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                                                                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                          

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 66/2021      
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 

Από το Πρακτικό 14/2021 συνεδρίασης δια τηλεδιάσκεψης  
του Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδος 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
     Σήμερα την 27-09-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια 
τηλεδιάσκεψης το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δωρίδος ύστερα από την υπ’ αριθ. 9698/23-09-2021 
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133 Α΄/19-07-2018), για τη συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση σχεδίου  Στρατηγικού Σχεδιασμού Επιχειρησιακού 
Προγράμματος 2019-2023  (Α΄ Φάση) Δήμου Δωρίδος. 
      
     Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
είκοσι επτά (27) μελών συμμετείχαν είκοσι τρία (23) ήτοι: 
 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

1 ΓΛΥΜΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13 ΧΑΡΔΑΛΟΥΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

2 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 14 ΦΛΩΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

3 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 15 ΓΕΡΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

4 ΖΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 16 ΓΚΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

5 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 17 ΜΑΡΤΕΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

6 ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 18 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 

7 ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

8 ΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20 ΚΑΛΛΙΑΜΠΕΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

9 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 21 ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 

10 ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 22 ΔΡΟΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

11 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 23 ΚΑΖΑΝΑ ΜΑΡΙΑ 

12 ΦΛΕΓΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   

 
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

1 ΖΕΚΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 2 ΚΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

3 ΛΑΪΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

4 ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ καίτοι νόμιμα κληθέντες 
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     Επίσης η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τους τρεις (3) κληθέντες στην συνεδρίαση (Προέδρους 
Συμβουλίων Κοινοτήτων και Προέδρους Κοινοτήτων του Δήμου μας) ήταν: 

 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

1 ΛΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Μοναστηρακίου) 

2 ΒΡΕΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Πρόεδρος Κοινότητας Υψηλού Χωριού) 

3 ΠΑΠΑΝΑΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Πρόεδρος Κοινότητας Στίλιας) 

 
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

 
     Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο Δήμαρχος κ. Καπεντζώνης Γεώργιος καθώς και ο Γενικός Γραμματέας 
του Δήμου κ. Ανθής Ιωάννης. 
     Επίσης στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο Δημοτικός Υπάλληλος κ. Μπάκας Χαράλαμπος, για την τήρηση 
των πρακτικών. 
 
     Η Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

 
     ΘΕΜΑ 6ο   
     ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 66/2021 
 

     Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον 
Δήμαρχο, ο οποίος είπε τα εξής:  
    

     <<Οι Ο.Τ.Α. καλούνται σήμερα αφενός να λειτουργήσουν σ’ ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, ως προς τις 

δυνατότητες άντλησης πόρων για τη χρηματοδότηση τοπικών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και αφετέρου να 

βελτιώσουν την καθημερινή ζωή του δημότη. 

     Η σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος αποσκοπεί στην εισαγωγή συστηματικών διαδικασιών 

σχεδιασμού, προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων του Δήμου.  

Δεν αποτελεί μια εφάπαξ ενέργεια που ολοκληρώνεται και σταματά, αλλά ένα διαρκές αντικείμενο 

ενασχόλησης των αιρετών οργάνων, των προϊσταμένων και των υπηρεσιών του Δήμου. 

     Με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα το όραμα της δημοτικής αρχής γίνεται ρεαλιστικό στρατηγικό σχέδιο, το 

σχέδιο μεταφράζεται σε πενταετές πρόγραμμα δράσης του δήμου και των εποπτευόμενων φορέων του και 

τέλος το πρόγραμμα δράσης μεταφράζεται σε ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και δαπανών. 

 

     Ακολούθως  θέτω  υπόψη του Συμβουλίου:  

     Α. Την αριθ. 293/2021 (Αριθμ. Πρωτ.: 4227/10.05.2021) απόφαση Δημάρχου  με την οποία 

συγκροτήθηκε η Διεπιστημονική Ομάδα ΄Εργου (Δ.Ο.Ε.)  προπαρασκευαστικής διαδικασίας,  η οποία θα 

επικουρεί την Εκτελεστική Επιτροπή και το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού σε όλες τις ενέργειες και 

διαδικασίες που προβλέπονται για την κατάρτιση και σύνταξη  του Σχεδίου του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος του Δήμου Δωρίδος για την περίοδο 2019- 2023.  

     Β. Το Σχέδιο της Α’  φάσης του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος  του Δήμου 

Δωρίδος 2019 - 2023,  όπως αυτό συντάχθηκε από την Διεπιστημονική Ομάδα Έργου (Δ.Ο.Ε) του Δήμου. 

     Γ. Την αριθ. 1/1/8.9.2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα: «΄Εγκριση του σχεδίου  

 Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2019-2023 (Α΄ Φάση) Δήμου Δωρίδος». 

 

     Παρακαλώ για την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας, προκειμένου να συνεχίσει η  

εκ του νόμου προβλεπόμενη διαδικασία.>>    

 
     Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Δημάρχου και τις ειδικότερες διευκρινήσεις που έδωσε ο  
κ. Γρηγοράκος Παναγιώτης - ΜΒΑ Σύμβουλος Επιχειρήσεων, σχετικά με την Α΄ Φάση του σχεδίου  
Στρατηγικού Σχεδιασμού Επιχειρησιακού Προγράμματος 2019-2023 του Δήμου Δωρίδος, μετά από 
διαλογική συζήτηση, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   ΚΑΤΑ   Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α  
 

 Ουδείς 
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     Εγκρίνει το σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού Επιχειρησιακού Προγράμματος 2019-2023  (Α΄ Φάση) του 

Δήμου Δωρίδος, το οποίο ακολουθεί και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, 

προκειμένου να συνεχίσει η  εκ του νόμου προβλεπόμενη διαδικασία. 

 

     Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Φλώρος Αναστάσιος, Γεραντώνης Χρήστος, Μαρτέκας 

Θεόδωρος, Παπαθανασίου Θεμιστοκλής και Δρόσος Χρήστος, που ψήφισαν αρνητικά.  

     Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γκίκας Χρήστος, Ασημάκης Αθανάσιος, Καλλιαμπέτσος Χαράλαμπος και 

Παπαλεξίου Ευθύμιος ψήφισαν «λευκό». 
 

     Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 66/2021. 
 

     Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως κατωτέρω:   
 
         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                              ΤΑ ΜΕΛΗ 
     ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ               
                                                (ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ) 
 
                                                     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
 
                             
 
                                                   ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
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Το πόνημα που ακολουθεί στηρίχθηκε σε άντληση πληροφοριών που πρέκυψαν από: 

➢ Δομημένα ερωτηματολόγια αξιολόγησης δομών του Δήμου Δωρίδος, τα οποία εκπονήθηκαν από τον 

εξωτερικό σύμβουλο - εμπειρογνόμωνα του Δήμου και αποντήθηκαν από την Υπηρεσιακή και Πολιτική 

ηγεσία του Δήμου. 

➢ Βασιλικά Διατάγματα (Β.Δ.), Προεδρικά Διατάγματα (Π.Δ.), Υπουργικές Αποφάσεις (Υ.Α.), ΦΕΚ με 

νομοθεσία του Ελληνικού κράτους, καθώς και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. 

➢ Δημοσιευμένες μελέτες με θεματολογία σχετική με την περιοχή του Δήμου. 

➢ Εκδόσεις βιβλίων που αφορούν την περιοχή. 

➢ Ομιλίες- εισηγήσεις συνεδρίων. 

➢ Την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Δωρίδος. 

➢ Εθνικά και τοπικά sites ειδικής και  γενικής πληροφόρησης. 

➢ Στοιχεία που αντλήθηκαν από διάφορους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. 

➢ Στοιχεία που προέκυψαν μέσα από την έρευνα και την μελέτη της ομάδας εργασίας του εξωτερικού 

συμβούλου  του Δήμου. 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Στο πλαίσιο της διαδικασίας εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας της πρωτοβάθμιας τοπικής 

αυτοδιοίκησης, θεσπίστηκε για πρώτη φορά, με τα άρθρα 203 έως και 207 του κεφαλαίου Ζ΄ του νέου 

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

από τους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων.  

Η έναρξη της εφαρμογής του «Καλλικράτη» και η εναρμόνιση με το άρθρο 266 του Ν. 3852/2010: (ΦΕΚ 

Α’87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» επιβεβαιώνεται και ενισχύεται η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

από τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού. Παράλληλα, ο Ν. 3852/2010 επιφέρει σημαντικές απαιτήσεις λόγω του 

μεγάλου μεγέθους των Δήμων. Οι ΟΤΑ Α΄  Βαθμού πλέον δεν λειτουργούν αποκλειστικά ως πάροχοι 

δημόσιων υπηρεσιών προς τους πολίτες αλλά επιφορτίζονται με την υποχρέωση να λειτουργήσουν ως 

πολιτικός, κοινωνικός και αναπτυξιακός θεσμός. 

Το Επιχειρησιακά Προγράμματα συνιστούν ολοκληρωμένα προγράμματα τοπικής και οργανωτικής 

ανάπτυξης των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού. Αφορούν τις υποδομές και τις τοπικές επενδύσεις, καθώς και τη 

βελτίωση της υφιστάμενης οργάνωσης και λειτουργίας των Ο.Τ.Α., ενώ παράλληλα στοχεύουν στη 

βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου και την παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών προς τους 

πολίτες. Καλύπτουν όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων του Δήμου και εν δυνάμει το σύνολο των τοπικών 

υποθέσεων.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάρτιση των επιχειρησιακών προγραμμάτων αποτελεί η 

συμπερίληψη σε αυτά των κατευθύνσεων του αναπτυξιακού σχεδιασμού τόσο σε περιφερειακό όσο και 

σε εθνικό επίπεδο, του υφιστάμενου χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού καθώς και των 

προτεραιοτήτων που απορρέουν από θεσμοθετημένα χρηματοδοτικά μέσα, με τρόπο τέτοιο ώστε να 

προβάλλεται η τοπική τους διάσταση.  
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ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

 

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου αποτελεί εργαλείο για την άσκηση του αναπτυξιακού του 

ρόλου, με τα εξής χαρακτηριστικά:  

Είναι ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας του 

Δήμου: Συνιστά πρόγραμμα αναπτυξιακών υποδομών και τοπικών επενδύσεων, αλλά και βελτίωσης της 

υφιστάμενης λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών. Είναι πρόγραμμα, πολυτομεακού χαρακτήρα με 

εύρος θεματικών αντικειμένων αντίστοιχου του φάσματος των θεμάτων που απασχολούν την 

καθημερινή λειτουργία του. Καλύπτει όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων του και εν δυνάμει το σύνολο 

των τοπικών υποθέσεων.  

Αποτελεί το τετραετές πρόγραμμα δράσης του ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων του: Στις 

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

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

όραμα αποτυπώνεται στη στρατηγική και αναλύεται σε πρόγραμμα δράσης του Δήμου και τέλος σε 

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

Είναι 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.  

Υλοποιείται μέσω του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου: 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 

τετραετούς προγράμματος στις υπηρεσίες, οι οποίες υλοποιούν τμήματα του επιχειρησιακού 

προγράμματος.  

Εκπονείται με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων : Κατά τη διαδικασία σύνταξής του συμμετέχουν 

με σαφώς καθορισμένο τρόπο : 
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➢  Αιρετά όργανα (Δημοτικό Συμβούλιο, επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου, Αντιδήμαρχοι, ΔΣΝΠΔΔ 

και ΝΠΙΔ, Τοπικά συμβούλια). 

➢ Υπηρεσιακά στελέχη (Προϊστάμενοι υπηρεσιών, στελέχη της υπηρεσίας Προγραμματισμού). 

➢ Τοπικοί φορείς και ομάδες δημοτών με σημαντικό βαθμό συμβολής στην τοπική ανάπτυξη ή/και στη 

λειτουργία του ΟΤΑ. 

➢ Φορείς του διοικητικού συστήματος της χώρας (Περιφέρεια).  

Αξιοποιεί δείκτες 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 Ο.Τ.Α.  

 

Η λήψη των αποφάσεων προγραμματισμού δεν στηρίζεται μόνο στην ανάλυση της υφιστάμενης 

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

Δήμου, όπως αυτές διατυπώνονται στις διαδικασίες συμμετοχής.  

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελεί το βασικό πλαίσιο κατεύθυνσης, προσδιορισμού και συντονισμού 

των ενεργειών όλων των οργάνων διοίκησης και υπηρεσιών και είναι ευρύτερα γνωστό στους 

εργαζόμενους του Ο.Τ.Α., προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι του.  
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Το επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελεί προϊόν συλλογικής εργασίας όλων των δομών του Δήμου και 

οδηγεί στην ανάληψη δεσμεύσεων μεταξύ των διαδοχικών ιεραρχικών επιπέδων, σε ό,τι αφορά την 

υλοποίηση του τμήματος εκείνου στο οποίο αυτά εμπλέκονται.  

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ 

Η σύνταξη επιχειρησιακών προγραμμάτων από τους Ο.Τ.Α. αποσκοπεί στην εισαγωγή μόνιμων 

εσωτερικών διαδικασιών και συστημάτων προγραμματισμού στην πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση.  

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

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

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

δυναμικό του.  

Ειδικότερα, η εκπόνηση επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α. στοχεύει :  

➢ στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της λειτουργίας τους,  

➢ στην προώθηση του αναπτυξιακού και κοινωνικού τους ρόλου,  

➢ στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, 

➢ στην αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη κατανομή και αξιοποίηση των πόρων,  

➢ στην προσέλκυση πρόσθετων οικονομικών πόρων, στην επίσπευση της ωρίμανσης και της 

υλοποίησης των δράσεων,  

➢ στον περιορισμό της αποσπασματικής αντιμετώπισης των προβλημάτων,  

➢ στον συντονισμό των δομών του Ο.Τ.Α., τη βελτίωση του τρόπου διοίκησης και την προώθηση του 

εσωτερικού μετασχηματισμού των Ο.Τ.Α.,  

➢ στην ανάπτυξη συνεργασιών με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα,  

➢ στην ενίσχυση της τοπικής δημοκρατίας και την αύξηση της δυνατότητας κοινωνικού ελέγχου.  
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Το παρόν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αφορά τη τετραετία 2019-2023 και καταρτίζεται σε εκτέλεση των 

διατάξεων :  

• των άρθρων 203 έως 207 του Ν. 3463/2006: «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 

114 Α’/2006),  

• της υπ’ αριθμ. 58939/ΕΓΚ.45/25-10-2006 Εγκυκλίου του ΥΠΕΣΔΔΑ: «Επιχειρησιακά Προγράμματα 

(Ε.Π.) Ο.Τ.Α.»,  

• του υπ’ αριθμ. 185/2007 Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ Α’ 221/2007): «Όργανα και διαδικασία 

κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των ΟΤΑ α’ 

βαθμού», όπως τροποποιήθηκε με το υπ’ αριθμ. 89/2011 Προεδρικό Διάταγμα. 

• της υπ’ αριθμ. 41179/2014 Υπουργικής Απόφασης: «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των 

Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (O.T.A.) α’ 

βαθμού». 

• Του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 

172 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ) και 

• του άρθρου 7 του Ν. 4674/ 11-03-2020 (ΦΕΚ Α΄53/2020) «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 

και άλλες διατάξεις». 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

 

Για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου οργανώνονται τα παρακάτω βήματα :  

ΒΗΜΑ 1ο : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  

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

επιχειρησιακού προγράμματος, μέσω ενεργειών όπως η συγκρότηση της διεπιστημονικής ομάδας έργου, 

η διατύπωση των αρχικών κατευθύνσεων της δημοτικής αρχής, η οργάνωση και ο προγραμματισμός του 

έργου και η ενημέρωση του προσωπικού των υπηρεσιών του Δήμου.  

 

ΒΗΜΑ 2ο : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ  

Κατά το δεύτερο βήμα περιγράφεται συνοπτικά η γενική, μακροσκοπική εικόνα της περιοχής του Δήμου 

και αναφέρονται τα βασικά γεωγραφικά, ιστορικά και δημογραφικά στοιχεία, τα οικονομικά δεδομένα 

και τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της περιοχής, η οικιστική δομή και οι περιβαλλοντικές συνθήκες και η 

κατάσταση των υφιστάμενων δομών. Στη συνέχεια, αξιολογείται η παρούσα κατάσταση στον Δήμο και 

εντοπίζονται τα κρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης τα οποία είναι σκόπιμο να αντιμετωπιστούν από το 

Δήμο μεσοπρόθεσμα, ιεραρχημένα κατά σειρά προτεραιότητας. Για τον σκοπό αυτό, η Διεπιστημονική 

Ομάδα Έργου του Δήμου χρησιμοποιεί στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, επιστημονικές μελέτες 

καθώς και στοιχεία από άλλες μελέτες που αφορούν την περιοχή του Δήμου (όπως η βιβλιογραφία, το 

διαδίκτυο, κ.λπ.) και λαμβάνει υπόψη τις δεσμεύσεις της Διοίκησης για τα ζητήματα ανάπτυξης της 

περιοχής και τα κατά καιρούς διατυπωθέντα αιτήματα των δημοτών και ομάδων αυτών, σχετικά με τις 

αναπτυξιακές δυνατότητες αλλά και αναγκαιότητες της περιοχής.  

ΒΗΜΑ 3ο : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  

Κατά το τρίτο βήμα αποτυπώνονται και αξιολογούνται τα βασικά λειτουργικά, οργανωτικά και 

οικονομικά χαρακτηριστικά του Δήμου ήτοι, οι δυνατότητες και οι υφιστάμενες αδυναμίες των 

υπηρεσιών του Δήμου σε σχέση με τις λειτουργίες που επιτελούν, το ανθρώπινο δυναμικό, την 

υλικοτεχνική τους υποδομή, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, την οικονομική κατάσταση του 

ΑΔΑ: 9ΖΝ5Ω9Ζ-Λ6Η
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Δήμου καθώς και τις ευκαιρίες και τους περιορισμούς από εξωγενείς παράγοντες (π.χ. εθνικές και 

ευρωπαϊκές πολιτικές και χρηματοδοτήσεις, θεσμικό πλαίσιο).  

ΒΗΜΑ 4ο : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ  

Σκοποί του τέταρτου βήματος είναι:  

α) η διατύπωση του αναπτυξιακού οράματος και των κατευθυντήριων αρχών που πρέπει να διέπουν τον 

τρόπο λειτουργίας του και τον τρόπο διοίκησης των τοπικών υποθέσεων του, 

 β) η επιλογή της στρατηγικής που θα ακολουθήσει ο Δήμος προκειμένου να επιτευχθεί το όραμά του και 

γ) ο προσδιορισμός των Μέτρων (Αναπτυξιακές Προτεραιότητες) και των Στόχων, σύμφωνα με τις οποίες 

θα διαρθρωθεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.  

Οι ενέργειες αυτές εκτελούνται από τη Διεπιστημονική Ομάδα Έργου σε συνεργασία με τη Δημοτική 

Αρχή λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα της αξιολόγησης του εσωτερικού και εξωτερικού 

περιβάλλοντος του Δήμου και τις εθνικές (τομεακές και περιφερειακές) και ευρωπαϊκές αναπτυξιακές 

προτεραιότητες.  

 

 

 

ΑΔΑ: 9ΖΝ5Ω9Ζ-Λ6Η
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ΒΗΜΑ 5ο : ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  

Το πέμπτο βήμα για την ολοκλήρωση του Στρατηγικού Σχεδίου περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες: Έγκριση 

του στρατηγικού σχεδίου από το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής. 

Δημοσιοποίηση του στρατηγικού σχεδίου μέσω των διαθέσιμων συστημάτων επικοινωνίας (καταχώρηση 

στην ιστοσελίδα του Δήμου, διοργάνωση δημόσιων εκδηλώσεων). Κατά τη διάρκεια της δημοσιοποίησης 

υποβάλλονται προτάσεις, εγγράφως ή ηλεκτρονικά μέσω συμπλήρωσης σχετικού ερωτηματολογίου, 

σύνοψη των συμπερασμάτων των διαδικασιών διαβούλευσης και ενημέρωση της Εκτελεστικής 

Επιτροπής και των αρμόδιων υπηρεσιών. Εφόσον κρίνεται απαραίτητο από την Εκτελεστική Επιτροπή, με 

βάση τα συμπεράσματα της διαβούλευσης, αναθεωρούνται σημεία του Στρατηγικού Σχεδίου.  

ΒΗΜΑ 6ο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ  

Στο έκτο βήμα καταρτίζεται το Επιχειρησιακό Σχέδιο για την επίτευξη κάθε αναπτυξιακής προτεραιότητας 

του Στρατηγικού Σχεδίου, το οποίο περιλαμβάνει Άξονες, Μέτρα, Στόχους, όπως έχουν καταρτιστεί στη 

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

την επίτευξη των Στόχων του κάθε Μέτρου σχεδιάζεται σειρά Δράσεων που αφορούν τόσο στην τοπική 

ανάπτυξη όσο και στην εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου.  

ΒΗΜΑ 7ο : ΤΕΤΡΑΕΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ  

Στον έβδομο βήμα ιεραρχούνται, προγραμματίζονται, ομαδοποιούνται και ελέγχονται οι δράσεις όλων 

των σχεδίων δράσης για την τετραετία 2019-2023. Το βήμα αυτό ολοκληρώνεται με τις εξής τρεις (3) 

ενέργειες:  

➢ Ενέργεια 1η : Ομαδοποίηση, έλεγχος και οριστικοποίηση των δράσεων του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος.  

➢ Ενέργεια 2η: Κωδικοποίηση, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και προϋπολογισμός των δράσεων.  

➢ Ενέργεια 3η : Έλεγχος Σχεδίων Δράσης.  

 

 

 

ΑΔΑ: 9ΖΝ5Ω9Ζ-Λ6Η
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ΒΗΜΑ 8ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  

Το βήμα αυτό περιλαμβάνει τον οικονομικό προγραμματισμό των δράσεων και προσδιορίζονται οι 

δείκτες με βάση τους οποίους θα πραγματοποιείται η παρακολούθηση και η αξιολόγηση του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος. Οι δείκτες παρακολούθησης κατηγοριοποιούνται σε δείκτες εισροών, 

εκροών και αποτελέσματος.  

ΒΗΜΑ 9ο : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Σκοπός του βήματος αυτού είναι η ολοκλήρωση του Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος, η εκτέλεση 

των τελικών ενεργειών και η έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο.  

Περιλαμβάνονται οι εξής ενέργειες :  

➢ Συντάσσεται το τελικό κείμενο του Σχεδίου Επιχειρησιακού προγράμματος και υποβάλλεται στην 

Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου.  

➢ Η Εκτελεστική Επιτροπή εισηγείται το σχέδιο επιχειρησιακού προγράμματος στο Δημοτικό 

Συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση.  

➢ Εγκρίνεται το σχέδιο από το Δημοτικό Συμβούλιο.  

➢ Το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, υποβάλλεται προς έλεγχο νομιμότητας, για την τήρηση 

της διαδικασίας κατάρτισής του, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.  

➢ Το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, μετά τον έλεγχο νομιμότητας για την τήρηση της 

διαδικασίας κατάρτισής του, καταχωρείται στην ιστοσελίδα του Δήμου και δημοσιοποιείται με 

κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.  

ΑΔΑ: 9ΖΝ5Ω9Ζ-Λ6Η
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

Στο διάγραμμα που ακολουθεί, απεικονίζεται το μεθοδολογικό πλαίσιο για την Κατάρτιση του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου. 

ΑΔΑ: 9ΖΝ5Ω9Ζ-Λ6Η
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Συνοπτικά, στο πλαίσιο ενός Επιχειρησιακού Προγράμματος :  

➢ Αναλύεται το εξωτερικό περιβάλλον του Ο.Τ.Α., προκειμένου να καταγραφούν οι ευκαιρίες που 

παρουσιάζονται και τα πιθανά προβλήματα που θα προκύψουν από αλλαγές ή εξελίξεις.  

➢ Αναλύεται το εσωτερικό περιβάλλον του Ο.Τ.Α., προκειμένου να εντοπισθούν τα πλεονεκτήματα 

που μπορούν να αξιοποιηθούν αλλά και οι αδυναμίες του στην οργάνωση και λειτουργία του που 

πρέπει να ξεπεραστούν προκειμένου ο Ο.Τ.Α. να ασκήσει το ρόλο του.  

➢ Διατυπώνεται το όραμα, η στρατηγική και οι προτεραιότητές του, που στη συνέχεια εξειδικεύονται 

σε άξονες, μέτρα, δράσεις, προϋπολογισμούς, χρονοδιαγράμματα, κ.λπ.  

Σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με αρ. 

41179/2014 (ΦΕΚ 2970Β/04-11-2014): «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των Πενταετών 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (O.T.A.) Α’ βαθμού για τη 

δημοτική περίοδο 2014-2019», καθορίστηκε το περιεχόμενο και η δομή των Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων των Ο.Τ.Α.  που ισχύει έως σήμερα. 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την περίοδο 2019-2023 περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες και 

κεφάλαια:  

Ενότητα Α: Στρατηγικό Σχέδιο  

Κεφάλαιο 1.1: Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης  

Κεφάλαιο 1.2: Στρατηγική του Δήμου και αναπτυξιακές προτεραιότητες  

Ενότητα Β: Επιχειρησιακό Σχέδιο  

Κεφάλαιο 2.1: Στόχοι και δράσεις  

ΑΔΑ: 9ΖΝ5Ω9Ζ-Λ6Η
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Κεφάλαιο 2.2: Τετραετής προγραμματισμός των δράσεων  

Ενότητα Γ : Οικονομικός Προγραμματισμός & Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης  

Κεφάλαιο 3.1: Οικονομικός προγραμματισμός  

Κεφάλαιο 3.2: Δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος  

Κεφάλαιο 3.3: Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α :  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Στο πρώτο κεφάλαιο του στρατηγικού σχεδίου αποτυπώνονται τα χαρακτηριστικά της γεωγραφικής 

ενότητας του Δήμου, τα χαρακτηριστικά του ίδιου του Δήμου, ως οργανισμός, και αξιολογείται η 

υφιστάμενη κατάσταση.  

Η περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης περιλαμβάνει:  

α. Τα βασικά γεωγραφικά, πληθυσμιακά, ιστορικά, κοινωνικά, οικονομικά, πολεοδομικά, περιβαλλοντικά 

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

αλληλεξαρτήσεων του με τους γειτονικούς Ο.Τ.Α. και την ευρύτερη περιοχή.  

β. Τα βασικά οργανωτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του Δήμου.  

Η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης περιλαμβάνει τουλάχιστον:  

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

επόμενη μεσοπρόθεσμη περίοδο, ιεραρχημένα κατά σειρά προτεραιότητας.  

β. Τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα της περιοχής του Δήμου ως προς τα κρίσιμα ζητήματα, τις 

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

ΑΔΑ: 9ΖΝ5Ω9Ζ-Λ6Η
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γ. Τις δυνατότητες και τις υφιστάμενες αδυναμίες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών 

Προσώπων του, σε σχέση με τις λειτουργίες που επιτελούν, το ανθρώπινο δυναμικό και την υλικοτεχνική 

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

κατάσταση.  

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

ευρωπαϊκές πολιτικές και χρηματοδοτήσεις).  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ  

Στο δεύτερο κεφάλαιο του στρατηγικού σχεδίου περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:  

α. διατυπώνεται το αναπτυξιακό όραμα για την περιοχή του Δήμου και οι κατευθυντήριες αρχές, που 

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

β. προσδιορίζεται η στρατηγική του Δήμου, δηλαδή το σύνολο προτεραιοτήτων και πολιτικών που 

αποσκοπούν στην εκπλήρωση της αποστολής και στην επίτευξη του οράματος του Δήμου,  

γ. προσδιορίζονται οι αναπτυξιακές προτεραιότητες, σύμφωνα με τις οποίες διαρθρώνεται το τετραετές 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές 

προτεραιότητες και τα θεσμοθετημένα εργαλεία χωρικού σχεδιασμού καθώς και την προώθηση της 

μακροπεριφερειακής στρατηγικής. Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου διατυπώνονται με τη 

μορφή αξόνων, οι οποίοι εξειδικεύονται περαιτέρω σε μέτρα και κάθε μέτρο εξειδικεύεται σε στόχους.  

ΑΔΑ: 9ΖΝ5Ω9Ζ-Λ6Η
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 

Στο πρώτο κεφάλαιο του επιχειρησιακού σχεδίου περιλαμβάνεται η εξειδίκευση των στόχων κάθε 

μέτρου σε δράσεις τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΤΕΤΡΑΕΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 

Στο δεύτερο κεφάλαιο του επιχειρησιακού σχεδίου ιεραρχούνται οι δράσεις για την επίτευξη των στόχων 

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

α.  Ο άξονας και το μέτρο του επιχειρησιακού προγράμματος, όπου εντάσσεται η δράση.  

β.  Οι στόχοι του μέτρου στην επίτευξη των οποίων θα συμβάλλουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα 

της δράσης.  

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

δ.  Οι φάσεις υλοποίησης της δράσης.  

ε.  Η υπηρεσία του Δήμου που είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση της δράσης. 

στ. Η χωροθέτηση της δράσης.  

ζ.  Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, ανά έτος.  

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

θ.  Ο προϋπολογισμός δαπανών και οι πηγές χρηματοδότησης.  

ΑΔΑ: 9ΖΝ5Ω9Ζ-Λ6Η
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Γ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Στο πρώτο κεφάλαιο του οικονομικού προγραμματισμού και δεικτών παρακολούθησης και αξιολόγησης 

περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:  

α.  Εκτιμώνται τα έσοδα του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, ανά πηγή χρηματοδότησης για 

κάθε έτος της.  

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

προγράμματος.  

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

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Στο δεύτερο κεφάλαιο του οικονομικού προγραμματισμού και δεικτών παρακολούθησης και 

αξιολόγησης, για την παρακολούθηση του Τετραετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος καταρτίζονται 

Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης, οι οποίοι διακρίνονται σε Δείκτες Εισροών, Εκροών και 

Αποτελέσματος. Οι Δείκτες αξιοποιούνται για την ποσοτικοποίηση των στόχων, προκειμένου αυτοί να 

καταστούν μετρήσιμοι. Σε κάθε Δείκτη αντιστοιχίζεται μια τιμή − στόχος για κάθε δράση.  

 

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ. 185/07 (ΦΕΚ 221Α/12-9-2007) : «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, 

παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού » εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ.  22130/2020 Απόφαση Δημάρχου Δωρίδος 

(ΑΔΑ: 9ΒΥΛΩΗΟ-ΧΚΛ) με την οποία συστάθηκε διεπιστημονική ομάδα έργου εκπόνησης Επιχειρησιακού 

Προγράμματος, αποτελούμενη από τους:  

ΑΔΑ: 9ΖΝ5Ω9Ζ-Λ6Η
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ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ  

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ 2019 – 2023.  

 

Ο Δήμαρχος Δωρίδος 

 

Έχοντας υπόψη:  

 

1. Τα άρθρα 203-207 του N. 3463/2006. 

 2.  Την παρ. 1 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από την παρ.1 του άρθρου 175 

του Ν. 4555/2018 σύμφωνα με την οποία «1. Για το μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό των δήμων, 

εκπονείται Τετραετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ’ έτος σε Ετήσιο 

Πρόγραμμα Δράσης. Το τεχνικό πρόγραμμα αποτελεί μέρος του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και 

επισυνάπτεται σε αυτό, ως παράρτημα».  

3.  Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 18183/2.4.2007 (ΦΕΚ Β  ́ 534/13.4.2007) Υπουργικής Απόφασης 

«Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5694/11.3.2011 

όμοια.  

4.  Το υπ. αρ. 185/2007 Π.∆. «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης 

των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των ΟΤΑ α βαθμού».  

5.  Το υπ. αρ. 185/2007 Π.∆. «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης 

των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των ΟΤΑ α βαθμού». 

6.  Τα εδάφια δ’ και θ  ́ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 σύμφωνα με τα οποία ο Δήμαρχος είναι 

προϊστάμενος των υπηρεσιών του Δήμου και συνιστά ομάδες εργασίας και ομάδες διοίκησης έργου. 

7.  Τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν.4555/18 περί «Τετραετών επιχειρησιακών προγραμμάτων – 

Ετήσια προγράμματα δράσης δήμων/ τροποποίηση του άρθ. 266 του 3852/10», όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του ν. 4674 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες 

διατάξεις».  

8.  Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Δωρίδος (ΦΕΚ 402/τ.Β’/13-2-2019) όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

ΑΔΑ: 9ΖΝ5Ω9Ζ-Λ6Η
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9.  Το γεγονός ότι η σύνταξη του Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης του Δήμου Δωρίδος είναι αναγκαία 

προκειμένου να ανταποκριθεί αποτελεσματικότερα στο ρόλο του, για συστηματική και συντονισμένη 

δράση, με βάση ένα συνεκτικό αλλά και ευέλικτο πρόγραμμα προσανατολισμένο σε μετρήσιμα 

αποτελέσματα, που θα καλύπτει όλο το φάσμα των παρεχόμενων αγαθών και υπηρεσιών.  

10.  Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Δωρίδος.  

11.  Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του δημοτικού 

προϋπολογισμού 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Α. Συγκροτεί Διεπιστημονική Ομάδα Έργου (Δ.Ο.Ε.) η οποία θα είναι αρμόδια για την προετοιμασία και 

σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Δωρίδος για την τρέχουσα δημοτική περίοδο 

(2019-2023), ως εξής:  

 

1.  Πολίτης Σταύρος, Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, ο οποίος ορίζεται και ως συντονιστής της 

Δ.Ο.Ε.  

2.  Ανθής Ιωάννης, Γενικός Γραμματέας, ο οποίος ορίζεται αναπληρωτής συντονιστής της Δ.Ο.Ε.  

3. Γουργουλέτης Επαμεινώνδας, Διευθυντής Διοικητικού.  

4. Χασούρας Ξενοφών, Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών.  

5.  Λύτρα Χρυσάνθη, Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης & 

Πληροφορικής.  

6.  Ζουμά Βασιλική, Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών. 

7. Τσώνος Θεόδωρος Προϊστάμενος Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.  

 

Β. Η Διεπιστημονική Ομάδα Έργου αποτελεί το συνδετικόκρίκο των Υπηρεσιών του ∆ήμου και των 

Νομικών του Προσώπων και είναι αρμόδια για την έγκαιρη και ορθή προετοιμασία και σύνταξη του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος για την τρέχουσα δημοτική περίοδο. Ενδεικτικά η ∆ιεπιστημονική Ομάδα 

Έργου, είναι υπεύθυνη για :  

 

ΑΔΑ: 9ΖΝ5Ω9Ζ-Λ6Η



 

 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ 2019-2023  

 

23 

I.  την συλλογή και παροχή κάθε στοιχείου και πληροφορίας απαραίτητων για την περιγραφή και 

αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του ∆ήμου σε οργανωτικό, διοικητικό, οικονομικό και 

τεχνικό επίπεδο. 

II.  την οργάνωση, συντονισμό και υλοποίηση των εσωτερικών και εξωτερικών διαδικασιών 

διαβούλευσης που κρίνονται απαραίτητες για τον προσδιορισμό των Στρατηγικών Στόχων, την 

επιλογή των Αξόνων Προτεραιότητας και την διαμόρφωση των Προγραμματικών Δράσεων.  

III.  τη μελέτη και σύνταξη της πρότασης του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου.  

 

Γ. Η Ομάδα Έργου θα συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών 

εφαρμόζοντας τις διατάξεις περί συλλογικών οργάνων της διοίκησης του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 

(Ν.2690/1999, Α' 45), όπως κάθε  φορά ισχύει. Οι συνεδριάσεις αυτής θα πραγματοποιούνται ύστερα 

από πρόσκληση του Προέδρου-Συντονιστή αυτής.  

 

Δ. Ο Συντονιστής και τα μέλη αυτής δεν λαμβάνουν αποζημίωση ή οιασδήποτε άλλου είδους αμοιβή για 

τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της ομάδας εργασίας. 

Ε. Τα Μέλη της Ομάδας Έργου έχουν υποχρέωση να τηρούν αυστηρότατα το άρθρο 26 του Υπαλληλικού 

Κώδικα (ν. 3528/2007) σχετικά με την τήρηση εχεμύθειας, τόσο κατά τη διάρκεια των εργασιών της 

Ομάδας όσο και μετά το πέρας αυτών.  

ΣΤ. Χρέη γραμματέα της Ομάδας Έργου θα εκτελεί το μέλος αυτής, Χρυσάνθη Λύτρα.  

Ζ. Η Ομάδα έργου υποστηρίζεται από σύμβουλο εμπειρογνώμονα εξωτερικό συνεργάτη σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία (Ν. 4674/2020 και το Άρθρο 7). 

Η. Η θητεία της Ομάδα Εργασίας λήγει με την ολοκλήρωση του έργου της.  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ 

 

Σκοπός της ομάδας αυτής ήταν η οργάνωση και κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του 

Δήμου για το χρονικό διάστημα 2019-2023, σε συνεργασία με τα Όργανα Διοίκησης και τις Υπηρεσίες του 

Δήμου. 
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Ε Ν Ο Τ Η Τ Α  Α  

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

1.1.1. Ο ΔΗΜΟΣ  

 

Ο Δήμος Δωρίδος είναι δήμος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που συστάθηκε με το Πρόγραμμα 

Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βαρδουσίων, Ευπαλίου, Λιδορικίου και 

Τολοφώνος. Αντιστοιχεί επακριβώς στην παλαιότερη Επαρχία Δωρίδας. 

Η Φωκίδα παραδοσιακά είχε δύο επαρχίες, την Παρνασσίδα και τη Δωρίδα. Πλέον οι επαρχίες έχουν 

καταργηθεί ως διοικητική διαίρεση, αλλά οι δύο περιοχές διατηρούν την δική τους ξεχωριστή 

ταυτότητα και βιογεωγραφία. Η Δωρίδα αποτελεί το αριστερό τμήμα του Νομού Φωκίδας.  

Στα Δυτικά της συνορεύει με τον νομό Αιτωλοακαρνανίας και ειδικότερα με το Δήμο Ναυπακτίας. 

Στα Βόρεια συνορεύει με τον νομό Φθιώτιδας και ειδικότερα με το Δήμο Πελασγίας και τις 

κοινότητες Τυμφρηστού και Παύλιανης. 

Στα Νότια βρέχεται από τον Κορινθιακό Κόλπο. 

Στη Δωρίδα ανήκει και το πανέμορφο σύμπλεγμα νησιών στον Κορινθιακό Κόλπο με την ονομασία 

Τριζόνια, μοναδικής ομορφιάς. 

Ο Δήμος Δωρίδας συστάθηκε με το πρόγραμμα Καλλικράτης από 4 Καποδιστριακούς Δήμους που 

σήμερα απαρτίζουν τις Δημοτικές Ενότητες Τολοφώνας και Ευπαλίου τοποθετημένες στο νότιο 

τμήμα της Δωρίδας, ημιορεινές που βρέχονται από τον Κορινθιακό Κόλπο, καθώς και τις Δημοτικές 

Ενότητες Λιδωρικίου και Βαρδουσίων τοποθετημένες στο βόρειο τμήμα της Δωρίδας που είναι 

ημιορεινές και ορεινές. 

Οι κάτοικοι του Δήμου εξυπηρετούνται διοικητικά και εμπορικά και από την πόλη της Ναυπάκτου, 

λόγω γειτνίασης με τις δημοτικές ενότητες Ευπαλίου και Βαρδουσίων και μικρής απόστασης από την 

δημοτική ενότητα Τολοφώνας. 
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Η έδρα του Δήμου, το ιστορικό Λιδωρίκι, απέχει 252 χλμ. από Αθήνα, 69 χλμ. από την Λαμία, έδρα 

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και 59,8 χλμ. από την Πάτρα, έδρα της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας. 

Σύμφωνα με την απογραφή 2011 κατοικούν 13.627 μόνιμοι κάτοικοι που αντιστοιχεί στο 28% των 

κατοίκων της Φωκίδας. Η Δωρίδα καταλαμβάνει έκταση 1.002 τ.χλμ. η οποία αποτελεί το 6,43% της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και το 47% της έκτασης της Φωκίδας που καλύπτει 2.120 τ.χλμ. και 

διαθέτει πληθυσμό 48.284. 

Η ποσοστιαία αύξηση της δεκαετίας 2001 – 2011 του πληθυσμού του Δήμου είναι μεγαλύτερη από 

την αντίστοιχη αύξηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (-1,93%), του Νομού Φωκίδας (6,54%) και 

της χώρας (-1,09%). 

Επίσης ο Δήμος Δωρίδας περιλαμβάνει 55 τοπικές κοινότητες από τις οποίες, 88% των τοπικών 

κοινοτήτων (46 εκ των 55) έχουν πληθυσμό έως 499 κατοίκους  

το 12% των τοπικών κοινοτήτων (9 εκ των 55) έχουν πληθυσμό περισσότερο από 500 κατοίκους. 

 

Οι κάτοικοι ανά δημοτική ενότητα κατανέμονται ως ακολούθως: 

 

• Δημοτική Ενότητα Ευπαλίου: 6.086 άτομα 

• Δημοτική Ενότητα Λιδωρικίου: 3.388 άτομα 

• Δημοτική Ενότητα Τολοφώνος: 2.762 άτομα 

• Δημοτική Ενότητα Βαρδουσίων: 1.391 άτομα 

 

Η πληθυσμιακή πυκνότητα του Δήμου είναι 13,60 κάτοικοι/τ.χλμ. (2011), ενώ της Περιφερειακής 
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Ενότητας Φωκίδας είναι 19,03 κάτοικοι/km2 και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 35,20 

κάτοικοι/τ.χλμ. 

Η γεωγραφική θέση του Δήμου, σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα και τα μεγάλα αστικά κέντρα, 

κατατάσσεται στα πλεονεκτήματά του. Ο Δήμος Δωρίδος αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης περιοχής, 

η οποία τα επόμενα χρόνια θα αποτελεί μια από τις ελκυστικότερες γεωγραφικές ενότητες, υπό την 

προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν τα μεγάλα δημόσια έργα υποδομών, καθώς: 

• Ο Δήμος Δωρίδος  βρίσκεται χωροταξικά σε μικρή σχετικά απόσταση από την  Γέφυρα 

«Χαρίλαος Τρικούπης», η οποία βρίσκεται σε λειτουργία από το 2004. 

• Είναι σε σχετικά μικρή απόσταση από τους κόμβους της Ιόνιας οδού, η οποία διασχίζει με 

ασφαλή και ταχύ τρόπο περιοχές και πόλεις όπως το Αγρίνιο, τα Ιωάννινα και η Θεσσαλονίκη 

και παρέχει την δυνατότητα διασύνδεσης με τα Λοιπά Βαλκάνια, την Ιταλία κλπ. 

• Βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την ΠΑΘΕ, η οποία αποτελεί συνδετικό κρίκο τόσο με την  

Γέφυρα «Χαρίλαος Τρικούπης» όσο και με την Ιόνια οδό. 

• Απέχει  μικρή απόσταση από την Πάτρα και το νέο λιμάνι όπου μπορεί να αξιοποιήσει όλες 

τις δυνατότητες μεταφορών και logistics κυρίως προς την Ιταλία.  

•  Βρίσκεται σε κοντινή σχετικά απόσταση από το πολιτικό αεροδρόμια Δυτικής Ελλάδας. 

•  Βρίσκεται στον οδικό άξονα Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο, ο οποίος τελεί υπό σχεδίαση και 

κατασκευή και παρέχει την δυνατότητα σύνδεσης της περιοχής με μεγάλα αστικά κ΄ντρα της 

ανατολικής Ελλάδας όπως η Λαμία, ο Βόλος και η Θεσσαλονίκη). 

 

 

 

1.1.2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

Αρχαιότητα 

Σε δύσβατη περιοχή ανάμεσα στα βουνά Οίτη και Παρνασσό, στο Νομό Φωκίδας, εκτείνονταν η αρχαία 

Δωρίδα που θεωρούνταν από τους Δωριείς η μητρόπολη και κοιτίδα του πολιτισμού τους.Στην 

πραγματικότητα όμως ήταν ένας σταθμός στην πορεία τους από βορρά προς την Πελοπόννησο. Η 

συγκεκριμένη περιοχή ανήκε πριν τους Δωριείς στους Δρύοπες. 

ΑΔΑ: 9ΖΝ5Ω9Ζ-Λ6Η



 

 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ 2019-2023  

 

28 

H αρχαία Δωρίδα αρχικά ονομαζόταν Δρυόπις από τους Δρύοπες που την κατοικούσαν, ενώ Δωρίδα 

ονομάστηκε όταν την κατέλαβαν οι Δωριείς, οι οποίοι με την λεγόμενη “Κάθοδο των Δωριέων” τον 12ο 

π.Χ. αιώνα, εξαπλώθηκαν στην περιοχή της σημερινής Φωκίδας, καταστρέφοντας τον μέχρι τότε 

πολιτισμό αλλά και δίνοντας δύναμη στον ελληνισμό με την χρήση του σιδήρου.Οι Δωριείς που 

παρέμειναν στην περιοχή ίδρυσαν τέσσερις πόλεις, το Κυτίνιον, το Βόιον, τον Ερινεό και την Ακύφα – 

Πίνδο που αποτέλεσαν την δωρική Τετράπολη. Οι δύο πρώτες, χτισμένες στην πεδιάδα, δεν είχαν 

ισχυρές ακροπόλεις, όπως οι δύο άλλες, ο Ερινεός και η Πίνδος (Ακύφας), που βρίσκονται σε θέσεις 

φυσικά οχυρές και μπορούσαν να χρησημεύσουν σαν καταφύγια σε περίπτωση εχθρικής επίθεσης. 

Πολλές φορές τα γειτονικά έθνη, οι Φωκείς, οι Λοκροί και οι Οιταίοι προσπαθούσαν να περιορίσουν την 

έκταση της δωρικής Τετράπολης και να την ελέγξουν γιατί βρισκόταν σε σημαντική θέση, στην αρχή του 

περάσματος μεταξύ Γκιώνας και Παρνασσού που κατέληγε στην Ιτέα. Η Δωρίδα ήταν ένα από τα 

παλιότερα μέλη της Δελφικής Αμφικτυονίας.Σύμφωνα με τον Θουκυδίδη εικοσιπέντε χρόνια και πλέον 

πριν ξεκινήσει ο πελοποννησιακός πόλεμος οι Φωκείς εισέβαλαν στη Δωρίδα και είχαν κυριεύσει μια 

από τις πόλεις, γρήγορα όμως αναγκάστηκαν να την εκκενώσουν γιατί οι Λακεδαιμόνιοι είχαν σπεύσει να 

βοηθήσουν την μητρόπολή τους.Τον 3ο αι. π.Χ. εντάχθηκε η δωρική Τετράπολη στην Αιτωλική Συμμαχία. 

Σύμφωνα με μαρτυρίες αρχαίων συγγραφέων ο λαός της περιοχής της σημερινής Δωρίδας ήταν 

λιτοδίαιτος, τραχύς και ρωμαλέος. Μιλούσε ιδίωμα, όχι εύκολα κατανοητό από τους εκλεπτυσμένους 

αττικούς, ήταν όμως, άριστος στη χρήση των όπλων και εθισμένος στις ληστρικές επιδρομές. 

Θεότητες που λατρεύονταν ήταν ο Απόλλωνας και η Άρτεμη ως «λάφροι θεοί», δηλαδή ως προστάτες της 

λαφυραγώγησης και της πολεμικής λείας, ο Βάκχος ως θεός του πιοτού, η Αθηνά ως θεότητα του 

πολέμου και ο Ηρακλής ως σύμβολο ισχύος. Στο ”Συνέκδημο” του Ιεροκλέους τον 6ο αι. (535 μ.Χ.) από 

την Δωρική Τετράπολη αναφέρεται μόνο το Βόιον ως Βοε και οι νέοι οικισμοί αρχίζουν να αναφέρονται 

με νέα σλαβικά ή φραγκικά ονόματα. Έτσι η Δωρίδα γη ονομάζεται με το σλαβικό όνομα ”Γραβιά” που 

μάλιστα στα χρόνια της Φραγκοκρατίας μαζί με τις πόλεις και τα φρούρια Σιδηρόκαστρου, Ζητουνίου και 

Γαρδικίου χαρακτηρίζεται ως Βαρωνία Γραβίας. Αναφορές στη Δωρίδα γίνονται από τον Ηρόδοτο 

(8,31.43) και τον Στράβωνα (8,4,10 και 8,6,13).Ο Παυσανίας, ο σημαντικός αυτός αρχαίος περιηγητής, 

που επισκέφτηκε την κεντρική Ελλάδα κατά τον 2ο αι. μ.Χ. δεν αναφέρει πλέον την περιοχή της Δωρίδας. 

Στη εποχή της Φραγκοκρατίας, το 1254, ο Βονιφάτιος βασιλάς της Θεσσαλονίκης, ίδρυσε την φραγκική 

αυθεντία της Γραβιάς. 
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Βυζαντινή εποχή 

Μετά τον 3ο μ.Χ. αιώνα, ο Χριστιανισμός αργά και με δυσκολίες - αφού οι κάτοικοι στα ορεινά μέρη 

δύσκολα εγκαταλείπουν τις συνήθειες και τη θρησκεία τους-αλλά σταθερά διαδίδεται στην περιοχή που 

ονομάζεται Δωρίδα. Κατά τη βυζαντινή εποχή, η Δωρίδα ανήκει στο θέμα της Ελλάδας και λαμβάνεται 

ιδιαίτερη μέριμνα για την επιδιόρθωση των φρουρίων. Καθώς, μάλιστα, οι επιδρομείς προτιμούσαν τα 

ορεινά περάσματα παρά τις οδικές αρτηρίες, ο Ιουστινιανός [6ος μ.Χ. αιώνας] οχύρωσε τα βόρεια 

σύνορα της Δωρίδας. 

 Κατά το 527 π.Χ., όμως, πολλά φρούρια της περιοχής καταστράφηκαν από σεισμό κι ερείπια οχυρώσεων 

συναντάμε στο Κροκύλειο, στον Κόκκινο, στον Κονιάκο, στο Κουπάκι, στο Κλήμα, στο Δάφνο, στο Διχώρι, 

στο Τρίστενο, στο Κάλλιο. 

Τουρκοκρατία 

Η Δωρίδα ήταν ανέκαθεν φτωχή περιοχή. Κατά την τουρκοκρατία οι Κονιάροι κατέλαβαν μόνο το 

Μαλανδρίνο και το Λιδωρίκι. Η Αρτοτίνα, οι Πενταγοί, το Σουρούστι, το Κριάτσι και η Κωστάριτσα ζούσαν 

ελεύθερα. Έτσι η Δωρίδα ήταν χωρισμένη στον καζάΜαλανδρίνου και στον καζάΛιδορικίου. 

Κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας η ζωή Ελλήνων και Τούρκων των δύο κωμοπόλεων, αν εξαιρέσει 

κανείς τις θρησκευτικές εκδηλώσεις, παρουσίαζε αρκετές ομοιότητες. Οι Έλληνες γνώριζαν την τουρκική 

γλώσσα, αλλά και οι Τούρκοι των περιοχών αυτών μιλούσαν την ιδιωματική γλώσσα των Δωριέων, όπως 

βεβαιώνει και η προφορική παράδοση. Έπαιρναν άλλωστε μέρος στα ελληνικά πανηγύρια, χόρευαν και 

τραγουδούσαν τα ελληνικά τραγούδια.Όπου το ελληνικό στοιχείο ήταν πολυπληθές, οι Τούρκοι, λόγω 

της μακροχρόνιας συμβίωσής τους με τους Έλληνες, ελλήνιζαν. Όπου, όμως, το τουρκικό στοιχείο ήταν 

ισχυρό και πιεστικό, οι Έλληνες φανερά τουλάχιστον, ετούρκιζαν. 

Τον Μάρτιο του 1821 έφτασε η είδηση στη Στερεά Ελλάδα από το Μωριά της κήρυξης της επανάστασης. 

Γκούρας και Πανουργιάς επικράτησαν αμέσως στα Σάλωνα, ενώ στο Λιδωρίκι, του οποίου τότε ήταν 

διοικητής ο Φερχάτεφέντης, Αλβανός από την Κόνιτσα, ο Δήμος Σκαλτσάς, γνωστός και ως 

Σκαλτσοδήμος, διέθετε εξήντα περίπου αρματολούς άριστα οπλισμένους και γυμνασμένους. 

Από την 23η Μαρτίου σε νυχτερινή σύσκεψη στο εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής των κτημάτων 

Λιδορίκη, με προύχοντες της περιοχής και πρωτοπαλίκαρά του αποφασίστηκε η κήρυξη της 

επανάστασης.Την 28η ο Παπαγεώργης ευλόγησε τα όπλα και τη σημαία του σταυρού και ο Δ. Σκαλτσάς 
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μοίρασε τους άντρες του σε δύο τμήματα. Στο ένα τμήμα αρχηγός ορίστηκε ο ίδιος και στράφηκε κατά 

του Λιδορικίου, ενώ στο άλλο ο υπαρχηγός του Θοδωρής Χαλβατζής που στράφηκε εναντίον του 

Μαλανδρίνου. 

Στο Λιδωρίκι οι Τούρκοι αρνήθηκαν να παραδοθούν, οχυρώθηκαν στα σπίτια και άρχισε η μάχη. Οι 

πυροβολισμοί της εκδικήσεως αντήχησαν στη Γκιώνα και στα Βαρδούσια μαζί με τους θρήνους για τους 

πρώτους νεκρούς. Κατά το απόγευμα ο Ιουσούφ εφέντης, αφού ύψωσε λευκή σημαία μετέβη στο 

στρατηγείο των επιτιθεμένων. Εκεί συμφωνήθηκε η άνευ όρων παράδοση των Τούρκων. Ο 

Σκαλτσοδήμος μαζί με άλλους μπήκαν στην αγορά και παρέλαβαν τα όπλα των Τούρκων. Κατόπιν, το 

μικρό στράτευμα υπό τους ήχους των σαλπίγγων και των τυμπάνων διέσχισε τρεις φορές την πόλη. 

Στο Μαλανδρίνο οι Τούρκοι έδειξαν περισσότερο πείσμα. Οχυρωμένοι στα σπίτια τους πολέμησαν δύο 

ημέρες. Αλλά επειδή οι νεκροί τους ήταν πολλοί παρέδωσαν κι αυτοί τα όπλα και την πόλη. Μετά την 

κατάληξη του Λιδορικίου και του Μαλανδρίνου ο Σκαλτσοδήμος κήρυξε επιστράτευση και οι 60 

αρματολοί πολλαπλασιάστηκαν και επέλεξαν ως στρατόπεδο το Μακρικάμπι. Αυτό βρίσκεται σε ορεινή 

θέση και είναι μακρόστενος κάμπος, κατάφυτος από ελατόδασος, μεταξύ Μουσουνίτσας, 

Μαυρολιθαρίου, Αρτοτίνας, Υπάτης και Λιδορικίου. Πλησιέστεροι σ’αυτό οικοισμοί είναι η 

Καστριώτισσα, το Μαυρολιθάρι και η Μουσουνίτσα.  

Πολλοί σπουδαίοι άντρες της Δωρίδας έλαβαν μέρος στην Επανάσταση του ’21 και διέπρεψαν.Πολλοί 

από τους γνωστούς ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, μεταξύ των οποίων ο Μακρυγιάννης, ο 

Αθανάσιος Διάκος, ο Πανουργιάς, ο Δήμος Σκαλτσάς ή Σκαλτσοδήμος, ο Τριαντάφυλλος Αποκουρίτης, ο 

Κωνσταντής Καλύβας καθώς και η λαϊκή ηρωίδα Μαρία Πενταγιώτισσα, κατάγονταν από την Δωρίδα. 

Οι οπλαρχηγοί από το Λιδωρίκι έδωσαν πολλές και σημαντικές μάχες εναντίον των Τούρκων και 

πραγματοποίησαν αξιόλογες νίκες για τις οποίες δικαιωματικά θριαμβολογούν.  

Τον Ιούνιο του 1825 ο Σεληχτάρ Πασάς περνάει το Καρπενήσι, φτάνει στη Στίστα και τραβάει προς το 

Λιδωρίκι. Η κατάσταση στην περιοχή είναι αφόρητη. Πείνα και αρρώστιες ξεκληρίζουν τον κόσμο. Μετά 

την έξοδο του Μεσολογγίου το 1826 έπεσε όλη η Ρούμελη και κάθε αντίσταση στον Τούρκο σταμάτησε. 

Ο Κιουταχής πλημμύρισε με το στρατό του τη Δωρίδα και για να ξεμπερδεύει μ’ αυτήν, αποφάσισε να 

χτυπήσει τα ορεινά από Πενταγιού και πάνω. Γίνεται τρίωρη μάχη και οι Τούρκοι διώχνονται προς το 

ποτάμι, τον Κόκκινο.  

ΑΔΑ: 9ΖΝ5Ω9Ζ-Λ6Η



 

 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ 2019-2023  

 

31 

Το 1828 η Κυβέρνηση διορίζει τον Καραϊσκάκη αρχιστράτηγο όλης της Στερεάς και η Δωρίδα ζώνεται 

πάλι τα’ άρματα. Γίνονται άγριες μάχες στην Οξυά, Αβόρανη και Τέρνοβα. Το ίδιο έτος γίνεται  νέα 

επιδρομή των Τούρκων στα χωριά Αγία Ευθυμία, Βουνιχώρα και Πέντε Όρια.   

Μετά τη μάχη που έγινε στην Πέτρα της Κοπαϊδας στις 25 Σεπτεμβρίου 1829 και τη νίκη του Δημήτριου 

Υψηλάντη οι Τούρκοι αναγκάστηκαν να υπογράψουν συμφωνία και να αποχωρήσουν. Οι τελευταίοι 

έφυγαν προς την Λαμία και έτσι η Δωρίδα ελευθερώθηκε τελειωτικά. 

Τα χρόνια της Κατοχής  

Το Λιδωρίκι καταστράφηκε το 1944. Για να εκδικηθούν τη δεινή ήττα που υπέστησαν από τους αντάρτες 

του ΕΛΑΣ στη φονική μάχη των Καρουτών στις 5 Αυγούστου του 1944, οι Γερμανοί κατακτητές, 

κατέλαβαν το ανταρτοκρατούμενο τότε Λιδωρίκι και το έκαψαν στις 29 Αυγούστου του 1944. 

Πυρπόλησαν 489 κτήρια (320 σπίτια και 169 αχυρώνες και στάβλους) και σκότωσαν πέντε ανήμπορους 

ηλικιωμένους που παρέμειναν στα σπίτια τους, νομίζοντας ότι θα τους σεβαστούν. Οι άλλοι κάτοικοι 

είχαν καταφύγει στα βουνά και σε άλλα χωριά. Παρόλα αυτά, πάνω από τα ερείπια και τις στάχτες που 

άφησαν τα ναζιστικά στρατεύματα, το χαρακτηρισμένο ως «Μαρτυρικό Χωριό» Λιδωρίκι ξαναχτίστηκε, 

με σεβασμό στις ιστορικές καταβολές και την παραδοσιακή αρχιτεκτονική.  

 

Διοικητική Ιστορία της επαρχίας Δωρίδας 

Με διάταγμα του Όθωνα [ΦΕΚ 16/6-4-1833], Ελλάδα χωρίζεται διοικητικά σε δέκα νομούς, ένας από 

τους οποίους είναι και ο νομός «Φωκίδος και Λοκρίδος» με πρωτεύουσα τα Σάλωνα και πρώτο νομάρχη 

τον Ι. Αμβρισιάδη. Μία από τις επαρχίες του νομού είναι η επαρχία Δωρίδας με πρωτεύουσα το 

«Λιδωρίκιον». Πρώτος έπαρχος διετέλεσε ο Π. Καψάλης. 

Κατά το διάστημα 1836-1869, η επαρχία Δωρίδας αποτελείται από τέσσερις [4] δήμους: 

• Δήμος Αιγιτίου με πρωτεύουσα το Λιδωρίκι. 

• Δήμος Κροκυλείου με χειμερινή πρωτεύουσα τους Πενταγιούς και θερινή την Αρτοτίνα. 

• Δήμος Ποτιδανίας με πρωτεύουσα το Άνω Παλαιοξάρι. 

• Δήμος Τολοφώνος με πρωτεύουσα τη Βιτρινίτσα. 

Με διάταγμα του 1869 [ΦΕΚ 57/31-12-1869] στην επαρχία Δωρίδας ορίζονται οι εξής δήμοι: 

ΑΔΑ: 9ΖΝ5Ω9Ζ-Λ6Η



 

 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ 2019-2023  

 

32 

• Ποτιδανίας με πρωτεύουσα το Άνω Παλαιοξάριο, αποτελούμενο από τα χωριά: Άνω Παλαιοξάρι, 

Κάτω Παλαιοξάρι, Περιθιώτισσα, Στύλια, Λυκοχώρι, Ζάμπια. Στο δήμο αυτό ανήκει και η μονή της 

Βαρνάκοβας. 

• Οινεώνος με πρωτεύουσα τα Κλιμάκια και αργότερα το Ευπάλιο, αποτελούμενο από τα χωρία: 

Κλιμάκια, Καρυά, Καρδάρα, Κάμπος, Παλαιόμυλος, Πιλάλα, Γκουμαίοι, Ομερεφέντη, Μανάγουλη, 

Λόγγος, Χασάναγα, Χιλιαδού, Μαλάματα, Σεργούλα, Καρούτια, Παλαιοχώρι. 

• Αιγιτίου με πρωτεύουσα το Λιδωρίκι, συμπεριλαμβανομένων των χωριών Λιδωρικίου, 

Σκαλούλας, Καρουτών, Λευκαδιτίου, Συκιάς, Αβόρου, Σεβεδίκου, Στρούζας, Βραίλας, 

Μαλανδρίνου. 

Υαίας με πρωτεύουσα τη Γρανίτσα. Εδώ ανήκουν τα χωριά: Γρανίτσα, Κλήμα, Τριβίδι, Κονιάκος, 

Λούτσοβος, Βοστονίτσα. 

• Κροκυλείου, με χειμερινή πρωτεύουσα το Παλαιοκάτουνο και θερινή τους Πενταγιούς. Στο δήμο 

εντάσσονται τα χωριά: Παλαιοκάτουνο, Πενταγιοί, Αγλαβίστα, Κουπάκι, Ζοριάνο, Αλποχώρι, 

Δρεστενά. 

• Βρωμέας με πρωτεύουσα την Αρτοτίνα και αποτελούμενο από τα χωριά Αρτοτίνα, Κριάτσι, 

Σουρούστι, Κερασιά, Νούτσομβρο, Κωστάριτσα. 

• Τολοφώνος με πρωτεύουσα τη Βιτρινίτσα και τα χωριά Βιτρινίτσα, Κίσσελη, Βίδαβη, Πλέσσα, 

Σώταινα, μηλέα, Μάκρυσι, Μαραζά, Βελενίκος, Ξυλογαιδάρα. 

Με νόμο του 1912 καταργήθηκαν οι παραπάνω δήμοι και συστάθηκαν κοινότητες. 

 

 

1.2 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Η δημογραφική ανάλυση του πληθυσμού του Δήμου Δωρίδος, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις 

δυνατές διαθέσιμες στατιστικές πληροφορίες, αποτελεί σημαντική παράμετρο για την κατάρτιση 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Η μελέτη των πληθυσμιακών δεδομένων εξετάζοντας το 
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μέγεθος, τη σύνθεση και την εξέλιξη του πληθυσμού του Δήμου δημιουργεί τη βάση για το 

σχεδιασμό βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων δράσεων με στόχο την κάλυψη των αναγκών 

του πληθυσμού (ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, 

εκπαίδευση, προγράμματα αντιμετώπισης ανεργίας, προγράμματα δημόσιας υγείας, κ.λπ.) και την 

ευημερία της κοινωνίας. 

 

Εξέλιξη Πληυθυσμού – Στοιχεία Απογραφών 

Η εξέλιξη των δημογραφικών στοιχείων του Δήμου Δωρίδος παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

τόσο από πλευράς μεταβολής του αριθμού των εγγεγραμμένων στο δημοτολόγιο και των 

απογραφέντων από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), όσο και από πλευράς μεγέθους και 

σύνθεσης του πληθυσμού. 

 

Σύνθεση Πληθυσμού 

Ο ακόλουθος πίνακας και το γράφημα, που διαμορφώθηκαν από τα στοιχεία των απογραφών της 

ΕΛ.ΣΤΑΤ., κατά το έτος 2011, είναι αποκαλυπτικά για την ηλικιακή σύνθεση του μόνιμου 

πληθυσμού της περιοχής του Δήμου Δωρίδος. Η μέση ηλικία του μόνιμου πληθυσμού του Δήμου 

είναι 50,3 έτη ενώ η μέση ηλικία στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι 43,40 έτη. 

 

ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ ΗΛΙΚΙΩΝ 

ΟΜΑΔΕΣ ΗΛΙΚΙΩΝ Ν ΣΥΝΘΕΣΗ% ΜΕΣΗ ΗΛΙΚΙΑ 

0-9ετών 845 6,20% 
 

 

 

 

 

 

 

 

10-19ετών 977 7,17% 

20-29ετών 1.301 9,55% 

30-39ετών 1.538 11,29% 

40-49ετών 1.651 12,12% 
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50-59ετών 1.705 12,51% 
 

 

50,30 
60-69ετών 1.853 13,60% 

70+ετών 3.757 27,57% 

Σύνολο 13.627 100,00% 

Πηγή: Απογραφή ΕΛΣΤΑΤ 2011 

 

 

Γράφημα: Σύνθεση μόνιμου πληθυσμού Δήμου Δωρίδος κατά ομάδες ηλικιών (ΕΛΣΤΑΤ 2011) 

 

Εξετάζοντας τη σύνθεση του πληθυσμού κατά φύλο, διαπιστώνουμε καταρχήν ότι στο σύνολο του 

μόνιμου πληθυσμού σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ΕΛ.ΣΤΑΤ το 2011 (13.627 άτομα), οι μεν 

άρρενες αντιστοιχούν στο 51,53% (7.022 άτομα), οι δε θήλεις στο 48,47% του πληθυσμού (6.605). 

Ο ακόλουθος πίνακας και το γράφημα εμφανίζει τη σύνθεση του μόνιμου πληθυσμού κατά φύλο το 

2011. 
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ 

ΦΥΛΟ Ν ΣΥΝΘΕΣΗ% 

Άρρενες 7.022 51,53% 

Θήλεις 6.605 48,47% 

Σύνολο 13.627 100,00% 

Πηγή: Απογραφή ΕΛΣΤΑΤ 2011 
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       Γράφημα: Σύνθεση μόνιμου πληθυσμού Δήμου Δωρίδος κατά φύλο (ΕΛΣΤΑΤ 2011) 

 

 

Δημογραφική Γήρανση 

 

Η κατανομή του πληθυσμού έχει τροποποιηθεί καθοριστικά από το 1971. Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται 

από δημογραφική γήρανση, η οποία έχει σημαντικές επιπτώσεις στην οργάνωση υπηρεσιών 

κοινωνικής πρόνοιας, προστασίας και γενικότερα κάλυψης των αναγκών της κοινωνίας. Η τάση 

μείωσης της γεννητικότητας πρωτίστως και η βελτίωση της θνησιμότητας δευτερευόντως 

συνέτειναν στην αλλοίωση της σύνθεσης του πληθυσμού κατά ηλικία, η οποία είχε ως αποτέλεσμα 

τη συνεχή μείωση του παιδικού πληθυσμού (0-14ετών) και την ταυτόχρονη αύξηση του γεροντικού 

πληθυσμού (65 ετών και άνω), ενώ ο παραγωγικός πληθυσμός (15-64 ετών) παρέμεινε σχετικά 

αμετάβλητος. Πράγματι, ο παιδικός πληθυσμός από 28,90% το 1951 ελαττώθηκε σε 14,30% το 2019 

και ο γεροντικός πληθυσμός από 6,70% το 1951 ανήλθε σε 22,10% το 2019 παρουσιάζοντας έντονα 

στοιχεία διαδικασίας δημογραφικής γήρανσης. 
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Γράφημα: Ποσοστιαία κατανομή του πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλικιακές ομάδες για την περίοδο 1951-2019 (ΕΛΣΤΑΤ 2019) 

 

Το φαινόμενο της δημογραφικής γήρανσης αποτυπώνεται πιο γλαφυρά στην αύξηση του λόγου 

υπερήλικες/παιδικός πληθυσμός, ο οποίος από 23,18% το 1851 ανήλθε σε 154,55% το 2019. Οι 

τάσεις αυτές επιβεβαιώνουν το συμπέρασμα ότι η ανανέωση των γενεών στη χώρα μας δεν 

εξασφαλίζεται πλέον. 

 

Δείκτες Δημογραφικής Ανάλυσης της Γήρανσης  

 

Για τη μελέτη της γήρανσης του πληθυσμού και τον υπολογισμό των κοινωνικών βαρών  

χρησιμοποιούνται διάφοροι δείκτες. Οι δείκτες αυτοί υπολογίζονται λαμβάνοντας υπόψη: 

α) τον παιδικό ή νεανικό πληθυσμό 0-14 (ή 0-19) που επηρεάζει τις ανάγκες για προγεννητική και 

παιδική φροντίδα καθώς και για την παιδεία, 

β) τον ώριμο ή παραγωγικό πληθυσμό 15-64 ετών (ή 15-59, 20-59, 19-64 ετών), από την 

παραγωγή του οποίου εξαρτάται η κατανάλωση των εργαζομένων ή μη, που πληρώνει 

φόρους και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και 

γ)  τον γεροντικό πληθυσμό 65 και άνω (ή 60 ετών και άνω), ο οποίος επηρεάζει τις δαπάνες για 

συντάξεις και υγειονομική περίθαλψη των ηλικιωμένων. 
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Ο συνολικός δείκτης εξάρτησης (Age Dependency Ratio, ΑDR) και ο δείκτης γήρανσης (Ageing Index, 

AI) αποτελούν δείκτες δημογραφικής ανάλυσης της γήρανσης ενός πληθυσμού. 

Για την ποσοτική διερεύνηση της σχέσης μεταξύ ανθρώπινου δυναμικού παραγωγικής και μη 

παραγωγικής ηλικίας, υπολογίζεται ο συνολικός δείκτης εξάρτησης ως ο λόγος του αθροίσματος του 

παιδικού (Ρ0-14) και γεροντικού (Ρ65+) πληθυσμού προς τον παραγωγικό πληθυσμό (Ρ15-64) επί 

100: 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ = [(Ρ0-14+Ρ65+)/(Ρ15-64)]x100 

 

Για να υπολογίσουμε την ταχύτητα με την οποία ο πληθυσμός γερνάει, υπολογίζεται ο δείκτης 

γήρανσης ως ο λόγος του γεροντικού (Ρ65+) πληθυσμού προς τον παιδικό (Ρ0-14) επί 100: 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ=(Ρ65+/Ρ0-14)x100 

 

Ο δείκτης γήρανσης δείχνει την αναλογία των ηλικιωμένων ως προς 100 άτομα ηλικίας 0-14 ετών. Η 

ποσοστιαία κατανομή του πληθυσμού, σε συνδυασμό με τους σχετικούς δημογραφικούς δείκτες, 

δίνουν τις μετρήσεις χαρακτηρισμού ενός πληθυσμού ως «νέου» ή ως «ώριμου» ή ως 

«γερασμένου». 

Ένας πληθυσμός χαρακτηρίζεται νέος, όταν η αναλογία του παιδικού πληθυσμού ανέρχεται γύρω 

στο 40% επί του συνολικού και ο δείκτης γήρανσης δεν υπερβαίνει το 30%. 

