κ.α. Τα θηλαστικά
αντιπροσωπεύονται κυρίως από αλεπούδες, αγριογούρουνα, ασβούς, σκίουρους,
κουνάβια, νυχτερίδες, ενώ τα τσακάλια που υπήρχαν σε αφθονία παλιότερα, μάλλον
έχουν εξαφανιστεί. Τα τελευταία χρόνια, οι ντόπιοι κτηνοτρόφοι αναφέρουν ότι στο
βουνό έχουν επιστρέψει λύκοι ενώ εντυπωσιακή είναι η αναφορά, από κατοίκους της
περιοχής, της παρουσίας ενός κοπαδιού κόκκινων ελαφιών που φαίνεται ότι έφτασε
και εγκαταστάθηκε στο βουνό από την Πάρνηθα, μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του 2007.
Μεταφορικές Υποδομές
► Οδικές μεταφορές

Οι συγκοινωνίες στο Δήμο Αμφίκλειας – Ελάτειας βασίζονται συντριπτικά στο οδικό
δίκτυο, παρ’ όλη την διαμήκη 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 άξονα Λαμίας - Αμφίκλεια - Τιθορέα – Λιβαδειά μέσω
της παλαιάς εθνικής οδού Λαμίας – Αθηνών. Κομβικής σημασίας οδό για την
ετυρύτερη περιοχή αποτελεί επίσης αυτή από την Αμφίκλεια προς το Χιονοδρομικό
Κέντρο, ο οποία εξυπηρετεί σημαντικό όγκο συγκοινωνικών προς την συγκεκριμλενη
κατεύθυνση.
► Σιδηροδρομικές μεταφορές

Η Σιδηροδρομική Γραμμή Τιθορέας - Μπράλου - Λειανοκλαδίου είναι μία
δευτερεούσαγραμμη της σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας - Λειανοκλαδίου του ΟΣΕ,
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η οποία συνδέει τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Τιθορέας με τον Σιδηροδρομικό Σταθμό
Λειανοκλαδίου μέσω της ορεινού περάσματος του Μπράλου, το οποίο αποτελούσε
την παλαιά χάραξη του τμήματος από την Τιθορέα μέχρι το Λειανοκλάδι, από τις
18/4/1908 έως τις 10/2/2018, οπότε διεκόπη η λειτουργία της γραμμής λόγω της
έναρξης της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων Τιθορέας Λειανοκλαδίου μέσω της σήραγγας Καλλιδρόμου, απετέλεσε τμήμα του βασικού
σιδηροδρομικού άξονα της χώρας.Τέθηκε ξανά σε λειτουργία στον ΟΣΕ στις
15/7/2018, ως τμήμα της σύνδεσης της Αθήνας με το Λειανοκλάδι (αμαξοστοιχία
1520). Οι σταθμοί είναι: Αθήνα–ΣΚΑ–Οινόη–Τανάγρα–Θήβα–Αλίαρτος–ΥψηλάντηςΑλαλκομεναί–Λειβαδειά–Χαιρώνεια–Δαύλεια–Παρόρι–Κηφισσός–Τιθορέα-Αμφίκλεια–
Λιλαία–Μπράλλος–Γοργοπόταμος-Λειανοκλάδι.
Η
συγκεκριμένη
διαδρομή
καλύπτεται περίπου σε πενήντα λεπτά.
Διαχείριση Υδάτινων Πόρων
► Άρδευση – Έγγειες Βελτιώσεις

Το νερό για τις ανάγκες της άρδευσης των καλλιεργειών καθώς και των
κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων προέρχεται από γεωτρήσεις. Ο κύριος όγκος των
εκμεταλλεύσεων, κυρίως των γεωργικών, εντοπίζεται στη χαμηλή πεδινή ζώνη του
Δήμου, στον άξονα του Κηφισού. Σύμφωνα με το Σχέδιο ∆ιαχείρισης των Υδάτων, η
περιοχή αυτή εμφανίζει πιέσεις ως προς την άντληση των υδατικών αποθεμάτων,
αλλά και ποιοτική υποβάθμιση.
Κατά τους θερινούς μήνες, χρειάζεται υποστήριξη και αναβάθμιση του δικτύου
άρδευσης με την κατασκευή υδατοδεξαμενών συλλογής βρόχινου νερού για τη
διοχέτευση του, στο δίκτυο.
► Υποδομές Ύδρευσης

Η υδροδότηση των Δ.Ε., των Κοινοτήτων και των οικισμών του Καλλικρατικού Δήμου
Αμφίκλειας- Ελάτειας γίνεται μέσω υδρευτικών γεωτρήσεων και δεξαμενών οι οποίες
βαρυτικά τροφοδοτούν τα κατά τόπους δίκτυα ύδρευσης. Οι βασικές υποδομές
τροφοδοσίας των δικτύων ύδρευσης του Δήμου είναι οι ακόλουθες:
ΥΔΡΕΥΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Γεώτρηση 1 Αμφίκλειας
Γεώτρηση 2 Αμφίκλειας
Γεώτρηση Ελάτειας
Γεώτρηση 1 Κ. Τιθορέας
Γεώτρηση 2 Κ. Τιθορέας
Γεώτρηση Μπράλος
Γεώτρηση 1 Δρυμαία
Γεώτρηση 2 Δρυμαία
Γεώτρηση Ζέλι
Γεώτρηση Τιθορέας
Γεώτρηση Παλαιοχωρίου
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•
•
•
•
•
•
•

Γεώτρηση Τιθωνίου
Γεώτρηση Μοδίου
Γεώτρηση Αγ. Μαρίνας
Γεώτρηση Αγ. Παρασκευής
Γεώτρηση Λευκοχωρίου
Γεώτρηση Παναγίτσας
Γεώτρηση Σφάκας

ΥΔΡΕΥΤΙΚΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ
•

Αντλιοστάσιο Μπράλος

ΥΔΡΕΥΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Προδεξαμενή Αμφίκλειας
Δεξαμενή Αμφίκλειας Κάτω Ζώνη
Δεξαμενή Αμφίκλειας Άνω Ζώνη
Δεξαμενή Ελάτειας
Δεξαμενή Κ. Τιθορέας
Δεξαμενή Μπράλου Άνω
Δεξαμενή Μπράλου Κάτω
Ενδιάμεση Δεξαμενή Δρυμαία
Δεξαμενή Δρυμαία
Προδεξαμενή Ζέλι
Δεξαμενή Ζέλι
Δεξαμενή Τιθορέας Εσωτερική
Δεξαμενή Τιθορέας Εξωτερική
Δεξαμενή Παλαιοχωρίου
Δεξαμενή Τιθωνίου Εξωτερική
Δεξαμενή Τιθωνίου Εσωτερική
Δεξαμενή Ξυλίκοι
Δεξαμενή Εξωτερική Ξυλίκοι
Δεξαμενή Ξυλίκοι Εντός
Δεξαμενή Μοδίου
Δεξαμενή Αγ. Μαρίνας
Δεξαμενή Αγ. Παρασκευής
Δεξαμενή Λευκοχωρίου
Δεξαμενή Παναγίτσας

Στις ακόλουθες οριζοντιογραφίες σε υπόβαθρο Google Earth φαίνεται η θέση και η
διασύνδεση των ως άνω υποδομών μέσω των οποίων εξασφαλίζεται η υδροδότησης
του Δήμου.
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Σχήμα 6: Γενική Οριζοντιογραφία Δικτύων Ύδρευσης Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας

Τα δίκτυα υδροδότησης του Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας είναι κατά κύριο λόγο
κατασκευασμένα από αγωγούς PVC και HDPE καθώς στην πλειοψηφία τους έχουν
αντικατασταθεί μέσω συστηματικών έργων αντικατάστασης δικτύων.

Περιβαλλοντικές Υποδομές
► Υποδομές Αποχέτευσης

Κοινότητα Αμφίκλειας
Όλα τα ακάθαρτα της Άνω Ζώνης και Κάτω Ζώνης της Κοινότητας Αμφίκλειας,
καταλήγουν στον Παντοροϊκό και στη συνέχεια στον τελικό αποδέκτη.
Κοινότητα Ελάτειας - Κοινότητα Κ. Τιθορέας
Το σύνολο των ακαθάρτων των δύο αυτών Κοινοτήτων καταλήγουν στο Βιολογικό.
Για όλες τις υπόλοιπες Κοινότητες (Μπράλος, Ξυλικοί, Δρυμαία, Παλαιοχώρι,
Τιθρώνιο, Τιθορέα, Αγία Μαρίνα, Αγία Παρασκευή, Μόδι, Ζέλι, Σφάκα, Παναγίτσα,
Λευκοχώρι), τα ακάθαρτα καταλήγουν σε στεγανούς βόθρους, που υπάρχουν σε
κάθε ιδιοκτησία.
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► Διαχείριση Απορριμμάτων

Η συλλογή και η διαχείριση των απορριμμάτων στην περιοχή μελέτης
πραγματοποιείται με ευθύνη του Δήμου και περιλαμβάνει τη μεταφορά τους στο
ΧΥΤΑ Λαμίας.
Ο Δήμος Αμφίκλειας- Ελάτειας αποτελεί μέλος του Περιφερειακό ΦοΔΣΑ Στερεάς
Ελλάδας Α.Ε. με το δ.τ. «ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.» σύμφωνα με την αριθμ.
93/13-08-2018 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας (ΑΔΑ: Ω8ΑΩΩΨΚΦΝΗ), και τις διατάξεις του άρθρου 245 του ν. 4555/2018, ο οποίος συστάθηκε με
την αριθμ. 6122/170152 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας με κύριο στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση των
αποβλήτων.
Για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων και για την επίτευξη
των στόχων που θέτει το Περιφερειακό Στρατηγικό Προγραμμα Διαχείρισης
Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ), ο Δήμος Αμφίκλειας –Ελάτειας πραγματοποιεί:





Πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού-γυαλιού-πλαστικού – αλουμινίου (μπλε κάδοι
και μπλε κώδωνες)
Πρόγραμμα συλλογής Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
(ΑΗΗΕ) για μικρές και μεγάλες ηλεκτρικές συσκευές και λάμπες φωτισμού.
Για την διαχείριση των αποβλήτων από κλαδέματα δημοτικών κοινόχρηστων
χώρων και ιδιωτικών χώρων ο Δήμος διαθέτει κλαδοθρυμματιστή.
Η συλλογή και μεταφορά των αστικών απορριμμάτων γίνεται από στόλο τριών
απορριμματοφόρων και δύο απορριμματοφόρα μεταφόρτωσης -πρεσσες στα
τρία ΣΜΑ που διαθέτει.

Υποδομές Ενέργειας
Οι κύριες ενεργειακές μορφές στο Δήμο είναι η ηλεκτρική ενέργεια και το πετρέλαιο.
Προμηθευτής της ηλεκτρικής ενέργειας είναι η ΔΕΗ και μελλοντικά μεμονωμένοι
ιδιώτες στα πλαίσια της παραγωγής αιολικής και υδροηλεκτρικής ενέργειας. Η
διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται αποκλειστικά από τη ΔΕΗ. Προμηθευτής και
διανομέας του φυσικού αερίου είναι η ΔΕΦΑ.

2.1.3

Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός

2.1.3.1 Κοινωνικές Υποδομές
Υγεία – Πρόνοια
Το Κέντρο Υγείας Αμφίκλειας αποτελεί την πρώτη και κύρια υποδομή πρωτοβάθμιας
φροντίδας και περίθλαψης στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας.
Για τα πιο σοβαρά περιστατικά που χρήζουν διακομιδής, το Γενικό Νοσοκομείο
Λαμίας είναι αυτό που αποτελεί την πιο σημαντική υποδομή υγειονομικών και
νοσηλευτικών υπηρεσιών.
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Το Κένρο Υγείας Αμφίκλειας με τις περιφερειακές μονάδες του, δηλαδή τα πέντε (5)
Περιφερειακά Ιατρεία εξυπηρετεί τους κατοίκους όλων των κοινοτήτων του Δήμου
καθώς και τους κατοίκους της Κοινότητας Παύλιανης του Δήμου Λαμιέων.
Συγκεκριμένα στο Δήμο Αμφίκλειας- Ελάτειας λειτουργούν τα κάτωθι Περιφερειακά
Ιατρεία (Π.Ι.):
• Περιφερειακό Ιατρείο Κ. Τιθορέας (διθέσιο)
• Περιφερειακό Ιατρείο Ελάτειας (διθέσιο)
• Περιφερειακό Ιατρείο Μπράλου (διθέσιο)
• Περιφερειακό Ιατρείο Δρυμαίας (μονοθέσιο)
•

Περιφερειακό Ιατρείο Ζελίου (μονοθέσιο)

Οι επισκέπτες του Κέντρου Υγείας (ασθενών και ατόμων για συνταγογράφηση)
ανέρχονται σύμφωνα με στοιχεία της γραμματείας του Κέντρου σε 27.000 περίπου
κατ΄έτος. Εκτός αυτού, το πρόγραμμα του Κέντρου περιλαμβάνει και επισκέψεις
αγροτικών ιατρών στα χωριά του Δήμου κάθε δεκαπέντε (15) ημέρες.
Επιπλεόν, στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών στον Δήμο Αμφίκλειας - Ελάτειας,
αναπτύσσονται δράσεις για:
• Βοήθεια στο σπίτι
• Κέντρο Κοινότητας
► Εκπαίδευση

Στη περιοχή του Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας λειτουργούν τρία (3) δημόσια
νηπιαγωγεία και Παιδικοί Σταθμοί,τρία (3) δημοτικά σχολεία, τρία (3) Γυμνάσια και
τρία (3) Λύκεια. Γενικά, η υπάρχουσα υποδομή εξυπηρετεί ικανοποιητικά την περιοχή.

► Βασικά Αξιοθέατα
 Μουσείο Άρτου και Επαγγελμάτων που στεγάζεται στο Πνευματικό &

Πολιτιστικό Κέντρο Αμφίκλειας, στην κεντρική πλατεία. Στο Μουσείο
Επαγγελμάτων υπάρχει μια πλούσια συλλογή καθημερινών αντικειμένων του
παρελθόντος (εργαλεία, σκεύη), ενώ στο Μουσείο Άρτου, μοναδικό στην Ελλάδα,
θα μάθετε την ιστορία και τα είδη του ψωμιού, για την καλλιέργεια σιτηρών από
την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα και τους κύκλους παρασκευής του ψωμιού.
 Παραδοσιακός οικισμός στην Αμφίκλεια με τα γραφικά σοκάκια, τις πέτρινες

βρύσες τις θολωτές αυλόπορτες και τα νεοκλασικά κτίρια .
 Μουσείο Γ. Σκλαβούνου στην Αμφίκλεια στο οποίο εκτίθεται η οπλοθήκη και η

πινακοθήκη του Αθ. Ευταξία.
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 Αρχαία Ακρόπολη Αμφίκλειας που βρίσκεται στην πλαγιά του βουνού και έχει

καταπληκτική θέα.
 Ιερά Μονή Δαδιού (μοναστήρι Παναγίας Γαυριώτισσας) γυναικείο μοναστήρι

μόλις 6 χλμ από την Αμφίκλεια στο δρόμο προς το Χιονοδρομικό Κέντρο
Παρνασσού.

 Εκκλησάκι Αγίου Ιωάννη- μεσαιωνικό και όμορφο ξωκλήσι μόλις 9 χλμ από την

Αμφίκλεια δίπλα στις κατασκηνώσεις των προσκόπων Το εκκλησάκι αυτό είναι
ένα από τα μετόχια του Μοναστηριού της Αμφίκλειας. Είναι μεταβυζαντινού
ρυθμού (18ος αιώνας) και ξεχωρίζει για τις σπάνιες και ιδιαίτερου ενδιαφέροντος
τοιχογραφίες που υπάρχουν στο εσωτερικό του. (Τοιχογραφίες του Αγίου
Ρωμανού του Μελωδού, η Σταύρωση του Κυρίου πάνω από την Ωραία Πύλη
κ.α.). Το εκκλησάκι γιορτάζει την 24η Ιουνίου.
 I.N. Kοιμήσεως της Θεοτόκου(Zέλι): Εδώ βρίσκεται και το ασκητήριο (ασκηταριό)

του Οσίου Σεραφείμ «του Ζελίου Βλαστός»,ο οποίος είναι τοπικός Άγιος της
Λοκρίδας, καταγόμενος από το Zέλι.


Μοναστήρι της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Αγία Μαρίνα. Κτισμένο στο
τέλος της πρώτης χιλιετίας μ.Χ. με υπέροχες εικόνες και περιβάλλοντα χώρο
αποτελεί σήμερα μια ζώσα πραγματικότητα της διαδρομής των Ελλήνων στο ρου
της Ιστορίας. Εκεί ο επισκέπτης, εκτός από το θαυμάσιο περιβάλλον, αισθάνεται
το δέος και το σεβασμό
 Εθνικός Δρυμός Παρνασσού που ιδρύθηκε με το από 25-7-1938 Β.Δ., (ΦΕΚ Α΄

286) και έχει έκταση 3.513 εκτάρια. Η περιοχή του πυρήνα του Εθνικού Δρυμού
Παρνασσού περιλαμβάνεται στα διοικητικά όρια των Δήμων Δελφών, Διστόμου –
Αράχωβας- Αντίκυρας, Αμφίκλειας-Ελάτειας και των Κοινοτήτων Επταλόφου,
Δροσοχωρίου, Ελαιώνα και Πολυδρόσου. Στον άμεσο περίγυρο του Δρυμού με
το με το πλούσιο φυσικό τοπίο που δημιουργούν οι συστάδες πεύκων, ελάτων,
γαύρων και σφενδάμων υπάρχουν αξιόλογοι αρχαιολογικοί χώροι και τα
Χιονοδρομικά κέντρα .Τον Εθνικό Δρυμό μπορεί κανείς να τον γνωρίσει μέσα
από διαδρομές που περιγράφονται στη συνέχεια.
 Εκκλησία της Αγίας Ιερουσαλήμ που βρίσκεται στην είσοδο της χαράδρας του

ρέματος κεραμιδιού στην Αμφίκλεια και πιο πάνω, μέσα σε σπηλιά, η παλιά
εκκλησία της Αγίας Ιερουσαλήμ, χτισμένη τον 11ο αιώνα μέσα στον βράχο. Από
εκεί μέσα από ένα δύσκολο αλλά πολλά υποσχόμενο μονοπάτι για λάτρεις της
ορειβασίας και ορεινής πεζοπορίας, φθάνεις στην Λιάκουρα (2457 μέτρα) που
είναι η υψηλότερη βουνοκορφή του Παρνασσού
 Βοιωτικός Κηφισσός, με τους παλιούς νερόμυλους και τις πετρόχτιστες γέφυρες

προσφέρεται για πεζοπορία, εξερεύνηση –παρατήρηση της πλούσιας χλωρίδας
και πανίδας κατά μήκος της όχθης του.
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 Λίμνη Νευρόπολη .Η γνωστή λίμνη του Καλλιδρόμου, η λίμνη Νευρόπολη στην

περιφέρεια της Κοινότητας Παλαιοχωρίου Δωριέων. Μοναδική στο είδος της για
όλο τον ορεινό όγκο της Στερεάς Ελλάδας. Έτσι λοιπόν το χωριό είναι ένα
ορμητήριο για τα πιο μαγευτικά μέρη του Καλλιδρόμου.
 Το Φαράγγι Καχάλα που βρίσκεται στην Ανατολική πλευρά της Κοινότητας

Τιθορέας έχει πολλές σπηλιές και βράχους σε διάφορα σχήματα κάτι που
ικανοποιεί και το πιο απαιτητικό φυσιολάτρη και το μικρότερο άνοιγμά του είναι
62 μέτρα.
 Αισθητικό Δάσος Τιθορέας που βρίσκεται στην Νότια πλευρά του Χωριού και

έχει έκταση 2000 στρεμμάτων. Κηρύχθηκε αισθητικό δάσος με προεδρικό
διάταγμα το 1979. Είναι πλούσιο σε βλάστηση από έλατα, βελανιδιές κέδρα,
κουμαριές και άλλα αυτοφυή δέντρα και θάμνους. Μέσα στο αισθητικό δάσος στη
ρίζα του βράχου βρίσκεται ο ένας από τους δυο Πύργους του αρχαίου τείχους
καθώς και μέρος του δυτικού τμήματος του τείχους.
 Ο καταρράκτης της Τρύπης βρίσκεται στην χαράδρα της Τιθορέας στο ΒΑ
Παρνασσό σε υψόμετρο 1250μ.
 Η Σπηλιά του Οδυσ. Ανδρούτσου που βρίσκεται ΝΑ της Τιθορέας και σε

απόσταση περίπου 3 χιλιομέτρων, από το Χωριό σε απόκρημνη πλαγιά του
Παρνασσού. Στη σπηλιά αυτή ο Στρατηγός της Ρούμελης ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ έζησε με την οικογενειά του και τα Παλικάρια του τρία περίπου
χρόνια στην επανάσταση το 1821.Η επίσκεψη σήμερα της Σπηλιάς είναι πολύ
δύσκολη και για πολλούς ίσως αδύνατη.
 Το περίφημο μπαλκόνι της Τιθορέας ή αλλιώς πλακωτό, που βρίσκεται στην

άκρη του χωριού και πρόκειται για ένα βράχο με εξαιρετική θέα στο φαράγγι και
στο χωριό.
 Τείχος Τιθορέας (Βελίτσας):Το τείχος της Τιθορέας που σώζεται σήμερα με

τους δυο Πύργους, καλύπτει την Βόρεια και Δυτική πλευρά αυτής, οικοδομημένο
κατά το ισοδύναμο σύστημα τειχοποιίας από ασβεστολιθικούς δόμους τον 4ο π.χ.
αιώνα. Είναι από τα καλύτερα σωζόμενα δείγματα ελληνιστικής οχυρωματικής.
 Αρχαίο Λατομείο στο Μόδι: Στην Κοινότητα Μοδίου βρίσκεται αρχαίο Λατομείο.