Ώριμος χαρακτηρίζεται ο πληθυσμός, όταν το ποσοστό των ατόμων παραγωγικής ηλικίας 

υπερβαίνει το 60%, ο δείκτης γήρανσης δεν ξεπερνά το 30% και ο δείκτης ολικής εξάρτησης 

κυμαίνεται μεταξύ 50 και 65%. 

Ένας πληθυσμός χαρακτηρίζεται γηράσκων, όταν έχει αρχίσει να αυξάνεται το ποσοστό των 

ηλικιωμένων χωρίς ταυτόχρονα να έχει προσεγγίσει ακόμα το 10%, οπότε ενδέχεται να διατρέχει ο 

πληθυσμός αυτός το στάδιο της ωριμότητας, εάν το ποσοστό του παιδικού πληθυσμού είναι κάτω 

του 30% επί του συνολικού. 

Ένας πληθυσμός χαρακτηρίζεται γηρασμένος, όταν η αναλογία των ηλικιωμένων στον πληθυσμό 

αυτό υπερβαίνει το επίπεδο του 10% και ο δείκτης γήρανσης είναι πάνω από 30%. 

Τέλος, εν ανανεώσει χαρακτηρίζεται ο πληθυσμός, όταν το ποσοστό του γεροντικού πληθυσμού 
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ξεπερνά το 10%, ο δείκτης γήρανσης αρχίζει να μειώνεται, με ταυτόχρονη αύξηση του ποσοστού του 

παιδικού πληθυσμού (Σιάμπος 1993). 

Γενικότερα, λαμβάνοντας υπόψη μόνο το ποσοστό των ηλικιωμένων στο συνολικό πληθυσμό 

μπορούμε να δεχθούμε ότι : ένας πληθυσμός χαρακτηρίζεται γηρασμένος όταν η αναλογία των 

ηλικιωμένων στον πληθυσμό αυτό ξεπερνά το επίπεδο του 10%. Εάν δεν έχει φτάσει στο επίπεδο 

αυτό, τότε ο πληθυσμός χαρακτηρίζεται ώριμος (6-10%) ή νεανικός (<6%).Το φαινόμενο της 

γήρανσης έχει πολλαπλές κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες στη διαβίωση του πληθυσμού. 

Για το σύνολο της χώρας μας, η τιμή του δείκτη γήρανσης ακολουθεί σταθερά αυξητική τάση με 

αποτέλεσμα από 74 ηλικιωμένους ανά 100 παιδιά το 1991, φτάνει στους 133 ηλικιωμένους ανά 100 

παιδιά το 2011, ενώ όσον αφορά στον δείκτη εξάρτησης, παρουσιάζεται μία ανησυχητική τάση: η 

επιβάρυνση των ενεργών ατόμων με μη ενεργάαυξάνεται συνεχώς έναντι των υπερηλίκων και 

αμβλύνεται αισθητά έναντι του παιδικού πληθυσμού, αντικατοπτρίζοντας τη βαθμιαία γήρανση και 

την υπογεννητικότητα αντίστοιχα, όπως φαίνεται στο διάγραμμα και το γράφημα που ακολουθεί. 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΕΤΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ 

1991 49,10% 73,70% 

2001 48,30% 112,40% 

2011 51,80% 133,10% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 2011 

 

 

 

Ειδικότερα, για τον Δήμο Δωρίδος η εικόνα εμφανίζεται ίδια με την υπόλοιπη Ελλάδα. Από τα 

διαθέσιμα στοιχεία εάν συγκρίνουμε τα στοιχεία γεννήσεων σε σχέση μετους θανάτους στον Δήμο 

διαχρονικά, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει τάση γήρανσης του πληθυσμού.  
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ΕΤΟΣ 

 

 

 

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 

 

 

 

ΘΑΝΑΤΟΙ 

2013 48 153 

2014 50 145 

2015 36 156 

2016 40 124 

2017 39 149 

2018 37 137 

2019 21 166 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

Νεότερες στατιστικές αναλύσεις της ΕΛΣΤΑΤ και της αρμόδιας υπηρεσίας της ΔΕΗ παρουσιάζουν τα 

εξής ως προς τον πληθυσμό δεδομένα: 

 

ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣΑΡΙΘΜΟΣΟΙΚΙΑΚΩΝΠΑΡΟΧΩΝ 

2015 10832 

2016 11013 

2017 11352 

2018 11625 

2019 11923 

2020 12165 

Μεταβολή 2015-2018  

Πηγή δεδομένων: ΔΕΔΔΗΕ 

ΑΔΑ: 9ΖΝ5Ω9Ζ-Λ6Η



 

 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ 2019-2023  

 

41 

Δεδομένου ότι η Απογραφή Πληθυσμού 2011 από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. εστίασε στην καταγραφή του 

μόνιμου πληθυσμού, σε αντίθεση με τις απογραφές των προηγούμενων ετών και λαμβάνοντας 

υπόψη ότι τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. αφορούν στις ομάδες ηλικιών 

0-9, 10-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70 ετών και άνω, ο «δείκτης γήρανσης» και ο «δείκτης 

εξάρτησης» έχουν υπολογιστεί για τις εξής ηλικιακές ομάδες : 

 

α) παιδικός ή νεανικός πληθυσμός 0-19 ετών, 

 

β) ώριμος πληθυσμός ή παραγωγικός πληθυσμός 20-59 ετών και 

 

γ) γεροντικός πληθυσμός 60 ετών και άνω. 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ = (Ρ60+/Ρ0-19)x100 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ = [(Ρ0-19+Ρ60+)/(Ρ20-59)]x100 

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και τον ακόλουθο πίνακα: 

 

➢ Ο μόνιμος πληθυσμός του Δήμου εμφανίζει σχετικές τάσεις ανανέωσης αφού ο «δείκτης 

γήρανσης» είναι σχετικά χαμηλός (φτάνει τους 70 ηλικιωμένους ανά 100 νέους, ήτοι σε κάθε 

10 νέους αντιστοιχούν 7 ηλικιωμένοι) και το ποσοστό των ηλικιωμένων στον συνολικό 

πληθυσμό είναι περίπου 16% (ποσοστό 16,19%), 

➢ ο «δείκτης εξάρτησης» φθάνει τους 65 ηλικιωμένους και παιδιά (μη παραγωγικές ηλικίες) ανά 

100 άτομα παραγωγικής ηλικίας, 

➢ ο πληθυσμός που βρίσκεται σε παραγωγική ηλικία (20-59 ετών) αντιστοιχεί στο  60,78% του 

συνολικού μόνιμου πληθυσμού, ενώ ο μη παραγωγικός πληθυσμός αντιστοιχεί στο 39,22%. 
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 

 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΗΛΙΚΙΩΝ 

 

 

Ν 

 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ % 

 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ 

 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 

0-19 ετών 1.822 13,37% 
 

 

 

 

307.90% 

 

 

 

 

119.97% 

20-59 ετών 6.195 45,46% 

60+ ετών 5.610 41,17% 

Σύνολο 13.627 100,00% 

Πηγή: Ίδια επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ 

 

 

 
 

Γράφημα: Κατανομή μόνιμου πληθυσμού κατά ηλικιακές ομάδες (Ίδια επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ) 

 

 

ΑΔΑ: 9ΖΝ5Ω9Ζ-Λ6Η
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1.3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της δημοτικής επικράτειας του Δήμου Δωρίδος διαμορφώνονται με 

βάση τα δεδομένα που αφορούν στην οικογενειακή κατάσταση και στην κοινωνική διάρθρωση, στο 

ολοκληρωμένο επίπεδο εκπαίδευσης και στην απασχόληση. 

 

 

Οικογενειακή κατάσταση- κοινωνική διάρθρωση 

Η οικογενειακή κατάσταση του μόνιμου πληθυσμού κατά την απογραφή του 2011 αποτυπώνεται 

στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ν ΣΥΝΘΕΣΗ% 

Άγαμοι 4.212 30,91% 

Έγγαμοι, με σύμφωνο συμβίωσης και σε 

διάσταση 

 

7.650 

 

56.14% 

Χήροι και χήροι από σύμφωνο συμβίωσης 1.409 10.34% 

Διαζευγμένοι και διαζευγμένοι από σύμφωνο 

συμβίωσης 

 

356 

 

2.61% 

Σύνολο 13.627 100,00% 

Πηγή: Ίδια επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ 

 

Από το παραπάνω γράφημα, προκύπτει ότι: 

✓ το 56,14% του μόνιμου πληθυσμού είναι κατά νόμο έγγαμοι, (έγγαμοι, με σύμφωνο 

ΑΔΑ: 9ΖΝ5Ω9Ζ-Λ6Η
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συμβίωσης, σε διάσταση), 

✓ το 30,91% του μόνιμου πληθυσμού είναι άγαμοι, 

✓ το 10,34% του μόνιμου πληθυσμού είναι χήροι και 

✓ το 2,61% είναι διαζευγμένοι. 

 

 

 

Γράφημα: Διάγραμμα οικογενειακής κατάστασης μόνιμου πληθυσμού Δήμου Δωρίδος (Ίδια επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ) 

Το σύνολο των νοικοκυριών (κατά αριθμό μελών) του Δήμου ανέρχεται σε 5.144 και αποτυπώνεται 

στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ-ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 

ΔΕΔΟΜΕΝΟ Ν 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 5.144 

ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ 2,59 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ 3.366 

Πηγή: Ίδια επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ 

 

ΑΔΑ: 9ΖΝ5Ω9Ζ-Λ6Η
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Το μέσο μέγεθος νοικοκυριού στον Δήμο Δωρίδος ανέρχεται σε 2,59 άτομα. Σύμφωνα με τα 

στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. κατά την απογραφή του 2011, το μέσο μέγεθος νοικοκυριού στην Ελλάδα 

ανέρχεται σε 2,6 άτομα με το μεγαλύτερο μέγεθος να εμφανίζεται στην Περιφερειακή Ενότητα 

Δυτικού Τομέα Αθηνών (3,0 άτομα) και το μικρότερο στις Περιφερειακές Ενότητες Κεντρικού  Τομέα 

Αθηνών (2,2 άτομα). 

Ως Νοικοκυριό θεωρείται το σύνολο των ατόμων που διαμένουν μόνιμα σε μια κατοικία (κανονική 

ή μη κανονική) είτε έχουν συγγενικές σχέσεις είτε όχι. 

Το σύνολο των πυρηνικών οικογενειών στον Δήμο Δωρίδος ανέρχεται σε 3.366. 

 

Ως πυρηνική οικογένεια θεωρείται η ύπαρξη δύο ή περισσοτέρων ατόμων μέσα στο νοικοκυριό, τα 

οποία σχετίζονται ως σύζυγοι, ως συμβιούντες σύντροφοι ή ως γονέας και παιδί. Έτσι, η πυρηνική 

οικογένεια περιλαμβάνει ένα ζεύγος χωρίς παιδιά ή ένα ζεύγος με ένα ή περισσότερα παιδιά ή ένα 

μόνο γονέα με ένα ή περισσότερα παιδιά, που διαβιούν μόνιμα στην ίδια κατοικία. Δύο άτομα 

θεωρείται ότι συμβιούν όταν έχουν συνήθη κατοικία το ίδιο νοικοκυριό, δεν είναι παντρεμένα 

μεταξύ τους και αναφέρουν ότι έχουν μια σχέση όμοια της έγγαμης. 

Παιδί θεωρείται ένα οποιοδήποτε άτομο χωρίς σύντροφο ή παιδί, το οποίο έχει συνήθη κατοικία 

στο νοικοκυριό του ενός τουλάχιστον από τους γονείς. 

 

ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ 

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ Ν ΣΥΝΘΕΣΗ% 

Ελληνική 12.218 89,66% 

Άλληςχώρας 1.409 10,34% 

Σύνολο 13.627 100,00% 

Πηγή: Ίδια  επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ 

 

 

ΑΔΑ: 9ΖΝ5Ω9Ζ-Λ6Η
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Στον παραπάνω πίνακα παρουσιάζεται συνοπτικά η σύνθεση του μόνιμου πληθυσμού του Δήμου 

κατά υπηκοότητα. Από τα αποτελέσματατης απογραφής προκύπτει ότι 12.218 άτομα έχουν 

ελληνική υπηκοότητα (ποσοστό 89,66%) και 1.409 άτομα (ποσοστό 10,34%) έχουν υπηκοότητα 

άλλης χώρας. 

 

 

Γράφημα:ΜόνιμοςπληθυσμόςΔήμουΔωρίδοςκατάυπηκοότητα(ΊδιαεπεξεργασίαστοιχείωνΕΛΣΤΑΤ) 

 

 

Εκπαίδευση – Επαγγελματική Κατάρτιση 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εξέταση του επιπέδου εκπαίδευσης των κατοίκων του 

Δήμου Δωρίδος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής της ΕΛ.ΣΤΑΤ. του 2011, ο παρακάτω 

πίνακας καταγράφει το ολοκληρωμένο επίπεδο εκπαίδευσης του μόνιμου πληθυσμού κατά το 2011. 

Σημειώνεται ότι στον πληθυσμό αυτό περιλαμβάνονται τα άτομα γεννηθέντα το 2004 και πριν. 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 9ΖΝ5Ω9Ζ-Λ6Η
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ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν ΣΥΝΘΕΣΗ% 

Πρωτοβάθμια 4.150 30,46% 

Δευτεροβάθμια-Μεταδευτεροβάθμια 5.225 38,34% 

Τριτοβάθμια 1.712 12.56% 

Λοιπά 2540 18,64% 

Σύνολο 13.627 100,00% 

Πηγή: Ίδια επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ 

 

 

Από το γράφημα που ακολουθεί προκύπτει ότι: 

✓ το μεγαλύτερο ποσοστό του μόνιμου πληθυσμού, 38,34%, έχει ολοκληρώσει την 

δευτεροβάθμια (απόφοιτοι Λυκείου, κλ.π.) και μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση 

(ΙΕΚ,Κολέγια,κλ.π.), 

✓ ποσοστό 30,46% του μόνιμου πληθυσμού έχει ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

και 

✓ το αξιοπρόσεκτο ποσοστό 12,56% του μόνιμου πληθυσμού έχει ολοκληρώσει την 

τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

ΑΔΑ: 9ΖΝ5Ω9Ζ-Λ6Η
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Γράφημα: Επίπεδο εκπαίδευσης μόνιμου πληθυσμού Δήμου Δωρίδος (Ίδια επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ) 

 

 

Απασχόληση – Κοινωνική Δραστηριότητα 

 

Κατά την απογραφή έτους 2011, από το σύνολο του μόνιμου πληθυσμού, 3.086 άτομα 

δήλωσαν «απασχολούμενοι», 854 άτομα δήλωσαν ότι «ζητούσαν εργασία», 1.481 άτομα 

δήλωσαν «μαθητές - σπουδαστές», 5.192 άτομα δήλωσαν «συνταξιούχοι», 3.014 άτομα 

δήλωσαν «οικιακά» και «λοιπά». 

 

 

ΑΔΑ: 9ΖΝ5Ω9Ζ-Λ6Η
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΧΟΛΙΑΣ 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΧΟΛΙΑΣ Ν ΣΥΝΘΕΣΗ % 

Απασχολούμενοι 3.086 22,65% 

Ζητούν εργασία 854 6,27% 

Μαθητές-Σπουδαστές 1.481 10,87% 

Συνταξιούχοι 5.192 38,10% 

Λοιπά/Οικιακά 3.014 22,11% 

Σύνολο 13.627 100,00% 

Πηγή: Ίδια επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ 

 

 

Γράφημα: Κατάσταση ασχολίας μόνιμου πληθυσμού Δήμου Δωρίδος (Ίδια επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ) 

 

Από τα απογραφικά στοιχεία, προκύπτει ότι: 

➢ ο Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός του Δήμου ανήλθε σε 3.940 άτομα (ποσοστό 28,92% 

του συνόλου του μόνιμου πληθυσμού), 

➢ από το  σύνολο  του  Οικονομικά  Ενεργού  Πληθυσμού,  το   22,65%  δήλωσε 

ΑΔΑ: 9ΖΝ5Ω9Ζ-Λ6Η
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«απασχολούμενοι» και το 6,27% δήλωσε ότι «ζητούσαν εργασία». 

➢ Ο Οικονομικά μη Ενεργός Πληθυσμός του Δήμου ανήλθε σε 9.687 άτομα (ποσοστό 

71,08% του συνόλου του μόνιμου πληθυσμού). 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΣ – ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

Οικονομικά ενεργοί–μηενεργοί Ν ΣΥΝΘΕΣΗ% 

Οικονομικά ενεργοί 3.940 28,92% 

Οικονομικά μη ενεργοί 9.687 71,08% 

Σύνολο 13.627 100,00% 

Πηγή: Ίδια επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ 

 

 

 

Γράφημα: Οικονομικά ενεργός και μη ενεργός πληθυσμός Δήμου Δωρίδος (Ίδια επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ) 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η συμμετοχή των απασχολουμένων κάθε κλάδου 

οικονομικής δραστηριότητας στο σύνολο των απασχολουμένων στην περιοχή μας, σύμφωνα 

με τα στοιχεία της απογραφής του 2011. 

 

 

 

ΑΔΑ: 9ΖΝ5Ω9Ζ-Λ6Η
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ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ν ΣΥΝΘΕΣΗ% 

Πρωτογενής 669 21.68% 

Δευτερογενής 895 29.00% 

Τριτογενής 1.522 49.32% 

Σύνολο 3.086 100,00% 

Πηγή: Ίδια επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ 

 

Από τη μελέτη των στοιχείων προκύπτει ότι τον κύριο τομέα απασχόλησης των κατοίκων της 

περιοχής μας αποτελεί ο τριτογενής τομέας με ποσοστό 49,32%, ενώ ακολουθεί ο 

δευτερογενής τομέας με ποσοστό 29,00% και ο πρωτογενής με ποσοστό 21,68%. 

 

 

 

Γράφημα: Απασχολούμενοι στο Δήμο Δωρίδος κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας (Ίδια επεξεργασία στοιχείων 

ΕΛΣΤΑΤ) 

 

 

 

ΑΔΑ: 9ΖΝ5Ω9Ζ-Λ6Η
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1.4. ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

1.4.1 Βιοκλιματικά Χαρακτηριστικά 

Η μέση ετήσια θερμοκρασία ανέρχεται σε περίπου 18,1°C στα παράκτια και πεδινά και φτάνει τους 

11,7°C στα ορεινά. Το μέσο ετήσιο ύψος βροχής ξεκινά από 591,2 έως 931,2 mm περίπου στα 

παράκτια και πεδινά και φτάνει τα 1.087 mm στα ορεινά. Οι χιονοπτώσεις είναι ιδιαίτερα έντονες στα 

ορεινά. Η μέση ετήσια σχετική υγρασία κυμαίνεται από 67,35 % στα παράκτια έως 64,1 % στο 

εσωτερικό. Στα παράκτια το καλοκαίρι επικρατούν οι νοτιοδυτικοί άνεμοι και τον υπόλοιπο χρόνο οι 

βορειοανατολικοί. Στα ορεινά το καλοκαίρι επικρατούν οι βορειοανατολικοί και βόρειοι άνεμοι και 

τον υπόλοιπο χρόνο κυρίως οι βόρειοι. 

Το βιοκλίμα της περιοχής προσδιορίζεται με τη μέθοδο των βιοκλιματικών ορόφων με βάση το 

ομβροθερμικό πηλίκο του Emberger και το κλιματικό διάγραμμα για το μεσογειακό κλίμα των 

Emberger – Sauvage.  

Οι βιοκλιματικοί όροφοι διακρίνονται σε :  

➢ σαχαριανό (ερημικό) 

➢ ξηρό 

➢ ημίξηρο 

➢ ύφυγρο 

➢ υγρό 

 

Μέσος όρος θερμοκρασιών και βροχοπτώσεων 

Η «ημερήσια μέση μέγιστη" (συμπαγής κόκκινη γραμμή) δείχνει τη μέγιστη θερμοκρασία μιας μέσης 

ημέρας για κάθε μήνα για Λιδορίκι.  

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.  

Για την ανάλυση των διαγραμμάτων χρησιμοποιήθηκε ως δείκτης η πρωτεύουσα του Δήμου. 

Το διάγραμμα βροχόπτωσης είναι χρήσιμο στον προγραμματισμό διότι δείχνει τις εποχικές 

διακυμάνσεις. Μηνιαία βροχόπτωση παραπάνω από 150 χιλιοστά δείχνει υγρό κλίμα ενώ κάτω από 30 

χιλιοστά είναι ως επί το πλείστον ξηρό.  

ΑΔΑ: 9ΖΝ5Ω9Ζ-Λ6Η
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Νεφελώδης, αίθριος και ημέρες βροχόπτωσης 

Το γράφημα δείχνει το μηνιαίο αριθμό ημερών με καιρό αίθριο, λίγο νεφελώδη, νεφοσκεπή και τις 

ημέρες με βροχή για το Λιδορίκι. Οι ημέρες με λιγότερο από 20% νεφοκάλυψη θεωρούνται ως 

αίθριες, με 20-80% νεφοκάλυψη ως νεφελώδεις και με περισσότερα από 80%, ως νεφοσκεπείς.  

 

 

 

ΑΔΑ: 9ΖΝ5Ω9Ζ-Λ6Η
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Μέγιστες θερμοκρασίες 

Το διάγραμμα μέγιστης θερμοκρασίας για Λιδορίκι εμφανίζει πόσες ημέρες ανά μήνα 

επιτυγχάνονται συγκεκριμένες θερμοκρασίες.  

 

 

 

Ποσά υετού 

Το διάγραμμα υετού για Λιδορίκι δείχνει πόσες ημέρες ανά μήνα, επιτυγχάνονται ορισμένα ποσά 
υετού.  
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Ταχύτητα ανέμου 

Το διάγραμμα για Λιδορίκι δείχνει τις ημέρες ανά μήνα, κατά τις οποίες ο άνεμος φθάνει μια 

ορισμένη ταχύτητα.  
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Ανεμολόγιο 

Το ροδόγραμμα για το Λιδορίκιι δείχνει πόσες ώρες ετησίως ο άνεμος φυσάει από την 

υποδεικνυόμενη διεύθυνση. 
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Χλωρίδα & Πανίδα 

Η χλωρίδα που κυριαρχεί στις παραπάνω περιοχές και ευρύτερα στο νομό Φωκίδος είναι η εξής:  

 Χλωρίδα  

Abies borissi-regis Υβριδογενής Phlomisfruticosa Ασφάκας 
Abies cephalonica Κεφαλληνιακή Pinus halepensis Χαλεπίου Πεύκη 
Anthemis spuneri  Platanus orientalis Πλάτανος ο ανατολικός 

Arbutus unedo Κουµαριά Poa trichophylla  
Arenaria gionae  Populus alba Λευκή Λεύκα 

Asperula oetaea  Potentilla kionaea  
Aubrieta gracilis  Q. ilex Αριά 

Campanula  Quercus coccifera Πουρνάρι 

Carum heldreichii  Quercus frainetto ∆ρυς 

Cirsium mairli  Salix alba Λευκή Ιτιά 
Erica arborea Ρείκι Solenanthusstamineum  
Euphorbia Γλατσίδα η Verbascum reiseri  
Juniperus Άρκευθος η   

Juniperus Αρκευθος η   

 

 

 

 

Η χλωρίδα και η πανίδα του νομού Φωκίδας παρουσιάζει μεγάλη ποικιλομορφία και  

ιδιαίτερη οικολογική αξία και για το λόγο αυτό μεγάλα τμήματα της περιοχής έχουν προταθεί να 

ενταχθούν στο δίκτυο ΦΥΣΗ 2000 και στο δίκτυο βιοτόπων CORINE.  

H πανίδα του νομού αποτελείται κατά κύριο λόγο από κοινά είδη θηλαστικών και  

πουλιών, περιλαμβάνει όμως και πολλά σπάνια είδη στοιχείο που προσδίδει στην περιοχή  

ιδιαίτερη σημασία και για το λόγο αυτό μεγάλα τμήματα έχουν θεσμοθετηθεί ως καταφύγιαάγριας 

ζωής.  
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Σε γενικές γραμμές η πανίδα των χερσαίων οικοσυστημάτων είναι η εξής:  

Πτηνά 

Alectorisgraeca Πέρδικα 

Aquila chrysaetos  

Circaetusgallicus Αετός 

Columbalivia Αγριοπερίστερο 

Dendrocoposleucotos  

Falce peregrinus  

Falco biarmicus Γεράκι 

Gypaetus barbatus Γυπαετός 

Gyps fulvus Γύπας 

Lanius minor   

Neophron percnopterus  

Θηλαστικά 

Apodemusflavicollis Κρικοποντικός 

Caniusaureus Τσακάλι 

Canius lupus Λύκος 

Capreolus capreolus Ζαρκάδι 

Felis silvestris Αγριόγατα 

Lepus europaeus Λαγός 

Lutralutra  

Microtus nivalis Σκαπτοποντικός 

Monachusmonachus ΜεσογειακήΦώκια 

Mustelanivalis Νυφίτσα 

Rhinilophusferrumequinum Νυχτερίδα 

Rupricaprarupricapra ΕυρωπαϊκόΑγριόγιδο 

Sciurus vulgaris Σκίουρος 

Sus scrofa Αγριογούρουνο 
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Αμφίβια - Ερπετά 

Ablepharuskitaibelii Σαύρα 

Bufo viridis  

Coronellaaustriaca Φίδι 

Hyla arborea  

Lacerta trilineata Σαύρα 

Natrixnatrix Φίδι 

Natrix tessellate Φίδι 

Podarciserhardiiivadiaca Σαύρα 

Rana dalmatina  

Viperaammodytes Οχιά 

 

Πηγή: ΥΠΕΧΩΔΕ και Οργανισμός Κτηματολογίου Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (ΟΚΧΕ) 

 

 

1.4.2 Υδρογεωλογικά Χαρακτηριστικά 

Το υδάτινο δυναμικό μιας περιοχής εξαρτάται από τις κλιματολογικές, τις  

γεωλογικές και τις υδρολογικές συνθήκες αυτής.  

Το πλέον γνωστό ποτάμι όμως της περιοχής είναι ο Μόρνος, ο Δάφνος ποταμός των  

αρχαίων Ελλήνων. Σχηματίζεται από πολλά ρέματα που πηγάζουν τόσο από τη Γκιώνα  

(Λαζόρεμα, Καλαντζόρεμα, Δρεμισόρεμα, Αρβανιτόρεμα), όσο και από την Οίτη  

(Ρινόρεμα, Μέγα Ρέμα) και τα Βαρδούσια (Αρκουδόρεμα, Καβρόρεμα, Κοκκινόρεμα,  

Μηλιάς). Στην πεδιάδα του ενώνεται με τον Κόκκινο ποταμό (που πηγάζει επίσης από τα  

Βαρδούσια), για να καταλήξει μέσω μιας δαιδαλώδους διαδρομής στον Πατραϊκό Κόλπο. Σήμερα, η 

πεδιάδα του Μόρνου καλύπτεται από την τεχνητή Λίμνη του Μόρνου  

(Εικ. 3.10), η οποία είναι το αποτέλεσμα της ανέγερσης φράγματος κοντά στο Λιδορίκι,  

προκειμένου να καλυφθούν οι υδρευτικές ανάγκες της Αθήνας. Το χωμάτινο αυτό  

φράγμα είναι ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης και αποτελείται από αδιαπέραστο  

αργιλικό πυρήνα. Είναι το 7ο ψηλότερο φράγμα της Ελλάδας, με μέγιστο ύψος τα 126 μ.  

ΑΔΑ: 9ΖΝ5Ω9Ζ-Λ6Η



 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ 2019-2023 

 

 60 

και μέγιστο πλάτος τα 595 μ. Η έκταση της λίμνης είναι 19,9 τ. χλμ. και η λεκάνη  

απορροής της 588 τ. χλμ. Το έργο, που άρχισε τον Μάιο του 1969 και ολοκληρώθηκε το 

1979,λειτούργησε κανονικά το 1981.  

Η μέγιστη χωρητικότητα της λίμνης είναι 764 εκατομμύριακ.μ.νερού.  

Συγκεντρώνει νερό όχι μόνο από το Μόρνο αλλά και από παραποτάμους του, που  

εκβάλλουν πλέον κατευθείαν στη λίμνη. Για τη δημιουργία της λίμνης χρειάστηκε να  

εκκενωθεί το χωριό Κάλλιο, το οποίο και μεταφέρθηκε σε άλλη θέση, πάνω από τις όχθες  

της λίμνης. Όταν, σε περιόδους ξηρασίας, η στάθμη της λίμνης κατεβαίνει, αναδύονται τα  

σπίτια του παλιού οικισμού. 

Η λίμνη του Μόρνου είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα NATURA 2000 με τον  

κωδικό GR2450003 και, εκτός από την Αθήνα, παρέχει νερό και σε 18 Δήμους/Κοινότητες  

των νομών Φωκίδας, Βοιωτίας και Αττικής που βρίσκονται κατά μήκος του υδραγωγείου.  

Ταυτόχρονα εξυπηρετεί και την άρδευση αγροτικών καλλιεργειών της Φωκίδας και της  

Αιτωλοακαρνανίας.  

Το νερό της λίμνης μεταφέρεται μέσω σήραγγας που περνάει κάτω από τη Γκιώνα.  

Η σήραγγα αυτή έχει μήκος 14.750 μ. και διασχίζει τον ορεινό όγκο σε υψόμετρο 377 μ.,  

ακολουθώντας κατεύθυνση σχεδόν οριζόντια, από δυτικά προς ανατολικά. Οι δύο άκρες  

της είναι: η δυτική κοντά στην πόλη του Λιδορικίου και η ανατολική κοντά στην πόλη της  

Άμφισσας. Από εκεί, το νερό του Μόρνου διοχετεύεται με επιφανειακά κανάλια μέχρι την  

πρωτεύουσα, διανύοντας μια διαδρομή 192 χλμ. περίπου. Αποτελεί ένα από τα  

μεγαλύτερα υδραγωγεία της Ευρώπης.  

 

Ο Δήμος Δωρίδος εμπίπτει στο Υδατικό  Διαμέρισμα της Στερεάς Ελλάδας και περιλαμβάνει την 

υδρολογική λεκάνη του  Μόρνου ποταμού. Ο Ποταμός Μόρνος, πηγάζει από την νότια Οίτη σε 

υψόμετρο  700 m., δέχεται τις απορροές των Βαρδουσιών και της Γκιώνας και εκβάλλει στον 

Κορινθιακό κόλπο, ανατολικά της Ναυπάκτου, όπου σχηματίζει Δέλτα. Ο ποταμός Μόρνος αποτελεί 

φυσικό όριο της περιοχής με την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας.  

Ο Δήμος Δωρίδος βρέχεται από τον Κορινθιακό κόλπο.  
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ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΟΥ ΜΟΡΝΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ 

Ποταμός  

Μήκος 

(km)  

Λεκάνη 

απορροής 

(km2)  

Ύψος Μέσης 

Ετήσιας 

Βροχόπτωσης 

(mm)  

Μέσος ετήσιος 

όγκος υετού (m3)  

Μέση 

ετήσια 

απορροή 

(m3)  

Μόρνος  70 1.180 1.000 1.180 x 106  1.000 x 106 

 

 

Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης περιλαμβάνονται τρεις μεγάλες λεκάνες απορροής: του  

Μόρνου, της Άμφισσας και του Βοιωτικού Κηφισού (στοιχεία από www.hydroscope.gr  

και www.geodata.gov.gr).  

Η λεκάνη του Βοιωτικού Κηφισού έχει έκταση 2.720,04 τ.χλμ., του ποταμού Πλείστου στην 

Άμφισσα 462,3 τ.χλμ και του Μόρνου 1.437,73 τ.χλμ. 

Η σήραγγα Εύηνου – Μόρνου έγινε για τη μεταφορά νερού από τον ταμιευτήρα  

του Εύηνου στον Ταμιευτήρα του Μόρνου για την κάλυψη της ανάγκης ενίσχυσης  

των αποθεμάτων του, έτσι ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη υδροδότηση της Αθήνας.  

Πρόκειται για μια σήραγγα συνολικού μήκους 29.393 m και εσωτερικής διάμετρου  

3,5 m. Η παροχή της έχει συνολική πίεση 27 k.m. Το έργο αυτό ξεκίνησε το 1992 και  

ολοκληρώθηκε μέσα σε δύο χρόνια. 

 

1.4.3  Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον 

Στη Δωρίδα δεν υπάρχουν συστηματικές καταγραφές της ποιότητας ατμόσφαιρας, βάσει 

μετρήσεων εκπομπών αερίων ρύπων και των μοντέλων διασποράς αερίων ρύπων. 

Επιπλέον, οι κύριες πηγές επιβάρυνσης της ατμοσφαιρικής ποιότητας στη Δωρίδα είναι η οδική 

κυκλοφορία, οι κεντρικές θερμάνσεις, η υπάρχουσα (περιορισμένη) βιομηχανική 

δραστηριότητα στην περιοχή, καθώς και τυχόν μεταφερόμενη ρύπανση. 

 

 

 

 

http://www.geodata.gov.gr/
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1.5.  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Ο Δήμος στο μεγαλύτερο τμήμα του είναι ορεινός – ημιορεινός, αποτελούμενος  

κυρίως από δάση και δασικές εκτάσεις και από μικρότερα τμήματα πεδινών και  

παραλιακών εκτάσεων. Τμήματα γεωργικής γης είναι στη δημοτική κοινότητα  

Ευπαλίου ο κάμπος του Μόρνου, που είναι στην διαδικασία του αναδασμού, και  

ένα μικρό τμήμα της δημοτικής ενότητας Τολοφώνος.  

Οι οικισμοί μπορούν να διαχωριστούν σε παραλιακούς και ορεινούς. Στην πρώτη  

κατηγορία παρατηρείται μεγαλύτερη ανάπτυξη και πυκνότητα και πυκνοδομημένα  

τμήματα, ενώ στην δεύτερη κατηγορία αναφερόμαστε σε οικισμούς με μικρή  

ανάπτυξη. Επίσης, όλη η εκτός σχεδίου ή οικισμού δόμηση μπορεί να χαρακτηριστεί  

διάσπαρτη και μικρή.  

Κύριο χαρακτηριστικό των οικισμών του Δήμου είναι κτίρια μικρά και διάσπαρτα  

στο χώρο, δομημένα χωρίς μεγάλους δρόμους, ακολουθώντας τον χαρακτηριστικό  

παραδοσιακό τύπο του ελληνικού χωριού (εκτός των οικισμών που διαθέτουν  

σχέδιο). Επίσης, χαρακτηριστικό των ορεινών οικισμών είναι η πέτρα, το ξύλο, οι  

συνήθως διώροφες οικίες με τουλάχιστον έναν ή δύο εξώστες, ενώ στους πεδινούς  

οικισμούς επικρατούν στην κατασκευή πιο σύγχρονα υλικά (μπετό, σοβάς), με  

περισσότερους εξώστες. Βασικό στοιχείο και των δύο τύπων είναι η κεραμοσκεπή,  

καθώς και η αυλή. Από αρχιτεκτονικής και πολεοδομικής απόψεως γίνεται  

προσπάθεια να διατηρηθεί το παραδοσιακό ύφος και τα χαρακτηριστικά στοιχεία  

της περιοχής, δεδομένου ότι στις απόμακρες, ορεινές αυτές περιοχές δεν υπάρχει  

σχέδιο πόλεως. Χαρακτηρισμένοι παραδοσιακοί οικισμοί εντός του Δήμου δεν  

υπάρχουν, ούτε περιοχές συγκεκριμένων ρυθμίσεων.  

Μετά τα ΣΧΟΑΠ το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξέδωσε Πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Εκπόνηση Τοπικών 

Πολεοδομικών Σχεδίων και ο δήμος Δωρίδας έσπευσε να συμμετάσχει για το σύνολο των 

δημοτικών Ενοτήτων.  

Σύμφωνα με την πρόσκληση τα ΤΠΣ συνιστούν το 1ο επίπεδο του πολεοδομικού σχεδιασμού της 

Χώρας, και το πιο σημαντικό, δεδομένου ότι σε αυτό το επίπεδο καθορίζονται οι χρήσεις γης και οι 

όροι δόμησης κάθε Δημοτικής Ενότητας. Σκοπός του Προγράμματος είναι η ταχεία ολοκλήρωση 
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των ΤΠΣ για το σύνολο των Δημοτικών Ενοτήτων της Χώρας ούτως ώστε μέσω αυτών να 

θεσμοθετηθούν σχέδια χρήσεων γης για όλη την ελληνική επικράτεια. 

Η χρηματοδότηση του Προγράμματος θα καλυφθεί από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης ή/και 

πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και η 

αποπληρωμή του θα γίνει από το ΥΠΕΝ (μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων). 

Συνεπώς, οι δήμοι δεν θα έχουν κάποια οικονομική επιβάρυνση. 

Η υλοποίησή του Προγράμματος θα είναι σταδιακή και θα προωθηθεί κατά «φάσεις ανάθεσης 

μελετών», καθεμία από τις οποίες θα περιλαμβάνει περίπου 200 μελέτες, έως ότου καλυφθούν 

όλες οι Δημοτικές Ενότητες της Χώρας. Οι μελέτες της 1ης Φάσης των αναθέσεων αναμένεται να 

προκηρυχθούν εντός του Σεπτεμβρίου 2020 και οι επόμενες φάσεις θα ενεργοποιούνται σε 

διάστημα έξι (6) μηνών, περίπου, από την προηγούμενη, με στόχο την ολοκλήρωση του 

σχεδιασμού σε όλη τη χώρα μέσα σε μια 6ετία. 

Σε αυτό το πλαίσιο, το υπουργείο κάλεσε τους πρωτοβάθμιους Οργανισμούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης της Χώρας (Δήμους) να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στο 

Πρόγραμμα, υποβάλλοντας Αίτημα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Συνημμένη Τεχνική Έκθεση. 

Λόγω της σταδιακής υλοποίησης του Προγράμματος, οι Δήμοι πρέπει κατά την υποβολή των 

αιτημάτων εκδήλωσης ενδιαφέροντος να κατατάξουν οι ίδιοι τις Δημοτικές τους Ενότητες (ΔΕ) σε 

σειρά προτεραιότητας με βάση τις ακόλουθες βαθμίδες: 

(α) πολύ υψηλή προτεραιότητα,  

(β) υψηλή προτεραιότητα,  

(γ) μέση προτεραιότητα 

Επισημαίνεται ότι για την κατάταξη των ΔΕ σε κάποια από τις παραπάνω βαθμίδες πρέπει να 

ληφθεί υπόψη και ο βαθμός ωρίμανσης του πολεοδομικού σχεδιασμού 1ου επιπέδου της 

καθεμιάς, ο οποίος ενδέχεται να διαφοροποιείται. Κάποιες ΔΕ μπορεί να διαθέτουν ήδη 

πολεοδομικό σχεδιασμό 1ου επιπέδου (κυρίως εγκεκριμένα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ του Ν.2508/1997) ο 

οποίος, κατά την άποψη των ΟΤΑ, χρήζει αναθεώρησης ή να μην διαθέτουν εγκεκριμένα σχέδια ή 

αυτός ο σχεδιασμός να είναι σε εξέλιξη. 

Λαμβάνοντας υπόψη και τα παραπάνω αιτήματα, το ΥΠΕΝ θα προτεραιοποιήσει τις ΔΕ που θα 

ενταχθούν σε κάθε φάση υλοποίησης με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 
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(α) αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και πιέσεις της ΔΕ (ενδεικτικά αναφέρονται: επενδυτικό 

ενδιαφέρον από ιδιώτες, προγραμματισμένη μεγάλη δημόσια επένδυση, ύπαρξη ή σχεδιασμός 

ολοκληρωμένης εδαφικής στρατηγικής / επένδυσης, έντονη οικοδομική δραστηριότητα) 

(β) περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της ΔΕ, από άποψη φυσικού, πολιτιστικού και 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (ενδεικτικά αναφέρονται: περιοχές εντός σχεδίου με πολύ 

υψηλές πυκνότητες, μεγάλες ελλείψεις σε κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους, σημαντικές 

συγκεντρώσεις κτισμάτων, κατοικίας ή άλλων δραστηριοτήτων στις εκτός σχεδίου περιοχές, 

μεγάλος αριθμός αυθαίρετων κτισμάτων στις εντός και εκτός σχεδίου περιοχές, σημαντικοί 

αρχαιολογικοί χώροι ή μνημεία μέσα στον οικιστικό ιστό, πολύ αξιόλογα τοπία ή στοιχεία του 

φυσικού περιβάλλοντος που χρήζουν προστασίας και για τα οποία δεν υπάρχει σχετικό 

καθεστώς) 

(γ) κοινωνικά χαρακτηριστικά της ΔΕ (ενδεικτικά αναφέρονται: συγκεντρώσεις μειονοτικών 

ή/και ειδικών ομάδων πληθυσμού σε συγκεκριμένες περιοχές, οικιστικοί θύλακες με ομάδες 

πληθυσμού που εμφανίζουν / χαρακτηρίζονται από υψηλό ποσοστό ανεργίας και πολύ χαμηλά 

εισοδήματα, περιοχές υποδοχής προσφυγικών ροών). 

Η υποβολή αιτήματος συμμετοχής του Δήμου Δωρίδος στο πρόγραμμα «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (ΤΠΣ)» του Υπουργείου Περιβάλλοντος περιλαμβάνει την ένταξη όλων 

των Δημοτικών Ενοτήτων Ευπαλίου, Τολοφώνος, Λιδωρικίου, Βαρδουσίων και κατά 

προτεραιότητα, ως εξής: 

α) «πολύ υψηλής προτεραιότητας»: Δ.Ε. Ευπαλίου και Δ.Ε. Τολοφώνος 

β) «υψηλής προτεραιότητας»: Δ.Ε. Λιδωρικίου 

γ) «μέσης προτεραιότητας»: Δ.Ε. Βαρδουσίων 

Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως  ο πρώην δήμος Ευπαλίου είχε εκπονήσει σχέδια, και μπαίνει στην 

πρώτη κατηγορία, ενώ έχει σχέδιο το Λιδωρίκι και η Πεντάπολη, ωστόσο μπορεί να δημιουργηθεί 

θέμα με τις χρήσεις γης στο κομμάτι που είναι πέριξ της λίμνης, λόγω των περιορισμών. 
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1.6 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

1.6.1 Διαχείριση και Επεξεργασία των Αστικών Αποβλήτων 

Ο σχεδιασμός στον τομέα Διαχείρισης και Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.), 

εναρμονισμένος με τους στόχους του ΠΕ.Σ.Δ.Α. Στερεάς Ελλάδας, βασίζεται στους παρακάτω 

στόχους: 

• Ριζική αύξηση των επιπέδων ανακύκλωσης και χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών. 

• Ανάκτηση και επεξεργασία των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων για την παραγωγή compost. 

• Παραγωγή δευτερογενών καυσίμων από την επεξεργασία των υπολειμματικών σύμμεικτων 

Α.Σ.Α. 

• Κατασκευή & λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής των Υπολειμμάτων της επεξεργασίας. 

Οι στόχοι αυτοί θα υλοποιηθούν μέσω της ανάπτυξης πολλαπλών και πολυδιάστατων 

δράσεων, κάθε μία από τις οποίες θα συμπληρώνει τις υπόλοιπες, προς την κατεύθυνση της 

ολιστικής αντιμετώπισης του θέματος Διαχείρισης των Α.Σ.Α. στον Δήμο Δωρίδος. 

Τι εννοούμε με τον όρο αστικά απορρίμματα (ΑΣΑ): 

− Κατάλοιπα κάθε φύσης, όπως οικιακά απορρίμματα, φύλλα, σκουπίσματα, χαρτιά που 

τοποθετούνται µέσα στις πλαστικές σακούλες. 

− Απορρίμµατα από εµπορικές εγκαταστάσεις και βιοτεχνίες, κτίρια γραφείων που 

τοποθετούνται επίσης σε σακούλες ή κάδους, όπως τα οικιακά. 

− Κοπριές, αφυδατωμένες ιλύες, προϊόντα από καθαρισμούς δρόµων και δηµοσίων χώρων, 

που συγκεντρώνονται σε μεγάλα δοχεία για την αποκοµιδή τους. 

− Κατάλοιπα από χώρους εκθέσεων αγορές, εορτές κ.λπ., που συγκεντρώνονται επίσης σε 

μεγάλα δοχεία για την αποκοµιδή τους. 

− Απορρίµµατα από σχολεία, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, νοσοκοµεία (πλην των 

μολυσματικών) που συγκεντρώνονται σε ειδικούς χώρους. 

− Ογκώδη αντικείµενα 

Δεν  περιλαμβάνονται  στα αστικά απορρίµµατα: 

− Αδρανή και κατάλοιπα δηµοσίων έργων. 

− Βιοµηχανικές τέφρες, σκωρίες, μολυσµατικά νοσοκομειακά απόβλητα, υπολείμματα 

σφαγείων. 

− Πολύ ογκώδη αντικείµενα που απαιτούν ειδικό τρόπο μεταφοράς. 
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Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ΑΣΑ για την 

Δωρίδα θα πρέπει να είναι: 

− Συνολική διαχείριση των ΑΣΑ με τρόπο οικονομικά βιώσιμο. 

− Ελαχιστοποίηση του όγκου απορριμμάτων στις χωματερές με ενεργειακή αξιοποίηση των 

ΑΣΑ για παραγωγή χρήσιμης ενέργειας (ηλεκτρικής και θερμικής). 

− Η παραγωγή καλής ποιότητας ανακυκλώσιμων υλικών. 

− Συστήματα διαλογής τελευταίας τεχνολογίας. 

− Σταθεροποίηση του οργανικού βιοαποβλήτου. 

− Ηλεκτροπαραγωγή με καύση αερίου σύνθεσης (syngas), το οποίο είναι περιβαλλοντικά 

ασφαλές. 

− Παραγόμενη θερμικής ενέργειας από συμπαραγωγή για χρήση είτε απευθείας 

(τηλεθέρμανση, ξήρανση, κ.α.) είτε κάλυψη αναγκών σε μονάδες αφαλάτωσης. 

 

 

1.6.2. Δίκτυο Συλλογής Απορριμμάτων - Ανακύκλωσης 

Σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β): «Μέτρα και όροι για τη 

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» : Υπόχρεοι 

φορείς για τη συλλογή και μεταφορά των στερεών αποβλήτων, είναι οι οικείοι Δήμοι. Η προσωρινή 

αποθήκευση, μεταφόρτωση, αξιοποίηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων, γίνεται με ευθύνη 

του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ), που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 

12 του Ν. 1650/1986 «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος». Επίσης, σύμφωνα με το 

Ν.2939/2001 : «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - 

Ίδρυση εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων 

(ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι ΟΤΑ είναι υποχρεωμένοι να 

προβούν στην εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων, είτε μόνοι τους είτε σε 

συνεργασία με τα συστήματα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης που σχηματίζονται από τους 

διαχειριστές συσκευασιών. Ο «Εθνικός Οργανισμός Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και 

Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ)», που μετονομάστηκε σε «Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης 

(Ε.Ο.ΑΝ.)», είναι ο αρμόδιος φορέας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην Υ.Π.Ε.Κ.Α.) για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής 

για την ανακύκλωση στην Ελλάδα και υπεύθυνος για την έγκριση των εθνικών συστημάτων 

εναλλακτικής διαχείρισης ανά προϊόν, καθώς και για τον έλεγχο της προόδου της Ελλάδας στον 
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τομέα της ανακύκλωσης. Σχετικά με την ανακύκλωση των συσκευασιών των δημοτικών 

αποβλήτων, το ΥΠΕΚΑ με την υπ’ αριθμ. 106453/20-02-2003 υπουργική απόφασή του ενέκρινε το 

Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών (Σ.Σ.Ε.Δ. – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ), που 

οργανώνει η ΕΕΑΑ και αφορά στην εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας.  

 

1.6.3. Αποκομιδή Απορριμμάτων 

Τα απόβλητα που συλλέγει και μεταφέρει ο Δήμος Δωρίδος προέρχονται από οικιακές και 

εμπορικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εντός των διοικητικών του ορίων. Η 

αποκομιδή των αστικών απορριμμάτων από τους τροχήλατους κάδους και των ογκωδών 

αντικειμένων γίνεται με μέριμνα του «Τμήματος Περιβάλλοντος, Τοπικής Ανάπτυξης και 

Κοινωνικής Μέριμνας» του Δήμου. 

Η αποκομιδή των αστικών απορριμμάτων γίνεται καθ’ όλη την εβδομάδα - καθ' όλο το24ωρο, 

αργίες και εξαιρέσιμες ημέρες, σύμφωνα με πρόγραμμα που καταρτίζει η αρμόδια Διεύθυνση 

του Δήμου. Η αποκομιδή των ογκωδών αντικειμένων (παλιά έπιπλα, στρώματα κλπ.) γίνεται 

βάσει άλλου ειδικού προγράμματος αποκομιδής που καταρτίζει το Τμήμα. Ο Δήμος, 

συμβαδίζοντας με τις νέες απαιτήσεις για εναλλακτικό σύστημα υγιεινής αποθήκευσης και 

συλλογής απορριμμάτων (οικιακών & ανακυκλώσιμων), προέβη στη μελέτη και επεξεργάζεται 

τους όρους για εγκατάσταση βυθιζόμενου συστήματος κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης 

απορριμμάτων σε κάδους κοινής χρήσης, σε σημεία που παρουσιάζουν χωροταξικές δυσκολίες 

και που απαιτούν αισθητική και αρχιτεκτονική αναβάθμιση του περιβάλλοντα χώρου τους. Το 

ανωτέρω σύστημα, το οποίο είναι συμβατό με τα απορριμματοφόρα οπίσθιας φόρτωσης μ με 

μηχανισμό τύπου πρέσας, θα τοποθετηθεί πιλοτικά σε σημεία του νησιού, που έχουν 

αυξημένες ανάγκες. Η χρήση του συστήματος αυτού εκτιμάται ότι επιφέρει πολλά και 

πολλαπλασιαστικά οφέλη (περιβαλλοντικά, οικονομικά). 

Αναλυτικότερα: 

 

Περιβαλλοντικά Οφέλη:  

Βελτίωση της αισθητικής εικόνας του Δήμου, μιας και οι κάδοι δεν είναι ορατοί (υπόγειοι). 

Βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των δημοτών και ιδιαίτερα των ατόμων με κινητικές και 

αισθητηριακές αναπηρίες καθώς και των εμποδιζομένων ατόμων λόγω 

Του ύψους των υπέργειων απορριμματοδεκτών που διαθέτει. Βελτίωση της ποιότητας του 
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ατμοσφαιρικού αέρα στον αστικό ιστό, καθώς αποφεύγονται προβλήματα όπως η δυσοσμία, 

έκθεση των απορριμμάτων στις καιρικές συνθήκες και σε αδέσποτα ζώα, κ.λ.π. Μείωση των 

ρύπων εξαιτίας των μικρότερων αριθμών δρομολογίων των απορριμματοφόρων που 

απαιτούνται. 

Οικονομικά Οφέλη:  

Μείωση λειτουργικών εξόδων λόγω της μικρότερης συχνότητας αποκομιδής των 

απορριμμάτων, επειδή το νέο σύστημα διαθέτει διαβαθμισμένη συμπίεση των απορριμμάτων 

(αυξάνεται η χωρητικότητα στους κάδους κατά 5 φορές), με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση 

χρημάτων από τη μικρότερη κατανάλωση καυσίμων, τη συντήρηση των απορριμματοφόρων, 

αλλά και την εξοικονόμηση χρόνου των εργαζομένων. 

 

1.6.4. Ανακύκλωση 

Το θέμα της ορθολογικής διαχείρισης των ολοένα αυξανόμενων απορριμμάτων αποτελεί ένα 

από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήματα. Η λύση που προκρίνεται ως πιο 

αποτελεσματική για το περιβάλλον και το μέλλον μας είναι η ανακύκλωση διότι: 

 

• Συμβάλλει στη μείωση των αστικών αποβλήτων, συνεισφέρει στη εξοικονόμηση πρώτων 

υλών καιενέργειας, που συνήθως είναι μη ανανεώσιμες (πετρέλαιο, μεταλλεύματα κλπ.) 

παρέχοντας και οικονομικά οφέλη στην ελληνική κοινωνία που σε μεγάλο μέρος εισάγει 

πρώτες ύλες και ενέργεια. 

• Προσφέρει στον πολιτισμό, καθώς συμβάλλει στη δημιουργία μιας έμπρακτης 

περιβαλλοντικής συνείδησης, με δεδομένο ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι 

υπόθεση όλων μας, η επιτυχία της εναλλακτικής διαχείρισης εξαρτάται, όχι μόνο από 

την ευαισθητοποίηση, αλλά και από την ενεργό συμμετοχή.  

Οι πληροφορημένοι και ενεργοί πολίτες είναι ο κινητήριος μοχλός για να υλοποιηθούν οι 

στόχοι του νόμου και της ελληνικής κοινωνίας και να προστατευθεί πιο αποτελεσματικά το 

περιβάλλον. 
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1.7. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Η Πολιτική Προστασία ως έννοια συνδέεται με δράσεις που αποβλέπουν στην προστασία της ζωής 

και της περιουσίας των πολιτών, των υποδομών μιας χώρας καθώς και του φυσικού περιβάλλοντος 

από την εκδήλωση καταστροφών προερχομένων από φυσικούς ή ανθρωπογενείς παράγοντες 

(πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμοί, καύσωνες, κ.λπ.).  

Ο νέος Νόμος 4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, 

αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος 

εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις» 

ορίζει τα προβλεπόμενα για τη λειτουργία δομών πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο. 

Ως ολοκληρωμένος κύκλος Πολιτικής Προστασίας ορίζεται διεθνώς, ο κύκλος που περιλαμβάνει:  

• Την Πρόληψη (prevention)  

• Την Προετοιμασία (preparedness)  

• την Έγκαιρη Προειδοποίηση (early warning)  

• την Άμεση Επέμβαση (rapid response)  

• τη Διαχείριση των Συνεπειών (consequences management)  

• την Αποκατάσταση (rehabilitation).  

Η συνεχής αύξηση του αριθμού και της έντασης των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών και 

οι οικονομικές τους επιπτώσεις επιβάλλει τη συστηματική δράση σε τοπικό επίπεδο για την 

ενίσχυση της ετοιμότητας και της ικανότητας αντίδρασης.  

Η τάση αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην κλιματική αλλαγή, στη δημογραφική αύξηση σε 

συνδυασμό με την αυξανόμενη αστικοποίηση, καθώς και σε διάφορους άλλους παράγοντες, 

μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται η αυξημένη βιομηχανική δραστηριότητα και η 

υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Λόγω των παραγόντων αυτών, η συχνότητα και η ένταση των 

καταστροφών είναι πιθανό ότι θα εξακολουθήσουν να αυξάνονται. Μπροστά σε αυτή τη 

μεταβαλλόμενη πραγματικότητα, είναι επιτακτικά αναγκαίο για τον Δήμο να ενισχύσει την 

ικανότητά του να αντιμετωπίζει τις καταστροφές.  

Η αποτελεσματική εφαρμογή ορθολογικών πολιτικών για τη διαχείριση των καταστροφών 

επιτρέπει να μειωθούν τα θύματα και οι ζημίες. Δεδομένου ότι οι κίνδυνοι αυξάνονται και γίνονται 

συνεχώς περισσότερο αισθητοί, είναι σημαντικό να ενισχυθούν οι τοπικές, εθνικές και ευρωπαϊκές 
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πολιτικές για την αντιμετώπιση των απειλών αυτών. Για τον λόγο αυτόν, είναι σκόπιμο να 

επισημανθούν και να εφαρμοστούν οι τρόποι βελτίωσης του σημερινού συστήματος, ούτως ώστε 

να αντιμετωπιστούν καλύτερα οι μείζονες καταστροφές στο μέλλον.  

Η διασφάλιση της προστασίας και της ασφάλειας των πολιτών είναι το πρωταρχικό καθήκον κάθε 

κράτους και η ευθύνη για την πρόληψη, την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση των κρίσεων 

εναπόκειται κατά κύριο λόγο στις εθνικές κυβερνήσεις. 

 Ήδη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει έντονη πολιτική ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανάγκη 

ανάπτυξης και εφαρμογής ισχυρών πολιτικών διαχείρισης κινδύνων καταστροφών (ΔΚΚ) με στόχο 

την ανάπτυξη ανθεκτικότητας απέναντι στις καταστροφές και την άμβλυνση των σημαντικότερων 

επιπτώσεών τους τόσο εντός της Ένωσης όσο και στις εξωτερικές της δράσεις.  

 

1.7.1. O Θεσμοθετημένος Ρόλος των Δήμων στην Πολιτική Προστασία 

Ο θεσμοθετημένος ρόλος των Δήμων στην πολιτική προστασία προσδιορίζεται αφενός από τον 

Κώδικα Δήμων και αφετέρου από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο πολιτικής προστασίας. Σύμφωνα με το 

άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α ): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», στις 

αρμοδιότητες των Δήμων περιλαμβάνονται και αυτές του τομέα της πολιτικής προστασίας ιδίως 

δε:  

1. Ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, 

ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στα 

διοικητικά τους όρια.  

2.  Η διατύπωση εισήγησης για τον σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της περιοχής τους, στο 

πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού και η εφαρμογή των προγραμμάτων, μέτρων και 

δράσεων που αφορούν την περιοχή τους στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού 

σχεδιασμού.  

3.  Η διάθεση και ο συντονισμός δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την 

πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών της περιφέρειάς 

τους. Επιπρόσθετα, ένα σύνολο θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων των Δήμων άπτονται της 

πολιτικής προστασίας, αν και δεν αναφέρονται ρητά ως αρμοδιότητες πολιτικής προστασίας.  

Ο Δήμος έχει συστήσει Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας με τις αρμοδιότητες που  ορίζει η 

υφιστάμενη νομοθεσία.   
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Σε μια τοπική κοινωνία η εκπόνηση μιας τοπικής στρατηγικής στον τομέα της πολιτικής προστασίας 

συνιστά ένα ισχυρό εργαλείο για τον συντονισμό δεκάδων δράσεων που σχετίζονται με τη 

διαχείριση επικίνδυνων καταστάσεων και περιπτώσεων κρίσεων, ιδιαίτερα όταν απειλούνται 

σημαντικοί ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι.  

Περαιτέρω, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας του 

Δήμου θα συμβάλλει :  

➢ Στην εξασφάλιση εμπιστοσύνης και στην αίσθηση  καλύτερης προστασίας των ανθρώπων, 

του περιβάλλοντος, των περιουσιών και της πολιτιστικής κληρονομιάς, σε περίπτωση 

μεγάλων φυσικών, τεχνολογικών και ανθρωπογενών καταστροφών. 

➢ Στη διαδικασία απόρριψης του εφησυχασμού και στην ανάπτυξη μέτρων για την πρόληψη 

των καταστροφών. 

➢ Στην απόκτηση μεγαλύτερης επιχειρησιακής ικανότητας του Δήμου μέσα από τη βελτίωση 

της ετοιμότητάς του,  για την εκπόνηση μελετών και δράσεων που ως στόχο έχουν τη 

δυνατότητα ταχείας παρέμβασής του για  αποτελεσματική διαχείριση  καταστάσεων κρίσεων 

και καταστροφών καθώς και των κινδύνων που απορρέουν από αυτές. 

➢ Στην ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία μέσων υποστήριξης της πολιτικής προστασίας 

με χρήση Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). 

➢ Στην εξασφάλιση επαρκούς ετοιμότητας όλων των εμπλεκόμενων φορέων πολιτικής 

προστασίας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. 

 

1.8. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 

1.8.1. Δίκτυα Συγκοινωνιών - Μεταφορών 

 

Το σύνολο των μετακινήσεων στο Δήμο Δωρίδος γίνεται μέσω οδικού δικτύου. Η  σύνδεση γίνεται 

με δευτερεύον και τριτεύον οδικό δίκτυο και συμπληρώνεται με οδούς τοπικού ενδοδημοτικού ή 

διαδημοτικού χαρακτήρα. Παρόλο που το μεγαλύτερο μέρος αυτού είναι ασφαλτοστρωμένο, 

θεωρείται σχετικά ανεπαρκές (ποσοτικά και ποιοτικά), ιδιαίτερα για το ορεινό τμήμα του Δήμου, 

όπου το δίκτυο είναι παλαιού σχεδιασμού και η σύνδεση μεταξύ δημοτικών ενοτήτων και τοπικών 
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κοινοτήτων είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα. Πολλοί δασικοί δρόμοι στο Δήμο συνεισφέρουν στη 

σύνδεση των δημοτικών ενοτήτων και των τοπικών κοινοτήτων,    

διευκολύνοντας κατά μια έννοια την πρόσβαση, αλλά προσφέροντας παράλληλα και πανέμορφες 

διαδρομές προς τα ενδότερα ορεινά, αλλά και πεδινά και παραλιακά τμήματα της περιοχής. 

Βασικοί οδικοί άξονες που διέρχονται του Δήμου είναι οι δυο εθνικοί άξονες  Παλαιά Ε.Ο. 

Ναυπάκτου – Λιδορικίου και Ε.Ο. Ναυπάκτου - Ιτέας. Σημαντικοί επαρχιακοί οδοί πουενώνουν τον 

Δήμο είτε εσωτερικά είτε με γειτονικούς Δήμους – Περιφέρειες είναι το Πρωτεύων Επαρχιακό 

Οδικό δίκτυο, όπως κατατάσσεται σύμφωνα με το ΦΕΚ 293Β/17-4-1995 και αποτελείται από τους 

ακόλουθους  δρόμους:  

 

• Τον Επαρχιακό Δρόμο με αριθ. 3 στα τμήματά του: «Ερατεινή – Παραλία Τολοφώνας» , 

«Σπηλιά – Χάνια – Γλυφάδα – Παραλία Σεργούλας», «Παραλία Μαραθιά» και «Μοναστηράκι 

– Μανάγουλη – Μαλάματα (συν. Με Εθν. Οδό Ναυπάκτου – Λιδωρικίου)» 

  

• Τον Επαρχιακό Δρόμο με αριθ. 5: «Σπερνόρεμα (από Εθν. Οδό Άμφισσας – Μπράλλου) – 

Καλοσκοπή – Πυρά – Μαυρολιθάρι – Καστριώτισσα – Αθ. Διάκος – Κάτω Μουσουνίτσα - 

Λευκαδίτι - Λιδωρίκι»  

 

• Τον Επαρχιακό Δρόμο με αριθ. 7: Ανάμεσα ( από Έθν. Οδό Άμφισσας – Λιδωρικίου) – 

Ερατεινή  

 

• Τον Επαρχιακό Δρόμο με αριθ. 8: « Κόκκινος (από Εθν. Οδό Άμφισσας –Ναυπάκτου) – 

Πενταγιοί – Αρτοτίνα – προς Γραμμένη (όρια Νομού)»  

 

• Τον Επαρχιακό Δρόμο με αριθ. 9: « Γαλαξείδι – Πέντε όρια Καρύδι ( συν. με Εθν. Οδό 

Άμφισσας – Ναυπάκτου)»  

 

• Τον Επαρχιακό Δρόμο με αριθ. 10: «Λιδωρίκι – Δάφνος – Υψηλό Χωριό προς Αρτοτίνα 

(συν. με Επαρχ. Οδό 8)»  

 

• Τον Επαρχιακό Δρόμο με αριθ. 11: «Ανάμεσα ( από Εθν. Οδό Άμφισσας – Λιδωρικίου) – 

Αμυγδαλιά – Σώταινα – Μηλιά – Στύλια – Περιθιώτισσα – Ποτιδάνεια - Παλαιοξάρι – Τείχιο 
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 (συν. με Εθν. Οδό Άμφισσας - Ναυπάκτου)»  

 

• Τον Επαρχιακό Δρόμο με αριθ. 13: «Κροκύλι ( από Εθν. Οδό Λιδωρικίου – Ναυπάκτου) – 

Κουπακί – Ζοριάνοι – Αλεποχώρι»  

 

• Τον Επαρχιακό Δρόμο με αριθ. 14: Τρίκορφο – Ευπάλιο ( συν. με Εθν. Οδό Λιδωρικίου – 

Ναυπάκτου)»  

 

• Τον Επαρχιακό Δρόμο με αριθ. 17: « Παραλία Σεργούλας - Σεργούλα»  

 

• Τον Επαρχιακό Δρόμο με αριθ. 18 στο τμήμα του: «Καστράκι (από Εθν. Οδό Λιδωρικίου – 

Ναυπάκτου) – Ευπάλιο - Κλήμα» 

 

Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί πως η εικόνα στον τομέα των μεταφορών για τη θερινή περίοδο 

του έτους 2020 ήταν αρκετά διαφοροποιημένη με πολύ λιγότερα προβλήματα σε σχέση με τα 

προηγούμενα έτη καθώς ήταν γενικά σημαντικά μειωμένη η τουριστική κίνηση (συνολικός 

αριθμός επισκεπτών), λόγω της πανδημίας COVID19. 

 

 

1.8.2. Λιμενικές Υποδομές  

Παρόλο που ο Δήμος έχει εκτεταμένο θαλάσσιο μέτωπο στον Κορινθιακό Κόλπο κλειστή 

θάλασσα) δεν έχει μεγάλες ανάγκες διαπόρθμευσης. 

 Έτσι, το μοναδικό θαλάσσιο δίκτυο συγκοινωνιών που υπάρχει είναι η πορθμειακή γραμμή 

που συνδέει τον Άγιο Νικόλαο με το Αίγιο και ενώνει τη Στερεά Ελλάδα με την  

Πελοπόννησο, η οποία δεν λειτουργεί σήμερα. Επίσης, πρέπει να αναφερθεί και η  

σύνδεση της Γλυφάδας με το νησί Τροιζόνια με θαλάσσιο ταξί.  

Σιδηροδρομικό δίκτυο και εναέρια μέσα μεταφοράς δεν χρησιμοποιούνται. 
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1.8.3. Χερσαίες Συγκοινωνίες - Μεταφορές 

Η συγκοινωνιακή σύνδεση στο Δήμο Δωρίδος καλύπτεται από δρομολόγια του ΚΤΕΛ 

ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΑΕ. Λόγω του μικρού σχετικά πληθυσμού που εξυπηρετεί το ΚΤΕΛ δεν έχουν 

προγραμματιστεί πυκνά δρομολόγια και οι περισσότερες τοπικές κοινότητες δεν 

εξυπηρετούνται με καθημερινά δρομολόγια. Σε καθημερινή βάση υπάρχει σύνδεση από 

Ναύπακτο με:  

•  Ιτέα– Άμφισσα – Δελφούς  

• Ευπάλιο – Καγκέλες 

•  Μαλάματα – Μανάγουλη – Μοναστηράκι  

 

Επίσης, σε καθημερινή βάση υπάρχει δρομολόγιο από Άμφισσα για Λιδωρίκι.  

 

1.9. ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

Ο Δήμος Δωρίδος για την κάλυψη των ηλεκτρικών αναγκών του εξυπηρετείται από το Δίκτυο 

της ΔΕΗ που είναι εγκατεστημένο στην ελληνική επικράτεια, το οποίο αποτελείται από 

γραμμές μέσης και χαμηλής τάσης και εγκαταστάσεις διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς 

και από γραμμές και εγκαταστάσεις υψηλής τάσης. Το σημερινό ενεργειακό μοντέλο για την 

παραγωγή, μεταφορά και διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας έχει οδηγήσει στην ανεξέλεγκτη 

κατανάλωσή της, στην ταχεία εξάντληση των ενεργειακών πόρων λόγω του τρόπου 

εκμετάλλευσής τους και στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Γεγονός που με τη σειρά του 

γεννά την επιτακτική ανάγκη για εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος, 

όχι μόνο σε εθνικό και τοπικό επίπεδο αλλά και σε ατομικό. Σε αυτό τοπλαίσιο, η εξέλιξη της 

τεχνολογίας, σε συνδυασμό με τη ραγδαία αύξηση των τιμών των συμβατικών καυσίμων, 

καθιστούν τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και την εφαρμογή των συστημάτων 

Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ) ως βιώσιμες λύσεις, που συνεισφέρουν 

στην εξοικονόμηση πρωτογενούς καυσίμου, ιδιαίτερα σημαντικό στην εποχή των πανάκριβων 

και εισαγόμενων στη χώρα μας ορυκτών καυσίμων, στον περιορισμό εκπομπών αερίων που 

ευθύνονται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου και στην επίτευξη των στόχων της Σύμβασης 

Πλαίσιο για την Κλιματική Αλλαγή. Σύμφωνα με τον ορισμό της ΟΔΗΓΙΑΣ 2001/77/ΕΚ του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2001, Ανανεώσιμες 

Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) νοούνται οι μη ορυκτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή η 

αιολική, η ηλιακή και η γεωθερμική ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η 

υδραυλική ενέργεια, τα αέρια τα εκλυόμενα από χώρους υγειονομικής ταφής, από 

εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και τα βιοαέρια. Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

έχουν τρεις διαφορετικές εφαρμογές: παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανση και ψύξη, 

βιοκαύσιμα για τις μεταφορές. Βέβαια η σημαντικότερη ανανεώσιμη μορφή ενέργειας για τη 

χώρα μας δεν είναι άλλη από την ηλιακή με υποτομείς τα ενεργητικά ηλιακά συστήματα, τα 

παθητικά ηλιακά συστήματα και τη φωτοβολταϊκή μετατροπή, καθώς η χώρα μας έχει έναν 

από τους μεγαλύτερους δείκτες ηλιοφάνειας παγκοσμίως τον οποίο και μπορεί να 

εκμεταλλευθεί για την παραγωγή αυτής. Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ) 

ορίζεται ως η ταυτόχρονη παραγωγή χρήσιμης θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας ή/και 

μηχανικής ενέργειας από την ίδια αρχική ενέργεια στο πλαίσιο μίας διαδικασίας. Ως πηγή 

ενέργειας σε μονάδες ΣΗΘ μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε καύσιμο (συμβατικό ή 

ανανεώσιμο). Τα καύσιμα τα οποία σήμερα κυριαρχούν για οικονομικούς αλλά και 

περιβαλλοντικούς λόγους είναι το Φυσικό Αέριο, το Βιοαέριο και η Βιομάζα. Η Συμπαραγωγή 

Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ) είναι, αποδεδειγμένα, μια εφαρμογή τεχνολογιών για την 

κάλυψη των αναγκών θέρμανσης ή/και ψύξης, καθώς και για μηχανική ή/και ηλεκτρική 

ενέργεια των τελικών καταναλωτών, που συνεισφέρει στην εξοικονόμηση πρωτογενούς 

καυσίμου, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Λόγω των πρόσφατων τεχνολογικών εξελίξεων, έχουν 

αναπτυχθεί νέες διατάξεις των συστημάτων ΣΗΘ που τα καθιστούν οικονομικά συμφέροντα σε 

ένα ευρύτερο φάσμα εφαρμογών. 

Αναφορικά με την θερμική επεξεργασία των απορριμμάτων, προβλέπεται η χρήση ως 

«πρώτης ύλης» των αστικών αποβλήτων που θα απομένουν μετά την ανάκτηση και την 

κομποστοποίηση. 

 

1.9.1. Δημοτικός Φωτισμός 

Σήμερα προσδοκούμε από τον δημοτικό φωτισμό πολύ περισσότερα από το να μας παρέχει απλά 

τη δυνατότητα να βλέπουμε την νύχτα. Ο φωτισμός δρόμων και κοινοχρήστων χώρων έχει γίνει ένα 

απαραίτητο εργαλείο για την ασφάλεια κινήσεως πεζών και οχημάτων έναντι ατυχημάτων και 

διαμονής σε αυτούς, για τον περιορισμό της εγκληματικότητας αλλά και για το μειωμένο κόστος 

της ενεργειακής τους κατανάλωσης. Επίσης, με βάση την πολύ πρόσφατη Πράσινη Βίβλο: «Φως 
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στο μέλλον, Επιτάχυνση της εξάπλωσης των καινοτόμων τεχνολογιών φωτισμού, COM (2011) 889», 

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή : 

➢ Αναγνωρίζει τη μεγάλη σπατάλη ενέργειας που γίνεται σε επίπεδο ΕΕ στον φωτισμό, που 

ανέρχεται στο 14% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας της ΕΕ.  

➢ Προτείνει τη δημιουργία διαφόρων πρωτοβουλιών για ανάπτυξη πολιτικής για το θέμα του 

φωτισμού, για αύξηση της ενεργειακής απόδοσης στον οδικό φωτισμό.  

Πολλές πόλεις σε όλον τον κόσμο αντικαθιστούν τις παλιές μη-αποδοτικές, χαμηλής ποιότητας και 

περιβαλλοντικά βλαβερές εγκαταστάσεις φωτισμού με νέες, πιο αποδοτικές και καλύτερης 

ποιότητας, που σέβονται τον χρήστη και το περιβάλλον. 

 Στόχος του Δήμου μας είναι η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων μέσα από μία σειρά 

δράσεων φιλικών προς το περιβάλλον που προάγουν την εξορθολογίκευση και κατά συνέπεια την 

εξοικονόμηση της κατανάλωσης ενέργειας σε τομείς που υπάγονται άμεσα στην δικαιοδοσία του 

Δήμου. Ο τομέας του δημοτικού φωτισμού θεωρείται ένας τομέας με πολύ σημαντικές 

δυνατότητες βελτίωσης στην ενεργειακή του απόδοση. Κατά συνέπεια, η υλοποίηση δυναμικών 

δράσεων στον τομέα του οδικού φωτισμού, η οποία:  

➢ μειώνει το κόστος ηλεκτρισμού,  

➢ συνάδει με τις κυκλοφοριακές και της ασφάλειας των πεζών προδιαγραφές,  

➢ είναι επαρκής ώστε να αποθαρρύνει τη βία, τους βανδαλισμούς και την εγκληματικότητα,  

➢ ελαχιστοποιεί τη φωτορύπανση,  

➢ υποστηρίζει οικονομική ανάπτυξη και τέλος,  

➢ βελτιώνει την αισθητική του περιβάλλοντος χώρου,  

➢ θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης και στην 

βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων.  

Η υλοποίηση δράσεων όπως η χρήση λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων χαμηλής ενεργειακής 

κατανάλωσης, η εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος τηλεδιαχείρισης του δημοτικού φωτισμού, 

κ.ά., καθίσταται στρατηγικής σημασίας για τον ενεργειακό σχεδιασμό του Δήμου.  

Ο δήμος Δωρίδος έχει προχωρήσει στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 

ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED & ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ». 
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Στόχος του Δήμου είναι η συμμετοχή του Δήμου Δωρίδος στο πρόγραμμα «Βελτίωση της 

ενεργειακής αποδοτικότητας σε δημοτικές εγκαταστάσεις οδοφωτισμού» που χρηματοδοτεί 

το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Απώτερος σκοπός της ενεργειακής αναβάθμισης του 

δημοτικού οδοφωτισμού είναι η εξοικονόμηση πόρων, η μείωση των δαπανών λειτουργίας 

και συντήρησης, η βελτίωση της ποιότητας φωτισμού και η μείωση του περιβαλλοντικού 

αποτυπώματος του Δικαιούχου. 

Ο τομέας του οδοφωτισμού στους ΟΤΑ είναι ο δεύτερος κατά σειρά μετά τα αντλιοστάσια 

μεγαλύτερος καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας των ΟΤΑ. Το μεγαλύτερο μέρος του δικτύου 

ηλεκτροφωτισμού των ΟΤΑ περιλαμβάνει φωτιστικά σώματα και λαμπτήρες, εκ των οποίων, 

τα περισσότερα είναι παλιάς τεχνολογίας με σημαντικά μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας 

σε σχέση με τους σύγχρονους. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την ύπαρξη και εδραίωση 

στην αγορά νέων τεχνολογιών φωτισμού, επιτρέπει την αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών 

σωμάτων και λαμπτήρων με νέα, οδηγώντας στην επίτευξη σημαντικού δυναμικού 

εξοικονόμησης ενέργειας στον τομέα του οδοφωτισμού. 

Σκοπός της Προμήθειας 

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών φωτισμού που παρέχει ο ΔήμοςΔωρίδος στους δημότες του, 

επιδιώκεται η ανάπτυξη σύγχρονων συστημάτων αστικού φωτισμού με στόχο την μέγιστη 

γεωγραφική κάλυψη και την βέλτιστη ποιότητα του φωτισμού.  

Ειδικότερα προωθείται η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνικών δυνατοτήτων, η βελτίωση της 

αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της υπάρχουσας υποδομής και εν τέλει η 

αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες.  

Η βελτίωση της εξυπηρέτησης των δημοτών (καθώς και των επιχειρήσεων) είναι ένας από 

τους σημαντικότερους στόχους της προσπάθειας εκσυγχρονισμού του Δήμου. 

Η προμήθεια συμβάλλει στην αξιοποίηση της νέας πράσινης τεχνολογίας για την υποστήριξη 

του Δήμου, στην αναβάθμιση της λειτουργίας του Δικτύου Αστικού Φωτισμού μέσα από τη 

δημιουργία ενός κρίσιμου πυρήνα υποδομών και εφαρμογών αστικού φωτισμού. 

Κύριο αντικείμενο του παρόντος έργου αποτελεί η υλοποίηση των απαραίτητων 

βελτιστοποιήσεων, αναβαθμίσεων, προσαρμογών-επεκτάσεων στο υφιστάμενο δίκτυο 

αστικού φωτισμού του Δήμου και η λειτουργία αυτού, με σκοπό την πλήρη γεωγραφική 

κάλυψη του Δήμου, την αναβάθμιση της παρεχόμενης προς τους δημότες υπηρεσίας 

φωτισμού και την εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. 
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Η επιλογή της τεχνολογίας LED έγινε επειδή αφενός προσφέρει εξαιρετική ποιότητα 

φωτισμού με μεγάλες δυνατότητες κατευθυντικότητας και ομοιομορφίας, και αφετέρου 

επειδή παρέχει μεγάλης κλίμακας εξοικονόμηση ενέργειας, αφού μπορούν να καλύπτονται οι 

απαιτήσεις του για την ασφάλεια οχημάτων και πεζών με φωτιστικά πολύ μικρότερης 

ενεργειακής κατανάλωσης. 

Η προτεινόμενη παρέμβαση θα εξασφαλίσει την αναβάθμιση του φωτισμού με ομοιογένεια 

στις φωτιστικές συνθήκες της πόλης και εναρμόνιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και 

κανονισμούς.  

 

1.10. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

Η κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του Δήμου γίνεται από παρόχους τηλεφωνίας που 

προσφέρουν ένα μεγάλο φάσμα τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών και υπηρεσιών (σταθερή και 

κινητή τηλεφωνία, internet, κ.α.).  

Η αλματώδης ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών και η διάδοση της χρήσης κινητής τηλεφωνίας έχει 

ως συνέπεια την εγκατάσταση μεγάλου αριθμού σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας (κεραιών) σε 

όλες της περιοχές της Ελλάδας.  

 

ΥΠΟΔΟΜΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (WiFi) ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας και των ασύρματων τεχνολογιών αποτελούν 

βασικό άξονα, ο οποίος συμβάλλει στην εξυπηρέτηση και την καλύτερη επαφή του πολίτη με το 

διαδίκτυο και τις υπηρεσίες που αυτό μπορεί να προσφέρει.  

Ο Δήμος Δωρίδος ενισχύοντας την προσπάθεια για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας, παρέχει 

δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω του προγράμματος wifi4euγια τους κατοίκους 

και τους επισκέπτες του Δήμου σε ορισμένες περιοχές του. 
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1.11. ΠΑΙΔΕΙΑ 

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα διαρθρώνεται στις εξής βαθμίδες : την Προσχολική Αγωγή, την 

Πρωτοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η εκπαίδευση είναι 

συνταγματικά κατοχυρωμένη ως ευθύνη της Πολιτείας και παρέχεται δωρεάν από τα δημόσια 

εκπαιδευτικά ιδρύματα σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης.  

Σκοπός της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι να συμβάλει στην ολόπλευρη, 

αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών, 

ώστε, ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε 

ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά. Ειδικότερα υποβοηθεί τους μαθητές:  

➢ Να γίνονται ελεύθεροι, υπεύθυνοι, δημοκρατικοί πολίτες να υπερασπίζονται την εθνική 

ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα της χώρας και τη δημοκρατία, να εμπνέονται από 

αγάπη προς τον άνθρωπο, τη ζωή και τη φύση και να διακατέχονται από πίστη προς την 

πατρίδα και τα γνήσια στοιχεία της ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης. Η ελευθερία της 

θρησκευτικής τους συνείδησης είναι απαραβίαστη. Να καλλιεργούν και να αναπτύσσουν 

αρμονικά το πνεύμα και το σώμα τους, τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητές τους.  

➢ Να αποκτούν, μέσα από τη σχολική τους αγωγή, κοινωνική ταυτότητα και συνείδηση, να 

αντιλαμβάνονται και να συνειδητοποιούν την κοινωνική αξία και ισοτιμία της πνευματικής 

και της χειρωνακτικής εργασίας. Να ενημερώνονται και να ασκούνται πάνω στη σωστή και 

ωφέλιμη για το ανθρώπινο γένος χρήση και αξιοποίηση των αγαθών του σύγχρονου 

πολιτισμού, καθώς και των αξιών της λαϊκής μας παράδοσης.  

➢ Να αναπτύσσουν δημιουργική και κριτική σκέψη και αντίληψη συλλογικής προσπάθειας και 

συνεργασίας, ώστε να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και με την υπεύθυνη συμμετοχή τους 

να συντελούν αποφασιστικά στην πρόοδο του κοινωνικού συνόλου και στην ανάπτυξη της 

πατρίδας μας.  

➢ Να κατανοούν τη σημασία της τέχνης, της επιστήμης και της τεχνολογίας, να σέβονται τις 

ανθρώπινες αξίες και να διαφυλάσσουν και προάγουν τον πολιτισμό.  

➢ Να αναπτύσσουν πνεύμα φιλίας και συνεργασίας με όλους τους λαούς της γης, 

προσβλέποντας σε έναν κόσμο καλύτερο, δίκαιο και ειρηνικό.  
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Βασική προϋπόθεση για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του εκπαιδευτικού 

συστήματος, είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή δράσεων και προγραμμάτων, με γνώμονα την 

κοινωνική συνοχή και με στόχο :  

➢ τη βελτίωση της ποιότητας των διαθέσιμων εκπαιδευτικών υποδομών και τον 

εκσυγχρονισμό αυτών,  

➢ τη συμπλήρωση των εκπαιδευτικών υποδομών με νέες,  

➢ τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης,  

➢ την καταπολέμηση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου,  

➢ τη σύνδεση της εκπαίδευσης/κατάρτισης και της διά βίου μάθησης με την αγορά εργασίας.  

Ο Δήμος διαθέτει σχολικές μονάδες προσχολικής αγωγής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. 

Με ετήσιες παρεμβάσεις, αντιμετωπίζονται τα καθημερινά προβλήματα που αφορούν την 

εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.  

 

1.11.1 Προσχολική Αγωγή 

Οι Βρεφονηπιακοί–Παιδικοί Σταθμοί είναι χώροι αγωγής και ασφαλούς διαμονής για παιδιά 

προσχολικής ηλικίας και λειτουργούν στο πλαίσιο άσκησης της κοινωνικής πολιτικής, για τη 

συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και για τη διευκόλυνση των 

ασθενέστερων οικονομικά οικογενειών. 

Ο Δήμος Δωρίδος, στην προσπάθειά του να επιτελέσει όσο αρτιότερα γίνεται το κοινωνικό 

του έργο και έχοντας βαθιά επίγνωση ότι τα πρώτα χρόνια της ζωής του ανθρώπου είναι 

πολύ σημαντικά για να ενσωματωθεί το άτομο ομαλά στο κοινωνικό σύνολο, έχει 

αγκαλιάσει με ιδιαίτερη αγάπη τον θεσμό της προσχολικής αγωγής. Μέσα από τους 

Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς-Παιδικούς Σταθμούς παρέχεται στα παιδιά ιατρική, πνευματική, 

συναισθηματική και ψυχολογική στήριξη, μουσικοκινητική αγωγή, με προγράμματα 

γυμναστικής, αλλά και ποιοτικής διατροφής. 
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1.11.2 Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

Η Πρωτοβάθμια εκπαίδευση αποτελείται από την προσχολική και τη δημοτική εκπαίδευση. 

Στην περιοχή του Δήμου Δωρίδος λειτουργούν οι ακόλουθες σχολικές μονάδες: 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΓΛΥΦΑΔΑΣ 

ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ 

ΕΥΠΑΛΙΟΥ 

ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ 

ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ 

ΜΑΡΑΘΙΑ 

 

 

1.11.3 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

Η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση παρέχεται σε δύο κύκλους. Ο πρώτος κύκλος καλύπτεται από τα 

γυμνάσια, ενώ ο δεύτερος κύκλος από τα λύκεια και τις τεχνικές – επαγγελματικές σχολές. Ο 

Δήμος διαθέτει δομές και για τους δύο κύκλους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

 

ΓΥΜΝΑΣΙΑ 

ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ 

ΕΥΠΑΛΙΟΥ 

ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ 

 

 

 

ΛΥΚΕΙΑ 

ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ 

ΕΥΠΑΛΙΟΥ 

ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ –ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 
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1.12 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ 

Τα τελευταία έτη, η υιοθέτηση εξαιρετικά εμπροσθοβαρών προγραμμάτων λιτότητας, οδήγησε σε 

βαθιά ύφεση την οικονομία της χώρας μας με δραματικές κοινωνικές επιπτώσεις. Όλοι οι 

κοινωνικοί δείκτες και κυρίως η φτώχεια και η ανεργία επιδεινώθηκαν δραματικά.  

Επίσης, η μείωση των αποδοχών και των εισοδημάτων έχει αυξήσει τον αριθμό των φτωχών 

εργαζομένων, τη στιγμή που η χώρα μας παρουσιάζει την μεγαλύτερη μείωση κοινωνικών 

δαπανών στην Ευρωζώνη.  

Η αξίωση στη διασφάλιση ενός minimum, επιπέδου διαβίωσης στηρίζεται στην κοινωνική αρχή και 

κατοχυρώνεται στο άρθρο 21 του Συντάγματος. Το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, μέσω ενός 

σύνθετου πλέγματος υπηρεσιών, επιδομάτων και παροχών σε είδος, αποσκοπεί τόσο στη 

διασφάλιση των βασικών αναγκών διαβίωσης, όσο και στην κοινωνική ενσωμάτωση των 

αποκλεισμένων ατόμων.  

Η ανάθεση στην πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση της κάλυψης των άμεσων κοινωνικών 

αναγκών, κατ’ εξοχήν των συνδεομένων με τα σύνθετα φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού, 

εξασφαλίζει, χάρη στην εγγύτητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τους πολίτες της, ένα στοιχείο 

γεφύρωσης του χάσματος επιρροής μεταξύ κοινωνικών υπηρεσιών και πολίτη, αλλά και ενίσχυσης 

της αντικειμενικότητας ως προς τη διάγνωση πραγματικών κοινωνικών αναγκών.  

Ο Δήμος, ως φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης, στα όρια των αρμοδιοτήτων του, καλείται να 

αναλάβει πρωτοβουλίες ενίσχυσης των πολιτών και της τοπικής του κοινωνίας με τον σχεδιασμό 

και υλοποίηση πολιτικών που θα στοχεύουν στο συντονισμό των υφιστάμενων και στον σχεδιασμό 

και υλοποίηση νέων προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα που θα ανταποκρίνονται στα αιτήματα 

των ευπαθών κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού και στη δυναμική τους επανένταξη στην 

οικονομική και κοινωνική ζωή συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη και αναβάθμιση της 

ποιότητας ζωής τους.  

Μέσα στο πλαίσιο αυτό, γίνεται προσπάθεια να στηριχτεί η κοινωνική ομάδα αυτή που 

δοκιμάζεται σκληρά μέσω ανάπτυξης πολιτικών με στόχους :  

➢ την αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών φροντίδας,  

➢ την πρόληψη και την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού σε τοπικό επίπεδο,  

➢ την διασφάλιση ενός ικανοποιητικού επιπέδου διαβίωσης,  
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➢ την ενίσχυση των πολιτικών στήριξης του θεσμού της οικογένειας.  

Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά και 

επιτυγχάνονται με τη συνεχή συνεργασία πολιτών – κατοίκων και του Δήμου.  

Το καθαρό περιβάλλον εμπίπτει άμεσα στις αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης που έχει την 

ευθύνη για τη δημόσια υγεία, τη θέσπιση σχετικών κανόνων και τη διαχείριση των μέσων 

καθαριότητας με στόχο μια καθαρή πόλη, ένα όμορφο και υγιές περιβάλλον και μια ικανοποιητική 

ποιότητα ζωής.  

Ο Δήμος Δωρίδος, ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, 

μεριμνά για να παραμείνουν σε υψηλό επίπεδο οι υπηρεσίες καθαριότητας με ενίσχυση του 

μηχανολογικού εξοπλισμού, ανανέωση του στόλου δημοτικών οχημάτων με νέα μειωμένης 

κατανάλωσης και εκπομπής ρύπων, διεύρυνση των προγραμμάτων αποκομιδής, προγράμματα 

ανακύκλωσης, αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων, καθαρισμό οικοπέδων, καθαρισμό λαϊκών 

αγορών, αποκομιδή χόρτων - κλαδιών και καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων. 

Σήμερα, ο Δήμος διαθέτει έναν αξιόπιστο εξοπλισμό ικανό να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των 

πολιτών του. 

 

1.12.1. Δομές Υγείας 

Στον Δήμο Δωρίδος λειτουργούν οι εξής δομές υγείας: 

Α/Α Δομές Υγείας Δήμου Δωρίδος 

Τηλέφωνα 

επικοινωνίας  

1 Κέντρο Υγείας Λιδωρικίου 2266350000 

2 Περιφερειακό Ιατρείο Ευπαλίου 2634051229 

3 Περιφερειακό Ιατρείο Ερατεινής 2266031216 

4 Περιφερειακό Ιατρείο Κροκυλείου 2266041233 

5 Περιφερειακό Ιατρείο Πενταγιών 2266052956 

6 Περιφερειακό Ιατρείο Αρτοτίνας 2266051820 
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1.12.2. Ψυχοκοινωνική υποστήριξη κατοίκων 

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου έχει θέσει ως στόχο να στελεχωθεί με επιστημονικό προσωπικό 

προκειμένου να ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά στα αιτήματα των πολιτών και να 

παρέχει ψυχολογική στήριξη σε άτομα / οικογένειες που αντιμετωπίζουν:  

➢ συναισθηματικές δυσκολίες,  

➢ προβλήματα συμπεριφοράς και επικοινωνίας,  

➢ κρίση μέσα στην οικογένεια,  

➢ τραυματικά γεγονότα ζωής (πένθος, διαζύγιο, βία κ.α.).  

 

 

1.12.3. Βοήθεια στο σπίτι 

Στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας του Δήμου Δωρίδος για την ενίσχυση του δικτύου 

κοινωνικής μέριμνας, Το τμήμα Περιβάλλοντος, Τοπικής Ανάπτυξης και Κοινωνικής μέριμνας, 

καθώς και το αρμόδιο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου, έχει θέσει σε εφαρμογή, εδώ και αρκετά χρόνια, το 

πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας "Βοήθεια στο σπίτι". Προτεραιότητα του προγράμματος 

αποτελεί η παροχή οργανωμένης και συστηματικής Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας σε 

άτομα που βιώνουν απομόνωση και αποκλεισμό, αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης, η 

οικογένεια υφίσταται υπερβολική επιβάρυνση ή προκαλείται κρίση μεταξύ των μελών της. 

Πιο συγκεκριμένα αφορά: 

 

• Άτομα μοναχικά με προβλήματα υγείας, τα οποία τα καθιστούν ανίκανα να 

αντιμετωπίσουν τις καθημερινές βασικές τους ανάγκες. 

• Άτομα που μπορεί να συνυπάρχουν με την οικογένειά τους και λόγω των επιπρόσθετων 

ιατρικών και κοινωνικών προβλημάτων που την επιβαρύνουν, κινδυνεύουν από 

ιδρυματικό εγκλεισμό και επιδείνωση της ποιότητας της ζωήςτους. 

• Άτομα που δεν μπορούν να βοηθηθούν από τα λοιπά μέλη της οικογένειάς τους γιατί 

αυτά αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας. 

• Άτομα που δεν έχουν επαρκείς οικονομικούς πόρους. 

 

Μέσα από το πρόγραμμα παρέχονται υπηρεσίες όπως: οικογενειακή και οικιακή βοηθητική 

φροντίδα, συμβουλευτική υγείας, πρωτοβάθμια νοσηλευτική φροντίδα, φροντίδα ατομικής 
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υγιεινής. Το πρόγραμμα αναπτύσεται σε όλο τον Δήμο και στελεχώνεται από έμπειρο και 

καταρτισμένο προσωπικό, το οποίο μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες του κατ'οίκον ανάλογα με 

τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε εξυπηρετούμενου δημότη. 

 

1.12.4.  Κέντρο Κοινότητας 

Το Κέντρο Κοινότητας, που στελεχώνεται από δύο Κοινωνικούς Λειτουργούς και μία ψυχολόγο 

καλύπτει τρεις βασικούς άξονες: 

 

• Υποδοχή-Ενημέρωση-Υποστήριξη των πολιτών. 

• Συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και δομές. 

• Παροχή υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και 

διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων. 

 

Με τη λειτουργία του Κέντρου επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για 

την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα 

και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης. Προωθείται η διασύνδεση των 

πολιτών με δημοτικές, τοπικές και κεντρικές υπηρεσίες που συμβάλλουν στην κοινωνική 

προστασία, την κοινωνική ένταξη και την προώθηση στην απασχόληση των ωφελούμενων. 

Τα Κέντρα Κοινότητας αποτελούν το βασικό «πυρήνα» διευρυμένων υπηρεσιών τύπου 

“OneStopShοp”, με εξατομικευμένη ολιστική προσέγγιση, τα οποία, υποστηρίζοντας ή 

συνεργώντας με τη Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών του κάθε Ο.Τ.Α., αποτελούν μία δράση 

«ομπρέλα» παρέχοντας υπηρεσίες, οι οποίες ενισχύουν τις πολιτικές που ήδη υλοποιούνται ή 

προγραμματίζονται, όπως η καθολική εφαρμογή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, το 

πρόγραμμα του ΤΕΒΑ, οι ρυθμίσεις του Ν.4320/2015 για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής 

κρίσης, η εφαρμογή ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ, τη Γ.Γ. 

Διά Βίου Μάθησης κ.ά. Η παρακολούθηση της λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας γίνεται σε 

εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με τη δημιουργία Ενιαίου Πληροφοριακού 

Συστήματος και την καθιέρωση συστήματος δεικτών. 

Στόχος του Κέντρου είναι η παροχή ενός φάσματος κοινωνικών και άλλων υπηρεσιών ώστε να 

αποφευχθεί η διασπορά των πόρων και να επιτευχθεί η ολιστική παρέμβαση σε πολλές ομάδες 

πληθυσμού. 
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1.13 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

Οι τομείς του «Πολιτισμού» και του «Αθλητισμού» με την δυναμική που διαθέτουν, τον 

πολυδιάστατο ρόλο τους και την επιρροή που ασκούν, αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες 

κοινωνικής συνοχής. Μέσα σε ένα ρευστό περιβάλλον με συχνές αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο, 

μείωση επιχορηγήσεων και πόρων προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο Δήμος καλείται να 

ανταποκριθεί στις δύσκολες αυτές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και, περισσότερο από ποτέ, να 

συνεχίσει να βελτιώνει και να ενισχύει δράσεις και υποδομές πολιτιστικού και αθλητικού 

χαρακτήρα, που θα συμβάλλουν στην βελτίωση ζωής των πολιτών του.  

 

1.13.1 Πολιτισμός 

Ο ρόλος των πολιτιστικών δραστηριοτήτων είναι κρίσιμος για την ανάπτυξη και προαγωγή του 

πολιτισμού και των τεχνών, καθώς συντελούν στην ανάπτυξη διανοητικών διεργασιών του 

πολιτισμού και στην οργανωμένη επικοινωνία του κοινού µε τα πολιτιστικά δρώμενα, στη λαϊκή 

συμμετοχή σε πολιτιστικά γεγονότα, με συνέπεια τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και 

τη σύσφιξη των σχέσεων σε επίπεδο πολιτιστικών και εθνικοτοπικών συλλόγων τόσο στην Ελλάδα 

όσο και στο εξωτερικό, καθώς και στην τόνωση της αυτοπεποίθησης της κοινότητας και της 

αίσθησης ξενοιασιάς.  

Στη Δωρίδα δραστηριοποιούνται πάρα πολλοί φορείς με στόχο την ανάδειξης της πολιτιστικής 

ταυτότητας του τόπου, οι οποίοι είναι : 

ΤΟΠΙΚΟ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΔΡΑΣ 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ SOCIAL 

ΑΛΠΟΧΩΡΙ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΑΛΠΟΧΩΡΙΤΩΝ 
ΔΩΡΙΔΑΣ “Η 
ΠΡΟΟΔΟΣ” 

ΠΑΜΙΣΣΟΥ 
23 
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ
ΟΣ,ΑΤΤΙΚΗ 
Τ.K.17343 

alpoxori.gr FB:Αλποχώρι Φωκίδος 

ΑΡΤΟΤΙΝΑ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΑΡΤΟΤΙΝΩΝ “Ο 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΔΙΑΚΟΣ” 

ΑΛΚΕΤΟΥ 56 
ΒΥΡΩΝΑΣ,ΑΤ
ΤΙΚΗ 
Τ.K.16232 

artotina.com 

FB:ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΑΡΤΟΤΙΝΩΝ “Ο 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ” 

ΔΙΧΩΡΙ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΔΙΧΩΡΙΤΩΝ 
ΔΩΡΙΔΑΣ “Η 
ΑΓΙΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ” 

ΤΙΓΡΗΤΟΣ 8 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ,A
TTIKH 
Τ.K.17571 

dixori.com 

FB:ΣύλλογοςΔιχωριτώνΔ
ωρίδος “Η Αγία 
Παρασκευή” 
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ΤΟΠΙΚΟ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΔΡΑΣ 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ SOCIAL 

ΖΟΡΙΑΝΟ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΖΟΡΙΑΝΙΤΩΝ “Ο 
ΑΓΙΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ” 

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 
79-81 
ΑΘΗΝΑ,ΑΤΤΙ
ΚΗ Τ.Κ 10432 

 FB:ΣύλλογοςΖωριανιτών 
“Ο Άγιος Νικόλαος” 

ΚΕΡΑΣΙΑ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΕΡΑΣΙΩΤΩΝ 
ΔΩΡΙΔΑΣ 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 
8,ΑΘΗΝΑ Τ.Κ 
10559 

kerasia-fokidas.gr 
FB:ΚΕΡΑΣΙΑ Φωκίδας 
kerasia-fokidas.gr 

ΚΟΚΚΙΝΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΟΚΚΙΝΟΥ 

ΚΟΚΚΙΝΟΣ 
ΦΩΚΙΔΟΣ,Τ.Κ
.33053 

loutsovos.blogspot.
com 

FB:KokkinosFokidos 
(Loutsovo) 

ΚΟΥΠΑΚΙ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΟΥΠΑΚΙΩΤΩΝ 
“Ο ΑΓΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ” 

ΑΧΑΡΝΩΝ 
19, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Τ.Κ 18540 

coupaki.com  

ΚΡΙΑΤΣΙ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΡΙΑΤΣΙΩΤΩΝ 
ΔΩΡΙΔΑΣ “Η 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ” 

ΦΟΡΜΙΩΝΟ
Σ 85-87 
ΙΛΙΑΔΟΣ,ΚΑΙΣ
ΑΡΙΑΝΗ Τ.Κ 
16121 

kriatsi.gr 

FB:ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΙΑΤΣΙΩΤΩΝ 
ΔΩΡΙΔΟΣ ” Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
“ 

ΚΡΟΚΥΛΕΙΟ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΡΟΚΥΛΙΩΤΩΝ 
“Ο 
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ
” 

ΛΕΩΦ.ΚΑΡΕΑ 
106,ΒΥΡΩΝΑ
Σ Τ.Κ 16233 

krokilio.gr 
FB:ΣύλλογοςΚροκυλιωτώ
ν “Ο Μακρυγιάννης” 

ΠΕΝΤΑΓΙΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΩΝ 

ΠΑΝΔΩΡΑΣ 8 
ΧΑΛΑΝΔΡΙ,Τ.
K.15232 

pentagiou.gr 

FB:ΣύλλογοςΠενταγιωτώ
ν                 INSTAGRAM:p
entagiou_fokida 

ΠΕΡΙΒΟΛΙ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΤΩΝ 
ΔΩΡΙΔΑΣ “Η 
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ” 

 aglavista.blogspot.c
om 

FB:Perivoli (Aglavista) 
Fokidas 

ΤΡΙΣΤΕΝΟ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΤΡΙΣΤΕΝΟΥ 

ΚΑΥΚΑΣΟΥ 
51,11363 
ΑΘΗΝΑ 

 
FB:Τριστενο-Δωριδας 
(Φωκιδα-
ΔημοςΒαρδουσιων) 

ΥΨΗΛΟ 
ΧΩΡΙΟ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΥΨΗΛΟΧΩΡΙΤΩ
Ν 

ΥΨΗΛΟ 
ΧΩΡΙΟ 
ΦΩΚΙΔΑΣ,ΤΚ.
33061 

psilochorio.eu 
FB:Δ.Σ Συλλόγου 
ΥψηλοχωριτώνΔωρίδος 

ΔΡΟΣΑΤΟ 

ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚ 
ΔΡΟΣΑΤΟΥ 
ΔΩΡΙΔΑΣ 
ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΩΝ 

ΔΡΟΣΑΤΟ 
ΦΩΚΙΔΑΣ,Τ.Κ
.33056 

drosato.gr 
FB:ΔροσάτοΧωριόDrosat
o Village 

ΕΥΠΑΛΙΟ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΥΠΑΛΙΟ ekpolitistikossylogo FB:Εκπολιτιστικός 

ΑΔΑ: 9ΖΝ5Ω9Ζ-Λ6Η
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ΤΟΠΙΚΟ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΔΡΑΣ 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ SOCIAL 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΕΥΠΑΛΙΟΥ 

ΦΩΚΙΔΑΣ,T.K
.33056 

sefpaliou 
.blogspot.com 

Σύλλογος Ευπαλίου 

ΕΥΠΑΛΙΟ 

ΕΝΩΣΗ 
ΕΥΠΑΛΙΩΤΩΝ 
ΔΩΡΙΔΑΣ 

ΠΡΑΤΙΝΟΥ & 
ΔΟΥΡΙΔΟΣ 8 
ΠΑΓΚΡΑΤΙ,Α
ΘΗΝΑ 
Τ.Κ.11634 

toefpalio.gr  

ΚΑΜΠΟΣ 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΑΜΠΟΥ 
ΔΩΡΙΔΟΣ 

ΚΑΜΠΟΣ 
ΔΩΡΙΔΑΣ 

  

ΚΑΣΤΡΑΚΙ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ 
ΚΑΙ ΔΩΡΗΤΩΝ 
ΣΩΜΑΤΟΣ 
ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ «Η 
ΑΓΙΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» 

ΚΑΣΤΡΑΚΙ 
ΔΩΡΙΔΟΣ Τ.Κ. 
33056 

 
FB:Αιμοδοτικός Σύλλογος 
Καστρακίου Δωρίδας «Η 
Αγία Παρασκευή» 

ΚΛΗΜΑ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝ 
ΑΘΗΝΑΙΣ 
ΚΛΗΜΑΚΙΩΤΩΝ 
ΕΥΠΑΛΙΟΥ 
ΔΩΡΙΔΑΣ 

ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 
& ΠΡΑΣΣΑ 7-
9 ΑΘΗΝΑ 

  

ΚΛΗΜΑ 

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΛΗΜΑΤΟΣ 
ΔΩΡΙΔΑΣ 

   

ΠΗΓΗΣ 

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚ
ΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΠΗΓΗΣ 
ΚΛΗΜΑΤΟΣ 

  .. 

ΚΟΥΚΟΥΡΑ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚ
ΟΣ 
ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΟΥΚΟΥΡΩΝ 

  FB:ΚΟΥΚΟΥΡΑ ΦΩΚΙΔΟΣ 

ΜΑΝΑΓΟΥΛΗ 

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚ
ΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ 

ΜΑΝΑΓΟΥΛΗ 
ΦΩΚΙΔΑΣ,Τ.Κ
.33056 

managouli.gr 

FB:Λαογραφικός 
Περιβαλλοντικός 
Σύλλογος Μανάγουλης 

ΑΔΑ: 9ΖΝ5Ω9Ζ-Λ6Η
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ΤΟΠΙΚΟ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΔΡΑΣ 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ SOCIAL 

ΧΙΛΙΑΔΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 
ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΧΙΛΙΑΔΟΥΣ «Η 
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ» 

   

ΧΙΛΙΑΔΟΥ 

ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΧΙΛΙΑΔΟΥΣ «Η 
ΖΩΟΔΟΧΟΣ 
ΠΗΓΗ» 

   

ΜΑΡΑΘΙΑΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΜΑΡΑΘΙΑ 

ΜΑΡΑΘΙΑΣ 
ΦΩΚΙΔΑΣ 
Τ.Κ.33056 

marathias-
fokidas.gr 

FB:Πολιτιστικός& 
Μορφωτικός Σύλλογος 
Μαραθιά 

ΜΟΝΑΣΤΗΡΑ
ΚΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΛ
ΟΓΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ
ΟΥ ΦΩΚΙΔΟΣ ¨Ο 
ΝΑΥΤΙΛΟΣ¨ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑ
ΚΙΟΥ 
ΦΩΚΙΔΑΣ,T.K 
33056 

 
FB:ΠεριβαλλοντικόςΣύλλ
ογος Μοναστηρακίου 
Φωκίδος “Ο Ναυτίλος” 

ΜΟΝΑΣΤΗΡΑ
ΚΙ 

ΕΝΩΣΗ 
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ
ΩΝ ΔΩΡΙΔΑΣ 

ΜΟΝΑΣΤΗΡΑ
ΚΙ ΦΩΚΙΔΑΣ 
T.K 33056 

 
FB:ΕΝΩΣΗ 
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΩΝ 
ΔΩΡΙΔΟΣ 

ΠΑΛΑΙΟΞΑΡΙ 

ΕΚΠΟΛIΤΙΣΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
”ΕΝΩΣΗ 
ΠΑΛΑΙΟΞΑΡΙΤΩ
Ν ΔΩΡΙΔΑΣ” 

ΕΥΔΟΞΟΥ 3-5 
, ΑΘΗΝΑ 

palioxari.wordpress
.com 

 

ΠΟΤΙΔΑΝΕΙΑ 

ΕΝΩΣΗ 
ΠΟΤΙΔΑΝΕΙΩΝ 
ΔΩΡΙΔΟΣ 

ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ 
11 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
15771 

potidaneia.gr 
FB:ΠοτιδάνειαΔωρίδος – 
Potidaneia 

ΠΥΡΓΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ 
ΕΚ ΠΥΡΓΟΥ 
ΚΑΤΑΓΩΜΕΝΩΝ 
«Ο ΑΓ. 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 

   

ΣΕΡΓΟΥΛΑ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 
ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΣΕΡΓΟΥΛΑΣ «ΟΙ 
ΜΥΛΟΙ» 

ΣΕΡΓΟΥΛΑ 
ΦΩΚΙΔΟΣ,Τ.Κ
.33058 

sergoula-
myloi.blogspot.co
m 

FB:Πολιτιστικός& 
Οικολογικός Σύλλογος 
Σεργούλας “Οι Μύλοι” 

ΑΔΑ: 9ΖΝ5Ω9Ζ-Λ6Η
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ΤΟΠΙΚΟ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΔΡΑΣ 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ SOCIAL 

ΤΕΙΧΙΟ 

ΕΝΩΣΗ 
ΤΕΙΧΙΩΤΩΝ 
ΔΩΡΙΔΟΣ 

ΜΕΛΙΣΣΟΥ 9-
13 ΑΘΗΝΑ 
11635 
Β.ΤΣΙΤΣΑΝΗ 
49 ΧΑΪΔΑΡΙ 
12462 

 FB:ΤείχιοΔωρίδος 

ΤΡΙΚΟΡΦΟ 

ΕΝΩΣΗ 
ΤΡΙΚΟΡΦΙΩΤΩΝ 
ΠΑΤΡΑΣ 

ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΥ 
ΚΟΡΝΑΡΟΥ 
84 ΕΞΩ ΑΓΙΑ 
26442 
ΠΑΤΡΑ 

  

ΤΡΙΚΟΡΦΟ 

ΕΝΩΣΗ 
ΤΡΙΚΟΡΦΙΩΤΩΝ 
ΔΩΡΙΔΑΣ”Η ΑΓΙΑ 
ΤΡΙΑΔΑ” 

ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 
13 10677 
ΑΘΗΝΑ 

 FB:ΈνωσηΤρικορφιωτώνΔ
ωρίδας 

ΦΙΛΟΘΕΗ 

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 
ΚΑΙ 
ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΦΙΛΟΘΕΗΣ «Η 
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ» 

ΦΙΛΟΘΕΗ 
ΦΩΚΙΔΑΣ, 
Τ.K.33056 

 FB:ΦιλοθέηΔωρίδος 
( Πολιτιστικός Σύλλογος ) 

ΦΙΛΟΘΕΗ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΦΙΛΟΘΕΑΤΩΝ 
ΔΩΡΙΔΟΣ 

ΠΑΝΑΓΗ 
ΤΣΑΛΔΑΡΗ 
81, 16232 
ΒΥΡΩΝΑΣ 

sfd.geo.gr  

ΑΒΟΡΟΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΑΒΟΡΙΩΤΩΝ 
ΔΩΡΙΔΟΣ «Η 
ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ 
ΘΕΟΤΟΚΟΥ» 

ΠΙΝΔΑΡΟΥ 
23 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ,
Τ.Κ.16344 

avoros.gr  

ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΑΜΥΓΔΑΛΙΩΤΩ
Ν ΔΩΡΙΔΑΣ “Ο 
ΚΟΥΤΣΟΥΡΟΣ” 

ΑΚΡΟΠΟΛΙΤ
ΟΥ 4 
ΒΥΡΩΝΑΣ,Τ.Κ
.16232 

 
FB:ΠολιτιστικοςΣυλλογος
ΑμυγδαλιωτωνΔωριδος 
“ο Κουτσουρος” 

ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ 

ΤΟΠΙΚΟΣ 
ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΑΜΥΓΔΑΛΙΩΤΩ
Ν ΦΩΚΙΔΑΣ «Η 
ΠΛΕΣΣΑ» 

ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ 
ΦΩΚΙΔΑΣ,Τ.Κ
.33058 

syllogosplessa.blog
spot.com 

FB:Εκπολιτιστικός 
Σύλλογος 
ΑμυγδαλιωτώνINSTAGRA
M:plessa_syllogos 

ΒΡΑ’Ι’ΛΑ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΒΡΑΪΛΙΩΤΩΝ 
ΔΩΡΙΔΑΣ 

ΑΚΡΟΠΟΛΙΤ
ΟΥ 4 
ΒΥΡΩΝΑΣ,Τ.Κ
.16232 

vrailadoridos.word
press.com 

FB:Πολιτιστικός Σύλλογος 
Βραΐλας                  INSTAG
RAM:polsylvrailas 

ΑΔΑ: 9ΖΝ5Ω9Ζ-Λ6Η
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ΤΟΠΙΚΟ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΔΡΑΣ 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ SOCIAL 

ΔΑΦΝΟΣ 

“ΕΝΩΣΗ 
ΔΑΦΝΑΙΩΝ 
ΔΩΡΙΔΑΣ-1935” 

ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ 
12 
ΙΛΙΟΝ,Τ.Κ.13
122 

enosidafnos.gr 
FB:Δάφνος (Ένωση 
ΔαφναίωνΔωρίδας 1935) 

ΔΙΑΚΟΠΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΔΙΑΚΟΠΙΩΤΩΝ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΥ ΒΑΡΝΑΛΗ 
37 ΑΘΗΝΑ, 

 

FB:Διακόπι 
Φωκίδας                     FB:D
IAKOPI 
FOKIDAS(GRANITSA) 

ΔΩΡΙΚΟ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΔΩΡΙΚΟΥ 
ΔΩΡΙΔΑΣ “Η 
ΑΓΙΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ” 

ΤΑΝΑΓΡΑΣ 
46 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ,
Τ.Κ.16344 

 
FB:Δωρικό 
Φωκίδας(Πολιτιστικός 
Σύλλογος Δωρικού) 

ΚΑΛΛΙΟ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΤΟ 
ΝΕΟΝ 
ΚΑΛΛΙΟΝ” 

ΛΕΩΦ.ΚΑΡΕΑ 
65,ΒΥΡΩΝΑΣ 
Τ.Κ 16233 

 
FB:ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΌΣ 
ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΛΙΟΥ – 
KALLIO DORIDOS FOKIDA 

ΚΑΡΟΥΤΕΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ 
ΕΚ ΚΑΡΟΥΤΩΝ 
ΔΩΡΙΔΟΣ 
ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΩΝ 
“Ο ΕΛΑΤΟΣ” 

ΚΑΡΟΥΤΕΣ 
ΦΩΚΙΔΟΣ,Τ.Κ
.33053 

elatos-
kartianos.blogspot.
com 

 

ΚΛΗΜΑ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΛΗΜΑΤΙΩΤΩΝ 
ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ 
ΦΩΚΙΔΑΣ ¨ΟΙ 
ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ” 

ΣΚΟΥΦΑ 7 
ΑΓΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ,Τ.Κ.
17341 

klimayaiaslidorikio
u.blogspot.com 

FB:ΣύλλογοςΚληματιωτώ
νΛιδωρικίου 

ΚΟΝΙΑΚΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
KONIAKOY 
ΔΩΡΙΔΑΣ 

ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ 
38 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ
Σ,Τ.Κ.18120 

psgkoniakou.blogs
pot.gr 

FB:Πολιτιστικός Σύλλογος 
Γυναικών 
ΚονιάκουΔωρίδας 

ΚΟΝΙΑΚΟΣ 

ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ 
ΚΟΝΙΑΚΩΤΩΝ 
ΔΩΡΙΔΑΣ “Ο 
ΑΓΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ” 

ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 
30 
ΑΘΗΝΑ,Τ.Κ.1
0432 

koniakos.gr  

ΛΕΥΚΑ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΛΕΥΚΙΩΤΩΝ 
ΔΩΡΙΔΑΣ “Ο 
ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΝΟΣ” 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
22 
ΑΘΉΝΑ,Τ.Κ.1
1528 

leukadoridos.weebl
y.com 

 

ΛΕΥΚΑΔΙΤΙ 
ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ 
ΛΕΥΚΑΔΙΩΤΩΝ 

ΛΕΥΚΑΔΙΤΙ 
ΔΩΡΙΔΟΣ,Τ.K

lefkaditi.gr FB:ΛΕΥΚΑΔΙΤΙ ΦΩΚΙΔΟΣ 

ΑΔΑ: 9ΖΝ5Ω9Ζ-Λ6Η
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ΤΟΠΙΚΟ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΔΡΑΣ 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ SOCIAL 

ΔΩΡΙΔΑΣ .33053 

ΛΙΔΩΡΙΚΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ 

ΛΙΔΩΡΙΚΙ 
ΦΩΚΙΔΑΣ,Τ.Κ
.33053 

 FB:Πολιτιστικός Σύλλογος 
Λιδωρικίου 

ΛΙΔΩΡΙΚΙ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΛΙΔΩΡΙΚΙΩΤΩΝ 
ΔΩΡΙΔΑΣ “Η 
ΓΚΙΩΝΑ” 

ΜΕΛΗΤΟΣ 3 
ΒΥΡΩΝΑΣ,Τ.Κ
.16231 

lidorikiotis.gr 
FB:ΣύνδεσμοςΛιδωρικιωτ
ών “Η Γκιώνα” 

ΜΑΛΑΝΔΡΙΝ
Ο 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ 
ΚΙΝΗΣΗ 
ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ 
«Ο ΦΥΣΚΟΣ» 

ΜΑΛΑΝΔΡΙΝ
Ο 
ΦΩΚΙΔΑΣ,Τ.K
.33053 

politistikos-
malandrino-
fyskos.gr 

FB:Πολιτιστική Κίνηση 
Μαλανδρίνου 

ΠΕΝΤΑΠΟΛΗ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΤΩ
Ν ΔΩΡΙΔΟΣ «Ο 
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ» 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

pentapoli.gr 
FB:ΣύλλογοςΠενταπολιτώ
νΔωρίδος Ο Ευριπίδης 

ΠΕΝΤΑΠΟΛΗ 

ΑΓΡΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙ
ΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ 
«Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» 

ΠΕΝΤΑΠΟΛΗ 
ΦΩΚΙΔΑΣ,Τ.K
.33053 

 
FB:Σύλλογος Εθελοντών 
Αιμοδοτών Πεντάπολης 
“Η Αγία Σοφία” 

ΠΕΡΙΘΙΩΤΙΣΑ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ 
ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ 
ΠΕΡΙΘΙΩΤΩΝ 
ΔΩΡΙΔΟΣ 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 
Ε΄ 17 
ΜΑΡΟΥΣΙ,Τ.Κ
.15122 

perithiotissa.blogsp
ot.com 

FB:Περιθιώτισσα 

ΣΤΥΛΙΑ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΣΤΙΛΙΩΤΩΝ 
ΔΩΡΙΔΑΣ «Ο 
ΑΓΙΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ» 

ΔΩΡΙΕΩΝ 15 
ΓΑΛΑΤΣΙ 
ΑΘΗΝΑ,Τ.Κ.1
1146 

 FB:Στίλια Φωκίδας 

ΣΥΚΙΑ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΣΥΚΕΩΤΩΝ 
ΔΩΡΙΔΑΣ “Η 
ΖΩΟΔΟΧΟΣ 
ΠΗΓΗ” 

ΑΓ. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
129 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ,Τ.
Κ.12137 

sykia-
fokidas.blogspot.co
m 

FB:Πολιτιστικός Σύλλογος 
ΣυκεωτώνΔωρίδος «Η 
Ζωοδόχος Πηγή» 

ΣΩΤΑΙΝΑ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΣΩΤΑΙΝΙΩΤΩΝ 
«Ο ΑΓΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 

ΣΩΤΑΙΝΑ 
ΦΩΚΙΔΑΣ,T.K
.33058 

  

ΓΛΥΦΑΔΑ 
ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ & 

ΓΛΥΦΑΔΑ 
ΦΩΚΙΔΟΣ,T.K

 FB:Εκπολιτιστικός 
Σύλλογος Γλυφάδας 

ΑΔΑ: 9ΖΝ5Ω9Ζ-Λ6Η
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ΤΟΠΙΚΟ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΔΡΑΣ 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ SOCIAL 

ΑΘΛΗΤΙΚΟ 
ΣΩΜΑΤΕΙΟ 
ΓΛΥΦΑΔΑΣ 

.33058 

ΓΛΥΦΑΔΑ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΓΛΥΦΑΔΑΣ 
ΔΩΡΙΔΑΣ 
«ΟΙΑΝΘΗ» 

ΓΛΥΦΑΔΑ 
ΦΩΚΙΔΟΣ,T.K
.33058 

 
FB:Πολιτιστικός Σύλλογος 
Γλυφάδας Δωρίδας 
“οιάνθη 

ΣΠΗΛΙΑ – 
ΧΑΝΙΑ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΣΠΗΛΙΑΣ – 
ΧΑΝΙΩΝ “ΑΓΙΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ Ο 
ΘΕΟΛΟΓΟΣ” 

ΓΛΥΦΑΔΑ 
ΦΩΚΙΔΟΣ,T.K
.33058 

 
FB:Πολιτιστικός Σύλλογος 
Σπηλιάς – Χανίων “Αγ. 
Ιωάννης ο Θεολόγος” 

ΔΑΦΝΟΧΩΡΙ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ 
ΔΑΦΝΟΧΩΡΗΤΩ
Ν «Η ΓΛΥΦΑΔΑ» 

ΓΛΥΦΑΔΑ 
ΦΩΚΙΔΟΣ,T.K
.33058 

sadglyfada.blogspo
t.gr 

FB:Σύλλογος των 
Απανταχού 
Δαφνοχωριτών “Η 
Γλυφάδα” 

ΕΛΑΙΑ – 
ΒΕΛΕΝΙΚΟΣ 

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 
& 
ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΩΝ 
ΕΛΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ 
ΕΥΘΥΜΙΟΣ» 

ΕΛΑΙΑ 
ΦΩΚΙΔΑΣ,T.K
.33058 

elea-fokidos.gr  

ΕΡΑΤΕΙΝΗ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ 

ΕΡΑΤΕΙΝΗ 
ΦΩΚΙΔΑΣ,Τ.Κ
.33058 

 FB:Σύλλογος Γυναικών 
Ερατεινής 

ΕΡΑΤΕΙΝΗ 

ΛΥΚΕΙΟΝ ΤΩΝ 
ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ – 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΦΩΚΙΔΑΣ-
ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
Α.ΤΕ.ΠΟ 

ΕΡΑΤΕΙΝΗ 
ΦΩΚΙΔΑΣ,Τ.Κ
.33058 

 
FB:Σύλλογος Άθληση-
Τέχνη-Πολιτισμός 
Ερατεινή 

ΕΡΑΤΕΙΝΗ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ 
«ΕΡΑΤΩ» 

ΕΡΑΤΕΙΝΗ 
ΦΩΚΙΔΑΣ,Τ.Κ
.33058 

 FB:Πολιτιστικός Σύλλογος 
Ερατεινής 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
ΦΩΚΙΔΑΣ «Ο 
ΠΛΑΤΑΝΟΣ» 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
ΦΩΚΙΔΟΣ,T.K
.33058 

kallitheadoridas.gr 

FB:Πολιτιστικός Σύλλογος 
Καλλιθέας Φωκίδας Ο 
Πλατανος 

ΑΔΑ: 9ΖΝ5Ω9Ζ-Λ6Η
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ΤΟΠΙΚΟ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΔΡΑΣ 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ SOCIAL 

ΜΑΚΡΙΝΗ 

ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΜΑΚΡΙΝΗΣ 
ΔΩΡΙΔΟΣ “Η 
ΥΠΑΠΑΝΤΗ” 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΥΠΟΛΕΩΣ 
62 16232 
ΒΥΡΩΝΑΣ 
ΑΘΗΝΑ 

makrinidoridos.gr  

ΜΗΛΙΑ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΜΗΛΙΩΤΩΝ 
ΔΩΡΙΔΑΣ “Ο 
ΑΓΙΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ” 

ΔΙΣΤΟΜΟΥ 
13 
ΔΑΦΝΗ,Τ.K.
17235 

 FB:Μηλιά Φωκίδος 

ΠΑΝΟΡΜΟΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ 
ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ 
ΠΑΝΟΡΜΗΤΩΝ 
ΔΩΡΙΔΟΣ “Η 
ΠΑΝΟΡΜΟΣ” 

ΠΑΝΟΡΜΟΣ 
ΦΩΚΙΔΑΣ,Τ.Κ
.33058 

panormosfokidos.g
r 

 

ΠΑΝΟΡΜΟΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΠΑΝΟΡΜΟΥ 

ΠΑΝΟΡΜΟΣ 
ΦΩΚΙΔΑΣ,Τ.Κ
.33058 

 FB:Σύλλογος Γυναικών 
Πανόρμου Φωκίδας 

ΤΟΛΟΦΩΝΑ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ 

ΤΟΛΟΦΩΝΑ 
ΦΩΚΙΔΟΣ,Τ.K
.33058 

 FB:Πολιτιστικός Σύλλογος 
Τολοφώνας 

ΤΡΙΖΟΝΙΑ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΤΡΙΖΟΝΙΩΝ “TΑ 
ΤΡΙΖΟΝΗΣΙΑ” 

ΤΡΙΖΟΝΙΑ 
ΦΩΚΙΔΑΣ,Τ.K
.33058 

trizonisia.gr FB:ΤαΤριζονήσια 

 

 

ΕΙΔΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

Τα είδη των εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο ποικίλουν και καλύπτουν ένα 

ευρύ φάσμα πολιτιστικών και πνευματικών δραστηριοτήτων, όπως: 

 Μουσικές παραστάσεις, θεατρικές παραστάσεις, ποικίλες εκθέσεις  και εκθέσεις 

εικαστικών, 

 Διάφορα φεστιβάλ, όπως φεστιβάλ χορού και μουσικής, συνέδρια, ομιλίες, εκπαιδευτικά 

προγράμματα, παιδικές εκδηλώσεις, εκθέσεις βιβλίου, παρουσιάσεις βιβλίων, κλπ. 

Αρκετές πολιτιστικές εκδηλώσεις λαμβάνουν χώρα κάθε χρόνο σε διάφορες τοπικές κοινότητες του 

Δήμου.  Μουσικοχορευτικές και θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, θέατρο  σκιών,  εκθέσεις  

ζωγραφικής  και  φωτογραφίας  και  αθλητικοί  αγώνες αποτελούν τον πυρήνα των πολιτιστικών 

ΑΔΑ: 9ΖΝ5Ω9Ζ-Λ6Η
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εκδηλώσεων που διοργανώνονται σε όλες τις  δημοτικές ενότητες του Δήμου, προσελκύοντας το 

ενδιαφέρον των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες γίνονται τα 

καθιερωμένα πανηγύρια, διατηρώντας αρκετά από τα παραδοσιακά  στοιχεία. Τα  πανηγύρια  αυτά  

εκτός  από  την  θρησκευτική σημασία  τους, επηρεάζουν και την κοινωνική ζωή των περιοχών αφού 

δίνουν την ευκαιρία στους ντόπιους και στους μετανάστες σε άλλες  περιοχές της χώρας ή του 

εξωτερικού να επισκεφτούν τα χωριά τους.   

Πέρα, όμως, από τα θρησκευτικά πανηγύρια διοργανώνονται εκδηλώσεις προβολής των τοπικών 

προϊόντων, όπως η «Γιορτή της Τράτας» στην Ερατεινή Τολοφώνας, όπου προσφέρονται, δωρεάν, 

ψητές σαρδέλες, άφθονο κρασί και ζωντανή μουσική, «Γιορτή  Χταποδιού»  στη  Σπηλιά  

Τολοφώνας,  όπου  προσφέρονται  ούζο  και θαλασσινοί μεζέδες, η «Γιορτή της πίτας» στο 

ΤείχιοΕυπαλίου, όπου προσφέρονται πίτες  και  κρασί  και  ακολουθεί  γλέντι,  η  «Γιορτή  του  

Ψαρά»  στο  ΜαραθιάΕυπαλίου, όπου προσφέρονται ψάρια της εποχής, η «Γιορτή του τσίπουρου» 

στην ΠοτιδάνειαΕυπαλίου και στο Αλποχώρι Βαρδουσίων, όπου γίνεται η απόσταξη του Τσίπουρου 

και προσφέρονται μεζέδες, η «Γιορτή καλαμποκιού» στη ΜανάγουληΕυπαλίου, με σκοπό να δοθεί 

η δυνατότητα στους μεν μεγάλους να θυμηθούν και στους νεότερους να μάθουν πόσο σημαντική 

ήταν αλλά και είναι η αξία ενός αγροτικού προϊόντος όπως το καλαμπόκι, για την επιβίωση του 

τόπου μας, στη διάρκεια των χρόνων.   

Δεν λείπουν, επίσης, οι εορταστικές εκδηλώσεις με ιστορικό ενδιαφέρον, όπως τα «Διάκεια» στην 

Αρτοτίνα Βαρδουσίων, αφιερωμένες στον ήρωα της Επανάστασης του 1821 Αθανάσιο Διάκο, ο 

οποίος γεννήθηκε και μόνασε στο μοναστήρι του Αγ. Ιωάννη του Προδρόμου και οι οποίες 

καταλήγουν στη γιορτή του Αγίου, στα τέλη Αυγούστου, και το παραδοσιακό πανηγύρι με το 

Φλάμπουρο. Ανάλογου ύφους εκδηλώσεις είναι και τα «Μακρυγιάννεια» στο Κροκύλειο 

Βαρδουσίων, οι οποίες περιλαμβάνουν πεζοπορία βουνού, παζάρι με χειροποίητα προϊόντα, 

παιχνίδια γνώσεων και μουσικοθεατρικές παραστάσεις.  

Τέλος,  σημαντικό  πολιτιστικό  γεγονός  του  Δήμου  αποτελεί  το  φεστιβάλ  της 

ΠοτιδάνειαςΕυπαλίου, το οποίο περιλαμβάνει ένα τριήμερο γεμάτο μουσικές και θεατρικές 

παραστάσεις, με «δυνατά» ονόματα του καλλιτεχνικού χώρου, το οποίο προσελκύει το ενδιαφέρον 

κατοίκων και επισκεπτών. 

 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 

Στο διάβα του χρόνου, ο πολιτισμός των ανθρώπων παραμένει ζωντανός μέσα από  μνημεία, που 

στέκουν αδιάψευστοι μάρτυρες γεγονότων αλλά και στιγμών μεγαλείου της ιστορίας. Στην 

ΑΔΑ: 9ΖΝ5Ω9Ζ-Λ6Η
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παρούσα παράγραφο γίνεται μια καταγραφή των σημαντικότερων αρχαιολογικών, πολιτιστικών και 

ιστορικών πόρων που υπάρχουν στην περιοχή  αναφοράς.  

Στον Δήμο Δωρίδος υπάρχει πλήθος αρχαιολογικών χώρων, κηρυγμένων από τις  αρμόδιες 

Εφορείες Αρχαιοτήτων. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε:  

 παλαιοχριστανικό κτήριο, γνωστό ως Βασιλική του Καλλίου (αρχές 6ου αιώνα) και το 

μεσαιωνικό κάστρο Βελούχοβου στο Κάλλιο της Δ.Ε. Λιδωρικίου 

 το μεσαιωνικό κάστρο Βιτρινίτσης (πρόκειται για εκτεταμένα ερείπια οχυρώσεων και 

οικισμών που καλύπτουν χρονικά περίοδο από τα Μυκηναϊκά έως τα Μεσαιωνικά χρόνια), 

καθώς και μεσαιωνικό πύργο (παράκτιος οχυρωματικός πύργος) στην παραλία Τολοφώνας 

και τη νησίδα Αγ. Ιωάννη στην Ελαία της Δ.Ε. Τολοφώνας 

 στη Δ.Ε. Ευπαλίου έχει κηρυχθεί ως αρχαιολογικός χώρος η θέση "Παλαιόκαστρο" για 

λόγους προστασίας των σωζόμενων λειψάνων της Αρχαίας Ακρόπολης του Ευπαλίου στην 

κορυφή του Λόφου "Γύρος" ή "Παλαιόκαστρο", ερειπίων οικισμού στην ανατολική πλευρά 

του λόφου και αρχαίου νεκροταφείου στη νότια κλιτύ του.  

 ο αρχαιολογικός χώρος Μαλανδρίνου έχει κηρυχθεί με το ΦΕΚ 878/Β/29-10-1991 όπου 

σώζονται οχυρώσεις της αρχαίας πόλης των Φυσκέων, που υπήρξε θρησκευτικό κέντρο των 

Λοκρών . 

 

ΜΟΥΣΕΙΑ – ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 

Η πλειοψηφία των κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων είναι εκκλησιαστικοί ναοί, οι οποίοι 

αναφέρονται παρακάτω στην αντίστοιχή ενότητα.  

Η Αρχαιολογική Συλλογή Λιδορικίου, που υπάγεται στην Ι  ́Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών 

Αρχαιοτήτων, ιδρύθηκε για να εκτεθούν τα ευρήματα της πόλης του Καλλίου από τους 

Γεωμετρικούς ως τους Παλαιοχριστιανικούς χρόνους. Τα ευρήματα προέρχονται από ανασκαφές 

και παραδόσεις και μαζί με τα τείχη της είναι ότι έχει απομείνει σήμερα από την πόλη της αρχαίας 

Ανατολικής Αιτωλίας. Η έκθεση των κινητών ευρημάτων του Καλλίου αποκτά ιδιαίτερη σημασία 

γιατί τα οικοδομικά λείψανα σήμερα έχουν κατακλυσθεί από τα νερά της τεχνητής λίμνης του 

Μόρνου. Η συλλογή Στεγαζόταν στο διατηρητέο κτίριο του παλαιού δημοτικού σχολείου 

Λιδωρικίου και τον προαύλιο χώρο του κτιρίου. Η συλλογή έχει μεταφερθεί στους Δελφούς και 

μελλοντικά θα μεταφερθεί στο Λιδωρίκι, όταν γίνουν οι απαραίτητες επισκευές στο κτίριο.  

ΑΔΑ: 9ΖΝ5Ω9Ζ-Λ6Η



 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ 2019-2023 

 

 97 

Το Λαογραφικό Μουσείο Ευπαλίου είναι ένα αξιόλογο παράδειγμα συλλογής εργαλείων, ειδών 

οικοσκευής, μικρών και μεγάλων επίπλων, χειροποίητων υφαντών και κεντητών. Στο μουσείο 

εκτίθενται, επίσης, λαϊκές φορεσιές, πήλινα, αργαλειός, ρόκες, σφοντύλια, γεωργικά μηχανήματα 

και παλιές φωτογραφίες, τα οποία αντιπροσωπεύουν τη ζωή των προγόνων μας, τις χαρές, τα 

βάσανα, τους καημούς τους, τα ήθη και τα έθιμά τους, τα οποία είναι χρέος μας να  

προστατεύσουμε και να διαφυλάξουμε.  

Ανάλογα εκθέματα, τα οποία προσφέρθηκαν δωρεάν από κατοίκους του χωριού εκτίθενται στο 

Λαογραφικό Μουσείο Τειχίου, το οποίο στεγάζεται στο κτήριο του Δημοτικού Σχολείου.  

Το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Αρτοτίνας στεγάζεται στο αρχοντικό του οπλαρχηγού της 

επανάστασης ΑνδρίτσουΣαφάκα, το οποίο δωρίθηκε από τους κληρονόμους του οπλαρχηγού στην 

Κοινότητα το 1975. 

 Σήμερα εκεί εκτίθενται διάφορα λαογραφικά και ιστορικά εκθέματα, χαρακτηριστικό παράδειγμα 

των οποίων αποτελούν τα μεταγραμμένα ιστορικά έγγραφα της αλληλογραφίας του Αθανασίου 

Διάκου.  

Ιστορικά και παραδοσιακά κτίρια Ιστορικά διατηρητέα κτήρια, χαρακτηρισμένα από την Υπηρεσία 

Νεότερων Μνημείων συναντάμε σχεδόν σε όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου. Είναι κτίρια 

που παραπέμπουν στην ιστορία και παράδοση του τόπου:  

• χαρακτηριστικό δείγμα μνημείων αγροτικής οικονομίας είναι ο Μύλος Βενέτη στη Σεργούλα της 

Δ.Ε. Ευπαλίου (ένα ιδιαίτερα σημαντικό και αξιόλογο μνημείο της προβιομηχανικης περιόδου, 

τέλη 18ου - αρχές 19ου αιώνα), καθώς και ο αλευρόμυλος, στο Μαλανδρίνο, ο οποίος 

πρωτολειτούργησε το 1910, αρχικά με κάρβουνο και στη συνέχεια με ντίζελ  

• ο πέτρινος υδραύλακας αποτελεί, επίσης, ιδιαίτερα σημαντικό έργο που δεσπόζει στην περιοχή 

λειτουργώντας ως τοπόσημο και σημαντική μαρτυρία για τον τρόπο αξιοποίησης των φυσικών 

πόρων στη διαδικασία παραγωγής. 

• ο Νερόμυλος στο Αλποχώρι της Δ.Ε. Βαρδουσίων, ο οποίος αποτελεί χαρακτηριστικό κτίσμα που 

κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1930 (είναι ο τελευταίος σωζόμενος νερόμυλος στην περιοχή και 

έχει συνδεθεί με την ιστορική μνήμη των κατοίκων ιδιαίτερα στη δύσκολη χρονική περίοδο του 

μεγάλου μεταναστευτικού ρεύματος)  

• ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα κτίρια παλαιών Δημοτικών Σχολείων στο Τείχιο της Δ.Ε. Ευπαλίου 

(δείγμα σχολικού κτιρίου, συνδεδεμένο άμεσα με τις μνήμες των κατοίκων της περιοχής) και στην 

Πάνορμο της Δ.Ε. Τολοφώνας (κτίριο ειδικής λειτουργίας, σημαντικό για τη μελέτη της 
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αρχιτεκτονικής των σχολικών κτιρίων στα τέλη του 19ου αιώνα)  

• κτίρια όπου στεγάζονται οι κοινότητες, όπως στην Τολοφώνα της ομώνυμης Δ.Ε. (το εσωτερικό 

του οποίου καταστράφηκε κατά τον ελληνοϊταλικό πόλεμο, έχει συνδεθεί με τη μνήμη των 

κατοίκων του οικισμού και αποτελεί σημείο αναφοράς για την καθημερινή ζωή της πόλης)  

• οικίες στην Ερατεινή της Δ.Ε. Τολοφώνας, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως έργο τέχνης που 

χρειάζεται ειδική κρατική προστασία  

• το Ζοριάνο της Δ.Ε. Βαρδουσίων (κτίριο το οποίο συμβάλλει στη γνώση της λαϊκής μας 

αρχιτεκτονικής στην απομονωμένη αυτή ορεινή περιοχή, μιας και είναι το μοναδικό δείγμα που 

έχει απομείνει, καθώς και του τρόπου ζωής των κατοίκων)  

• κτίριο στο Τείχιο (οικοδομή η οποία κτίστηκε το 1842 από τον οπλαρχηγό της Eπανάστασης K. 

Παπαποστόλου)  

• κτίριο ττο Τρίκορφο της Δ.Ε. Ευπαλίου (ένα επίσης αξιόλογο δείγμα λαϊκής αρχιτεκτονικής, 

σημαντικό για τη μελέτη της ιστορίας της αρχιτεκτονικής στην περιοχή της Φωκίδας).  

 

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ- ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ 

Σε όλο το Δήμο Δωρίδος υπάρχουν διάσπαρτοι ναοί και μοναστήρια. Σε κάθε δημοτική ενότητα 

του Δήμου υπάρχει τουλάχιστον ένας εκκλησιαστικός ναός που φέρει το όνομα του Αγίου 

προστάτη της περιοχής.  

Ορισμένοι ναοί στο Δήμο έχουν κηρυχθεί ως αρχαιολογικοί χώροι από το Υπουργείο Πολιτισμού, 

όπως: η Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου στην Αρτοτίνα της Δ.Ε. Βαρδουσίων, η οποία 

χρονολογείται περίπου το 1806 και της οποίας σώζονται το καθολικό και δύο οικίσκοι, όπου 

μόνασε ο Αθανάσιος Διάκος, ο ήρωας της Αλαμάνας, η Ι. Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στη Δ.Ε. 

Ευπαλίου, ένα βυζαντινό μοναστήρι, το οποίο χρονολογείται στο β  ́ μισό του 12ου αιώνα, 

κτίσθηκε από το βυζαντινό Αυτοκράτορα Μανουήλ Α’ Κομνηνό στον τύπο του ελεύθερου σταυρού  

με τρουλοκαμάρα, μοναδικό στο είδος του κομψοτέχνημα με τοιχογραφίες του 13ου αιώνα, η Ι. 

Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Βαρνάκοβας στο Τείχιο της Δ.Ε. Ευπαλίου, ένα ξακουστό βυζαντινό 

μοναστήρι που ιδρύθηκε το 1077 μ.Χ. και είναι το πέμπτο κατά σειρά αρχαιότητας μοναστήρι στην 

Ελλάδα, το οποίο διαδραμάτισε σπουδαίο ρόλο κατά τους αγώνες του έθνους και διατηρούσε 

σχολείο κατά τα χρόνια της Τουρκοκρατίας και μεταπελευθερωτικά και διατηρεί, παρά τις 

καταστροφές, σπουδαίο ιστορικό αρχείο και βιβλιοθήκη, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν 
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η υπόγεια κρύπτη και οι βυζαντινές τοιχογραφίες της, ο Ι. Ναός Κοιμήσεως της  

Θεοτόκου στο ΠαλαιοχώριΣεργούλας της Δ.Ε. Ευπαλίου, ένας κοιμητηριακός ναός του 

εγκαταλελειμένου σήμερα οικισμού του Παλαιοχωρίου (Άνω Σεργούλα), ο οποίος συγκεντρώνει 

αρχιτεκτονικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά στερεοελλαδίτικης ναοδομίας των πρώτων μετά 

την επανάσταση του 1821 και ο Ι. Ναός Αγίου Νικολάου στον Δάφνο της Δ.Ε. Λιδωρικίου, ναός 

μεταβυζαντινού τύπου τρίκλιτης βασιλικής με τρούλο, ο οποίος κτίσθηκε πιθανόν στα μέσα του 

18ου αιώνα.  

Μερικοί, επιπλέον, ναοί, ίσως λιγότερο γνωστοί, οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί ως  

αρχαιολογικοί χώροι είναι οι εξής:  

•  στη Δ.Ε. Ευπαλίου υπάρχει μια παλαιοχριστιανική βασιλική στα Νέα Κούκουρα, ο Ναός Αγ. 

Δημητρίου Κουπλαίων στο Κλήμα και ένας ερειπωμένος ναός στη θέση «Μικρό Λιβάδι» στο 

Τρίκορφο.  

•  στη Δ.Ε. Λιδωρικίου ο κοιμητηριακός ναός Αγ. Νικολάου του 19ου αιώνα, πάνω από τα τείχη 

της ακρόπολης του Φύσκου, ένα μονόκλιτο ναϋδριο των Αγ. Αποστόλων δυτικά της 

οχύρωσης του Φύσκου, στο οποίο εντοπίζονται υπολείμματα αψίδας παλαιότερου ναού, 

ίχνη παλαιοχριστιανικού κτίσματος (βασιλική) και λειτουργικής κατασκευής από αρχαίο 

υλικό (κολυμβήθρας ή κρήνης) στη θέση «Άγιος Ιωάννης» του Μαλανδρίνου και 

επιφανειακές αρχαιότητες γύρω από τους ναούς της Παναγίας και του Αγ. Βλασίου στη 

Σκαλούλα Πεντάπολης 

• στην Ερατεινή της Δ.Ε. Τολοφώνας υπάρχει ο μεταβυζαντινός ναός της Πολυπορτούς 

(Ευαγγελισμός Θεοτόκου) και ο ναός της Αγ. Κυριακής, ενώ στην Πάνορμο συναντάμε 

κτιριακά κατάλοιπα γύρω από το ναό του Αγ. Βασιλείου.  