Το Αρχαίο Λατομείο στη θέση Μαλιόρου και Μοδίου, σαν μνημείο της αρχαίας
δόμησης και της τεχνολογίας των εξορύξεων, στο οποίο σώζονται άριστα ίχνη
εργαλείων με τα οποία απέκοπταν τους λιθόπλινθους.
 Λόφος Πύργος Μοδίου:Ο Λόφος στη θέση Πύργος Μοδίου, στον οποίο

σώζονται λείψανα ελληνιστικής οχυρώσεως αρχαίας πόλης, η οποία ταυτίζεται με
την αρχαία Λέδοντα.
 Iερό Aθηνάς Kραναίας Iερό Aθηνάς Kραναίας: (περιοχή Tσούκα). Ιερό

αφιερωμένο στην θεά Αθηνά όπου σώζονται λείψανα δωρικού ναού .
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 Η Αρχαιολογική Συλλογή Ελάτειας που στεγάζεται στο παλαιό δημοτικό

σχολείο της Κοινότητας Ελάτειας. Μεγάλο μέρος των εκθεμάτων της Συλλογής
προέρχεται από τις ανασκαφικές έρευνες του τέλους του 19ου και των αρχών του
20ου αιώνα των P. Paris, Γ. Σωτηριάδη και Weinberg στο Ιερό της Αθηνάς
Κραναίας, στη λεκάνη του Βοιωτικού Κηφισού και στις Αβές, στον Έξαρχο. Από
το 1985 έως το 1992 η συνεργασία της ΙΔ΄ ΕΠΚΑ με το Πανεπιστήμιο του
Saltzburg έφερε στο φως ένα εκτεταμένο νεκροταφείο στο Αλωνάκι Ελάτειας, το
οποίο παρουσιάζει μία πλήρη εικόνα συνέχειας από τη μυκηναϊκή έως τη
πρωτογεωματρική περίοδο.
 Η Αρχαία Ακρόπολη Τιθρωνίου βρισκόταν στο βόρειο κομμάτι του βοιωτικού

ποταμού Κηφισού που είναι κοντά στην Αμφίκλεια Φθιώτιδος. Σήμερα μπορεί να
διακρίνει κανείς, ίχνη των τειχών της Αρχαίας Ακρόπολης Τιθρωνίου, κομμάτια
κιόνων καθώς και ένα πέτρινο στρογγυλό οικοδόμημα στην περιοχή που
ονομάζεται Κάστρο ή Παλαιόκαστρο.
 Το παραδοσιακό χωριό της Τιθορέας με τα πλακόστρωτα δρομάκια , τα
πετρόκτιστα σπίτια χτισμένο στους πρόποδες του Παρνασσού.
 Το πανέμορφο χωριό της Αγ. Μαρίνας

με τα μοναδικά σε τοιχογραφίες
εκκλησάκια το απαράμιλλο φυσικό τοπίο και τους φιλόξενους κατοίκους.

 Το γραφικό παραδοσιακό χωριό των Ξυλικών

που είναι κτισμένο στον
Καλλίδρομο και έχει απεριόριστη θέα στον ορεινό όγκο του Παρνασσού μέσα σε
πλούσιο φυσικό περιβάλλον

► Ιεροί Ναοί – Μονές

 Ι. Ν. «Εισόδια» της Θεοτόκου Αμφίκλειας: Είναι η Μητρόπολη της Αμφίκλειας
σε σχήμα «Βασιλική» με χαρακτηριστικό το πολυόροφο, πέτρινο λαξευτό
καμπαναριό της χτισμένη στον Παραδοσιακό οικισμό.


Ι. Ν Αγίου Βλασίου Αμφίκλειας: Εκκλησία σε σχήμα «Βασιλική» με ωραίες
εικόνες, τέμπλο και πολυελαίους.

 Ι. Ν Αγίου Δημητρίου Αμφίκλειας: Είναι πολύ παλιά εκκλησία σε σχήμα
«Βασιλική» με ωραίο λαξευτό, πέτρινο καμπαναριό.
 Ι.Ν. Αγίου Ευσταθίου
Κουμπουριανών

Αμφίκλειας:

Νεόδμητη εκκλησία στην πλατεία

 I.N. Aγίου Δημητρίου Eλάτειας : Bυζαντινό μνημείο με ανάγλυφη παράσταση
του Aγίου Δημητρίου (1880)
 I.N. AγίουAθανασίου Eλάτειας : ιστορικό διατηρητέο μνημείο διακοσμημένο με
τοιχογραφίες του 18ου αιώνα (1759).
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 Μονή Προφήτη Hλία (Zέλι): Η μονή
ανεγέρθηκε την περίοδο της
Φραγκοκρατίας με κεραμοσκεπές καθολικό και τρίκλιτη βασιλική.
Χαρακτηριστικό της είναι ο οχυρωματικός περίβολος της που διατηρείται σε
αρκετά καλή κατάσταση καθώς και οι αξιόλογες τοιχογραφίες στο νότιο τμήμα
της μονής του 16ου - 17ου αιώνα.
 I.N. Kοιμήσεως της Θεοτόκου(Zέλι): Εδώ βρίσκεται και το ασκητήριο
(ασκηταριό) του Οσίου Σεραφείμ «του Ζελίου Βλαστός»,ο οποίος είναι τοπικός
Άγιος της Λοκρίδας, καταγόμενος από το Zέλι.
 I.N. Aγ. Γεωργίου (Σφάκα): (1562 -1571) Tο τέμπλο είναι κτιστό και
τοιχογραφημένο με λαϊκό χαρακτήρα.
 Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Κ. Τιθορέας: Βρίσκεται στην πλατεία του χωριού.
 Το εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη Θεολόγου: Βρίσκεται στην Τιθορέα με
εντυπωσιακό ψηφιδωτό δάπεδο του 3ου-4ου αιώνα π.χ.
 Το εκκλησάκι του Αββά Ζωσιμά στην Τιθορέα. Αποτελλεί ένα από τα μοναδικά
μεταβυζαντινά εκκλησάκια που υπάρχουν στην Ελλάδα.
 Ι. Ν. Αγίας Μαρίνας (Αγ. Μαρίνα): Εκκλησία με θαυμάσιες τοιχογραφίες .
 Μοναστήρι της Παναγίας της Γαυριώτισσας στην Αμφίκλεια. Γυναικείο
μοναστήρι 6 χλμ από την Αμφίκλεια στο δρόμο προς το Χιονοδρομικό Κέντρο
Παρνασσού. Ανεγέρθηκε το 1755. Το καθολικό του είναι ναός ελλαδικού τύπου,
επισκευασμένος, τρίκλιτος με ψηλό τετραγωνικό τρούλο. Έχει θαυμάσιες
τοιχογραφίες.
 Μοναστήρι της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Αγία Μαρίνα. Κτισμένο στο
τέλος της πρώτης χιλιετίας μ.Χ. με υπέροχες εικόνες και περιβάλλοντα χώρο
αποτελεί σήμερα μια ζώσα πραγματικότητα της διαδρομής των Ελλήνων στο ρου
της Ιστορίας. Εκεί ο επισκέπτης, εκτός από το θαυμάσιο περιβάλλον, αισθάνεται
το δέος και το σεβασμό
.
 Παλαιοημερολογήτικο Μοναστήρι Παναγία Οδηγήτρια στην Τιθορέα.
► Εκδηλώσεις

Στον Δήμο Αμφίκλειας –Ελάτειας κατά τη διάρκεια του χρόνου πραγματοποιούνται
αξιόλογες εκδηλώσεις με την συνεργασία των Συλλόγων που υπάρχουν στο Δήμο
και τον εθελοντισμό των πολιτών. Άλλες προέρχονται από την παράδοση και τον
πολιτισμό του τόπου μας και άλλες καθιερώθηκαν μέσα στον σύγχρονο τρόπο ζωής
μας, όμως όλες αξίζει ο επισκέπτης του Δήμου μας να τις γνωρίσει και να συμμετέχει
σε αυτές.
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 Χαρακτηριστικό είναι το ρουμελιώτικο Πάσχα που συνεχίζειν α γίνεται σε όλα τα
χωριά του Δήμου μας με το ψήσιμο των αρνιών σε λάκκους ανά γειτονιά και με
εκδηλώσεις με παραδοσιακούς χορούς και παραδοσιακές φορεσιές από τα
χορευτικά συγκροτήματα των Συλλόγων.
 Τις Απόκριες το παραδοσιακό άναμμα της φωτιάς (χεγια) στις γειτονιές και στην
Πάνω Πλατεία της πόλης με χορούς μεταμφιεσμένων στην Αμφίκλεια και
αποκορύφωμα την Κυριακή των Αποκριών το ψήσιμο κοντοσουβλιού 120
μέτρων στην Κεντρική Πλατεία της Αμφίκλειας , το καρναβάλι και το κάψιμο του
καρνάβαλου.
 Την Κυριακή των Αποκριών στην Κ. Τιθορέα τα τελευταία χρόνια στην κεντρική
πλατεία μαγειρεύουν προβατίνα κοκκινιστή με μακαρόνια και άλλα τοπικά
εδέσματα που προσφέρονται στους επισκέπτες .
 Την Καθαρά Δευτέρα στην Κεντρική πλατεία της Αμφίκλειας, στον πεζόδρομο
της Ελάτειας και στην πλατεία της Τιθορέας γίνεται γλέντι με παραδοσιακή
φασολάδα, σαρακοστιανά, λαγάνα συνοδευόμενα με παραδοσιακά όργανα και
χορούς από τους Συλλόγους.
 Τα Χριστούγεννα στην Κ. Τιθορέα στήνεται το χωριό του Αη Βασίλη όπου μικροί
και μεγάλοι μέσα από διαδραστικά παιγνίδια και διάφορα event, μπορούν να
διασκεδάσουν και να νιώσουν το πνεύμα των Χριστουγέννων. Δεν λείπουν ζεστά
ροφήματα και παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα γλυκά.
 Την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς στην Κεντρική Πλατεία
της Αμφίκλειας και της Ελάτειας κάθε χρόνο από διάφορους συλλόγους της
διοργανώνονται εκδηλώσεις με κεράσματα γλυκών και ροφημάτων και
δραστηριοτήτων για τους μικρούς φίλους, μουσική διατηρώντας την πόλη σε
χριστουγεννιάτικους ρυθμούς.
 Κάθε δύο χρόνια στις 21 Νοεμβρίου που είναι η γιορτή της Παναγίας της
Μεσοσπορίτισας και τοπική γιορτή της Αμφίκλειας διοργανώνεται από τον
Λαογραφικό Σύλλογο η «Έκθεση ψωμιού» που είναι πλέον γνωστή σε όλη την
Ελλάδα. Παραδοσιακά παρασκευάσματα όπως πρεβέντες, κουλούρες
καλοκεντημένες με παραδοσιακό τρόπο , γλυκά, παξιμάδια, φταλιές, μπομπότες,
μπακλαβάς, τηγανίτες, αμυγδαλωτά, καρυδάτα και πολλές άλλες λιχουδιές,
έχουν βάση το σιτάλευρο και το καλαμποκάλευρο. και φτιάχνονται από τις
γυναίκες του χωριού.
 Στις 5 Δεκεμβρίου στην Πάνω Πλατεία της Αμφίκλειας αναβιώνει το έθιμο του
«Χόνδρου». Χόνδρος είναι στάρι βρασμένο σε μεγάλα καζάνια με ζάχαρη και
κανέλα. Το βράσιμο του σταριού στα καζάνια γίνεται στην Πλατεία και μετά
μοιράζεται στους κατοίκους. Είναι μοναδικό στη γεύση.
 Το καλοκαίρι στην Κ. Τιθορέα που είναι η γενέτειρα του Φιλοποίμην Φίνος
διοργανώνεται θερινός κινηματογράφος από τον Σύλλογο Φιλοποίμην Φίνος
όπου προβάλλονται ταινίες για όλα τα γούστα και τις ηλικίες.
 Διεξάγεται κάθε χρόνο το ο ορεινός αγώνας δρόμου «Μονοπάτι Παρνασσού»
από τον αθλητικό Σύλλογο «Διόνυσος». Ο αγώνας αυτός που ξεκίνησε το 2007
έχει πανελλήνια αίγλη. Περιλαμβάνει τρεις αγώνες: 1.Τον αγώνα των 24,2 χλμ με
υψομετρική ανάβαση 1620μ ο οποίος έχει συμπεριληφθεί στο Πρωτάθλημα.2.
Τον αγώνα 10,9χλμ. «Μικρό Μονοπάτι» με υψομετρική ανάβαση 780μ) και 3.
Τον αγώνα 6χλμ «Μονοπάτι Αμφίκλειας» με υψομετρική ανάβαση 360μ.
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 Κάθε χρόνο διεξάγονται οι ορεινοί ποδηλατικοί αγώνες «Κάτω Τιθορέα MTB &
Road Race» οι οποίοι έχουν κερδίσει τους φίλους του σπόρ πανελληνίως.

Γιορτή Τσίπουρου Μπράλου . Εδώ και 20 χρόνια ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος
Μπράλου διοργανώνει τη γιορτή τσίπουρου αναβιώνοντας έτσι την απόσταξη
του γνήσιου τσίπουρου με παραδοσιακούς χορούς.
 Γιορτή τσίπουρου Τιθορέας στον γραφικό πλάτανο της Τιθορέας άλλη μια
παραδοσιακή απόσταξη τσίπουρου γεμάτη παράδοση.
 River party: μέσα στη φύση δίπλα στο ποτάμι ο σύλλογος νεολαίας Ελάτειας
διοργανώνει συναυλία με μεγάλα ονόματα σε ένα μοναδικό ειδυλιακό τοπίο.
 Στο Λευκοχώρι γίνονται εκδηλώσεις για τον εορτασμό της επετείου της Μάχης
στο Αλισάκι
 Αγώνας ορεινού τρεξίματος «Λίμνη Νευρόπολη» στο χωριό Παλαιοχώρι
Δωριέων και στις νότιες πλαγιές του Καλλιδρόμου

2.1.3.2 Τοπική Οικονομία - Παραγωγικές Δραστηριότητες
Πρωτογενής Τομέας
Στα όρια του Δήμου υπάρχουν σημαντικές πεδινές εκτάσεις ιδιαίτερα στο τμήμα
του πρώην Δήμου Ελάτειας που εντάσσονται στα όρια της κοιλάδας του Κηφισσού.
Πρόκειται για μια περιοχή υψηλής παραγωγικότητας που εκτείνεται στην κοιλάδα του
ποταμού Κηφισσού, από το ανατολικό έως το δυτικό άκρο. Η καλλιεργούμενη έκταση
ανέρχεται σε 140.000 στρέμματα περίπου, με κυρίαρχες καλλιέργειες τις
παραδοσιακές καλλιέργειες των σιτηρών, του βαμβακιού και της μηδικής, και
ακολουθούν με τάση αύξησης ενεργειακές καλλιέργειες, και κηπευτικά ενώ οι
βοσκότοποι καταλαμβάνουν έκταση περίπου 50.000 χιλ στρ.
Σχετικά με τις χρήσεις γης και την πολιτική γης, στόχος για τις περιοχές με αγροτογεωργικές δραστηριότητες (υψόμετρο<800μ.), απότελεί η μέγιστη διατήρηση της
γεωργικής γης ιδίως των αρδευόμενων ή αρδεύσιμων εκτάσεων γεωργικής γης και
των πεδινών (κλίσεις<10%), ενώ οι περιοχές αγροτο-δασικής δραστηριότητας (>800μ
και ορεινά, δάση και δασικές εκτάσεις) αποτελούν περιοχές φυσικού αποθέματος
προς διατήρηση και προστασία.
Κύριες κατευθύνσεις για την οικιστική ανάπτυξη, αποτελούν η ελαχιστοποίηση της
επέκτασής της σε κρίσιμες ζώνες (γεωργική γη/δασική γη, ζώνες προστασίας
φυσικών περιοχών, η προτεραιότητα «ανακύκλωσης» / επανάχρησης ανενεργής ή
εγκαταλελειμμένης γης, η προώθηση της εντατικής οικιστικής ανάπτυξης (υπό
προυποθέσεις) και του μοντέλου της «συμπαγούς» πόλης, προώθηση χωροθέτησης
των παραγωγικών δραστηριοτήτων σε οργανωμένους υποδοχείς στον εξωαστικό
χώρο.
Η οικονομική ανάκαμψη της περιοχής είναι συνδεδεμένη με την στήριξη της
παραγωγικής βάσης της περιοχής και την υποστήριξη του αγροτικού τομέα, με ένα
συνολικό και τεκμηριωμένο σχέδιο αλληλοϋποστηριζόμενων υποδομών, προστασίας
και εξοικονόμησης των φυσικών πόρων, προστασίας του εδάφους και του νερού,
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αναβάθμισης
προϊόντων.

των καλλιεργειών και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των

Τουρισμός
Ο Παρνασσός, το Καλλίδρομο, το δίκτυο του ΟΣΕ, ο Κηφισός, η ιστορία και η
παράδοση των χωριών, είναι η ταυτότητα του Δήμου. Στην περιοχή του Δήμου,
στοιχειοθετείται ένα σημαντικό τοπικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με το
φυσικό περιβάλλον, και την τοποθέτηση της περιοχής πάνω στον οδικό και
τουριστικό άξονα Αθήνα-Παρνασσός.
Ο Δήμος Αμφίκλειας – Ελάτειας εκτείνεται από τον Β.Α. Παρνασσό
(συμπεριλαμβανομένου του Χιονοδρομικού Κέντρου) έως την εύφορη κοιλάδα του
ποταμού Κηφισού και του πανέμορφου όρους Καλλίδρομου. Με όχημα τον φυσικό
πλούτο, την προνομιακή τοποθεσία του τον πολιτισμό, την παράδοση, την ιστορία
και τη γαστρονομία, και με το πλεονέκτημα της εγγύτητας του στην Αθήνα (περίπου
165χλμ οδικώς) μπορεί να διεκδικήσει αξιόλογη θέση στον «χάρτη» της εγχώριας
τουριστικής αγοράς. Έχει τις προϋποθέσεις για όλα τα είδη του εναλλακτικού
τουρισμού. Κυριαρχεί ο χειμερινός τουρισμός λόγω της ύπαρξης του Χιονοδρομικού
Κέντρου Παρνασσού που είναι το μεγαλύτερο στην Ελλάδα και απέχει από το Δήμο
μας μόλις 17 χλμ.
Οι μορφές ήπιου τουριστικού προϊόντος όπως ο θρησκευτικός τουρισμός, ο
πολιτιστικός τουρισμός, ο αθλητικός τουρισμός, ο ορειβατικός-φυσιολατρικός
τουρισμός
και ο αγροτουρισμός, αποτελούν επίσης σημαντικό συγκριτικό
πλεονέκτημα.
Στα πλαίσια αυτά ο Δήμος έχει παρουσιάσει τα τελευταία χρόνια μία ενδυνάμωση του
τουριστικού προϊόντος με την ανάπτυξη νέων ιδιωτικών επιχειρήσεων εστίασης και
καταλυμμάτων και την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Η δυναμικότητα του Δήμου Αμφίκλειας –Ελάτειας σε κλίνες ανέρχεται στις 1500
περίπου με το μεγαλύτερο ποσοστό τους να βρίσκεται στην Κοινότητα Αμφίκλειας και
στην Κοινότητα Τιθορέας. Πρόκειται για μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις ( ξενώνεςαγροτουριστικές μονάδες) ,όπου ο επισκέπτης μπορεί να περάσει ήσυχα και ποιοτικά
τις διακοπές και να απολαύσει την παραδοσιακή φιλοξενία.
Παράλληλα, σε κάθε οικισμό του Δήμου λειτουργούν παραδοσιακές ταβέρνες στις
οποίες κυριαρχεί η ρουμελιώτικη γαστρονομία (παραδοσιακές πίτες, προβατίνα ψητή,
αρνάκι στη σούβλα, κοκορέτσι, τοπικά τυριά και τοπικά προϊόντα όπως χυλοπίτες,
τραχανάς, μάσκουρι κα) με κυρίαρχη τη ποιότητα και τη γνησιότητα σε όλα τα
προϊόντα.
Εκμεταλλευόμενοι τις νέες αναπτυξιακές προοπτικές και τα χρηματοδοτικά εργαλεία
που αναδυκνείονται στα νέα εθνικά προγράμματα ανάπτυξης ( Πρόγραμμα
«Αντώνης Τρίτσης», Πρόγραμμα Life,το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, ΕΣΠΑ
κ.α) ο Δήμος Αμφίκλειας – Ελάτειας θα στοχεύσει στην αναβάθμιση των τουριστικών
υποδομών και την ανάδειξη του πολιτιστικού και τουριστικού τομέα ως βασικό πόλο
ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής.
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► Διαδρομές