Ιδιαίτερη επισκεψιμότητα παρουσιάζει, επίσης, η Μονή των Αγίων Αυγουστίνου και Σεραφείμ του 

Σαρώφ, ένα από τα ομορφότερα σύγχρονα μοναστήρια της Ελλάδας, το οποίο μπορεί να καυχηθεί 

ότι διαθέτει το μεγαλύτερο καμπαναριό στον κόσμο, με 400 σήμαντρα και 62 καμπάνες, που 

μεταφέρουν παντού το μήνυμα της χριστιανοσύνης. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί η Ιερά Μονή της 

Παναγίας της Κουτσουριώτισσας, η οποία βρίσκεται νοτιοδυτικά του χωριού Αμυγδαλιά της  

δημοτικής ενότητας Λιδωρικίου, η οποία λειτουργούσε από το 1648 και μάλιστα βρισκόταν σε 

μεγάλη ακμή, με ηγούμενο τον Νικόδημο Καβάσιλα από την Αγία Ευθυμία Παρνασσίδος, μεγάλη 

προσωπικότητα του Μοναχικού βίου και των γραμμάτων, αλλά κατά τη διάρκεια της 

τουρκοκρατίας καταστράφηκε επανειλημμένως από τους Τούρκους. Η προσφορά όμως της Μονής 
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και των μοναχών υπήρξε μεγάλη από θρησκευτικής και εθνικής πλευράς κατά τους χρόνους  

της Τουρκοκρατίας, αφού σε αυτή πολλοί κάτοικοι των γύρω χωριών διδάσκονταν τα Ελληνικά 

γράμματα, ενώ εκεί πολλές φορές οι κλεφταρματωλοί εύρισκαν καταφύγιο και βοήθεια. 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 

Αρκετές πολιτιστικές εκδηλώσεις λαμβάνουν χώρα κάθε χρόνο σε διάφορες τοπικές κοινότητες 

του Δήμου. Μουσικοχορευτικές και θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, θέατρο σκιών, 

εκθέσεις ζωγραφικής και φωτογραφίας και αθλητικοί αγώνες αποτελούν τον πυρήνα των 

πολιτιστικών εκδηλώσεων που διοργανώνονται σε όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου, 

προσελκύοντας το ενδιαφέρον των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών. Κατά τους 

καλοκαιρινούς μήνες γίνονται τα καθιερωμένα πανηγύρια, διατηρώντας αρκετά από τα 

παραδοσιακά στοιχεία. Τα πανηγύρια αυτά εκτός από την θρησκευτική σημασία τους, 

επηρεάζουν και την κοινωνική ζωή των περιοχών αφούδίνουν την ευκαιρία στους ντόπιους και 

στους μετανάστες σε άλλες περιοχές της χώρας ή του εξωτερικού να επισκεφτούν τα χωριά 

τους.   

Πέρα, όμως, από τα θρησκευτικά πανηγύρια διοργανώνονται εκδηλώσεις προβολής των 

τοπικών προϊόντων, όπως η «Γιορτή της Τράτας» στην Ερατεινή Τολοφώνας, όπου 

προσφέρονται, δωρεάν, ψητές σαρδέλες, άφθονο κρασί και ζωντανή μουσική, «Γιορτή 

Χταποδιού» στη Σπηλιά Τολοφώνας, όπου προσφέρονται ούζο και θαλασσινοί μεζέδες, η 

«Γιορτή της πίτας» στο Τείχιο Ευπαλίου, όπου προσφέρονται πίτες και κρασί και ακολουθεί 

γλέντι, η «Γιορτή του Ψαρά» στο Μαραθιά Ευπαλίου, όπου προσφέρονται ψάρια της εποχής, η 

«Γιορτή του τσίπουρου» στην Ποτιδάνεια Ευπαλίου και στο Αλποχώρι Βαρδουσίων, όπου 

γίνεται η απόσταξη του τσίπουρου και προσφέρονται μεζέδες, η «Γιορτή καλαμποκιού» στη 

Μανάγουλη Ευπαλίου, με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα στους μεν μεγάλους να θυμηθούν και 

στους νεότερους να μάθουν πόσο σημαντική ήταν αλλά και είναι η αξία ενός αγροτικού 

προϊόντος όπως το καλαμπόκι, για την επιβίωση του τόπου μας, στη διάρκεια των χρόνων.  

Δεν λείπουν, επίσης, οι εορταστικές εκδηλώσεις με ιστορικό ενδιαφέρον, όπως τα «Διάκεια» 

στην Αρτοτίνα Βαρδουσίων, αφιερωμένες στον ήρωα της Επανάστασης του 1821 Αθανάσιο 

Διάκο, ο οποίος γεννήθηκε και μόνασε στο μοναστήρι του Αγ. Ιωάννη του Προδρόμου και οι 

οποίες καταλήγουν στη γιορτή του Αγίου, στα τέλη Αυγούστου, και το παραδοσιακό πανηγύρι 

με το Φλάμπουρο. Ανάλογου ύφους εκδηλώσεις είναι και τα «Μακρυγιάννεια» στο Κροκύλειο 

Βαρδουσίων, οι οποίες περιλαμβάνουν πεζοπορία βουνού, παζάρι με χειροποίητα προϊόντα, 
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παιχνίδια γνώσεων και μουσικοθεατρικές παραστάσεις. Τέλος, σημαντικό πολιτιστικό γεγονός 

του Δήμου αποτελεί το φεστιβάλ της ΠοτιδάνειαςΕυπαλίου, το οποίο περιλαμβάνει ένα 

τριήμερο γεμάτο μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, με «δυνατά» ονόματα του 

καλλιτεχνικού χώρου, το οποίο προσελκύει το ενδιαφέρον κατοίκων και επισκεπτών. 

 

 

1.13.2 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

 

Ο αθλητισμός αποτελεί σημαντικό μέρος της κοινωνικής ζωής και πρέπει να προσφέρεται σε 

όλους τους πολίτες. Το γραφείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς σχεδιάζει, 

εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την 

προώθηση του τοπικού αθλητισμού και την παροχή δυνατοτήτων άθλησης στους κατοίκους. 

Περιλαμβάνονται πολιτικές, προγράμματα και δράσεις όπως: 

 Μέριμνα και εισήγηση για την κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών 

εγκαταστάσεων (δημοτικά γυμναστήρια, αθλητικά κέντρα και δημοτικοί χώροι άθλησης), 

 προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης του μαζικού αθλητισμού και 

διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, 

 άσκηση εποπτείας επί των εθνικών αθλητικών κέντρων, που καθορίζονται με 

διυπουργική απόφαση. 

 

Οι Αθλητικοί Σύλλογοι που δραστηριοποιούνται στην επικράτεια όλου του Δήμου είναι οι εξής: 

  
ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΔΩΡΙΔΟΣ 
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
“ΑΠΟΛΛΩΝ” 

ΕΥΠΑΛΙΟ 
ΦΩΚΙΔΑΣ,T.K.3305
8 

apollonefpaliou.webnode.g
r 

FB: 
ΑΠΟΛΛΩΝ 
ΕΥΠΑΛΙΟΥ 
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ΕΥΠΑΛΙΟΥ 

ΕΡΑΤΕΙΝΗ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟ 
ΣΩΜΑΤΕΙΟ 
“ΔΩΡΙΔΑ” 
(ΜΠΑΣΚΕΤ) 

ΕΡΑΤΕΙΝΗ 
ΦΩΚΙΔΑΣ,Τ.Κ.3305
8 

dorida-as.blogspot.com 
FB:Α.Σ.ΔΩΡΙΔΑ 
official 

ΤΟΛΟΦΩΝΑ – 
ΕΡΑΤΕΙΝΗ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ – 
ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ 
Α.Σ.Τ.Ε. 

ΤΟΛΟΦΩΝΑ 
ΦΩΚΙΔΟΣ,Τ.K.3305
8 

 FB:FC A.Σ.Τ.Ε. 

ΛΙΔΩΡΙΚΙ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 
ΟΜΙΛΟΣ 
“ΑΕΤΟΣ” 
ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ 

ΛΙΔΩΡΙΚΙ 
ΦΩΚΙΔΑΣ,Τ.Κ.3305
3 

 
FB:Α.Σ. ΑΕΤΟΣ 
Λιδωρικίου 2000 
“aetoslidorikiou” 

ΜΑΛΑΜΑΤΑ 

“ΔΩΡΙΚΟΣ” 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΟΜΙΛΟΣ 
ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ 

ΜΑΛΑΜΑΤΑ 
ΦΩΚΙΔΑΣ 

  

ΜΑΝΑΓΟΥΛΗ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΟΜΙΛΟΣ 
“ΔΩΡΙΕΙΣ” 
ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ 

ΜΑΝΑΓΟΥΛΗ 
ΦΩΚΙΔΑΣ,Τ.Κ.3305
6 

  

ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚ
Ι 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΟΜΙΛΟΣ 
“ΗΡΑΚΛΗΣ” 
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟ
Υ 

ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ 
ΦΩΚΙΔΑΣ T.K 
33056 

 FB:Α.Ο. Ηρακλής 
Μοναστηρακίου 

ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚ
Ι 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ 
ΟΜΙΛΟΣ 
“ΚΟΥΜΑΡΟΣ” 
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟ
Υ 

ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ 
ΦΩΚΙΔΑΣ T.K 
33056 

  

ΔΩΡΙΔΑ 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΣΥΛΛΟΓΩΝ 
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ 
ΔΩΡΙΔΑΣ 

ΑΛΚΕΤΟΥ 56 
ΒΥΡΩΝΑΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ,Τ.Κ.16232 

orinidorida.blogspot.gr 

FB:Ομοσπονδία 
Συλλόγων ΒΔ 
Δωρίδας 
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ΛΟΙΠΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΔΩΡΙΔΟΣ 

Είτε στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Δωρίδος είτε έξω από αυτά δραστηριοποιούνται πολλοί 

κοινωνικοί, περιβαλλοντικοί και άλλοι σύλλογοι και φορείς  με σημείο αναφοράς τους 

καταγώμενους από τον Δήμο, όπως: 

ΤΟΠΙΚΟ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ SOCIAL 

ΔΩΡΙΔΑ 
ΔΩΡΙΚΗ 
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ 

ΙΕΡΩΝΟΣ & 
ΤΙΜΟΘΕΟΥ 
6,ΠΑΓΚΡΑΤΙ 
Τ.K.11634 

dorikiadelfotis.gr FB:Δωρική Αδελφότητα 

ΑΘΗΝΑ 
ΕΝΩΣΗ ΔΩΡΙΑΙΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 

ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 4 
ΑΘΗΝΑ,Τ.Κ.10677 

doriep.gr  

ΠΑΝΟΡΜΟΣ 

P.E.T. ΦΙΛΟΖΩΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΠΑΝΟΡΜΟΥ-
ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ – 
ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ 

  

FB:P.E.T. 
ΦιλοζωικοςΣυλλογος 
Πανόρμου, Ερατεινής, 
Τολοφώνος 

ΠΑΤΡΑ 

ΣΎΛΛΟΓΟΣ 
ΔΩΡΙΈΩΝ ΠΆΤΡΑΣ 
“Ο ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ 
ΔΙΆΚΟΣ” 

ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ 39-41 
ΠΑΤΡΑ,T.K 26221 

 
FB:Σύλλογος Δωριέων 
Πάτρας “Ο Αθανάσιος 
Διάκος” 

ΛΙΔΩΡΙΚΙ 
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ 

ΛΙΔΩΡΙΚΙ 
ΦΩΚΙΔΟΣ,Τ.K.33053 

 FB:Κυνηγετικός 
Σύλλογος Λιδωρικίου 

 

 

1.13.3. Τουρισμός 

Ο τουρισμός είναι σημαντικός οικονομικός τομέας, ο οποίος συμβάλλει θετικά στην ανάπτυξη 

ενός προορισμού μέσα από τη μείωση της ανεργίας, την αύξηση της επιχειρηματικότητας και 

τη γενικότερη εξαγωγή υπηρεσιών και αγαθών. Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών, ο τουρισμός 

γνώρισε συνεχή ανάπτυξη με αποτέλεσμα να θεωρείται διεθνώς ως ένας από τους ταχύτερα 

αναπτυσσόμενους οικονομικούς τομείς, τουλάχιστον έως στην πρόσφατη πανδημία. Η ύπαρξη 

ολοκληρωμένου σχεδιασμού και η σωστή διαχείριση των επιπτώσεων του, μετατρέπουν τον 

τουρισμό σε μια θετική δύναμη η οποία δρα επωφελώς. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να 

μετατραπεί σε κινητήρια δύναμη υποβάθμισης. Στην τρέχουσα χρονική περίοδο, ο τζίρος του 

τουρισμού ισούται ή και ξεπερνά εκείνο των εξαγωγών πετρελαίου, των τροφίμων ή των 

αυτοκινήτων. Αυτή η δυναμική έχει καθιερώσει τον τουρισμό ως έναν βασικό παράγοντα 

κοινωνικοοικονομικής προόδου, έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες του διεθνούς 
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εμπορίου και μία από τις κύριες πηγές εισοδήματος για πολλές αναπτυσσόμενες χώρες. Η 

ανάπτυξη αυτή συχνά συναρτάται με την διαφοροποίηση του τουριστικού προσφερόμενου 

τουριστικού προϊόντος και τον ανταγωνισμό μεταξύ προορισμών. Ωστόσο σύμφωνα με τον 

ΟΟΣΑ, παρά τις προφανείς ευκαιρίες που παρουσιάζει η αναμενόμενη πορεία ανάπτυξης, ο 

τουρισμός αντιμετωπίζει τις παρακάτω προκλήσεις: 

✓ την πολυπλοκότητα της ανάπτυξης της πολιτικής για τον τουρισμό καθώς και των 

ανταγωνιστικών προτεραιοτήτων πολιτικής, σε συνδυασμό με τους δημοσιονομικούς 

περιορισμούς, 

✓ τον αντίκτυπο εξωτερικών παραγόντων στον τουρισμό, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροοικονομικών συνθηκών, των συναλλαγματικών ισοτιμιών, της ασφάλειας, των 

φυσικών καταστροφών και των κρίσεων υγείας, 

✓ τον συνεχιζόμενο μετασχηματισμό των τουριστικών υπηρεσιών που συνδέονται με τις 

αναδυόμενες τεχνολογίες, 

✓ τη στροφή προς μια οικονομία αειφόρου ανάπτυξης με στόχο τη προσαρμογή στην 

Κλιματική Αλλαγή. 

 

Στον Δήμο Δωρίδος δραστηριοποιούνται πλήθος ιδιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων και ο Δήμος 

στο πλαίσιο της λειτουργίας του διαθέτει Επιτροπή Τουριστικής Προβολής. 

Ο Δήμος Δωρίδος χαρακτηρίζεται από ένα ποικιλόμορφο φυσικό περιβάλλον. Οι  σημαντικοί  

πόροι  του  φυσικού  και  πολιτιστικού  περιβάλλοντος  παρέχουν  συγκριτικά  πλεονεκτήματα  

με  χαρακτηριστικά  και  μεγέθη    ικανά    να  προσδιορίσουν  τα    αντικείμενα,  το    

περιεχόμενο    και    τον    χαρακτήρα    της  τουριστικής  ανάπτυξης.  

Η πλούσια παραλιακή ζώνη του Δήμου, το ιδιαίτερο παραλίμνιο περιβάλλον και το τοπίο  όπως  

διαμορφώνεται  με  την  τεχνητή  λίμνη  του  Μόρνου  ποταμού,  οι επιβλητικότατοι  ορεινοί  

όγκοι  των  Βαρδουσίων  και  της  Γκιώνας,  οι  διάφοροι αρχαιολογικοί χώροι – μνημεία, τα 

ιστορικά και παραδοσιακά κτίρια, το φυσικό περιβάλλον,  τα  μνημεία  της  φύσης,  τα  

γεφύρια  ιστορικής  και  αρχιτεκτονικής  σημασίας, τα μονοπάτια, τα ιστορικά και λαογραφικά 

μουσεία, τα μοναστήρια και οι εκκλησίες,  με  την  πλήρη  και  ορθολογική  εκμετάλλευση  τους  

μπορούν να αποτελέσουν μόνιμο και δυναμικό  πόλο  έλξης.  

 

Στους  παραπάνω  αξιοσημείωτους  φυσικούς,  πολιτιστικούς,  ιστορικούς  και ανθρωπογενείς 
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πόρους στηρίζεται το τουριστικό προϊόν του Δήμου. Η τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή τα 

τελευταία χρόνια παρουσιάζει άνοδο και ενισχύεται από την εφαρμογή Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων.   

Η Τοπική Κοινότητα Ερατεινής έχει χαρακτηρισθεί ως τουριστικός τόπος με το ΠΔ 899/76 (ΦΕΚ 

Α  ́329/1976).    

 

Είδη Τουρισμού  

Ακολούθως, αναλύονται συνοπτικά τα είδη τουρισμού που αναπτύσσονται στην περιοχή 

αναφοράς:   

 Οικοτουρισμός 

 Ορειβατικός και Περιηγητικός Τουρισμός  

 Θρησκευτικός Τουρισμός  

 Παραθεριστικός Τουρισμός  

 Κυνηγετικός Τουρισμός  

 

 Υπάρχουσες Τουριστικές Υποδομές  

Τουριστικά Καταλύματα: Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στον πίνακα 20, του 

Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του ΕΟΤ, στο Δήμο Δωρίδος υπάρχουν  87  

τουριστικές  μονάδες  με  2.024  κλίνες  παρουσιάζοντας  σημαντική αύξηση 529 κλινών και 30 

τουριστικών μονάδων σε σχέση με το 2010. Επίσης πρέπει να τονισθεί ότι επειδή είμαστε στο 

τέλος της προγραματικής περιόδου ο αριθμός  αυτός  πρόκειται  να  αυξηθεί  σημαντικά.  Το  

μεγαλύτερο  μέρος  των ξενοδοχειακών μονάδων συγκεντρώνεται στις παραθαλάσιες περιοχές 

του Δήμου, που  αποτελούν  ιδιαίτερα  τους  καλοκαιρινούς  μήνες,  σημαντικό  πόλο  έλξης 

επισκεπτών.  Στην  τοπική  κοινότητα  Κροκυλείου  λειτουργεί  και  ορειβατικό καταφύγιο υπό 

την αιγίδα πολιτιστικού συλλόγου. Επίσης, στην τοπική κοινότητα Συκιάς  της  δημοτικής  

ενότητας  Λιδωρικίου  υπάρχει  αναρριχητικό  κέντρο  με υποδομή διανυκτέρευσης, το οποίο 

όμως δεν λειτουργεί σήμερα. 

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, τα ξενοδοχεία αποτελούν το 20%, περίπου του  
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συνολικού αριθμού υποδομών διανυκτέρευσης του Δήμου, ενώ οι υπόλοιπες  

μικρές μονάδες το 80% περίπου. Επίσης σημαντική είναι η αυξηση των τουριστικών  

επιπλωμένων κατοικιών προσεγγίζοντας το 13% των συνολικών μονάδων.  

Οι περιοχές με την μεγαλύτερη συγκέντρωση καταλυμάτων είναι οι παραθαλάσιες 

περιοχές του Δήμου, όπου στον τουριστικό κλάδο εισέρχονται συνεχώς νέες  

επιχειρήσεις. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι και στα ορεινά διαμερίσματα του  

Δήμου γίνονται αξιόλογες επενδυτικές δραστηριότητες στον τουρισμό, με την  

λειτουργία μεγάλης ξενοδοχειακής μονάδας 4 αστέρων στο Παλαιοξάρι της  

δημοτικής ενότητας Ευπαλίου.  

Ο Δήμος διαθέτει δυνατότητες περαιτέρω τουριστικής ανάπτυξης δεδομένου ότι  

διαθέτει αξιόλογους τουριστικούς πόρους με σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα  

(π.χ. εξαιρετικές παραλίες, παραθαλάσια γραφικά χωριουδάκια, επιβλητικούς  

ορεινούς όγκους Βαρδουσίων και Γκιώνας, ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον, ορεινά  

γραφικά χωριά, παραλίμνια περιοχή Μόρνου, κλπ) ενώ ταυτόχρονα είναι εύκολα  

προσβάσιμη από τα μεγάλα αστικά κέντρα της ευρύτερης περιοχής, αλλά και της  

Χώρας (δεν απαιτείται αεροπλάνο ή πλοίο).  

 

Μονάδες Εστίασης και Αναψυχής  

Οι μονάδες εστίασης και αναψυχής, που λειτουργούν στον Δήμο, ανέρχονται σε 207.  

Πρέπει να επισημάνουμε ότι το παραδοσιακό καφενείο στους ορεινούς δήμους,  

αποτελεί σε πολλά χωριά το μοναδικό χώρο συνεύρεσης που έχει απομείνει. Το  

ίδιο ισχύει και για τις ψησταριές/ ταβέρνες/ εστιατόρια οι οποίες σε συνδυασμό  

με τις απολαυστικές και παραδοσιακές γεύσεις που παρέχουν, αποτελούν πόλο  

έλξης στις ορεινές και απομακρυσμένες κοινότητες του Δήμου. Βέβαια, το  

μεγαλύτερο πλήθος των μονάδων εστίασης και αναψυχής συγκεντρώνεται στις  

δημοτικές ενότητες Τολοφώνας και Ευπαλίου, λόγω του ότι αφενός εκεί κατοικούν  

περισσότεροι κάτοικοι σε μόνιμη βάση και αφετέρου είναι οι περιοχές με την  

μεγαλύτερη επισκεψιμότητα εξαιτίας του παραθαλάσσιου χαρακτήρα τους.  

Συνολικά, σε Ευπάλιο και Τολοφώνα υπάρχουν 152 ταβέρνες/εστιατόρια/  

καφενεία, και 4 κέντρα διασκεδάσεως. 

Η τουριστική περίοδος παρουσιάζει διακυμάνσεις ανάλογα με την εποχή του  
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έτους, με τις ορεινές και τις παράκτιες περιοχές να έχουν εντελώς διαφορετικές  

εποχές υψηλής επισκεψιμότητας. Αυξημένη είναι η κίνηση τον μήνα Οκτώβριο έως  

τις αρχές Μαΐου σε καταλύματα που βρίσκονται στα ορεινά τμήματα του Δήμου,  

όπου υπάρχει σχετική πληρότητα τα Σαββατοκύριακα, τα εορταστικά τριήμερα  

(διοργανώνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις με σκοπό να διατηρηθούν τα έθιμα  

και οι παραδόσεις της περιοχής), στις εθνικές εορτές (π.χ. 28η Οκτωβρίου) και στις  

γιορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Αντίθετα, στα παράκτια τμήματα του  

Δήμου παρατηρείται υψηλή επισκεψιμότητα και πληρότητα τους καλοκαιρινούς  

μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, ενώ το μήνα Ιούνιο τα περισσότερα καταλύματα έχουν  

πληρότητα τα Σαββατοκύριακα και κάποιες μέρες της εβδομάδας.  

Η προέλευση των επισκεπτών του Δήμου είναι κυρίως από τα αστικά κέντρα της  

περιοχής (Ναύπακτος, Άμφισσα, Λαμία, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Πάτρα, Καρπενήσι) και  

την Αθήνα.  

Τους καλοκαιρινούς μήνες και την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων και του  

Πάσχα, η τουριστική κίνηση ενισχύεται από επισκέπτες που κατάγονται από την  

περιοχή και βρίσκουν την ευκαιρία για ένα μικρό διάλλειμα στην ύπαιθρο. Ειδικά  

στα ορεινά χωριά, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο ο πληθυσμός τους αυξάνει σε  

επίπεδα πολλαπλάσια του απογραφέντος. Είναι χαρακτηριστικό πως ορισμένα  

ορεινά χωριά δεν κατοικούνται τους χειμερινούς μήνες, ενώ τους καλοκαιρινούς  

σφύζουν από ζωή, προκαλώντας και τη λειτουργία επιχειρήσεων που σχετίζονται  

με τον τουρισμό (π.χ. μονάδες εστίασης). Επιπλέον, τους καλοκαιρινούς μήνες  

επισκέπτονται τον Δήμο για παραθεριστικούς λόγους ομογενείς που κατάγονται από  

την περιοχή.  

Σε γενικές γραμμές, η πληρότητα των μονάδων διανυκτέρευσης παρουσιάζεται  

ικανοποιητική, αλλά σε κάθε περίπτωση η τουριστική κίνηση στο Δήμο παρουσιάζει  

έντονα τα χαρακτηριστικά της εποχικότητας.  

Τα σημαντικότερα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος του Δήμου Δωρίδος είναι τα  

ακόλουθα:  

1. Τεχνητή λίμνη Μόρνου και ποταμός Μόρνος  

Το οικοσύστημα που διαμορφώνεται από τον ποταμό Μόρνο και την τεχνητή  

λίμνη του Μόρνου είναι από τα ωραιότερα και πιο ενδιαφέροντα στη χώρα.  
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Επιπλέον, στην περιοχή συναντώνται 3 βιότοποι NATURA και 2 βιότοποι  

CORINE.  

Αυτό το οικοσύστημα αποτελεί το σημαντικότερο συγκριτικό πλεονέκτημα του  

Δήμου Δωρίδος, η αξιοποίηση του οποίου δύναται να επιφέρει σημαντικά  

οικονομικά οφέλη στην ευρύτερη περιοχή και όχι μόνο στον Δήμο Δωρίδος.  

Ωστόσο, υπάρχουν περιορισμοί για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων τόσο εντός  

της τεχνητής λίμνης όσο και σε απόσταση 1500m περιμετρικά της λίμνης. Οι  

περιορισμοί προκύπτουν από την ΥΑ Α5/2280/1983 «Προστασία των νερών που  

χρησιμοποιούνται για την ύδρευση της περιοχής της Πρωτευούσης από  

ρυπάνσεις και μολύνσεις» (ΦΕΚ 720Β/13.12.1983). Η ορθολογική άρση αυτών  

των περιορισμών αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για τον Δήμο Δωρίδος και πρέπει  

να αποτελέσει στόχο βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου χαρακτήρα. 

2. Βαρδούσια όρη και Γκιώνα  

Τα δυο ψηλότερα βουνά της Ρούμελης, με αλπικά τοπία και απεριόριστες δυνατότητες ανάπτυξης 

δραστηριοτήτων οικοτουρισμού και ορεινού τουρισμού.  

3. Αναρριχητικό κέντρο Συκιάς  

Σε υψόμετρο 800m στα ριζά της Γκιώνας βρίσκεται το χωρίο Συκιά της δημοτικής ενότητας 

Λιδωρικίου ακριβώς πάνω από το οποίο υψώνεται κάθετος βράχος και η κορυφή της Γκιώνας, η 

Πυραμίδα. Ο βράχος πάνω από το χωριό Συκιά έχει αρνητική κλίση και ύψος περίπου 1500m, επί 

μήκος 3 χιλιομέτρων, που οι ορειβάτες ονόμασαν «πλάκα». Στην Συκιά κατασκευάστηκε 

αναρριχητικό κέντρο που συγκεντρώνει πλήθος ορειβατών και φυσιολοατρών, διαθέτει και 

υποδομήγια την φιλοξενία τους. Σημαντικό μειονέκτημα για την λειτουργία του αναρριχητικού 

κέντρου στην Συκιά αποτελεί το άσχημο οδικό δίκτυο, το οποίο ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες  

εμποδίζει την πρόσβαση στο σημείο. 

Παραλιακό μέτωπο, Τροιζόνια και λοιπά νησάκια  

Το τμήμα του Δήμου Δωρίδος που παρουσιάζει την μεγαλύτερη τουριστική ανάπτυξη είναι η 

παραλιακή ζώνη του Δήμου. Η ακτογραμμή του Δήμουυπολογίζεται σε περίπου 74,9 χιλιόμετρα 

(στοιχεία από ΟΚΧΕ) και χαρακτηρίζεται από έντονο ανάγλυφο σε ορισμένες περιοχές. Η παραλιακή 

ζώνη του Δήμου διαθέτει μικρές παραλίες, ορισμένες εκ των οποίων είναι περισσότερο και άλλες 

λιγότερο ή καθόλου οργανωμένες. Παραλίες του Δήμου με ιδιαίτερο τουριστικό ενδιαφέρον είναι 

οι παραλίες: Ερατεινής, Βάθης, Αγίου Νικολάου, ΠαραθάλασσοΜοναστηρακίου, Μαραθιά, 
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Σεργούλας, Χιλιαδούς, Πανόρμου.  

Τα Τρoιζόνια είναι ένα καταπράσινο νησί στον Κορινθιακό κόλπο, το μοναδικό στην περιοχή 

κατοικήσιμο, με έκταση μόλις 2,4 τ.χλμ., και βρίσκεται σε απόσταση μόλις 25 χλμ. από τη 

Ναύπακτο. Η πρόσβαση στο νησάκι γίνεται με καραβάκι από τα Χάνια (απέναντι από τα Τροιζόνια). 

Κατά μήκος της ακτής του υπάρχουν πολλές παραδοσιακές ταβέρνες, εστιατόρια και καφέ και 

ξενοδοχειακές μονάδες, που υποστηρίζουν την τουριστική δραστηριότητα. Το ανάγλυφο του νησιού 

σχηματίζει μικρές δαντελωτές παραλίες ιδιαίτερα ελκυστικές στους επισκέπτες και διαθέτει ένα 

πανέμορφο φυσικό λιμάνι, αγκυροβόλι. Επίσης, το νησί διαθέτει μαρίνα με δυνατότητα φιλοξενίας 

120 πλοίων και για το λόγο αυτό η επισκεψιμότητα στο νησί είναι πολύ μεγάλη ιδιαίτερα τους 

καλοκαιρινούς μήνες, όπου και δένουν πολλά ιστιοπλοϊκά. 

Σημειωτέον ότι είναι και η μοναδική διαθέσιμη μαρίνα στην ευρύτερη περιοχή. Ανατολικά απ’ τα 

Τροιζόνια υπάρχουν οι βραχονησίδες Αγ. Ιωάννης, Πρασούδι και Πλανέμι, χωρίς μόνιμους 

κατοίκους, με ιδιαίτερα όμορφες και απομονωμένες παραλίες. Ακτοπλοϊκή σύνδεση δεν υφίσταται.  

5. Γραφικά ορεινά χωριά, ορεινά καταφύγια, περιήγηση – μονοπάτια  

Ο Δήμος Δωρίδος διαθέτει πολύ όμορφα γραφικά ορεινά χωριά, που έχουν διατηρήσει την 

παραδοσιακή αρχιτεκτονική και παράλληλα ο τρόπος και οι ρυθμοί ζωής αποτελούν στοιχείο 

ενδιαφέροντος για τους κατοίκους των αστικών κέντρων.  

Επιπλέον, στον Δήμο Δωρίδος υπάρχει και λειτουργεί πλήρως ανακαινισμένο το ορειβατικό 

καταφύγιο «Παναγιάς», που βρίσκεται στο όρος Παναγιά της τοπικής κοινότητας Κροκυλείου. Το 

καταφύγιο βρίσκεται σε υψόμετρο 1.265m με θέα προς τα Βαρδούσια, τη Γκιώνα, το Τρίκορφο και 

την λίμνη του Μόρνου. Είναι δυναμικότητας 10 κλινών και αποτελεί γνωστό προορισμό για 

ορειβατικούς συλλόγους, μεμονωμένους ορειβάτες και αναρριχητές. Επίσης, ο Δήμος Δωρίδος 

προσφέρεται για περιήγηση και διαδρομές σε πανέμορφα μονοπάτια της εριοχής. Ενδεικτικά 

αναφέρονται: α) το μονοπάτι από Παραλία Σεργούλας – Άνω Σεργούλα – Ποτιδάνεια στο Όρος 

Τρίκορφο, σε υψόμετρο 1547m, το οποίο πρόσφατα χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα LEADER+ 

της Αιτωλικής Αναπτυξιακής και το οποίο έχει δοθεί για χρήση, β) το Φαράγγι της Σεργούλας κατά 

μήκος του χειμάρρου Πολυσταύρι, το οποίο αποτελεί πόλο έλξης περιπατητών, περιηγητών και 

φυσιολατρικών συλλόγων, γ) το Κεφαλογιέφυρο στις άγριες κλεισούρες του Μόρνου, το οποίο 

αποτελεί γέφυρα επικοινωνίας της ορεινής Ναυπακτίας με τη Δωρίδα, δ) ο χείμαρρος Μανδήλως, ο 

οποίος αποκαλείται και βυζαντινός χείμαρρος και χείμαρρος των Μοναστηριών και των νερόμυλων.  
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6. Μοναστήρια, θρησκευτικός τουρισμός  

Ο θρησκευτικός τουρισμός παρουσιάζει δυναμική τάση στην περιοχή της Δωρίδος, η οποία διαθέτει 

ορισμένα από τα σημαντικότερα και γνωστότερα μοναστήρια της χώρας, όπως: το Μοναστήρι του 

Κουτσουρού, η Ιερά Μονή Βαρνάκοβας, ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, η Ιερά Μονή 

Αγίου Αυγουστίνου και Σαρώφ, Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου και Αγίου Φανουρίου Τρικόρφου, η 

Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Αρτοτίνας (Μονή Αθανασίου Διάκου). 

 

1.14. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

Ο Δήμος Δωρίδος συνεργάζεται με όλους τους όμορους δήμους σε επίπεδο 

ανταλλαγήςγνώσεων και καλών πρακτικών. Επίσης, συνεργάζεται για ανάλογα θέματα με 

δήμους από όλο το γεωγραφικό πλάτος της χώρας. Ταυτόχρονα έχει αναπτύξει συνεργασία με 

πολλούς φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης όπως Υπουργεία, Γραμματείες ή άλλους Κρατικούς 

Οργανισμούς διεκδικώντας και προβάλλοντας θέματα τοπικού και υπερτοπικού χαρακτήρα. 

Μεγάλη επίσης είναι η συνεργασία του Δήμου Δωρίδος με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  

στη χρηματοδότηση έργων όπως και με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας, Στερεάς 

Ελλάδας στον τομέα ελέγχου νομιμότητας αποφάσεων και άλλων ζητημάτων. 

Στο πλαίσιο των συνεργασιών ο Δήμος Δωρίδος συμμετέχει στις ακόλουθες αναπτυξιακές 

ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ καθώς και τα κάτωθι δίκτυα:  
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Το “Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες” είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, που ιδρύθηκε το 2012. Έδρα 

του Δικτύου είναι ο Δήμος Δωρίδος, εκεί όπου βρίσκεται ο μεγαλύτερος ταμιευτήρας πόσιμου 

ύδατος στην Ελλάδα, ο ταμιευτήρας του Μόρνου. 

Οι βασικοί στόχοι του Δικτύου είναι: 

• Η προστασία των λιμνών που ανήκουν διοικητικά εντός των ορίων των συμμετεχόντων 

δήμων, μέσω της προστασίας της βιοποικιλότητας και της διατήρησης των 

οικοσυστημάτων και των παρυδάτιων συστημάτων των περιοχών. 

• Η κοινή δραστηριοποίηση των μελών του για την προαγωγή πολιτιστικών, μορφωτικών, 

κοινωνικών και οικονομικών σχέσεων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 

• Η τουριστική προβολή και αειφόρος ανάπτυξη των περιοχών, με σεβασμό στο φυσικό 

περιβάλλον. 

• Η εύρεση και συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

προγράμματα ανάπτυξης, καθώς και σε προγράμματα άλλων διεθνών οργανισμών. 

• Η κοινή δράση και συνεργασία με επιστημονικά εκπαιδευτικά κέντρα και ιδρύματα, καθώς 

και με θεσμοθετημένα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνείς οργανισμούς και η 

διενέργεια ερευνών για την αξιοποίηση νέων μορφών ανάπτυξης, απόλυτα συμβατών με 

το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον των μελών του. 

Πηγή: www.lakesnetwork.org 

 

 

 

 

 

https://lakesnetwork.org/
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H εταιρεία ιδρύθηκε το 1994 (ΠΔ 323/1989) με τον τίτλο Αναπτυξιακή Εταιρεία Αποδοτίας – 

Οφιονείας Α.Ε. (ΑΝΕΤΑΠΟ Α.Ε.) για την καλύτερη αξιοποίηση των φυσικών πόρων της Ορεινής 

Ναυπακτίας. 

Μετά την εφαρμογή του Νόμου 2539/97 (Ι.Καποδίστριας), η μετοχική βάση της εταιρείας 

διευρύνθηκε και στο μετοχικό της κεφάλαιο συμμετείχαν έντεκα (11) δήμοι της Αιτωλίας, όπως 

αυτή ορίζεται με τα ιστορικά της όρια, η Ε.Α.Σ. Μεσολογγίου – Ναυπακτίας, η Ο.Σ.Υ.Ν., η Ο.Ε.Β.Ε.Ν. 

και η Ε.Α.Σ. Δωρίδας. Η εταιρεία έγινε διανομαρχιακή (Ν. Αιτωλοακαρνανίας, Φωκίδας και 

Ευρυτανίας) και διαπεριφερειακή (Περιφέρειες Δυτικής και Στερεάς Ελλάδας), ενώ μετονομάστηκε 

σε ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. και σε συντομογραφία ΑΙΤΩΛΙΑ Α.Ε. 

Σε εφαρμογή του Ν. 3463/2006 η εταιρεία μετονομάστηκε σε ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α., 

τον Απρίλιο του 2007. Η μετοχική σύνθεση της εταιρείας διευρύνθηκε από 15 σε 18 μετόχους με τη 

συμμετοχή του Δήμου Αιτωλικού, του Δήμου Οινιαδών και του Ναυτικού Ομίλου Μεσολογγίου, τον 

Ιούνιο του 2008. Στο πλαίσιο της πολιτικής διεύρυνσης της μετοχικής βάσης της εταιρείας, με 

σκοπό την προαγωγή του δημοκρατικού προγραμματισμού και την καλύτερη συνεργασία των 

τοπικών φορέων για την ανάπτυξη της περιοχής, ο αριθμός των μετόχων αυξήθηκε από 18 σε 24 με 

τη συμμετοχή της ΤΕΔΚ Ν. Αιτωλοακαρνανίας, του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, του ΤΕΕ – 

Περιφερειακό Τμήμα Ν. Αιτωλοακαρνανίας, του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Α΄ 

Γεωγραφικής Ενότητας Ν. Αιτωλοακαρνανίας, του Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία “Αλκυόνη” και 

του Σωματείου Ελεύθερων Επαγγελματιών Αλιέων Αιτωλικού “ο Ντολμάς”, τον Νοέμβριου του 

2008. 

Σε εφαρμογή του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης») το πλήθος των μετόχων περιορίστηκε σε 16 από 

24, εξαιτίας της συγχώνευσης των Δήμων. Στο πλαίσιο αποφάσεων Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων 

της εταιρείας,  περί αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, το πλήθος των εταίρων ανήλθε σε 20, με τη 

συμμετοχή της Αγροπεριβαλλοντικής Ομάδας Βιοκαλλιεργητών Δυτικής Ελλάδας, της Ομοσπονδίας 

Συλλόγων Β/Δ Δωρίδος, του Ναυτικού Ομίλου Ναυπάκτου και του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου 

Μεσολογγίου. 

Η Αιτωλική Αναπτυξιακή δραστηριοποιείται σε δυο Περιφέρειες (Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

και Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας) και τρείς Νομούς (Αιτωλοακαρνανίας, Φωκίδας και 

Ευρυτανίας), με τους Δήμους – μετόχους της να ανέρχονται σε 5 (Ναυπακτίας, Ι.Π. 

Μεσολογγίου, Θέρμου, Δωρίδας και Καρπενησίου) και το σύνολο των μετόχων της να 

ανέρχεται σε 19 (Επιμελητήρια, Σύλλογοι, ΠΕΔ κλπ). Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας 
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ανέρχεται σε 775.781,96€. Στην παρούσα φάση, ο Δήμος Δωρίδος διαθέτει το 10,60% των 

μετοχών. Πρόκειται για μια υγιής επιχειρησιακά και οικονομικά αναπτυξιακή εταιρεία, η 

οποία δραστηριοποιείται κυρίως στους ακόλουθους τομείς:  

• υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων  

• επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη ΟΤΑ και νομικών προσώπων τους  

• επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη ιδιωτικών επενδύσεων  

• κατάρτιση αναπτυξιακών και επιχειρηματικών σχεδίων  

Στην παρούσα φάση, η εταιρεία υλοποιεί τα προγράμματα:  

• Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER, με συνολικό κόστος 10,1 εκ.€  

• Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών, με συνολικό κόστος 6,5 εκ.€  

• Διακρατικό πρόγραμμα «Proactive», με προϋπολογισμό φορέα 350 χιλ.€  

• Έργο στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG S.E.E., με προϋπολογισμό φορέα 180 χιλ.€  

Στο παρελθόν η εταιρεία παρείχε συστηματική επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική 

υποστήριξη σε ΟΤΑ, στο πλαίσιο σχετικών συμβάσεων συνεργασίας και υλοποίησε σημαντικό 

αριθμό συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, εκ των οποίων το LEADER II, EQUAL, Βοήθεια 

στο Σπίτι, INTERREG, LEADER+. Στο πλαίσιο του προγράμματος LEADER+ χρηματοδοτήθηκαν 

παρεμβάσεις στα όρια των δημοτικών ενοτήτων Ευπαλίου και Βαρδουσίων.  

Πηγή : www.aitoliki.gr 

 

 

 

http://www.aitoliki.gr/
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Η Εταιρεία με την επωνυμία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Ε. (ΑΝ.ΦΩ. Α.Ε.) ιδρύεται στις 25-09-1997 

στην ‘Aμφισσα Φωκίδας με στόχο την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Νομού και της ευρύτερης 

περιοχής. 

ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Η Εταιρεία εδρεύει στην Άμφισσα Φωκίδας στην οδό Αθανασίου Γκελεστάθη 13, στον ισόγειο χώρο 

του Χειροτεχνικού Κέντρου Άμφισσας, που είναι ιδιοκτησία του ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. και έχει 

παραχωρηθεί από αυτόν στην Εταιρεία με το από 09-10-1998 ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του 

ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. και της ΑΝ.ΦΩ. Α.Ε. 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΝ.ΦΩ. Α.Ε. 

Βασικός σκοπός για τη δημιουργία της αποτέλεσε η αναγκαιότητα ύπαρξης σε επίπεδο Νομού ενός 

αναπτυξιακού μηχανισμού, που δεν υπήρχε και ο οποίος μέσα από τη διαχείριση-υλοποίηση 

εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων ανάπτυξης θα προωθούσε την αναπτυξιακή διαδικασία 

στην ευρύτερη περιοχή της Φωκίδας και θα υποστήριζε την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τις επιχειρήσεις, 

τον τοπικό πληθυσμό και γενικά την περιοχή σε θέματα ανάπτυξης. 

Ο ΑΠΩΤΕΡΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝ.ΦΩ. Α.Ε. 

Κύριος στόχος της Εταιρείας αποτελεί η ολοκληρωμένη ανάπτυξη ορεινών μειονεκτικών περιοχών 

ο οποίος μπορεί να επιτευχθεί: 
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• Με την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας μέσα από τη δημιουργία καινοτόμων και τον 

εκσυγχρονισμό των ήδη υπαρχουσών οικοτεχνιών, βιοτεχνιών-μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων. 

• Με την ανάπτυξη του αγροτουρισμού. 

• Με την συγκράτηση των νέων στις αγροτικές περιοχές έτσι ώστε να διατηρηθεί η 

οικονομική και δημογραφική ισορροπία της χώρας μας 

• Με την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού πλούτου 

• Με την ανάπτυξη νέων μορφών και θέσεων απασχόλησης 

• Με καινοτόμες δράσεις, τη μεταφορά εμπειριών και τεχνογνωσίας. 

ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝ.ΦΩ. Α.Ε 

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατά την συνεδρίασή της την 29-06-2007 μεταξύ 

άλλων αποφάσισε την αλλαγή της επωνυμίας της Εταιρείας ως εξής: «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Ε – 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» και διακριτικό τίτλο : ΑΝ.ΦΩ. Α.Ε. Η ως άνω αλλαγή 

επωνυμίας και η προσαρμογή του καταστατικού της, έγινε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του 

Ν.3463/06 (ΦΕΚ Α’ 114/08-062006) κα συγκεκριμένα: ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ , ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ , άρθρο 252, παράγραφος 3β και επόμενα του ως άνω 

νόμου. 

Αναπτυξιακή Φωκική 

Η Αναπτυξιακή Φωκική δραστηριοποιείται στο Νομό Φωκίδας, με σημαντικότερους μετόχους 

την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την Περιφερειακή Ενότητα 

Φωκίδας, τον Δήμο Δελφών και τον Δήμο Δωρίδος. Η εταιρεία δραστηριοποιείται:  

• στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων 

• στην επιστημονική, τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη ΟΤΑ  

Στην παρούσα φάση, η εταιρεία υλοποιεί το πρόγραμμα «Εφαρμογή της Προσέγγισης 

LEADER», στην περιοχή παρέμβασης του οποίου συμπεριλαμβάνεται και η δημοτική ενότητα 

Τολοφώνας, ενώ στο παρελθόν έχει υλοποιήσει τα προγράμματα LEADER+, EQUAL, Βοήθεια 

στο Σπίτι, INTERREG. 
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Δίκτυο για τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό στη Φωκίδα 

 

 

Το Δίκτυο για τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό στη Φωκίδα «Δίκτυο Δελφών» αποτελεί μια Αστική 

μη κερδοσκοπική Εταιρεία υπό μορφή Δικτύου του άρθρου 101 Ν.3852/2010 (Καλλικράτης), που 

ίδρυσαν οι Δήμοι Δελφών και Δωρίδας και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με σκοπό την ανάπτυξη 

του πολιτισμού και του τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή της Φωκίδας, με έμφαση στον 

πολιτιστικό τουρισμό και την υποστήριξη δραστηριοτήτων που αφορούν την επιστήμη, τα 

γράμματα και τις τέχνες. 

Το Δίκτυο Δελφών έθεσε εξ αρχής ως έναν από τους βασικούς του στόχους την ίδρυση και 

καθιέρωση ενός νέου σημαντικού και εξωστρεφούς πολιτιστικού θεσμού υπό την ονομασία 

«Φεστιβάλ Δελφών». 

Το σκεπτικό του Φεστιβάλ Δελφών είναι κυρίως η συνεργασία με τους κορυφαίους πολιτιστικούς 

θεσμούς της χώρας και η επικέντρωση στην ανάδειξη της πρωτότυπης δημιουργίας, λογική που 

σταδιακά θα καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος που θα παρουσιάζεται, 

σύμφωνα με το όραμα και τη στοχοθεσία που έχει καθορίσει ο καλλιτεχνικός μας διευθυντής. Το 

Φεστιβάλ Δελφών αποτελεί ένα κοινό όραμα της περιοχής, που ενσαρκώνει την πεποίθησή μας ότι 

ο ιστορικός μας τόπος είναι τόπος Πολιτισμού και αυτό αποτελεί μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα 

τόσο για εμάς, όσο και ευρύτερα για την Περιφέρεια και τη χώρα μας. 

Πηγή : www.delphifestival.gr 

http://www.delphifestival.gr/
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“Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές” ονομάζεται το Σχέδιο Διατοπικής Συνεργασίας το οποίο 

χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LEADER στην Ελλάδα [Μέτρο 421 “Διατοπικές και Διακρατικές 

συνεργασία”, Άξονας 4 Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)]. 

Είκοσι μία (21) Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) των Τοπικών Προγραμμάτων LEADER της Ελλάδας, 

μαζί με τις τοπικές Αναπτυξιακές εταιρείες, σχημάτισαν μια εταιρική σχέση εκπροσωπώντας τις 

περιοχές παρέμβασής τους. 

Το Σχέδιο τελεί υπό την αιγίδα του ΥπΑΑΤ – Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και 

της ΚΕΔΕ – Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας. 

Η ΟΤΔ – Αναπτυξιακή Πάρνωνα έχει σχεδιάσει και συντονίσει την υλοποίηση του Σχεδίου. 

Η αφορμή και η πρωτοβουλία 

Η ελληνική γαστρονομία είναι η βάση της Μεσογειακής δίαιτας, του πιο αποδεκτού διατροφικού 

προτύπου παγκόσμια. Η Μεσογειακή δίαιτα είναι ταυτόχρονα ένας τρόπος διαβίωσης και ένα 

διατροφικό πρότυπο που έχει παραμείνει σταθερό στον χρόνο και στον χώρο. Συμπεριλαμβάνει 

κυρίως ελαιόλαδο, δημητριακά, φρούτα, λαχανικά, ψάρια και κρέας, τα οποία συνοδεύονται από 

κρασί ή αφεψήματα, με σεβασμό στις θρησκευτικές επιταγές της κάθε κοινότητας. Βασικό 

χαρακτηριστικό της Μεσογειακής δίαιτας είναι ότι περιλαμβάνει μια ομάδα δεξιοτήτων, γνώσεων, 

τελετών, συμβόλων και παραδόσεων για τις καλλιέργειες, τη συγκομιδή, την αλιεία, την 

κτηνοτροφία και τη διατήρηση, τη μεταποίηση, το μαγείρεμα. Ιδιαίτερα όμως το χαρακτηριστικό 

της από κοινού χρήσης και κατανάλωσης των τροφίμων. Η συν-εστίαση είναι το θεμέλιο της 

πολιτιστικής ταυτότητας και συνέχειας των Ελλήνων και των υπόλοιπων Μεσογειακών λαών. 

Η Μεσογειακή δίαιτα ενεγράφη το 2013 στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας, της UNESCO, κατόπιν πρωτοβουλίας και συντονισμένης 
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προσπάθειας τεσσάρων μεσογειακών πόλεων (Κορώνη-Ελλάδα, Chefchaouen-Μαρόκο, Sorias-

Ισπανία, Cilento-Ιταλία) και της τελικής τελική Διακήρυξης της Κορώνης, ενός πρωτοκόλλου για την 

ανάληψη κοινών δράσεων προώθησης της Μεσογειακής Διατροφής σε ολόκληρο τον πλανήτη. 

Η Κορώνη, η πρώτη εκπρόσωπος των τεσσάρων Εμβληματικών κοινοτήτων, έθεσε την ανάγκη 

ανάδειξης των πιστοποιημένων ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ και άλλων εκλεκτών προϊόντων της Ελλάδας. Η 

Αναπτυξιακή Πάρνωνα, ανέλαβε την πρωτοβουλία να διαμορφώσει το Σχέδιο και να προσκαλέσει 

τις Αναπτυξιακές εταιρείες της χώρας να συμμετάσχουν στην ιδέα, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας 

το Σχέδιο Διατοπικής Συνεργασίας «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές», στο πλαίσιο των τοπικών 

προγραμμάτων προσέγγισης LEADER. Με την υποστήριξη των εταίρων του Σχεδίου, εξέλιξε την 

ιδέα συμπεριλαμβάνοντας και τους τέσσερις άξονες της Ελληνικής γαστρονομικής κουλτούρας, 

δηλαδή των προϊόντων, των συνταγών και της κουζίνας, των περιοχών παραγωγής και των τρόπων 

κατανάλωσης και απόλαυσης των εκλεκτών αυτών γεύσεων. 

Η προσπάθεια αφορά τη διατήρηση, ενίσχυση και ανάδειξη του Ελληνικού γαστρονομικού 

πολιτισμού. 

Ο στόχος 

Το Σχέδιο αφορά στην ανάδειξη των εκλεκτών γεύσεων με αναγνωρισμένα, πιστοποιημένα και 

εκλεκτά προϊόντα από την κάθε περιοχή των εταίρων, με σκοπό την ανάδειξη της γαστρονομικής 

παράδοσης, προς όφελος της αγροτικής οικονομίας και του τουρισμού. Εργαλείο υλοποίησης του 

μακροπρόθεσμου σχεδιασμού θα είναι το Δίκτυο Ελληνικών Γεύσεων, το οποίο δημιουργήθηκε και 

υποστηρίζεται από το Σχέδιο. 

Ο απώτερος στόχος του παραπάνω Σχεδίου είναι η ανάδειξη των πιο εκλεκτών γεύσεων με τα πιο 

εκλεκτά ελληνικά προϊόντα, ΠΟΠ, ΠΓΕ και άλλα ονομαστά ποιοτικά προϊόντα. 

Βασικοί στόχοι του Σχεδίου είναι οι εξής: 

• Ανάδειξη και προβολή των εκλεκτών ελληνικών γεύσεων με προϊόντα που διαθέτουν 

ποιότητα, φήμη και άμεση σύνδεση με την περιοχή παραγωγής. 

• Δημιουργία «Δικτύου των εκλεκτών ελληνικών γεύσεων», με ενσωμάτωση ενός 

τουλάχιστον χαρακτηριστικού προϊόντος από κάθε περιοχή, καλύπτοντας γεωγραφικά όσο 

μεγαλύτερο μέρος της χώρας είναι δυνατόν. 
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• Σχεδιασμός δράσεων άμεσης εφαρμογής, που θα υλοποιούνται και θα χρηματοδοτούνται 

από το Σχέδιο Διατοπικής Συνεργασίας και δράσεων επόμενης φάσης, που μπορεί να 

υλοποιήσει το Δίκτυο των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων. 

Πηγή: finestgreektastes.com 

 

ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΡΤΥΡΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ & ΧΩΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1940-1945 

 

 

Στις 12 Δεκεμβρίου 2000 37 Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας ιδρύουν το ΔΙΚΤΥΟ 

ΜΑΡΤΥΡΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ & ΧΩΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1940-1945, “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΑ” με έδρα 

τη Μαρτυρική Πόλη των Καλαβρύτων. 

 

https://finestgreektastes.com/
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Σκοποί του Δικτύου 

Η ανάληψη ουσιαστικών πρωτοβουλιών για τη λήψη και εφαρμογή μέτρων και προγραμμάτων για 

τη διατήρηση άσβεστης της ιστορικής μνήμης των εκατομμυρίων θυμάτων του Β΄ Παγκοσμίου 

πολέμου για να μην ξαναγίνει πόλεμος, της μνήμης του Ελληνικού λαού για τη συνεισφορά του 

στον αγώνα για τη συντριβή του Ναζισμού και του φασισμού και της καταξίωσης των 

αγωνισθέντων, σφαγιασθέντων, εκτελεσθέντων, διωχθέντων, φυλακισθέντων, μαρτυρησάντων, 

βασανισθέντων κατοίκων των πόλεων και των χωριών τους κατά τη Γερμανική, Ιταλική και 

Βουλγαρική Κατοχή της περιόδου 1940-1945. 

Η προώθηση των αδελφοποιήσεων μεταξύ των μαρτυρικών περιοχών και η δημιουργία μονίμου 

δικτύου συνεργασίας και διασύνδεσης μεταξύ τους, αλλά και μεταξύ αυτών και αντιστοίχων 

περιοχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλες τις χώρες που αντιμετώπισαν παρόμοια 

βαρβαρότητα και καταστροφή , για την κοινή και αποδοτικότερη διερεύνηση της ιστορίας, την 

ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών , καθώς επίσης η δημιουργία Δικτύου στα πλαίσια του 

ευρύτερου ελληνισμού για τη στήριξη αντιστοίχων σκοπών σε διεθνές επίπεδο. 

 

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής 

Ενότητας Φωκίδας “ΔΙΑΔΡΟΜΗ” 

Ο Δήμος μας συμμετέχει σε Αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η οποία είχε την 

επωνυμία ‘’Κέντρο Πρόληψης Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών (Κ.Π.Χ.Ε.Ο.) Νομού Φωκίδας’’. Αυτό 

το Κέντρο ιδρύθηκε στις 20/01/2006 και εντάχθηκαν – συμμετείχαν εθελούσια ως μέλη φορείς του 

Νομού, μεταξύ των οποίων και οι τέως Δήμοι (Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού) Βαρδουσίων, Ευπαλίου, 

Λιδωρικίου και Τολοφώνας, κατόπιν αποφάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων τους 
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Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.) ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ 

 

Ο «Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ», συνίσταται από 

Ευρωπαϊκούς και Μεσογειακούς Αυτοδιοικητικούς οργανισμούς, όλων των βαθμίδων, από 

Δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμούς δημοσίου δικαίου (κατά την έννοια των Οδηγιών 

2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου.  

Οργανώνεται ως αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και λειτουργεί με 

ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, διεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 221 του ν. 3463/2006 και 

των άρθρων 741-784 του Αστικού Κώδικα, του Κανονισμού (ΕΚ) 1082/2006 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 1302/ 2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τους Ε.Ο.Ε.Σ 

Στόχοι 

— Κύριος στόχος του Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ είναι η διαβίωση των λαών της Μεσογείου σε 

περιβάλλον διαρκούς ειρήνης και αειφόρου ανάπτυξης, οικονομικά αποτελεσματικής, κοινωνικά 

δίκαιης και περιβαλλοντικά βιώσιμης, με συνοχή και ασφάλεια των περιοχών τους. 

— Τα επιμέρους καθήκοντα και οι λειτουργικοί στόχοι του ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ που συνεισφέρουν 

στην επίτευξη της αποστολής του είναι τα εξής: 

 

•  Η κοινή δράση και συνεργασία μεταξύ των μελών της. 

•  Ο σεβασμός σε όλα τα επίπεδα των αρχών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της 

δικαιοσύνης, της ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλλοντος. 

•  Η διευκόλυνση και η προαγωγή της διασυνοριακής, διακρατικής ή/και διαπεριφερειακής 

ΑΔΑ: 9ΖΝ5Ω9Ζ-Λ6Η
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συνεργασίας, με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μεταξύ των μελών 

της. 

•  Η υλοποίηση προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε), 

μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Ταμείου ή/και του Ταμείου Συνοχής. 

•  Η υλοποίηση δράσεων εδαφικής συνεργασίας μεταξύ των μελών της με ή χωρίς την 

οικονομική συνεισφορά της Ε.Ε. 

•  Η συνεργασία με επιστημονικά κέντρα και ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα στις χώρες 

της Μεσογείου, με τους θεσμούς της Ε.Ε. και τους Διεθνείς Αυτοδιοικητικούς και μη 

οργανισμούς. 

•  Η ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών, προβολής και εφαρμογής επιτυχών πρακτικών 

μεταξύ των μελών της. 

•  Η πρόσβαση στην πληροφόρηση και την γνώση με την αξιοποίηση τραπεζών δεδομένων, 

νέων τεχνολογιών και την ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας. 

•  Η έρευνα, την αναζήτηση, την διαφύλαξη, προβολή και αξιοποίηση του συνόλου της 

πολιτισμικής ταυτότητας των Λαών της Μεσογείου, στην κατεύθυνση της διασφάλισης του 

διαπολιτισμικού διαλόγου, της ανάπτυξης δεσμών φιλίας, συνεργασίας, σεβασμού και 

αποδοχής της διαφορετικότητας. 

•  Η ενίσχυση της συμμετοχής του Πολίτη και των φορέων των Τοπικών Κοινωνιών στο 

πλαίσιο της εδαφικής οικονομικής και κοινωνικής συνεργασίας μεταξύ των μελών της. 

Πηγή : www.amphictyony.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.amphictyony.gr/
ΑΔΑ: 9ΖΝ5Ω9Ζ-Λ6Η
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Σύνδεσμος Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου – “Αρίων” 

 

 

Είναι ο Σύνδεσμος των Δήμων που περιβάλλουν τον Κορινθιακό Κόλπο και δρούν από κοινού για 

την προστασία και την ορθολογική ανάπτυξη της περιοχής. 

Η συστατική του πράξη δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, με αριθμό φύλλου 164, 

στις 17 Μαρτίου του 1993. Τα επόμενα χρόνια με την προσχώρηση νέων μελών καθώς και λόγω 

των Διοικητικών μεταρρυθμίσεων ως προς τη συγκρότηση των Δήμων (ν. 2539/97 «Καποδίστριας» 

και ν. 3852/2010 «Καλλικράτης»), πήρε την σημερινή του μορφή με τους 14 Δήμους Μέλη. 

Η ιδέα της ίδρυσής του οφείλεται σε μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία μιας ομάδας εμπνευσμένων 

πρωτεργατών, από το χώρο της αυτοδιοίκησης και των οικολογικών κινημάτων της περιοχής, οι 

οποίοι με συνεργατική διάθεση και έντονη περιβαλλοντική ευαισθησία έθεσαν ως κοινό στόχο, αφ’ 

ενός την προστασία του οικοσυστήματος του Κορινθιακού Κόλπου, το οποίο προσελκύει το 

ενδιαφέρον της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας για τις ιδιαιτερότητές του και αφ’ ετέρου 

την προβολή και αξιοποίησή του με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και την πολιτιστική 

κληρονομιά της περιοχής. 

Η προσπάθεια αυτή πέρα από την συμμετοχή των Δήμων, προϋποθέτει και την ενεργοποίηση όλων 

των πολιτών, μόνιμων κατοίκων και επισκεπτών. Σε αυτό συγκλίνουν και οι προσπάθειες του Δ.Σ. 

του ΣΠΟΑΚ, πέρα από τον συντονιστικό ρόλο του στην κοινή δράση των Δήμων Μελών. 

Πηγή:  www.spoak.gr 

 

Συμμετοχή του Δήμου Δωρίδος σε λοιπούς φορείς  

Ο Δήμος Δωρίδος συμμετέχει επίσης:  

•   στον Σύνδεσμο Διαχείρισης Σφαγείων Λιδωρικίου (ΦΕΚ 593/Β/22-4-2004)  

•   στον Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Φωκίδας  

•  στον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Α  ́ Γεωγραφικής Ενότητας  

Νομού Αιτωλοακαρνανίας  

Πηγή: www.anfok.gr 

 

http://spoak.gr/
http://www.anfok.gr/
ΑΔΑ: 9ΖΝ5Ω9Ζ-Λ6Η
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1.15. ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Οι αδελφοποιήσεις είναι "συμφωνίες συνεργασίας" δύο ή περισσότερων πόλεων από 

διαφορετικά κράτη, με βάση τις οποίες, τα "συμβαλλόμενα μέρη" προχωρούν στην 

πραγματοποίηση κοινών δράσεων, προκειμένου να αντιμετωπίζουν τα προβλήματά τους και 

να αναπτύσσουν μεταξύ τους ολοένα στενότερους δεσμούς φιλίας και αμοιβαίας 

ευαισθητοποίησης με στόχο τη μεταξύ τους προαγωγή οικονομικών, πολιτιστικών, 

μορφωτικών και κοινωνικών σχέσεων. 

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της αδελφοποίησης πόλεων είναι ότι συμμετέχουν σε αυτήν 

μεγάλοι αριθμοί πολιτών άμεσα, βοηθώντας τους πολίτες από διαφορετικά κράτη να 

οικοδομήσουν δεσμούς και να αναπτύξουν ένα αίσθημα κοινής ταυτότητας. 

Ο Δήμος Δωρίδος και ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου το έτος 2017 προχώρησαν σε 

αδελφοποίηση σύμφωνα με την Ομόφωνη απόφαση 133/29-05-2017 ΑΔΑ ΨΘΣΕΩ9Ζ-0Θ0 του 

Δήμου Δωρίδος 

Επίσης ο Δήμος Δωρίδος και ο Δήμος Βύρωνα το έτος 2017 προχώρησαν σε αδελφοποίηση 

σύμφωνα με την Ομόφωνη απόφαση 138/21-6-2017 ΑΔΑ ΩΦ9ΥΩ9Ε-ΧΕ4 του Δήμου Βύρωνα. 

 

1.16. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Ο Δήμος Δωρίδος έχει εξασφαλίσει χρηματοδοτήσεις από Ευρωπαϊκά προγράμματα και 

συγκεκριμένα: 

 Πρόγραμμα CLLD/LEADER «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Πανόρμου», ποσού 205.000€ 

 Πρόγραμμα CLLD/LEADER «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Γλυφάδας», ποσού 230.000€ 

 Πρόγραμμα CLLD/LEADER «Ανάπλαση χώρου βρύσης Δέση ΤΚ Κριατσίου», ποσού 126.000€ 

 Πρόγραμμα CLLD/LEADER «Αναπλάσεις στην ΤΚ Πενταγιόν Δήμου Δωρίδος», ποσού 600.000€ 

 

 

 

ΑΔΑ: 9ΖΝ5Ω9Ζ-Λ6Η
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1.17. ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 2019-2023 

Κατά την περίοδο 2019-2023, ο Δήμος στην προσπάθειά του να αντλήσει περισσότερους 

πόρους,  πέραν των ήδη μειωμένων θεσμοθετημένων του (ΚΑΠ – ΣΑΤΑ), για την  εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων, αξιοποίη σε χρηματοδοτικές ευκαιρίες Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ  

 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ 

Ο Δήμος Δωρίδος έχει υποβάλλει στο Πρόγραμμα Χρηματοδότησης Αντώνης Τρίτσης, στον 

άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» και στη Πρόσκληση ΑΤ12 Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους 

Δήμους. 

Τίτλος Έργου : «Υποδομές ηλεκτροκίνησης - Ηλεκτρικά οχήματα - Σταθμοί φόρτισης του Δήμου 

Δωρίδος», ΠΥ: 1.126.942,65€ 

 

✓ Το προτεινόμενο έργο «Υποδομές ηλεκτροκίνησης-Ηλεκτρικάοχήματα-Σταθμοί φόρτισης του 

Δήμου Δωρίδος», περιλαμβάνει την προμήθεια για 3 οχήματα τύπου SUV, 2 οχήματα τύπου 

Ι.Χ., 1 όχημα συλλογής απορριμμάτων, 2 οχήματα πολλαπλών χρήσεων και των φορτιστών 

αυτών και χωρίζεται σε δύο (2) κύρια ξεχωριστά Υποέργα, και ένα (1) συνοδό Υποέργο. 

Αποτέλεσμα της υλοποίησης του έργου θα είναι η βελτίωση του περιβαλλοντικού 

αποτυπώματος μέσω της μείωσης των εκπεμπόμενων ρύπων αλλά και της μείωσης της 

καταναλισκόμενης ενέργειας και του κόστους χρήσης των οχημάτων. Επιπρόσθετα, θα 

επιλυθεί ένα σημαντικό πρόβλημα σε σχέση με τη κάλυψη των αναγκών μετακίνησης τόσο 

των υπηρεσιών του δήμου όσο και (τουλάχιστον σε ένα ποσοστό) και των μονίμων κατοίκων 

και επισκεπτών του δήμου. 

 

Το 1ο Υποέργο : Προμήθεια 8 ηλεκτροκίνητων Οχημάτων, Προϋπολογισμού 2,498,659.06€ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Τρία (3) οχήματα τύπου SUV για τις ανάγκες του Δημάρχου και αντιδημάρχων  για τις 

μετακινήσεις τους για υπηρεσιακούς σκοπούς 

ΑΔΑ: 9ΖΝ5Ω9Ζ-Λ6Η
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Η επιλογή προμήθειας ενός ηλεκτροκίνητου οχήματος τύπου SUV στηρίζεται στην σημαντική 

εξοικονόμηση χρημάτων σε σχέση με την χρήση ενός συμβατικού δημαρχιακού οχήματος με 

κύριο χαρακτηριστικό τους μεγάλους χώρους του οχήματος. 

Δύο (2) ηλεκτροκίνητα Ι.Χ. μικρά 

Ο Δήμος Δωρίδος θα προχωρήσει στην προμήθεια πέντε (5) ηλεκτροκίνητων μικρών Ι.Χ., με 

σκοπότην κάλυψη των αναγκών μετακίνησης των συνεργείων/μηχανικών και των απαραίτητων 

υλικών εργασιών αλλά και άλλων εργαζομένων του Δήμου. Επίσης θα καλύψεις τις ανάγκες 

μετακίνησης των μηχανικών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κατά τη διενέργεια των 

αναγκαίων αυτοψιών. 

Ένα (1) ηλεκτροκίνητο όχημα συλλογής απορριμμάτων 

Ο Δήμος Δωρίδος σκοπεύει να προμηθευτεί ένα (1) ηλεκτροκίνητο όχημα συλλογής σύμμεικτων 

αστικών αποβλήτων. Το όχημα θα ενισχύσει σημαντικά τις δυνατότητες της υπηρεσίας 

καθαριότητας, με άμεσο αποτέλεσμα την αύξηση της συχνότητας συλλογής σύμμεικτων αστικών 

αποβλήτων και την αποφυγή φαινομένων υπερχείλισης των κάδων συλλογής. 

Δύο (2) ηλεκτροκίνητα οχήματα πολλαπλών χρήσεων 

Ο Δήμος Δωρίδος σκοπεύει να προμηθευτεί δύο (2) ηλεκτροκίνητα οχήματα πολλαπλών 

χρήσεων για την κάλυψη των αναγκών του, τόσο στους χώρους πρασίνου όσο και σε βοηθητικές 

εργασίες μικρής κλίμακας. Καθώς ένα μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων του Δήμου σχετίζεται 

με την συντήρηση των χώρων πρασίνου, τα προς προμήθεια οχήματα πολλαπλών χρήσεων 

έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν σε διάφορες τέτοιου είδους εργασίες καθώς και σε 

βοηθητικές εργασίες μικρής κλίμακας (καθαρισμούς, μεταφορές κ.α.) συμβάλλοντας στην 

αύξηση της παραγωγικότητας των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου και στην βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών στους κατοίκους 

Το 2ο Υποέργο: Προμήθεια των ηλεκτρικών φορτιστών των οχημάτων, προϋπολογισμού 

€112.744,40 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Περιλαμβάνει τους αναγκαίους ηλεκτρικούς φορτιστές (συνολικά 5τμχ.) για την φόρτιση των 

οχημάτων κάθε τύπου καθώς και το σύστημα/πλατφόρμα διαχείρισης/παρακολούθησης των 

ηλεκτρικών οχημάτων και των φορτιστών. 

Αναλυτική παρουσίαση του έργου, γίνεται στην έκθεση σκοπιμότητας, η οποία αποτελεί 

συνοδευτικό αρχείο του φακέλου υποβολής της πρότασης. 

 

Το 3ο Υποέργο (συνοδό): Απαιτούμενες εργασίες ΟΚΩ, προϋπολογισμού €22,320.00, 

ΑΔΑ: 9ΖΝ5Ω9Ζ-Λ6Η
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συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Περιλαμβάνει τις αναγκαίες εργασίες ΟΚΩ για τη διασύνδεση των φορτιστών με το δίκτυο του 

ΔΕΔΔΗΕ. 

 

 SmartCities 

Μέσα από τον άξονα «Ψηφιακή Σύγκλιση» του Προγράμματος Αντώνης Τρίτσης και την 

Πρόσκληση ΑΤ08 «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για 

τηνασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση-πολιτισμό-τουρισμό και 

περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του 

πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του Κορωναιού COVID-19», ο Δήμος Δωρίδος 

υπέβαλε πρόταση χρηματοδότησης με τίτλο έργου «Ολοκληρωμένο Σύστημα Πρόληψης 

Ενημέρωσης και Προστασίας των πολιτών εν καιρώ πανδημίας Δήμου Δωρίδος» και ΠΥ 

388.499,44€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Ο Δήμος Δωρίδος με τη νέα στρατηγική που έχει χαράξει βρίσκεται στη μετάβαση σε μια νέα 

εποχή με στόχο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τη μείωση του Περιβαλλοντικού του αποτυπώματος. Η 

πανδημία κορωνοϊού (COVID-19) αποτελεί έναν νέο παράγοντα που εντείνει τα προβλήματα της 

καθημερινότητας των πολιτών και της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης. Στο πλαίσιο αυτό, οι 

ευφυείς τεχνολογίες και δράσεις μπορούν να προσφέρουν πολυπληθή εργαλεία για την 

ασφάλεια και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και τη διευκόλυνση της επαφής 

αυτών με τις υπηρεσίες.Το ολοκληρωμένο σύστημα πρόληψης, ενημέρωσης και προστασίας των 

πολιτών εν καιρώ πανδημίας αποτελεί μία ολοκληρωμένη εργαλειοθήκη για το Δήμο που 

βασίζεται στη συνέργεια καινοτόμων  εφαρμογών που έχουν αναπτύξει ελληνικές εταιρείες 

υψηλής τεχνολογίας και που δίνει την δυνατότητα στο Δήμο να προσφέρει μια πρωτοπόρα 

ολοκληρωμένη υπηρεσία προς τους δημότες του. Μέσω ενός ολοκληρωμένου συστήματος, ο 

Δήμος δημιουργεί ένα «δίχτυ προστασίας και ασφάλειας» από τον Covid-19, αξιοποιώντας 

εξελιγμένες τεχνολογίες αιχμής. 

Το συνολικό έργο αποτελείται από δύο Υποέργα: 

 

Α ΥΠΟΕΡΓΟ : Για το πρώτο υποέργο της προτεινόμενης πράξης «Ολοκληρωμένο Σύστημα 

Πρόληψης Ενημέρωσης και Προστασίας των πολιτών εν καιρώ πανδημίας Δήμου Δωρίδος», με 

τίτλο «Ολοκληρωμένη ηλεκτρονική πύλη υπηρεσιών για την πρόληψη και αντιμετώπιση της 
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πανδημίας Covid-19»: 

Για την αρτιότερη πληροφόρηση, ενδυνάμωση όσον αφορά την πρόληψη της υγείας των 

πολιτών καθώς και την φροντίδα των ασθενών με covid 19 θα δημιουργηθεί διαδικτυακή πύλη 

υπηρεσιών η οποία θα είναι ανοιχτός χώρος διαλόγου με τους δημότες και τις κοινωνικές 

υπηρεσίες – υπηρεσίες υγείας του Δήμου. Η διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών θα φιλοξενεί 

εγχειρίδια για την καλύτερη πρόληψη των ασθενών καθώς και την φροντίδα τους, βίντεο 

ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινότητας με την αρωγή τοπικών προσωπικοτήτων ή δημόσιων 

λειτουργών του χώρου της υγείας και της κοινωνικής μέριμνας.  

Επίσης, θα δίνεται τηλεσυμβουλευτική προς τους δημότες για τη λειτουργία των δημόσιων 

υπηρεσιών, την παροχή βοήθειας προς τους πολίτες από ΜΚΟ, την ενδυνάμωσή τους για 

καλύτερη διαχείριση ψυχολογικών επιπτώσεων του κορονοϊού. Επίσης, θα υπάρχει φόρουμ για 

τους δημότες έτσι ώστε να υπάρχει ανοιχτός διάλογος σε θέματα της επικαιρότητας που 

σχετίζονται με την πανδημία που μπορεί να τους ενδιαφέρουν.  

Επιπλέον, θα λειτουργεί σύστημα διαβούλευσης των Υπηρεσιών του Δήμου με πολίτες, φορείς 

και επιχειρήσεις στην επικράτεια του Δήμου, επιτρέποντας τη συνδιαμόρφωση της απόκρισης 

των τοπικών Υπηρεσιών στις αυξανόμενες ανάγκες λόγω της εξελισσόμενης πανδημίας 

κορωνοϊού. Θα δημιουργηθούν δύο seriousgames, τα οποία θα εστιάζουν αφενός στην 

εκπαίδευση των πολιτών για τη λειτουργία των υπηρεσιών σε συνθήκες πανδημίας και την 

καλλιέργεια σχετικών δεξιοτήτων (όπως εκπαίδευση σε πρώτες βοήθειες), αφετέρου στη 

διαχείριση της επαγγελματικής εξουθένωσης των στελεχών υγείας λόγω Covid-19. Επίσης, θα 

αναβαθμιστεί η υφιστάμενη πλατφόρμα «Δωρίδα SOS», στην οποία θα συμπεριληφθεί επιπλέον 

πληροφοριακό υλικό (εγχειρίδια, άρθρα και βίντεο) για την αντιμετώπιση περιστάσεων έκτακτης 

ανάγκης, καθώς και την ψυχική και σωματική ενδυνάμωση των πολιτών στις συνθήκες της 

πανδημίας. 

Με σκοπό την ενίσχυση δραστηριοτήτων συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας, θα διαμορφωθεί 

μία πλατφόρμα κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στην οποία θα έχουν πρόσβαση όλοι οι 

δημότες που επιθυμούν να προφέρουν συσκευές (π.χ. κινητά, υπολογιστές, οικιακά είδη, βιβλία, 

ρούχα) και τρόφιμα στους οικονομικά ασθενέστερους συμπολίτες. Η πλατφόρμα θα υποστηρίζει 

δυναμικές εγγραφές χρηστών με δυνατότητα ενημέρωσης από τους ίδιους για τις νέες 

προσθήκες των προϊόντων που μπορούν να προσφέρουν ή έχουν ανάγκη και των προσωπικών 

τους στοιχείων. Το σύστημα θα κατηγοριοποιεί τόσο τις ομάδες χρηστών όσο και τις κατηγορίες 

των διαθέσιμων προϊόντων, ώστε να διαφαίνονται οι ανάγκες. Επιπλέον, η εν λόγω εφαρμογή θα 

παρέχει δυνατότητα πλοήγησης και ενημέρωσης και από κινητές συσκευές, ενώ θα ακολουθεί 

ΑΔΑ: 9ΖΝ5Ω9Ζ-Λ6Η



 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ 2019-2023 

 

 129 

clientserver αρχιτεκτονική και θα υποστηρίζει πολλαπλούς χρήστες με πιστοποιημένους 

λογαριασμούς. Οι διαχειριστές θα ενημερώνονται για τις αλλαγές και κάθε ενημέρωση. Η βάση 

δεδομένων και η πρόσβαση θα είναι ασφαλής με τα τρέχοντα διαδικτυακά πρωτόκολλα 

ασφάλειας. 

Για την αποτελεσματικότερη οργάνωση και συντονισμό του εθελοντικού κινήματος στον Δήμο – 

ιδιαίτερα σε συνθήκες πανδημίας, θα υλοποιηθεί ψηφιακό γραφείο εθελοντισμού. Στο γραφείο 

θα μπορούν να ενταχθούν όλοι οι μεμονωμένοι εθελοντές, καθώς και οργανισμοί, φορείς και 

εθελοντικές πρωτοβουλίες, οι οποίοι θα αποτυπώνονται σε ψηφιακό διαδραστικό χάρτη. Σε 

όλους τους εγγεγραμμένους χρήστες στο γραφείο θα δίνεται η δυνατότητα να 

αυτοαξιολογηθούν με τη χρήση online εργαλείου αξιολόγησης (readiness factor) για δράσεις 

εθελοντισμού, ενώ θα υπάρχει αναρτημένο εκπαιδευτικό υλικό, εγχειρίδια και ψηφιακά 

διαδραστικά βιβλία. Ακόμη, θα λειτουργεί σύστημα διαχείρισης επαφών εθελοντών, με στόχο 

την επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων, γνώσεων και εμπειριών πιστοποιημένων χρηστών του 

γραφείου. 

Παράλληλα, η διαδικτυακή κλινική είναι μία από τις δράσεις που θα βρίσκονται κάτω από την 

ομπρέλα της ολοκληρωμένης πύλης υπηρεσιών. Με γνώμονα την ανάγκη του Δήμου για την 

προστασία των ευάλωτων ομάδων και την εξασφάλιση της συνέχειας της φροντίδας (continuity 

of care) δημοτών με χρόνια προβλήματα υγείας, προτείνεται η ενίσχυση των δομών του Δήμου 

(για παράδειγμα, το Δημοτικό Ιατρείο, το Πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” κ.ά.) µε εφαρμογές 

τηλεµατικών υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας, ώστε να αποφευχθούν οι μετακινήσεις ενώ 

παράλληλα θα προστατευτούν οι ηλικιωμένοι και οι ευπαθείς ομάδες από άσκοπες εκθέσεις σε 

χώρους συνωστισμού. 

Πιο αναλυτικά,  όλοι οι πολίτες κάτοικοι του Δήμου θα μπορούν να λαμβάνουν εξειδικευμένη 

φροντίδα υγείας στις επιλεγμένες δομές (ΚΑΠΗ, ΚΗΦΥ, κτλ) ή και κατ’ οίκον από τις κινητές 

ομάδες της Βοήθειας στο Σπίτι.  Για κάθε ωφελούμενο θα δημιουργείται καρτέλα δημότη από το 

στέλεχος του Δήμου (νοσηλεύτρια, κοινωνικός λειτουργός, γενικός ιατρός κλτ) με τα 

δημογραφικά του στοιχεία  και λοιπά δεδομένα υγείας, μέσω ειδικών ερωτηματολογίων και 

online εργαλείων. Η ομάδα θα εξοπλιστεί επιπλέον με ειδικό σετ ασύρματων και απλών στη 

χρήση συσκευών. Η καρτέλα δημότη θα εμπλουτίζεται με νέα στοιχεία και δεδομένα από τις 

ιατρικές συσκευές κατά τις κατ’ οίκον επισκέψεις ή και την επίσκεψη των δημοτών στο σημείο 

φροντίδας. 

Τα δεδομένα και οι δείκτες υγείας θα αποστέλλονται στον ειδικό ιατρό για αξιολόγηση και 

συμβουλευτική διάγνωση, ο οποίος θα μπορεί περαιτέρω να συνταγογραφήσει µέσω της ΗΔΙΚΑ 
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και να διευκολύνει το Δημότη να αποφύγει τις άσκοπες μετακινήσεις. Παράλληλα είναι δυνατή η 

διασύνδεση μέσω βιντεοσυνεδρίας της ομάδας κατά την κατ’ οίκον επίσκεψη με τον ειδικό, για 

την εκτίμηση σε συνεργασία με τον νοσηλευτή της κλινικής εικόνας, την συμβουλευτική σε 

πραγματικό χρόνο και την περαιτέρω συλλογή και αξιολόγηση δεδομένων υγείας. 

Το σύστημα δίνει επιπροσθέτως τη δυνατότητα προγραμματισμού ραντεβού και διενέργειας 

βιντεοσυνεδρίας, καθώς κατά τις κρίσιµεςηµέρες που διανύουµε, η χρήση της τεχνολογίας για 

την διεκπεραίωση υποχρεώσεων και διαδικασιών εξ αποστάσεως ορίζεται ως κύρια 

προτεραιότητα στον ευαίσθητο χώρο της δημόσιας πρόνοιας.  Πιο αναλυτικά,  όλοι οι πολίτες – 

κάτοικοι στη γεωγραφική εμβέλεια του Δήμου θα μπορούν να εγγράφονται σε online υπηρεσία 

διασύνδεσης με ιατρό, μέσω οποιουδήποτε webbrowser, προσβάσιμου από Η/Υ ή κινητό. Ο 

δημότης θα συμπληρώνει τα δημογραφικά του στοιχεία κατά την εγγραφή, θα λαμβάνει μήνυμα 

επιβεβαίωσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και μέσω εξουσιοδοτημένης 

πρόσβασης θα απαντά στο βασικό ερωτηματολόγιο συμπτωμάτων / θεμάτων υγείας που τον 

απασχολούν.  Στη συνέχεια, θα δρομολογείται διασύνδεση μέσω ασφαλούς καναλιού 

βιντεοσυνεδρίας με ειδικό ιατρό στις ώρες που θα έχει δηλώσει την διαθεσιμότητα του. 

Το σύνολο των προαναφερθέντων λειτουργιών ενισχύεται από τη δυνατότητα συλλογής και 

αυτόματης επεξεργασίας με ασφαλή τρόπο λοιπών παραμέτρων και δεδομένων υγείας, 

επεκτείνοντας τα οφέλη των ψηφιακών υπηρεσιών σε όλους τους πολίτες.  Για κάθε δημότη θα 

δημιουργείται με απλό τρόπο ο ψηφιακός φάκελος υγείας και ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα 

ή/και λοιπά χαρακτηριστικά αλλά και το σημείο προσέλευσης, όπως ΚΑΠΗ, ΚΔΑΠ ή άλλη δομή 

θα μπορεί να συμπληρώνει ερωτηματολόγιο αξιολόγησης (για παράδειγμα: International 

PhysicalActivityQuestionnaire (IPAQ) - Διεθνές Ερωτηματολόγιο Φυσικής Δραστηριότητας για τα 

παιδιά στα ΚΔΑΠ, Ερωτηματολόγιο Νοητικής Εκτίμησης για τα μέλη ΚΑΠΗ, εκτίμηση stress, 

κατάθλιψης κά). Βάσει αρχικού σκορ και κατηγοριοποίησης ο δημότης θα διασυνδέεται με άλλες 

δομές. Σε βάθος χρόνου θα είναι επίσης εφικτή η διαμόρφωση αποτελεσματικών και 

στοχευμένων υπηρεσιών και πολιτικών υγείας πρόνοιας.  

Το προτεινόμενο έργο έρχεται να μειώσει το κοινωνικοοικονομικό κόστος της υγειονομικής 

περίθαλψης των οικονομικά ασθενέστερων πολιτών, των ηλικιωμένων, των χρόνιων ασθενών 

ενώ παράλληλα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας της περίθαλψής τους. Η καινοτομία στην 

υγεία αποτελεί ουσιαστικά επένδυση για μια σύγχρονη κοινωνία. 

Παραδοτέα του πρώτου υποέργου είναι: 

Δημιουργία πλατφόρμας - διαδικτυακής πύλης υπηρεσιών για την πρόληψη της υγείας των 

πολιτών και την φροντίδα των ασθενών με covid-19, καθώς και λοιπών υγειονομικών και άλλων 
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κρίσεων. Πιο συγκεκριμένα τα επιμέρους παραδοτέα, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στη 

συνυποβαλλόμενη Τεχνική Περιγραφή, είναι τα ακόλουθα: 

o Σχεδιασμός και δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

o Δημιουργία, επανασχεδιασμός και διαχείριση περιεχομένου πύλης 

o Εγχειρίδια για την πρόληψη και φροντίδα από την Covid-19 

o Βίντεο δημόσιας υγείας από αναγνωρισμένες τοπικές προσωπικότητες ή/και 

δημόσιους λειτουργούς για ευαισθητοποίηση των πολιτών 

o Πρότυπη διαδικτυακή τηλεσυμβουλευτική πολιτών σε θέματα διαχείρισης των 

επιπτώσεων της Covid-19 

o Δημιουργία και παραμετροποίηση φόρουμ πολιτών 

o SeriousGame 

o Γραμμή εκπαίδευσης Δημοτών στη διαχείριση περιβαλλοντικών και 

υγειονομικών κρίσεων μέσω διαδικτύου 

o Σύστημα διαδικτυακής διαβούλευσης 

o Ψηφιακό γραφείο εθελοντισμού  

o Αναβάθμιση περιεχομένου “ΔΩΡΙΔΑ SOS” 

o Σύστημα Κ.ΑΛ.Ο. για ευάλωτες ομάδες 

o Εκπαίδευση εθελοντικών φορέων και πολιτών 

o Δημιουργία δύο (2) ψηφιακών διαδραστικών βιβλίων 

o Υπηρεσίες εκπαίδευσης στελεχών Δήμου 

o Τεχνική Υποστήριξη για δύο (2) έτη 

➢ Δημιουργία πλατφόρμας παροχής υπηρεσιών διαδικτυακής κλινικής. Πιο 

συγκεκριμένα τα επιμέρους παραδοτέα, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στη 

συνυποβαλλόμενη Τεχνική Περιγραφή, είναι τα ακόλουθα: 

o Μελέτη χαρτογράφησης κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υγείας 

o Δημιουργία εγχειριδίου για λειτουργία και διασύνδεση υπηρεσιών ΟΤΑ 

o Δημιουργία εγχειριδίου για τη διασύνδεση και συντονισμό εθελοντών 

o Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακής κλινικής (έκδοση λογισμικού για 

tablet) 

o Σχεδιασμός και υλοποίηση mobileapp 

o Ετήσιο τέλος φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας για εξυπηρέτηση απεριόριστων 

ασθενών και ετήσιο τέλος τοπικού σημείου 

o Σετ ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την αξιολόγηση δεικτών υγείας (πχ. 
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οξύμετρο, πιεσόμετρο κτλ.) 

o Αναλώσιμα (πχ. βελονάκια δειγματοληψίας, ταινίες μετρητή γλυκόζης, 

ηλεκτρόδια ΗΚΓ) 

Τεχνική υποστήριξη για δύο (2) έτη. 

 

Άλλα έργα προγράμματος ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΤΣΗ 

 

 Μελέτες ωρίμανσης έργου του Δήμου Δωρίδος: Αποχέτευση και ΕΕΛ παραλιακών οικισμών παρ. 

Σεργούλας, Γλυφάδας, Χανίων, Σπηλιάς, Τριζονιών, ποσού 345.134,87€. 

 Μελέτες ωρίμανσης έργων του Δήμου Δωρίδος: Μελέτη αποχέτευσης λυμάτων Ευπαλίου και 

Καστρακίου, ποσού 74.015,22€. 

 Μελέτες ωρίμανσης έργων του Δήμου Δωρίδος: Μελέτη για την αντικατάσταση του αγωγού 

ύδρευσης από την πηγή Καλλίου, προς Κοινότητες Δ.Ε. Λιδορικίου, ποσού 200.849,91€. 

 Βελτίωση ύδρευσης τοπικών κοινοτήτων Δήμου Δωρίδος, ποσού, 1973.146,15€. 

 Αποχέτευση λυμάτων παραλιακών οικισμών Δ.Ε. Ευπαλίου Δήμου Δωρίδος, ποσού 5.000.000€. 

 Βελτίωση υποδομών αγροτικής οδοποιίας Δήμου Δωρίδος, ποσού 848.322,01€. 

 ΔΩΡΙΔΑ 2021, ποσού 106.392€ 

 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 

 Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία 

ή αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ποσού 20.000€ 

 Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου Κοινότητας Λιδωρικίου, ποσού 140.000€. 

 Κατασκευή στεγάστρου Γηπέδου ΤολοφώνοςΕρατινής Δήμου Δωρίδος, ποσού 90.000€. 

 Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς 

απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, ποσού 150.000€ 

 Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων, ποσού 513.600€. 

 Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς, ποσού 372.000€. 

 Προμήθεια, τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών, 214.000€. 

 Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις του Δήμου, 

ποσού 29.300€. 

 

ΑΔΑ: 9ΖΝ5Ω9Ζ-Λ6Η



 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ 2019-2023 

 

 133 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Δήμου 

Δωρίδος για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση γηπέδου μπάσκετ στον προαύλειο χώρο του 

Δημοτικού Σχολείου Γλυφάδας» ποσού 23.000€. 

 Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Δήμου 

Δωρίδος για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση γηπέδου μπάσκετ στον προαύλειο χώρο του 

Δημοτικού Σχολείου Ευπαλίου» ποσού 22.500€. 

 Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Δήμου 

Δωρίδος για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση γηπέδου μπάσκετ στον προαύλειο χώρο του 

σχολικού συγκροτήματος Λιδωρικίου» ποσού 65.000€. 

 Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Δήμου 

Δωρίδος για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση γηπέδου μπάσκετ στον προαύλειο χώρο του 

Δημοτικού Σχολείου ΕρατινήςΔήμουΔωρίδος» ποσού 24.000€. 

 

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ 

 Επιχορήγηση από το ΤΠΔ μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων Β΄. Δράση: «Μελέτη 

κατασκευής αγωγού ομβρίων υδάτων από γέφυρα Ανδρεόπουλου ως Δημοτικό Σχολείο 

Ερατινής στην ΤΚ Ερατινής», ποσού 24.800€ 

 Επιχορήγηση από το ΤΠΔ μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων Β΄.  Δράση: «Μελέτη 

κατασκευής αγωγού ομβρίων υδάτων σε τοπικές κοινότητες που παρουσιάζουν 

κατολισθήσεις», ποσού 24.800€. 

 Επιχορήγηση από το ΤΠΔ μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων Β΄.  Δράση: «Μελέτη για τη 

βελτίωση ύδρευσης ΤΚ Κοκκίνου», ποσού 24.800€. 

 Επιχορήγηση από το ΤΠΔ μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων Β΄.  Δράση: «Μελέτη για την 

ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων», ποσού 13.000€. 

 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 

 Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) 

 

Ο ΔήμοςΔωρίδος υπέβαλε πρόταση χρηματοδότησης στο Πράσινο Ταμείο, στον άξονα 

προτεραιότητας 4(Α.Π.4) «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» του 

χρηματοδοτικού προγράμματος:  «ΔΡΑΣΕΙΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ  ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ»  2020,  ΠΥ 

ΑΔΑ: 9ΖΝ5Ω9Ζ-Λ6Η
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€39.680 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

 
Η πρόταση αφορά στην εξασφάλιση χρηματοδότησης του Δήμου Δωρίδος από το Πράσινο 

Ταμείο, για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.). Σύμφωνα με 

το άρθρο 17 του Ν.4710/2020 (ΦΕΚ142Α/2020) «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες 

διατάξεις», καθίσταται υποχρεωτική η χωροθέτηση ενός (1) κατ’ελάχιστον σημείου 

επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων ανά χίλιους (1.000) κατοίκους εντός των ορίων 

διοικητικής ευθύνης του κάθε δήμου. Με δεδομένο ότι ο πληθυσμός του δήμου μας 

ανέρχεται σε 15.550 κατοίκους σύμφωνα με την τελευταία επίσημη απογραφή του 2011, θα 

πρέπει να χωροθετηθούν τουλάχιστον 16 σημεία φόρτισης, σε σημεία που θα υποδειχθούν 

στο πλαίσιο του ανωτέρω σχεδίου. Το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου 

αφορά αποκλειστικά την κατάρτιση Σ.Φ.Η.Ο. από εξωτερικούς συνεργάτες. Ως εκ τούτου, η εν 

λόγω υπηρεσία θα ανατεθεί σε εξωτερικό ανάδοχο, με βάση τη νομοθεσία που διέπει τις 

δημόσιες συμβάσεις. Για την εκπόνηση του Σ.Φ.Η.Ο. θα ληφθούν υπόψη οι αντικειμενικές 

ανάγκες του Δήμου, ενώ το τελικό σχέδιο που θα εγκριθεί και θα παραδοθεί στο Αυτοτελές 

Τμήμα Ηλεκτροκίνησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θα είναι πλήρως 

σύμφωνο με τις διατάξεις της ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/30-09-2020 απόφασης του 

Υπουργού και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 4380/5.10.2020) 

«Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Σ.Φ.Η.Ο.» 

 Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2019 

 Προμήθεια αστικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση των οικισμών του Δήμου Δωρίδος, ποσού 

198.135,00€ 

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΚΟΜΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙ: 

Α. ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ01: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ ΠΟΣΟ: 1.071.914,13€ 

Η ανωτέρω πράξη αποτελείται από τα εξής υποέργα: 

• ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : ΥΔΡΕΥΣΗ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ – ΠΑΝΟΡΜΟΥ Δ.Ε. ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ 

προϋπολογισμού 363.709,68 € πλέον Φ.Π.Α. 

• ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : ΥΔΡΕΥΣΗ ΣΕΡΓΟΥΛΑΣ  ΓΛΥΦΑΔΑΣ προϋπολογισμού 703.306,45€  πλέον Φ.Π.Α. 

ΑΔΑ: 9ΖΝ5Ω9Ζ-Λ6Η
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• ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Υπηρεσίες Σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου της πράξης με τίτλο 

«Βελτίωση Υποδομών Ύδρευσης Δήμου Δωρίδος» για την υποβολή αίτησης  

χρηματοδότησης στο πλαίσιο της εκδοθείσας πρόσκλησης Α.Τ. 01 του Προγράμματος 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» προϋπολογισμού 4.898,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 

2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ02: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΕ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ 

ΠΟΣΟ: 4.765.898,00€ 

Η Προτεινόμενη πράξη συνίσταται από 4 υποέργα. 

• ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΚΑ 

ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ προϋπολογισμού 961.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

• ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ προϋπολογισμού 1.500.000,00€ 

πλέον Φ.Π.Α. 

• ΥΠΟΕΡΓΟ3: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ Τ.Κ. ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ ΔΕ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ 

προϋπολογισμού 2.300.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 

• ΥΠΟΕΡΓΟ 4: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ Της ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΕ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΔΟΘΗΣΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ02 ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» προϋπολογισμού 4.898,00€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 

3. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ05: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 

ΔΩΡΙΔΟΣ ΠΟΣΟ: 705.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 

4. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ08: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ E-ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔOΣΠΟΣΟ 372.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 

5. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ08: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ , ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ 

ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ» ΠΟΣΟ 388.499,44€ (συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α) 

Η προτεινόμενη πράξη αποτελείται από τα παρακάτω τρία υποέργα: 

ΑΔΑ: 9ΖΝ5Ω9Ζ-Λ6Η
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• ΥΠΟΕΡΓΟ 1 με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ , ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ» προϋπολογισμού 364.560,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

• ΥΠΟΕΡΓΟ 2 με τίτλο « ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ 

ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ» προϋπολογισμού 17.739,44€ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

• ΥΠΟΕΡΓΟ 3 με τίτλο «ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ» προϋπολογισμού 6.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

 

6. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ10: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ» ΠΟΣΟ: 73.572,00 

(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α) 

Η προτεινόμενη πράξη αποτελείται από τα παρακάτω δύο υποέργα: 

• ΥΠΟΕΡΓΟ 1 με τίτλο ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ» ΠΟΣΟ: 

67.372,00 (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α) 

• ΥΠΟΕΡΓΟ 2 με τίτλο ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΟΣΟ: 6.200,00 

(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α) 

 

7. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ11: ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ  ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ(ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΩΡΙΔΟΣ  ΠΟΣΟ: 38.675,97€ 

(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α) 

Η προτεινόμενη πράξη αποτελείται από τα παρακάτω δύο υποέργα: 

• ΥΠΟΕΡΓΟ 1 με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ» 

• ΥΠΟΕΡΓΟ 2 με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ- 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» 

 

8. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ12: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ-ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΦΟΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ ΠΟΣΟ: 1.126.942,65 € (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.) 

 

ΑΔΑ: 9ΖΝ5Ω9Ζ-Λ6Η
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Η προτεινόμενη πράξη αποτελείται από τα παρακάτω τέσσερα υποέργα: 

 

• ΥΠΟΕΡΓΟ 1 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 8 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» προϋπολογισμού = 

765.052,72€ πλέον ΦΠΑ 

• ΥΠΟΕΡΓΟ 2 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» 

προϋπολογισμού 129.772,00€ πλέον ΦΠΑ 

• ΥΠΟΕΡΓΟ 3 με τίτλο « ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΚΩ», προϋπολογισμού 10.000,00€  πλέον ΦΠΑ 

• ΥΠΟΕΡΓΟ 4 με τίτλο «ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ» προϋπολογισμού 4.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 

Β. ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 

Στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020   

Άξονας προτεραιότητας 1(Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» έχει υποβληθεί και αξιολογείται η 

πρόταση με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών του Δήμου Δωρίδας»  

προϋπολογισμού 245.055,00€ με ανώτατο ποσό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα 170.901,60€ 

 

1.18. ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

Με τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» επιχειρήθηκε η διοικητική, οικονομική, πολιτική αλλά και ηθική 

επαναθεμελίωση της τοπικής αυτοδιοίκησης και η συγκρότησή της σε δύο λειτουργικές βαθμίδες, 

με μονάδες που διαθέτουν το κατάλληλο μέγεθος και καθίστανται ικανές να διαχειριστούν τις 

τοπικές υποθέσεις, αλλά και να αναλάβουν την τοπική διεκπεραίωση αρμοδιοτήτων που συνιστούν 

αποστολή του Κράτους. 

Η ανωτέρω μεταρρύθμιση θεωρήθηκε επιτακτική επειδή: Οι εγγύτερες προς τον πολίτη βαθμίδες 

της αυτοδιοίκησης συγκροτούν τη βάση του διοικητικού μας συστήματος και συνεπώς την 

αφετηρία του λειτουργικού εκσυγχρονισμού του, με την εισαγωγή καινοτόμων διοικητικών 

εργαλείων και μεθόδων διοίκησης. Πρόκειται για τα επίπεδα διοίκησης που λόγω της εγγύτητάς 

τους προς τις καθημερινές ανάγκες του πολίτη, συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό υπηρεσιών 

εντάσεως κοινού και συμβάλλουν αποφασιστικά στην αναδιάταξη και την απλοποίηση των 

διοικητικών διαδικασιών και για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του πολίτη προς τη δημόσια 
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διοίκηση. Αφορά σε βασικούς θεσμούς για την προώθηση της τοπικής και περιφερειακής 

ανάπτυξης. Οι ΟΤΑ και η αποκεντρωμένη διοίκηση μπορούν να διαδραματίσουν βασικό ρόλο για 

την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και την επιτάχυνση των δημόσιων και των ιδιωτικών 

επενδύσεων στην ελληνική περιφέρεια. Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες συγκροτούν τον πρώτο και 

δεύτερο βαθµό τοπικής αυτοδιοίκησης και ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας αποτελούν 

θεμελιώδη θεσµό του δηµόσιου βίου των Ελλήνων, όπως αυτός κατοχυρώνεται από τις διατάξεις 

του άρθρου 102 του Συντάγματος και του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας που κυρώθηκε 

µε τον Ν. 1850/1989 (ΦΕΚ 144 Α΄). Τοπική αυτοδιοίκηση που δεν διαθέτει το απαραίτητο μέγεθος, 

ή στερείται τους αναγκαίους, για την εκπλήρωση της αποστολής της, πόρους, τείνει να εκφυλιστεί 

σε φορέα με συμβολικό ή/και διεκδικητικό χαρακτήρα.  

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Σε όλη την ιστορική διαδρομή της σύστασης και πορείας των ευρωπαϊκών κρατών, η Τοπική 

Αυτοδιοίκηση (Τ.Α.) κατείχε πρωταρχικό ρόλο στην εσωτερική τους λειτουργία. Από πολύ νωρίς οι 

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) θεωρήθηκαν ως ο κοντινότερος προς τον πολίτη 

θεσμός. Ο χαρακτηρισμός αυτός βρίσκεται σε συμφωνία με το γεγονός ότι οι Ο.Τ.Α. αποτελούν 

τους βασικούς φορείς τοπικής έκφρασης αλλά και τους διαμορφωτές της τοπικής κοινής γνώμης.  

Παράλληλα, οι τοπικές αρχές, διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις «τοπικές υποθέσεις», σύμφωνα 

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

συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας.  

Η έννοια «τοπική υπόθεση», οδηγεί σε ανάλογη ενδυνάμωση του ρόλου των Δήμων στον τοπικό 

αναπτυξιακό προγραμματισμό και στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες σε 

καίριους τομείς. Υπό το ανωτέρω πρίσμα με πρόσθετο κριτήριο την αρχή της εγγύτητας των 

παρεχόμενων, προς τον πολίτη, υπηρεσιών και με γνώμονα, τον χαρακτήρα της υπόθεσης ως 

τοπικής, απονέμεται στους Δήμους σειρά πρόσθετων αρμοδιοτήτων.  

Οι αρμοδιότητες αυτές, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δράσεων (περιβάλλον, διαχείριση δικτύων, 

Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη, παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός, συντήρηση σχολικών 

εγκαταστάσεων, απασχόληση, πολιτική προστασία, κ.ά.), γεγονός που αποδεικνύει για ακόμη μία 

φορά τον πολυποίκιλο ρόλο των τοπικών αρχών.  

Οι παρεχόμενες από το Δήμο Δωρίδος, όπως και από όλους τους ΟΤΑ, υπηρεσίες διακρίνονται σε 

τρεις κατηγορίες. Σε εκείνες που εμπίπτουν στον χώρο των κρατικού χαρακτήρα αρμοδιοτήτων που 

έχουν εκχωρηθεί, σε εκείνες που αφορούν τις αυτές καθαυτές αρμοδιότητες της πρωτοβάθμιας 
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τοπικής αυτοδιοίκησης και σε εκείνες που ο Δήμος Δωρίδος έχει αναπτύξει με δική του 

πρωτοβουλία.  

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 

1. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Οι αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου προβλέπονται από τον Ν. 3463/2006 «Κύρωση του 

κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Οι αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής προβλέπονται από τον Ν.3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Οι αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής προβλέπονται από τον Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

και όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 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 Ι»  - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και 

λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των 

αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις 

αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον 

Ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, 

συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα». Επίσης, από τον Ν. 4735/2020 

«Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο 

τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής 

Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για 

την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

και άλλες διατάξεις». 

 

ΑΔΑ: 9ΖΝ5Ω9Ζ-Λ6Η



 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ 2019-2023 

 

 140 

4. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, προβλέπονται από τον Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

και όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 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 Ι»  - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και 

λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των 

αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις 

αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον 

Ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, 

συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα». Επίσης, από τον Ν. 4735/2020 

«Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο 

τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής 

Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για 

την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

και άλλες διατάξεις». 

5. ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Οι αρμοδιότητες του Δημάρχου προβλέπονται από τον Ν. 3463/2006 «Κύρωση του κώδικα Δήμων 

και Κοινοτήτων» και τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις 

διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 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 Ι»  - Ρυθμίσεις 

για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την 

αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή 

ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και 

άλλες διατάξεις». 

6. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ 

Οι αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση 

του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
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και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως εκάστοτε ισχύει και όπως 

αυτός τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 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 Ι»  - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 

ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων 

σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας 

Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». 

7. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Οι αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα προβλέπονται από τον Ν. 3584/2007«Κύρωση του κώδικα 

κατάστασης δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων», τον Ν. 3801/2009, τον Ν. 4623/2019 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα εκχωρούνται από τον 

Δήμαρχο. 

Διαβουλευτικά και Διαμεσολαβητικά όργανα του Δήμου 

1. Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης  

Ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

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

όπως εκάστοτε ισχύει.  

2. Δημοτική Επιτροπή Παιδείας 

Ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 1566/1985 

«Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», 

όπως εκάστοτε ισχύει.  

Ειδικότερα, η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας εισηγείται στον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο 

θέματα σχετικά με την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την κατανομή των πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των 

σχολείων, την ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση σχολείων και παρακολουθεί την ανέγερση των 

σχολικών κτιρίων, την επισκευή και συντήρησή τους, καθώς και το έργο των σχολικών επιτροπών. 
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3. Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών & Προσφύγων  

Ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 3852/2010 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» και του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 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 Ι» - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας 

των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των 

αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις 

αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». 

1. 19 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ 

 

Οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, ως πολυσύνθετες επιχειρησιακές οντότητες που καλούνται 

να υλοποιήσουν κοινωνικό και αναπτυξιακό έργο, αναπτύσσουν πολύπλοκες ενίοτε υπηρεσίες και 

ως εκ τούτου είναι υποχρεωμένοι να λειτουργούν με βάση διακεκριμένες συστημικές 

συγκροτήσεις.  

Θεωρώντας ότι σύστημα είναι ένα σύνολο διατεταγμένων μονάδων (units), που λειτουργούν με 

βάση συγκεκριμένες διαδικασίες (procedures) και εξουσιοδοτήσεις (authorizations), οι δήμοι θα 

πρέπει να διαμορφώνουν την οργανωτική τους διάταξη αλλά και να αναπροσαρμόζουν αυτή, 

λαμβάνοντας υπόψη τους ακόλουθους παράγοντες:  

1. Τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή ολοένα αυξανόμενων παρεχόμενων 

υπηρεσιών, σύμφωνα με τον εκάστοτε βαθμό αποκέντρωσης που ισχύει.  

2. Την ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών στο επίπεδο των 

παρεχομένων υπηρεσιών και των υπηρεσιακών λειτουργιών.  

3. Τις προκλήσεις που παρουσιάζονται στα πλαίσια της διεθνοποίησης των πόλεων και της 

διασφάλισης της ανταγωνιστικότητας και ελκυστικότητας αυτών.  

4. Τις συνθήκες κινδύνων και αβεβαιότητας που χαρακτηρίζουν την περιουσιακή, οικονομική και 

περιβαλλοντική τους διαχείριση.  
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5. Την αλληλεξάρτηση και πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει τη συνεργασία ανθρώπων, 

διοικητικών μονάδων, πληροφοριών και τεχνολογικών εφαρμογών για την παροχή μιας 

προσφερόμενης υπηρεσίας προς τους πολίτες. 

6. Τον βαθμό των συνεργιών που απαιτούνται να ωριμάσουν  για την επίτευξη των 

επιχειρησιακών στόχων και την υλοποίηση των προτεραιοτήτων και δράσεων.  

7. Το υπόδειγμα της οργανωτικής συγκρότησης και τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας αυτού, 

ως προς το παραγόμενο προϊόν-υπηρεσία.  

Δεδομένων των ανωτέρω, η συστημική προσέγγιση ενός δήμου αναδεικνύει την οργανωτική 

συγκρότηση και λειτουργία αυτού σε δύο επίπεδα.  

➢ Σε πρώτο επίπεδο, ο δήμος θεωρείται ως ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο σύστημα, μέσω του 

οποίου προσδιορίζονται και επιτυγχάνονται οι γενικοί στόχοι αυτού, όπως αυτοί προκύπτουν από 

τον επιχειρησιακό του σχεδιασμό (business plan).  

➢ Σε δεύτερο επίπεδο, η οργανωτική συγκρότηση του δήμου εξειδικεύεται σε επί μέρους 

υποσυστήματα, μέσω των οποίων επιδιώκεται η επίτευξη των επί μέρους στόχων που αφορούν 

διακεκριμένους αποκλειστικά τομείς και προσφερόμενες υπηρεσίες.  

Είναι σαφές, ότι είτε αφορά το σύνολο του δήμου, είτε τα επί μέρους υποσυστήματα αυτού 

(διευθύνσεις, τμήματα, γραφεία, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, επιχειρήσεις κ.ά.), ο διαρκής 

έλεγχος της βιωσιμότητάς τους και της αποτελεσματικότητάς τους, ως προς την επίτευξη των 

στόχων και την υλοποίηση των προτεραιοτήτων και των δράσεων, οδηγεί αναπόφευκτα στην 

ανάγκη προσαρμογής και ανασχεδιασμού του συνόλου ή των επί μέρους δομών και λειτουργιών 

του.  

Αποτέλεσμα της συστημικής προσέγγισης ενός δήμου οφείλει να είναι η οργανωτική συγκρότηση 

αυτού, ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η εφαρμογή των διαδικασιών και η εφαρμογή ενός 

μηχανισμού διαβαθμισμένων εξουσιοδοτήσεων.  

Λαμβάνοντας υπόψη, το φάσμα των υπηρεσιών που ο Δήμος Δωρίδος παρέχει προς τους δημότες 

του, η ακόλουθη οργανωτική συγκρότηση του δήμου μπορεί να θεωρηθεί ως αποτέλεσμα σειράς 

οργανωτικών προσαρμογών που έγιναν για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων και την εξυπηρέτηση 

των πολιτών. Οι προσαρμογές αυτές ενίοτε δημιουργούνται είτε σε εκτέλεση νομοθετικών 

επιταγών, είτε στα πλαίσια της ελευθερίας που παρέχει η υφιστάμενη νομοθεσία.  
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ  

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», ο Δήμος 

προχώρησε το έτος 2013 στην τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του, που 

δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2966/22-11-2013. 

Με βάση τα ως άνω, ο εν ισχύ Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου διαρθρώνεται ως 

εξής :  

1. Γραφείο Δημάρχου 

2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα  

3. Γραφείο Αντιδημάρχων 

4. Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, Διαφάνειας και Προστασίας Δεδομένων 

5. Αυτοτελές Τμήμα Nομικής Υποστήριξης  

6. Αυτοτελές Τμήμα  Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) 

7. Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας 

8. Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακού Προγραμματισμού, Πληροφορικής, Επικοινωνιών και 

Αξιοποίησης Εθνικών και Ευρωπαϊκών Πόρων 

9. Αυτοτελές Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού 

10. Αυτοτελές Τμήμα Επικοινωνίας και Διοικητικής Βοήθειας  

11. Αυτοτελές Τμήμα Πολιτισμού, Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης 

12. Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας 

13. Αυτοτελές Τμήμα Εθελοντισμού και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)  

14. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινων Πόρων 

α) Τμήμα Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων 

β) Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών, Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Δημόσιας Υγείας  

γ) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών Εργαζομένων 

δ) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου 

ε) Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας, Αλληλεγγύης και Ισότητας των Φύλων 

15. Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Ανάπτυξης 

α) Τμήμα Προϋπολογισμού, Διπλογραφικού, Εξόδων, Εκκαθάρισης Δαπανών και Εποπτείας 

Νομικών Προσώπων 

β) Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας 

γ) Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών  
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δ) Τμήμα Ταμείου 

16. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  

α) Τμήμα Μελετών και Τεχνικών Έργων 

β) Τμήμα Κτιριακών Υποδομών, Εγκαταστάσεων Συγκοινωνιών & Συγκοινωνιακών Έργων 

γ)Τμήμα Δικτύων Ύδρευσης,  Λοιπών Υποδομών και Ηλεκτρομηχανολογικών 

Εγκαταστάσεων 

17.  Διεύθυνση Κυκλικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος 

α) Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, Αποκομιδής και Ανακύκλωσης  

β) Τμήμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Πρασίνου και Διαχείρισης Δημοσίων Χώρων 

γ) Τμήμα Κίνησης και Συντήρησης Οχημάτων και Εξοπλισμού 

 

 

ΔΙΑΘΡΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ 

 

1. Γραφείο  Δημάρχου 

 

Γραμματεία Δημάρχου 

Το γραφείο γραμματείας Δημάρχου παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη 

προς το Δήμαρχο και κυρίως:  

1. Προγραμματίζει, οργανώνει και ρυθμίζει τις συναντήσεις του Δημάρχου.  

2. Διεξάγει και διεκπεραιώνει την 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 την απαραίτητη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τους κατέχοντες θέσεις 

Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών.  

5. Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής.  
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6.  Τηρεί το πρωτόκολλο όλων των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων στο Γραφείο 

Δημάρχου.  

7. Μεριμνά για τη μετακίνηση και διαμονή του Δημάρχου στο Εσωτερικό και Εξωτερικό.  

8.  Μεριμνά για τη σύνταξη του Ετήσιου Απολογισμού της Δημοτικής Αρχής. 

 

2. Γραφείο   Γενικού  Γραμματέα  

Το γραφείο Γενικού Γραμματέα παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς 

τον Γενικό Γραμματέα και κυρίως:  

1. Προγραμματίζει, οργανώνει και ρυθμίζει τις συναντήσεις του Γενικού Γραμματέα.  

2. Διεξάγει και διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του Γενικού Γραμματέα και τηρεί το πρωτόκολλο 

και το αρχείο αυτής.  

3. Παρέχει την απαραίτητη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στον Γενικό Γραμματέα  

4. Τηρεί το πρωτόκολλο όλων των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων του γραφείου.  

5. Μεριμνά για τη μετακίνηση και διαμονή του Γενικού Γραμματέα στο Εσωτερικό και Εξωτερικό. 

 

3. Γραφείο Αντιδημάρχων 

Το γραφείο Αντιδημάρχων παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς 

τους Αντιδημάρχους του Δήμου και κυρίως:  

1. Προγραμματίζει, οργανώνει και ρυθμίζει τις συναντήσεις των Αντιδημάρχων.  

2. Διεξάγει και διεκπεραιώνει την αλληλογραφία των Αντιδημάρχων και τηρεί το πρωτόκολλο και 

το αρχείο αυτής.  

3. Παρέχει την απαραίτητη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη των Αντιδημάρχων. 

4. Τηρεί το πρωτόκολλο όλων των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων του γραφείου. 

5. Μεριμνά για τη μετακίνηση και διαμονή των Αντιδημάρχων στο Εσωτερικό και Εξωτερικό. 

 

4. Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, Διαφάνειας και Προστασίας Δεδομένων 
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Το Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου Διαφάνειας και Προστασίας Δεδομένων ασκεί τα εξής 

καθήκοντα:  

1.   Παρακολουθεί την εφαρμογή και τη συνεχή τήρηση των εσωτερικών κανονισμών, καθώς και 

της νομοθεσίας που αφορά τη λειτουργία του Δήμου συνολικά.  

2.   Παρακολουθεί την εφαρμογή και τη συνεχή τήρηση διαδικασιών λειτουργίας του Δήμου. 

3.   Παρέχει, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί εγγράφως 

από Εποπτικές Αρχές, συνεργάζεται με αυτές και διευκολύνει με κάθε δυνατό τρόπο το έργο 

παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που αυτές ασκούν. 

4.   Παρέχει στη Διοίκηση του Δήμου, μια αντικειμενική εικόνα της αποτελεσματικότητας της 

εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.  

5.   Προτείνει στη Διοίκηση του Δήμου, ενέργειες ή μέτρα που θα οδηγούν στη βελτίωση του 

αποτελέσματος. 

6.   Συντάσσει έκθεση και ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο ανά εξάμηνο για τον διενεργούμενο 

έλεγχο, τα πορίσματα αυτού, την πρόοδο της ελεγκτικής εργασίας και τον βαθμό υλοποίησης των 

προτάσεων για βελτίωση. 

7.   Συνεργάζεται με τις ελεγκτικές Υπηρεσίες του Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και του Γενικού 

Λογιστηρίου του Κράτους. 

8.   Ερευνά αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας, προκειμένου να προσδιορίσει ανάρμοστες, 

ανεπαρκείς, παράνομες, ψευδείς ή καταχρηστικές πράξεις που έχουν ήδη γίνει και συγκεντρώνει 

τα στοιχεία που θα οδηγήσουν σε αποφάσεις σχετικές με εγκληματικές διώξεις, πειθαρχικές 

ενέργειες ή άλλες διαρθρωτικές κινήσεις.  

9.   Οι ελεγκτές βοηθούν τις υπηρεσίες να έχουν προνοητικότητα προσδιορίζοντας τις μελλοντικές 

τάσεις και επικεντρώνοντας την προσοχή τους στις πιθανές προκλήσεις προτού αυτές εξελιχθούν 

σε κρίσεις. Επιπροσθέτως, μέσω του ελέγχου βασισμένου στην ανάλυση κινδύνου (risk-

basedauditing), η ελεγκτική διαδικασία παρέχει χρήσιμες πληροφορίες στον οργανισμό για τη 

διαχείριση των κινδύνων. 

10.  Είναι αρμόδιο για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή συστημάτων και διαδικασιών που 

επιδιώκουν την διασφάλιση της διαφάνειας στις κάθε είδους σχέσεις του ∆ήµου προς τρίτους 

καθώς και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. 
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11.  Σχεδιάζει, ενημερώνει τις δηµοτικές υπηρεσίες και µεριµνά για την εφαρμογή κάθε είδους 

διαδικασίας και ενέργειας που διασφαλίζουν τη διαφάνεια στις σχέσεις του Δήµου προς τρίτους. 

Προς τούτο χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο µέσο και κυρίως τις κατάλληλες τεχνολογίες 

πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).  

12.  Μεριµνά για την εξασφάλιση της έγκαιρης πρόσβασης από κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σε 

πληροφορίες που έχουν σχέση µε τις προκηρύξεις του ∆ήµου για την εκτέλεση έργων και την 

προμήθεια υλικών και υπηρεσιών, σύµφωνα µε τις νόµιµες διαδικασίες.  

13.  Μεριµνά για την εξασφάλιση της πρόσβασης των δηµοτών και κάθε τρίτου σε πληροφορίες 

που έχουν σχέση µε τη δοµή, την οργάνωση και τις αρμοδιότητες των δηµοτικών υπηρεσιών, 

καθώς και τους κανονισμούς, τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις παροχής από το ∆ήµο 

υπηρεσιών στους δηµότες. 

14.  Μεριµνά για την εφαρμογή της νοµοθεσίας σε θέµατα ανάθεσης από το ∆ήµο της εκτέλεσης 

έργων και της προμήθειας υλικών και υπηρεσιών.  

15.  Μεριµνά για την έγκαιρη πληροφόρηση των δηµοτών για κάθε είδους προγράµµατα και 

δράσεις που σχεδιάζει ο ∆ήµος και απευθύνονται στους δηµότες και µεριµνά για την εξασφάλιση 

της αρχής της ίσης πρόσβασης των δηµοτών στις δραστηριότητες αυτές.  

16.  Υποδέχεται υποδείξεις, προτάσεις και παράπονα των δηµοτών και τους ενημερώνει για τα 

δικαιώµατά τους και τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους.  

17.  Μεριµνά επίσης για τον εφοδιασµό τους µε τα απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία και 

έντυπα.  

18.  Μεριµνά για την πληροφόρηση των δηµοτών σχετικά µε απολογιστικά στοιχεία που αφορούν 

εκπλήρωση στόχων, ολοκλήρωση προγραμμάτων και έργων που αναλαμβάνει και προωθεί ο 

∆ήµος.  

19.  Σχεδιάζει ειδικά προγράµµατα πληροφόρησης των δηµοτών για την εξέλιξη και υλοποίηση 

των δραστηριοτήτων του ∆ήµου και µεριµνά για την πραγματοποίησή τους.  

20.  Σχεδιάζει, εισηγείται και µεριµνά για την έκδοση και διακίνηση σε έντυπη και ηλεκτρονική 

µορφή: χάρτα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων δηµοτών και κατοίκων, οδηγό του δηµότη για τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες του ∆ήµου, κανονισµών πληροφόρησης των πολιτών και κανονισµό 

διαβούλευσης. 
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21. Μεριµνά για την τήρηση μητρώου πολιτών προς τους οποίους ο δήµος προσφέρει 

συγκεκριμένες υπηρεσίες.  

22.  Μεριµνά για την εφαρμογή διαδικασιών διαβούλευσης για αποφάσεις και ζητήµατα που 

αφορούν τον δήµο. 

23.  Σχεδιάζει και εισηγείται συστήµατα και μεθόδους μέτρησης της αποτελεσματικότητας και 

αποδοτικότητας των υπηρεσιών του ∆ήµου και των Νοµικών του Προσώπων (διαδικασίες, δείκτες, 

κλπ.).  

24.  Σχεδιάζει και εισηγείται τον Κανονισµό Μέτρησης και Αξιολόγησης της απόδοσης των 

δηµοτικών υπηρεσιών κατά την ισχύουσα μονοθεσία.  

25.  Διαμορφώνει και εισηγείται περιοδικούς στόχους για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας 

και αποδοτικότητας των υπηρεσιών του ∆ήµου και των Νοµικών του Προσώπων.  

26.  Ελέγχει και συγκεντρώνει στοιχεία και δεδομένα που αναφέρονται στην αποδοτικότητα και 

αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών και στην επίτευξη των σχετικών περιοδικών τους στόχων, 

παρακολουθεί την εξέλιξή τους, επεξεργάζεται τα στοιχεία και εκδίδει ενημερωτικές αναφορές για 

κάθε οργανική μονάδα προς τα αρµόδια Όργανα.  

27.  Διατυπώνει αναλυτικά τις εκθέσεις αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών 

και των Νοµικών Προσώπων.  

28.  Εντοπίζει τις καλύτερες πρακτικές αποτελεσματικής και αποδοτικής λειτουργίας και προωθεί 

την εφαρμογή τους και σε άλλες υπηρεσίες.  

29.  Παρακολουθεί την εφαρμογή των καλών πρακτικών και αξιολογεί τα αποτελέσµατά τους.  

30.  Εισηγείται, παρακολουθεί και αξιολογεί µέτρα για τη διαρκή βελτίωση της αποδοτικότητας και 

της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών . 

31.  Μεριµνά για την εκτέλεση των εγκεκριμένων προγραμμάτων έργων και δράσεων για τη 

βελτίωση της οργάνωσης του ∆ήµου και των Νοµικών του Προσώπων.  

32. Ειδικότερα µεριµνά για το σχεδιασµό/ανασχεδιασμό και την εφαρμογή βελτιωμένων 

οργανωτικών δοµών, κατανοµής αρμοδιοτήτων, οργανωτικών συστηµάτων, εσωτερικών 

διαδικασιών και εντύπων.  
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33.  Παρακολουθεί την τήρηση και σχεδιάζει και εισηγείται τις τυχόν επικαιροποιήσεις της 

οργανωτικής δοµής και γενικότερα των διατάξεων του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του 

∆ήµου.  

34.  Μεριµνά για το σχεδιασµό των  περιγραμμάτων  θέσεων εργασίας σε συνεργασία µε τις 

αρµόδιες υπηρεσίες και συνεργάζεται µε τη ∆ιεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινων 

Πόρων για τον προγραµµατισµό της κάλυψης των θέσεων (µε νέα στελέχη ή ανακατανομή των 

υφισταμένων στελεχών).  

35.  Σχεδιάζει και εισηγείται συστήµατα και διαδικασίες για την παρακολούθηση της καλής 

εφαρμογής των εγκεκριμένων από τα αρµόδια όργανα εσωτερικών οργανωτικών συστηµάτων, 

διαδικασιών και κανονισµών.  

36.  Εφαρμόζει τα εγκεκριμένα συστήµατα και διαδικασίες για την παρακολούθηση της καλής 

εφαρμογής των εσωτερικών οργανωτικών συστηµάτων, διαδικασιών και κανονισµών και 

ενημερώνει τα αρµόδια όργανα του ∆ήµου στην περίπτωση που διαπιστώνονται αποκλίσεις.  

37.  ∆ιενεργεί οποιαδήποτε άλλη ενέργεια απαιτείται για τη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης 

του ∆ήµου.  

38.  Επικοινωνεί στους πολίτες και στον Οργανισµό την αναπτυξιακή κατεύθυνση και πολιτική του 

∆ήµου.  

39.  Έχει την ευθύνη της διαβούλευσης, της αξιολόγησης αυτής και της πληροφόρησης των 

αρµόδιων οργάνων, για όλες τις αναπτυξιακές δράσεις του ∆ήµου.  

40.  Τηρεί αρχείο των φακέλων όλης της Υπηρεσίας. 

41.  Έχει την ευθύνη μετάδοσης και αλλαγής, όταν αυτό απαιτείται, της οργανωσιακής κουλτούρας  

τόσο στο εσωτερικού του ∆ήµου όσο και στους πολίτες, στην κατεύθυνση της αναπτυξιακής 

στρατηγικής που επιλέγεται από τα αρµόδια όργανά του.  

42. Είναι υπεύθυνο για την διεξαγωγή προγραµµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και 

επιμόρφωσης των υπαλλήλων του Οργανισμού, όταν αυτό απαιτείται.  

43.  Μεριμνά για τον εσωτερικό έλεγχο των υπηρεσιών του Δήμου για τη χρήση και τη διαχείριση 

των πόρων.  

44.  Προωθεί την αξιοπιστία, τη δικαιοσύνη και την κατάλληλη συμπεριφορά των δημοσίων 

υπαλλήλων, ενώ παράλληλα επιδιώκει να μειώσει τον κίνδυνο της διαφθοράς εισηγούμενο:  
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• ελέγχους για τις υπάρχουσες ή τις προτεινόμενες διαδικασίες  

• καθορισμό οργανωτικών ή ελεγκτικών κινδύνων  

• αναθεώρηση των προτεινόμενων αλλαγών στους υπάρχοντες νόμους, κανόνες και στην 

εφαρμογή των διαδικασιών.   

45.  Διαμορφώνει και εισηγείται περιοδικούς στόχους για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας 

και αποδοτικότητας των υπηρεσιών του Δήμου, σε επίπεδο Διεύθυνσης, Τμήματος και 

εργαζόμενου. Συνεργάζεται με τις Υπηρεσίες του Δήμου και τις υποστηρίζει στη διαμόρφωση 

ενός ολοκληρωμένου συνόλου στόχων και δεικτών απόδοσης από τις τέσσερις (4) οπτικές 

γωνίες (Πολίτες, Εσωτερικές Διαδικασίες, Μάθηση - Εκπαίδευση, Διαθέσιμοι Πόροι) στο 

πλαίσιο της αποστολής κάθε Υπηρεσίας. 

46.  Συγκεντρώνει τα απαραίτητα στοιχεία και δεδομένα που αναφέρονται στην αποδοτικότητα 

και αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών και στην επίτευξη των σχετικών περιοδικών τους 

στόχων, παρακολουθώντας την εξέλιξή τους. Στη συνέχεια επεξεργάζεται τα στοιχεία και 

εκδίδει ενημερωτικές αναφορές, προς τους αρμοδίους ώστε να ληφθούν τα ενδεδειγμένα 

μέτρα.  

47.  Παρακολουθεί την αποδοτικότητα όλων των διαδικασιών όλων των Υπηρεσιών ώστε να 

προτείνει ετησίως τη βελτιστοποίησή τους οριζόντια και κάθετα.  

48.  Εισηγείται τη βράβευση υπηρεσιακών μονάδων που διακρίνονται για την αποδοτικότητα και 

την αποτελεσματικότητά τους. 

49.  Διερευνά την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών σε θέματα ποιότητας, εκσυγχρονισμού και 

αύξησης της παραγωγικότητας από άλλους Δημόσιους Φορείς και εισηγείται την υιοθέτηση 

αυτών από τον Δήμο. 

50.  Υποστηρίζει δράσεις σε θέματα ολικής ποιότητας και εκσυγχρονισμού των Υπηρεσιών του 

Δήμου συντονίζοντας την εφαρμογή εργαλείων και Συστημάτων Ποιότητας, σε συνεργασία με 

τους Υπευθύνους Ποιότητας των επιμέρους Διευθύνσεων του Δήμου. 

51.  Δημιουργεί δίκτυο επικοινωνίας, συνεργασίας και ανατροφοδότησης με τους υπευθύνους για 

ελέγχους στους δείκτες  ποιότητας σε κάθε Διεύθυνση.  

52.  Μεριμνά για την εκπόνηση και την προτυποποίηση των εγγράφων που χρησιμοποιούν οι 

υπηρεσίες του Δήμου, είτε αυτά αφορούν έγγραφα επικοινωνίας είτε σχέδια αποφάσεων.  
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53.  Μελετά και εισηγείται τη σκοπιμότητα σύστασης, τροποποίησης του αντικειμένου των 

Νομικών Προσώπων του Δήμου ή κατάργησης αυτών.  

54.  Αξιολογεί την ενημέρωση που λαμβάνει σχετικά με τα παράπονα (εσωτερικά και εξωτερικά) 

και ενσωματώνει τα σχετικά συμπεράσματα στην αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών. 

55.  Μεριμνά για την εκπόνηση των κάθε είδους εσωτερικών Κανονισμών του Δήμου και των 

Νομικών του Προσώπων (Εσωτερικός Κανονισμός Υπηρεσιών, Εσωτερικοί Κανονισμοί 

Λειτουργίας, Κανονισμοί Παροχής Υπηρεσιών στους Δημότες κ.λπ.) σε συνεργασία με τις 

αρμόδιες Υπηρεσίες. 

56.  Λειτουργεί Δομή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Officer - DPO), 

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 27ης Απριλίου του 2016 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, ELL119, στο 

εξής «Γ .Κ.Π.Δ.»)με τον Ν. 4624/19  και Ο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

(DPO) εποπτεύει όλες τις πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και διασφαλίζει την 

προστασία προσωπικών δεδομένων εντός των Δημοτικών Υπηρεσιών. 

57.  Ενημερώνει και συμβουλεύει τον, κατά την έννοια των περιπτώσεων 7 και 8 του άρθρου 4 του     

Γ.Κ.Π.Δ., υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία, αντίστοιχα και τους 

υπαλλήλους του τμήματος που εκτελούν την επεξεργασία για τις υποχρεώσεις που απορρέουν 

από τον Γ.Κ.Π.Δ. και από άλλες διατάξεις της εθνικής ή της ενωσιακής νομοθεσίας σχετικά με 

την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  

58.  Παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τον Γ.Κ.Π.Δ. και με άλλες διατάξεις της εθνικής ή της 

ενωσιακής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και με τις 

πολιτικές του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία σε σχέση με την 

προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων της ανάθεσης 

αρμοδιοτήτων, της ευαισθητοποίησης της κατάρτισης των υπαλλήλων που συμμετέχουν στις 

πράξεις επεξεργασίας και της διενέργειας των σχετικών ελέγχων. 

59.  Παρέχει συμβουλές, όταν ζητείται για την εκτίμηση αντίκτυπου σχετικά με την προστασία των 

δεδομένων και παρακολουθεί την υλοποίησή της σύμφωνα με το άρθρο 35 του Γ.Κ.Π.Δ..  

60.  Είναι το πρώτο σημείο επαφής για την εποπτική αρχή και τα υποκείμενα των δεδομένων για 

ζητήματα που σχετίζονται με την επεξεργασία αυτών, περιλαμβανομένης της διενέργειας 

προηγούμενης διαβούλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 36 του Γ.Κ.Π.Δ., αλλά και για 

οποιοδήποτε άλλο θέμα.  
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61.   Συνεργάζεται με την εποπτική αρχή.  

62.  Διευκολύνει τη συμμόρφωση του υπευθύνου επεξεργασίας και του εκτελούντος την 

επεξεργασία με τις διατάξεις του Γ.Κ.Π.Δ. και της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την 

προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και μεσολαβεί μεταξύ των διαφόρων 

ενδιαφερομένων, όπως εποπτικής αρχής και υποκειμένων των δεδομένων. Ο ρόλος του είναι 

συμβουλευτικός και δεν φέρει προσωπική ευθύνη για τη μη συμμόρφωση με τον Κανονισμό.  

63.  Μεριμνά για την δημιουργία ομάδας Υπευθύνων Προστασίας Δεδομένων και την κατανομή 

πεδίων αρμοδιότητας σε αυτούς. 

64. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι υπάλληλοι του τμήματος 

δεσμεύονται, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, από την τήρηση του απορρήτου ή της 

εμπιστευτικότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής και της ενωσιακής νομοθεσίας περί 

προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

65.  Μεριμνά για την συγκέντρωση όλων των ανοικτών δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του 

νόμου 4305/14 που παράγονται από τα Μονοπρόσωπα και τα Συλλογικά Όργανα, από τα 

Όργανα Διαβούλευσης και από τις Υπηρεσίες του Δήμου και των φορέων του και επιμελείται 

για την έγκαιρη υποβολή τους στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. 

66.  Για θέματα Διαύγειας συνεργάζεται με το Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακού 

Προγραμματισμού, Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Αξιοποίησης Εθνικών και Ευρωπαϊκών 

Πόρων. 

67.   Μεριμνά για τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται (σύνταξη μελέτης κ.λπ.), από το ίδιο 

ή άλλο αρμόδιο τμήμα και τη διαβίβασή τους στο τμήμα Προμηθειών και αποθηκών για την 

έγκαιρη υλοποίηση προμήθειας – εργασίας, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος. 

68.  Μεριμνά για τη δημοσίευση στον τύπο των αποφάσεων κανονιστικού περιεχομένου που 

αποτελούν αντικείμενο των καθ’  ύλην  αρμοδιοτήτων του. 

69.   Συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο 

δυνατό αποτέλεσμα με το λιγότερο δυνατόν κόστος.  

70.  Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής 

Υπηρεσίας και έχει σχέση με τις αρμοδιότητες του Τμήματος.  

71.  Υλοποιεί κάθε άλλη σχετική εργασία για τη διευκόλυνση του έργου της Διεύθυνσης. 
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5. Αυτοτελές Τμήμα Νοµικής Υποστήριξης  

Έχει διοικητική εξάρτηση µόνο από το ∆ήµαρχο και σε περίπτωση απουσίας του από το νόµιµο 

αναπληρωτή του. Σε θέµατα που η αρμοδιότητά του έχει νόµιµα μεταβιβαστεί στους 

Αντιδημάρχους, την προς αυτόν διοικητική δικαιοδοσία ασκούν ανάλογα οι Αντιδήμαρχοι.  

 Παρέχει νομική υποστήριξη προς τα αιρετά όργανα του Δήμου και τις δημοτικές υπηρεσίες για την 

προώθηση των επιδιώξεων/στόχων/συμφερόντων του Δήμου. Ειδικότερα :  

1.  Παρέχει προς το ∆ήµαρχο, τους Αντιδημάρχους, το Γενικό Γραμματέα και τα λοιπά αιρετά 

όργανα διοίκησης του Δήμου και των Νομικών Προσώπων και Ιδρυμάτων αυτού, νομικές 

συμβουλές και γνωμοδοτήσεις για κάθε θέµα που αναφέρεται στις αρμοδιότητες τους (∆ήµου, των 

Ιδρυµάτων και Νοµικών προσώπων αυτού) μόνο μετά από γραπτά ερωτήματα, τα οποία 

κοινοποιούνται υποχρεωτικά αυθημερόν και στον Δήμαρχο και στον Γενικό Γραμματέα. 

2.  Παρέχει γνωμοδοτήσεις και νομικές συμβουλές προς τις διευθύνσεις του Δήμου για τη 

διασφάλιση του νομότυπου των δράσεών τους, σχετικά με τα αμφισβητούμενα περί την εφαρμογή 

της νομοθεσίας, νομικά ζητήματα, μόνο μετά από γραπτά ερωτήματα, τα οποία κοινοποιούνται 

υποχρεωτικά και στον Δήμαρχο και τον Γενικό Γραμματέα. 

3.  Επεξεργάζεται και γνωμοδοτεί για πράξεις της δημόσιας διοίκησης που αφορούν τον Δήμο και 

τα Νομικά Πρόσωπα και Ιδρύματα αυτού.  

4.  Ελέγχει τους τίτλους ιδιοκτησίας των μεταβιβαζόμενων μισθωμάτων κλπ. περιουσιακών 

στοιχείων, που αφορούν τον Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα και Ιδρύματα αυτού.  

5.  Επεξεργάζεται και ελέγχει νομικά όλες τις συμβάσεις που συνάπτει ο Δήμος με τρίτους, καθώς 

και τις προκηρύξεις του Δήμου, για την ανάθεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους.  

6.  Εκπροσωπεί το Δήμο, τα ιδρύματα και τα νομικά του πρόσωπα σε νομικές υποθέσεις εντός και 

εκτός των Δικαστηρίων και των Διοικητικών Αρχών, για την προάσπιση των συμφερόντων του 

Δήμου και χειρίζεται όλες τις δικαστικές υποθέσεις αυτών. 

7.  Παρακολουθεί τις εκκρεμείς δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις του Δήμου και των Νομικών 

Προσώπων και Ιδρυμάτων αυτού και μεριμνά για την άσκηση όλων των σχετικών ένδικων μέσων 

και βοηθημάτων, ενστάσεων, προσφυγών κλπ.  
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8.  Παρακολουθεί τη σχετική νομοθεσία και νομολογία και επικαιροποιεί αρχείο με τις 

νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που ενδιαφέρουν τον Δήμο.  

9.  Τηρεί τα αναγκαία έντυπα και ηλεκτρονικά αρχεία γνωμοδοτήσεων, νομολογίας, 

συγγραμμάτων κλπ. για τις ανάγκες του. 

10.  Μπορεί να ζητά από τις διοικητικές υπηρεσίες και των Νομικών Προσώπων και Ιδρυμάτων 

αυτού, στοιχεία ή πληροφορίες που χρειάζονται για την επιτέλεση των καθηκόντων τους και τα 

οποία παρέχονται το ταχύτερο δυνατό. 

11.  Οι τακτικοί δικηγόροι, οι Νοµικοί Σύμβουλοι του ∆ήµου ή οι καθ’ υπόθεση χειριζόμενοι 

θέµατα αυτού, οφείλουν να παρίστανται στις συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού Συμβουλίου και της 

Οικονομικής Επιτροπής, όταν τούτο τους ζητηθεί.  

 

 

 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  

Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υποστήριξης διευθύνει το εν γένει τμήμα αυτό 

και έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να κατανέμει, να χρεώνει και να αναθέτει την 

διεκπεραίωση δικαστικών και λοιπών διοικητικών υποθέσεων του Δήμου στους δικηγόρους, 

νομικούς συμβούλους του δήμου, τον χειρισμό των οποίων κατευθύνει, αλλά και να αφαιρεί αυτές 

οποτεδήποτε κατά την κρίση του.  Για τις υποθέσεις που τους έχουν ανατεθεί οι δικηγόροι – 

νομικοί σύμβουλοι υποχρεούνται να παρέχουν κάθε ζητούμενη από τον Προϊστάμενο πληροφορία, 

για την πορεία τους. Παρίσταται ενώπιον όλων των δικαστηρίων για την προάσπιση των 

συμφερόντων του Δήμου και των Νομικών Προσώπων και Ιδρυμάτων αυτού, ως διαδίκου, εφόσον 

δεν ανέθεσε σε άλλον δικηγόρο, τις σχετικές υποθέσεις. Εποπτεύει, οργανώνει, προγραμματίζει και 

συντονίζει τις εργασίες του τμήματος της Γραμματείας. 

Ο Προϊστάμενος δικηγόρος – νομικός σύμβουλος, καθώς και οι λοιποί δικηγόροι – νομικοί 

σύμβουλοι του Δήμου : 

α) Παρίστανται ενώπιον όλων ανεξαιρέτως των Δικαστηρίων όλων των βαθμών δικαιοδοσίας ή τις 

Διοικητικές Αρχές, για την διεξαγωγή των δικαστικών υποθέσεων του Δήμου, διενεργούν ελέγχους 

τίτλων ιδιοκτησίας και καταρτίζουν συμβάσεις για την προάσπιση των υποθέσεων και των 

συμφερόντων του Δήμου και των Νομικών Προσώπων και Ιδρυμάτων αυτού και  
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β) γνωμοδοτούν και παρέχουν συμβουλές για κάθε νομικό ζήτημα που ερωτώνται από τον 

Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους, τον Γενικό Γραμματέα και τις Υπηρεσίες κάθε ζητούμενη γνώµη και 

συμβουλή για κάθε θέµα που αναφέρεται στις αρμοδιότητες του ∆ήµου, των Ιδρυµάτων και 

Νοµικών προσώπων αυτού. Ο Προϊστάμενος Δικηγόρος – Νομικός Σύμβουλος εισηγείται την 

κατάργηση δικών, σε όσες περιπτώσεις η συνέχισή τους προβλέπεται αλυσιτελής και ασύµφορη.  

Επιλαμβάνεται των υποθέσεων κληροδοσιών και δωρεών κινητών και ακινήτων, επεξεργαζόμενος 

τις διαδικασίες νομιμοποίησης του ∆ήµου έναντι αυτών.  Εισηγείται την ανάθεση υποθέσεων σε 

δικηγόρους µη αμειβομένους µε πάγια αντιμισθία από το Δήµο εφ’ όσον ο φόρτος εργασίας που 

δημιουργείται από τα σε εκκρεμότητα θέµατα, δεν µπορεί αποδεδειγμένα να αντιμετωπιστεί από 

τους τακτικούς δικηγόρους του ∆ήµου.  

 

Γραμματεία 

Τηρεί ειδικό πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων δικαστικών εγγράφων, γενικά, ως και των 

επισυναπτομένων σε αυτά στοιχείων. Τηρεί ειδικό βιβλίο πορείας των δικαστικών υποθέσεων. 

Τηρεί Αρχείο εγκυκλίων, γνωμοδοτήσεων και νομολογίας πάνω σε θέματα αρμοδιότητας του 

Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υποστήριξης. Τηρεί και ενημερώνει τον διαρκή Κώδικα νομοθεσίας 

ή οποιοδήποτε νομικό βοήθημα προμηθεύεται ο Δήμος. Τηρεί το αρχείο του Αυτοτελούς Τμήματος 

Νομικής Υποστήριξης. Δακτυλογραφεί τα δικόγραφα, γνωμοδοτήσεις και γενικά την αλληλογραφία 

της Νομικής Υπηρεσίας και διεκπεραιώνει κάθε διοικητική εργασία, τρέχουσα ή ειδική που της 

ανατίθεται από τους δικηγόρους του Δήμου. 

 

6. Αυτοτελές Τμήμα  Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) 

1. Το Αυτοτελές Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) 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 αρμόδιου Υπουργείου και την εκάστοτε σχετική ισχύουσα 

νομοθεσία,  για την τήρηση των στοιχείων του Δημοτολογίου του Δήμου καθώς και για την τήρηση 

των στοιχείων του Ληξιαρχείου του Δήμου. 

2. Το αυτοτελές τμήμα συγκεντρώνει και καταγράφει τις ανάγκες εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, 

κατάρτισης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού, τις κοινοποιεί στο Τμήμα 
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Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών Εργαζομένων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και 

Ανθρώπινων Πόρων. Παράλληλα, προτείνει την ανάλογη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που 

αποκτάται από τις δράσεις αυτές.  