Ο Δήμος Αμφίκλειας – Ελάτειας λόγω της γεωγραφικής θέσης του από τον Β.Α.
Παρνασσό έως την εύφορη κοιλάδα του μυθικού ποταμού Κηφισού και του
πανέμορφου όρους Καλλίδρομου προσφέρει στον επισκέπτη έναν μεγάλο αριθμό
ορεινών διαδρομών μικρής, μεσαίας και μεγάλης δυσκολίας δίνοντας την δυνατότητα
να γνωρίσουν και να απολαύσουν το μεγαλείο της φύσης. Η ανάπτυξη ενός δικτύου
θεματικών περιβαλλοντικών διαδρομών εκτός από την ευκαιρία γνωριμίας του
φυσικού και ιστορικού πλούτου της περιοχής είναι ένα σημαντικό διαχειριστικό
εργαλείο βιώσιμης ανάπτυξης, για την ανάδειξη και αξιοποίηση των ιδιαιτεροτήτων
της περιοχής, όπως των οπτικών πόρων, της ιστορίας και της πολιτιστικής
κληρονομιάς.
 Αμφίκλεια – Αγία Ιερουσαλήμ. Μήκος διαδρομής : 3 Km με αφετηρία το ρέμα
του Κεραμιδιού (430μ). Είναι μεσαίας έως μεγάλης δυσκολίας με ιδιαίτερη
χαρακτηριστικό την γεωμορφολογία της περιοχής όπου κυριαρχούν οι
ασβεστόλιθοι και το πλούσιο φυσικό περιβάλλον της απόκρημνης χαράδρας
«Βαρσάμως». Στο τέλος τα διαδρομής βρίσκεται η εκκλησία της Αγ. Ιερουσαλήμ
(900μ) «Αγιαρσαλής» 11ου αι. μ.Χ. χτισμένη σε σπηλιά στην καρδιά ενός
απόκρημνου βράχου, με καταπληκτική θέα.
 Αμφίκλεια - Χαράδρα Βαρσάμως - Αγ. Ιωάννης - Αμφίκλεια
Μήκος διαδρομής : 9,6 Km με αφετηρία την περιοχή Αλωνάκι στην Αμφίκλεια.
Είναι δύσκολο μονοπάτι με υψομετρική διαφορά 780μ. Αρχικά κινούμαστε σε
δασικό δρόμο παράλληλα με το ρέμα μέσα από θαμνώδη βλάστηση που
σύντομα αντικαθίσταται από δεντρώδη με κυρίαρχο είδος την κεφαλληνιακή
ελάτη. Πρώτος σταθμός το εκκλησάκι της Αγιαρσαλής. Συνεχίζουμε διασχίζοντας
μία αρκετά απότομη σάρρα και φτάνουμε στο εκκλησάκι του Αη Γιάννη όπου
μπορούμε να καθίσουμε και να πιούμε νερό από την Περδικόβρυση σε ένα
μαγευτικό μέρος με πεύκα και έλατα. Μετά από 2,5 Km φθάνουμε στη θέση Πλάϊ
όπου η θέα προς τον κάμπο του Βοιωτικού Κηφισού και την Αμφίκλεια είναι
καταπληκτική. Κατηφορίζουμε την πλαγιά και φθάνουμε στο αρχικό σημείο.
 Αγιος Ιωάννης - Προσκοπικό Κέντρο Περδικόβρυσης
Μήκος διαδρομής : 1,2 Km με εύκολο βαθμό δυσκολίας. Ξεκινάει σε σημείο του
δρόμου προς το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού που απέχει 1,5 Km από τις
εγκαταστάσεις του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού(Παλιές
Κατασκηνώσεις Αμφίκλειας). Το κύριο χαρακτηριστικό του είναι το φυσικό
περιβάλλον από δάσος κεφαλληνιακής ελάτης, μαύρης πεύκης και οξύκεδρου
και η ιδιαίτερη γεωμορφολογία εντός της Προστατευμένης Περιοχής ΖΕΠ (Natura
2000).
 Λάκα Τσάμη -Λάκα Βίκια - Μπογδάν.
Μήκος διαδρομής : 2,6 Km με μικρό βαθμό δυσκολίας και υψομετρική διαφορά
230μ. Ανηφορίζοντας από την Αμφίκλεια προς το Χιονοδρομικό Κέντρο
Παρνασσού μετά από 8,5 Km συναντάμε το Προσκοπικό Κέντρο . Μετά από 1
χιλιόμετρο στα αριστερά του δρόμου υπάρχει ένας μικρός δασικός δρόμος που
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είναι η αφετηρία της διαδρομής. Ακολουθούμε το δρόμο μέσα από μικτό δάσος
μαύρης πεύκης και κεφαλληνιακής ελάτης. Μετά από ανηφορική διαδρομή μίας
περίπου ώρας φθάνουμε σε μία μεγάλη λάκα (Λάκα Βίκια) και συνεχίζοντας
φθάνουμε στη θέση Μπογδάν. Η διαδρομή ενδείκνυται και για ποδήλατο
(downhill) με εκκίνηση από τη Λάκα Βίκια και τερματισμό την αρχή του
μονοπατιού.
 Τιθορέα – Αγ. Γεώργιος
Μήκος διαδρομής : 800μ. με μέτριο βαθμό δυσκολίας. Αποτελεί μέρος του
μονοπατιού που οδηγεί στην σπηλιά του Οδυσσέα Ανδρούτσου. Η αφετηρία του
είναι το Νότιο τμήμα της Τιθορέας σε υψόμετρο 460μ. Το μονοπάτι βρίσκεται
εντός Προστατευμένων περιοχών Natura2000 και του Αισθητικού δάσους
Τιθορέας. Περιστοιχίζεται από επιβλητικούς ασβεστολιθικούς-καρστικούς
σχηματισμούς και μικρές σπηλιές. Η βλάστηση περιορίζεται σε φρύγανα και
αραιοφυτεμένους θάμνους ενώ προχωρώντας συναντάμε οξύκεδρους και
πουρνάρι.
 Τιθορέα – Σπηλιά Ανδρούτσου
Μήκος διαδρομής : 3,2 Km. με μέτριο βαθμό δυσκολίας και υψομετρική διαφορά
450μ. Η αφετηρία της διαδρομής είναι η πλατεία της Τιθορέας με τον
χαρακτηριστικό αιωνόβιο πλάτανό της. Περπατώντας περίπου 800μ στο
πλακόστρωτο συναντάμε στην είσοδο του μονοπατιού όπου υπάρχουν τμήματα
της αρχαίας πόλης Τιθόρας. Το μονοπάτι κινείται παράλληλα με το ρέμα Καχάλα
με τους επιβλητικούς ασβεστολιθικούς-καρστικούς σχηματισμούς και τις μικρές
σπηλιές του. Αφού συναντήσουμε το εκκλησάκι του Αη Γιώργη το μονοπάτι
συνεχίζει ανηφορικό και μετά από 40 περίπου λεπτά φθάνουμε στην Σπηλιά του
Ανδρούτσου που είναι σε υψόμετρο 1000μ.Η συνολική διάρκεια της διαδρομής
είναι περίπου δύο ώρες.
 Τιθορέα - Εκκλησιάς ο Μύλος - Αγιος Ιωάννης
Μήκος διαδρομής : 1,8 Km. με μικρό βαθμό δυσκολίας και υψομετρική διαφορά
280μ. Η αφετηρία της διαδρομής είναι η θέση «Πλατανάκος» στην Τιθορέα .
Αρχικά το μονοπάτι συμπίπτει με αυτό που οδηγεί στην Σπηλιά του Ανδρούτσου
αλλά μετά από 15 λεπτά ακολουθούμε άλλο μονοπάτι που οδηγεί στις κορυφές
του Παρνασσού. Σε 20 λεπτά φθάνουμε στην κοίτη του ρέματος Καχάλα όπου
βρίσκεται το της Εκκλησιάς ο Μύλος. Συνεχίζουμε ανηφορικά ,και συναντάμε ένα
πλάτωμα με μαγευτική θέα προς τον κάμπο και προς τις κορυφές του
Πααρνασσού. Μέχρι το φθάσουμε στο εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη το μονοπάτι
είναι ανηφορικό . Ησυνολική διάρκεια της διαδρομής είναι περίπου μια ώρα.
 Τιθορέα – Διπόταμα - Καταρράκτης της Τρύπη
Αν ξεκινήσουμε από την πλατεία της Τιθορέας το μήκος της διαδρομής είναι 6,5
Km. Αν ξεκινήσουμε από το ξωκλήσσι του Αϊ Γιάννη είναι 2,5 Km. Είναι δύσκολη
διαδρομή με υψομετρική διαφορά 700μ. Από το εκκλησάκι του Αϊ Γιάννη
κινούμαστε παράλληλα με τον αγωγό νερού και στα φθάνουμε στα Διπόταμα
Πρόκειται για μία μαγευτική κοιλάδα στο σημείο που σμίγουν δύο ρέματα στην
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καρδιά της χαράδρας της Βελίτσας Σε διάφορα σημεία υπάρχουν σχοινιά που
μας βοηθούν στην ανάβαση.. Κινούμαστε παράλληλα με το ρέμα της Τρύπης.
Φθάνοντας στην πηγή το νερό εκτοξεύεται από βράχο και λίγο πιο πέρα
ξεπροβάλλει καταρράκτης ύψους 80μ κάτω από τις κορυφές Καλόγηρο (2327μ)
και Λιάκουρα (2457μ).
 Τιθορέα – Λιάκουρα
Μήκος διαδρομής : 11,2 Km με μεγάλο βαθμό δυσκολίας και υψομετρική
διαφορά 2017μ. Αφετηρία η Τιθορέα. Οι εναλλαγές της βλάστησης μοναδικές
ξεκινώντας από περιοχές με ασφάκες, πουρνάρια και αγριολούλουδα,
συνεχίζουμε σε ελατόδασος και καταλήγουμε στο «αλπικό « κομμάτι του βουνού
με φυτά χαμηλού ύψους που είναι μοναδικά ενδημικά αγριολούλουδα του
Παρνασσού. Από την Λιάκουρα που είναι η υψηλότερη κορυφή του Παρνασσού
όταν η ατμόσφαιρα είναι καθαρή φαίνεται ο Ταϋγετος και ο Όλυμπος.

2.2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ
2.2.1

Οργάνωση και Συνεργασίες

2.2.1.1 Οργάνωση
Ο Δήμος Αμφίκλειας - Ελάτειας λειτουργεί, όπως κάθε Δήμος της Ελλάδας, με βάση
το Νόμο για τη Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής
και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α., αριθ. 4555/2018, ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018.
Ο Δήμος διοικείται από το Δημοτικό Συμβούλιο, τα Τοπικά Συμβούλια, την
Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την Εκτελεστική Επιτροπή,
την Επιτροπή Διαβούλευσης και την Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης. Οι
αρμοδιότητες των οργάνων αυτών ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις .
Το Δήμαρχο επικουρούν οι Αντιδήμαρχοι που ορίζει ο Δήμαρχος 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 Δημοτικές ενότητες).
Οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες στις έδρες των Δημοτικών 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.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
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ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Οι Κεντρικές Υπηρεσίες είναι εγκατεστημένες στην έδρα του Δήμου και
περιλαμβάνουν τις παρακάτω οργανικές μονάδες ομαδοποιημένες σε ενότητες
συναφούς σκοπού και αντικειμένου :
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ
1. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου.
2. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
1. Αυτοτελές Τμήμα
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού που
περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία :
α) Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων
β) Γραφείο ΚΑΠΗ
γ) Παιδικών Σταθμών.
δ) Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
ε) Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
1. Αυτοτελές τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τα
παρακάτω γραφεία :
α) Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου
β) Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών
γ) Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας
2. Αυτοτελές τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τα
παρακάτω γραφεία:
α) Γραφείο Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών
β) Γραφείο Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου
3. Αυτοτελές Τμήμα ΚΕΠ
4. Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τα
παρακάτω γραφεία :
α) Γραφείο Τεχνικών Έργων και Συγκοινωνιών
β) Γραφείο Ύδρευσης – Αποχέτευσης., Άρδευσης
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Σχήμα 7:

Οργανόγραμμα των υπηρεσιών του Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας

Πηγή: Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου, Ιδία Επεξεργασία

Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας
Στο νέο Καλλικρατικό Δήμο Αμφίκλειας-Ελάτειας έχουν συσταθεί και υφίστανται τα
παρακάτω Ν.Π.Δ.Δ
Πίνακας 4:

Α/Α

Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΠΔΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ ΦΕΚ
ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 42/2011
ΜΟΝΑΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ−ΕΛΑΤΕΙΑΣ

1674/τ.Β'/28-72011

2

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 42/2011
ΜΟΝΑΔΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ−ΕΛΑΤΕΙΑΣ

1674/τ.Β'/28-72011

Σκοπός της σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα
είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών
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λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου,
αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.), η εκτέλεση έργων για την επισκευή
και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η
εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των
αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Παιδείας
Δια Βιου Μάθησης 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.
Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ είναι:
1. η ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους ΚΑΠ
2. η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου και ή τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το
ύψος της οποίας διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που
οδηγούν στην καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης.
3. πρόσοδοι της σχολικής περιουσίας.
4. εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.
5. κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες.
6. κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή και ακίνητη περιουσία των σχολικών
επιτροπών της παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία που
τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νομικά πρόσωπα.
Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, οι νομικοί σύμβουλοι, καθώς και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής,
των νομικών προσώπων που συγχωνεύονται, καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό
και παρέχει τις υπηρεσίες του στο νέο νομικό πρόσωπο που προκύπτει από τη
συγχώνευση, με την ίδια σχέση εργασίας και έμμισθης εντολής.
1) Επιτροπή Α΄θμιας
Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δημοτικών Σχολείων και
Νηπιαγωγείων Δήμου Αμφίκλειας -Ελάτειας, συστήθηκε με την αριθ. 9/42/2011
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας.
Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δημοτικών Σχολείων και
Νηπιαγωγείων Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας, προήλθε μετά από συγχώνευση των
κατώτερω σχολικών επιτροπών.
Πίνακας 5:

Α/Α

Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας

ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ν.Π.Δ.Δ.

ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗΣ
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1

Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Δημοτικού
Σχολείου Δήμου Αμφίκλειας

295/Β/8−5−1991

2

Σχολική Επιτροπή συστεγαζομένων μονάδων
Νηπιαγωγείου Δημοτικού Σχολείου (Ελάτεια)

90/Β/13−2−1990

3

Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Ζελίου

845/Β/31−12−1990

4

Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Δημοτικού
Σχολείου (Κάτω Τιθορέα)

688/Β/20−8−1991

5

Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Δημοτικού
Σχολείου της Κοινότητας Τιθορέας Ν. Φθιώτιδας

177/Β/27−3−1991

Το νέο Νομικό Πρόσωπο «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ−ΕΛΑΤΕΙΑΣ» θα διοικείται
από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, ως εξής:






Την Δήμαρχο ή έναν Αντιδήμαρχο
Τρεις (3) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο ορίζονται
από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου
Έναν (1) δημότη ή κάτοικο με εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης
Τρεις (3) διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Τρεις (3) εκπρόσωπο της ένωσης γονέων

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού
Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Επιτροπή Β’θμιας
Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δημοτικών Σχολείων και
Νηπιαγωγείων Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας, συστήθηκε με την αριθ. 9/42/2011
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας.
Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δημοτικών Σχολείων και
Νηπιαγωγείων Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας, προήλθε μετά από συγχώνευση των
κατώτερω σχολικών επιτροπών.
Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ν.Π.Δ.Δ.

ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

1

Σχολική Επιτροπή Δήμου Αμφίκλειας

588/Β/29−7−1991

2

Σχολική Επιτροπή συστεγαζομένων μονάδων
Γυμνασίου και Λυκείου (Ελάτεια)

90/Β/13−2−1990

3

Σχολική Επιτροπή της Κοινότητας Κάτω Τιθορέας
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Το νέο Νομικό Πρόσωπο «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ−ΕΛΑΤΕΙΑΣ» θα
διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από δεκατρείς (13) μέλη,
ως εξής:



Την Δήμαρχο ή έναν Αντιδήμαρχο
Τρεις (3) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο ορίζονται
από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου
 Τρεις (3) διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων
 Τρεις (3) εκπρόσωποι της ένωσης γονέων
 Τρεις (3) εκπρόσωποι των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής
μονάδας. (μόνο για τη δευτεροβάθμια εκπείδευση)
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού
Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Μηχανισμοί εσωτερικής οργάνωσης του Δήμου
► Διπλογραφικό σύστημα λογιστικής παρακολούθησης

Ο Δήμος Αμφίκλειας - Ελάτειας εφαρμόζει διπλογραφικό σύστημα το οποίο
αναπτύχθηκε σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, απόλυτα εναρμονισμένο με τον
Κ.Β.Σ, Π.Δ. 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 Δημόσια, την Γενική και την
Αναλυτική Λογιστική, με αυτόματη (online), παραγωγή λογιστικών άρθρων, από τις
καταχωρήσεις των παραστατικών που προσομοιώνουν την απλογραφική διαχείριση.
Περιληπτικά το σύστημα,
χρησιμεύουν για:

περιλαμβάνει

τα

ακόλουθα

υποσυστήματα

που

Σύνταξη λογιστικών σχεδίων και Παρακολούθηση ημερολογίων
Σύνταξη λογιστικών σχεδίων και Παρακολούθηση ημερολογίων με έτοιμο λογιστικό
σχέδιο. Σύνδεση Δημόσιας - Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής. Δημιουργία 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.
Διαχείριση προϋπολογισμού
Κατάρτιση
προϋπολογισμού.
Έγκριση
προϋπολογισμού.
Αναμορφώσεις
προϋπολογισμού. Απολογισμούς. Στατιστικά στοιχεία και ενημέρωση από
δεσμεύσεις - εντάλματα - πληρωμές - βεβαιώσεις - εισπράξεις.
Έσοδα
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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 Δημόσιας και Γενικής
Λογιστικής). Πληρωμές (μετρητά, εμβάσματα, επιταγές, απόδοση κρατήσεων, άρθρα
Δημόσιας και Γενικής Λογιστικής). Τράπεζες. Υπόλοιπα.

Πρόκειται για ένα Σύγχρονο Διαχειριστικό 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 Δήμου.



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.



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.
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Υπάρχει διαχωρισμός βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων,
με αποτέλεσμα να είναι ελλιπής η παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών
εξόδων.

2.2.2

Δίκτυα και Συνεργασίες

Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ «Οργανισμός Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας
(ΟΑΣΕ AΑΕ).
Ο Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας στα πλαίσιο της αποτελεσματικότερης και
αποδοτικότερης εκμετάλλευσης χρηματοδοτικών εργαλείων προς όφελος της τοπικής
ανάπτυξης είναι μέτοχος με ποσοστό συμμετοχής 11,79% στην Αναπτυξιακή
Εταιρεία ΟΤΑ «Οργανισμός Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας (ΟΑΣΕ AΑΕ). Η Εταιρεία
ΟΑΣΕ Α.Ε. ιδρύθηκε στις 16–12–2002 (ΦΕΚ 615/24–01–2003 και ΑΡ.Μ.ΑΕ.
53530/14/Β/03/1). Ο ΟΑΣΕ αποτελεί τρόπον τινά, το διάδοχο σχήμα της
ΠΑΡΝΑΣΟΣ-ΟΙΤΗ που δημιουργήθηκε το 1994 για να υλοποιήσει την Κοινοτική
Πρωτοβουλία LEADER. Μέσω του ΟΑΣΕ ο Δήμος Αμφίκλειας- Ελάτειας συμμετέχει
και αξιοποιεί αποτελεσματικά του πόρους του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης σε όλες τις
προγραμματικές περιόδους, με πολλαπλά οφέλη για την τοπική κοινωνία. Αποτελεί
ένα χρήσιμο αναπτυξιακό εργαλείο για τον Δήμο και στην εισροή πόρων απ τα
διαθρωτικά ταμεία. Eφαρμόζει από το 2007 σύστημα ποιότητας ΕΝ ISO
9001, σήμερα έχει πιστοποιηθεί από τον οργανισμό πιστοποίησης Q-check στο
σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 (αρ.: 91604, ημ.νία: 09-07-2018).
Οι σκοποί του ΟΑΣΕ είναι:






Η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης
ανάπτυξης των Δήμων και Κοινοτήτων της Στερεάς Ελλάδας.
Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος και η συμμετοχή
της εταιρείας σε αντίστοιχα προγράμματα και εφαρμογή πολιτικών σε
διαδημοτικό και ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.
Η επιστημονική-τεχνική υποστήριξη των Δήμων/Κοινοτήτων Στ. Ελλάδας και
των ενώσεων τους.
Η μελέτη, οργάνωση, υλοποίηση Τοπικών, Περιφερειακών, Εθνικών και
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που αναφέρονται στην ανάπτυξη των περιοχών
της Στερεάς Ελλάδας ή και άλλων περιοχών της χώρας ή και περιοχών
άλλων χωρών, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με αντίστοιχους φορείς.

Στην Προγραμματική περίοδο 2002-2008 ο ΟΑΣΕ υλοποίησε το Ολοκληρωμένα
Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ) Παραπαρνασίων Δήμων.
Μέσω του ΟΠΑΑΧ στο οποίο ο ΟΑΣΕ ήταν η Δομή Στήριξης υλοποιήθηκαν περί τις
30 ιδιωτικές επενδύσεις ύψους 6.814.030,12, δέκα πέντε (15) έργα έργα των ΟΤΑ
ύψους 5.800.000€ και καταρτίσεις ανθρώπινου δυναμικού από το Πρόγραμμα του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ύψους 800.000€
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Στην Προγραμματική περίοδο 2007-2013 ο ΟΑΣΕ υλοποίησε στην περιοχή του
Δήμου προγράμματα ενίσχυσης του ιδιωτικού τομέα (Άξονας 3 του ΥΠΑΑΤ) με
αρκετές ιδιωτικές επενδύσεις που έφτασαν στα 2.000.000€ .
Στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 ο Αναπτυξιακή Εταιρία ΟΑΣΕ σχεδίασε
σε συνεργασία με τον Δήμο Αμφίκλειας-Ελάτειας το CLLD/LEADRER Παρνασσού –
Οίτης το οποίο έχει προϋπολογισμό ύψους
5.465.738,95€ και ήδη έχουν
ολοκληρωθεί οι προκηρύξεις και η υαλοποιούνται τα έργα. Στο πρόγραμμα
CLLD./LEADERR ο Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας έχει εντάξει και θα υλοποιήσει
βάσει υπογεγραμμένων συμβάσεων πέντε (5) έργα ύψους 1.240.000€, ενώ έχουν
εγκριθεί και θα υλοποιηθούν στην περιοχή του Δήμου περί τα δέκα τέσσερα (14)
επενδυτικά σχέδια ιδιωτών ύψους 1.300.000,00€
Το πρόγραμμα CLLD-LEADER εφαρμόζεται σε όλο το Δήμο Αμφίκλειας-Ελάτειας (16
Κοινότητες) και χρηματοδοτεί έργα του Δήμου, Μικρών Επιχειρήσεων του αγροτικού
τομέα καθώς και έργα συλλογικών φορέων της περιοχής.
Η προοπτική των Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Η νέα Δημοτική αρχή αντιλαμβανόμενη τις υφιστάμενες ανάγκες και τις δυνατότητες
που παρέχουν τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και μέσα, και λαμβάνοντας
υπόψη το νέο θεσμικό πλαίσιο για την αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ν.4674/2020), δέχθηκε άμεσα τη συμμετοχή του Δήμου
στον νέο Αναπτυξιακό Οργανισμό, που αποτελεί μία διαδημοτική συνεργασία με τους
όμορους Δήμους.Έτσι προχώρησε στην έγκριση και συμμετοχή στον Αναπτυξιακό
Οργανισμό των Δήμων Λαμιέων, Αμφίκλειας-Ελάτειας, Δομοκού, Μακρακώμης και
Στυλίδας, με την επωνυμία «Αμφικτυονίες Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής
Αυτοδιοίκησης Ανώνυμη Εταιρεία» με τον διακριτικό τίτλο «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ
Α.Ε.»
Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (εφεξής «Αναπτυξιακοί
Οργανισμοί») είναι ανώνυμες εταιρείες ειδικού σκοπού, οι οποίες λειτουργούν υπέρ
του δημοσίου συμφέροντος, συμπράττουν από κοινού με τους ΟΤΑ στην υλοποίηση
της αναπτυξιακής πολιτικής σε δημοτικό, διαδημοτικό, περιφερειακό ή ευρύτερο
χώρο, ανάλογα με τις καταστατικές τους προβλέψεις και έχουν ως σκοπό ιδίως την
επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των ενώσεών
τους, την υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής των δήμων και των
περιφερειών, την ωρίμανση έργων υποδομής και την υλοποίηση πολιτικών
κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης και αειφόρου ανάπτυξης. Για την επίτευξη
των σκοπών τους, οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί αναλαμβάνουν την εκτέλεση
δράσεων κρατικών ενισχύσεων, αξιοποιούν χρηματοδοτικά εργαλεία και
διαχειρίζονται αναπτυξιακά, επενδυτικά και ειδικά προγράμματα, χρηματοδοτούμενα
από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους.

Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ
Α.Ε.» - Σκοποί της Εταιρείας
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Οι σκοποί του διαδημοτικού Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.»
είναι:
1.Η επιστημονική, τεχνική και διοικητική υποστήριξη των μελών της, καθώς και
άλλων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φορέων αυτών, φορέων του
Δημοσίου τομέα, συνεταιρισμών και ενώσεων αυτών, επιστημονικών φορέων,
επιμελητηρίων, φορέων συλλογικών κοινωνικών ή οικονομικών συμφερόντων,
καθώς και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
2. Η παροχή τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών διαχείρισης και αξιοποίησης
ακίνητης περιουσίας καθώς και η άσκηση των δραστηριοτήτων των άρθρων 182 και
183 του ν. 4555/2018 (Α' 133).

3. Η ανάληψη εκτέλεσης, εποπτείας κι επίβλεψης δημοσίων μελετών και έργων για
λογαριασμό των μελών της και άλλων ΟΤΑ που δεν διαθέτουν τεχνική επάρκεια ή
τεχνικό προσωπικό καθώς και η υποστήριξη τεχνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών
δόμησης των μελών της και άλλων ΟΤΑ κατά τα ορισθέντα στα Άρθρα 3 και 4 του
Ν.4674/2020.
4. Η συμμετοχή της Εταιρείας στο σχεδιασμό, εφαρμογή και υλοποίηση
Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) χωρικών στρατηγικών και άλλων
σχετικών πολιτικών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό ή σε ευρύτερο
γεωγραφικό χώρο.
5. Η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης,
καθώς και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος και
αναβάθμισης της ποιότητας ζωής αυτών.
6. Η μελέτη, καταγραφή, έρευνα και αξιολόγηση υφιστάμενων δομών, αναγκών και
προβλημάτων σχετικά με την οικονομική, κοινωνική και αναπτυξιακή δραστηριότητα
στην περιοχή δραστηριοποίησης, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή αποτελεσματικών
μεθόδων και δράσεων για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και τον
εμπλουτισμό της τουριστικής εμπειρίας, την ανάδειξη του ιστορικού πλούτου, της
πολιτιστικής κληρονομιάς και της πολιτιστικής ταυτότητας των μελών της, την τόνωση
της οικονομικής δραστηριότητας και απασχόλησης, την προσέλκυση επενδύσεων και
τη βελτίωση των υποδομών καθώς και η ανάπτυξη νέων μορφών εναλλακτικού
τουρισμού.
7. Η στήριξη και ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας και συγκεκριμένα η ενίσχυση
επενδύσεων και η στήριξη της επιχειρηματικότητας, η ανάπτυξη δράσεων αγροτικού
τουρισμού και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και συνακόλουθα η στήριξη και
αξιοποίηση των τοπικά παραγόμενων προϊόντων και η ενίσχυση της προσπάθειας
μεταποίησής τους σε επώνυμα ποιοτικά προϊόντα, καθώς και η σύνδεση τοπικού
παραγόμενου προϊόντος και τουριστικής υπηρεσίας.
8. Η διερεύνηση, μελέτη και συντονισμός διαδικασιών και μηχανισμών για την
παραγωγή, μεταφορά και παροχή τεχνογνωσίας, υπηρεσιών και υποστήριξης σε
φορείς και επιχειρήσεις της αυτοδιοίκησης, του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα σε
αναπτυξιακά θέματα χρηματοδότησης έργων υποδομής, αστικής ανάπλασης,
κοινωνικών δράσεων και αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας καθώς και για την
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αξιοποίηση και υλοποίηση εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών χρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων σε τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς κι ευρωπαϊκούς σκοπούς.
9. Ο σχεδιασμός, εφαρμογή, υλοποίηση, αξιολόγηση και παρακολούθηση εθνικών,
ευρωπαϊκών ή διεθνών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων συναφών προς τους
σκοπούς του καταστατικού.
10. Η δημιουργία προϋποθέσεων για την σύμμετρη ανάπτυξη των μελών της από
οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική άποψη, με βάση τις τοπικές δυνάμεις και
πόρους ιδιωτικούς και δημόσιους, καθώς και με πόρους και μέσα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου.
11. Ο σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής,
που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής, παιδικής
και τρίτης ηλικίας, ο σχεδιασμός και εφαρμογή πολιτικών εν γένει και δράσεων, που
αφορούν στην υποστήριξη ανέργων ή ατόμων προερχόμενων από ευάλωτες
κοινωνικά ομάδες και ο σχεδιασμός, εισήγηση και μέριμνα για την εφαρμογή
πολιτικών και δράσεων που στοχεύουν στην υποστήριξη και φροντίδα της υγείας των
πολιτών και την προαγωγή της ψυχικής υγείας.
12. Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών και η δημιουργία υποδομών για τη στήριξη της
επιχειρηματικότητας και η μελέτη της αγοράς για λογαριασμό επιχειρήσεων και
φορέων της περιοχής.
13. Η ανάπτυξη επιστημονικήςδραστηριότητας και συνεργασιών με εκπαιδευτικά και
ερευνητικάιδρύματα, η χρήση εφαρμογών καινοτομίας και νέων Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών καθώς και η ανάπτυξη δράσεων έρευνας και
ανάπτυξης.
14. Η συμμετοχή σε προγραμματικές συμβάσεις, όπως και ο ορισμός της ως
Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για την υλοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων
και η ανάληψη κάθε συναφούς ρόλου, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς της
ισχύουσας νομοθεσίας.
15. Η σύσταση και διαχείριση Ταμείων Χαρτοφυλακίου για την αξιοποίηση των
Μέσων Χρηματοοικονομικής Τεχνικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των
ευρωπαϊκών ή παγκόσμιων θεσμών ή άλλων ανάλογων ή συναφών, εφόσον δεν
έρχονται σε αντίθεση προς οποιαδήποτε εκάστοτε ισχύουσα διάταξη νόμου.
16. Η επικοινωνία, ενημέρωση και προβολή πληροφοριών, δράσεων και ενεργειών
δημοσίου ενδιαφέροντος για την πληροφόρηση του κοινού, καθώς και η αξιοποίηση
Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας.
17. Η διοργάνωση εκδηλώσεων πολιτιστικού και αθλητικού χαρακτήρα, καθώς και η
διοργάνωση ή συνδιοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και άλλων εκδηλώσεων.
18. Κάθε άλλος σκοπός συναφής ή συνεχόμενος ή αναγκαία συμπληρωματικός ή
υποβοηθητικός των ανωτέρω, ακόμη και μη ρητώς κατονομαζόμενος ή
εξειδικευόμενος στο παρόν, εφόσον δεν έρχεται σε αντίθεση προς οποιαδήποτε
εκάστοτε ισχύουσα νόμιμη διάταξη.
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2.2.3

Δραστηριότητες και Διαδικασίες

Στην ενότητα που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά οι δραστηριότητες και
υπηρεσίες που παρέχουν οι Διευθύνσεις και τα Τμήματα του Δήμου Αμφίκλειας –
Ελάτειας.
2.2.3.1 Αρμοδιότητες
Δημοσίων

γραφείων

Σχέσεων,

Δημάρχου,

Νομικής

Επικοινωνίας

Υπηρεσίας

&

και

Διοικητικής

Αστυνομίας
Γραφείο Δημάρχου
Περιγραφή
Το Γραφείο Δημάρχου παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τον Δήμαρχο
και ιδίως:
1) Προγραμματίζει, οργανώνει και ρυθμίζει τις συναντήσεις του Δημάρχου.
2) Διεξάγει και διεκπεραιώνει την προσωπική αλληλογραφία του Δημάρχου και τηρεί το πρωτόκολλο
και το αρχείο αυτής.
3) Τηρεί αρχείο των κάθε είδους αποφάσεων του Δήμου προς χρήση του Δημάρχου, καθώς και κάθε
άλλο στοιχείο σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Δημάρχου.
4) Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τους κατέχοντες θέσεις Ειδικών
Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών.

2.2.3.2 Αρμοδιότητες Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και
Πολιτισμού
Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού 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 Δήμου, με τη λήψη των κατάλληλων 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 Δια 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, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
Το τμήμα αυτό λειτουργεί ένα (1) γραφεο:
Γραφείο Παιδικού Σταθμού
Περιγραφή
Το Γραφείο Παιδικού Σταθμού είναι αρμόδιο για τη οργάνωση και την εύρυθμη λειτουργία των Παιδικών
Σταθμών του Δήμου 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
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οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον.
(Αρμοδιότητες Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας)
1) Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας που στοχεύουν στη στήριξη
αστέγων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που
δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:
(α) Μεριμνά για την παροχή οικονομικής ενίσχυσης των αυτοστεγαζόμενων, 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 κ.λπ.).
(Αρμοδιότητες Πολιτικών Ισότητας των φύλων)
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

2.2.3.3 Αρμοδιότητες Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών
Το Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών είναι αρμόδιο για την τήρηση των
διαδικασιών και αρχείων που αφορούν την δημοτική κατάσταση και την καταγραφή
των ληξιαρχικών γεγονότων στην περιοχή του Δήμου, για τον σχεδιασμό και τον
συντονισμό εφαρμογής των πολιτικών, συστημάτων και διαδικασιών που
αποσκοπούν στην ορθολογική διοίκηση/διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του
Δήμου και για την παροχή γενικών υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης προς τις
δημοτικές υπηρεσίες.
Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες του Τμήματος στο
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πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων,
Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. Στο Τμήμα υπάγονται διοικητικά και τα
αποκεντρωμένα Γραφεία Διοικητικών Θεμάτων καθώς και τα αποκεντρωμένα
γραφεία ΚΕΠ σε επιμέρους δημοτικές ενότητες.
Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει τρία (3) γραφεία: Οι αρμοδιότητες των επί μέρους
γραφείων του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών είναι οι εξής:
Γραφείο Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων του Δήμου
Περιγραφή
Το Γραφείο Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υπο−
στήριξη στα αιρετά διοικητικά όργανα του Δήμου. Ειδικότερα το Γραφείο
1) Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τα συλλογικά διοικητικά αιρετά
όργανα του Δήμου, δηλαδή το Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής και την Εκτελεστική Επιτροπή (οργάνωση συνεδριάσεων, τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων,
παραγωγή, διεκπεραίωση, διαχείριση και αρχειοθέτηση εγγράφων, ρύθμιση συναντήσεων, τήρηση
πρωτοκόλλου, τήρηση αρχείου αποφάσεων συλλογικών οργάνων κ.λπ.).
2) Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τα ατομικά διοικητικά αιρετά όργανα
του Δήμου, δηλαδή τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους,
(οργάνωση και ρύθμιση συναντήσεων, παραγωγή, διεκπεραίωση, διαχείριση και αρχειοθέτηση εγγράφων,
τήρηση πρωτοκόλλου, τήρηση αρχείου αποφάσεων ατομικών ορ−
γάνων κ.λπ.).
3) Παρέχει διοικητική υποστήριξη προς τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, το Συμβούλιο Ένταξης
Μεταναστών, τις Επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου..
4) Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στις Δημοτικές Παρατάξεις.
5) Μεριμνά για την ενημέρωση των πολιτικών οργάνων και των υπηρεσιών του Δήμου για τις αποφάσεις
που λαμβάνουν τα όργανα του Δήμου.
6) Τηρεί το αρχείο των εκπροσώπων του Δήμου σε διαφόρους φορείς και όργανα και μεριμνά για την
αποστολή στοιχείων στους εκπροσώπους και την παραλαβή και διεκπεραίωση των εκθέσεων που
υποβάλλουν στο Δήμο.

Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών
Περιγραφή
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 Δημοτολογίου.
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 ονοματεπώνυμου Ελλήνων του εξωτερικού, ομογενών αλλοδαπών,
που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια και παλιννοστούντων 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 Δήμους και δημόσιες υπηρεσίες στις περιπτώσεις μεταβολών των μητρώων σε
αντιστοιχία προς ανάλογα αρχεία που τηρούνται εκεί.
8) Μεριμνά για την τήρηση των υποχρεώσεων του Δήμου που προκύπτουν από την ισχύουσα εκλογική
νομοθεσία.
(Αρμοδιότητες σε θέματα Ληξιαρχείου)
1. Τηρεί και ενημερώνει τα ληξιαρχικά βιβλία και αρχεία, στα οποία καταχωρούνται τα ληξιαρχικά γεγονότα
που συμβαίνουν στην περιφέρεια του Δήμου (γεννήσεις, γάμοι, θάνατοι) καθώς και κάθε μεταγενέστερο
γεγονός που συνδέεται με αυτά (π.χ. διαζύγια), σύμφωνα με τις ισχύουσες θεσμοθετημένες διαδικασίες.
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2. Τηρεί αρχεία επισήμων εγγράφων ληξιαρχικών γεγονότων.
3. Εκδίδει αποσπάσματα των ληξιαρχικών πράξεων ή άλλα θεσμοθετημένα πιστοποιητικά.
4. Ενημερώνει τα αντίστοιχα Τμήματα άλλων Δήμων για τα ληξιαρχικά γεγονότα που επηρεάζουν τα
στοιχεία των μητρώων/αρχείων που τηρούνται στα Τμήματα αυτά.
5. Συνεργάζεται με Ληξιαρχεία άλλων Δήμων σε περιπτώσεις μεταβολών ή προσθήκης ληξιαρχικών
πράξεων που βρίσκονται καταχωρημένες εκεί.
(Αρμοδιότητες σε θέματα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης)
1. 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 Δήμο 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.

Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας
Περιγραφή
(Αρμοδιότητες σε θέματα ανάπτυξης ανθρώπινουδυναμικού)
1) Σχεδιάζει, εισηγείται και συντονίζει την εφαρμογήτων διαδικασιών και εσωτερικών κανονισμών που
ρυθμίζουν τις σχέσεις του Δήμου 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 θέσεωνεργασίας ανά διοικητική ενότητα του Δήμου σε
συνεργασία με το Γραφείο Προγραμματισμού και Οργάνωσης του Τμήματος Προγραμματισμού,
Οργάνωσης καιΠληροφορικής και την κατάρτιση/επικαιροποίηση τωνπεριγραφών αρμοδιοτήτων των
επιμέρους θέσεων.
3) Παρακολουθεί την κάλυψη των διαφόρων θέσεωνεργασίας στις διοικητικές ενότητες του Δήμου με
στόχοτόσο την αξιοποίηση των προσόντων των στελεχών όσοκαι την απρόσκοπτη και διαρκή κάλυψη των
αναγκώντων δημοτικών υπηρεσιών.
4) Εισηγείται, έπειτα από σχετικά αιτήματα των αρμόδιων Προϊσταμένων, τις κατάλληλες εσωτερικές
μετακινήσεις στελεχών για την αποτελεσματικότερη κάλυψητων επιμέρους θέσεων εργασίας με βάση τα
προσόντατων στελεχών.
5) Αξιολογεί τα προσόντα των νεοπροσλαμβανομένωνστελεχών και διαμορφώνει σχετικές προτάσεις προς
τους προϊσταμένους των προς κάλυψη θέσεων.
6) Μεριμνά για την εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης των εργαζομένων στο Δήμο και την τήρησητων
σχετικών στοιχείων.
7) Εισηγείται και παρακολουθεί την υλοποίηση μέτρωνεπιπρόσθετης στήριξης του ανθρώπινου δυναμικού
τουΔήμου (π.χ. οργάνωση μετακινήσεων του προσωπικούστις εγκαταστάσεις του Δήμου, παιδικοί σταθμοί
κ.λπ.). 8) Μεριμνά για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου με τον προσδιορισμό των
αναγκών βελτίωσης των προσόντων και ικανοτήτων των εργαζομένων και την εισήγηση και την
παρακολούθηση της υλοποίησης των συμφωνημένων μέτρων βελτίωσης.
9) Σχεδιάζει, εισηγείται και οργανώνει προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης και επιμόρφωσης του
ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου. 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 Δήμο με τον σχεδιασμό, την εισήγηση
και την οργάνωση σχετικών προγραμμάτων (π.χ. εκδηλώσεις, ταξίδια κ.λπ.).
(Αρμοδιότητες σε θέματα μητρώων και διαδικασιών προσωπικού)
1. Μεριμνά για την τήρηση των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που ισχύουν εκάστοτε και
ρυθμίζουν τις σχέσεις του Δήμου με το ανθρώπινο δυναμικό του
(π.χ. θέματα μισθολογικά, ωραρίου, αδειών, ασθενειών, υπερωριών, απολύσεων, διεκδικήσεων κ.λπ.).
2. Μεριμνά για τη διενέργεια και ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης ανθρώπινου δυναμικού για την
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κάλυψη συγκεκριμένων θέσεων εργασίας με βάση τις νόμιμες διαδικασίες.
3. 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 κ.λπ.) και τα προσόντα του.
4. 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 κ.λπ.).
5. 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.
6. Συνεργάζεται με τους Προϊσταμένους των επιμέρους διοικητικών ενοτήτων του Δήμου και τους
ενημερώνει για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται σε εργασιακά θέματα (διαχείριση παρουσιών,
υπερωριών, βεβαιώσεων προς το προσωπικό κ.λπ.).
7. Εκδίδει κάθε είδους βεβαιώσεις προς το προσωπικό για θέματα που άπτονται της απασχόλησής τους
στο Δήμο.
8. 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 Δήμο σύμφωνα με τις
αρμοδιότητές τους που καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Σύμφωνα με τις αρμοδιότητες αυτές:
(α) Ο τεχνικός ασφάλειας παρέχει προς τα όργανα διοίκησης του Δήμου, 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 Δήμου, 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 Δήμου λαμβάνουν γνώση των υποδείξεων αυτών ενυπογράφως.
(Αρμοδιότητες σε θέματα διοικητικής μέριμνας)
1. Μεριμνά για την φύλαξη, την ασφάλεια και την καθαριότητα των κάθε είδους εγκαταστάσεων του Δήμου.
2. Μεριμνά για την συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των κτιριακών και των ηλεκτρομηχανολογικών
εγκαταστάσεων του Δήμου.
3. Μεριμνά για τις μετακινήσεις και μεταφορές του προσωπικού του Δήμου.
4. Μεριμνά για τη λειτουργία του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Δήμου και διεκπεραιώνει τα σχετικά έγγραφα
σε συνεργασία με τις γραμματείες των επιμέρους υπηρεσιών.
5. Μεριμνά για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου του Δήμου.
6. Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τα Αυτοτελή Τμήματα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
και των γραφείων τους (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα
προσωπικού κ.λπ.).
7. Μεριμνά για τη σύσταση και την εύρυθμη λειτουργία των αποκεντρωμένων Γραφείων Διοικητικών
Θεμάτων σε δημοτικές ενότητες του Δήμου.

2.2.3.4 Αρμοδιότητες ΤμήματοςOικονομικών Υπηρεσιών
Το Τμήμα είναι αρμόδιο για την αποτελεσματική τήρηση των οικονομικών
προγραμμάτων λειτουργίας του Δήμου, τη σωστή απεικόνιση των οικονομικών
πράξεων και τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών του, καθώς και τη διασφάλιση
και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας και την αποτελεσματική διενέργεια όλων
των νόμιμων διαδικασιών που απαιτούνται για την προμήθεια υλικών, εξοπλισμού
και υπηρεσιών του Δήμου.
Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της,
καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών
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Αποφάσεων.
Στο Τμήμα υπάγονται διοικητικά και τα αποκεντρωμένα Γραφεία Οικονομικών
Θεμάτων σε επιμέρους δημοτικές ενότητες.
Στο τμήμα αυτό λειτουργούν δύο (2)γραφεία: Οι αρμοδιότητες των επί μέρους
γραφείων του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών είναι οι εξής:
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών
Περιγραφή
(Αρμοδιότητες σε θέματα προϋπολογισμού και οικονομικής πληροφόρησης)
1) Μεριμνά για την τήρηση του συστήματος κατάρτισης των Προϋπολογισμών του Δήμου.
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 Δήμου 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 Δήμου 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 Δήμος.
7) Παρακολουθεί την κατάρτιση και την εξέλιξη των ταμειακών προγραμμάτων του Δήμου. Διερευνά τις
ταμειακές ανάγκες και εισηγείται τις κατάλληλες μεθόδους για την αντιμετώπιση των ταμειακών αναγκών
του Δήμου (π.χ. δανεισμός). Μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων που σχετίζονται με την κάλυψη
των ταμειακών αναγκών του Δήμου.
8) Συνεργάζεται με τις τράπεζες και μεριμνά για την αξιοποίηση των διαθεσίμων του Δήμου.
(Αρμοδιότητες σε θέματα λογιστηρίου και αποθηκών)
1. Τηρεί το σύστημα λογιστικής απεικόνισης των οικονομικών πράξεων του Δήμου (Γενική και αναλυτική
λογιστική). Τηρεί τις σχετικών λογιστικές διαδικασίες καθώς και τα αντίστοιχα λογιστικά βιβλία και
στοιχεία που προβλέπονται από την νομοθεσία.
2. Τηρεί τα αρχεία των κάθε είδους παραστατικών που απαιτούνται για την ενημέρωση του συστήματος
λογιστικής απεικόνισης των οικονομικών πράξεων του Δήμου.
3. Παρακολουθεί και μεριμνά για την εκπλήρωση όλων των φορολογικών και ασφαλιστικών
υποχρεώσεων του Δήμου.
4. Παρακολουθεί και ελέγχει τη λογιστική συμφωνία των δοσοληπτικών λογαριασμών με τράπεζες,
προμηθευτές, πιστωτές και άλλους συναλλασσομένους με τον Δήμο, καθώς και των δοσοληπτικών
λογαριασμών με τα νομικά πρόσωπα και τα ιδρύματα του Δήμου.
5. Εκδίδει τις λογιστικές και οικονομικές καταστάσεις που συνδέονται με το τηρούμενο λογιστικό σχέδιο
(π.χ. ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσης) και ενημερώνει σχετικά τα αρμόδια όργανα του Δήμου με
βάση τις ισχύουσες διαδικασίες.
6. Παρέχει κάθε είδους πληροφόρηση προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου και τις υπόλοιπες δημοτικές
υπηρεσίες για την εξέλιξη των λογιστικών μεγεθών του Δήμου.
7. Μεριμνά για την παροχή κάθε είδους στοιχείων που ζητούνται από Δημόσιες/Ελεγκτικές Υπηρεσίες
σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν εκάστοτε.
8. Τηρεί ειδικά συστήματα λογιστικής και οικονομικής διαχείρισης Προγραμμάτων και Έργων στα οποία
συμμετέχει ο Δήμος και που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή/και από
ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους.
9. Τηρεί αρχείο Παραστατικών Διαχείρισης των προηγουμένων προγραμμάτων και έργων σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στους ειδικούς κανονισμούς των φορέων από τους προέρχεται η σχετική
χρηματοδότηση.
10. Μεριμνά για την ετοιμασία των περιοδικών οικονομικών αναφορών που σχετίζονται με την πρόοδο
των προηγουμένων προγραμμάτων και έργων.
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11. Τηρεί το αρχείο συμβάσεων για υπηρεσίες, έργα και προμήθειες που αναθέτει ο Δήμος.
Παραλαμβάνει και ελέγχει τα κάθε φύσης παραστατικά που απαιτούνται κατά περίπτωση για την
πληρωμή των οφειλών του Δήμου στους αντίστοιχους δικαιούχους και ελέγχει την
ύπαρξη των προϋποθέσεων για τη διενέργεια πληρωμών του Δήμου με βάση τις διατάξεις των
αντίστοιχων συμβάσεων.
12. Ελέγχει την πρόβλεψη των οφειλών στους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού του Δήμου
και ελέγχει την επάρκειας των αντίστοιχων πιστώσεων.
13. Εκδίδει τα εντάλματα πληρωμής των οφειλών του Δήμου και τα αποστέλλει στο Ταμείο για πληρωμή.
14. Μεριμνά για την παραλαβή από τους αντίστοιχους προμηθευτές των κάθε είδους υλικών παγίων
(μηχανήματα−εξοπλισμός) ή αναλώσιμων που απαιτεί η λειτουργία του Δήμου.
15. 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 Δήμου.
16. Παρακολουθεί τα αποθέματα των αποθηκών και διατυπώνει εισηγήσεις για την ανάγκη ανανέωσής
τους. Συνεργάζεται σχετικά με τις δημοτικές υπηρεσίες που
κάνουν χρήση των υλικών των αποθηκών.
17. Τηρεί το αρχείο των παγίων κινητών περιουσιακών στοιχείων του Δήμου (μηχανήματα, οχήματα,
συσκευές, εξοπλισμός κ.λπ.) και παρακολουθεί την κατανομή των παγίων αυτών στις υπηρεσίες του
Δήμου.
18. Τηρεί τις διαδικασίες χαρακτηρισμού υλικών ως άχρηστων ή ως υλικών που πλεονάζουν και τήρηση
των διαδικασιών καταστροφής, απομάκρυνσης ή εκποίησής τους.
19. Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών των περιοδικών απογραφών των κάθε είδους υλικών και
εξοπλισμού του Δήμου.
20. Συγκεντρώνει τα στοιχεία μεταβολών και των αντίστοιχων καταβληθέντων παροχών ή
καταλογισθέντων ποσών προς το προσωπικό του Δήμου, που έχουν επίδραση στην διαμόρφωση των
αμοιβών του και μεριμνά για την έκδοση των μισθολογικών καταστάσεων και την πληρωμή των αμοιβών
21. Μεριμνά για την έκδοση βεβαιώσεων καταβληθεισών αμοιβών προς το προσωπικό του Δήμου και
για τον υπολογισμό και την απόδοση προς τα ασφαλιστικά ταμεία των αντίστοιχων ασφαλιστικών
εισφορών.
(Αρμοδιότητες σε θέματα προμηθειών υλικών/εξοπλισμού/υπηρεσιών)
1. Σχεδιάζει και εισηγείται τις εσωτερικές διαδικασίες για την κατάρτιση του προγράμματος απαιτουμένων
προμηθειών και υπηρεσιών (εκτός του πεδίου του Ν. 3316/2005) του Δήμου, συγκεντρώνει τις αιτήσεις
των δημοτικών υπηρεσιών, εξετάζει την σκοπιμότητα αυτών μήθεια κάθε είδους υλικών, εξοπλισμού και
υπηρεσιών και εισηγείται αυτά για έγκριση στα αρμόδια όργανα
του Δήμου (υλικά για την εκτέλεση τεχνικών έργων, ανταλλακτικά, λιπαντικά, καύσιμα, λιπάσματα,
φυτοφάρμακα, μηχανήματα, εργαλεία, έπιπλα, είδη γραφείου, μισθώσεις μεταφορικών μέσων,
ασφαλίσεις κ.λπ.).
2. Διενεργεί έρευνες αγοράς για την τεκμηρίωση της διαθεσιμότητας των ειδών ή των υπηρεσιών που
ενδιαφέρουν το Δήμο και τη λήψη στοιχείων τιμών προμήθειας ή υπηρεσίας.
3. Διενεργεί 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
Δήμου, 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 Δήμου,
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 άχρηστων 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).

Γραφείο Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου
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Περιγραφή
Οι αρμοδιότητες του Γραφείου είναι οι εξής:
1) Συγκεντρώνει στοιχεία για την εξακρίβωση των υπόχρεων και του ύψους των χρηματικών
υποχρεώσεων προς τον Δήμο των φυσικών και νομικών προσώπων για φόρους, εισφορές, τέλη,
δικαιώματα που περιοδικά πρέπει να καταβάλλονται στο Δήμο 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 κ.λπ.
3) Δημιουργεί και τηρεί αρχεία υπόχρεων για την καταβολή των επιμέρους ποσών που αποτελούν
τακτικά έσοδα του Δήμου.
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 αντίστοιχων 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 Δήμου μέσω των νεκροταφείων, σφαγείων, δημοτικών αγορών,
της ύδρευσης κ.λπ.
9) Τηρεί τις διαδικασίες που σχετίζονται με την αποδοχή και την αξιοποίηση των δωρεών και των
κληροδοτημάτων προς τον Δήμο, σύμφωνα με τους αντίστοιχους 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 Δήμου.
12) Μεριμνά για την προώθηση της αξιοποίησης της δημοτικής ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με τις
σχετικές αποφάσεις του Δήμου και τη διαχείριση της εκμετάλλευσης της δημοτικής ακίνητης περιουσίας
(π.χ. κατάρτιση συμβάσεων μισθώσεων, μέριμνα είσπραξης
μισθωμάτων κ.λπ.)
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) Διενεργεί 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 αντίστοιχων οφειλομένων στο
Δήμο ποσών κατά κατηγορία εσόδου. Εκδίδει και μεριμνά για την κοινοποίηση ειδικών προσκλήσεων
προς τους οφειλέτες.
18) Διενεργεί τις εισπράξεις των οφειλών προς τον Δήμο και ενημερώνει το λογιστικό σύστημα του
Δήμου με τις σχετικές ταμειακές εγγραφές.
19) Παρακολουθεί την τακτοποίηση των υποχρεώσεων των οφειλετών προς τον Δήμο και ενημερώνει
τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις καθυστερούμενες οφειλές.
20) Παρακολουθεί και ελέγχει τους υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών του Δήμου που ασχολούνται με
εισπράξεις. (αποκεντρωμένες υπηρεσίες, κοιμητήρια, σφαγεία, δημοτικές αγορές κ.λπ.)
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 Δήμου.
23) Τηρεί αρχεία των κάθε είδους παραστατικών και αντίστοιχων δικαιολογητικών που
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χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση του λογιστικού συστήματος του Δήμου 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 Δήμου.

2.2.3.5 Αρμοδιότητες Τμήματος ΚΕΠ
Τμήμα 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. Ειδικότερα το Τμήμα:
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
Δημοσίου, 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) Διαβιβάζει 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 κ.λπ.).
6) Τηρεί αρχεία και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία από την δράση του ΚΕΠ.
7) Παρακολουθεί και υποστηρίζει την εφαρμογή του προγράμματος e−kep για την εξυπηρέτηση των
πολιτών σε απομακρυσμένους οικισμούς του Δήμου.
8) Υποδέχεται από άλλα Κ.Ε.Π. αιτήσεις πολιτών η διεκπεραίωση των οποίων εμπίπτει στις
αρμοδιότητες του Δήμου. 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.

2.2.3.6 Αρμοδιότητες Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών
Το Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών είναι αρμόδιο για τη μελέτη, εκτέλεση και
συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη,
οικονομική και άριστη από επιστημονικής απόψεως πραγματοποίησής τους.
Συγχρόνως το Τμήμα είναι αρμόδιο 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.
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Στο τμήμα αυτό λειτουργούν δύο (2) γραφεία:
Οι αρμοδιότητες των επί μέρους Γραφείων του Αυτοτελούς τμήματος Τεχνικών
Υπηρεσιών είναι οι εξής:
Γραφείο Τεχνικών Έργων και Συγκοινωνιών
Περιγραφή
1) Συνεργάζεται με το Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής κατά το σχεδιασμό
των προγραμμάτων δράσης του Δήμου που αφορούν την υλοποίηση τεχνικών έργων που
περιλαμβάνουν ειδικότερα, σύμφωνα με το εύρος της δικαιοδοσίας των δήμων:
(α) συγκοινωνιακά έργα (κατασκευές νέων έργων οδοποιίας, συντήρηση υφιστάμενου οδικού δικτύου,
κατασκευές γεφυρών, κόμβων και διαβάσεων κ.λπ.)
(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
Δήμου (πεζόδρομοι, πλατείες, παιδικές χαρές, τεχνικά έργα χώρων πρασίνου, αθλητικοί χώροι,
αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία, κοιμητήρια κ.λπ.)
(δ) υδραυλικά και εγγειοβελτιωτικά έργα
2) Διενεργεί 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 κ.λπ. 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 Δήμου.
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. Διενεργεί
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 κ.λπ.) 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 κ.λπ.).
(Αρμοδιότητες σε θέματα συγκοινωνιών και κυκλοφορίας)
1) Μεριμνά για την εξασφάλιση ικανοποιητικού δικτύου αστικών συγκοινωνιών στο Δήμο και τη
ρύθμιση σχετικών θεμάτων. Στο πλαίσιο αυτό:
(α) Μεριμνά για την άσκηση, με δυνατότητα επιβολής κομίστρου, συγκοινωνιακού έργου για την
εξυπηρέτηση της μετακίνησης 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 Δήμο και τα νομικά του
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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 στέγαστρων 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 κοινόχρηστους χώρους,
(ε) Μεριμνά για την ονομασία οδών και πλατειών, τοποθέτηση πινακίδων, αρίθμηση κτισμάτων κ.λπ.
(στ) Μεριμνά για την εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών.
(ζ) Απαγορεύει τη δημιουργία θέσεων στάθμευσης σε συγκεκριμένους χώρους.
(η) Μεριμνά για την παραλαβή των αποσυρόμενων δικύκλων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων,
όπου δεν υπάρχουν υποκαταστήματα του ΟΔΔΥ.
(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 τηνπροστασία 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)
1. 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.
2. Χορηγεί τις άδειες εγκατάστασης και τις άδειες λειτουργίας φωτοβόλων σωλήνων, φωτεινών
επιγραφών και ηλεκτροκίνητων ανυψωτικών μηχανημάτων και ελέγχει τη λειτουργία τους.
3. Χορηγεί τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας στεγνοκαθαριστηρίων, πλυντηρίων ρούχων,
σιδηρωτηρίων ρούχων και ταπητοκαθαριστηρίων.
4. 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.
(γ) Αρμοδιότητες Γραφείου Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Ενέργειας.
(Αρμοδιότητες μελέτης και εκτέλεσης έργων)
1. Μελετά και εκτελεί έργα που αφορούν:
62/108

ΑΔΑ: 6ΜΧΦΩΨΚ-ΘΛΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

(α) Στην επέκταση, συντήρηση, επισκευή και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των οδών και
γενικά των υπαίθριων χώρων του Δήμου, 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 Δήμου.
(γ) Στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδους πληροφοριακών πινακίδων στην περιοχή του Δήμου
(πινακίδες ονομασίας οδών και πλατειών, αρίθμησης κτιρίων, παροχής πληροφοριών σε οδηγούς και
διερχομένους, πινακίδες στάσεων συγκοινωνιακών μέσων κ.λπ.).
(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 Δήμου.
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 Δήμου (κτίρια, αυτοκίνητα κ.λπ.) 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 Δήμου, σύμφωνα με τις σχετικές ρυθμίσεις της Πολιτείας.
(γ) Μεριμνά για την εφαρμογή των μέτρων μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων του
Δήμου, 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 Δήμο.

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 κ.λπ.).
2) Προγραμματίζει, εισηγείται, σχεδιάζει και μεριμνά για την κατασκευάζει έργα επέκτασης ή
ανανέωσης των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου 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.
(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 Δημοτικού 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

Οι θέσεις ειδικού προσωπικού ορίζονται ως εξής:
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 Τέσσερις (4) θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών
Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών.
Οι θέσεις του μονίμου προσωπικού του Δήμου διακρίνονται στις εξής κατηγορίες :
Α. Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ).
Β. Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).
Γ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).
Δ. Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).
Τα προσόντα διορισμού περιγράφονται στο Π.Δ. 37α/1987,Π.Δ. 22/90 και στο Π.Δ.
50/2001, όπως εκάστοτε ισχύουν.
Στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και
προβλέπονται αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις:
Πίνακας 6:

Πίνακας προβλεπόμενων θέσεων εργασίας ΠΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2

ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

2

ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

2

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

1

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

1
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ

13

Στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και
προβλέπονται αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις:
Πίνακας 7:

Πίνακας προβλεπόμενων θέσεων εργασίας ΤΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

2

ΤΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

1
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ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

1
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕ

4

Στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και
προβλέπονται αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις:
Επίσης συστήνεται μία (01) νέα οργανική θέση μόνιμου προσωπικού η οποία θα
καλυφθεί κατά τις αναλογίες και με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 3 του
ν. 2643/1998 (Α΄ 220), ως εξής:
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ή ΤΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

1

ΣΥΝΟΛΟ

Πίνακας 8:

1

Πίνακας προβλεπόμενων θέσεων εργασίας ΔΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

13

ΔΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ

1

ΔΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

1

ΔΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

1

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ

2

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ)

1

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

1

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

2

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ

1

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

2
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕ

25

Στην κατηγορία Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και
προβλέπονται αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις:
Πίνακας 9:

Πίνακας προβλεπόμενων θέσεων εργασίας ΥΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

5

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ (ΥΔΡΕΥΣΗΣ)

1
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ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)

1

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ

4

ΣΥΝΟΛΟ YΕ

11

2.2.3.7 Διοίκηση – Εποπτεία – Συντονισμός
1. Ο Δήμος διοικείται από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή, την
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την Εκτελεστική Επιτροπή και το Δήμαρχο. Οι
αρμοδιότητες των οργάνων αυτών ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις.
2. Όργανα διοίκησης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, των Δημοτικών
Κοινοτήτων και των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου είναι, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, το Συμβούλιο και ο Πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής 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 Δήμαρχο επικουρούν οι Αντιδήμαρχοι που ορίζει ο Δήμαρχος 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 Δημοτικές ενότητες ).
4. Οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες στις έδρες των Δημοτικών 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 Διοικητικών Θεμάτων διοικείται και ακολουθεί τις οδηγίες και τα πρότυπα
που ορίζει to κεντρικό αυτοτελές τμήμα Διοικητικών υπηρεσιών).
5. Όλες οι υπηρεσίες του Δήμου 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 Δήμου.
6. Όλες οι κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου συνεργάζονται με τα αποκεντρωμένα
Γραφεία Διοικητικών 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.
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7. Ο Δήμαρχος 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 Δήμου. Παράλληλα, και για
την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και απόδοσης του έργου του Δήμου, είναι
δυνατός ο ορισμός, με απόφαση του Δημάρχου :
(α) Μόνιμων ή κατά περίπτωση διατμηματικών επιτροπών ή ομάδων
εργασίας για την επεξεργασία ζητημάτων που αφορούν περισσότερες διοικητικές
ενότητες του Δήμου.
(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.

2.2.4

Ανθρώπινο Δυναμικό και Υλικοτεχνική Υποδομή

2.2.4.1 Ανθρώπινο Δυναμικό
Το Τμήμα Διαχείρισης 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 Δήμου & Σχεδιασμός Εργασίας.



Προγραμματισμός Αναγκών σε Ανθρώπινο Δυναμικό.



Μέθοδοι & Διαδικασίες Επιλογής Προσωπικού.



Μεγιστοποίηση της Απόδοσης - Παρακίνηση των εργαζομένων.



Διαχείριση και Αξιολόγηση της Απόδοσης.



Η πολιτική αμοιβών.



Ηγεσία, επικοινωνία, και επίλυση συγκρούσεων μέσα στη Διοίκηση.



Εκπαίδευση Προσωπικού.



Διοίκηση Ολικής Ποιότητας.

Η διαχείριση προσωπικού παρουσιάζει δυσκολίες στην άσκησή της. Η διοίκηση του
Δήμου, όπως και όλος ο Δημόσιος 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 10:

Προσωπικό Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας
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Κλάδοι - Ειδικότητες

Μόνιμοι

Αορίστου Χρόνου

Ορισμένου Χρόνου

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

5

0

0

2
1
6

0

0

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1
0

1

0

0

1

0

0

0

3

0

ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ-ΒΡΟΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΟΔΗΓΩΝ – ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

10
4
6

0

2

1

0

ΜΑΓΕΙΡΩΝ

0

0

2

ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

1

0

0

1

3

0

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1

0

0

ΔΙΕΚΠΑΙΡΕΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

3

0

0

ΔΕ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ - ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ

0

1

0

ΥΕ Οικογενειακή Βοηθός
ΔΕ Βοηθός Νοσηλευτή

0

0

ΠΕ Ψυχολόγος –ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

0

3
1
1

ΣΥΝΟΛΑ

44

15

6

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

0

0

3

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ –
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2
0
2

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

0

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

0
1

68

Το προσωπικό που απασχολείται σήμερα στο Δήμο είναι 66 εργαζόμενοι από τους
οποίους:


44 (65%) είναι μόνιμοι υπάλληλοι



15 (22%) είναι υπάλληλοι με σύμβαση αορίστου χρόνου



9 (13%) είναι υπάλληλοι με σύμβαση ορισμένου χρόνου

Πίνακας 11:



Επίπεδο εκπαίδευσης υπαλλήλων

Υπάλληλοι

ΠΕ

ΤΕ

ΔΕ

ΥΕ

ΜΟΝΙΜΟΙ

14

5

15

10

ΙΔΑΧ

1

2

6

6

ΙΔΟΧ

4

0

5

0

ΣΥΝΟΛΟ

19

7

26

16

26 (38%) είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
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26 (38%) είναι απόφοιτοι Γυμνασίου-Λυκείου



16 (24%) είναι απόφοιτοι Δημοτικού

2.2.4.2 Υλικοτεχνική Υποδομή
Στους ακόλουθους πίνακες παρατίθεται η υλικοτεχνική υποδομή του Δήμου σε
εξοπλισμό καιοχήματα.
Πίνακας 12:

Αρ.Κυκλοφορίας
ΚΗΗ-2763
ΚΗΗ-2765
ΚΗΙ-1376
ΚΗΙ-1388
ΚΗΥ-3241
ΚΗΥ-3321
ΝΙΡ-3395
ΚΗΗ-2702
ΚΗΗ-2723
ΚΗΗ-2730
ΚΗΗ-2743
ΚΗΗ-2748
ΚΗΗ-2761
ΚΗΗ-2767
ΚΗΗ-2794
ΚΗΗ-2795
ΚΗΗ-7076
ΚΗΙ-1302
ΚΗΙ-1327
ΚΗΙ-1379
ΚΗΙ-1979
ΚΗΙ-4293
ΚΗΙ-5928
ΚΗΥ-3340
ΚΥ-1074/32
ΜΕ-104075
ΜΕ-109815
ΜΕ-118992
ΜΕ-44747
ΜΕ-44748
ΜΕ-44766