3.  Το αυτοτελές τμήμα παρέχει κάθε αναγκαία συνδρομή προς το Αυτοτελές Τμήμα Νομικής 

Υποστήριξης για την εξυπηρέτηση νομικών ζητημάτων που αφορούν στην άσκηση των 

αρμοδιοτήτων του.  

4. Οι αρμοδιότητές του καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και 

Υπουργικών Αποφάσεων. 

5.  Το Αυτοτελές Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μπορεί να εισηγείται προς τον Δήμαρχο την 

στελέχωσή του με ανάλογα γραφεία, με τις ίδιες ακριβώς αρμοδιότητες που περιγράφονται 

παρακάτω, όπου απαιτείται ανά τη γεωγραφική περιφέρεια του Δήμου. 

Το Αυτοτελές Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ασκεί αρμοδιότητες, οι οποίες είναι:  

α) Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη 

διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων  από τις αρμόδιες  δημόσιες υπηρεσίες. 

β) Υποδέχεται τους πολίτες και παραλαμβάνει αιτήσεις για κάθε διοικητική διαδικασία 

αρμοδιότητας ΚΕΠ, όπως κάθε φορά περιγράφεται στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις του 

αρμόδιου για τα ΚΕΠ Υπουργού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. 

γ) Ελέγχει την πληρότητα των αιτήσεων, και σε περίπτωση που για την διεκπεραίωση της 

υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά που δεν υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, τα αναζητά 

(σε περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται από σχετικές Κ.Υ.Α.), με οποιονδήποτε πρόσφορο 

τρόπο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών.  

δ) Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρμόδια για τη 

διεκπεραίωσή τους υπηρεσία και παρακολουθεί τη διαδικασία της διεκπεραίωσης και την 

τήρηση των νόμιμων χρονικών προθεσμιών. 

ε)  Μεριμνά για την τήρηση των  αρχείων και την επεξεργασία στατιστικών στοιχείων από την 

δράση των Κ.Ε.Π. του Δήμου. 

στ) Παραλαμβάνει από διάφορες υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί από τους 

πολίτες και μεριμνά για την παράδοση τους σε αυτούς.   

ζ)  Χορηγεί στους πολίτες υπεύθυνες δηλώσεις, εξουσιοδοτήσεις και άλλα έντυπα για τις 
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διαδικασίες των ΚΕΠ. 

η)  Παρέχει υπηρεσίες επικύρωσης διοικητικών εγγράφων, θεώρησης γνησίου υπογραφής και 

χορηγεί  βεβαιώσεις ταυτοπροσωπίας ανηλίκων οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι δελτίου 

αστυνομικής ταυτότητας λόγω μη συμπλήρωσης της απαιτούμενης από το νόμο ηλικίας. 

θ)  Διεκπεραιώνει διαδικασίες άμεσης εξυπηρέτησης των πολιτών όπως αυτές προσδιορίζονται 

από τις εκάστοτε ΚΥΑ, μέσω διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος του ΚΕΠ με τα 

Κεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα της Δημόσιας Διοίκησης (on-line εφαρμογές πχ έκδοση 

ΑΜΚΑ, Ανανέωση ανεργίας ΟΑΕΔ, έκδοση βεβαίωσης Ποινικού Μητρώου κ.λπ.)  

ι)  Εκτελεί τις διαδικασίες για την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών. 

ια)  Μεριμνά  για τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται (σύνταξη μελέτης κ.λπ.), από το ίδιο 

ή αρμόδιο τμήμα και διαβιβάζει τα απαραίτητα έγγραφα στο αρμόδιο τμήμα για την έγκαιρη 

υλοποίηση προμήθειας - εργασίας, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος.  

ιβ) Παρέχει υπηρεσίες επικύρωσης διοικητικών εγγράφων, θεώρησης γνησίου υπογραφής,  

χορηγεί βεβαιώσεις ταυτοπροσωπίας ανηλίκων οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι δελτίου 

αστυνομικής ταυτότητας λόγω μη συμπλήρωσης της απαιτούμενης από το νόμο ηλικίας και 

γενικά διεκπεραιώνει κάθε διοικητική διαδικασία που περιγράφεται στις Κοινές Υπουργικές 

Αποφάσεις του αρμόδιου για τα ΚΕΠ Υπουργού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. 

ιγ)  Υποδέχεται αιτήσεις πολιτών μέσω της Κεντρικής Διαδικτυακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης  

η διεκπεραίωση των οποίων εμπίπτει στις αρμοδιότητες των ΚΕΠ και εκτελεί τις διαδικασίες 

για την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών. 

ιδ)  Παραλαμβάνει πλήρεις τους φακέλους με  τα αιτήματα των πολιτών.  

ιε)  Μεριμνά για τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται (σύνταξη μελέτης κ.λπ.), από το ίδιο 

ή άλλο αρμόδιο τμήμα και τη διαβίβασή τους στο τμήμα Προμηθειών και αποθηκών για την 

έγκαιρη υλοποίηση προμήθειας – εργασίας, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος. 

ιστ) Μεριμνά για τη δημοσίευση στον τύπο των αποφάσεων κανονιστικού περιεχομένου που 

αποτελούν αντικείμενο των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων του. 

ιζ)   Συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο 

δυνατό αποτέλεσμα με το λιγότερο δυνατόν κόστος.  
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ιη) Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής 

Υπηρεσίας και έχει σχέση με τις αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος.  

ιθ)  Υλοποιεί κάθε άλλη σχετική εργασία για τη διευκόλυνση του έργου της Διεύθυνσης. 

 

7. Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας 

1. Το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας είναι αρμόδιο για την ευθύνη ετοιμότητας των 

υπηρεσιών της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δωρίδος. 

2. Στο Τμήμα υπάγονται, κυρίως, οι παρακάτω αρμοδιότητες: 

α)  Εισηγείται για το Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας, προσδιορίζοντας τις φυσικές, τεχνολογικές 

και λοιπές καταστροφές που μπορούν να πλήξουν τον Δήμο. 

β)  Εφαρμόζει τον Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας κατά το μέρος που αφορά μέτρα και 

δράσεις στο Δήμο.  

γ)  Μεριµνά για την εφαρµογή των σχετικών προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων στο πλαίσιο 

του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασµού και είναι υπεύθυνο για την πραγματοποίηση 

ασκήσεων προσομοίωσης αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών. 

δ)  Σχεδιάζει προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση κινδύνων. 

ε)  Σχεδιάζει, συντονίζει και επιβλέπει τα μέτρα για την αποκατάσταση των καταστροφών. 

στ)  Υποστηρίζει το συντονισµό και επιβλέπει το έργο της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, 

ετοιµότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στην 

περιοχή του ∆ήµου.  

ζ)  Μεριμνά για τη διάθεση και το συντονισμό των πόρων (ανθρώπινο δυναμικό, μηχανικά και 

άλλα μέσα) για τη διαχείριση κρίσεων και την αντιμετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών 

στην περιοχή του ∆ήµου. 

η) Μεριμνά για την εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών.  

θ) Υλοποιεί προγράμματα ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης 

φυσικών ή άλλων καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. 

ι)  Είναι σε συνεχή επικοινωνία με κάθε υπηρεσία αρμόδια για την πολιτική προστασία και 

συνεργάζεται με τους εμπλεκόμενους σε θέματα Πολιτικής Προστασίας Φορείς. 
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ια)  Μεριμνά για την εξασφάλιση της αναγκαίας οργάνωσης και υποδομής των υπηρεσιών του 

Δήμου προκειμένου να είναι ικανές για τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων πολιτικής 

προστασίας και συντάσσει προς τούτο σχετικά μνημόνια ενεργειών.  

ιβ)  Μεριμνά για τη σύσταση του συντονιστικού τοπικού οργάνου πολιτικής προστασίας 

(Ν.3013/2002). 

ιγ)  Επεξεργάζεται προτάσεις προς τις αρµόδιες υπηρεσίες για την προστασία όλων των περιοχών 

του ∆ήµου.  

ιδ)  Καθορίζει χώρους υποδοχής πληγέντων και μεριμνά για την ανάπτυξη υποδομών στους 

χώρους αυτούς, ικανών για τη διαβίωση και φιλοξενία των εκεί διαμενόντων.  

ιε)  Συνεργάζεται με το Αυτοτελές Τμήμα Εθελοντισμού και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για την 

προώθηση σε εθελοντικό επίπεδο θεμάτων πολιτικής προστασίας.  

ιστ)  Συνεργάζεται με το Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, Διαφάνειας και Προστασίας 

Δεδομένων για την εφαρμογή των σχετικών απαιτήσεων που προβλέπονται από το Πρότυπο 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. 

ιζ)  Μεριμνά για τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται (σύνταξη μελέτης κ.λπ.), από το ίδιο 

ή άλλο αρμόδιο τμήμα και τη διαβίβασή τους στο τμήμα Προμηθειών και αποθηκών για την 

έγκαιρη υλοποίηση προμήθειας – εργασίας, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος. 

ιη)  Μεριμνά για τη δημοσίευση στον τύπο των αποφάσεων κανονιστικού περιεχομένου που 

αποτελούν αντικείμενο των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων του. 

ιθ)   Συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο 

δυνατό αποτέλεσμα με το λιγότερο δυνατόν κόστος.  

κ)  Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής 

Υπηρεσίας και έχει σχέση με τις αρμοδιότητες του Τμήματος.  

κα)  Υλοποιεί κάθε άλλη σχετική εργασία για τη διευκόλυνση του έργου της Διεύθυνσης. 

 

 

8. Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακού Προγραμματισμού, Πληροφορικής, Επικοινωνιών και 

Αξιοποίησης Εθνικών και Ευρωπαϊκών Πόρων 
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1. Στρατηγικός σκοπός του Αυτοτελούς Τμήματος Επιχειρησιακού Προγραμματισμού, 

Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Αξιοποίησης Εθνικών και Ευρωπαϊκών Πόρων είναι ο 

αποτελεσματικός συντονισμός, η καθοδήγηση και η εποπτεία των τμημάτων τόσο του Δήμου 

όσο και των Ν.Π.Δ.Δ. σχετικά με τη διασφάλιση της χρήσης των βέλτιστων τεχνολογιών 

πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών . 

2.  Στο Αυτοτελές Τμήμα υπάγονται, κυρίως, οι παρακάτω αρμοδιότητες: 

α)  Εισηγείται και χειρίζεται θέματα που αφορούν την Πληροφορική, τις Επικοινωνίες, την 

εισαγωγή νέων Τεχνολογιών, καθώς και την παροχή τεχνικής υποστήριξης στα Συστήματα 

Επικοινωνιών και Πληροφορικής του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. 

β)  Ασχολείται με το σχεδιασμό και την κατάρτιση απαιτήσεων και τεχνικών προδιαγραφών των 

προμηθειών. 

γ)  Μεριμνά για την παρακολούθηση και εποπτεία, τη συντήρηση και διατήρηση της εύρυθμης 

και αδιάλειπτης λειτουργίας των κεντρικών, περιφερειακών και εφεδρικών υπολογιστικών 

συστημάτων (υλικού και λογισμικού), των συστημάτων διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, των 

συστημάτων περιμετρικής ασφάλειας, καθώς και των Δικτυακών και Τηλεπικοινωνιακών 

Υποδομών του Δήμου. 

δ)  Ασχολείται με την κατάρτιση απαιτήσεων και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια, 

συντήρηση, παρακολούθηση και εποπτεία των υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, 

την αναβάθμιση τηλεφωνικών κέντρων, των υπηρεσιών του Διαδικτύου και επικοινωνιακής 

σύνδεσης των υπηρεσιών και συσκευών. 

ε)  Εισηγείται ενέργειες μείωσης κόστους τηλεπικοινωνιακών παροχών, τον εξορθολογισμό της 

χρήσης υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, αναβάθμιση τηλεφωνικών κέντρων 

κ.λπ. 

στ)  Διαμορφώνει και εισηγείται τη στρατηγική του ∆ήµου σε ότι αφορά την ανάπτυξη, επέκταση 

και βελτίωση των συστημάτων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και τα 

ζητήματα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.  

ζ)  Μεριμνά για την εναρμόνιση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Εθνικό και Κοινοτικό) που αφορά 

την παροχή υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε Κεντρικό, Περιφερειακό και Τοπικό 

επίπεδο και υποστηρίζει τις διαδικασίες εφαρμογής τους στον Δήμο. 
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η)  Συγκεντρώνει στοιχεία, προσδιορίζει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις και εισηγείται για τα 

αναγκαία έργα ανάπτυξης και βελτίωσης των συστημάτων ΤΠΕ που πρέπει να αξιοποιεί ο 

∆ήµος για την υποστήριξη των λειτουργιών του.  

θ)  Διαχειρίζεται τη Διαδικτυακή Πύλη του Δήμου και παραλαμβάνει, ελέγχει και αποδίδει 

κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών της ιστοσελίδας του Δήμου, διαχειρίζεται και 

προωθεί τα αιτήματα των πολιτών. 

ι)  Μεριμνά για την υποστήριξη διαδικτυακών εφαρμογών, οι οποίες θα έχουν ως επίκεντρο τον 

πολίτη και στόχο να αποτελέσουν ενιαίο χώρο διαλόγου (forums, on-line δημοσκοπήσεις κτλ.) 

με τον Δήμο, συμβάλλοντας έτσι στην περαιτέρω ενεργοποίηση των πολιτών μέσα στα 

πλαίσια της κοινωνικής δράσης. 

ια)  Προδιαγράφει και εισηγείται την μεθοδολογία ανάπτυξης των αναγκαίων συστημάτων ΤΠΕ 

και την υλοποίηση µηχανισµών επιχειρησιακής υποστήριξης των συστημάτων και των 

χρηστών των εφαρμογών.  

ιβ)  Μεριµνά για τη µελέτη, ανάπτυξη και εγκατάσταση των συστημάτων ΤΠΕ µε την αξιοποίηση 

και εξειδικευμένων τρίτων.  

ιγ)  Μελετά και εφαρμόζει διαδικασίες, κανόνες και πρότυπα με σκοπό την επίτευξη 

διαλειτουργικότητας σε Θεσμικό, Οργανωτικό, Σημασιολογικό και Τεχνικό επίπεδο, σε όλο το 

εύρος των οργανωτικών δομών του Δήμου, αλλά και μεταξύ του Δήμου και των υπολοίπων 

φορέων της Δημόσιας Διοίκησης.  

ιδ)  Προδιαγράφει τα νέα συστήµατα ή τις νέες λειτουργίες συστηµάτων ΤΠΕ, παρακολουθεί την 

ανάπτυξή τους και παραλαμβάνει τα συστήµατα.  

ιε)  Παρέχει συμβουλευτικό έργο στα όργανα Διοίκησης, τις Υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα 

του Δήμου, σε ότι αφορά την ψηφιακή σύγκλιση και την εφαρμογή υπηρεσιών Τ.Π.Ε. και, 

διαμορφώνει την στρατηγική και τους επιχειρησιακούς στόχους σε αυτόν τον τομέα.  

ιστ)  Διαχειρίζεται το περιεχόμενο των συστηµάτων και της ανάκτησης δεδομένων για τα 

συστήµατα ΤΠΕ που λειτουργούν στο ∆ήµο.  

ιζ)  Έχοντας ως οδηγό το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Θεματολόγιο, μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται 

δράσεις που αφορούν την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και την Ψηφιακή Σύγκλιση και 

συμμετέχει στη σχεδίαση και υλοποίηση των έργων που προκύπτουν από αυτές με βασικό 

άξονα την προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών με τον πολίτη και τις επιχειρήσεις. 
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ιη)  Μεριµνά για την αξιοποίηση τρίτων για την επεξεργασία δεδομένων, σύµφωνα µε τις σχετικές 

ανάγκες του ∆ήµου.  

ιθ)  Εκπαιδεύει τους χρήστες των συστημάτων ΤΠΕ του ∆ήµου και µεριµνά για την παροχή κάθε 

είδους υποστήριξης προς τους χρήστες, ώστε να είναι σε θέση να λειτουργούν και να 

αξιοποιούν αποτελεσματικά τα συστήµατα.  

κ)  Ασχολείται με τη Διοικητική Μέριμνα, Οργάνωση & Συντονισμό του Αυτοτελούς Τμήματoς 

όσον αφορά την έγκαιρη και έγκυρη καταγραφή του συνόλου του υλικοτεχνικού εξοπλισμού, 

την οργάνωση και τήρηση συνοδευτικού υλικού του εξοπλισμού, την τήρηση και 

παρακολούθηση βιβλίου αποθήκης, τη δημιουργία αρχείου υπαλλήλων με στοιχεία που 

αφορούν τον εξοπλισμό και τα προγράμματα που χρησιμοποιούν, καταγράφει και 

επεξεργάζεται προτάσεις των υπαλλήλων που αφορούν προβλήματα - ανάγκες και προβαίνει 

στην διευθέτησή τους. 

κα)  Μεριµνά για την τήρηση των βαθµών ασφαλείας της πρόσβασης στις πληροφορίες που 

τηρούνται στα πληροφοριακά συστήµατα του ∆ήµου και εξασφαλίζει την ασφάλεια των 

δεδομένων και την βελτίωση της χρηστικότητας των ιστοσελίδων και των βάσεων δεδομένων 

του ∆ήµου.  

κβ)  Ασχολείται με την παρακολούθηση και συντήρηση του δικτύου και των τηλεπικοινωνιών, τη 

διαχείριση των υπηρεσιών του Διαδικτύου (Internet, e-mail κ.τ.λ.) και την παρακολούθηση της 

επικοινωνιακής σύνδεσης των υπηρεσιών με το δίκτυο «Σύζευξις». 

κγ)  Μεριμνά για την ορθή εφαρμογή μέτρων προστασίας υποδομών, λογισμικών και δεδομένων, 

από επίβουλες και κακόβουλες επεμβάσεις 

κδ)  Μεριμνά για τον συνεχή εναρμονισμό του δικτυακού τόπου και της υποδομής ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας του Δήμου με τα Εθνικά Πλαίσια Πιστοποίησης Δημόσιων Διαδικτυακών 

Τόπων και Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης, με στόχο την διαρκή βελτιστοποίηση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών από τον Δήμο προς τα επίπεδα:  

• Κυβέρνησης προς Κυβέρνηση (G2G),  

• Κυβέρνησης  προς πολίτες (G2C) και  

• Κυβέρνησης προς επιχειρήσεις (G2B). 

κε)  Υποστηρίζει και διαχειρίζεται εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε δράσεις και θέματα 

ολικής ποιότητας και εκσυγχρονισμού των Υπηρεσιών του Δήμου.  
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κστ)  Λειτουργεί τηλεφωνικές γραμμές επικοινωνίας πολιτών µε το δήµο για την υποδοχή 

παραπόνων ή για την παροχή διοικητικών πληροφοριών στους πολίτες. 

κζ)  Συντονίζει τα όργανα διοίκησης και τις Υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου στην 

εκπόνηση του Στρατηγικού και του Επιχειρησιακού Προγράμματος και των Ετησίων 

Προγραμμάτων Δράσης (κατάρτιση, παρακολούθηση, ενδιάμεση και τελική 

αξιολόγηση/απολογισμό και τυχόν αναθεώρηση αυτών), με βάση την αποστολή και τους 

στόχους κάθε Υπηρεσίας.  

κη)  Εκπονεί, παρακολουθεί και επικαιροποιεί και συντάσσει το Στρατηγικό και το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα του Δήμου και των Νομικών Προσώπων, καθώς και τα Ετήσια Προγράμματα 

Δράσης με βάση τις γραπτές εισηγήσεις των υπηρεσιών. 

κθ)  Δημιουργεί δίκτυο επικοινωνίας συνεργασίας και ανατροφοδότησης με τους υπευθύνους για 

την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου σε κάθε Υπηρεσία σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

λ)  Δημιουργεί δίκτυο επικοινωνίας συνεργασίας και ανατροφοδότησης με τους υπευθύνους για 

την κατάρτιση των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων σε κάθε Διεύθυνση. 

λα)  Υποστηρίζει τον προγραμματισμό μελετών και δράσεων, βάσει του Στρατηγικού και 

Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου, με την βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων 

εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων. 

λβ)  Τηρεί αρχείο χρηματοδοτούμενων έργων (μελετών και δράσεων) του εκάστοτε 

Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

λγ)  Μεριμνά για την εκπόνηση ερευνών για τη διάγνωση των αναγκών κάθε Υπηρεσίας, που θα 

μπορούσαν να ικανοποιηθούν από τους πόρους αναπτυξιακών προγραμμάτων και την 

ιεράρχηση προτεραιοτήτων και υλοποίηση συγκεκριμένων έργων/ δράσεων. Στο πλαίσιο 

αυτού συγκεντρώνει και επεξεργάζεται πρωτογενή στοιχεία που αφορούν:  

• τα γεωγραφικά, δημογραφικά, οικονομικά, κοινωνικά και άλλα στοιχεία που αφορούν στην 

ανάπτυξη του Δήμου, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και τις Υπηρεσίες του Δήμου.  

• βέλτιστες πρακτικές από Οργανισμούς που εξυπηρετούν ίδιους με τον Δήμο σκοπούς ή άλλες 

που μπορούν να προσαρμοστούν και είναι σχετικές με τη βέλτιστη υλοποίηση των δράσεων ή 

την εκπόνηση στρατηγικών.  

• την επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων των διαθέσιμων πόρων 
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• την αναγκαία τεχνογνωσία και πληροφόρηση που είναι απαραίτητη για τη διαμόρφωση των 

προγραμμάτων του Δήμου (κλαδικές και αναπτυξιακές μελέτες, μελέτες και θέματα της 

Αυτοδιοίκησης, νομοθεσία που αφορά την αυτοδιοίκηση, λειτουργίες και στόχοι του Δήμου). 

λδ)   Υποστηρίζει σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Επικοινωνίας και Διοικητικής Βοήθειας  τη 

συμμετοχή του Δήμου σε χρηματοδοτούμενα και συγχρηματοδοτούμενα  προγράμματα για 

την ανάπτυξη τεχνογνωσίας και την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών, κυρίως σε 

θέματα ποιότητας ζωής, πολιτικής γης, κοινωνικής συνοχής, οικονομικής ανάπτυξης και 

αρμοδιοτήτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

λε)  Συνεργάζεται με το Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας, Αλληλεγγύης και Ισότητας των Φύλων της 

Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρωπίνων Πόρων εργασίας και συντάσσει 

προτάσεις που αφορούν στην υλοποίηση προγραμμάτων για την εξασφάλιση και διαρκή 

βελτίωση των κοινωνικών υποδομών στην περιοχή του Δήμου, με στόχο την εξασφάλιση 

ικανοποιητικών συνθηκών ποιότητας ζωής. 

λστ) Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Δήμου και με τις 

Διαχειριστικές Αρχές του εκάστοτε προγράμματος για την πρόβλεψη και κάλυψη των αναγκών 

κάθε Υπηρεσίας και την ομαλή ροή της χρηματοδότησης.  

λζ)  Συντονίζει και συμμετέχει στη διαδικασία ελέγχου και επιθεωρήσεων διαφόρων βαθμίδων 

που αφορούν χρηματοδοτούμενα και συγχρηματοδοτούμενα έργα.  

λη)  Συνεργάζεται με τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας για την εναρμόνιση των υλοποιούμενων 

προγραμμάτων. 

λθ)  Υποβάλει, διαχειρίζεται, συντονίζει και παρακολουθεί την πρόοδο και την υλοποίηση των 

ευρωπαϊκών προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει ο ∆ήµος, τηρεί χρονοδιάγραμμα, 

οικονοµικό προγραμματισμό, υποβάλει εκθέσεις προόδου στο φορέα χρηματοδότησης, 

επικοινωνεί µε εταίρους, οργανώνει συναντήσεις, εκδηλώσεις διάδοσης αποτελεσμάτων, 

συμμετέχει ενεργά στις προγραμματισμένες διακρατικές συναντήσεις των έργων.  

μ)  Συγκεντρώνει, υπογράφει και αποστέλλει τα απαραίτητα στοιχεία και έγγραφα προκειμένου ο 

∆ήµος και τα Νοµικά του Πρόσωπα να συμμετάσχουν ως εταίροι σε εθνικά ή ευρωπαϊκά 

προγράμματα στα οποία το ρόλο του ανάδοχου φορέα αναλαμβάνει άλλος φορέας.  
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μα)  Συντάσσει και υποβάλλει προτάσεις σε  εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα στα οποία ο ίδιος ο 

∆ήµος αναλαμβάνει ανάδοχος φορέας, συνεπικουρούμενο από τις εκάστοτε 

αρµόδιεςδηµοτικές υπηρεσίες.  

μβ)  Παρακολουθεί και αξιολογεί προσκλήσεις υποβολής προτάσεων σε συνεργασία με το 

Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακού Προγραμματισμού, Πληροφορικής, Επικοινωνιών και 

Αξιοποίησης Εθνικών και Ευρωπαϊκών Πόρων. 

μγ)  Προωθεί την ενημέρωση των πολιτών σε ευρωπαϊκά θέµατα µε τη θεσµική µορφή που ορίζει 

η Ε.Ε. (InfoPoint), µε την οργάνωση σχετικών εκδηλώσεων µε έντυπο υλικό, µε ενημερωτικά 

σεµινάρια σε συνεργασία µε φορείς της πόλης, σχολεία κ.λπ.  

μδ)  Μεριµνά για την αξιοποίηση των προγραµµάτων της Ε.Ε.  

με)  Τηρεί αρχείο των προγραµµάτων στα οποία συμμετέχει ή έχει συμμετάσχει ο ∆ήµος.  

μστ) Παρακολουθεί τη χρηματοδοτική ροή και τον απολογισμό των Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων.  

μζ)  Προτείνει και καταρτίζει προγράµµατα ευρωπαϊκής συνεργασίας.  

μη)  Αναζητά συνεργασίες στο εσωτερικό και εξωτερικό για αξιοποίηση των δυνατοτήτων που 

προσφέρουν τα προγράµµατα.  

μθ)  Διακινεί στο ∆ήµο έντυπα και άλλα µέσα πληροφόρησης για τις ευρωπαϊκές εξελίξεις που 

αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.  

ν)  Παρακολουθεί σε καθημερινή βάση τις προσκλήσεις που βγαίνουν από τα εθνικά 

χρηματοδοτούμενα και συγχρηματοδοτούμενα προγράµµατα  και  ενημερώνει τις αρµόδιες 

υπηρεσίες του ∆ήµου.  

να)  Παρακολουθεί την εφαρμογή των διατάξεων δημοσιοποίησης/δημοσιότητας κάθε 

προγράμματος όπως: την υποχρέωση ενημέρωσης των τελικών ωφελούμενων µιας πράξης 

προκειμένου να είναι σε θέση να επωφεληθούν από αυτή (π.χ. συμμετοχή ανέργων σε 

σεµινάρια κατάρτισης, λήψη επιδοτήσεων από επιχειρήσεις κ.λπ.). 

νβ) Ενημερώνει την κοινή γνώµη σχετικά µε τις πηγές χρηματοδότησης που σχετίζονται µε την 

υλοποίηση συγκεκριμένων πράξεων.  

νγ)  Διερευνά και ενημερώνει τα όργανα και τις Υπηρεσίες του Δήμου για τις πιθανές πηγές 

χρηματοδότησης και επιδότησης των έργων/δράσεων (προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εθνικά προγράμματα, 
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Σύμπραξη Δημόσιου & ιδιωτικού Τομέα, αυτοχρηματοδότηση, χρηματοδότηση από την 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κ.λπ.). 

νδ)  Αναζητά, διαχειρίζεται και παρακολουθεί τις προσκλήσεις για χρηματοδότηση (από το στάδιο 

της προδημοσίευσης), τις αξιολογεί και συντονίζει τις Υπηρεσίες που σχετίζονται. 

νε)  Εισηγείται και συντάσσει προγραμματικές συµβάσεις συνεργασίας µε ιδιωτικούς φορείς που 

ασχολούνται µε το αντικείμενο και που μπορούν να βοηθήσουν το ∆ήµο σε όλα τα ανωτέρω.  

νστ) Μελετά για την παροχή υπηρεσίας δωρεάν ασύρματης πρόσβασης των πολιτών στο διαδίκτυο 

μέσω του Δικτύου «Σύζευξης», δημοτικού δικτύου ή άλλου παρόχου.  

νζ)   Υποδέχεται και εποπτεύει μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές στο πλαίσιο της υλοποίησης της 

πρακτικής τους άσκησης ακολουθώντας τα προβλεπόμενα από το συμβατικό πλαίσιο των δύο 

μερών (εκπαιδευτικός φορέας, Δήμος). Στο πλαίσιο αυτό, εκπαιδεύει σε σχέση με τη 

συγκεκριμένη ειδικότητα και αναδεικνύει τις καλές πρακτικές και τις καινοτομικές εφαρμογές 

που έχουν παραχθεί από τις δημοτικές υπηρεσίες.  

νη)  Διευκολύνει και μεταφέρει τεχνογνωσία και καλές πρακτικές που διαθέτει σε φιλοξενούμενα 

στελέχη και υπαλλήλους ΟΤΑ από την Ελλάδα και το εξωτερικό στο πλαίσιο υλοποίησης 

διμερών και πολυμερών συμφωνιών, μνημονίων συνεργασίας και κοινοτικών προγραμμάτων 

σε θέματα αρμοδιοτήτων του. 

νθ)  Μεριμνά για τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται (σύνταξη μελέτης κ.λπ.), από το ίδιο 

ή άλλο αρμόδιο τμήμα και τη διαβίβασή τους στο τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών για την 

έγκαιρη υλοποίηση προμήθειας – εργασίας, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του 

αυτοτελούς τμήματος. 

ξ)  Μεριμνά για τη δημοσίευση στον Τύπο των αποφάσεων κανονιστικού περιεχομένου που 

αποτελούν αντικείμενο των καθ' ύλην  αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης. 

ξα)  Συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο 

δυνατό αποτέλεσμα με το λιγότερο δυνατόν κόστος.  

ξβ)  Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής 

Υπηρεσίας και έχει σχέση με τις αρμοδιότητες του Τμήματος.  

ξγ)  Υλοποιεί κάθε άλλη σχετική εργασία για τη διευκόλυνση του έργου της Διεύθυνσης.  
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9. Αυτοτελές Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού 

1.  Το Αυτοτελές Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού είναι αρμόδιο για την εφαρμογή του 

πολεοδομικού Σχεδιασμού, την έκδοση και έλεγχο εφαρμογής των οικοδομικών αδειών και τον 

έλεγχο των αυθαίρετων κατασκευών. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος 

στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις νόμων, διαταγμάτων και 

υπουργικών αποφάσεων.  

2.  Το Αυτοτελές Τμήμα ασκεί αρμοδιότητες οι οποίες είναι: 

α)  Σχεδιάζει, επεξεργάζεται και εισηγείται προτάσεις προς την Δημοτική Αρχή για δράσεις στον 

τομέα της αποτελεσματικής προστασίας από Πολεοδομικές και Αισθητικές αυθαιρεσίες στον 

Δήμο. 

β)  Συνεργάζεται με όλους τους αρμόδιους φορείς για θέματα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών 

παρεμβάσεων, με στόχο την αναβάθμιση στους τομείς αυτούς του Δήμου. 

γ)  Συνυπογράφει τα έγγραφα που εκδίδονται από τα τυχόν Αποκεντρωμένα Γραφεία του 

Τμήματος και φροντίζει για την ανάρτηση τους σύμφωνα με τον ν. 3861/2010. 

δ)  Ενημερώνεται για την εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία που αφορά το Τμήμα, την 

χαρακτηρίζει, την κατανέμει στα τυχόν Αποκεντρωμένα Γραφεία και δίνει οδηγίες στους 

υπευθύνους, για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν. 

ε)  Εισηγείται στο Δ.Σ. θέματα που αφορούν το τμήμα. 

στ) Συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, προκειμένου να επιτυγχάνεται σε κάθε 

περίπτωση το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με το μικρότερο δυνατό κόστος. 

ζ)  Μεριμνά για τη δημοσίευση στον Τύπο των αποφάσεων κανονιστικού περιεχομένου που 

αποτελούν αντικείμενο των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων του. 

η)  Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής 

Υπηρεσίας και έχει σχέση με τις αρμοδιότητες του Τμήματος. 

 

Αρμοδιότητες Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών 

α)  Παραλαμβάνει, ελέγχει την πληρότητα των υποβαλλομένων φακέλων για την έκδοση 

οικοδομικών αδειών, ελέγχει τις υποβαλλόμενες μελέτες (αρχιτεκτονική, στατική, 

ηλεκτρομηχανολογικές, θερμομόνωση, παθητική πυροπροστασία, μελέτη ενεργειακής 
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απόδοσης) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και μετά τον έλεγχο των φορολογικών εκδίδει 

τις οικοδομικές άδειες. 

β)  Ελέγχει τις αρχιτεκτονικές, στατικές, υδραυλικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, τη μελέτη 

θερμομόνωσης, τη μελέτη παθητικής πυροπροστασίας και τα σχετικά φορολογικά στοιχεία για 

την έκδοση ή αναθεώρηση οικοδομικών αδειών βιομηχανικών κτιρίων, κατά τις ρυθμίσεις της 

σχετικής νομοθεσίας. 

γ)  Αναθεωρεί και ενημερώνει τις οικοδομικές άδειες, εγκρίνει εργασίες μικρής κλίμακας και 

τηρεί όλα τα απαιτούμενα σχετικά στατιστικά στοιχεία και αρχεία των οικοδομικών αδειών. 

δ)  Ελέγχει το σύννομο εκδοθεισών οικοδομικών αδειών και προβαίνει σε διακοπή εργασιών ή 

ανάκληση αδειών, αν απαιτείται. 

ε)  Εκδίδει απόφαση για τον καθορισμό μεμονωμένων κτιρίων ή των περιοχών, εντός των οποίων 

οι όψεις των κτιρίων πρέπει να αποπερατώνονται μέσα σ’ έξι έτη από την έκδοση της 

οικοδομικής άδειας ή της ανωτέρω απόφασης. 

στ)  Χορηγεί την άδεια εγκατάστασης δομικής ή μηχανικής κατασκευής προς εγκατάσταση κεραίας 

σταθμού στην ξηρά, σύμφωνα με το άρθρο 24 α’ του ν. 2075/1992 (ΦΕΚ 129 Α’), όπως ισχύει, 

και την επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες. 

 

Αρμοδιότητες Πολεοδομικών Εφαρμογών 

α)  Παρακολουθεί την εξέλιξη των ρυθμιστικών σχεδίων και των πολεοδομικών μελετών για την 

επέκταση - τροποποίηση των σχεδίων πόλεων στην περιοχή του Δήμου. 

β)  Μελετά και εισηγείται για τις ανάγκες τροποποιήσεων - αναθεώρησης των ρυμοτομικών 

σχεδίων των πόλεων στην περιοχή του Δήμου. 

γ)  Μελετά και εισηγείται την προκαταρκτική πρόταση ανάπλασης ορισμένης περιοχής. 

δ)  Ελέγχει την εφαρμογή ρυμοτομικών και πολεοδομικών σχεδίων, σύμφωνα με τις 

αρμοδιότητες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις όπως: 

1.  Τον έλεγχο εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος πριν την έγκριση των πινακίδων 

εφαρμογής. 

2.  Την σύνταξη διαγραμμάτων εφαρμογής και διαγραμμάτων διαμορφωμένης κατάστασης. 
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3.  Τον έλεγχο τοπογραφικών διαγραμμάτων που προορίζονται για σύνταξη πράξεων 

τακτοποιήσεως και αναλογισμού ή πράξεων εφαρμογής. 

4.  Την επίβλεψη τοπογραφικών μελετών και μελετών Πράξεων Εφαρμογής Σ.Π. 

5.  Την σύνταξη Πράξεων Εφαρμογής. 

6.  Την εφαρμογή πολεοδομικών σχεδίων και συναφών εκτελεστών πράξεων, που δεν έχουν 

γενικότερο χαρακτήρα. 

7.  Τον έλεγχο εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος, κατ’ άρθρο 115 Κ.Β.Π.Ν. 

8.  Την εφαρμογή εγκεκριμένων σχεδίων επί του εδάφους κατά την πρόβλεψη της παρ. 1 του 

άρθρου 155 Κ.Β.Π.Ν. 

ε)  Εισηγείται την διόρθωση κυρωμένων πράξεων εφαρμογής, εκδίδει τις πράξεις επιβολής 

εισφοράς σε γη και χρήμα και χορηγεί βεβαιώσεις που αφορούν στα ακίνητα των πράξεων 

εφαρμογής. 

στ)  Εισηγείται στο Δ.Σ. τον καθορισμό της αξίας της εισφοράς σε γη και χρήμα και τον καθορισμό 

της αξίας των οικοπεδικών τμημάτων που προσκυρώνονται. 

ζ)  Συμμετέχει στις διαδικασίες τυχόν αναθεωρήσεων του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του 

Δήμου. 

η)  Τηρεί αρχεία χαρτών και ρυμοτομικών διαγραμμάτων, όρων δόμησης, διαγραμμάτων και 

πράξεων εφαρμογής, πράξεων τακτοποίησης και αναλογισμού. 

θ)  Χορηγεί στους ενδιαφερόμενους στοιχείων υψομετρικών σχεδίων. 

 

Αρμοδιότητες Ελέγχου Κατασκευών 

α)  Προβαίνει σε έλεγχο των κατασκευών ώστε να διαπιστώνεται η εφαρμογή των εγκεκριμένων 

σχεδίων των αντίστοιχων οικοδομικών αδειών. 

β)  Προβαίνει σε έλεγχο της κατασκευής αυθαίρετων κτισμάτων και στον χαρακτηρισμό αυτών 

σύμφωνα με την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία. 

γ)  Σε περιπτώσεις διαπίστωσης κατά τους ανωτέρω ελέγχους παραβάσεων, προβαίνει σε 

επιβολή προστίμων ή άλλων προβλεπόμενων κυρώσεων κατά την κειμένη πολεοδομική 

νομοθεσία. 
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δ)  Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τον γενικό οικοδομικό κανονισμό και τις 

οικοδομές που χαρακτηρίζονται επικίνδυνες. 

ε)  Εισηγείται την αφαίρεση άδειας από οικοδομές για μη εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών στο 

ΙΚΑ. 

στ)  Συνυπογράφει τα έγγραφα που εκδίδονται από το αυτοτελές τμήμα πολεοδομικού 

σχεδιασμού και φροντίζει για την ανάρτησή τους σύμφωνα με τον ν. 3861/2010. 

 

 

 

10. Αυτοτελές Τμήμα Επικοινωνίας και Διοικητικής Βοήθειας  

Το Αυτοτελές Τμήμα Επικοινωνίας και Διοικητικής Βοήθειας  έχει την ευθύνη της παροχής 

επιτελικής υποστήριξης, στην εξεύρεση χρηματοδοτήσεων από Εθνικά και Ευρωπαϊκά 

Προγράμματα, στη διοικητική βοήθεια και στην παροχή ενημέρωσης προς τους δημότες των 

δράσεων που αναλαμβάνει ο Δήμος και συγκεκριμένα: 

1.  Μεριμνά για την οργάνωση δεξιώσεων και γευμάτων και μεριμνά για την τήρηση του 

πρωτοκόλλου και της εθιμοτυπίας, στις περιπτώσεις όπου απαιτείται. 

2.  Σχεδιάζει και μεριμνά για την υποδοχή, φιλοξενία, ξενάγηση προσωπικοτήτων και ομάδων 

προσωπικοτήτων.  

3.  Αναλαμβάνει την τήρηση της εθιμοτυπικής βάσης δεδομένων, τη συνεχή ενημέρωση αυτής 

και το σχεδιασμό και τη διεκπεραίωση της επικοινωνίας με όσους περιλαμβάνονται στην 

εθιμοτυπική βάση δεδομένων (προσκλήσεις, ευχετήρια τηλεγραφήματα κ.λπ.) καθώς και την 

τήρηση αρχείου τιμητικών διακρίσεων και εθιμοτυπικών επισκέψεων του Δημάρχου.  

4.  Μεριμνά για την προμήθεια εθιμοτυπικών δώρων και την τήρηση του ανάλογου αρχείου.  

5.  Χειρίζεται τη διαδικασία αδελφοποιήσεων, με πόλεις άλλων χωρών, τηρεί ειδικό αρχείο 

αδελφοποιημένων πόλεων και παρακολουθεί τη διαδικασία υλοποίησης των αποφάσεων 

αδελφοποίησης των πόλεων.  

6.  Μεριμνά για την κάλυψη των αναγκών μετάφρασης ξενόγλωσσων κειμένων και διερμηνείας.  
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7.  Μεριμνά για τη σύνταξη των εισηγήσεων για αίτηση δαπάνης που αφορούν τις δαπάνες των 

ταξιδιών του Δημάρχου, των Αιρετών, του Γενικού Γραμματέα, των Ειδικών Συμβούλων, 

Επιστημονικών Συνεργατών, Ειδικών Συνεργατών και των τρίτων.  

8.  Σχεδιάζει και οργανώνει τη συμμετοχή του Δήμου σε εκθέσεις και συνέδρια. 

9.  Οργανώνει και υλοποιεί κάθε είδους εκδηλώσεις του Δήμου (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές 

κ.λπ.), του Δήμου. 

10.  Μεριμνά για την εύρεση κατάλληλου χώρου εφόσον αυτός δεν προτείνεται από τον 

διοργανωτή της εκδήλωσης και συντονίζει τις Υπηρεσίες του Δήμου, σχετικά με την παροχή 

της απαραίτητης υποδομής (εξοπλισμός, οπτικοακουστικά και ηχητικά συστήματα) για την 

διοργάνωση των σχετικών εκδηλώσεων.  

11.  Έχει την ευθύνη της παραλαβής των πάσης φύσεως δικογράφων, δικαστικών αποφάσεων, 

κλήσεων δικαστηρίων, εξωδίκων εγγράφων, ενδικοφανών προσφυγών, αιτήσεων θεραπείας, 

συμβάσεων ενεχυρίασης, απαιτήσεων και γενικώς κάθε εγγράφου νομικού περιεχομένου που 

απευθύνεται στον Δήμο.  

12.  Μεριμνά για την  ανάρτηση, στο πλαίσιο των δημοσίων ανακοινώσεων, όλων των 

επιδιδόμενων στο Δήμο αποφάσεων, κλήσεων, προγραμμάτων κ.ά., με την υποχρέωση 

έγκαιρης συλλογής αυτών σε εύλογο χρόνο, αρχειοθέτησής τους και καταστροφής τους 

τηρούμενης της καθορισμένης διαδικασίας.  

13.  Έχει την αρμοδιότητα χορήγησης της επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης σε έγγραφα των 

υπηρεσιών. 

14.  Τηρεί το πρωτόκολλο όλων των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων στο Τμήμα.  

15.  Σχεδιάζει και εισηγείται την επικοινωνιακή πολιτική για την προώθηση του οράματος, της 

αποστολής και των στόχων του Δήμου. Σχεδιάζει, εισηγείται και προωθεί, μετά από έγκριση 

από τα αρμόδια όργανα, την εφαρμογή των προγραμμάτων/ενεργειών που είναι απαραίτητες 

για την υλοποίηση της επικοινωνιακής αυτής πολιτικής, σε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

(έντυπα, ηλεκτρονικά, διαδικτυακά, νέα μέσα κ.λπ.). 

16.  Παρακολουθεί συστηματικά τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (έντυπα και ηλεκτρονικά) και τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενημερώνεται για όλες τις πολιτικές εξελίξεις που έχουν σχέση με 

τις δραστηριότητες του Δήμου και ενημερώνει σχετικά τα όργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες 

του Δήμου. Τηρεί αρχείο των δημοσιεύσεων καθώς και των σχετικών απαντήσεων του Δήμου.  
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17.  Διαχειρίζεται τις σχέσεις του Δήμου με τον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο και τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης και επιμελείται των δημοσιευμάτων και των δελτίων τύπου του Δήμου.  

18.  Ενημερώνεται μέσω πρωτογενών ή δευτερογενών πληροφοριών/ερευνών για την άποψη της 

κοινής γνώμης σε επιλεγμένα θέματα και εισηγείται την ανάθεση ερευνών για την άποψη της 

κοινής γνώμης, σε τρίτους φορείς. 

 19. Επιμελείται των ενημερωτικών εκδόσεων ή εκπομπών του Δήμου στα ΜΜΕ, καθώς και της 

οπτικοακουστικής κάλυψης των εκδηλώσεων του Δήμου. 

20.  Μεριμνά για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου του Δήμου.  

21.  Μεριμνά για τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται (σύνταξη μελέτης κ.λπ.), από το ίδιο 

ή άλλο αρμόδιο τμήμα και τη διαβίβασή τους στο τμήμα Προμηθειών και αποθηκών για την 

έγκαιρη υλοποίηση προμήθειας – εργασίας, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος. 

22.  Μεριμνά για τη δημοσίευση στον τύπο των αποφάσεων κανονιστικού περιεχομένου που 

αποτελούν αντικείμενο των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων του. 

23.   Συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο 

δυνατό αποτέλεσμα με το λιγότερο δυνατόν κόστος.  

24.  Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής 

Υπηρεσίας και έχει σχέση με τις αρμοδιότητες του Τμήματος.  

25.   Υλοποιεί κάθε άλλη σχετική εργασία για τη διευκόλυνση του έργου της Διεύθυνσης  

 

11. Αυτοτελές Τμήμα Πολιτισμού, Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης 

Το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτισμού, Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης μεριμνά για τον σχεδιασμό 

και την εφαρμογή ενεργειών πολιτιστικής και τουριστικής ανάπτυξης και για την πραγματοποίηση 

προγραμμάτων πολιτισμού και τουριστικής προβολής του Δήμου. 

Ασκεί αρμοδιότητες που πηγάζουν από την ισχύουσα νομοθεσία και συγκεκριμένα: 

1.  Μεριμνά για την οργάνωση δεξιώσεων και γευμάτων και μεριμνά για την τήρηση του 

πρωτοκόλλου και της εθιμοτυπίας, στις περιπτώσεις όπου απαιτείται. 

2.  Σχεδιάζει και μεριμνά για την υποδοχή, φιλοξενία, ξενάγηση προσωπικοτήτων και ομάδων 

προσωπικοτήτων για δράσεις της αρμοδιότητάς του. 
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3.   Μεριμνά για την προμήθεια εθιμοτυπικών δώρων και την τήρηση του ανάλογου αρχείου 

αρμοδιότητάς του.  

4.  Εισηγείται την προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές 

επίπεδο. 

5.  Χειρίζεται τη διαδικασία αδελφοποιήσεων, με πόλεις άλλων χωρών, τηρεί ειδικό αρχείο 

αδελφοποιημένων πόλεων και παρακολουθεί τη διαδικασία υλοποίησης των αποφάσεων 

αδελφοποίησης των πόλεων.  

6.  Μεριμνά για την κάλυψη των αναγκών μετάφρασης ξενόγλωσσων κειμένων και διερμηνείας.  

7.  Σχεδιάζει και εισηγείται προγράμματα δράσεων παρέμβασης του Δήμου για την ανάπτυξη του 

τουρισμού στην περιοχή και την αναβάθμιση των παρεχομένων τουριστικών υπηρεσιών, σε 

συνεργασία με τους τουριστικούς επαγγελματικούς φορείς της περιοχής και μεριμνά για την 

εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών.  

8.  Τηρεί μητρώα και στοιχεία που αφορούν την υφιστάμενη κατάσταση του τουρισμού στην 

περιοχή του Δήμου (τουριστικά αξιοθέατα, τουριστικές επιχειρήσεις, τουριστικές υποδομές, 

στοιχεία απασχόλησης, οικονομικά στοιχεία κλπ).  

9.  Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, τον ΕΟΤ 

όλους τους σχετικούς κρατικούς και μη φορείς και με κάθε εμπλεκόμενο φορέα στην Ελλάδα 

και Διεθνώς.  

10.  Έχει την εποπτεία και έγκριση του έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού με θέματα τουρισμού, 

που θα διατίθεται από τα γραφεία (σημεία τουριστικής πληροφόρησης) καθώς και εκείνου 

που θα προωθείται στο διαδίκτυο, κάθε άλλο σημείο πληροφόρησης και κάθε τύπου ΜΜΕ.  

11.  Προωθεί την εκπαίδευση και την έρευνα, ως και την ευαισθητοποίηση δημοτών, φορέων και 

επαγγελματιών, με την οργάνωση περιοδικών εκθέσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 

διαλέξεων με θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενο.  

12.  Μεριμνά για το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση προγραμμάτων τουριστικής προβολής της 

περιοχής του Δήμου (π.χ. παραγωγή τουριστικού υλικού και εκδόσεις πρακτικών οδηγών για 

τους ταξιδιώτες, συμμετοχή σε εκθέσεις τουρισμού, δημιουργία δικτύων επικοινωνίας και 

συνεργασίας με άλλες περιοχές εντός και εκτός της χώρας κλπ).  

13.  Συμβάλει στην υποστήριξη και ανάδειξη τουριστικών επιχειρήσεων και δημιουργία νέων 

τουριστικών προϊόντων (π.χ. αλιευτικός τουρισμός, καταδύσεις κ.α.) 
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14.  Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων 

στον τομέα του πολιτισμού για την προστασία του τοπικού πολιτισμού, την προβολή των 

πολιτιστικών αγαθών και των πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο.  

15.  Εισηγείται πολιτικές, προγράμματα και δράσεις όπως δημιουργία πολιτιστικών και 

πνευματικών κέντρων, μουσείων, πινακοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονικών 

και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ. και στο 

πλαίσιο αυτό έχει την ευθύνη για την: 

•  Διοργάνωση και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων (θεατρικές παραστάσεις, 

συναυλίες και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις). 

•  Προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων 

της περιοχής. 

•  Επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και 

κτιρίων που παραχωρούνται στον Δήμο από τρίτους.  

•  Προώθηση της ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού. 

16.  Μελετά και εισηγείται για τη ρύθμιση τοπικών πολιτιστικών θεμάτων. Στο πλαίσιο αυτό και 

σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις: 

•  Εισηγείται για τη συμμετοχή εκπροσώπου του Δήμου στην οργανωτική επιτροπή φεστιβάλ 

τοπικής εμβέλειας. 

•  Εισηγείται για την επιχορήγηση ΝΠΙΔ, τα οποία αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα 

δραστηριότητες στη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου. 

•  Εισηγείται για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων 

(Ωδείων, μουσικών σχολών, χορωδιών, συμφωνικών ορχηστρών και συγκροτημάτων μουσικής 

δωματίου). 

17.  Τηρεί το μητρώο νέων και συνεργάζεται με το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων για την ανάληψη 

πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων για την πλήρη και ελεύθερη ανάπτυξη της 

προσωπικότητας των νέων. 

18.  Μεριμνά για την οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων που απευθύνονται στους νέους και 

συμμετέχει στους σχεδιασμούς και τα προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς. 
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19.  Παρακολουθεί τη λειτουργία και δράση δημοτικών δομών και νομικών προσώπων που 

εφαρμόζουν προγράμματα και δράσεις στους τομείς του πολιτισμού. 

20.  Υλοποιεί δράσεις και προγράμματα στους τομείς του Πολιτισμού και της Νέας Γενιάς, 

συμπληρωματικά με τις δράσεις και τα προγράμματα που υλοποιούνται από τα Νομικά 

πρόσωπα του Δήμου. 

21.  Έχει την ευθύνη Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας Τουρισμού, Πολιτισμού & 

Επιχειρηματικότητας του Δήμου Δωρίδος. 

22.  Συμμετέχει  σε εκθέσεις, δίκτυα, οργανισμούς και φορείς και εισηγείται την ανάληψη 

πρωτοβουλιών για τη σύναψη συνεργασιών, για τον πολιτισμό και τουρισμό. 

23.  Εισηγείται  για τη δημιουργία καταδυτικών πάρκων κλπ. υποδομών στην παραλιακή Δωρίδα. 

24.  Έχει την ευθύνη αποτύπωσης πολιτιστικών περιβαλλοντικών και θρησκευτικών διαδρομών. 

25.  Μεριμνά για την εφαρμογή μηχανισμών ενημέρωσης/πληροφόρησης των επισκεπτών της 

περιοχής.  

26.  Μεριμνά για τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται (σύνταξη μελέτης κ.λπ.), από το ίδιο 

ή άλλο αρμόδιο τμήμα και τη διαβίβασή τους στο τμήμα Προμηθειών και αποθηκών για την 

έγκαιρη υλοποίηση προμήθειας – εργασίας, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος. 

27.  Μεριμνά για τη δημοσίευση στον τύπο των αποφάσεων κανονιστικού περιεχομένου που 

αποτελούν αντικείμενο των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων του. 

28.   Συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο 

δυνατό αποτέλεσμα με το λιγότερο δυνατόν κόστος.  

29.  Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής 

Υπηρεσίας και έχει σχέση με τις αρμοδιότητες του Τμήματος.  

 

 

 

 

12. Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας 
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Το Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας είναι υπεύθυνο για την αποτελεσματική και αποδοτική 

άσκηση των αρμοδιοτήτων που έχουν θεσπισθεί με το άρθρο 1 του Νόμου 3731/2008, όπως αυτό 

ισχύει, καθώς και των αρμοδιοτήτων που προκύπτουν από άλλες νομοθετικές διατάξεις. 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.28 περίπτωση 3β του Νόμου 3731/2008, η Δημοτική Αστυνομία 

εφόσον στελεχώνεται με προσωπικό λιγότερο των πενήντα ατόμων (50), ασκεί υποχρεωτικά τις 

εξής αρμοδιότητες: 

1. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν την ύδρευση, την άρδευση και την 

αποχέτευση, όπως αυτές περιλαμβάνονται στην εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, στις τοπικές 

κανονιστικές αποφάσεις, που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές και στις αποφάσεις των 

Διοικητικών Συμβουλίων των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης. 

2.  Ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και στις τοπικές 

κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές, για τη χρήση των αλσών και των 

κήπων, των πλατειών, των παιδικών χαρών και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων. 

3.  Ελέγχει την τήρηση των όρων οι οποίοι προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και στις τοπικές 

κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές, για τη χρήση και λειτουργία των 

δημοτικών αγορών, των εμποροπανηγύρεων, των ζωοπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων 

αγορών και γενικά των υπαίθριων δραστηριοτήτων.  

4.  Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στο υπαίθριο εμπόριο και στις λαϊκές αγορές.  

5.  Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην υπαίθρια διαφήμιση, καθώς και τον 

έλεγχο της τήρησης ειδικότερων προδιαγραφών κατασκευής και προϋποθέσεων τοποθέτησης 

διαφημιστικών πλαισίων, που τυχόν έχουν τεθεί με τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, από τις 

δημοτικές αρχές.  

6.  Ελέγχει την τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους της εδαφικής 

περιφέρειας του οικείου Δήμου και γενικότερα την τήρηση των κανόνων που προβλέπονται 

από την κείμενη νομοθεσία και τις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές 

αρχές για την αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών. 

7.  Ελέγχει την τήρηση των μέτρων που επιβάλλονται για την πρόληψη πυρκαγιών σε 

κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους. 

8.  Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην κυκλοφορία των πεζών, τη στάση και 

στάθμευση των οχημάτων, στην επιβολή των διοικητικών μέτρων του άρθρου 103 του 

ΑΔΑ: 9ΖΝ5Ω9Ζ-Λ6Η



 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ 2019-2023 

 

 178 

Ν.2696/1999, όπως ισχύει, για την παράνομη στάθμευση οχημάτων, καθώς και την εφαρμογή 

των διατάξεων, που αναφέρονται στην κυκλοφορία τροχοφόρων στους πεζόδρομους, 

πλατείες, πεζοδρόμια και γενικά σε χώρους που δεν προορίζονται για τέτοια χρήση και στην 

εκπομπή θορύβων από αυτά.  

9.  Οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται, παράλληλα και κατά περίπτωση, και από την Ελληνική 

Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) και το Λιμενικό Σώμα. Όταν κατά την άσκησή τους επιλαμβάνονται η 

Δημοτική Αστυνομία και η Ελληνική Αστυνομία ή το Λιμενικό Σώμα, ταυτόχρονα, το 

συντονισμό έχει η Ελληνική Αστυνομία ή το Λιμενικό Σώμα, κατά περίπτωση. 

10.  Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν τα εγκαταλελειμμένα οχήματα.  

11.  Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν στη σήμανση των εργασιών που εκτελούνται 

στις οδούς και στις υποχρεώσεις αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και 

εργαλεία στο δημοτικό οδικό δίκτυο και ελέγχει για τη λήψη μέτρων ασφάλειας και υγιεινής 

σε εργασίες που εκτελούνται. 

12.  Εκτελεί τις διοικητικές κυρώσεις που αφορούν τη λειτουργία καταστημάτων και επιχειρήσεων, 

των οποίων την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγούν οι δημοτικές αρχές. Σφραγίζει και 

αποσφραγίζει καταστήματα ή επιχειρήσεις δικαιοδοσίας του οικείου Δήμου, μετά από 

έγγραφη εντολή του δημάρχου. 

13.  Ελέγχει την τήρηση διατάξεων που αφορούν τους οργανωμένους από τους Δήμους χώρους 

προσωρινής εγκατάστασης μετακινούμενων πληθυσμιακών ομάδων. 

14.  Αφαιρεί την άδεια οικοδομής για οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές στο Ι.Κ.Α. 

15.  Συμμετέχει στην εφαρμογή των σχεδίων πολιτικής προστασίας. 

16.  Ελέγχει επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος, σχετικά με την εφαρμογή της τουριστικής 

νομοθεσίας (βεβαίωση παραβάσεων, εκτέλεση διοικητικών κυρώσεων, θεώρηση 

τιμοκαταλόγων των δωματίων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και καταλυμάτων), στις 

περιπτώσεις που αυτές λειτουργούν σε νομούς ή νησιά όπου εδρεύουν υπηρεσίες του ΕΟΤ. 

17.  Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς.  

18.  Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τις κάθε είδους κανονιστικές αποφάσεις που 

εκδίδουν οι δημοτικές αρχές, καθώς και την επιβολή των πάσης φύσεως διοικητικών μέτρων 

που προβλέπονται από αυτές. 

ΑΔΑ: 9ΖΝ5Ω9Ζ-Λ6Η
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19.  Προστατεύει τη δημοτική και κοινοτική περιουσία. 

20.  Διενεργεί αυτοψία για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την έκδοση 

διοικητικών πράξεων από τα όργανα του Δήμου και, ιδίως, διενεργεί αυτοψία και συντάσσει 

έκθεση για την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής και για τη χορήγηση βεβαίωσης 

μόνιμης κατοικίας.  

21.  Επιδίδει τα πάσης φύσεως έγγραφα του οικείου Δήμου ή άλλων Δημοτικών Αρχών εντός των 

διοικητικών ορίων του οικείου Δήμου.  

Οι αρμοδιότητες της παραγράφου 1 που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις πιο πάνω, 

μπορούν να ασκηθούν, μεμονωμένα ή στο σύνολο τους, και από το Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής 

Αστυνομίας που στελεχώνεται με λιγότερους από πενήντα (50) δημοτικούς αστυνομικούς. Για την 

άσκησή τους εκδίδεται απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, η οποία δημοσιεύεται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Μέχρι την έκδοση 

της ανωτέρω απόφασης οι αρμοδιότητες αυτές εξακολουθούν να ασκούνται από την ΕΛ.ΑΣ. 

Αναλυτικότερα οι αρμοδιότητες αυτές είναι οι εξής: 

o Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας με 

υποδείξεις και σήματα των τροχονόμων στο δημοτικό οδικό δίκτυο και στα τμήματα του 

εθνικού και επαρχιακού δικτύου που διέρχονται μέσα από κατοικημένες περιοχές. Η 

αρμοδιότητα αυτή εξακολουθεί να ασκείται, παραλλήλως και κατά περίπτωση, από την 

Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) και το Λιμενικό Σώμα. Όταν κατά την άσκησή της 

επιλαμβάνονται η Δημοτική Αστυνομία και η Ελληνική Αστυνομία ή το Λιμενικό Σώμα, 

ταυτόχρονα, το συντονισμό έχει η Ελληνική Αστυνομία ή το Λιμενικό Σώμα κατά 

περίπτωση. 

o Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στη λειτουργία παιδότοπων. 

o Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στη λειτουργία καταστημάτων, 

επιχειρήσεων, θεάτρων, κινηματογράφων, ψυχαγωγικών και λοιπών δραστηριοτήτων, για 

τις οποίες αρμόδιος για τη χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών ίδρυσης, 

εγκατάστασης, λειτουργίας και ασκήσεώς τους είναι ο οικείος Δήμος ή Κοινότητα, εκτός 

από τις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες έχουν ορισθεί άλλες αρχές αρμόδιες για το 

σχετικό έλεγχο. 

ΑΔΑ: 9ΖΝ5Ω9Ζ-Λ6Η



 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ 2019-2023 

 

 180 

o Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων για την ηχορρύπανση, την κοινή ησυχία και τη 

λειτουργία μουσικής στα καταστήματα και στα δημόσια κέντρα. 

o Ελέγχει την εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνονται από τις δημοτικές και τις κοινοτικές 

αρχές για δραστηριότητες και καταστάσεις που εγκυμονούν κινδύνους για τη ζωή και την 

περιουσία των κατοίκων και ειδικότερα από τις επικίνδυνες οικοδομές, καθώς και την 

εφαρμογή των κανονιστικών πράξεων που τίθενται από αυτές για την προστασία της 

υγείας των κατοίκων από τις οχλούσες δραστηριότητες που αναφέρονται σε αυτές. 

o Ελέγχει την τήρηση των σχετικών διατάξεων, που αφορούν στο Γενικό Οικοδομικό 

Κανονισμό. 

o Ελέγχει την τήρηση των μέτρων για την προστασία των μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, 

αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής του Δήμου ή της Κοινότητας και των 

εγκαταστάσεων αυτών, που λαμβάνονται από τις οικείες δημοτικές και κοινοτικές αρχές. 

o Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων για το ωράριο λειτουργίας των κέντρων διασκέδασης 

και των συναφών καταστημάτων, καθώς και των εμπορικών καταστημάτων και των 

καταστημάτων τροφίμων. 

Οι ΟΤΑ υποχρεούνται στη νομική στήριξη του προσωπικού του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής 

Αστυνομίας, κάθε φορά που αυτό παραπέμπεται ενώπιον δικαστικής αρχής για λόγο που ανάγεται 

στην ενάσκηση των καθηκόντων του και κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας, υπό την 

προϋπόθεση ότι αυτή θα ζητηθεί από το δημοτικό αστυνομικό, η δε συνδρομή του οικείου λόγου 

βεβαιώνεται από τον προϊστάμενο της οργανικής μονάδας, Διεύθυνσης ή Αυτοτελούς Τμήματος, 

στην οποία υπηρετεί ο δημοτικός αστυνομικός άρθρο 15 παρ. 3. 

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

o Είναι υπεύθυνος για τη σύννομη, εύρυθμη και αποτελεσματική διαχείριση των 

διαδικασιών που έχουν σχέση με τη λειτουργία της υπηρεσίας. 

o Είναι υπεύθυνος για την άσκηση των αρμοδιοτήτων όπως προβλέπονται από τις σχετικές 

διατάξεις. 

o Παρέχει κατευθύνσεις για την εφαρμογή των προγραμμάτων δράσης, θέτει στόχους για 

την υλοποίηση τους. 
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o Αναφέρει στο Δήμαρχο για τα προβλήματα που επικρατούν στην περιοχή δικαιοδοσίας της 

υπηρεσίας. 

o Καθορίζει το προσωπικό που θα απασχολείται σε βάρδιες και κατά τις αργίες με την 

κατάλληλη εναλλαγή. 

o Προγραμματίζει, συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει το έργο του προσωπικού. 

o Φροντίζει για την διατήρηση σχέσεων επικοινωνίας, συνεργασίας και αμοιβαίας 

κατανόησης του προσωπικού. 

o Παραλαμβάνει την εισερχόμενη αλληλογραφία, επισημαίνει τα ιδιαίτερης σημασίας και 

επείγουσας φύσης έγγραφα, δίνει οδηγίες στους αρμόδιους και ελέγχει για την έγκυρη 

διεκπεραίωση τους. 

o Συνεργάζεται αρμονικά με τις αρμόδιες κατά περίπτωση διοικητικές, δικαστικές και 

αστυνομικές αρχές. 

 

13. Αυτοτελές Τμήμα Εθελοντισμού και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)  

Το Αυτοτελές Τμήμα Εθελοντισμού και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) ασκεί τις εξής 

αρμοδιότητες: 

1.  Υλοποιεί δράσεις που αποσκοπούν σε µια καλύτερη κοινωνία και ένα καθαρότερο 

περιβάλλον, µέσω της ενσωμάτωσης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ως στρατηγικής 

επένδυσης στην επιχειρηματική δραστηριότητα του ∆ήµου, και την προώθηση και υιοθέτηση 

των αρχών της ΕΚΕ στις εταιρείες µε έδρα τη Δωρίδα. 

2.  Καταγράφει και αναλύει την υφιστάμενη κατάσταση. 

3.  Εντοπίζει δυνατά και αδύνατα σηµεία και ειδικές ανάγκες και εφόδια που έχουν οι Ελληνικές 

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην εφαρμογή δράσεων ΕΚΕ. 

4.  Καταγράφει και αξιοποιεί τις γνώσεις και την υφιστάμενη εµπειρία, καθώς επίσης και τις 

μεταφέρει και τις διαχύει προς τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

5.  Αξιολογεί και παρουσιάζει τα συμπεράσματα και παραδείγματα καλών πρακτικών.  

6.  Προτείνει εφαρμογή νέων πρακτικών.  

ΑΔΑ: 9ΖΝ5Ω9Ζ-Λ6Η
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7.  Αναπτύσσει ειδικά εργαλεία για διάδοση, πληροφόρηση, επικοινωνία και εκπαίδευση 

ενδιαφερόμενων οµάδων σε θέµατα ΕΚΕ.  

8.  Υιοθετεί νέες ιδέες και πρακτικές που θα συμβάλουν στην προώθηση της ΕΚΕ τόσο εσωτερικά, 

όσο και εξωτερικά του ∆ήµου. 

9.  Δημιουργεί υψηλότερα πρότυπα για την κοινωνική ανάπτυξη, την περιβαλλοντική προστασία 

και το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. 

10.  Αναπτύσσει «σύστημα ΕΚΕ»: για τη διαμόρφωση ενός «εγχειριδίου»,  «διαδικασιών» και στη 

συνέχεια «οδηγιών», µε σκοπό τη συστηµατική προσέγγιση δράσεων ΕΚΕ και την υιοθέτηση 

αντίστοιχων πρακτικών.  

11.  Καταγράφει και κατηγοριοποιεί όλους τους τοµείς δράσεων του ∆ήµου, µε αντίστοιχη 

κοστολόγηση των υπηρεσιών και προϊόντων στους τοµείς: 

o ∆ηµοσίων Σχέσεων 

o Επικοινωνίας − Πολιτισμού και Αθλητισμού 

o Κοινωνικής Πολιτικής, 

o Εθελοντισμού και Πολιτικής Προστασίας  

o Περιβάλλοντος 

o Κοινωνικού Μάρκετινγκ. 

12.  Μεριµνά για την ευαισθητοποίηση των πολιτών για συμμετοχή τους σε εθελοντικές δράσεις, 

που αφορούν κυρίως θέµατα:  

o Περιβάλλοντος και Εκτάκτων Αναγκών 

o Κοινωνικής Πρόνοιας και Υγείας 

o Νέας Γενιάς 

o Πολιτισμού και Αθλητισμού.  

13.  Τηρεί αρχείο εθελοντών. 

14. Μεριµνά για την εκπαίδευση των εθελοντών σε συνεργασία µε τις λοιπές Υπηρεσιακές 

µονάδες. 

ΑΔΑ: 9ΖΝ5Ω9Ζ-Λ6Η
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15. Μεριµνά για την ενεργοποίηση των οµάδων εθελοντών ώστε να βρίσκονται σε διαρκή 

ετοιμότητα  για την επικουρική δραστηριοποίησή τους και την αρωγή προς τις Υπηρεσίες του 

∆ήµου, που προστατεύονται αντίστοιχα θέµατα. 

16.  Έχει ευθύνη για τη συλλογή και αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας. 

17.  Μεριμνά για τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται (σύνταξη μελέτης κ.λπ.), από το ίδιο 

ή άλλο αρμόδιο τμήμα και τη διαβίβασή τους στο τμήμα Προμηθειών και αποθηκών για την 

έγκαιρη υλοποίηση προμήθειας – εργασίας, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος. 

18.  Μεριμνά για τη δημοσίευση στον τύπο των αποφάσεων κανονιστικού περιεχομένου που 

αποτελούν αντικείμενο των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων του. 

19.   Συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο 

δυνατό αποτέλεσμα με το λιγότερο δυνατόν κόστος.  

20.  Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής 

Υπηρεσίας και έχει σχέση με τις αρμοδιότητες του Τμήματος.  

21.  Υλοποιεί κάθε άλλη σχετική εργασία για τη διευκόλυνση του έργου της Διεύθυνσης.  

ΑΔΑ: 9ΖΝ5Ω9Ζ-Λ6Η
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

1. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινων Πόρων 

1.  Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινων Πόρων είναι αρμόδια για την εκπόνηση, 

τον προγραμματισμό την εφαρμογή και αξιολόγηση των πολιτικών, των συστημάτων και των 

διαδικασιών που αποσκοπούν στην  εύρυθμη, αξιοκρατική  και ορθολογική διοίκηση και 

διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου. Επίσης οι αρμοδιότητές της αποσκοπούν 

στον έλεγχο, το συντονισμό και τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας των επιμέρους 

οργανικών μονάδων, την παροχή πληροφοριών και αποτελεσματικών- αποδοτικών υπηρεσιών 

για την καλύτερη εξυπηρέτηση του  πολίτη, τον συντονισμό, την οργάνωση και τον έλεγχο των 

εκλογικών διαδικασιών. Επιπλέον, η Διεύθυνση μεριμνά για τη χορήγηση βεβαίωσης του 

γνησίου της υπογραφής και για την επικύρωση εγγράφων, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις.  

2.  H Διεύθυνση συνεργάζεται με το Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, Διαφάνειας και 

Προστασίας Δεδομένων στο σχεδιασμό, την επεξεργασία, την υλοποίηση και την αξιολόγηση 

δράσεων στο πεδίο του θεματικού αντικειμένου της.  

3.  Η Διεύθυνση παρέχει κάθε αναγκαία συνδρομή προς το Αυτοτελές Τμήμα Νομικής 

Υποστήριξης για την εξυπηρέτηση νομικών ζητημάτων που αφορούν στην άσκηση των 

αρμοδιοτήτων της.  

4.  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινων Πόρων καθορίζονται 

από τις ισχύουσες  διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων και 

κατανέμονται  στα υπαγόμενα σε αυτήν Τμήματα:  

α) Τμήμα Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων 

β) Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών, Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Δημόσιας Υγείας  

γ) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών Εργαζομένων 

δ) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου 

ε) Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας, Αλληλεγγύης και Ισότητας των Φύλων 

5.  Η Διεύθυνση μπορεί να εισηγείται, προς τον Δήμαρχο, τη στελέχωση των τμημάτων της με 

γραφεία, καθορίζοντας συγκεκριμένες αρμοδιότητες σε αυτά, ύστερα από εισήγηση των 

τμημάτων της, όπου απαιτείται ανά τη γεωγραφική περιφέρεια του Δήμου. 