Εξοπλισμός και οχήματα Δήμου Αμφίκλειας– Ελάτειας

Τύπος
Ι.Χ.Ε ΤΖΙΠ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
Ι.Χ.
Φ/ΓΟ ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
Ι.Χ.
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
ΜΙΝΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
Φ/ΓΟ ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΑΠΟΡ/ΦΟΡ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ
ΑΠΟΡ/ΦΟΡ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ
ΦΙΧ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ
ΚΑΔΟΠΛΗΝΤΥΡΙΟ
ΚΑΔΟΠΛΗΝΤΥΡΙΟ
ΓΚΡΕΙΤΕΡ
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΓΚΡΕΙΤΕΡ
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

Τμήμα
Διοικητικές
Διοικητικές
Κοινωνικής Πολιτικής
Κοινωνικής Πολιτικής
Ύδρευση
Ύδρευση
Διοικητικές
Τεχνική
Καθαριότητα
Κοινωνικής Πολιτικής
Ύδρευση
Κοινωνικής Πολιτικής
Ύδρευση
Τεχνική
Καθαριότητα
Καθαριότητα
Ύδρευση
Κοινωνικής Πολιτικής
Καθαριότητα
Ύδρευση
Καθαριότητα
Καθαριότητα
Ύδρευση
Καθαριότητα
Τεχνική
Τεχνική
Τεχνική
Τεχνική
Τεχνική
Τεχνική
Τεχνική
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Μάρκα
HYUNDAI
VW-GOLF
HYUNDAI
HYUNDAI
NISSAN
MAZDA
VW-GOLF
IVECO
IVECO
OTOKAR
ISUZU
FORD
ISUZU
MERCEDES
IVECO
IVECO
HYUNDAI
FIAT
MAN
FIAT
VOLVO
DAF
TOYOTA
MERCEDES
THOMAS
IVECO
IVECO
FOREDIL
MACHINE
KOMATSU
KOMATSU
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ΜΕ-96265
ΥΖΗ-1615

2.2.5

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

FOREDIL
MACHINE
FORD

Τεχνική
Κοινωνικής Πολιτικής

Οικονομικά

Η γενική ανακεφαλαίωση του ταμειακού απολογιστικού πίνακα του Δήμου
Αμφίκλειας-Ελάτειας έτους 2019 παρουσιάζει συνολικά έσοδα εισπραχθέντα και
πληρωθέντα έξοδα 6.430.750,27€.
Πίνακας 13:

Απολογισμός Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας Έτους 2019

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Τακτικά

2.827.692,93

Λειτουργικές δαπάνες

Έκτακτα

1.970.136,24

Επενδύσεις

851.294,42

Χρηματικό Υπόλοιπο

1.632.921,10

Πληρωμές ΠΟΕ

821.592,87

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

6.430.750,27

2.921.333,37

Αποθεματικό

1.836.529,61

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

6.430.750,27

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

Απολογισμός Εσόδων 2019

Τακτικά
Έκτακτα
Χρηματικό Υπόλοιπο
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Σχήμα 9:

Απολογισμός Εξόδων 2019

Λειτουργικές δαπάνες
Επενδύσεις
Πληρωμές ΠΟΕ
Αποθεματικό

2.2.5.1 Αριθμοδείκτες
Στην παράγραφο ακολουθεί η ανάλυση των κυριοτέρων αριθμοδεικτών του Δήμου
Αμφίκλειας - Ελάτειας, οι οποίοι αφορούν την χρήση έτους 2019. Θα γίνει η
παρουσίαση των αριθμοδεικτών οι οποίοι εξάγονται από τα στοιχεία του
Απολογισμού του Δήμου, επειδή αυτό προβλέπεται από την απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών 74712/29-12-2010 (ΦΕΚ 2043/Β/30-12-2010) σχετική μεταξύ των άλλων
και ο καθορισμός των αριθμοδεικτών αξιολόγησης των δήμων.

Αριθμοδείκτες Δομής Εσόδων – Εξόδων
Στον πίνακα που ακολουθεί παραθέτονται οι κυριότεροι αριθμοδείκτες δομής εσόδων
εξόδων που αφορούν το Δήμο Αμφίκλειας-Ελάτειας έτους 2019.
Πίνακας 14:

Αριθμοδείκτες δομής εσόδων εξόδων

Δείκτης

Ποσά
Εισπραχθέντα &
πληρωθέντα

Τακτικά έσοδα

2.362.878,92

Σύνολο εσόδων

4.797.829,17

Ίδια έσοδα

842.603,94

Σύνολο εσόδων

4.797.829,17

Συνολικές επιχορηγήσεις

1.144.403,68

Σύνολο εσόδων

4.797.829,17

ΠΟΕ

349.315,64
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Σύνολο εσόδων

4.797.829,17

Λειτουργικά έξοδα

2.921.333,37

Σύνολο εξόδων

4.594.220,66

Επενδύσεις

851.294,42

Σύνολο εξόδων

4.594.220,66

63,59%

18,53%

Ανάλυση των αριθμοδεικτών προϋπολογισμού – απολογισμού δομής εσόδων –
εξόδων Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειαςέτους 2019:












Το ποσοστό των εισπραχθέντων τακτικών εσόδων αντιπροσωπεύει το 49,25%
των συνολικών εισπραχθέντων εσόδων, ποσοστό μέτριο. Ο Δήμος ΑμφίκλειαςΕλάτειας το 2019 διαθέτει σχετική αυτονομία, καθότι ποσοστό περίπου 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 17,56% των
τελικών εισπραχθέντων εσόδων για το 2019, ποσοστό χαμηλό, αφού η μέση τιμή
στην οποία κυμαίνεται ο αριθμοδείκτης σημαίνει ότι ο Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας
δεν έχει ανεξαρτησία ώστε να μπορεί και να στηρίζει τις δράσεις του σε ίδια
έσοδα και θα πρέπει να στραφεί στην εξεύρεση εσόδων από επιχορηγήσεις ή
τυχόν δάνεια.
Το ποσοστό των εισπραχθέντων επιχορηγήσεων αντιπροσωπεύει το 23,85%
των τελικά εισπραχθέντων εσόδων. Η τιμή του αριθμοδείκτη είναι χαμηλή για το
2019 και σημαίνει ότι οι δράσεις του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας δεν εξαρτώνται
σε μεγάλο βαθμό από τις χρηματοδοτήσεις.
Το ποσοστό των εισπραχθέντων εσόδων από Π.Ο.Ε τα οποία βεβαιώθηκαν για
πρώτη φορά αντιπροσωπεύει το 7,28% των τελικών εισπραχθέντων εσόδων,
ποσό όχι ικανοποιητικό αφού η τιμή του αριθμοδείκτη είναι χαμηλή και
αποτυπώνει τη μεγάλη δυσκολία του Δήμου να εισπράττει έσοδα προηγούμενων
ετών.
Το ποσοστό των λειτουργικών εξόδων αποτελεί το 63,59% του συνόλου των
εξόδων. Το ποσοστό αυτό είναι αρκετά υψηλό και περιορίζει τις επενδύσεις.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο Δήμος 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 Δήμος πληρώνει
για δαπάνες επενδύσεων ποσοστό 18,53% 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.
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Αριθμοδείκτες Εσόδων – Εξόδων ανά Κάτοικο
Οι αριθμοδείκτες αυτοί στηρίζονται στην απογραφή της Ελληνικής Στατιστικής
Υπηρεσίας η οποία διεξήχθη το 2011 (όπου οι κάτοικοι του Δήμου ΑμφίκλειαςΕλάτειας ήταν 10.922) και αφορά τον πραγματικό πληθυσμό του Δήμου. Οι
αριθμοδείκτες αυτοί κυρίως χρησιμοποιούνται για σύγκριση στοιχείων μεταξύ δήμων.
Πίνακας 15:

Αριθμοδείκτες Εσόδων – Εξόδων ανά κάτοικο

Δείκτης

Ποσά
Προϋπολογισθέντ
α

Σύνολο εσόδων

12.394.627,60

Σύνολο πληθυσμού

10.922

Ίδια τακτικά έσοδα

499.700

Σύνολο πληθυσμού

10.922

Ανταποδοτικά
έσοδα

494.500

Σύνολο πληθυσμού

10.922

Φόροι & τέλη

385.200

Σύνολο πληθυσμού

10.922

Λειτουργικά έξοδα

3.921.617,36

Σύνολο πληθυσμού

10.922

Επενδύσεις

7.362.249,12

Σύνολο πληθυσμού

10.922

Ευρώ
1.134,83
€
45,75 €

45,28 €

Ποσά
Εισπραχθέντα
& πληρωθέντα
4.797.829,17
10.922
332.937,89
10.922
240.850,55

Ευρώ
439,28
€
30,48 €

22,05 €

10.922
35,27 €

208.210,66

19,06 €

10.922
359,06€

2.921.333,37
10.922

674,08€

851.294,42

267,47
€
77,94€

10.922

Ανάλυση των αριθμοδεικτών εσόδων - εξόδων ανά κάτοικο του Αμφίκλειας-Ελάτειας:
 Ο αριθμοδείκτης των συνολικών εσόδων ανά κάτοικο μας δείχνει ότι ο Δήμος
Αμφίκλειας-Ελάτειας για το 2019 είχε προϋπολογίσει να διαθέσει ανά κάτοικο
συνολικά έσοδα 1.134,83 € κατά την υλοποίηση των πολιτικών του, ενώ
τελικά διέθεσε από αυτά ανά κάτοικο 439,28 € (στοιχεία με βάση τον
απολογισμό έτους 2019).
 Ο αριθμοδείκτης των ιδίων τακτικών εσόδων ανά κάτοικο δείχνει ότι ο Δήμος
είχε προϋπολογίσει να επιβαρύνει κάθε δημότη, να εισπράξει δηλαδή από
κάθε δημότη, με το ποσό των 45,75 € και τελικά επιβάρυνε αυτούς με το
ποσό των 30,48 € (στοιχεία απολογισμού).
 Ο αριθμοδείκτης των ανταποδοτικών εσόδων ανά κάτοικο δείχνει ότι ο Δήμος
είχε προϋπολογίσει ότι θα εισπράξει ανά κάτοικο ανταποδοτικά τέλη 45,28 €
και εισέπραξε τελικά 22,05 €, υπάρχει δηλαδή μία μείωη από τα
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προϋπολογισθέντα ανταποδοτικά τέλη σε ποσοστό περίπου 48,71%. Από τα
παραπάνω προκύπτει ότι ο Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας κατά την σύνταξη του
προϋπολογισμού του, του επόμενου έτους 2020, θα έπρεπε την διαφορά
αυτή να την υπολογίσει στα έξοδα της υπηρεσίας ύδρευσης, άρδευσης και
αποχέτευσης, καθώς και να ληφθεί απόφαση δημοτικού συμβουλίου
αναπροσαρμογής των αντίστοιχων τελών, αν αυτό απαιτείται, προκειμένου να
ισοσκελιστεί η υπηρεσία ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης μαζί με την
διαφορά του προηγούμενου έτους.
 Ο αριθμοδείκτης των φόρων και τελών ανά κάτοικο δείχνει ότι ο Δήμος είχε
προβλέψει ότι θα λάβει από φόρους και τέλη 35,27 € ανά άτομο τελικά έλαβε
19,06 € ανά άτομο. Η είσπραξη τελών και φόρων ήταν μειωμένη κατά
54,05%. Επειδή η τιμή του συγκεκριμένου αριθμοδείκτη δεν θεωρείται
ιδιαίτερα υψηλή σημαίνει ότι δεν επιβάλλει υψηλούς φόρους ο Δήμος. 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 Δήμος
είχε προβλέψει ότι το κόστος λειτουργίας του θα ανέρχονταν στο ποσό των
359,06 € ανά άτομο, το οποίο όμως τελικά διαμορφώθηκε σε 267,47 €,
δηλαδή εμφανίστηκε μειωμένος κατά 74,49%. Παρά τη μείωσή του, συνεχίζει
να είναι υψηλός και αυτό σημαίνει ότι το κόστος λειτουργίας του Δήμου είναι
αρκετά υψηλό ή είναι αυξημένη η παροχή των υπηρεσιών του.
 Το ποσό του αριθμοδείκτη αυτού είχε προϋπολογιστεί σε 674,08€ ανά
κάτοικο και τελικά διαμορφώθηκε σε 77,94€ (μείωση κατά 88,44%). Η χαμηλή
τιμή του αριθμοδείκτη σημαίνει ότι ο Δήμος αφιερώνει χαμηλό ποσό ανά
άτομο για επενδύσεις.
Αριθμοδείκτες Οικονομικής Επίδοσης
Στον πίνακα που ακολουθεί παραθέτονται οι κυριότεροι αριθμοδείκτες οικονομικής
επίδοσης που αφορούν το Δήμο Αμφίκλειας-Ελάτειας έτους 2019.
Πίνακας 16:

Αριθμοδείκτες οικονομικής επίδοσης

Δείκτης

Ποσοστό

Βεβαιωθέντα έσοδα

6.710.375,51

Προϋπολογισθέντα έσοδα

12.394.627,60

Πληρωθέντα έξοδα

4.594.220,66

Προϋπολογισθέντα έξοδα

14.267.104,36

Εισπραχθέντα έσοδα

4.797.829,17
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Βεβαιωθέντα έσοδα

6.710.375,51

Ανάλυση των αριθμοδεικτών οικονομικής επίδοσης του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας:
 Ο αριθμοδείκτης των βεβαιωθέντων εσόδων δείχνει την εκτέλεση του
προϋπολογισμού στο μέρος των εσόδων. Στην περίπτωσή του Δήμου, με
βάση τα αποτελέσματα του αριθμοδείκτη αυτού επισημαίνονται τα παρακάτω,
όσο αφορά την βεβαίωση των εσόδων σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα:
- Στην διάρκεια του οικονομικού έτους 2019 βεβαιώθηκαν από τα
προϋπολογισθέντα του έσοδα ποσοστό αυτών που ανέρχεται περίπου στο
54,14%. Το ποσοστό αυτό θεωρείται ικανοποιητικό, ειδικά αν γίνει συσχέτιση
και με το ποσοστό των τακτικών και έκτακτων 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 32,20%
στο οποίο ανήλθε ο αριθμοδείκτης αυτός σημαίνει χαμηλή εκτέλεση του
προϋπολογισμού, σημαίνει πλασματικό προϋπολογισμό. Από τα παραπάνω
προκύπτει ότι μεγάλο ποσοστό των υποχρεώσεων παραμένει ανεξόφλητο και
μεταφέρεται στο επόμενο έτος. Ο Δήμος αφήνει εκκρεμείς οφειλές από ΠΟΕ
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 71,50% των συνολικά βεβαιωμένων εσόδων.
Το ποσοστό αυτό δείχνει ότι ο Δήμος 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 Δήμο
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.

Αριθμοδείκτες Συσχέτισης Εσόδων – Εξόδων
Στον πίνακα που ακολουθεί παραθέτονται οι κυριότεροι αριθμοδείκτες συσχέτισης
εσόδων - εξόδων που αφορούν το Δήμο Αμφίκλειας-Ελάτειας έτους 2019.
Πίνακας 17:

Αριθμοδείκτες συσχέτισης εσόδων - εξόδων

Δείκτης

Ποσά
75/108

Ποσοστό

ΑΔΑ: 6ΜΧΦΩΨΚ-ΘΛΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Εισπραχθέντα
&
πληρωθέντα
Σύνολο επιχορηγήσεων

1.144.403,68

Σύνολο εξόδων

4.594.220,66

Λειτουργικά έξοδα

2.921.333,37

Σύνολο τακτικών εσόδων

4.797.829,17

Κόστος ανταποδοτικών υπηρεσιών

916.669,90

Ανταποδοτικά έσοδα

240.850,55

Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.)

2.250.041,13

Λειτουργικά έξοδα

2.921.333,37

24,91%

60,89%

380,60%

77,02%



Ο δείκτης των επιχορηγήσεων δείχνει ότι ο λαμβάνει επιχορηγήσεις οι οποίες, σε
σύγκριση με τα συνολικά του έξοδα, ανέρχονται σε ποσοστό 24,91% αυτών. Το
ποσοστό αυτό είναι ιδιαίτερα υψηλό, δείχνει ότι μία απώλεια μέρους των
επιχορηγήσεων πιθανόν να οδηγούσε το Δήμο σεδυσκολίες ως προς την
εκτέλεση του προγράμματός του.



Ο δείκτης κάλυψης λειτουργικού κόστους δείχνει ότι ο Δήμος ΑμφίκλειαςΕλάτειας 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 90% 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 πράγμα που σημαίνει ότι ο Δήμος 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 77,02% των συνολικών πληρωθέντων
λειτουργικών δαπανών. Από τα παραπάνω προκύπτει, κατά πρώτον, ότι οι ΚΑΠ
αποτελούν
για τον Δήμο σημαντική πηγή εσόδων και βοηθούν στην
εξυπηρέτηση της λειτουργίας του αλλά, κατά δεύτερον, φαίνεται και η υψηλή
εξάρτηση των λειτουργικών δαπανών από αυτούς.
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Συμπεράσματα


Ο Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας 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 εμφανίζειαστάθεια κατά την υλοποίηση των
πολιτικών και των επενδύσεων του προγράμματός του.



Υψηλό επίπεδο των επιχορηγήσεων σημαίνει εξάρτηση από μη ελεγχόμενες
πηγές. Όμως, προκειμένου να χαρακτηριστεί εξαρτημένος ή όχι ο Δήμος από τις
πηγές αυτές θα πρέπει να γίνει μία σύγκριση της συμμετοχής των τακτικών ιδίων
εσόδων του Δήμου στα συνολικά του έσοδα καθώς και την συμμετοχή των
εκτάκτων επιχορηγήσεων σε αυτά. Συγκρίνοντας τα απολογιστικά στοιχεία αυτά
του Δήμου προκύπτει ότι α)Τακτικά Ίδια Έσοδα (Κ.Α. Εσόδων 0-06 +21+321) /
Συνολικά Έσοδα (άθροισμα εσόδων) = 2.362.878,92 / 4.797.829,17 = 49,25 %
και β) Έκτακτες Επιχορηγήσεις (Κ.Α. Εσόδων 12 + 13) / Συνολικά Έσοδα
(άθροισμα εσόδων) = 568.740,99/ 4.797.829,17 = 11,85 %,(49,25 % > 11,85 %).
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το ποσοστό συμμετοχής των ιδίων τακτικών
εσόδων στα συνολικά έσοδα είναι μεγαλύτερο από αυτό των εκτάκτων
επιχορηγήσεων, άρα ο Δήμοςδεν χαρακτηρίζεται εξαρτώμενος από τις
επιχορηγήσεις μη ελεγχόμενων πηγών προέλευσης..



Αν και ο Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας 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 Δήμο, 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 Δήμος 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.



Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο Δήμος Αμφίκλειας - Ελάτειας 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.
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2.3

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ & ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

ΑΠΟ

ΤΟ

ΕΘΝΙΚΟ

ΚΑΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ως γνωστό, οι βασικές πηγές των εσόδων των ΟΤΑ είναι η κρατική επιχορήγηση, οι
τοπικοί φόροι, τα τέλη, δικαιώματα και εισφορές, τα έσοδα από επιχειρηματική δράση,
από τη δημοτική περιουσία και από δανεισμό. Οι κρατικές επιχορηγήσεις αποτελούν
βασική πηγή χρηματοδότησης των δαπανών της τοπικής αυτοδιοίκησης, στην
Ελλάδα και διεθνώς, ενέχοντας θετικά και αρνητικά σημεία. Από την μία, στα
αρνητικά, δεν επιτρέπουν τον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό των δράσεων των
Δήμων, διότι δεν έχουν σταθερή ροή. Δεν συμβάλλουν ουσιαστικά στην
ευαισθητοποίηση των δημοτών απέναντι στις τοπικές προκλήσεις και συντηρούν τη
σχέση εξάρτησης με την κεντρική διοίκηση. Από την άλλη, στα θετικά, αμβλύνουν τις
δημοσιονομικές ανισότητες μεταξύ των ΟΤΑ, εξασφαλίζουν ένα ελάχιστο επίπεδο
παρεχόμενων δημοσίων αγαθών/ υπηρεσιών και διορθώνουν τις ενδεχόμενες
εξωτερικές επιδράσεις από τις αναπτυξιακές ανισότητες. Με δεδομένο ότι τα έσοδα
και οι επιχορηγήσεις των Δήμων είναι περιορισμένα, καλούνται οι τοπικές διοικήσεις
να έχουν μια πολύ καλή γνώση των δυνητικών πηγών εύρεσης ή διεκδίκησης
χρηματοδοτήσεων, ώστε να είναι σε θέση να σχεδιάζουν και υλοποιούν τις
απαραίτητες αναπτυξιακές δράσεις.

2.3.1

Εθνικοί & Ευρωπαϊκοί Πόροι

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


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



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



Υπουργείο Περιβάλλοντος (Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων ΗΛΕΚΤΡΑ,



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



Υπουργείο Εργασίας (κοινωφελή εργασία ΟΑΕΔ)



Ταμείο παρακαταθηκών και δανείων για επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης έργων
ΟΤΑ



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

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


EUROPE FOR CITIZENS 2014 – 2020



Πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020"
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Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια, 2014 – 2020



Πρόγραμμα "Δημιουργική Ευρώπη" 2014-2020



EaSI: Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία



ERASMUS + 2020



ELENA: EuropeanLocalENergyAssistance



Urbact



LIFE



UrbanInnovativeActions



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 Δήμο αποτελεί μια μοναδική στρατηγική ευκαιρία με απτά
οφέλη σε βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο.



Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού τομέα ΣΔΙΤ



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).



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

2.3.2

Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»

Το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με
δυνατότητα αύξησης της χρηματοδότησης, εάν υπάρξει ανάλογη ζήτηση από τους
Δήμους και τις Περιφέρειες. Το πρόγραμμα αφορά την κατασκευή έργων ιδίως στους
τομείς των υποδομών, της ψηφιακής σύγκλισης, της βιώσιμης ανάπτυξης,
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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 (Internet ofThings), 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) Δράσεις τεχνικής βοήθειας των δικαιούχων για την εφαρμογή του Προγράμματος.

2.3.3

ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας)

Πέρα από τις προαναφερθείσες πηγές χρηματοδότησης, βασική πηγή εύρεσης
πόρων για τους ΟΤΑ ως δυνητικοί δικαιούχοι, παραμένουν οι προϋπολογισμοί και οι
δράσεις των Αξόνων προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2020. Αναλυτικότερα, οι Δήμοι δύνανται να
διερευνήσουν τις παρακάτω αναπτυξιακές πρωτοβουλίες του ΠΕΠ (έχουν
ομαδοποιηθεί ανά ευρύτερη κατηγορία πολιτικής) και να τις συνδέσουν με τις τοπικές
ανάγκες, προκλήσεις και στόχους πολιτικής της αυτοδιοίκησης.

2.3.4

ΕΣΠΑ Προγραμματικής Περιόδου 2021 – 2027

Ο σχεδιασμός, η προώθηση και η υλοποίηση της στρατηγικής για την περιοχή ενός
Δήμου, οφείλει να μην αποτελείται από αποσπασματικές παρεμβάσεις, στο πλαίσιο
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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
μετασχηματισμός

Ευρώπη

—

καινοτόμος

και

έξυπνος

οικονομικός

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.

2.3.5

Εθνικό Πρόγραμμα Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Το ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας φιλοδοξεί να πυροδοτήσει μια
αλλαγή υποδείγματος στην ελληνική οικονομία και τους θεσμούς, προς ένα πιο
εξωστρεφές, ανταγωνιστικό και πράσινο οικονομικό μοντέλο, με πιο αποτελεσματικό
και ψηφιοποιημένο κράτος, λιγότερο γραφειοκρατικό, με δραστικά μειωμένη
παραοικονομία, με φορολογικό σύστημα φιλικό προς την ανάπτυξη και με ένα,
ποιοτικό και αποτελεσματικό δίκτυο κοινωνικής προστασίας, προσβάσιμο σε όλους.
Δεν πρόκειται απλώς για μια οικονομική μετάβαση. Στόχος είναι να γίνουν
θεμελιώδεις οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, που θα επηρεάσουν όχι
μόνο την οικονομική δραστηριότητα, αλλά και τις τεχνολογίες, τις νοοτροπίες και τους
θεσμούς. Μία μετάβαση που συνδυάζει την οικονομική αποτελεσματικότητα με την
καινοτομία και τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό με την προστασία του περιβάλλοντος,
την κοινωνική συνοχή και τη δικαιοσύνη.
Το ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σκοπεύει να είναι πλήρως
εναρμονισμένο με τους στόχους της ΕΕ για ταχύτερη μετάβαση της ελληνικής
οικονομίας προς ένα ψηφιοποιημένο και πράσινο μοντέλο ανάπτυξης, λαμβάνοντας
υπόψη τις σχετικές ευρωπαϊκές συστάσεις για την χώρα μας, σε ό,τι αφορά τις
προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις και τις αναγκαίες για την έγκαιρη ολοκλήρωσή τους
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επενδύσεις, και να προσθέσει ακόμη πιο φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες
αποτελούν μέρος της στρατηγικής ατζέντας της Ελληνικής Κυβέρνησης, πολλές από
τις οποίες περιλαμβάνονται και στην έκθεση της Επιτροπής Πισσαρίδη.
Το Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτελείται από τέσσερις
πυλώνες: (1) Πράσινο, (2) Ψηφιακό, (3) Απασχόληση, δεξιότητες και κοινωνική
συνοχή, (4) Ιδιωτικές επενδύσεις και οικονομικός και θεσμικός μετασχηματισμός.
Με οικονομικούς όρους, ο πρωταρχικός στόχος του Σχεδίου είναι να καλύψει το
μεγάλο κενό σε επενδύσεις, εθνικό προϊόν και απασχόληση, κενό ενδημικό των
επιδόσεων της ελληνικής οικονομίας κατά την τελευταία δεκαετία που επιδεινώθηκε
λόγω της πανδημίας του COVID-19.
Σε αυτό το πλαίσιο, το ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποσκοπεί
στο να κινητοποιήσει σημαντικές δυνάμεις από τον ιδιωτικό τομέα χρησιμοποιώντας:
(α) σε σημαντικό βαθμό Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα για την
πραγματοποίηση δημοσίων επενδύσεων, (β) Εταιρείες Παροχής Ενεργειακών
Υπηρεσιών για την πραγματοποίηση έργων ενεργειακής απόδοσης στον δημόσιο
τομέα και (γ) συγχρηματοδοτήσεις μέσω ποικίλων χρηματοδοτικών εργαλείων ώστε
να συγκεντρώσει σημαντικότατα επιπρόσθετα ιδιωτικά κεφάλαια για τις επιλέξιμες
ιδιωτικές επενδύσεις.
Γενικοί Στόχοι του Ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας:
1. Πράσινη Μετάβαση
2. Ψηφιακός μετασχηματισμός
3. Απασχόληση, δεξιότητες, κοινωνική συνοχή
4. Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας
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3

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΗΣ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής και του εσωτερικού περιβάλλοντος του
Δήμου Αμφίκλειας– Ελάτειας 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 Δήμου
Αμφίκλειας - Ελάτειας. Στο τέλος, καθορίζονται οι αναπτυξιακές προτεραιότητες για
το Δήμο (περιοχής και εσωτερικού περιβάλλοντος) με βάση τα κρίσιμα ζητήματα που
προκύπτουν από την ανάλυση SWOT.

3.1

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ – ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
3.1.1

Αξιολόγηση Εξωτερικού περιβάλλοντος (S.W.O.T. Ανάλυση)
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Πίνακας 18:

SWOT Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Ενότητες: Φυσικό Περιβάλλον, Οικιστικό Περιβάλλον, Τεχνικές Υποδομές (Υποδομές Μεταφορών, Περιβαλλοντικές
Υποδομές, Υποδομές Διαχείριση Υδάτινων Πόρων, Υποδομές Ενέργειας, Τηλεπικοινωνιακές Υποδομές)
Δυνατότητες και Ευκαιρίες

Προβλήματα και Περιορισμοί

Δυνατότητες

Προβλήματα



Κομβική θέση του Δήμου στον εθνικό γεωγραφικό χώρο και στο σύστημα
διεθνών και εθνικών μεταφορών.



Πλούσιο υδρογραφικό δίκτυο.



Ιδιαίτερης αξίας οικοσυστήματα (περιοχές NATURA, καταφύγια άγριας
ζωής, υγρότοποι, κ.λ.π.).



Υψηλό γεωθερμικό και αιολικό δυναμικό.



Ικανοποιητικό υδρευτικό δίκτυο και καλή ποιότητα νερού.



Πολύ ικανοποιητική ανάπτυξη του τηλεπικοινωνιακού δικτύου.



Οργανωμένοι ορεινοί οικισμοί προσφερόμενοι για ποιοτική κατοικία.



Μη πλήρως ανεπτυγμένοοδικό δίκτυο.



Μη ικανοποιητική διασύνδεση των οικισμών της περιοχής.



Ανεπαρκή αποχετευτικά δίκτυα στους οικισμούς.



Κίνδυνος υποβάθμισης των περιβαλλοντικών πόρων και των
οικοσυστημάτων της περιοχής λόγω της έλλειψης μηχανισμών
προστασίας τους, της μη έγκαιρης εφαρμογής του θεσμικού
πλαισίου
και
της
καθυστέρησης
υλοποίησης
βασικών
περιβαλλοντικών υποδομών

Ευκαιρίες

Περιορισμοί



Δημιουργία κόμβου συνδυασμένων μεταφορών..



Καθυστέρηση ολοκλήρωσης των εκτελούμενων έργων μεταφορών.



Βελτίωση της οδικής πρόσβασης με την ολοκλήρωση των εν εξελίξει
έργων.





Αυξανόμενη ευαισθητοποίηση πολιτών και πολιτικών φορέων σε θέματα
περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.

Μη έγκαιρη εφαρμογή Κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας
στους τομείς γεωργίας και κτηνοτροφίας, διαχείρισης υδατικών
πόρων, διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων, διαχείρισης
προστατευόμενων περιοχών.
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Ενότητες: Φυσικό Περιβάλλον, Οικιστικό Περιβάλλον, Τεχνικές Υποδομές (Υποδομές Μεταφορών, Περιβαλλοντικές
Υποδομές, Υποδομές Διαχείριση Υδάτινων Πόρων, Υποδομές Ενέργειας, Τηλεπικοινωνιακές Υποδομές)


Αξιοποίηση πόρων (εθνικών και Ε.Ε.) για δημιουργία και εκσυγχρονισμό
περιβαλλοντικών υποδομών, καθώς και εφαρμογή συστημάτων
περιβαλλοντικής διαχείρισης από τις επιχειρήσεις.



Έμφαση του νέου ΕΣΠΑ στη δημιουργία και ενίσχυση περιβαλλοντικών
υποδομών.



Ολοκλήρωση των νέων ενεργειακών δικτύων σε εθνικό και διεθνές
επίπεδο.



Βελτίωση εγκαταστάσεων πρόσβασης στους ορεινούς όγκους



Διαχείριση Υδάτινων Πόρων και μείωση απωλεσθέντων εσόδων
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Περιορισμένες δυνατότητες πολιτικής προστασίας ενόψει φυσικών
καταστροφών (σεισμοί, πυρκαγιές, πλημμύρες).



Ενδεχόμενη απώλεια κονδυλιών από τη μη συντονισμένη και
οργανωμένη προσπάθεια απορρόφησης πόρων στο πλαίσιο του
του τρέχοντοςΕΣΠΑ 2014-2020αλλάμκαι του νέου ΕΣΠΑ 20212027



ΓΠΣ ως παραγοντας ανάπτυξης και επενδύσεων.
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Ενότητες: Δημογραφικά Χαρακτηριστικά, Κοινωνικές Υποδομές (Δομές Υγείας-Πρόνοιας, Υποδομές Εκπαίδευσης,
Πολιτιστικές Υποδομές, Αθλητικές Υποδομές)
Δυνατότητες και Ευκαιρίες

Προβλήματα και Περιορισμοί

Δυνατότητες

Προβλήματα



Σταδιακή ενσωμάτωση οικονομικών μεταναστών.



Μείωση του πληθυσμού



Συνεχής βελτίωση του επιπέδου εκπαίδευσης και δεξιοτήτων του
ανθρώπινου δυναμικού.



Τάσεις σταδιακής γήρανσης του πληθυσμού.



Είσοδος και μόνιμη διαμονή σημαντικού αριθμού μεταναστών.



Σημαντική δραστηριότητα πολιτιστικών δομών
ικανοποιητικός αριθμός πολιτιστικών συλλόγων.



Έλλειψη έργων ανάδειξης πολιτιστικών πόρων.



Ικανοποιητική περιφερειακή νοσοκομειακή υποδομή και υποδομές
πρόνοιας.



Χαμηλός βαθμός εξωστρέφειας των συλλογικών
φορέων.



Περιορισμένη προβολή των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του
Δήμου.



Ελλείψεις στην ανάδειξη των ιστορικών περιοχών και της
ιστορικής ταυτότητας του Δήμου.

του

Δήμου

και

Ευκαιρίες

τοπικών

Περιορισμοί



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



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



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



Περιορισμένοι πόροι και μέσα για την υποστήριξη υπερτοπικών
πρωτοβουλιών.
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Οι προτεραιότητες του ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων στις
οποίες περιλαμβάνονται ζητήματα απασχόλησης και κοινωνικής
ενσωμάτωσης
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Περιορισμένη δυνατότητα συνέχισης και βελτίωσης των
προγραμμάτων κοινωνικής παρέμβασης χωρίς κρατική και
κοινοτική χρηματοδότηση.
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Ενότητες: Απασχόληση-Ανεργία, Παραγωγικές Δραστηριότητες (Πρωτογενής-Δευτερογενής-Τριτογενής Τομέας)
Δυνατότητες και Ευκαιρίες

Προβλήματα και Περιορισμοί

Δυνατότητες

Προβλήματα



Βασικοί δείκτες ευημερίας κοντά στον εθνικό μέσο όρο.





Σημαντική η συνεισφορά του ΑΕΠ της Περιφερειακής Ενότητας
Φθιώτιδας στο ΑΕΠ της Περιφέρειας.

Χαμηλότερος ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ της Περιφερειακής
Ενότηταςσε σχέση με τη χώρα.



Σημαντική οικονομική
παραγωγής.

Διόγκωση του τριτογενή αλλά και του πρωτογενή τομέα σε βάρος
του δευτερογενή.



Σταδιακή αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας του τριτογενούς
τομέα της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.

Μικρό μέγεθος των τοπικών επιχειρήσεων που τις καθιστά
ευάλωτες στις μεταβολές του ανταγωνισμού.



Δυναμικός
και
υψηλής
παραγωγικότητας
τομέας(καθετοποίηση παραγωγών ελιάς, κ.α.).

Υστέρηση στην ανάπτυξη και προώθηση των εναλλακτικών
μορφών τουρισμού.



Ανάγκη παροχής κινήτρων για δημιουργία ποιοτικών τουριστικών
εγκαταστάσεων.



Μειωμένη λειτουργία
δραστηριότητας .



Υψηλό ποσοστό ανεργίας.



Υψηλό ποσοστό ανεργίας νέων και γυναικών.







δραστηριότητα

στον

πρωτογενή

ο

τομέα

πρωτογενής



Πολύ σημαντικός τουριστικός πόλος.



Αύξηση των τουριστών.



Ανάπτυξη αγροτουρισμού και προώθηση της περιοχής ως (weekend)
προορισμού (εναλλακτικός αθλητισμός , αναψυχή, , ποδηλασία,
πεζοπορία και αξιοποιηση του ορεινού όγκου).

Ευκαιρίες

δομών

στήριξης

της

επιχειρηματικής

Περιορισμοί



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.
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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.
Δελφοί, Όσιος Λουκάς, κ.λ.π.).

ΑΔΑ: 6ΜΧΦΩΨΚ-ΘΛΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Ενότητες: Απασχόληση-Ανεργία, Παραγωγικές Δραστηριότητες (Πρωτογενής-Δευτερογενής-Τριτογενής Τομέας)


Αξιοποίηση των πόρων της περιόδου 2014-2020καθώς και της
επόμενης 2021-2027.



Παγκοσμιοποίηση,
προϊόντων.



Ανάπτυξη νέων μορφών ζήτησης στους τομείς της γεωργίας (π.χ.
πιστοποιημένα ποιοτικά αγροτικά προϊόντα, παραδοσιακά και
καινοτομικά τρόφιμα).



Απελευθέρωση των αγορών και των διεθνών ανταλλαγών η
οποία δημιουργεί οξυμένο ανταγωνισμό σε μικρότερη του
κράτους κλίμακα.



Δημιουργία δομών για την προώθηση της καινοτομίας και της
επιχειρηματικότητας, για τη δημιουργία τοπικού κεφαλαίου για την
ισχυροποίηση των σχέσεων έρευνας και παραγωγής, κ.α.



Προσέλκυση επενδυτών επιχειρηματιών.



Σύζευξη αγροτικού τομέα με δευτερογενή και τριτογενή τομέα σε
γεωργικά προϊόντα προστιθέμενης αξίας.



Δυνατότητα αύξησης του εισοδήματος από τον τουρισμό και τις
συναφείς υπηρεσίες.
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απελευθέρωση

αγορών

αγροτικών

ΑΔΑ: 6ΜΧΦΩΨΚ-ΘΛΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ / ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Δυνατότητες και Ευκαιρίες

Προβλήματα και Περιορισμοί

Δυνατότητες

Προβλήματα



Βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της αξιοποίησης νέων
τεχνολογιών – Ψηφιακή Δημοκρατία.



Χαμηλός βαθμός εισαγωγής
συστημάτων και εφαρμογών.



Αξιοποίηση έμπειρου ανθρώπινου δυναμικού μέσω της συνεχούς
εκπαίδευσης και της εισαγωγής σύγχρονων
υποστηρικτικών
εφαρμογών.



Ελλιπής στελέχωση και ανεπαρκής κτιριακή υποδομή των ΚΕΠ.



Δυσκολία επικοινωνίας της Δ/νσης ΚΕΠ με τις Υπηρεσίες που
απευθύνεται.



Ανάγκη αναβάθμισης της λειτουργίας του ΚΕΠ και προσαρμογής
του στα τοπικά δεδομένα.



Έλλειψη μηχανισμού υποδοχής αιτημάτων -ερωτημάτων –
παραπόνων – υποδείξεων δημοτών – εφαρμογή συστήματος
«καθημερινότητας» και feedbackενημερώσεων πολιτών.



Δυσκολίες επικοινωνίας με τις υπηρεσίες του Δημοσίου και του
Δήμου.



Παροχή κινήτρων σε νέους επιχειρηματίες και νέους επιστήμονες.



Ικανή εμπειρία ανάπτυξης εφαρμογών διαδικτύου για την εξυπηρέτηση
των πολιτών (ευρυζωνικές υποδομές σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες).



Ικανοποιητική παροχή υπηρεσιών προς τους Δημότες από το ΚΕΠ.

Ευκαιρίες


σύγχρονων

υποστηρικτικών

Περιορισμοί

Έμφαση μέσω του ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτικών πόρων στην
υποστήριξη της διοικητικής αλλαγής και του εκσυγχρονισμού των
μεθόδων εξυπηρέτησης πολιτών.



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



Επέκταση και διαρκής αναβάθμιση των υποδομών επικοινωνιών.



Δυνατότητες βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών
του ΚΕΠ με την αξιοποίηση των εργαλείων και μέσων ΤΠΕ.



Η εξέλιξη των ΚΕΠ σε ολοκληρωμένα onestopshops.
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Ανελαστικές υπηρεσιακές δομές.



Έλλειψη τεχνογνωσίας σε σύγχρονες μεθόδους οργάνωσης και
διοίκησης.



Περιορισμένες
δυνατότητες
συνεχούς
εκπαίδευσης
και
επιμόρφωσης ανθρώπινου δυναμικού με εκπαιδευτικά σεμινάρια.



Αδυναμίες θεσμικού πλαισίου ηλεκτρονικών συναλλαγών.

ΑΔΑ: 6ΜΧΦΩΨΚ-ΘΛΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

3.1.2

Κρίσιμα Ζητήματα Τοπικής Ανάπτυξης



Βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας



Έμφαση του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, Horizon Europe στη δημιουργία κι ενίσχυση αστικών
υποδομών.



Αυξανόμενη ευαισθητοποίηση πολιτών και πολιτικών φορέων σε θέματα περιβάλλοντος
και κλιματικής αλλαγής



Αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών με περιβαλλοντικά προβλήματα.



Διασφάλιση ελεύθερων χώρων και χώρων πρασίνου στο κέντρο των Δημοτικών
Ενοτήτων.



Ανάπτυξη τουρισμού (αγροτουρισμού, χειμερινού τουρισμού, ορειβατικού κ.α.)



Ενίσχυση των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, και βελτίωση της
προσαρμοστικότητας με τις νέες ανάγκες της αγοράς, ιδίως μετά τις επιπτώσεις της
πανδημίας λόγω του ιού Covid-19, στην τοπική οικονομία



Εκμετάλλευση των κτιριακών υποδομών



Νέος μοχλός ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας : Αναπτυξιακός Οργανισμός ΟΤΑ
(Ν.4674/2020)



Βελτίωση ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών.



Ενσωμάτωση και αξιοποίηση τεχνολογικών δυνατοτήτων και εκπαίδευση – εξειδίκευση
προσωπικού.



Βελτίωση συστήματος και μεθόδων πληροφόρησης των δημοτών (ενίσχυση των δομών
υποστήριξης της καθημερινότηττας).



Προώθηση των απομακρυσμένων υπηρεσιών προς του δημότες, μέσω της χρήσης
εφαρμοσμένων τεχνολογιών.
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ΑΔΑ: 6ΜΧΦΩΨΚ-ΘΛΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

3.2

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

–

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ

ΚΡΙΣΙΜΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
3.2.1
Πίνακας 19:

Αξιολόγηση Εσωτερικού περιβάλλοντος (S.W.O.T. Ανάλυση)
SWOT Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας

Δυνατότητες και Ευκαιρίες

Προβλήματα και Περιορισμοί

Δυνατότητες

Προβλήματα
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ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: 6ΜΧΦΩΨΚ-ΘΛΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Δυνατότητες και Ευκαιρίες

Προβλήματα και Περιορισμοί



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



Ανάγκη τεκμηρίωσης διαδικασίας ροής στατιστικών στοιχείων ανά
γραφείο του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών.



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



Ανάγκη ηλεκτρονικής καταχώρησης και τήρησης δεδομένων των
Τμημάτων.



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



Μη εφαρμογή επιτελικής διαδικασίας παρακολούθησης
καταγραφής του κτιριακού αποθέματος του Δήμου.





Καλή συνεργασία των τμημάτων σε θέματα κυρίως αξιοποίησης των
ΤΠΕ για την κάλυψη τυχόν ελλείψεων.

Αδυναμία συντήρησης των έργων και τήρησης ψηφιοποίησης του
αρχείου του έργου από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών





Σχετική επάρκεια μηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού των
τμημάτων των υπηρεσιών

Η αργή ενσωμάτωση συστημάτων παρακολούθησης έργων και
αιτήσεων από την υπηρεσία





Σχετικά καλή και επαρκής ποιότητα υπηρεσιών του τμήματος
Διοικητικών Υπηρεσιών προς τους Δημότες.



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

Οι αδυναμίες στοχοθεσίας, παρακολούθησης και μέτρησης των
αποτελεσμάτων και αξιολόγησης της απόδοσης και της ποιότητας
των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους οργανισμούς της Δημόσιας
Διοίκησης.



Έλλειψη τυποποίησης διαδικασιών και σχετική
έλλειψη
συντονισμού με συνέπεια την μη ικανοποιητική ποιότητα παροχής
υπηρεσιών και εκτέλεσης εργασιών/έργου.



Ελλείψεις στελέχωσης συγκεκριμένων τμημάτων υπηρεσιών



Περιορισμένη δυνατότητα αυτοχρηματοδότησης έργων.