ΑΔΑ: 9ΖΝ5Ω9Ζ-Λ6Η
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6.  Η Διεύθυνση τηρεί πρωτόκολλο τεχνικών περιγραφών που εκπονεί κάποιο από τα τμήματά της 

για τις ανάγκες του. 

Α. Τμήμα Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων 

Το Τμήμα Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων, στο πλαίσιο της ευθύνης της παροχής επιτελικής 

υποστήριξης, δηλαδή την παροχή επεξεργασμένων στοιχείων και προτάσεων για τη λήψη 

τεκμηριωμένων αποφάσεων, των συλλογικών οργάνων διοίκησης του Δήμου, των μονοπρόσωπων 

αιρετών και μετακλητών διοικητικών οργάνων του Δήμου, καθώς και των υπό σύσταση οργάνων 

όπως της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και του Συμβουλίου 

Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων και συγκεκριμένα: 

1.  Οργανώνει τις Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

2.  Συντάσσει και κοινοποιεί τις ημερήσιες διατάξεις των Συνεδριάσεων στα μέλη του Δημοτικού 

Συμβουλίου μέσα στις νόμιμες προθεσμίες.  

3.  Ελέγχει εάν το θέμα κάθε εισήγησης προς ένταξη στην ημερήσια διάταξη, άπτεται της 

αρμοδιότητας του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε αντίθετη περίπτωση επιστρέφει την εισήγηση, 

με τις αντίστοιχες παρατηρήσεις.  

4.  Μεριμνά για τη συγκέντρωση στοιχείων, (τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις εισηγήσεις 

των Υπηρεσιών του Δήμου), ώστε τα προς συζήτησιν θέματα να είναι πλήρη και θέτει τους 

φακέλους των θεμάτων υπόψη των ενδιαφερομένων Δημοτικών Συμβούλων για την 

ενημέρωσή τους.  

5.  Αποστέλλει είτε γραπτά είτε ηλεκτρονικά τις εισηγήσεις των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης 

στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.  

6.  Συντάσσει τις αποφάσεις που λαμβάνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.  

7.  Μεριμνά για την υπογραφή και επικύρωση των πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου.  

8.  Μεριμνά για την τήρηση αρχείου με τα πρακτικά και τις Αποφάσεις του Δημοτικού 

Συμβουλίου.  

9.  Μεριμνά για την τήρηση και σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου. Εφόσον τα πρακτικά καταρτίζονται µε τη χρήση μαγνητοφωνικής συσκευής, τηρεί 
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µε κανονική σειρά, αρίθμηση και θεώρηση, τα φύλλα χάρτου, στα οποία περιέχονται τα 

απομαγνητοφωνημένα κείμενα τα οποία βιβλιοδετεί στο τέλος κάθε χρόνου.  

10.  Διεκπεραιώνει εγκαίρως τις Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. 

11.  Μεριμνά για την έκδοση αντιγράφων αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου. 

12.  Αναρτά τις Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου στη διαδικτυακή πύλη του Δήμου. 

13.  Αναρτά τις Αποφάσεις στο δικτυακό ιστότοπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ.  

14.  Αναρτά στο Δημοτικό Κατάστημα τις κανονιστικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. 

15.  Μεριμνά για την τήρηση των από το Νόμο προβλεπόμενων βιβλίων κατά λόγοναρμοδιότητος.  

16.  Διαβιβάζει στην κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία του Δήμου τις προσβαλλόμενες 

αποφάσεις των Συλλογικών Οργάνων, προκειμένου να απαντηθούν, αιτιολογηθούν εγγράφως 

ή να συμπληρωθούν στις εποπτεύουσες αρχές. 

17.  Συντάσσει καταστάσεις Δημοτικών Συμβούλων, τις οποίες αποστέλλει στο αρμόδιο τμήμα για 

την καταβολή εξόδων παράστασης στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

18.  Συντάσσει και δημοσιεύει τον πίνακα των ληφθεισών αποφάσεων, του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

19.  Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στις Δημοτικές Παρατάξεις. 

20.  Μεριμνά για τις διαδικασίες για την πρώτη συγκρότησή του μετά από κάθε εκλογική 

διαδικασία, την κατά νόμο εκλογή του Προεδρείου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής 

και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, καθώς και της Εκτελεστικής Επιτροπής. 

21.  Μεριμνά για τις διαδικασίες αντικατάστασης σε περίπτωση παραίτησης ή κατ’ οιονδήποτε 

τρόπο έλλειψης του Δημάρχου ή Δημοτικού Συμβούλου. 

22.  Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του Τμήματος, τηρεί πρωτόκολλο εισερχομένων και 

εξερχομένων εγγράφων και το αρχείο αλληλογραφίας του Τμήματος, ενώ φροντίζει και για την 

εκκαθάριση του αρχείου.  

23.  Υποβάλλει στοιχεία απολογισμού και στατιστικά στοιχεία του Τμήματος. 

24.  Επιμελείται:  

• τις εισηγήσεις για έγκριση και διάθεση πίστωσης στον αρμόδιο διατάκτη, 
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• τα αιτήματα προς το Τμήμα Προϋπολογισμού, Διπλογραφικού, Εξόδων, Εκκαθάρισης 

Δαπανών και Εποπτείας Νομικών Προσώπων προκειμένου να εκδοθούν αντίστοιχες 

αποφάσεις ή προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης, 

• τις εισηγήσεις για τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού,  

• τις αποφάσεις που αφορούν εισηγήσεις υπερωριών, 

• όλες τις διοικητικές πράξεις που είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του 

Τμήματος.  

25.  Παρακολουθεί ηλεκτρονικά τη διαχείριση των πιστώσεων. 

26.  Εισηγείται, προς το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών Εργαζομένων, τη συμμετοχή 

υπαλλήλων του Τμήματος σε σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια κτλ. 

 27.  Υποστηρίζει γραμματειακά την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στην 

εκτέλεση όλων των αρμοδιοτήτων τους, σύμφωνα με τα άρθ. 72 και 73 του Ν. 3852/2010, 

όπως ισχύουν.  

28.  Διαβιβάζει τις Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο, προς 

επικύρωση ή λήψη κανονιστικής απόφασης, στις περιπτώσεις που απαιτείται από τη 

νομοθεσία.  

29.  Συντάσσει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής, την οποία διαβιβάζει 

προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

30.  Συντάσσει και κοινοποιεί τις ημερήσιες διατάξεις των Συνεδριάσεων στα μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής μέσα στις νόμιμες προθεσμίες. 

31.  Αποστέλλει είτε γραπτά είτε ηλεκτρονικά τις εισηγήσεις των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης 

στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. 

32.  Μεριμνά για τη συγκέντρωση στοιχείων, (τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις εισηγήσεις 

των Υπηρεσιών του Δήμου), ώστε τα προς συζήτησιν θέματα να είναι πλήρη και θέτει τους 

φακέλους των θεμάτων υπόψη των ενδιαφερομένων μελών της Οικονομικής Επιτροπής για 

την ενημέρωσή τους. 

33.  Παραλαμβάνει από την αρμόδια Υπηρεσία τη Διακήρυξη (αναλυτική, περιληπτική και 

ευρωπαϊκή) των διαγωνισμών για την ανάθεση έργων και μελετών, για την προμήθεια υλικών 

που ενσωματώνονται στα έργα, για την προμήθεια οχημάτων ή ειδικών μηχανημάτων και για 
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την προμήθεια οποιωνδήποτε αγαθών ή υπηρεσιών με τακτικό διαγωνισμό, και μεριμνά για 

την έκδοση απόφασης κατάρτισης όρων από την Οικονομική Επιτροπή, όπως και για τυχόν 

έγκριση τροποποίησης των όρων, αν απαιτηθεί.  

34.  Μεριμνά για την έκδοση Αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής κατόπιν γνωμοδότησης των 

Επιτροπών Αξιολόγησης Προσφορών επί ενστάσεων κατά των πρακτικών αξιολόγησης.  

35.  Αποστέλλει τις Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και τις Διακηρύξεις στα αρμόδια 

τμήματα για να προβούν στις κατά νόμο δημοσιεύσεις. 

36.  Μεριμνά, σε συνεργασία με τις αρμόδιες επιτροπές,  για τη διενέργεια επαναληπτικών 

διαγωνισμών, εφόσον απαιτηθεί.  

37.  Μεριμνά για την έκδοση Αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη σύσταση επιτροπών 

αξιολόγησης ή παραλαβής, στις περιπτώσεις που εξαιρούνται από τη διενέργεια κλήρωσης, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 26 του Ν. 4024/2011.  

38.  Παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά νομιμοποίησης του αναδειχθέντος αναδόχου και 

τα διαβιβάζει μαζί με τις αποφάσεις κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής στην αρμόδια 

Υπηρεσία, προκειμένου να συντάξει τα σχετικά συμφωνητικά και να διενεργήσει τον 

προσυμβατικό έλεγχο εφόσον απαιτείται.  

39.  Ελέγχει εάν το θέμα κάθε εισήγησης προς ένταξη στην ημερήσια διάταξη, άπτεται της 

αρμοδιότητας της Οικονομικής Επιτροπής. Σε αντίθετη περίπτωση επιστρέφει την εισήγηση με 

τις αντίστοιχες παρατηρήσεις.  

40.  Μεριμνά για την τήρηση και σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων της Οικονομικής 

Επιτροπής. Εφόσον τα πρακτικά καταρτίζονται µε τη χρήση μαγνητοφωνικής συσκευής, τηρεί 

µε κανονική σειρά, αρίθμηση και θεώρηση, τα φύλλα χάρτου, στα οποία περιέχονται τα 

απομαγνητοφωνημένα κείμενα τα οποία βιβλιοδετεί στο τέλος κάθε χρόνου.  

41.  Μεριμνά για την υπογραφή και επικύρωση των πρακτικών των Συνεδριάσεων της Επιτροπής 

και για την τήρηση αρχείου με τα πρακτικά και τις Αποφάσεις της. 

42.  Συντάσσει και διεκπεραιώνει τις αποφάσεις που λαμβάνονται από την Επιτροπή και μεριμνά 

για την κοινοποίηση των αποφάσεων στις αρμόδιες εποπτεύουσες αρχές και για τον έλεγχο 

νομιμότητας αυτών.  

43.  Αναρτά στην Διαδικτυακή Πύλη του Δήμου τις Ημερήσιες Διατάξεις και όλες τις αποφάσεις.  
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44.  Αναρτά τις Αποφάσεις στον δικτυακό ιστότοπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ εφόσον απαιτείται. 

45.  Τηρεί τα βιβλία:  

• πρακτικών των συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής  

• ευρετήριο αποφάσεων και  

• βιβλίοδιεκπεραίωσης.  

46.  Συντάσσει καταστάσεις αποζημιώσεως των µελών της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις 

παρουσίες τους και διενεργεί τη διαδικασία για την πληρωμή των μελών της για τη συμμετοχή 

τους.  

47.  Δίνει πληροφορίες στο κοινό για τις προσφερόμενες υπηρεσίες της Οικονομικής Επιτροπής. 

48.  Μεριμνά για τη διενέργεια ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, όταν αυτό προβλέπεται από τις 

κείμενες νομοθετικές διατάξεις.  

49.  Υποβάλλει στοιχεία απολογισμού και στατιστικά στοιχεία του Τμήματος.  

50.  Μεριμνά για τις διαδικασίες συγκρότησης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. 

51.  Οργανώνει τις Συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. 

52.  Αποστέλλει τις προσκλήσεις στα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, καθώς και τις 

Ημερήσιες Διατάξεις κάθε Συνεδρίασης. 

53.  Συγκεντρώνει εισηγήσεις είτε από πολίτες, είτε από φορείς, για θέματα προς ένταξη στην 

Ημερήσια Διάταξη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.  

54.  Τηρεί τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης . 

55.  Επικοινωνεί με τις Υπηρεσίες του Δήμου σχετικά με την υλοποίηση των Αποφάσεων της 

Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.  

56.  Μεριμνά για την αποστολή των προσκλήσεων και της ημερήσιας διάταξης στα μέλη της 

Εκτελεστικής  Επιτροπής του Δήμου και παρέχει την απαραίτητη γραμματειακή υποστήριξη. 

57.  Μεριμνά για τις διαδικασίες συγκρότησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου. 

58.  Οργανώνει τις Συνεδριάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου. 

59.  Αποστέλλει τις προσκλήσεις στα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, καθώς και τις 

Ημερήσιες Διατάξεις κάθε Συνεδρίασης. 
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60.  Συγκεντρώνει εισηγήσεις  για θέματα προς ένταξη στην Ημερήσια Διάταξη της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής του Δήμου.  

61.  Τηρεί τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου. 

62.  Επικοινωνεί με τις Υπηρεσίες του Δήμου σχετικά με την υλοποίηση των Αποφάσεων της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου.  

63.  Μεριμνά για τις διαδικασίες της σύστασης, συγχώνευσης και λύσης των Νομικών Προσώπων 

Δημοσίου Δικαίου, των Ιδρυμάτων, των Κοινωφελών Επιχειρήσεων και των Επιχειρήσεων 

Ειδικού Σκοπού του Δήμου. Επίσης, μεριμνά για την τροποποίηση των καταστατικών τους σε 

συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα.  

64.  Μεριμνά για την εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον ορισμό των μελών των 

Διοικητικών Συμβουλίων, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, των Ιδρυμάτων, των 

Κοινωφελών Επιχειρήσεων και των Επιχειρήσεων Ειδικού Σκοπού του Δήμου, καθώς και για 

κάθε τροποποίηση της σύνθεσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

65.  Επιμελείται την ένταξη των εισηγήσεων (πλην των εισηγήσεων που αφορούν προϋπολογισμό, 

απολογισμό ισολογισμό των Νομικών Προσώπων) στην Ημερήσια Διάταξη των συνεδριάσεων 

του Δημοτικού Συμβούλιου που υποβάλλονται σ’ αυτό λόγω αρμοδιότητας. 

 

Β. Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών, Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Δημόσιας Υγείας 

1.  Το Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών, Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Δημόσιας Υγείας έχει 

αρμοδιότητες οι οποίες αποσκοπούν στον έλεγχο, τον συντονισμό και τη βελτίωση της 

διοικητικής ικανότητας των επιμέρους οργανικών μονάδων, την παροχή πληροφοριών και 

αποτελεσματικών - αποδοτικών υπηρεσιών για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, το 

συντονισμό, την οργάνωση και τον έλεγχο των εκλογικών διαδικασιών. Επίσης, αρμόδιο για τη 

ρύθμιση εμπορικών δραστηριοτήτων, τη χορήγηση αδειών εμπορικών και γενικών 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, την εφαρμογή των διατάξεων περί υπαίθριας διαφήμισης, 

καθώς και για την οργάνωση, τον συντονισμό και γενικά την άσκηση των πολιτικών Δημόσιας 

Υγείας. 

2.  Το Τμήμα ασκεί αρμοδιότητες, οι οποίες, κυρίως  είναι:  

α)  Μεριμνά για τη λειτουργία του Γενικού Πρωτοκόλλου του Δήμου και  διεκπεραιώνει τα 

σχετικά έγγραφα σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου και έχει αρμοδιότητες όπως:  
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•   Η τήρηση ηλεκτρονικού και έντυπου αρχείου εισερχόμενης, εξερχόμενης και εσωτερικής 

αλληλογραφίας.  

•   Η παραλαβή, η καταχώρηση, αποστολή και διακίνηση αλληλογραφίας από και προς τις 

υπηρεσίες του Δήμου και τα Νομικά του Πρόσωπα, με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα.  

•   Η οργάνωση, λειτουργία και τήρηση του γενικού ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και η 

μέριμνα ορθής διεκπεραίωσης (καταχώρησης, χαρακτηρισμού εγγράφων και κατάλληλης 

διανομής), της έντυπης και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στις οργανικές μονάδες του 

Δήμου.  

•   Η ευθύνη της προώθησης της αλληλογραφίας και των εντύπων των υπηρεσιών του 

Δήμου, σε συνεργασία με τους κλητήρες του Δήμου.  

•   Ο συντονισμός  και έλεγχος των μετακινήσεων των κλητήρων του Δήμου για τη 

διεκπεραίωση της αλληλογραφίας, τόσο μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου, όσο και 

μεταξύ των υπηρεσιών και των πολιτών.  

• Η τήρηση, παρακολούθηση και επιμέλεια του Γενικού Αρχείου του Δήμου, η  αρχειοθέτηση 

όλων των εγγράφων, η  ασφαλή φύλαξή τους  και η εκκαθάριση του αρχείου σύμφωνα με 

τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις. 

• Η ευθύνη της παράδοσης των χρεωμένων από τον Γενικό Γραμματέα εισερχόμενων 

εγγράφων στις αρμόδιες υπηρεσίες.  

β)  Οργανώνει και λειτουργεί ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισης και ψηφιοποίησης εγγράφων 

και πρωτοκόλλου, σε συνεργασία με το αρμόδιο Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακού 

Προγραμματισμού, Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Αξιοποίησης Εθνικών και Ευρωπαϊκών 

Πόρων. 

γ)  Τηρεί πρωτοκόλλου αποφάσεων Δημάρχου και επιμελείται το σχετικό αρχείο.   

δ)  Επιμελείται και εκτελεί τα καθήκοντα που ανατίθενται στον Δήμο από τους εκλογικούς 

νόμους, καθώς και τις υποχρεώσεις αυτού, ως Οργάνου της Κρατικής Διοίκησης.  

ε)  Φροντίζει για κάθε σχετική εργασία με την προετοιμασία και τη διεξαγωγή των Ευρωεκλογών, 

των Βουλευτικών, των Περιφερειακών και των Δημοτικών Εκλογών, καθώς και 

δημοψηφισμάτων, όπως αυτές προβλέπονται από την ισχύουσα κάθε φορά, εκλογική 

νομοθεσία. 

στ)  Έχει την ευθύνη ενημέρωσης των εκλεγμένων Δημοτικών Συμβούλων για την ορκωμοσία τους 

και την εγκατάστασή τους στο Δήμο.  
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ζ)  Εκπονεί και συντάσσει την έκδοση αποφάσεων ορισμού Αντιδημάρχων και των αρμοδιοτήτων 

αυτών.  

η)  Τηρεί φάκελο Δημοτικών Αρχόντων.  

θ)  Εισηγείται  τη σύνταξη του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και προτείνει τις 

τροποποιήσεις καθώς και τις προσαρμογές αυτού στις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές 

διατάξεις.  

ι)   Χορηγεί βεβαιώσεις μονίμου κατοικίας για κάθε νόμιμη χρήση.  

ια)  Προβαίνει στην ανάρτηση, στο πλαίσιο των δημοσίων ανακοινώσεων, όλων των επιδιδομένων 

στο Δήμο αποφάσεων, κλήσεων, προγραμμάτων κ.ά., με την υποχρέωση έγκαιρης συλλογής 

αυτών σε εύλογο χρόνο, αρχειοθέτησής τους και καταστροφής τους, τηρουμένης της 

καθορισμένης διαδικασίας. 

ιβ)  Επιμελείται για τη συμμετοχή της Τοπικής Αρχής και του υπαλληλικού προσωπικού, κατά 

περίπτωση, σε διεθνείς συναντήσεις – σεμινάρια − συνέδρια, που γίνονται στο εξωτερικό ή 

εσωτερικό, με θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας των Υπηρεσιών του Δήμου και της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης γενικότερα.  

ιγ)  Υλοποιεί όλες τις διαδικασίες για την μετάβαση στο εσωτερικό και εξωτερικό Δημοτικής 

Αντιπροσωπείας (Δήμαρχος, Θεσμικοί Παράγοντες, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Υπηρεσιακοί 

παράγοντες και μη).  

ιδ)  Τηρεί τα, υπό του Νόμου, προβλεπόμενα βιβλία κατά λόγο αρμοδιότητας.  

ιε)  Διευκολύνει και μεταφέρει τεχνογνωσία και καλές πρακτικές που διαθέτει σε φιλοξενούμενα 

στελέχη και υπαλλήλους ΟΤΑ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, στο πλαίσιο υλοποίησης 

διμερών και πολυμερών συμφωνιών, μνημονίων συνεργασίας και κοινοτικών προγραμμάτων.  

ιστ)  Προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για επιχορηγήσεις συλλόγων κ.ά. τηρώντας σχετικούς 

φακέλους για τον καθένα.  

ιζ)  Αποστέλλει εκθέσεις απόψεων στα διοικητικά δικαστήρια σχετικές με προσφυγές υπαλλήλων 

που αφορούν στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης. 

ιη)  Επιμελείται, όπου απαιτείται, της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης 

του προσωπικού και επικαιροποίησης των εν λόγω στοιχείων. 
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ιθ)  Ενημερώνει τους ίδιους αλλά και τις αρμόδιες υπηρεσίες για τους υπόχρεους υποβολής 

Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) σύμφωνα με τον Ν 4571/3010/2018, όπως 

ψηφίστηκε και ισχύει. 

κ)  Υποβάλλει στις αρμόδιες αρχές τα στατιστικά στοιχεία, που προβλέπει η υπ’ 

αριθ.6233/6−3−2001 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης. 

κα)  Παρέχει διοικητική υποστήριξη στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης και διαχειρίζεται το χρόνο 

του για συναντήσεις, μέσω του γραφείου γραμματειακής υποστήριξης της Διεύθυνσης. 

κβ) Φροντίζει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες για τα ταχυδρομικά τέλη.  

κγ)  Ανακοινώνει στο προσωπικό τις εγκύκλιες διατάξεις των υπηρεσιών.  

κδ) Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία της Διεύθυνσης. 

κε)  Τηρεί το πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων και το αρχείο αλληλογραφίας 

της Διεύθυνσης, ενώ φροντίζει και για την εκκαθάριση του αρχείου της Διεύθυνσης. 

κστ)  Τηρεί τη διαδικασία καθορισμού προσωπικού ασφαλείας σε απεργία – στάση.  

Επίσης στις αρμοδιότητές του υπάγονται: 

κζ) Η ρύθμιση θεμάτων εμπορικής δραστηριότητας, που επηρεάζουν τις λειτουργίες και το 

περιβάλλον της πόλης και την ποιότητα ζωής των κατοίκων.  

Τα θέματα αυτά αφορούν κυρίως:  

• Την εισήγηση για τον καθορισμό των χώρων και των όρων λειτουργίας των υπαίθριων 

εμπορικών δραστηριοτήτων.  

• Την εισήγηση για τον καθορισμό των προδιαγραφών και των όρων της υπαίθριας διαφήμισης.  

• Την εισήγηση για τον προσδιορισμό των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την ίδρυση 

και εγκατάσταση καταστημάτων και επιχειρήσεων. 

• Την εισήγηση για τον καθορισμό των όρων και των ωρών λειτουργίας μουσικής σε 

καταστήματα.  

• Την εισήγηση και μέριμνα για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τη 

χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων και κυλικείων.  
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κη)  Η εισήγηση για τη χορήγηση βεβαίωσης ή έγκρισης της λειτουργίας οικονομικής 

δραστηριότητος ή άδειας άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την εκάστοτε 

ισχύουσα σχετική  νομοθεσία που αφορούν κυρίως:  

• σε καταστήματα και επιχειρήσεις (εκτός υγειονομικού ενδιαφέροντος), οι όροι λειτουργίας και 

εγκατάστασης των οποίων καθορίζονται από την νομοθεσία και τους αντίστοιχους 

υγειονομικούς κανονισμούς και διατάξεις, 

• σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος,  

• στην εγκατάσταση και λειτουργία κινηματογράφων, θεάτρων και παρεμφερών επιχειρήσεων,  

• στην ίδρυση και λειτουργία παιδότοπων και διαφόρων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων 

(λούναπάρκ, τσίρκο, πίστες αυτοκινητιδίων, μουσικών συναυλιών, άλλων καλλιτεχνικών 

εκδηλώσεων κλπ),  

• στην ίδρυση και λειτουργία σφαγείων, 

• στα τεχνικά ψυχαγωγικά παίγνια,  

• στην παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, 

• στην άσκηση υπαίθριου στάσιμου ή πλανόδιου εμπορίου, εμποροπανηγύρεων και υπαίθριων 

χριστουγεννιάτικων αγορών, 

• στη διενέργεια διαφήμισης, στην τοποθέτηση επιγραφών προσδιορισμού επαγγελματικής 

δραστηριότητας από φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και στην παραχώρηση χώρων για 

την προβολή δραστηριοτήτων σε νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς,  

• στην άσκηση επαγγέλματος κουρέα, κομμωτή, τεχνίτη περιποίησης νυχιών και ποδιών, 

• στην καταλληλότητα εκθεσιακών χώρων – κέντρων,  

• Σε κάθε πρόσθετη αρμοδιότητα που αφορά την αδειοδότηση επιχειρήσεων σύμφωνα με τα 

άρθρα 94 και  95 του Ν. 3852/2010. 

κθ)  Η εισήγηση για την παραχώρηση ή άρση παραχώρησης χρήσης, κατάληψης (προσωρινής ή 

μακρόχρονης) κοινοχρήστου χώρου και ιδιαίτερα, κοινοχρήστων χώρων σε καταστήματα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος και εν γένει επιχειρήσεων που αδειοδοτούνται από τον Δήμο. Η 

παραχώρηση, κατάληψη κοινοχρήστου χώρου του Δήμου διενεργείται σε συνεργασία με την 
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Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και η τήρηση των όρων των εν λόγω αδειών και επιβολής 

κυρώσεων συνδράμετε, εάν υπάρξει δομή, από τη Δημοτική Αστυνομία.  

λ)  Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της τήρησης των προϋποθέσεων υπό τις οποίες χορηγούνται 

οι βεβαιώσεις ή οι εγκρίσεις λειτουργίας  οικονομικών δραστηριοτήτων ή οι άδειες άσκησης 

οικονομικών δραστηριοτήτων ή παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων και η εισήγηση λήψης 

μέτρων, για την ανάκληση ή αφαίρεση της έγκρισης ή της άδειας, την επιβολή προστίμων κλπ. 

σε συνεργασία, εάν υπάρξει δομή,  με τη Δημοτική Αστυνομία.  

Επίσης, βάσει των αρμοδιοτήτων του: 

λα)  Αντιμετωπίζει τις ανθυγιεινές καταστάσεις και τα έκτακτα περιστατικά (π.χ. νόσος των πτηνών, 

κ.λπ.) σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και άλλους φορείς (Αστυνομία, Εισαγγελία, Δ/νση 

Υγιεινής περιφέρειας, Δ/νση Κυκλικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος).  

λβ)  Φροντίζει για την τήρηση των κανόνων υγιεινής των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων. 

λγ)  Υλοποιεί:  

• Προγράμματα δημόσιας υγιεινής που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας ή από άλλα 

Υπουργεία, το κόστος των οποίων βαρύνει απευθείας τον προϋπολογισμό του αντίστοιχου 

Υπουργείου.  

• Έκτακτα προγράμματα δημόσιας υγείας τα οποία εκτελούνται με έκτακτη χρηματοδότηση. 

• Προγράμματα δημόσιας υγείας που χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.  

λδ)  Εκδίδει τοπικές υγειονομικές διατάξεις και λαμβάνει μέτρα σε θέματα δημόσιας υγιεινής.  

λε)  Πληροφορεί τους δημότες για θέματα δημόσιας υγείας. 

λστ)  Οργανώνει εκστρατείες (προτείνει έντυπα ή άλλο διαφημιστικό υλικό) προς ενημέρωση του 

κοινού για θέματα δημόσιας υγείας. 

λζ)  Επιβάλλει κυρώσεις σε ιατρούς, οι οποίοι πωλούν φάρμακα χωρίς άδεια καθώς και σε βάρος 

ιατρών και φαρμακοποιών για κατοχή ή πώληση δειγμάτων φαρμάκων. 

λη)  Οργανώνει αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τις αντίστοιχες περιφερειακές υπηρεσίες ειδικών 

προγραμμάτων για την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας στην περιοχή 

αρμοδιότητας τους, κατά τις ρυθμίσεις της παρ. 7 του άρθρου 14 του Ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197 

Α΄) 
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λθ)  Εφαρμόζει προγράμματα για την καταπολέμηση λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων ζώων.  

μ)  Εποπτεύει τα ιδιωτικά κτηνιατρεία και τα κλινικά ιατρεία.  

μα)  Επιβάλλει ή άρει υγειονομικά μέτρα, λόγω εμφάνισης βαριάς επιζωοτίας για την έκδοση 

πιστοποιητικών προς μεταφορά ζώων. 

μβ)  Εφαρμόζει, οργανώνει και εποπτεύει την τεχνητή σπερματέγχυση και τον συγχρονισμό του 

οίστρου των ζώων.  

μγ)  Είναι αρμόδιο για την παροχή γνωμάτευσης από τον αρμόδιο κτηνίατρο για υγειονομική 

καταλληλότητα των ζώων όταν πρόκειται για πλανόδια έκθεση ζώων.  

μδ)  Μεριμνά για το σχεδιασμό και την εφαρμογή του προγράμματος περισυλλογής και 

περίθαλψης αδέσποτων ζώων.  

με)  Σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα προστασίας 

αδέσποτων ζώων και πτηνών.  

μστ) Εισηγείται των απολυμάνσεων, απεντομώσεων και μυοκτονιών στα δημοτικά κτίρια και 

σχολεία. 

μζ)  Εξετάζει την καταλληλότητα του νερού του δικτύου του Δήμου. 

3.  Το Τμήμα μεριμνά και για το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενεργειών τουριστικής ανάπτυξης και 

την πραγματοποίηση προγραμμάτων τουριστικής προβολής του Δήμου ως εξής: 

α)  Σχεδιάζει και εισηγείται προγράμματα δράσεων παρέμβασης του Δήμου για την ανάπτυξη του 

τουρισμού στην περιοχή και την αναβάθμιση των παρεχομένων τουριστικών υπηρεσιών, σε 

συνεργασία με τους τουριστικούς επαγγελματικούς φορείς της περιοχής. Μεριμνά για την 

εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών.  

β)  Τηρεί μητρώα και στοιχεία που αφορούν την υφιστάμενη κατάσταση του τουρισμού στην 

περιοχή του Δήμου (τουριστικά αξιοθέατα, τουριστικές επιχειρήσεις, τουριστικές υποδομές, 

στοιχεία απασχόλησης, οικονομικά στοιχεία κλπ).  

γ)  Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, τον ΕΟΤ 

όλους τους σχετικούς κρατικούς και μη φορείς και με κάθε εμπλεκόμενο φορέα στην Ελλάδα 

και Διεθνώς.  
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δ)  Έχει την εποπτεία και έγκριση του έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού που θα διατίθεται από τα 

γραφεία (σημεία τουριστικής πληροφόρησης) καθώς και εκείνου που θα προωθείται στο 

διαδίκτυο, κάθε άλλο σημείο πληροφόρησης και κάθε τύπου ΜΜΕ.  

ε)  Προωθεί την εκπαίδευση και την έρευνα, ως και την ευαισθητοποίηση δημοτών, φορέων και 

επαγγελματιών, με την οργάνωση περιοδικών εκθέσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 

διαλέξεων με θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενο.  

στ)  Μεριμνά για το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση προγραμμάτων τουριστικής προβολής της 

περιοχής του Δήμου (π.χ. παραγωγή τουριστικού υλικού και εκδόσεις πρακτικών οδηγών για 

τους ταξιδιώτες, συμμετοχή σε εκθέσεις τουρισμού, δημιουργία δικτύων επικοινωνίας και 

συνεργασίας με άλλες περιοχές εντός και εκτός της χώρας κλπ).  

ζ)  Μεριμνά για την εφαρμογή μηχανισμών ενημέρωσης/πληροφόρησης των επισκεπτών της 

περιοχής. 

 

4.  Το Τμήμα μεριμνά και για το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενεργειών ανάπτυξης των αγροτικών, 

αλιευτικών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων στα γεωγραφικά όρια του Δήμου, και 

συγκεκριμένα: 

α)  Συνεργάζεται με τους αγρότες και τις συνεταιριστικές οργανώσεις τους για την διερεύνηση 

και επισήμανση των τεχνικών και οικονομικών προβλημάτων των γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων.  

β)  Παρέχει τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή βελτιωμένων μεθόδων εργασίας, με σκοπό τη 

βελτίωση της ποιότητας των παραγομένων προϊόντων και τη μείωση κόστους παραγωγής 

τους.  

γ)  Μεριμνά για την οργάνωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την εν γένει αντιμετώπιση 

των προβλημάτων στα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, στα πλαίσια των 

εκάστοτε εφαρμοζομένων προγραμμάτων γεωργικής και κτηνοτροφικής ανάπτυξης.  

δ)  Διενεργεί επιτόπιους ελέγχους με σκοπό την υλοποίηση κοινοτικών προγραμμάτων 

(οικονομικές ενισχύσεις στη φυτική και ζωική παραγωγή) και μεριμνά για την χορήγηση 

βεβαιώσεων (αγροτικά αυτοκίνητα, αγροτικές αποθήκες, λαϊκές αγορές, εκτίμηση ζημιών 

κ.λπ.).  
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ε)  Ενημερώνει για τα ζητήματα της περιοχής που αφορούν τον αγροτικό κόσμο και λαμβάνει 

κατευθύνσεις και πρότυπα για την αντιμετώπισή τους.  

στ)  Ερευνά και μελετά κάθε θέμα για την ανάπτυξη της γεωργίας, καθώς και τη διατήρηση του 

γεωργικού πληθυσμού στις εστίες του.  

ζ)  Μεριμνά για την ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση και παρακολούθηση της φυτικής 

παραγωγής.  

η)  Προωθεί προγράμματα εγκατάστασης νέων αγροτών και μεριμνά για τη σύνδεση αγροτικής 

παραγωγής και τουριστικής ανάπτυξης, σε συνεργασία με την υπηρεσία Τουρισμού.  

θ)  Εκτιμά και παρακολουθεί τη γεωργική παραγωγή, τις απολαμβανόμενες από τους 

παραγωγούς τιμές γεωργικών προϊόντων και την πορεία των αγορών των γεωργικών 

προϊόντων και μεριμνά για τη λήψη αντιπροσωπευτικών τιμών προϊόντων.  

ι)  Συνεργάζεται με την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών για τη μελέτη και εκτέλεση έργων 

τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν στη γεωργία και ιδίως αυτών που 

σχετίζονται με την αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιμνοδεξαμενών, τα έργα βελτίωσης 

βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα.  

ια)  Ασκεί εποπτεία επί των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.), των 

Προσωρινών Διοικουσών Επιτροπών (Π.Δ.Ε.) και των Τοπικών Επιτροπών Άρδευσης (Τ.Ε.Α.) 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  

ιβ)  Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας Γεωργικής Ανάπτυξης του Δήμου. 

Παρακολουθεί τη λειτουργία της παρέχοντας κατευθύνσεις και πρότυπα για τη δράση της. 

ιγ) Συνεργάζεται με ιδρύματα έρευνας της αγροτικής παραγωγής, ενημερώνει τον αγροτικό 

πληθυσμό για τις βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής και οργάνωσης των εκμεταλλεύσεων 

για την αντιμετώπιση τεχνικών, οικονομικών και διαρθρωτικών προβλημάτων, στο πλαίσιο 

των προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και μεριμνά για την ευρύτερη 

διάδοση στον αγροτικό κόσμο, μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, γνώσεων για την 

εφαρμογή βελτιωμένων μεθόδων καλλιέργειας.  

ιδ)  Μεριμνά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στο πλαίσιο σχεδίων 

βελτίωσης.  

ιε)  Εισηγείται για την χορήγηση, ανανέωση, ανάκληση ή μεταβίβαση αδειών λειτουργίας 

καταστημάτων λιανικής πώλησης αγροτικών φαρμακευτικών προϊόντων. 
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ιστ)  Διενεργεί όλες τις κατάλληλες δραστηριότητες για την άσκηση εποπτείας και ελέγχου στον 

τομέα της αλιείας στην περιοχή δικαιοδοσίας του Δήμου.  

ιζ)  Ερευνά και μελετά κάθε θέμα για την ανάπτυξη της αλιείας, καθώς και τη διατήρηση του 

αλιευτικού πληθυσμού στις εστίες του.  

ιη)  Συνεργάζεται με την Τεχνική υπηρεσία για τη μελέτη και την εκτέλεση έργων τεχνικής 

υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν την αλιεία. Μεριμνά για την κατασκευή και 

λειτουργία αλιευτικών καταφυγίων, υποδομών και εξοπλισμών σε λιμένες αλιευτικούς ή 

λιμένες που εξυπηρετούν αλιευτικά σκάφη.  

ιθ)  Γνωμοδοτεί για την παραχώρηση, μίσθωση και  αναμίσθωση υδάτινων εκτάσεων για την 

ίδρυση, επέκταση και μετεγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή 

ημιεντατικής μορφής των ιχθυοτρόφων υδάτων, καθώς και για την χορήγηση άδειας ίδρυσης 

και λειτουργίας τους.  

κ)  Συγκεντρώνει και τηρεί στοιχεία των υδατοκαλλιεργειών και της αλιείας στα εσωτερικά 

ύδατα καθώς και στοιχεία των πάσης φύσεως αλιευτικών εκμεταλλεύσεων.  

κα)  Καταρτίζει μελέτες και συντάσσει εκλαϊκευμένα έντυπα που αφορούν δραστηριότητες 

θαλάσσιας αλιείας, υδατοκαλλιεργειών και προστασίας των υδάτινων οικοσυστημάτων και 

διοργανώνει ενημερωτικές συναντήσεις με αλιείς, υδατοκαλλιεργητές και γενικά 

εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του αλιευτικού τομέα.  

κβ)  Εισηγείται τη λήψη αποφάσεων για την ανάπτυξη και ρύθμιση ζητημάτων του τομέα της 

αλιείας στην περιοχή του Δήμου, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις 

ισχύουσες διατάξεις. Οι αποφάσεις αυτές αφορούν ιδίως:  

• την καταστροφή, εκποίηση και έγκριση του αποτελέσματος της σχετικής δημοπρασίας ή 

διάθεσης των δημευθέντων υλικών και μέσων αλιείας.  

• την εφαρμογή του προγράμματος ανάπτυξης των ιχθυοκαλλιεργειών με την έγκαιρη και 

επαρκή παραγωγή του αναγκαιούντος γόνου για τον εφοδιασμό με αυτόν των 

ενδιαφερομένων ιδιωτών πεστροφοκαλλιεργητών.  

• την έγκριση για τη διενέργεια εμπλουτισμού λιμνών και ποταμών και τον καθορισμό της 

απαγορευτικής περιόδου αλιείας με κάθε μέσο και εργαλείο στις λίμνες.  

• τον καθορισμό των όρων χορήγησης ερασιτεχνικών αδειών αλιείας 
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•  την έγκριση ή ανάκληση της έγκρισης της χορήγησης από τις αρμόδιες αρχές, αδειών 

απόπλου στα αλιευτικά σκάφη για τη διενέργεια αλιείας στα διεθνή ύδατα. 

•  τη διάθεση σε δημόσιες υπηρεσίες ή σε ερευνητικά ιδρύματα ή σε νομικά πρόσωπα του 

δημόσιου τομέα των πλωτών μέσων, εργαλείων και λοιπού εξοπλισμού που δημεύθηκε, 

εφόσον δεν έχει πλειστηριασθεί.  

• την έγκριση για διενέργεια αθλητικής αλιείας.  

• την επιβολή ειδικών ή πρόσθετων περιοριστικών μέτρων της αλιείας για ποτάμιους, 

λιμναίους, λιμνοθαλάσσιους και άλλους υδάτινους χώρους.  

•  την έγκριση αντικατάστασης αλιευτικού σκάφους.  

• την επιβολή κυρώσεων σε όσους δεν παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την παραγωγή και 

αξία αλιευμάτων των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών.  

• τη σύμφωνη γνώμη για την εισαγωγή από το εξωτερικό ζώντων υδρόβιων ζώων και φυτών 

ή φυκιών ή των αγών τους για τεχνητή εκτροφή ή εμπλουτισμό υδάτων.  

• την έγκριση της χορήγησης, από τις αρμόδιες αρχές, αδειών αλιείας στα επαγγελματικά ή 

ερασιτεχνικά σκάφη αλιείας ή σπογγαλιείας.  

• τον καθορισμό της διάρκειας, έναρξης και λήξης της απαγορευτικής περιόδου αλιείας 

στους ποταμούς και τις λίμνες χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου.  

• τον καθορισμό περιορισμών κατά τη διενέργεια αλιείας εντός των τεχνικών λιμνών για την 

προστασία των έργων που υπάρχουν σε αυτές.  

• την έκτακτη αναστολή των αδειών αλιείας και σπογγαλιείας για ορισμένη περίοδο σε 

περιοχή χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου, όταν το επιβάλλει η προστασία της 

ιχθυοπαραγωγής και η ρύθμιση της αλιείας και σπογγαλιείας.  

• την πρόταση για εγγραφή πιστώσεων για απαλλοτρίωση υδάτινων και χερσαίων εκτάσεων.  

• την αξιοποίηση, ιχθυοτροφικά, των μη εκμεταλλεύσιμων τελμάτων ή άγονων εκτάσεων σε 

συνεργασία με τις υπηρεσίες.  

• τις εξαιρέσεις υποχρέωσης προσκόμισης αλιευμάτων στις ιχθυόσκαλες.  

• τη σύσταση τριμελών συμβουλίων εκδίκασης αλιευτικών προσφυγών. 

• την έγκριση και την τροποποίηση καταστατικών αλιευτικών συνεταιρισμών και την παροχή 

σε αυτούς τεχνικών οδηγιών.  

•  την έγκριση και τροποποίηση ή συμπλήρωση του είδους των εργαλείων με τα οποία και 

μόνον επιτρέπεται η αλιεία στις λίμνες.  
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• την κοπή των καλάμων στις λίμνες. κγ) την παροχή γνώμης για κάθε τεχνική τροποποίηση ή 

διαρρύθμιση που αφορά ή θίγει τα κρηπιδώματα και τη χερσαία ζώνη των ιχθυοσκάλων.  

κγ)  Εισηγείται την χορήγηση αδειών στον τομέα της αλιείας στην περιοχή του Δήμου, σύμφωνα 

με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στον Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι άδειες αυτές 

αφορούν ιδίως:  

• τα αλιευτικά σκάφη για τη διενέργεια δοκιμαστικής αλιείας.  

• τις ερασιτεχνικές άδειες αλιείας.  

•  τη χρήση καταδυτικών συσκευών σε περιπτώσεις διεξαγωγής ερευνών.  

• τις επαγγελματικές άδειες αλιείας. 

• τη μεταβίβαση κυριότητας επαγγελματικής άδειας αλιείας σκάφους.  

• την αντικατάσταση μηχανής αλιευτικού σκάφους.  

• την άδεια αλιείας γόνου ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών.  

κδ)  Αντιμετωπίζει θέματα και εισηγείται μέτρα που αφορούν τη διακίνηση, μεταποίηση, 

τυποποίηση, συντήρηση και εμπορία των αλιευτικών προϊόντων σε συνεργασία με αρμόδιες 

υπηρεσίες και φορείς.  

κε)  Ερευνά και μελετά κάθε θέμα για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, καθώς και τη διατήρηση 

του κτηνοτροφικού πληθυσμού στις εστίες του.  

κστ)  Μεριμνά για την ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση και παρακολούθηση της ζωικής 

παραγωγής.  

κζ)  Συνεργάζεται με την Τεχνική υπηρεσία για τη μελέτη και την εκτέλεση έργων τεχνικής 

υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν τη κτηνοτροφία όπως π.χ. τα έργα βελτίωσης 

βοσκοτόπων.  

κη)   Μεριμνά για τη διαχείριση των βοσκοτόπων.  

κθ)  Συνεργάζεται με ιδρύματα έρευνας της κτηνοτροφικής παραγωγής, ενημερώνει τον αγροτικό 

πληθυσμό για τις βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής και οργάνωσης των κτηνοτροφικών 

εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση τεχνικών, οικονομικών και διαρθρωτικών 

προβλημάτων, στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

μεριμνά για την ευρύτερη διάδοση στον αγροτικό κόσμο, μέσω εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων, γνώσεων για την εφαρμογή βελτιωμένων μεθόδων κτηνοτροφικής 

παραγωγής.  
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λ)  Μεριμνά για την εφαρμογή και τον έλεγχο του συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής 

του ζωικού κεφαλαίου του Δήμου (ενώτια για την ατομική αναγνώριση των ζώων, 

ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, διαβατήρια ζώων, τήρηση ατομικών μητρώων).  

λα)  Εισηγείται για την χορήγηση αδειών λειτουργίας καταστημάτων και εγκαταστάσεων που 

σχετίζονται με το εμπόριο ή την αξιοποίηση ζώων (καταστήματα διατήρησης, εμπορίας και 

διακίνησης ζώων, καταστήματα πώλησης σκύλων ή γατών, κτηνοπτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις, αυτοκίνητα που μεταφέρουν ζώα, ζωολογικοί κήποι).  

λβ)  Εισηγείται για την χορήγηση, ανανέωση, ανάκληση ή μεταβίβαση αδειών λειτουργίας 

καταστημάτων λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων.  

λγ)  Εφαρμόζει, οργανώνει και εποπτεύει την τεχνητή σπερματέγχυση και τον συγχρονισμό του 

οίστρου των ζώων.  

λδ)  Γνωματεύει για την υγειονομική καταλληλότητα των ζώων, όταν πρόκειται για πλανόδια 

έκθεση ζώων.  

λε)  Εισηγείται για την χορήγηση άδειας για τη λειτουργία κτηνιατρικού γραφείου για τα 

παραγωγικά ζώα, ειδικής άδειας για την αποθήκευση φαρμακευτικών κτηνιατρικών 

προϊόντων και αδειών λειτουργίας ιδιωτικών κτηνιατρείων και κτηνιατρικών κλινικών τα 

οποία και εποπτεύει.  

λστ)  Εφαρμόζει προγράμματα για την καταπολέμηση λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων 

ζώων, σε συνεργασία με την υπηρεσία  Δημ. Υγείας για τα νοσήματα που μεταδίδονται και 

στον άνθρωπο. 

λζ)  Επιβάλλει ή αίρει υγειονομικά μέτρα, λόγω εμφάνισης βαριάς επιζωοτίας για την έκδοση 

πιστοποιητικών προς μεταφορά ζώων. 

λη)  Μεριμνά για τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται (σύνταξη μελέτης κ.λπ.), από το ίδιο 

ή άλλο αρμόδιο τμήμα και τη διαβίβασή τους στο τμήμα Προμηθειών και αποθηκών για την 

έγκαιρη υλοποίηση προμήθειας – εργασίας, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του 

τμήματος. 

λθ)  Μεριμνά για τη δημοσίευση στον τύπο των αποφάσεων κανονιστικού περιεχομένου που 

αποτελούν αντικείμενο των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων του. 

μ)   Συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο 

δυνατό αποτέλεσμα με το λιγότερο δυνατόν κόστος.  
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μα)  Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής 

Υπηρεσίας και έχει σχέση με τις αρμοδιότητες του Τμήματος.  

μβ)  Υλοποιεί κάθε άλλη σχετική εργασία για τη διευκόλυνση του έργου της Διεύθυνσης. 

 

Γ.  Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών Εργαζομένων 

1. Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών Εργαζομένων είναι υπεύθυνο για την τήρηση του 

συνόλου των διαδικασιών που αποσκοπούν στην ορθολογική αξιοποίηση και διαχείριση του 

ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου καθώς και για την τήρηση όλων των σχετικών ως προς την 

υπηρεσιακή τους κατάσταση διαδικασιών. Επιπλέον είναι αρμόδιο για την προώθηση της 

διοίκησης μέσω στόχων και της διοίκησης αλλαγών, για την επεξεργασία στοιχείων και την 

εκτίμηση των αναγκών των υπηρεσιών σε προσωπικό, καθώς και για τη διαχείριση όλων των 

θεμάτων διοίκησης προσωπικού. 

2. Το Τμήμα ασκεί αρμοδιότητες, οι οποίες, κυρίως  είναι:  

α)  Ο σχεδιασμός, η εισήγηση και ο συντονισμός της εφαρμογής των διαδικασιών και εσωτερικών 

κανονισμών που ρυθμίζουν τις σχέσεις του Δήμου με το προσωπικό του, στο  πλαίσιο πάντοτε 

των  γενικότερων ρυθμίσεων της Πολιτείας.  

β)  Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων  ανάπτυξης και διοίκησης του 

Ανθρώπινου Δυναμικού, όπως το σύστημα διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών, αξιολόγησης, 

διαχείρισης κρίσεων, διοίκηση με στόχους κ.λπ.  

γ)  Η τήρηση αρχείου με τα στοιχεία του  ανθρώπινου δυναμικού και η ψηφιοποίηση του.  

δ)  Η τήρηση μητρώων τακτικών υπαλλήλων και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου.  

ε)  Η επεξεργασία των στοιχείων, της τηρούμενης βάσης δεδομένων, για την αριθμητική σύνθεση 

και τις αριθμητικές μεταβολές του  προσωπικού  του Δήμου, ο προγραμματισμός των αναγκών 

σε ανθρώπινο δυναμικό και η στελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου, έπειτα από σχετικά 

αιτήματα των αρμόδιων Προϊσταμένων, ώστε να  εξασφαλίζεται η όσον το δυνατό καλύτερη 

διαχείριση και αξιοποίηση του συνόλου των εργαζομένων.     

στ)  Ο χειρισμός όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του ανθρώπινου δυναμικού του 

Δήμου (Διορισμοί, υπηρεσιακή και μισθολογική κατάσταση, μετατάξεις, αποσπάσεις, 
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αποχωρήσεις, απολύσεις, τήρηση ατομικών φακέλων κ.λπ.) και η έκδοση των διοικητικών 

πράξεων κάθε είδους βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και διαπιστωτικών πράξεων που δύναται 

να χορηγηθούν με βάση τις αρμοδιότητες και τα  τηρούμενα αρχεία του Τμήματος, αναφορικά 

με το ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου.  

ζ)  Η διεκπεραίωση διαδικασιών πρόσληψης του κάθε είδους  προσωπικού του  Δήμου. 

η)  Η μέριμνα για τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού ειδικών θέσεων.  

θ)  Η μέριμνα για τη διαδικασία διορισμού του Γενικού Γραμματέα του Δήμου.  

ι)  Η παρακολούθηση της μοριοδότησης των υπαλλήλων.  

ια) Η επιμέλεια για την έκδοση της ετήσιας απόφασης καθορισμού υπερωριακής απασχόλησης 

του προσωπικού του Δήμου, μετά από τις έγγραφες προτάσεις των Διευθύνσεων, καθώς 

επίσης και για την έκδοση όμοιας απόφασης για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.  

ιβ)  Η παρακολούθηση του προγραμματισμού των κανονικών αδειών των υπαλλήλων όλων των 

υπηρεσιών του Δήμου.  

ιγ)  Η χορήγηση των πάσης φύσεως αδειών των υπαλλήλων και η μέριμνα για την εγκατάσταση 

και λειτουργία λογισμικού ψηφιακών αδειών σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα 

Επιχειρησιακού Προγραμματισμού, Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Αξιοποίησης Εθνικών και 

Ευρωπαϊκών Πόρων. 

ιδ)  H χορήγηση και ανάκληση ψηφιακών υπογραφών στους υπηρετούντες και η ενημέρωση της 

ηλεκτρονικής εφαρμογής ψηφιακών υπογραφών του Δήμου, σε συνεργασία με Αυτοτελές 

Τμήμα Επιχειρησιακού Προγραμματισμού, Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Αξιοποίησης 

Εθνικών και Ευρωπαϊκών Πόρων. 

ιε)  H επιμέλεια της διαδικασίας για την παρακράτηση και απόδοση των επιβαλλόμενων στο 

προσωπικό προστίμων.  

ιστ) Η διεξαγωγή κάθε εργασίας και η έκδοση των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την 

καταβολή βοηθημάτων,  πρόσθετης αποζημίωσης ή επιδομάτων στο προσωπικό του Δήμου 

γενικά.  

ιζ)  H μέριμνα για την κατάρτιση, την αξιολόγηση και τον ανασχεδιασμό περιγραμμάτων 

καθηκόντων και προσόντων των θέσεων εργασίας, η επεξεργασία στοιχείων για την εκτίμηση 

των αναγκών του Δήμου σε θέσεις προσωπικού, η ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών του  
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προσωπικού του Δήμου, σε συνάρτηση με τα περιγράμματα, η ανάπτυξη και εφαρμογή 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων.  

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση:  

• Συγκεντρώνει όλη την πληροφόρηση για τα προσφερόμενα προγράμματα εκπαίδευσης 

ανθρώπινου δυναμικού.  

• Μεριμνά για τη μετεκπαίδευση των υπαλλήλων, για τη διεύρυνση των επιστημονικών ή 

τεχνικών τους γνώσεων ή και την εξειδίκευσή τους σε σύγχρονες τεχνικές διοίκησης και σε 

νέες τεχνολογίες.  

• Αναλαμβάνει την οργάνωση και υλοποίηση των προγραμμάτων εισαγωγικής εκπαίδευσης 

του ανθρώπινου δυναμικού.  

• Συντονίζει τη διαδικασία κατάρτισης του προγράμματος εκπαίδευσης των εργαζομένων 

του Δήμου.  

• Αναλαμβάνει την οργάνωση και παρακολούθηση της υλοποίησης των προγραμμάτων 

επιμόρφωσης ειδικού ενδιαφέροντος καθώς και των προγραμμάτων επαγγελματικής 

εξειδίκευσης. 

ιη) Η μέριμνα για την υποδοχή και εποπτεία μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών στο πλαίσιο της 

υλοποίησης της πρακτικής τους άσκησης ακολουθώντας τα προβλεπόμενα από το συμβατικό 

πλαίσιο των δύο μερών (εκπαιδευτικός φορέας, Δήμος Δωρίδος). Στο πλαίσιο αυτό, 

συνεργάζεται με τις Διευθύνσεις και τα Τμήματα του Δήμου, προκειμένου να γίνει η 

τοποθέτησή τους και εν συνεχεία, η εκπαίδευσή τους σε σχέση με τη συγκεκριμένη ειδικότητα 

και μεριμνά για την ανάδειξη των καλών πρακτικών και των  καινοτομικών εφαρμογών που 

έχουν παραχθεί από τις δημοτικές υπηρεσίες.  

ιθ)  Η παροχή συνδρομής για τη διεξαγωγή εκλογών ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων των 

υπαλλήλων Δήμου στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και στο Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων και 

η παροχή πληροφοριών στοιχείων του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου σε εποπτεύοντες 

φορείς της Κεντρικής Διοίκησης.  

κ)  Η συγκρότηση των προβλεπόμενων συλλογικών οργάνων, ομάδων εργασίας και επιτροπών 

του Δήμου και o ορισμός εκπροσώπων του σε συλλογικά όργανα, ομάδες εργασίας και 

επιτροπές, σε συνεργασία με τις αρμόδιες, κάθε φορά, οργανικές μονάδες του Δήμου, όταν 

αυτό απαιτείται. 
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κα) Η έκθεση απόψεων και η διαβίβαση αυτών μαζί με τον σχετικό φάκελο στην αρμόδια 

διοικητική ή δικαστική αρχή, στην οποία εκκρεμεί ένδικη διαφορά, σχετική με τις υπηρεσιακές 

μεταβολές του προσωπικού του Δήμου. 

κβ)  Η μέριμνα για την εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης των εργαζομένων στον Δήμο και 

την τήρηση των σχετικών στοιχείων.   

κγ)  Η ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος προτάσεων των εργαζομένων.  H συμμετοχή στη 

διαδικασία πρόσληψης προσωπικού και ειδικότερα στις  σχετικές Επιτροπές κ.ά.  

κδ)  H εφαρμογή του Συστήματος Διοίκησης μέσω Στόχων σύμφωνα τις διατάξεις του Ν. 

3230/2004 και του Ν. 4369/2016.   

κε)  Η μέριμνα για την άσκηση των πειθαρχικών διαδικασιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές 

διατάξεις.  

κστ) Η παρακολούθηση και η τήρηση αρχείου των πειθαρχικών υποθέσεων των υπαλλήλων. 

κζ)  Η υλοποίηση των αποφάσεων που λαμβάνονται στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.  

κη)  O σχεδιασμός, σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, ∆ιαφάνειας και 

Προστασίας Δεδομένων για την  εφαρμογή όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με την 

απασχόληση των εργαζομένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (τήρηση ωραρίου, 

έγκριση και πραγματοποίηση υπερωριών, έλεγχος των κατ' οίκονασθενούντων  υπαλλήλων, 

έλεγχος της παροχής εξ αποστάσεως εργασίας κλπ).  

κθ)  Η μέριμνα για κοινοποίηση στο προσωπικό των εγκυκλίων και αποφάσεων του Δημάρχου, των 

αναφερόμενων στην κατάσταση του προσωπικού. 

λ)  H ανακοίνωση στο προσωπικό του ισχύοντος κάθε φορά ωραρίου εργασίας και η επίβλεψη 

της ακριβούς τήρησής του.  

λα)  Η συνεργασία με τους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων και η ενημέρωσή τους για τις 

διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται σε εργασιακά θέματα.  

λβ)  H ενημέρωση της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, για τις 

υπηρεσιακές μεταβολές του προσωπικού, τα στοιχεία απασχόλησής του και κάθε άλλου 

στοιχείου που επηρεάζει τις αμοιβές των εργαζομένων, ώστε να εξασφαλίζονται έγκαιρα τα 

ποσά που απαιτούν οι δαπάνες πληρωμής των εργαζομένων και η απόδοση των 

ασφαλιστικών εισφορών.  
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λγ) Η μέριμνα για τη θέσπιση και εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των 

εργαζομένων.  

λδ)  H μέριμνα για τη λειτουργία του θεσμού του ιατρού εργασίας και του τεχνικού ασφαλείας και 

η ανακοίνωση, προς  όλες τις Διευθύνσεις των μέτρων, προστασίας της υγείας  των 

εργαζομένων, της υγιεινής και ασφάλειας των χώρων εργασίας, όπως ορίζονται στις διατάξεις 

του N. 1568/1985, του ΠΔ. 17/1996 και του N. 3850/2010, όπως εκάστοτε ισχύουν.  

λε)  Εκκαθαρίζει τις μισθολογικές καταστάσεις και τις παραδίδει στο αρμόδιο Τμήμα για 

 ενταλματοποίηση. 

λστ)  Μεριμνά για τον υπολογισμό της τακτικής μισθοδοσίας (μηνιαία μισθοδοσία, δώρα 

Χριστουγέννων, Πάσχα, επιδόματος αδείας) και των έκτακτων μισθοδοσιών (υπερωρίες, 

νυχτερινή εργασία, εξαιρέσιμα, αναδρομικά, αποζημιώσεις, τρίμηνες αποδοχές κλπ) του 

προσωπικού. 

λζ)  Μεριμνά για τον υπολογισμό των αναδρομικών επί των αποδοχών των υπαλλήλων που 

προκύπτουν από τη νομοθεσία ή από δικαστικές αποφάσεις. 

λη)  Μεριμνά για την καταβολή της προβλεπόμενης από το νόμο αποζημίωσης στους υπαλλήλους 

του Δήμου που συνταξιοδοτούνται. 

λθ)  Ελέγχει την ύπαρξη επαρκών πιστώσεων στους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού για 

τη μισθοδοσία των υπαλλήλων και εισηγείται στο Τμήμα Προϋπολογισμού,  Διπλογραφικού, 

Εξόδων, Εκκαθάρισης Δαπανών και Εποπτείας Νομικών Προσώπων για τυχόν αναμορφώσεις. 

μ) Εκδίδει τις ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών για την εφορία, τα εκκαθαριστικά σημειώματα και 

τις πάσης φύσεως καταστάσεις που σχετίζονται με τη μισθοδοσία και τη συνταξιοδότηση των 

υπαλλήλων και τις διαβιβάζει στο Τμήμα Ταμείου. 

μα) Μεριμνά για τον υπολογισμό του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών. 

μβ)  Μεριμνά για την εφαρμογή της εισοδηματικής πολιτικής και των συλλογικών συμβάσεων 

εργασίας. 

μγ) Μεριμνά για την ετοιμασία και αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου, όπου περιλαμβάνονται τα 

στοιχεία των δανείων, των υπαλλήλων του Δήμου, στο Τμήμα Προϋπολογισμού, 

Διπλογραφικού, Εξόδων, Εκκαθάρισης Δαπανών και Εποπτείας Νομικών Προσώπων, 

προκειμένου να αποσταλεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.  
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μδ)  Μεριμνά για την εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων περί διατροφών, οφειλών προς το 

δημόσιο και οποιασδήποτε άλλης τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που επηρεάζει τη 

μισθοδοσία των υπαλλήλων. 

με)  Προβαίνει στον υπολογισμό και στην εκτύπωση των εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία και 

διαβιβάζει αρμοδίως τις σχετικές καταστάσεις για ενταλματοποίηση και απόδοση. 

μστ) Αποστέλλει Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) στο ΕΦΚΑ με ηλεκτρονικό αρχείο. 

μζ)  Παρέχει στοιχεία μισθοδοσίας σε μηνιαία βάση στον αρμόδιο στατιστικό ανταποκριτή  του 

Δήμου. 

μη)  Προβαίνει σε ειδικές εργασίες που αφορούν τη μισθοδοσία του προσωπικού ορισμένου 

χρόνου (υπολογισμός μισθοδοσιών, αποζημιώσεις απόλυσης, βεβαιώσεις  ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ κ.λπ.). 

μθ)  Εκδίδει πιστοποιητικά, βεβαιώσεις αποδοχών και ενημερώνει το αρμόδιο τμήμα της 

Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Ανάπτυξης για την έκδοση πράξεων περικοπής 

μισθοδοσίας. 

ν)  Μεριμνά για την εφαρμογή των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις οδηγίες της Ενιαίας 

Αρχής Πληρωμών. 

να)  Παρακολουθεί τις καταστάσεις αντιμισθίας των αιρετών οργάνων του Δήμου και εκδίδει 

πράξεις περικοπής μισθοδοσίας.  

νβ)  Συντάσσει και υποβάλλει στο τέλος του έτους στην οικεία Δ.Ο.Υ. οριστική δήλωση Φόρου 

Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.). 

νγ)  Συντάσσει χρηματικό κατάλογο στην περίπτωση μη ορθής καταβολής μισθοδοσίας σε 

υπάλληλο για την επιστροφή ή επί πλέον απόδοση  χρημάτων. 

νδ)  H μέριμνα για τις απαραίτητες ενέργειες που  απαιτούνται (σύνταξη μελέτης κ.λπ.), το ίδιο ή 

άλλο αρμόδιο τμήμα και η διαβίβασή τους στο τμήμα Προμηθειών και αποθηκών για την 

έγκαιρη υλοποίηση προμήθειας — εργασίας, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος.  

νε)  H μέριμνα για τη δημοσίευση στον Τύπο των αποφάσεων κανονιστικού περιεχομένου που 

αποτελούν αντικείμενο των καθ' ύλην  αρμοδιοτήτων του.  

νστ) Η συνεργασία με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, προκειμένου να επιτυγχάνεται σε κάθε 

περίπτωση το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με το μικρότερο δυνατό κόστος. 
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νζ)  Η άσκηση κάθε άλλης εργασίας που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής 

Υπηρεσίας και έχει σχέση με τις αρμοδιότητες του Τμήματος.  

νη)  Η υλοποίηση κάθε άλλης σχετικής εργασίας για τη διευκόλυνση του έργου της Διεύθυνσης.  

 

14. Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών Εργαζομένων συνεργάζεται με τις Διευθύνσεις 

και τα Τμήματα του Δήμου, προκειμένου να υπάρχει επαρκής στελέχωσή τους και να τηρούνται  

και να εφαρμόζονται οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, ιδίως σε περιόδους 

κρίσεων (πχ πανδημία). 

 

Δ. Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου 

1. Το  Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου είναι υπεύθυνο για την τήρηση των στοιχείων 

του Δημοτολογίου του Δήμου.  

2. Το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου ασκεί αρμοδιότητες, οι οποίες κυρίως είναι: 

α)  H μέριμνα για την καταχώρηση, ενημέρωση και γενικότερα η τήρηση του Μητρώου Πολιτών 

(Δημοτολόγιο - Μητρώο Αρρένων), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις Εγκυκλίους – 

Οδηγίες του αρμόδιου Υπουργείου.  

β)  Η τήρηση και ενημέρωση των Μητρώων του Δημοτολογίου και των Μητρώων Αρρένων, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες θεσμοθετημένες διαδικασίες.  

γ)  Η μέριμνα για την πρόσληψη και την αλλαγή επωνύμου, καθώς και την πρόσληψη 

πατρώνυμου και μητρώνυμου από παιδιά, που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους ή 

είναι αγνώστων γονέων.  

δ)  Η μέριμνα για τον εξελληνισμό του ονοματεπωνύμου Ελλήνων του εξωτερικού, ομογενών 

αλλοδαπών που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια και παλιννοστούντων ομογενών που έχουν 

την ελληνική ιθαγένεια.  

ε)  Η περιοδική ενημέρωση των δημόσιων υπηρεσιών για τις μεταβολές προσωπικής κατάστασης 

που προκύπτουν από τα τηρούμενα αρχεία.  

στ)  Η έκδοση κάθε είδους πιστοποιητικών ατομικής και οικογενειακής κατάστασης καθώς και 

κάθε είδους βεβαιώσεων, καταλόγων και πινάκων με τα στοιχεία που αναγράφονται στα 
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Μητρώα και η αποστολή των πάσης φύσεως πιστοποιητικών που αναζητούνται μέσω ΚΕΠ, 

τηλεφωνικής γραμμής ΟΤΕ (1502) και αυτεπάγγελτης αναζήτησης διαφόρων υπηρεσιών.  

ζ)  H μέριμνα για την κατάρτιση των στρατολογικών πινάκων και η ενημέρωση των υπόχρεων 

όσον αφορά τις στρατολογικές τους υποχρεώσεις.  

η)  Η συνεργασία με άλλους Δήμους και δημόσιες υπηρεσίες στις περιπτώσεις μεταβολών των 

Μητρώων που τηρούνται από αυτούς.  

θ)  Η μέριμνα για την τήρηση των υποχρεώσεων του Δήμου που προκύπτουν από την ισχύουσα 

εκλογική νομοθεσία (εκλογικοί φάκελοι, εγγραφή σε ειδικούς καταλόγους υπηκόων ξένων 

χωρών, κλπ).  

ι)  H μέριμνα για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας — 

Πολιτογραφήσεις σε ότι αφορά τον Δήμο.  

ια)  Η ευθύνη για την έκδοση και χορήγηση της κάρτας δημότη στους δικαιούχους.  

ιβ)  Η συνεργασία με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, προκειμένου να επιτυγχάνεται σε κάθε 

περίπτωση το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με το μικρότερο δυνατό κόστος.  

ιγ)  Η μέριμνα για τη δημοσίευση στον Τύπο των αποφάσεων κανονιστικού περιεχομένου που 

αποτελούν αντικείμενο των καθ' ύλην αρμοδιοτήτων του.  

ιδ)  Η μέριμνα για τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται (σύνταξη μελέτης κ.λπ.) από το ίδιο 

ή άλλο αρμόδιο τμήμα και η διαβίβασή τους στο αρμόδιο τμήμα για την έγκαιρη υλοποίηση 

προμήθειας-εργασίας,  με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος.  

ιε)  Η άσκηση κάθε άλλης εργασίας που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής 

Υπηρεσίας και έχει σχέση με τις αρμοδιότητες του Τμήματος. 

ιστ)  H υλοποίηση κάθε άλλης σχετικής εργασίας για τη διευκόλυνση του έργου της Διεύθυνσης.  

ιζ)  Η μέριμνα για την καταχώρηση, ενημέρωση και γενικότερα η τήρηση του Μητρώου Πολιτών 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και εγκυκλίους - οδηγίες του αρμόδιου Υπουργείου, σε 

ότι αφορά τα ληξιαρχικά γεγονότα. 

ιη)  Η μέριμνα για την εκτέλεση των διαδικασιών χορήγησης αδειών πολιτικού γάμου και η 

μέριμνα για την τέλεση των γάμων αυτών.  

ιθ)  Η μέριμνα για την εκτέλεση των διαδικασιών έκδοσης αδειών ταφής.  
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κ)  H τήρηση και ενημέρωση των ληξιαρχικών βιβλίων και αρχείων, οποιασδήποτε έντυπης και 

ηλεκτρονικής μορφής και η καταχώρηση σε αυτά των ληξιαρχικών γεγονότων που συμβαίνουν 

στον Δήμο (γεννήσεις, γάμοι, θάνατοι) και κάθε μεταγενέστερο γεγονός που συνδέεται με 

αυτά (π.χ. διαζύγιο).  

κα)  Η τήρηση αρχείων επίσημων εγγράφων ληξιαρχικών γεγονότων.  

κβ)  H έκδοση αποσπασμάτων των ληξιαρχικών πράξεων ή άλλων θεσμοθετημένων 

πιστοποιητικών.  

κγ)  Η ενημέρωση των αρμόδιων Ληξιαρχείων, Τμημάτων ή Γραφείων άλλων Δήμων για τα 

ληξιαρχικά γεγονότα που επηρεάζουν τα στοιχεία των Μητρώων/αρχείων που τηρούνται από 

αυτά.  

κδ)  Η συνεργασία με τα αρμόδια Ληξιαρχεία άλλων Δήμων, σε περιπτώσεις μεταβολών ή 

προσθήκης ληξιαρχικών πράξεων που βρίσκονται καταχωρημένες σ' αυτά.  

κε)  Η τήρηση των υπό του Νόμου προβλεπόμενων βιβλίων καταλόγων αρμοδιότητας του 

Τμήματος.  

κστ) Η μέριμνα για τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται (σύνταξη μελέτης κ.λπ.) από το ίδιο 

ή άλλο αρμόδιο τμήμα και η διαβίβασή τους στο αρμόδιο τμήμα για την έγκαιρη υλοποίηση 

προμήθειας -εργασίας,  με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος.  

κζ)  Η μέριμνα για τη δημοσίευση στον Τύπο των αποφάσεων κανονιστικού περιεχομένου που 

αποτελούν αντικείμενο των καθ' ύλην αρμοδιοτήτων του.  

κη)  Η συνεργασία με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, προκειμένου να επιτυγχάνεται σε κάθε 

περίπτωση το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με το μικρότερο δυνατό κόστος.  

κθ)  H υλοποίηση κάθε άλλης σχετικής εργασίας για τη διευκόλυνση του έργου της Διεύθυνσης.  

ι)  Η άσκηση κάθε άλλης  εργασίας που δεν περιλαμβάνεται  στον παρόντα Οργανισμό 

Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τις αρμοδιότητες του Τμήματος.  

Ε.  Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας, Αλληλεγγύης και Ισότητας των Φύλων   

1. Το Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας,  Αλληλεγγύης και Ισότητας των Φύλων είναι αρμόδιο για την 

οργάνωση, συντονισμό και γενικά εφαρμογή των πολιτικών του Δήμου στο πλαίσιο δράσεων 

Κοινωνικής Πολιτικής.  

2.  Το Τμήμα ασκεί, κυρίως, τις παρακάτω αρμοδιότητες: 
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α)  Μεριμνά για την κοινωνική προστασία των ευπαθών ομάδων του τοπικού πληθυσμού, τη 

διαφύλαξη και βελτίωση της υγείας και της ευεξίας του, μέσω πολυτομεακών συνεργασιών 

και πρακτικών.  