Απουσία αλληλεπικαλύψεων αρμοδιοτήτων και δραστηριοτήτων των
υπηρεσιών Υποστήριξης με άλλες Υπηρεσίες του Δήμου



Αξιοποίηση των εφαρμογών
οικονομικό προγραμματισμό

της

αναλυτικής

λογιστικής

στον

και



Βελτίωση του ρυθμού είσπραξης ανταποδοτικών τελών



Ανάγκη πρόσληψης Μηχανικών με εξειδικευμένες γνώσεις.



Σχετικά ικανοποιητική ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους
Δημότες



Προβλήματα επικοινωνίας με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του
Δημοσίου, ιδιαίτερα σε θέματα ερμηνείας κανόνων δικαίου.



Δυνατότητες συνεργασίας με γειτονικούς ΟΤΑ.



Μη επαρκείς χώροι εργασίας για τα ορισμένα Τμήματα Υπηρεσιών



Δυνατότητα εξασφάλισης χρηματοδοτήσεων από προγράμματα
περιφερειακού ή εθνικού χαρακτήρα ή με απευθείας χρηματοδότηση
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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ΑΔΑ: 6ΜΧΦΩΨΚ-ΘΛΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Δυνατότητες και Ευκαιρίες

Προβλήματα και Περιορισμοί

Ευκαιρίες

Περιορισμοί
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ΑΔΑ: 6ΜΧΦΩΨΚ-ΘΛΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Δυνατότητες και Ευκαιρίες

Προβλήματα και Περιορισμοί



Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για δικτύωση και συνεργασίες.



Προβλέψεις για ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής μέσω των
δράσεων αναβάθμισης της δημόσιας διοίκησης (νέο ΕΣΠΑ)



Εγκατάσταση Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS).



Ωρίμανση συνθηκών για την από απόσταση εξυπηρέτηση των
δημοτών










Η αναντιστοιχία μεταξύ της στελέχωσης των υπηρεσιών και των
πραγματικών αναγκών τους, σε ενδο-υπηρεσιακό και σε διυπηρεσιακό 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.

Νέα προγράμματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και στοχοθεσίας



Εφαρμογή συστήματος Διοίκησης Ολικής Ποιότητας το οποίο μπορεί
να συμβάλλει στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών για την καλύτερη
λειτουργία των υπηρεσιών.

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 Δημόσιας
Διοίκησης.



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



Ύπαρξη σημαντικών αναγκών σε αποτελεσματικούς μηχανισμούς
ελέγχου εφαρμογής περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Η ορθή εφαρμογή του νέου ΟΕΥ θα συμβάλλει στην αναδιάταξη των
Τμημάτων Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών και στη βελτίωση
της αποτελεσματικότητας
Η λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης σύμφωνα με τις αρχές του egovernment όπως καθορίζονται σε Ευρωπαϊκά κείμενα όπως
«DigitalAgenda 2020 – Ευρωπαϊκή κοινωνία της πληροφορίας για την
ανάπτυξη και την απασχόληση» κλπ.



Αξιοποίηση των ΤΠΕ για την διεύρυνση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης και την καθιέρωση των ψηφιακών συναλλαγών.



Η απουσία οργάνωσης σε θέσεις εργασίας, καθηκοντολογίου και
περιγραφών εργασίας



Δυνατότητα προώθησης του ρόλου του Δήμου μέσω ολοκληρωμένων
παρεμβάσεων στην ευρύτερη περιοχή.





Οι δυνατότητες και ευκαιρίες εκπαίδευσης των στελεχών της Δημόσιας
Διοίκησης με σκοπότην ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού μέσα
από την υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων επιμόρφωσης.

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



Η έλλειψη περιβαλλοντικής ευαισθησίας και ευθύνης μέρους των
κατοίκων και των επιχειρήσεων



Δυνατότητα εξασφάλισης χρηματοδοτήσεων από προγράμματα
περιφερειακού ή εθνικού χαρακτήρα ή με απευθείας χρηματοδότηση
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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3.2.2

Κρίσιμα Ζητήματα Εσωτερικής Ανάπτυξης



Ανάγκη εκπαίδευσης – επιμόρφωσης των στελεχών σε ευρύτερα θέματα λειτουργίας και
στόχων της Δημόσιας Διοίκησης.



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.



Αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων



Βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης των υπηρεσιών.



Αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων



Απόκτηση συστήματος αξιολόγησης και αποδοτικότητας των Υπηρεσιών



Βελτίωση της συνεργασίας και επικοινωνίας των Υπηρεσιών με τις λοιπές Κεντρικές και
Αποκεντρωμένες υπηρεσίες
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4

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ

ΤΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ

Ένα στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης μπορεί να συμβάλει βάσιμα στην ανάπτυξη μιας
περιοχής όταν συνδυάζει δημιουργικά τη διάγνωση και αξιολόγηση των
χαρακτηριστικών της με ιδέες και προτάσεις οι οποίες απορρέουν από την
υφιστάμενη εθνική και διεθνή εμπειρία και ο συνδυασμός αυτός πραγματικών
δυνατοτήτων και ιδεών βρίσκει γόνιμο έδαφος στην τοπική κοινωνία και διοίκηση και
μετατρέπεται σε όραμα και συλλογικούς στόχους.
Η αναπτυξιακή στρατηγική από τη φύση της έχει δυναμικό χαρακτήρα καθώς,
στηρίζεται μεν στην κατανόηση της υφιστάμενης κατάστασης, αλλά η 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.

4.1

ΑΠΟΣΤΟΛΗ,

ΌΡΑΜΑ,

ΑΡΧΕΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΙ

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Η στρατηγική ανάπτυξης του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας για την επόμενη περίοδο,
έρχεται να υπηρετήσει τις πολιτικές της αειφορίας και της βιωσιμότητας όπως αυτές
εφαρμόζονται την τελευταία εικοσαετία στην Ευρώπη αλλά και διεθνώς. Οι έννοιες
της τοπικής ανάπτυξης και της βιωσιμότητας αποτελούν διαχρονικά κρίσιμα
ζητούμενα, και η προσέγγιση τους βασίζεται εν πολλοίς στη λειτουργία και
αποτελεσματικότητα των Δήμων, οι οποίοι ως επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης
βρίσκονται σε πιο κοντινή και ουσιαστική αλληλεπίδραση και εξοικείωση με την
καθημερινότητα και τα προβλήματα των κατοίκων.
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. Αποτελεί στόχο για τους Δήμους και αφορά κυρίως τη
βιώσιμη ενδογενή τοπική ανάπτυξη, μια ανάπτυξη που συνδυάζει οικονομική
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μεγέθυνση (με εξειδίκευση αλλά και διαφοροποίηση), κοινωνική ευημερία και συνοχή,
όπως και προστασία του περιβάλλοντος. Όλο και περισσότερες μελέτες, αλλά και τα
bestpractices διεθνώς καταδεικνύουν ότι και ο πολιτισμός εντάσσεται ως βασικός
πυλώνας στη βιώσιμη ανάπτυξη. Με τον όρο ‘ενδογενής’, εννοείται η ανάπτυξη που
βασίζεται σε φυσικούς, ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους του κάθε Δήμου
αναφοράς, της κάθε τοπικής κοινωνίας.

4.1.1

Όραμα

Η Δημοτική Αρχή αναγνωρίζοντας τα αντικειμενικά στοιχεία της υφισταμένης
κατάστασης και των προοπτικών τόσο του ίδιου του Δήμου όσο και του ευρύτερου
εξωτερικού περιβάλλοντος,επαναπροσδιορίζει το αναπτυξιακό του όραμα ως εξής:
«Ανάδειξη του Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας σε ένα Δήμο με επίκέντρο τον
άνθρωπο, σύγχρονο, ανταγωνιστικό, με σεβασμό στο περιβάλλον και την
ιστορία του, μέσα από ένα νέο μοντέλο Διοίκησης»
Ο εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και της λειτουργίας του Δήμου (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. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των
υπηρεσιών του Δημου, μέσω ουσιαστικής παρέμβασης, στη άμεση εφαρμογή των
επικεγμένων πολιτικών αλλά και την παρέμβαση τους στη χάραξη των ανωτέρω
πολιτικών.
Η ενεργός συμμετοχή των πολιτών εξασφαλίζεται εφόσον το στρατηγικό σχέδιο
εκτελείται σύμφωνα με ορισμένες κατευθυντήριες αρχές.Ο Δήμος Αμφίκλειας Ελάτειας αναγνωρίζει ως βασικές αρχές :







Η βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων μας.
Η φροντίδα των ευαίσθητων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
Ο σεβασμός στην ιστορία και η προβολή του πολιτισμού μας.
Η προστασία του περιβάλλοντος και η ανάδειξη του φυσικού τοπίου μας.
Η βιωσιμότητα των παραγωγικών κλάδων και η αύξηση της απασχόλησης.
Η διεκδίκηση οικονομικών πόρων για να υλοποιήσουμε έργα και υποδομές, που
θα εξυπηρετούν όλους μας

4.1.2

Κατευθυντήριες Αρχές

Η προσέγγιση του οράματος του Δήμου στηρίχθηκε σε τέσσερις (4) βασικές
κατευθυντήριες αρχές οι οποίες συνοψίζονται στις εξής:


Η ανάπτυξη δράσεων που να
καθημερηνότητας των δημοτών



Η ανάπτυξη δράσεων που να ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της τοπικής
οικονομίας.

αντιμετωπίζπυν
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Η ανάπτυξη δράσεων που αναδεικνύουν, αναβαθμίζουν αλλά και προστατεύουν
το φυσικό περιβάλλον.



Η εμβάθυνση σε δράσεις που ενισχύουν την ποιότητα ζωής στις πολιτιστικές
υποδομές, τις συνθήκες διαβίωσης, την ιδιωτική ασφάλεια και την αναβάθμιση
του αισθήματος ασφάλειας, την ποιότητα στέγασης, τις υποδομές εκπαίδευσης,
την τουριστική ελκυστικότητα και την κοινωνική συνοχή.



Η υιοθέτηση σύγχρονων μορφών και τεχνικών διακυβέρνησης όπως, συμμετοχή
των πολιτών στη λήψη αποφάσεων, διαφάνεια, επάρκεια, υπηρεσίες πρόνοιας,
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ευέλικτες και βασισμένες στη γνώση οργανωτικές
δομές, μέτρηση και διασφάλιση ποιότητας υπηρεσιών.

4.2

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Στην προηγούμενη ενότητα δόθηκε το βασικό πλαίσιο κατεύθυνσης και
προσδιορίσθηκε η στρατηγική που προτίθεται να ακολουθήσει ο Δήμος στην περίοδο
που ακολουθεί μέχρι και 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 Δημότη «γενικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης» και σε αυτούς που αφορούν
στο εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου και στις υπηρεσίες του, «γενικοί στόχοι
εσωτερικής ανάπτυξης».

4.2.1

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 Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας. Αφορούν στα ζητήματα τα οποία
πρέπει κατά προτεραιότητα να αντιμετωπίσει ο Δήμος 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.
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 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
 Ειδικός
Στόχος
3.4:
Βελτίωση
αντιπλημμυρικής προστασίας.

των

υφιστάμενων

συστημάτων

Θεματικός Τομέας: Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός
Γενικός Στόχος 1: Προστασία της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και
προβολή/προώθηση της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής.
 Ειδικός Στόχος 1.1: Διατήρηση, 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 απομακρυσμένων διαμερισμάτων.
 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: Δημιουργία 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
δραστηριότητας.

2.2:

Διασύνδεση
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 Ειδικός Στόχος 2.3: Δημιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης ειδικών μορφών
τουρισμού (χειμερινός τουρισμός, αγροτουρισμός , θρησκευτικός τουρισμός
κ.α.)
 Ειδικός Στόχος 2.4: Προώθηση της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών σε
συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα.
 Ειδικός Στόχος 2.5: Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και των
τοπικών εταίρων και φορέων υποστήριξης της οικονομικής δραστηριότητας.
Πίνακας 20:

Γενικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης ανά θεματικό τομέα
Θεματικός Τομέας

Γενικοί Στόχοι Τοπικής Ανάπτυξης
Γενικός Στόχος 1: Βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας
και διασφάλιση της ελεύθερης/απρόσκοπτης πρόσβασης
των πολιτών εντός του οικιστικού ιστού.

Περιβάλλον και ποιότητα ζωής

Γενικός Στόχος 2: Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης
και εξυπηρέτησης των κατοίκων και των επισκεπτών.
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

4.2.2

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 Δήμου
Αμφίκλειας - Ελάτειας, καθώς και με βάση τη προτεινόμενη στρατηγική τοπικής
ανάπτυξης της πόλης, η στρατηγική εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου Αμφίκλειας–
Ελάτειας 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 Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας και η
αναδιοργάνωση των λειτουργιών του αποτελούν βασική προϋπόθεση για την
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στο Δήμο.
Για την υποστήριξη των γενικών στόχων εσωτερικής ανάπτυξης, αρμόδιες είναι οι
υποστηρικτικές και οι οριζόντιες υπηρεσίες του Δήμου. Μέσω των υποστηρικτικών
και των οριζόντων υπηρεσιών επιτυγχάνεται ο συντονισμός, ο έλεγχος και ο
προσανατολισμός των κάθετων υπηρεσιών από τα όργανα διοίκησης σε κοινά
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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: Δραστηριότητες & Διαδικασίες λειτουργίας
Γενικός Στόχος 1: Βελτίωση της
παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου.

ποιότητας

και

της

επάρκειας

των

 Ειδικός Στόχος 1.1: Διασφάλιση 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 Δήμου.
 Ειδικός Στόχος 2.1: Βελτίωση της λειτουργίας των οργάνων διοίκησης
Θεματικός Τομέας: Οργάνωση & Συνεργασίες
Γενικός Στόχος 1: Βελτίωση της οργανωτικής και διοικητικής ικανότητας του
Δήμου 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.
 Ειδικός Στόχος 1.2: Ενσωμάτωση διαδικασιών και προτύπων για την
ολοκληρωμένη διαχείριση έργων και προγραμμάτων.
 Ειδικός Στόχος 1.3: Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου και της
εσωτερικής λειτουργίας των Διευθύνσεων.
Θεματικός Τομέας: Ανθρώπινο Δυναμικό & Υλικοτεχνική Υποδομή
Γενικός Στόχος 1: Βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας του Δήμου.
 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 Δήμου και των επιχειρήσεών του.
 Ειδικός Στόχος 1.1: Έλεγχος των λειτουργικών δαπανών του Δήμου και
αύξηση των εσόδων του.
 Ειδικός Στόχος 1.2: Βελτίωση υφιστάμενων ή/και ανάπτυξη νέων
προσοδοφόρων δραστηριοτήτων / αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του
Δήμου.
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Πίνακας 21:

Γενικοί στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης ανά θεματικό τομέα

Θεματική Ενότητα Εσωτερικού Περιβάλλοντος

Δραστηριότητες & Διαδικασίες λειτουργίας

Γενικοί Στόχοι Εσωτερικής Ανάπτυξης
Γενικός Στόχος 1: Βελτίωση της ποιότητας και
της επάρκειας των παρεχόμενων υπηρεσιών του
Δήμου.
Γενικός Στόχος 2: Βελτίωση των επιτελικών
λειτουργιών του Δήμου.

Οργάνωση & Συνεργασίες

Γενικός Στόχος 1: Βελτίωση της οργανωτικής και
διοικητικής ικανότητας του Δήμου και ανάπτυξη
συνεργασιών με άλλους φορείς.

Ανθρώπινο Δυναμικό & Υλικοτεχνική Υποδομή

Γενικός Στόχος 1: Βελτίωση της εσωτερικής
λειτουργίας του Δήμου.

Οικονομικά

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

4.2.3 Άξονες και Μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Οι Άξονες Προτεραιότητας αποτελούν τη βάση πάνω από την οποία σχεδιάζονται και
καθορίζονται τα Μέτρα και οι Δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου
Αμφίκλειας-Ελάτειας. Οι Άξονες Προτεραιότητας εξειδικεύονται σε Μέτρα. Κάθε
Μέτρο ικανοποιεί έναν ή περισσότερους Ειδικούς Στόχους.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας περιλαμβάνει
τέσσερις (4)Άξονες Προτεραιότητας:


Άξονας Προτεραιότητας 1: «Αναβάθμιση της Ποιότητας Ζωής, και προστασία του
Φυσικού και Δομημένου Περιβάλλοντος».



Άξονας Προτεραιότητας 2: «Βελτίωση των Υποδομών και Υπηρεσιών στην
Κοινωνική Πολιτική, την Υγεία, την Εκπαίδευση, τη Δια Βίου Μάθηση, τον
Πολιτισμό&τον Αθλητισμό».



Άξονας Προτεραιότητας 3: «Ενίσχυση της Απασχόλησης και της Τοπικής
Επιχειρηματικότητας».



Άξονας Προτεραιότητας 4: «Βελτίωση της Διοικητικής και Οικονομικής Ικανότητας
του Δήμου».

Στο σύνολό τους, τα Μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος ανέρχονται σε
δεκατρία (13), τα οποία κατανέμονται στους Άξονες Προτεραιότητας ως εξής.
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: Αναβάθμιση της Ποιότητας
Προστασία του Φυσικού και Δομημένου Περιβάλλοντος.

Ζωής

και

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 Δια Βίου Μάθηση, τον
Πολιτισμό και τον Αθλητισμό.
Μέτρο 2.1: Ανάδειξη και προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς.
Μέτρο 2.2:Υγεία, κοινωνική πρόνοια, 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: Τοπικό σύμφωνο απασχόλησης.
Μέτρο 3.2:Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της επιχειρηματικότητας.
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
Ικανότητας του Δήμου.

4:

Βελτίωση Διοικητικής

και Οικονομικής

Μέτρο 4.1: Εκσυγχρονισμός της λειτουργίας και των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Μέτρο 4.2: Ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών.
Μέτρο 4.3: Αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής – Ανάπτυξη ανθρώπινου
δυναμικού.
Μέτρο 4.4: Οικονομική διαχείριση.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ιεραρχική διάρθρωση των Μέτρων και
των Ειδικών Στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αμφίκλειας Ελάτειας, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιείται αναλυτική περιγραφή των Μέτρων ανά
Άξονα Προτεραιότητας.
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Πίνακας 22:

Πίνακας ιεραρχικής διάρθρωσης Αξόνων, Μέτρων, Γενικών και Ειδικών Στόχων του ΕΠ

Άξονες Προτεραιότητας

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

Γενικοί Στόχοι

Μέτρα

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 Δικτύου.

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 Διαχείρισης Αποβλήτων/
Βελτίωση Αρδευτικού Δικτύου.

Ειδικοί στόχοι
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: Διαχείριση 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 Πρόνοια, Μέριμνα και
Φροντίδα.
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ΕΣ4.1.1: Διατήρηση, 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
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Άξονες Προτεραιότητας

Γενικοί Στόχοι
αθλητισμού

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

Μέτρα
Μ2.3: Ενίσχυση και Βελτίωση Εκπαιδευτικών,
Αθλητικών και Πολιτισμικών Υποδομών και
Υπηρεσιών.

Ειδικοί στόχοι
ΕΣ5.1.2: Βελτίωση και καλύτερη συντήρηση των
εκπαιδευτικών και αθλητικών υποδομών
ΕΣ5.1.3: Ενίσχυση υποδομών πολιτισμού
ΕΣ6.1.1:
Προαγωγή
απασχόλησης

Μ3.1: Τοπικό Σύμφωνο Απασχόλησης.

ενεργητικών

πολιτικών

ΕΣ6.1.2: Δημιουργία προϋποθέσεων ενίσχυσης της
απασχόλησης των ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων
πληθυσμού (νέοι, γυναίκες, ΑΜΕΑ)
ΕΣ7.1.1: Ενίσχυση του ρόλου των δομών στήριξης
επιχειρηματικής δραστηριότητας

ΑΠ 3: Ενίσχυση της
Απασχόλησης και της Τοπικής
Επιχειρηματικότητας

ΕΣ7.1.2: Διασύνδεση υποδομών μεταφορικής
εμπορικής δραστηριότητας
ΓΣ7: Ενίσχυση του παραγωγικού ιστού, της
ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της
τοπικής οικονομίας

Μ3.2: Ενίσχυση της Τοπικής Οικονομίαςκαι
Επιχειρηματικότητας.

ΕΣ7.1.3: Δημιουργία
ειδικών
μορφών
αγροτουρισμός)

–

προϋποθέσεων ανάπτυξης
τουρισμού
(χειμερινός,

ΕΣ7.1.4: Προώθηση της καινοτομίας και των νέων
τεχνολογιών σε συνεργασία με το ιδιωτικό τομέα
ΕΣ7.1.5: Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ του
Δήμου και άλλων φορέων υποστήριξης της
παραγωγικής δραστηριότητας. Υποστήριξη της
οικονομικής δραστηριότητας

ΑΠ 4: Βελτίωση της
Διοικητικής και Οικονομικής
Ικανότητας του Δήμου.

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

ΕΣ8.1.1: Διασφάλιση ποιότητας παρεχόμενων
υπηρεσιών μέσω της προώθησης τυποποίησης
διαδικασιών
Μ4.1: Εκσυγχρονισμός της Λειτουργίας και
των Παρεχόμενων Υπηρεσιών.

ΕΣ8.1.2: Εφαρμογή των διαδικασιών ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης
ΕΣ8.1.3: Βελτίωση της λειτουργίας των οργάνων
διοίκησης
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ΑΔΑ: 6ΜΧΦΩΨΚ-ΘΛΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Άξονες Προτεραιότητας

Γενικοί Στόχοι

Μέτρα

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

Μ4.2: Ανάπτυξη Σχέσεων και Συνεργασιών.

ΓΣ10: Βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας του
Δήμου

Μ4.3: Αναβάθμιση της
Υποδομής
–
Ανάπτυξη
Δυναμικού.

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

Μ4.4: Οικονομική Διαχείριση
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Υλικοτεχνικής
Ανθρώπινου

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

ΑΔΑ: 6ΜΧΦΩΨΚ-ΘΛΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
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