β)  Συνεργάζεται με το Αυτοτελές Τμήμα  Επικοινωνίας, και Διοικητικής  Βοήθειας στον 

σχεδιασμό, την επεξεργασία, την υλοποίηση, την χρηματοδότηση και την αξιολόγηση έργων 

και δράσεων στο πεδίο του θεματικού αντικειμένου του.  

γ)  Συγκεντρώνει και καταγράφει τις ανάγκες εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, κατάρτισης, 

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού και τις κοινοποιεί στο Τμήμα 

Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών Εργαζομένων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και 

Ανθρώπινων Πόρων. Παράλληλα, προτείνει την ανάλογη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που 

αποκτάται από τις δράσεις αυτές.  

δ)  Παρέχει κάθε αναγκαία συνδρομή προς το Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης για την 

εξυπηρέτηση νομικών ζητημάτων που αφορούν στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της 

Διεύθυνσης. 

ε)  Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετέχει σε 

προγράμματα και δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, 

μεταναστών, και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής 

κοινωνίας. 

στ)  Μεριμνά για την άσκηση κοινωνικής εργασίας από άτομα, οικογένειες  και ευπαθείς ομάδες 

του Δήμου, κατόπιν  αιτήματός  τους.  

ζ)  Διεξάγει κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή κοινωνικών 

προγραμμάτων που αφορούν την κοινωνική φροντίδα της οικογένειας, των εφήβων, των 

ατόμων με αναπηρία καθώς και άλλων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Εκτελεί Εισαγγελικές 

Παραγγελίες ή / και εισηγείται στην Εισαγγελία σε θέματα που άπτονται της αρμοδιότητάς 

του. 

η)  Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που 

στοχεύουν στην πρόληψη της παραβατικότητας στην περιοχή του Δήμου, με τη δημιουργία 

Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας. Έχει την ευθύνη συντονισμού και 

λειτουργίας της Τοπικής Ομάδας Προαγωγής της Ψυχικής Υγείας. 
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θ)  Αναπτύσσει προγράμματα − δράσεις κοινωνικής εργασίας (για ΑμεΑ, ηλικιωμένους και για 

άλλες ευάλωτες ομάδες). 

ι)  Οργανώνει, παρακολουθεί και αξιολογεί τη δικτύωση τοπικών φορέων Κοινωνικής Φροντίδας, 

όπως: 

• οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, 

• οι κοινωνικές υπηρεσίες των Νομικών Προσώπων του Δήμου, 

• οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), 

• οι υπηρεσίες και δομές Κοινωνικής προστασίας της Περιφέρειας και του Κράτους, 

• τα αντιπροσωπευτικά σώματα των ομάδων – χρηστών. 

ια)   Λειτουργεί μονάδες συμβουλευτικής, ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης. 

ιβ)  Επικοινωνεί με φορείς, Οργανισμούς, πολίτες, υπηρεσίες κ.α., οργανώνει, συντονίζει και 

παρακολουθεί δράσεις για θέματα πρόληψης νεανικής παραβατικότητας και πρόληψης 

εξαρτήσεων σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Συνεργάζεται με το Κέντρο Πρόληψης 

Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας. 

ιγ)  Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων ψυχολογικής υποστήριξης παιδιών και ενηλίκων.  

ιδ)  Υλοποιεί προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισης ψυχοκοινωνικών και οικονομικών 

προβλημάτων (προσφύγων, μεταναστών, παλιννοστούντων, φυλακισμένων, υπερηλίκων). 

ιε)  Μεριμνά για τη λειτουργία Κέντρων Ημέρας ευάλωτων ομάδων. 

ιστ)  Μεριμνά για την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων ή τη συμμετοχή σε δράσεις που 

αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της τρίτης ηλικίας (ψυχαγωγίας και 

αναψυχής ηλικιωμένων)  σε συνεργασία με το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου, του οποίου οι 

καταστατικοί σκοποί  εμπίπτουν στον εν λόγω τομέα. 

ιζ)  Μεριμνά για το σχεδιασμό και την υλοποίηση κατασκηνωτικών προγραμμάτων. 

ιη)  Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων και μέτρων που 

στοχεύουν στην ισότητα των φύλων σε όλους τους τομείς. 

ιθ)  Έχει την ευθύνη λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων. 

κ)  Υλοποιεί δράσεις στήριξης μονογονεϊκών οικογενειών.  

κα)  Μεριμνά για τη δημιουργία ολοκληρωμένου Δικτύου Τοπικών Δομών (π.χ. Συμβουλευτικά 

Κέντρα και Ξενώνες Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους − Στέγη 
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κακοποιημένης γυναίκας κλπ.) για την αρωγή των θυμάτων έμφυλης βίας και την πρόληψη και 

καταπολέμησή της. 

κβ)  Μεριμνά για την τήρηση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την εφαρμογή της Χάρτας 

των γυναικείων θεμάτων. 

κγ) Μεριμνά για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αρωγή των θυμάτων βίας 

(ψυχοκοινωνική στήριξη και νομική συμβουλευτική) καθώς και εξειδικευμένη πληροφόρηση 

για τους τρόπους αντιμετώπισης  και καταπολέμησης της έμφυλης βίας. 

κδ)  Υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης για το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τις μορφές της έμφυλης βίας 

(ενδοοικογενειακή − σεξουαλική παρενόχληση, παράνομη διακίνηση και εμπορία γυναικών) 

πρόληψης και ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινωνιών για την εξάλειψη της έμφυλης βίας. 

κε)  Συνεργάζεται με φορείς (πχ. δικηγορικός Σύλλογος) για την παροχή νομικών υπηρεσιών σε 

θύματα έμφυλης βίας. 

κστ) Αναπτύσσει ειδικά προγράμματα μέσω συνεργασίας με συναρμόδιους φορείς, Μ.Κ.Ο. και 

γυναικείες οργανώσεις για την ανάπτυξη δράσεων σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες πληθυσμού 

(ΑμεΑ, άστεγοι κ.α.) και ιδιαίτερα γυναικών που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις  

(μετανάστριες, πρόσφυγες και αιτούσες άσυλο, γυναίκες με αναπηρία, φυλακισμένες και 

αποφυλακισμένες) και γυναίκες σε μονογονεϊκή οικογένεια. 

κζ)  Προωθεί δράσεις και προγράμματα για την εναρμόνιση των επαγγελματικών και 

οικογενειακών υποχρεώσεων των γυναικών και την ισότιμη κατανομή μεταξύ των φύλων των 

αμειβόμενων και μη αμειβόμενων εργασιών στην οικογένεια. 

κη)  Αναπτύσσει δράσεις για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην απασχόληση μέσω 

δικτύωσης και συνεργασίας με φορείς σχετιζόμενους με την αγορά εργασίας και την παροχή 

επαγγελματικής κατάρτισης, σε συνεργασία με επαγγελματικούς και συνδικαλιστικούς φορείς 

και γυναικείες οργανώσεις με στόχο τη συγκέντρωση πληροφοριών, την ανταλλαγή απόψεων, 

την από κοινού εκπόνηση και προώθηση δράσεων. 

κθ)  Αναπτύσσει δράσεις για την κοινωνική και πολιτική συμμετοχή των γυναικών και την 

προώθησή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων μέσω συνεργασίας με τους αρμόδιους 

αιρετούς και αιρετές. 

λ) Εισηγείται την χορήγηση αδειών διενέργειας λαχειοφόρων αγορών, εράνων και 

φιλανθρωπικών αγορών. 
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λα)  Εισηγείται τη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδύναμων δημοτών με  την παροχή χρηματικών 

βοηθημάτων, ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε όσους αντιμετωπίζουν σοβαρά 

προβλήματα διαβίωσης. 

λβ)  Εισηγείται την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης οικημάτων ένεκα απορίας ή για άλλους 

σοβαρούς λόγους. 

λγ) Μεριμνά για το σχεδιασμό και υλοποίηση δομών και προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής 

παρέμβασης στα σχολεία.  

λδ)  Μεριμνά για τον σχεδιασμό και υλοποίηση δομών και προγραμμάτων παροχής βασικών 

αγαθών και υπηρεσιών σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Συντονίζει τη λειτουργία Κοινωνικών 

Δομών και Προγραμμάτων (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Δομή παροχής συσσιτίου, Απαλλαγή από 

τα Δημοτικά Τέλη και τον Δημοτικό Φόρο, Σχολικό Δεκατιανό κλπ.). 

λε)  Μεριμνά για την έκδοση αποφάσεων κοινωνικής προστασίας, δωρεάν ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης.  

λστ) Είναι υπεύθυνο για την έκδοση πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας.  

λζ)  Είναι υπεύθυνο για την οικονομική  ενίσχυση αυτοστεγαζόμενων, την ανάληψη ενεργειών για 

την παραχώρηση χρήσης οικημάτων ή τη μίσθωση ακινήτων λόγω απορίας ή για άλλους 

σοβαρούς λόγους, σε συνεργασία με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες του Δήμου, τη ρύθμιση 

διαφόρων θεμάτων κοινωνικής κατοικίας, την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της οικείας 

νομοθεσίας.  

λη)  Είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των ηλεκτρονικών εφαρμογών που αφορούν στις δομές 

κοινωνικής φροντίδας και καταγράφουν τους ωφελούμενους.  

λθ)  Ασκεί έλεγχο και εποπτεία στα Ιδρύματα Παιδικής Προστασίας ιδιωτικού δικαίου (ιδιωτικοί 

παιδικοί σταθμοί) και έχει την ευθύνη λειτουργίας των παιδικών εξοχών.  

μ)  Μεριμνά για τον διορισμό μελών διοικητικών συμβουλίων, την εποπτεία και τη ρύθμιση 

θεμάτων λειτουργίας Ιδρυμάτων προστασίας  και αγωγής  οικογένειας του παιδιού (όπως 

Κέντρων Παιδικής Μέριμνας, Παιδικών Σταθμών, Παιδικών Εξοχών, κλπ.).  

μα)  Συμμετέχει σε Ομάδες διοίκησης έργων ή προγραμμάτων και συντάσσει τους περιοδικούς 

απολογισμούς των προγραμμάτων/δράσεων 
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μβ) Διαχειρίζεται ηλεκτρονικές εφαρμογές που αφορούν στις δομές κοινωνικής φροντίδας και 

καταγράφουν τους ωφελούμενους.  

μγ)  Οργανώνει και υλοποιεί δράσεις και εκδηλώσεις (ημερίδες, συνέδρια, εκδηλώσεις κλπ.), 

καθώς και προγράμματα προβολής του έργου και των υπηρεσιών που παρέχει το Τμήμα, 

Τηρεί αρχείο για την κάθε εκδήλωση ξεχωριστά (φωτογραφικό, έντυπο υλικό κ.λπ.). 

μδ)  Εποπτεύει τους φοιτητές/σπουδαστές που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση στο 

Τμήμα.  

με) Μεριμνά για την εκπόνηση κάθε είδους εσωτερικών Κανονισμών των δομών και 

προγραμμάτων που λειτουργούν στο Τμήμα (Εσωτερικός Κανονισμός Υπηρεσιών, Εσωτερικοί 

Κανονισμοί Λειτουργίας, Κανονισμοί Παροχής Υπηρεσιών στους Δημότες κλπ.). Όλες οι 

αρμοδιότητες του Τμήματος δύναται να αναλύονται από εσωτερικούς κανονισμούς 

λειτουργίας κάθε προγράμματος/ δομής και δράσης του Τμήματος. 

μστ) Έχει την ευθύνη ελέγχου και θεώρησης όλων των εγγράφων των υπαλλήλων της διοικητικής 

ενότητας που εποπτεύει. 

μζ)  Δέχεται τους πολίτες και παρέχει τις αναγκαίες διευκρινήσεις σε περιπτώσεις παραπόνων και 

διαφορών σχετικών με τις υπηρεσίες που εποπτεύει. Εισηγείται συστήματα ενημέρωσης των 

δημοτών σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους 

έναντι του Δήμου. 

μη) Μεριμνά για την προώθηση της χρήσης των τεχνολογιών της πληροφορίας και της 

επικοινωνίας, ώστε να γεφυρωθεί το χάσμα της ψηφιακής υστέρησης 

μθ) Μεριμνά για την επιβολή κυρώσεων για την παράβαση της οικείας νομοθεσίας από τους 

ωφελούμενους.  

ν)  Μεριμνά για την Ψηφιοποίηση - διάχυση - παρακολούθηση και αξιολόγηση των υπηρεσιών 

του. 

να)  Μεριμνά για την επίτευξη διαλειτουργικότητας  των υπηρεσιών του. 

νβ)  Μεριμνά για τη διαβούλευση και συνεργασία με κοινωνικούς με φορείς.  

νγ)  Ευθυγραμμίζεται με εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές. 

νδ)  Μεριμνά για βελτίωση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού και των τεχνικών μέσων. 
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νε)  Έχει την ευθύνη για την δημιουργία, την υποστήριξη, τον σχεδιασμό και την εποπτεία της 

εύρυθμης λειτουργίας  κάθε κοινωνικής δομής, που υπάρχει στον Δήμο ή μπορεί να 

δημιουργηθεί μελλοντικά. 

νστ) Οργανώνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η επάρκεια και η 

ποιότητά τους, η διαφάνεια και η ισονομία, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των 

πολιτών. 

νζ)  Εποπτεύει και συνδράμει σε προγράμματα όπως: 

• κοινωνικής πολιτικής για την αντιμετώπιση της φτώχειας και της κοινωνικής ένταξης,  

• κοινωνικής πολιτικής και πολιτικών ισότητας των φύλων,  

• πρόληψης  της παραβατικότητας στην περιοχή του Δήμου. 

νη)  Μεριμνά για την καταβολή επιδομάτων σε άτομα που δικαιούνται κοινωνική προστασία λόγω 

ένδειας, σύμφωνα  με τις  διατάξεις της κείμενης  νομοθεσίας, καθώς και των οικείων 

κανονιστικών ρυθμίσεων.  

νθ)  Μεριμνά για την καταβολή επιδομάτων σε τυφλούς, κωφάλαλους, παραπληγικούς, 

τετραπληγικούς  και ακρωτηριασμένους, διανοητικά καθυστερημένους, ανίκανους προς 

εργασία, υποφέροντες από εγκεφαλική παράλυση, από αιμολυτική αναιμία και βαριά 

ανάπηρους.  

ξ)  Ευθύνη του είναι η υλοποίηση, εποπτεία και παροχή συνδρομής δράσεων πληροφόρησης για 

συγχρηματοδοτούμενα  προγράμματα, σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακού 

Προγραμματισμού, Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Αξιοποίησης Εθνικών και Ευρωπαϊκών 

Πόρων που έχουν ως άξονα τα εξής:  

• Πληροφόρηση των πολιτών ως προς τα προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης, 

που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο (Κοινωνικό Εισόδημα 

Αλληλεγγύης).  

• Υποστήριξη στη διαδικασία ένταξης των πολιτών στα ανωτέρω προγράμματα. 

• Πληροφόρηση των πολιτών ως προς το Πρόγραμμα του «Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

προς τους Απόρους», κοινωνικές δομές και  υπηρεσίες, που  χρηματοδοτούνται οπό το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.  

• Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε υπηρεσίες που παρέχονται στα γεωγραφικά 

όρια του Δήμου.  
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• Διοργάνωση εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό περιεχόμενα.  

• Μεικτές δράσεις για την κοινωνικοποίηση και την κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων, 

όπως για μαθητές, παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, Ρομά, μετανάστες, κ.λπ.  

ξα) Μεριμνά για τον συντονισμό των υφιστάμενων και σχεδιασμό και υλοποίηση νέων 

προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα με σκοπό την ανταπόκριση  στα αιτήματα των 

ευπαθών κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού και στη δυναμική τους ένταξη/επανένταξη στην 

οικονομική και κοινωνική ζωή συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη και αναβάθμιση της 

ποιότητας ζωής 

ξβ)  Μεριμνά για τη δημιουργία πολιτικών κοινωνικής προστασίας με έμφαση σε: στρατηγικό 

σχεδιασμό των πολιτικών κοινωνικής προστασίας, εργαλεία συστηματικής παρακολούθησης 

και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των πολιτικών και προγραμμάτων, χρηματοοικονομικό 

σχεδιασμό, ο οποίος θα διασφαλίζει τις απαιτούμενες τακτικές χρηματορροές, δικτύωση των 

ευπαθών κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού και συνεχή διαβούλευση και συμμετοχή για τη 

διαμόρφωση των πολιτικών, δικτύωση των εμπλεκόμενων δημόσιων υπηρεσιών και φορέων 

ξγ)  Έχει την ευθύνη να διεξάγει κοινωνικές έρευνες, να σχεδιάζει, να εισηγείται και να μεριμνά για 

την λειτουργία κοινωνικών δομών που αφορούν την κοινωνική φροντίδα της οικογένειας, των 

εφήβων, των ατόμων με αναπηρία, καθώς και των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. 

ξδ)  Μεριμνά για τον σχεδιασμό, την εισήγηση προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που στοχεύουν 

στην πρόληψη της παραβατικότητας στην περιοχή του Δήμου. 

ξε)  Μεριμνά για τον συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της άσκησης 

Κοινωνικής Πολιτικής σε τοπικό επίπεδο (για παράδειγμα, μέσω της εκπόνησης και περιοδικής 

αναπροσαρμογής ενός «Τοπικού Συμφώνου Κοινωνικής Πολιτικής»). 

ξστ)  Έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό και την μέριμνα προγραμμάτων, όπως και τη συμμετοχή σε 

προγράμματα και δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, 

μεταναστών, και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής 

κοινωνίας. 

ξζ)  Έχει την ευθύνη της χάραξης μίας ολοκληρωμένης Τοπικής Στρατηγικής για την Κοινωνική 

Ένταξη και την Φτώχεια.  

ξη)  Έχει την εποπτεία της λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας, και με όλα τα αντικείμενα που 

ασκεί (π.χ. ΚΕΑ, ΤΕΒΑ, προνοιακά επιδόματα κ.α.). 

ξθ)  Μεριμνά για την ενίσχυση των πολιτικών κοινωνικής προστασίας σε επίπεδο Περιφέρειας - 

συνεργασία εθνικού και διακρατικού επιπέδου. 
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ο)  Οργανώνει την τοπική Κοινωνική Διαβούλευση και κατάρτιση Τοπικών Σχεδίων Δράσης για 

την κοινωνική φροντίδα (απασχόληση, κοινωνική ένταξη, καταπολέμηση του αποκλεισμού).  

οα) Συντονίζει, παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή των τοπικών πολιτικών κοινωνικής 

φροντίδας. 

οβ) Μεριμνά για την ενίσχυση των φορέων άσκησης πολιτικών κοινωνικής φροντίδας για 

δημιουργία στοχευμένων κοινωνικών υπηρεσιών. 

ογ) Έχει τη μέριμνα για την υλοποίηση του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης (συνεργασία με την Υπηρεσία Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής). 

οδ)  Στηρίζει την κοινωνική ενσωμάτωση (mainstreaming) σε όλες τις τοπικές πολιτικές 

κοινωνικής φροντίδας. 

οε) Είναι το Τμήμα με αντικείμενο Εποπτείας και Ελέγχου στα ακόλουθα: 

• Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας δημοτικών και ιδιωτικών παιδικών ή 

βρεφονηπιακών σταθμών.   

• Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυμάτων παιδικής πρόνοιας σε ιδιώτες, καθώς 

και σε συλλόγους ή σωματεία που επιδιώκουν φιλανθρωπικούς σκοπούς.   

• Ασκεί εποπτεία επί των φιλανθρωπικών σωματείων και ιδρυμάτων, εγκρίνει τον 

προϋπολογισμό τους και παρακολουθεί και ελέγχει τις επιχορηγήσεις, που δίδονται σε 

νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελείς σκοπούς.   

• Μεριμνά για τον διορισμό των μελών διοικητικών συμβουλίων και εποπτεύει και ρυθμίζει 

θέματα λειτουργίας ιδρυμάτων προστασίας και αγωγής οικογένειας του παιδιού.   

• Μεριμνά για τον ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Ταμείων Πρόνοιας και 

Προστασίας Πολυτέκνων, όταν η έδρα των Ταμείων είναι στον Δήμο.   

οστ) Συμμετέχει σε Ομάδες διοίκησης έργων ή προγραμμάτων. 

οζ)  Συντάσσει τους περιοδικούς απολογισμούς των προγραμμάτων/δράσεων. 

οη)  Διαχειρίζεται ηλεκτρονικές εφαρμογές που αφορούν στις δομές κοινωνικής φροντίδας και 

καταγράφουν τους ωφελούμενους.  

οθ)  Εποπτεύει τους φοιτητές/σπουδαστές που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση στο 

Τμήμα.  
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π)  Μεριμνά για την εκπόνηση κάθε είδους εσωτερικών Κανονισμών των δομών και 

προγραμμάτων που λειτουργούν στο Τμήμα (Εσωτερικός Κανονισμός Υπηρεσιών, Εσωτερικοί 

Κανονισμοί Λειτουργίας, Κανονισμοί Παροχής Υπηρεσιών στους Δημότες κλπ.). Όλες οι 

αρμοδιότητες του Τμήματος δύνανται να αναλύονται από εσωτερικούς κανονισμούς 

λειτουργίας κάθε προγράμματος/δομής και δράσης του Τμήματος. 

πα)  Μεριμνά για τη διαβούλευση και συνεργασία με κοινωνικούς με φορείς. 

πβ)  Ευθυγραμμίζεται με εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές. 

πγ)  Μεριμνά για την διεκπεραίωση θεμάτων Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης.  

πδ)  Έχει την ευθύνη για την έκδοση αδειών στάθμευσης αναπηρικών αυτοκινήτων ΑμεΑ 

πε)  Έχει την ευθύνη για τον προγραμματισμό και τη μέριμνα για την εφαρμογή προγραμμάτων 

αγωγής και προαγωγής δημόσιας υγείας στον τοπικό πληθυσμό. Στο πλαίσιο αυτό και 

σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίνονται στο Δήμο, το Τμήμα μεριμνά, σε συνεργασία με το  

Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών, Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Δημόσιας Υγείας της 

Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινων Πόρων για: 

• την εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμών, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες του 

Υπουργείου Υγείας.  

• την υλοποίηση τακτικών και έκτακτων προγραμμάτων προαγωγής της δημόσιας υγείας, σε 

συνεργασία με το καθ' ύλην αρμόδιο Υπουργείο.  

• την έκδοση τοπικών υγειονομικών διατάξεων και λήψη μέτρων για θέματα δημόσιας 

υγιεινής, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας.  

• την πληροφόρηση — ευαισθητοποίηση των δημοτών για θέματα δημόσιας  υγείας.  

πστ) Μεριμνά για την οργάνωση και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ψυχολογικής στήριξης 

για την υποστήριξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.  

πζ)  Μεριμνά για τη συνεργασία και ένταξη των δημοτικών υπηρεσιών παροχής πρωτοβάθμιας 

φροντίδας υγείας στην αντίστοιχη Τοπική Ομάδα Υγείας (T.OM.Y.) και την ανάληψη ενεργειών 

για  κινητοποίηση του τοπικού πληθυσμού στην αξιοποίηση των υπηρεσιών της Τ.ΟΜ.Υ. προς 

όφελος της δημόσιας υγείας.  

πη)  Έχει την ευθύνη χορήγησης άδειας λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων περίθαλψης 

ηλικιωμένων ή ατόμων, που πάσχουν ανίατα από κινητική αναπηρία.  
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πθ)  Σχεδιάζει και μεριμνά για την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και 

ψυχικής υγείας και υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας ατόμων που εντάσσονται στις 

ευπαθείς ομάδες του τοπικού πληθυσμού (άτομα τρίτης ηλικίας, χρονίως νοσούντες, 

μετανάστες κ.λπ.), σε συνεργασία, τόσο με τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου, όσο και με άλλα 

Νομικά Πρόσωπα, οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, κ.λπ., που  δραστηριοποιούνται 

εντός των ορίων του Δήμου.  

Επίσης στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του: 

α)  Οργανώνει και υλοποιεί το πρόγραμμα Αιμοδοσίας για την  ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος 

Δήμου.  

β)  Μεριμνά για την προστασία της δημόσιας υγείας και την προστασία των κατοίκων από την 

ηχορύπανση, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. 

γ)  Μεριμνά για την προστασία του καταναλωτή με τη δημιουργία υπηρεσιών ενημέρωσης του  

κοινού σχετικά με θέματα που αφορούν τα δικαιώματά του, την ποιότητα των  

προσφερόμενων αγαθών και υπηρεσιών και τις επιπτώσεις τους στην υγεία και το 

περιβάλλον, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.  

δ)  Λειτουργεί γραφείο Ιατρού Εργασίας το οποίο είναι υπεύθυνο για την εύρυθμη λειτουργία 

των εργασιών του ιατρού της υπηρεσίας παρέχοντας του χώρο άσκησης των καθηκόντων του.   

ε)  Συνεργάζεται με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων και Προαγωγής της Υγείας 

(ΕΔΔΥΠΠΥ) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και συμμετέχει στις εργασίες του. 

στ)  Στο πλαίσιο της συνεργασίας με το ΕΔΔΥΠΠΥ έχει την ευθύνη λειτουργίας ΚΕΠ Υγείας στον 

Δήμο. 

ζ)  Έχει την ευθύνη λειτουργίας κάθε δομής που υπάρχει ή πρόκειται να δημιουργηθεί στο 

πλαίσιο ιατροφαρμακευτικής φροντίδας των πολιτών. 

η)  Συμμετέχει σε Ομάδες διοίκησης έργων ή προγραμμάτων. 

θ)  Έχει την ευθύνη της Διάχυσης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας σε όλους τους 

δυνατούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας. 

ι)  Τηρεί τις διατάξεις του νόμου 4430/2016 περί Κοινωνικής Οικονομίας. 

ια)  Σχεδιάζει, εισηγείται και εφαρμόζει τοπικά προγράμματα δράσης και τοπικές πρωτοβουλίες ή 

συμμετέχει σε ανάλογες δράσεις και πρωτοβουλίες, για την προώθηση και διεύρυνση της 
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απασχόλησης στην περιοχή του Δήμου και της κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων 

κατηγοριών ανέργων στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών. 

ιβ)  Μεριμνά για τη δημιουργία και λειτουργία μηχανισμών ενημέρωσης των ανέργων για τις 

ευκαιρίες απασχόλησης στην περιοχή. 

ιγ)  Μεριμνά για την απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της περιοχής του Δήμου με την 

ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων προς τους ανέργους, με στόχο την υποστήριξη και 

ενθάρρυνσή τους για την εξεύρεση απασχόλησης και την προώθηση ίσων ευκαιριών 

πρόσβασης στην αγορά εργασίας. 

     ιδ)  Έχει τη μέριμνα για την δημιουργία και λειτουργία μηχανισμών ενημέρωσης των 

ανέργων    για τις ευκαιρίες απασχόλησης στην περιοχή όπως: 

• Συνεργασία με την τοπική αγορά εργασίας προς ένταξη των ανέργων, παροχή σχετικών 

συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους ανέργους.  

• Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε υπηρεσίες απασχόλησης για την ένταξη των 

ωφελούμενων σε προγράμματα κατάρτισης  δράσεις  απασχόλησης, επιμορφωτικά 

σεμινάρια.  

      ιε) Σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Εθελοντισμού και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης  

(ΕΚΕ) έχει την  ευθύνη λειτουργίας του προγράμματος εθελοντισμού στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης. Παρακολουθεί και συντονίζει τους εθελοντές Κοινωνικής 

Πολιτικής.  

 

ιστ)  Μεριμνά για τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται (σύνταξη μελέτης κ.ά.), από το ίδιο ή 

άλλο αρμόδιο τμήμα και η διαβίβασή τους στο αρμόδιο τμήμα για την έγκαιρη υλοποίηση 

προμήθειας - εργασίας, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος, σε συνεργασία με τη 

Διεύθυνση.  

ιζ)  Μεριμνά για τη δημοσίευση στον τύπο των αποφάσεων κανονιστικού περιεχομένου που 

αποτελούν αντικείμενο των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων του. 

ιη)  Συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο 

δυνατό αποτέλεσμα με το λιγότερο δυνατόν κόστος. 

ιθ)  Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής 

Υπηρεσίας και έχει σχέση με τις αρμοδιότητες του Τμήματος. 

ΑΔΑ: 9ΖΝ5Ω9Ζ-Λ6Η



 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ 2019-2023 

 

 223 

κ)  Υλοποιεί κάθε άλλη σχετική εργασία για τη διευκόλυνση του έργου της Διεύθυνσης. 

 

Γραφείο Γραμματειακής υποστήριξης Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινων 

Πόρων   

1.  Το Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης υπάγεται απευθείας στον Προϊστάμενο της 

Διεύθυνσης και συνεργάζεται με τη Διεύθυνση για θέματα αρμοδιότητάς της.  

2.  Το Γραφείο είναι υπεύθυνο για  την γραμματειακή υποστήριξη των Τμημάτων της Διεύθυνσης, 

όπως για  τη διεκπεραίωση  και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, πρωτόκολλο, κ.λπ., για  την 

τήρηση του αρχείου της Διεύθυνσης σχετικά με τα αντικείμενο των Τμημάτων, κ.λπ.  

 

2. Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Ανάπτυξης 

 

1. Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Ανάπτυξης είναι αρμόδια για την αποτελεσματική 

τήρηση της οικονομικής πολιτικής του Δήμου, τη σωστή απεικόνιση των οικονομικών πράξεων 

και τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών του, την είσπραξη των πάσης φύσεως εσόδων του 

Δήμου και την επιχειρηματική ανάπτυξή του. 

2. Η Διεύθυνση συνεργάζεται με τις άλλες υπηρεσίες του Δήμου στο πλαίσιο σχεδιασμού, 

επεξεργασίας, υλοποίησης και αξιολόγησης έργων και δράσεων στο πεδίο του θεματικού 

αντικειμένου της.  

3. H Διεύθυνση συγκεντρώνει και καταγράφει τις ανάγκες εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, 

κατάρτισης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού και τις κοινοποιεί  στο 

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών Εργαζομένων της Διεύθυνσης Διοικητικών 

Υπηρεσιών και Ανθρώπινων Πόρων.  Παράλληλα, προτείνει την ανάλογη αξιοποίηση της 

τεχνογνωσίας που αποκτάται από τις δράσεις αυτές.  

4. Η Διεύθυνση παρέχει κάθε αναγκαία συνδρομή στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης  

για την εξυπηρέτηση νομικών ζητημάτων που αφορούν  στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της.  

5. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Ανάπτυξης καθορίζονται από τις 

ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων  και κατανέμονται στα 

υπαγόμενα σε αυτήν Τμήματα:  
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α)  Τμήμα Προϋπολογισμού, Διπλογραφικού, Εξόδων, Εκκαθάρισης Δαπανών και Εποπτείας 

Νομικών Προσώπων 

β)  Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας 

γ)  Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών  

δ)  Τμήμα Ταμείου 

6. Η Διεύθυνση μπορεί να εισηγείται, προς τον Δήμαρχο, τη στελέχωση των τμημάτων της με 

γραφεία, καθορίζοντας συγκεκριμένες αρμοδιότητες σε αυτά, ύστερα από εισήγηση των 

τμημάτων της, όπου απαιτείται ανά τη γεωγραφική περιφέρεια του Δήμου. 

7.  Η Διεύθυνση τηρεί πρωτόκολλο τεχνικών περιγραφών που εκπονεί κάποιο από τα τμήματά 

της για τις ανάγκες του. 

8. Στη Διεύθυνση λειτουργεί Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης, το οποίο υπάγεται απευθείας 

στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης.  

 

Α. Τμήμα Προϋπολογισμού, Διπλογραφικού, Εξόδων, Εκκαθάρισης Δαπανών και Εποπτείας 

Νομικών Προσώπων 

1.  Το Τμήμα Προϋπολογισμού, Διπλογραφικού, Εξόδων, Εκκαθάρισης Δαπανών και Εποπτείας 

Νομικών Προσώπων είναι αρμόδιο, κυρίως για τη συγκέντρωση και επεξεργασία αναγκαίων 

στοιχείων για την κατάρτιση, τροποποίηση και παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού 

του Δήμου, του απολογισμού, της κάθε οικονομικής κατάστασης, της λογιστικής διαχείρισης και 

τήρησης των απαιτούμενων αρχείων, βιβλίων και στοιχείων καθώς και της εποπτείας των Νομικών 

Προσώπων, όσον αφορά την οικονομική σχέση τους με το Δήμο. 

2.  Το Τμήμα ασκεί αρμοδιότητες, οι οποίες, κυρίως, είναι:  

α)  H συγκέντρωση και επεξεργασία των αναγκαίων στοιχείων σε συνεργασία με τις  υπηρεσίες 

του Δήμου, προκειμένου να  προβεί στην κατάρτιση, τροποποίηση και παρακολούθηση 

εκτέλεσης του προϋπολογισμού.  

β)  H σύνταξη της στοχοθεσίας.  

γ)  Η παρακολούθηση και εποπτεία των οικονομικών μεγεθών από όλες τις πηγές 

χρηματοδότησης.  

δ)  H μελέτη της δανειοληπτικής δυνατότητας του  Δήμου.  
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ε)  Η αποτελεσματική διαχείριση και o συντονισμός των ενεργειών που αφορούν και έχουν 

επίπτωση στην κατάρτιση, αναθεώρηση και υλοποίηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 

Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) που περιλαμβάνει τις ετήσιες και μεσοπρόθεσμες 

δημοσιονομικές προβλέψεις.  

στ) Η παρακολούθηση των οικονομικών εξελίξεων και η τήρηση όλων των οδηγιών του 

Υπουργείου Οικονομικών και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σχετικά με την κατάρτιση 

και αναθεώρηση του ΜΠΔΣ και του προϋπολογισμού σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη 

διάρκεια του έτους.  

ζ)  Η έκδοση οδηγιών που αφορούν στην εκτέλεση του προϋπολογισμού. 

η)  H συγκέντρωση και επεξεργασία των αναγκαίων στοιχείων σύνταξης του απολογισμού και των 

οικονομικών καταστάσεων του Δήμου, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα της 

Διεύθυνσης.  

θ)  H σύνταξη  μηνιαίων απολογιστικών στοιχείων-δημοσιονομικών αναφορών και η αποστολή 

τους,  όπου απαιτείται.  

ι)  Η αποστολή μηνιαίας έκθεσης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.  

ια)  Η σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού και η υποβολή της μέσω του 

ΠΟΥ προς έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο.  

ιβ)  Η ανάρτηση οικονομικών στοιχείων του Δήμου στον Κεντρικό Κόμβο Διαλειτουργικότητας 

(ΚΚΔ).  

ιγ)  Ο έλεγχος και η παρακολούθηση του Μητρώου Δεσμεύσεων και των Ληξιπρόθεσμων 

Υποχρεώσεων του Δήμου.  

ιδ) Η παρακολούθηση και συγκέντρωση στατιστικών και λοιπών στοιχείων εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού με βάση τη Γενική Λογιστική και η συμφωνία με τα αποτελέσματα του 

Δημοσίου Λογιστικού σε συνεργασία με τα εκάστοτε αρμόδια τμήματα του Δήμου.  

ιε)  Η παρακολούθηση και μέριμνα για την εκπλήρωση όλων των φορολογικών και ασφαλιστικών 

υποχρεώσεων του Δήμου, σε συνεργασία με το Τμήμα Ταμείου. 

ιστ)  Η συνεργασία με το Τμήμα Ταμείου για  την κατάρτιση του απολογισμού του σκέλους των 

εξόδων του λήξαντος οικονομικού έτους. 
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ιζ)  H τήρηση διπλογραφικού συστήματος λογιστικής απεικόνισης των οικονομικών πράξεων του 

Δήμου (γενική και αναλυτική λογιστική) και των σχετικών λογιστικών  διαδικασιών, καθώς και 

των αντίστοιχων λογιστικών βιβλίων και στοιχείων που προβλέπονται  από τις σχετικές 

εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.  

ιη)  Η τήρηση λογιστικής απεικόνισης των παγίων στοιχείων του Δήμου και των μεταβολών αυτών. 

ιθ)  Η ευθύνη του ελέγχου νομιμότητας και κανονικότητας, καθώς και η εκκαθάριση των δαπανών, 

με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά αυτών.  

κ)  Η ευθύνη της έκδοσης ενταλμάτων των δαπανών μισθοδοσίας, των πάσης φύσεως αποδοχών 

που αφορούν, μισθοδοσία, υπερωριακή απασχόληση, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις 

μελών συμβουλίων, μελών επιτροπών, κλπ. του Δήμου, με βάση τα παραστατικά στοιχεία που 

κοινοποιούνται  από τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινων Πόρων. 

κα)  Η τήρηση ειδικών συστημάτων λογιστικής και οικονομικής διαχείρισης Προγραμμάτων και 

Έργων, στα οποία συμμετέχει ο Δήμος και χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων ή/και από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους, σε συνεργασία με το Τμήμα 

Προϋπολογισμού, Διπλογραφικού, Εξόδων, Εκκαθάρισης Δαπανών και Εποπτείας Νομικών 

Προσώπων. 

κβ)  Η καταχώρηση όλων των παραστατικών δαπανών στο λογιστικό σύστημα και ιδιαίτερα:  

• Η καταχώρηση τιμολογίων προμηθειών-παροχής υπηρεσιών, έργων (στο λογισμικό 

πρόγραμμα), μελετών-τιμολογίων προκαταβολής και παγίων δαπανών μισθωμάτων - 

προμηθειών τραπεζών – τακτοποιητικών γραμματίων, κρατήσεων τιμολογίων ΟΤΕ και 

κινητής τηλεφωνίας, Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών (ΕΣΥΠ).  

•  Η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής (ΧΕΠ).  

•  Η παρακολούθηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.  

• H μέριμνα ανάρτησης των ΧΕΠ στη Διαύγεια.  

•  Η σύνταξη καταστάσεων για τα προς έλεγχο από  τον Επίτροπο ΧΕΠ, αποστολή τους και 

επικοινωνία με την Υπ. Επιτρόπου για περαιτέρω  διευκρινήσεις (σε περίπτωση που 

υπάρξει σχετικός έλεγχος με νέες διατάξεις νόμου).  

κγ)  Η έκδοση βεβαιώσεων για την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων πιστώσεων των πράξεων 

διορισμών, εντάξεων, μετατάξεων, αποσπάσεων και προαγωγών του προσωπικού κάθε 

κατηγορίας του φορέα. 
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κδ)  Η υποβολή των απαιτούμενων οικονομικών στοιχείων προς τις ελεγκτικές αρχές νομιμότητας 

των δαπανών (Ελεγκτικό Συνέδριο, κλπ.). 

κε)  Η εισήγηση για την έκδοση αποφάσεων επιχορήγησης των Νομικών Προσώπων του Δήμου.  

κστ)  Η μέριμνα για την εισήγηση και έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και αναμόρφωσης της 

τακτικής επιχορήγησης των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου και των Δημοτικών Επιχειρήσεων. 

κζ) Η μέριμνα για τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται (σύνταξη μελέτης κ.λπ.), από το ίδιο 

ή άλλο αρμόδιο τμήμα και η διαβίβασή τους στο τμήμα Προμηθειών και αποθηκών για  την 

έγκαιρη υλοποίηση προμήθειας - εργασίας, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος.  

κη)  Η μέριμνα  για τη δημοσίευση στον τύπο των αποφάσεων κανονιστικού περιεχομένου που 

αποτελούν αντικείμενο των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων του.  

κθ)  Η συνεργασία με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο 

δυνατό αποτέλεσμα με το λιγότερο δυνατόν κόστος. 

λ)  Η άσκηση κάθε άλλης εργασίας που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής 

Υπηρεσίας και έχει σχέση με τις αρμοδιότητες του Τμήματος.  

λα)  Η υλοποίηση κάθε άλλης σχετικής εργασίας για τη διευκόλυνση του έργου της Διεύθυνσης.  

 

Β.  Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας  

 

1.  Το Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας είναι αρμόδιο για τη διαχείριση των τακτικών και 

έκτακτων εσόδων που προέρχονται  είτε από θεσμοθετημένους υπέρ των Δήμων πόρους, 

έσοδα της κινητής και ακίνητης περιουσίας, ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα, φόρους, τέλη, 

δικαιώματα και εισφορές, είτε από δάνεια, δωρεές,  κληροδοτήματα και κληρονομιές, 

διάθεση, εκποίηση και εν μέρει εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων, συμμετοχή σε 

επιχειρηματική δραστηριότητα κατά τις διατάξεις του Κ.Δ.Κ, κάθε είδους πρόστιμα ή άλλες  

διοικητικές κυρώσεις και κάθε άλλη πηγή.  

2.  Στο Τμήμα υπάγονται αρμοδιότητες, οι οποίες κυρίως, είναι:  

α)  Η συγκέντρωση στοιχείων για την εξακρίβωση των υπόχρεων και του ύψους των χρηματικών 

υποχρεώσεων προς τον Δήμο, των φυσικών και νομικών προσώπων για φόρους, εισφορές, 
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τέλη, δικαιώματα, κ.λπ. που περιοδικά  πρέπει να καταβάλλονται στο Δήμο, με βάση τις 

ισχύουσες διατάξεις. 

β)  O έλεγχος της ακρίβειας των μεγεθών, με βάση τα οποία υπολογίζονται το ύψος, ανά 

υπόχρεο, των προηγούμενων φόρων, εισφορών, τελών, δικαιωμάτων κ.λπ. 

γ)  H τήρηση αρχείων υπόχρεων για την καταβολή των επιμέρους ποσών, που αποτελούν τακτικά 

έσοδα του Δήμου. 

δ)  Η επεξεργασία στοιχείων και o υπολογισμός, σε περιοδική βάση, του ύψους των οφειλόμενων 

ποσών, κατά κατηγορία προσόδου και υπόχρεο.  

ε)  Η κατάρτιση χρηματικών καταλόγων κατά κατηγορία προσόδου, όπου αναγνωρίζονται οι 

απαιτήσεις του Δήμου με προσδιορισμό του υπόχρεου, του ποσού της απαίτησης, του είδους 

του εσόδου και της αιτίας για την οποία οφείλεται.  

στ)  Η μέριμνα για την ενημέρωση των υπόχρεων, προκειμένου να προβούν στην καταβολή των 

οφειλόμενων ποσών και η μέριμνα για την τήρηση των διαδικασιών που ισχύουν για τις 

προσφυγές των υπόχρεων, σε περιπτώσεις αμφισβήτησης του ύψους των οφειλόμενων 

ποσών.  

ζ)  Η μέριμνα για τη διαβίβαση χρηματικών καταλόγων στο Τμήμα Ταμείου, προκειμένου να γίνει 

η οριστική τους βεβαίωση και να προωθηθούν οι αντίστοιχες εισπράξεις.  

η)  Η έκδοση οίκοθεν βεβαιώσεων που σχετίζονται με την είσπραξη διαφόρων τελών, 

δικαιωμάτων ή εισφορών και η τήρηση των σχετικών διαδικασιών είσπραξης απαιτήσεων - 

οφειλών.  

θ)  Η παρακολούθηση των αλλαγών στη φορολογική νομοθεσία και η μέριμνα για διατύπωση 

σχετικής εισήγησης προς αρμόδια όργανα του Δήμου.  

ι)  Η διενέργεια των διαδικασιών για την εκδίκαση των προσφυγών στην αρμόδια επιτροπή 

επίλυσης φορολογικών διαφορών και η διαβίβασή τους προς έγκριση στο Δημοτικό 

Συμβούλιο, καθώς και η αποστολή των αναγκαίων στοιχείων περί συμβιβασμού ή μη στο 

Τμήμα Ταμείου. 

ια)  Η εισήγηση και τήρηση των διαδικασιών λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων, σύμφωνα 

με τις ισχύουσες διατάξεις και τον Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας αυτών (αν υπάρχει).  
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ιβ)  H μέριμνα για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων καταγραφής των κάθε είδους 

πληροφοριακών στοιχείων που σχετίζονται με τη λειτουργία του Κοιμητηρίου.  

ιγ)  Η εισήγηση για την ανάθεση εργασιών και υπηρεσιών σχετικά με την οργάνωση και 

λειτουργία του Κοιμητηρίου, σε συνεργασία με το Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών.  

ιδ)  Η συγκέντρωση στοιχείων για την εξακρίβωση των υπόχρεων και του ύψους των χρηματικών 

υποχρεώσεων προς τον Δήμο από τη λειτουργία του Κοιμητηρίου.  

ιε)  H κατάρτιση χρηματικών καταλόγων, όπου αναγνωρίζονται οι σχετικές με τη λειτουργία των 

Κοιμητηρίων, απαιτήσεις του Δήμου, προσδιορίζονται οι υπόχρεοι, τα ποσά της απαίτησης, το 

είδος του εσόδου και η αιτία οφειλής. 

ιστ)  Η μέριμνα για την ενημέρωση των υπόχρεων, προκειμένου να προβούν στην καταβολή των 

οφειλόμενων ποσών και η μέριμνα για την τήρηση των διαδικασιών που ισχύουν για τις 

προσφυγές των υπόχρεων, σε περιπτώσεις αμφισβήτησης του ύψους των οφειλόμενων 

ποσών.  

ιζ)  Η παρακολούθηση ατομικών φακέλων οφειλετών για τους οποίους έχουν ληφθεί αναγκαστικά 

μέτρα είσπραξης. 

ιη)  H μέριμνα για τη διαβίβαση των χρηματικών καταλόγων στο Τμήμα Ταμείου, προκειμένου να 

γίνει η οριστική τους βεβαίωση και να προωθηθούν οι αντίστοιχες εισπράξεις.  

ιθ)  Η έκδοση οίκοθεν βεβαιώσεων που σχετίζονται με την είσπραξη διαφόρων τελών, 

δικαιωμάτων ή εισφορών και η τήρηση των σχετικών διαδικασιών είσπραξης απαιτήσεων — 

οφειλών.  

κ)  Η διαχείριση και μέριμνα για την αποτελεσματική λειτουργία τυχόν καταστημάτων που 

βρίσκονται στους χώρους των Κοιμητηρίων, π.χ. ανθοπωλείο, κυλικείο, κ.ά. και των σχετικών 

υπηρεσιών, π.χ. διαχείριση χώρου στάθμευσης.  

κα)  Η εισήγηση στα κατά νόμο αρμόδια όργανα, μετά από συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα 

Νομικής Υποστήριξης και τις λοιπές εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Δήμου, της περιέλευσης στο 

Δήμο Οικογενειακών Τάφων, κτιστών ατομικών οστεοθηκών κ.λπ., και της εκ νέου διάθεσης 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις. 

κβ)  Η μέριμνα για τη διερεύνηση και καταγραφή της δημοτικής ακίνητης και κινητής περιουσίας 

και κυρίως: 
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• Συγκεντρώνει, τους πάσης φύσεως τίτλους της ακίνητης και κινητής περιουσίας του Δήμου 

και αναλαμβάνει την τήρηση αρχείου της δημοτικής ακίνητης και κινητής περιουσίας, σε 

ηλεκτρονική και φυσική μορφή (φάκελοι με στοιχεία περιγραφικά και ιδιοκτησιακά 

έγγραφα) και μεριμνά για την ορθή καταχώρησή τους στο λογιστικό σύστημα, σε 

συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα.  

• Καταρτίζει για κάθε ακίνητο του Δήμου φάκελο σε ηλεκτρονική και φυσική μορφή,  ο 

οποίος περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία (τίτλους κυριότητας, διαγράμματα, αποφάσεις, 

συμβολαιογραφικές δηλώσεις κλπ) που θεμελιώνουν τα επί του ακινήτου δικαιώματα 

ιδιοκτησίας του Δήμου. Για τη συγκρότηση πλήρων φακέλων της ακίνητης περιουσίας, το 

Τμήμα συνδράμεται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και το Αυτοτελές Τμήμα 

Νομικής Υποστήριξης.  

κγ)  Η επιμέλεια της σύνταξης περιοδικών και ετήσιων απογραφών των πάσης φύσεως πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων, σε όλες ανεξαιρέτως τις Υπηρεσίες του Δήμου.  

κδ)  Η μέριμνα για τη διερεύνηση μεθόδων αξιοποίησης της δημοτικής ακίνητης περιουσίας και η 

διατύπωση σχετικών εισηγήσεων.  

κε)  Η εισήγηση μεθόδων και εργαλείων αξιοποίησης περιουσίας προς τα αρμόδια όργανα του 

Δήμου και η μέριμνα για την αξιοποίηση και διαχείριση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας, 

σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις των οργάνων του Δήμου, (π.χ. μισθώσεις κτηρίων κ.λπ.). 

κστ)  Η τήρηση των διαδικασιών που σχετίζονται με την αποδοχή και την αξιολόγηση των δωρεών 

και των κληροδοτημάτων προς τον Δήμο, σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Νομικής 

Υποστήριξης και τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.  

κζ)  Η τήρηση αρχείου των δωρεών του Δήμου (κινητών, ακινήτων κλπ.) και η μέριμνα για την 

αξιοποίηση αυτών, σύμφωνα με τις προθέσεις των διαθετών.  

κη)  H διενέργεια των απαιτούμενων διαδικασιών για τη συγκρότηση επιτροπής σχετικής με την 

αγορά, μίσθωσης, εκμίσθωση και εκποίησης κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων 

του Δήμου.  

κθ) Η διενέργεια της διαδικασίας εκμισθώσεων, μισθώσεων ακινήτων, χρηματοδοτικών 

μισθώσεων και σύναψη συμβάσεων για την κάλυψη αναγκών του Δήμου και για την 

προσωρινή κάλυψη αναγκών στέγασης σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και 
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δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθ. 192-194 του N.3463/2006, 

όπως ισχύει.  

λ)  Η επιμέλεια για την κατάρτιση και έγκυρη υπογραφή των μισθωτηρίων συμβολαίων και την 

ακριβή από κάθε άποψη εκτέλεση των όρων των συμβολαίων από τους υπόχρεους μισθωτές.  

λα) H σύνταξη καταλόγου υπόχρεων για την καταβολή μισθωμάτων ή δικαιωμάτων χρήσεως 

Δημοτικών ακινήτων. 

λβ)  Η ευθύνη της περιφρούρησης των δικαιωμάτων νόμιμης κατοχής και κυριότητας του Δήμου 

επί των ακινήτων, σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης. 

λγ)  H αναφορά στον Δήμαρχο κάθε πράξης παραβίασης των δικαιωμάτων του Δήμου (νομή, 

κατοχή, ρύπανση κ.λπ.) επί των ακινήτων του, ύστερα από αυτοψία της Δημοτικής Αστυνομίας 

(αν υπάρξει δομή), σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης του Δήμου και 

η παρακολούθηση των διοικητικών ή δικαστικών μέτρων που λαμβάνονται.  

λδ)  H μέριμνα για την επαρκή ασφάλιση των κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων του 

Δήμου.  

λε)  Η παρακολούθηση του μητρώου παγίων περιουσιακών στοιχείων του Δήμου, το οποίο 

ενημερώνει ανελλιπώς διαβιβάζοντας τυχόν μεταβολές στο Τμήμα Προϋπολογισμού, 

Διπλογραφικού, Εξόδων Εκκαθάρισης Δαπανών και Εποπτείας Νομικών Προσώπων για 

περαιτέρω ενημέρωση του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος και ιδίως :  

• Η κατάρτιση και ενημέρωση πλήρους κτηματολογίου για όλα τα ακίνητα του Δήμου. 

• Η μέριμνα για την παρακολούθηση σύνδεσης και διακοπής των παροχών και 

ηλεκτροδότησης των ακινήτων που κατέχει ή εκμισθώνει ο Δήμος. 

 

λστ) Η μέριμνα για τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται (σύνταξη μελέτης κ.λπ.), από το ίδιο 

ή άλλο αρμόδιο τμήμα και η διαβίβασή τους στο τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών για την 

έγκαιρη υλοποίηση προμήθειας - εργασίας με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος. 

λζ)  Η μέριμνα για τη δημοσίευση στον Τύπο των αποφάσεων κανονιστικού περιεχομένου που 

αποτελούν αντικείμενο των καθ' ύλην αρμοδιοτήτων του.  

λη)  Η συνεργασία με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, προκειμένου να επιτυγχάνεται σε κάθε 

περίπτωση το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με το μικρότερο δυνατό κόστος. 

ΑΔΑ: 9ΖΝ5Ω9Ζ-Λ6Η



 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ 2019-2023 

 

 232 

λθ)  Η άσκηση κάθε άλλης εργασίας που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής 

Υπηρεσίας και έχει σχέση με τις αρμοδιότητες του Τμήματος.  

μ)  Η υλοποίηση κάθε άλλης σχετικής εργασίας για τη διευκόλυνση του έργου της Διεύθυνσης.  

 

5.  Για την είσπραξη  των δημοσίων εσόδων, το Τμήμα δύναται να ζητά από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της εταιρείας «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση 

Α.Ε.— ΕΚΧΑ  ΑΕ» και των αρμοδίων υπηρεσιών της φορολογικής διοίκησης, στοιχεία που 

αφορούν το εισόδημα των υπόχρεων και την ακίνητη περιουσία τους, εντός των διοικητικών 

ορίων του Δήμου.  

 

 

Γ. Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών 

1. Το Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών είναι αρμόδιο, κυρίως για τον προγραμματισμό, την 

διενέργεια διαγωνισμών, απευθείας αναθέσεων και τη σύναψη των δημόσιων συμβάσεων  του 

Δήμου που αφορούν προμήθειες-γενικές υπηρεσίες, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του 

Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α) όπως ισχύει καθώς και της  παρακολούθησης των αποθεμάτων και 

της διαχείρισης των αποθηκών του Δήμου.  

2.  Το Τμήμα ασκεί αρμοδιότητες, οι οποίες κυρίως είναι: 

α) Η παραλαβή των πρωτογενών αιτημάτων προγραμματισμού δαπανών και των σχετικών με 

αυτά απαραίτητων εγγράφων από τις υπηρεσίες του Δήμου, που αφορούν τις ετήσιες 

ανάγκες τους σε προμήθειες και γενικές υπηρεσίες.  

β)  Η ομαδοποίηση των ετήσιων αναγκών των οργανικών μονάδων του Δήμου και των Νομικών 

του Προσώπων σε  προμήθειες και γενικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της εσωτερικής τους 

λειτουργίας.  

γ)  H εισήγηση στα αρμόδια όργανα για την έγκριση των σχετικών εγγράφων των συμβάσεων 

προμηθειών - γενικών υπηρεσιών.  

δ) Η εφαρμογή των νόμιμων ενεργειών προετοιμασίας, διεξαγωγής και ολοκλήρωσης των 

διαδικασιών συμβάσεων προμηθειών - γενικών υπηρεσιών και η σύνταξη των απαραίτητων 

για τη σύναψη των συμβάσεων αυτών εγγράφων.  
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ε)  H μέριμνα για την χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων, προμηθειών-

γενικών υπηρεσιών και την καταχώρηση των προβλεπόμενων στοιχείων σύμφωνα με τα άρθ. 

36 και 37 του N. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ Α), όπως ισχύει. 

στ) Η  μέριμνα για την καταχώριση των απαραίτητων στοιχείων στο Κεντρικά Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με το άρθ. 38 του N. 4412/201E (ΦΕΚ 147/τ Α), όπως 

ισχύει.  

ζ)  Η μέριμνα για τη συγκρότηση  των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία  οργάνων διενέργειας-

αξιολόγησης διαγωνισμών και αξιολόγησης ενστάσεων συμβάσεων προμηθειών- γενικών 

υπηρεσιών. 

η)  Ο έλεγχος τήρησης των διατάξεων της εκτέλεσης των συμβάσεων προμηθειών- γενικών 

υπηρεσιών του  Δήμου σε συνεργασία με τις καθ'  ύλην  αρμόδιες Διευθύνσεις και Τμήματα 

και ενδεικτικά:  

•   Η μέριμνα για τη συγκρότηση οργάνων παραλαβής συμβάσεων προμηθειών-γενικών 

υπηρεσιών.  

•   H συμπλήρωση του φακέλου του εκάστοτε διαγωνισμού ή απευθείας ανάθεση με 

απαραίτητα στοιχεία.  

•   Η αποστολή ολοκληρωμένου φακέλου στο αρμόδιο Τμήμα Προϋπολογισμού, 

Διπλογραφικού, Εξόδων, Εκκαθάρισης Δαπανών και Εποπτείας Νομικών Προσώπων για 

τις δικές  του ενέργειες.  

•   Η συνεργασία με όλα τα τμήματα των Διευθύνσεων που έχουν πραγματοποιήσει Τεχνικές 

Περιγραφές για προμήθειες, βάσει της δυνατότητας που τους παρέχει ο Νόμος, για τη 

συνέχιση της διαδικασίας. 

θ)  Η τήρηση αρχείου συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών.   

ι)  Η καταχώρηση των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής στους διαγωνισμούς για την 

επιστροφή τους στους ενδιαφερόμενους. 

ια) Η συνεργασία με όλες τις υπηρεσίες  του Δήμου προκειμένου  να επιτυγχάνεται σε κάθε 

περίπτωση το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με το μικρότερο δυνατόν κόστος. 
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ιβ)  Η μέριμνα για τη δημοσίευση στον Τύπο των αποφάσεων κανονιστικού περιεχομένου που 

αποτελούν αντικείμενο των καθ΄ύλην αρμοδιοτήτων του. 

ιγ)  Η άσκηση κάθε άλλης εργασίας που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό 

Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τις αρμοδιότητες του Τμήματος.  

ιδ)  Η υλοποίηση κάθε άλλης σχετικής εργασίας για τη διευκόλυνση του έργου της Διεύθυνσης. 

ιε)  Η μέριμνα για την παραλαβή των προμηθευόμενων υλικών, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διαδικασίες και τη διάθεσή τους στις υπηρεσίες του Δήμου, με βάση τα αποδεικτικά 

παραλαβής των προϊσταμένων τμημάτων.  

ιστ)  Η καταχώρηση των παραστατικών τιμολογίων των προμηθευόμενων υλικών (πάγιος 

εξοπλισμός, αναλώσιμα κλπ.) στο λογισμικό πρόγραμμα και η επιμέλεια της έκδοσης 

σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής και υπογραφής από τις αρμόδιες κατά νόμο επιτροπές.  

ιζ)  Η ενημέρωση του Τμήματος Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας για την παραλαβή πάγιου 

υλικού, παραδίδοντας αντίγραφο παραστατικού προκειμένου να ενσωματωθεί στο μητρώο 

παγίων.  

ιη)  Η τήρηση και ενημέρωση του βιβλίου υλικών με τα εκδιδόμενα δελτία εισαγωγής και 

εξαγωγής των διαφόρων υλικών από την αποθήκη.  

ιθ)  Η διενέργεια της ετήσιας απογραφής των υλικών της αποθήκης του Δήμου τον πρώτο μήνα 

του χρόνου, καθώς και των περιοδικών απογραφών όταν απαιτούνται.  

κ)  Η μέριμνα για τη διαδικασία χαρακτηρισμού υλικών ως άχρηστων και η τήρηση των 

διαδικασιών εκποίησης ή καταστροφής, και η διενέργεια των απαραίτητων ενεργειών για τη 

συγκρότηση σχετικής επιτροπής, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Δήμου.  

κα)  Η μέριμνα για την έγκαιρη προμήθεια υλικών και αναλωσίμων λειτουργίας των διοικητικών 

υπηρεσιών του Δήμου.  

κβ)  Η τήρηση φυσικής αποθήκης υλικών και αναλωσίμων, που είναι  αναγκαία για τη λειτουργία 

των υπηρεσιών του Δήμου.  

κγ)  Η τήρηση στατιστικών στοιχείων για την κίνηση της αποθήκης και η εισήγηση των 

απαραίτητων ποσοτήτων για τη σωστή λειτουργία των υπηρεσιών Δήμου.  

κδ)  Η τήρηση ψηφιακού αρχείου και η κωδικοποίηση όλων των υλικών που τηρούνται στην 

αποθήκη.  
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κε)  Η μέριμνα για τη φύλαξη των αποθηκών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

κστ)  H μέριμνα για τα αποθέματα των ειδών προμηθειών που διενεργούνται κεντρικά.  

κζ)  Η μέριμνα για την έγκαιρη προμήθεια υλικών και ανταλλακτικών για τη συντήρηση και 

επισκευή των οχημάτων, μηχανημάτων του Δήμου, σε συνεργασία με το Τμήμα Κίνησης και 

συντήρησης οχημάτων και εξοπλισμού.  

κη)  Η τήρηση φυσικής αποθήκης ανταλλακτικών και λοιπών υλικών που είναι αναγκαία για τη 

συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών των οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του 

Δήμου, σε συνεργασία με το Τμήμα Κίνησης και συντήρησης οχημάτων και εξοπλισμού.  

κθ)  Η τήρηση στατιστικών στοιχείων για την κίνηση της αποθήκης ανταλλακτικών και λοιπών 

υλικών και η εισήγηση των απαραίτητων ποσοτήτων για την σωστή λειτουργία του 

τμήματος, σε συνεργασία με το Τμήμα Κίνησης και συντήρησης οχημάτων και εξοπλισμού 

και συντήρησης οχημάτων και εξοπλισμού. 

λ)  Η μέριμνα για τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται (σύνταξη μελέτης κλπ.), από το 

ίδιο ή άλλο αρμόδιο τμήμα και η διαβίβασή τους στο τμήμα Προμηθειών και αποθηκών, για 

την έγκαιρη υλοποίηση προμήθειας-εργασίας, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του 

Τμήματος.  

λα)   Η μέριμνα για τη δημοσίευση στον τύπο των αποφάσεων κανονιστικού περιεχομένου που 

αποτελούν αντικείμενο των καθ' ύλην αρμοδιοτήτων του.  

λβ)  Η συνεργασία με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, προκειμένου να επιτυγχάνεται σε κάθε 

περίπτωση το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με το μικρότερο δυνατόν κόστος. 

λγ)  Η άσκηση κάθε άλλης εργασίας που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό 

Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τις αρμοδιότητες του Τμήματος.  

λδ)  H υλοποίηση κάθε άλλης σχετικής εργασίας για τη διευκόλυνση του έργου της Διεύθυνσης.  

2. Το Τμήμα έχει τη δυνατότητα να διατηρεί αποκεντρωμένες αποθήκες προκειμένου να 

εξυπηρετεί τις Διευθύνσεις του Οργανισμού σε όλο το γεωγραφικό πλάτος του Δήμου. 
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Δ. Τμήμα Ταμείου 

1.  Το Τμήμα Ταμείου είναι αρμόδιο, κυρίως  για την είσπραξη των βεβαιωθέντων εσόδων, τη 

διενέργεια πληρωμών και την ενημέρωση των δημοτικών υπηρεσιών για την εξέλιξη των 

οικονομικών απαιτήσεων του Δήμου.  

2. Το Τμήμα Ταμείου ασκεί  αρμοδιότητες, οι οποίες κυρίως  είναι:  

α)  Η παραλαβή των χρηματικών καταλόγων, με τους υπόχρεους και τα αντίστοιχα οφειλόμενα 

ποσά στο  Δήμο, κατά κατηγορία εσόδου.  

β)   Η επιμέλεια για την είσπραξη όλων των βεβαιούμενων εσόδων του Δήμου.  

γ)  Η μέριμνα για τη λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών που 

προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (δέσμευση φορολογικής ενημερότητας,  

κατάσχεση εις  χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων καθώς και κατάσχεση κινητής και ακίνητης 

περιουσίας).  

δ)  Η διενέργεια πληρωμών προς τους δικαιούχους με βάση τα Εντάλματα  Πληρωμών και μετά 

από έλεγχο των δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

ε)  Η μέριμνα για την απόδοση των προβλεπόμενων, από τη νομοθεσία, κρατήσεων υπέρ τρίτων, 

που αντιστοιχούν στα επιμέρους εντάλματα πληρωμής.  

στ) Η ενημέρωση του Τμήματος Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας και του Τμήματος 

Προϋπολογισμού, Διπλογραφικού,  Εξόδων, Εκκαθάρισης Δαπανών και Εποπτείας Νομικών 

Προσώπων για  τις εισπράξεις  ή καθυστερήσεις πληρωμών των οφειλετών και η καταχώρηση 

των σχετικών  ταμειακών εγγραφών στο Λογιστικό Σύστημα του Δήμου.  

ζ)  Η κατάρτιση και παρακολούθηση της εξέλιξης των ταμειακών προγραμμάτων του Δήμου, η 

διερεύνηση των ταμειακών αναγκών και η εισήγηση των κατάλληλων μεθόδων αντιμετώπισης 

των ταμειακών αναγκών του Δήμου και η μέριμνα για την εφαρμογή των αποφάσεων που 

σχετίζονται με την κάλυψη των ταμειακών αναγκών του Δήμου.  

η)  Η σύνταξη των: 

• περιοδικών καταστάσεων των πληρωτέων και των πληρωθέντων εξόδων.  

• περιοδικών καταστάσεων  των εισπραχθέντων και  εισπρακτέων εσόδων.  
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θ)  Η ενημέρωση των τίτλων είσπραξης με βάση τις δικαστικές αποφάσεις, τις αποφάσεις του 

δημοτικού συμβουλίου για τη διαγραφή χρεών και τις αποφάσεις αρμοδίων οργάνων για την 

παροχή διευκολύνσεων στους οφειλέτες.  

ι)  H τήρηση διαδικασιών συναλλαγών με τις τράπεζες για την τοποθέτηση των χρηματικών 

διαθεσίμων και τη διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών.  

ια)  Η τήρηση αρχείου ταμειακής υπηρεσίας με κάθε είδους παραστατικών και αντιστοίχων 

δικαιολογητικών που χρησιμοποιούνται γα την ενημέρωση του λογιστικού συστήματος του 

Δήμου με τις ταμειακές εγγραφές.  

ιβ)  Η καταχώρηση των στοιχείων κατασχέσεων και εκχωρήσεων στα τηρούμενα μητρώα.  

ιγ)  Η παροχή στοιχείων που ζητούνται από δημόσιες  ή ελεγκτικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τις 

διαδικασίες  που εκάστοτε  ισχύουν.  

ιδ)  Η υποβολή στο Ελεγκτικό Συνέδριο του ετήσιου απολογισμού σε συνεργασία με το Τμήμα 

Προϋπολογισμού, Διπλογραφικού, Εξόδων, Εκκαθάρισης Δαπανών και Εποπτείας Νομικών 

Προσώπων.  

ιε)  Η παρακολούθηση της ταμειακής ρευστότητας και o προγραμματισμός των πληρωμών, σε 

συνεργασία και με αρμόδιες υπηρεσίες. 

ιστ)  H μέριμνα για τη φύλαξη στο χρηματοκιβώτιο του Δήμου απαραίτητου  χρηματικού ποσού για 

την αντιμετώπιση και πληρωμή μικροδαπανών, μέσω της πάγιας προκαταβολής.   

ιζ)  Η άσκηση όλων των υπηρεσιών οικονομικής φύσεως στην περίπτωση κατά την οποία κάποιο 

Νομικό Πρόσωπο του Δήμου δεν έχει δική του ταμειακή υπηρεσία. 

ιη)  Η μέριμνα για τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται (σύνταξη μελέτης κ.λπ.), από το ίδιο 

ή άλλο αρμόδιο τμήμα και η διαβίβασή τους στο τμήμα Προμηθειών και αποθηκών για  την 

έγκαιρη υλοποίηση προμήθειας - εργασίας, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος.  

ιθ)  Η μέριμνα  για τη δημοσίευση στον τύπο των αποφάσεων κανονιστικού περιεχομένου που 

αποτελούν αντικείμενο των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων του.   

κ)  Η συνεργασία με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο 

δυνατό αποτέλεσμα με το λιγότερο δυνατόν κόστος. 

κα)  Η άσκηση κάθε άλλης εργασίας που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής 

Υπηρεσίας και έχει σχέση με τις αρμοδιότητες του Τμήματος.  
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κβ)  Η υλοποίηση κάθε άλλης σχετικής εργασίας για τη διευκόλυνση του έργου της Διεύθυνσης.  

Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Επιχειρηματικής 

Ανάπτυξης  

1.  Το Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης υπάγεται απευθείας στον Προϊστάμενο της 

Διεύθυνσης και συνεργάζεται με τη Διεύθυνση για θέματα αρμοδιότητάς της.  

2.  Το Γραφείο είναι υπεύθυνο για τη γραμματειακή υποστήριξη των Τμημάτων της Διεύθυνσης, 

όπως για τη διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού, 

πρωτόκολλο, κ.λπ., για την τήρηση αρχείου της Διεύθυνσης σχετικά με τα αντικείμενα των 

Τμημάτων, κ.λπ. 

 

3. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

1.  Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για τη μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των 

κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από 

επιστημονικής απόψεως πραγματοποίησή τους. Συγχρόνως, η Διεύθυνση είναι αρμόδια για 

τον έλεγχο εγκαταστάσεων και την έκδοση αδειών εγκαταστάσεων και εγκαταστατών κυρίως 

στον τομέα των μεταφορών. Επίσης, έχει την ευθύνη του Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, 

συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων διαχείρισης ενέργειας. Είναι αρμόδια για την προστασία 

και αναβάθμιση του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος, με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και 

τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων καθώς και για τη συντήρηση των χώρων πρασίνου, 

δεντροστοιχιών, πλατειών κ.ά. 

2.  Η Διεύθυνση συνεργάζεται με κάθε αρμόδιο Τμήμα για το σχεδιασμό, την επεξεργασία, την 

υλοποίηση και την αξιολόγηση έργων και δράσεων στο πεδίο του θεματικού αντικειμένου της.  

3.  H Διεύθυνση παρέχει κάθε αναγκαία συνδρομή προς το Αυτοτελές Τμήμα Νομικής 

Υποστήριξης για την εξυπηρέτηση νομικών ζητημάτων που αφορούν στην άσκηση των 

αρμοδιοτήτων της.  

4.  Η Διεύθυνση συγκεντρώνει και καταγράφει τις ανάγκες εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, 

κατάρτισης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού και τις κοινοποιεί στο Τμήμα 

Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών Εργαζομένων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και 

Ανθρώπινων Πόρων. Παράλληλα, προτείνει την ανάλογη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που 

αποκτάται από τις δράσεις αυτές.  
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5.  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών καθορίζονται με βάσητις  διατάξεις 

Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων και κατανέμονται στα εξής Τμήματα:  

α) Τμήμα Μελετών και Τεχνικών Έργων 

β) Τμήμα Κτιριακών Υποδομών, Εγκαταστάσεων Συγκοινωνιών & Συγκοινωνιακών Έργων 

γ) Τμήμα Δικτύων Ύδρευσης, Λοιπών Υποδομών και Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων 

6.     Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων των τμημάτων, η Διεύθυνση δύναται να συγκροτεί ειδικά 

συνεργεία, τα οποία, ανάλογα τη φύση των εργασιών που εκτελούν, διατίθενται στα αρμόδια 

τμήματα, όπως: 

• Συνεργείο έργων κοινόχρηστων χώρων,  

• Συνεργείο υδραυλικών έργων δικτύων υποδομής,  

• Συνεργείο οδοποιίας και σήμανσης οδών,  

• Συνεργείο ηλεκτρομηχανολογικών έργων και εξοπλισμού.  

7.     Η Διεύθυνση μπορεί να εισηγείται, προς το Δήμαρχο, τη στελέχωση των τμημάτων της με 

γραφεία, καθορίζοντας συγκεκριμένες αρμοδιότητες σε αυτά, ύστερα από εισήγηση των 

τμημάτων της, όπου απαιτείται ανά τη γεωγραφική περιφέρεια του Δήμου. 

8.      Στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος λειτουργεί Τμήμα η Γραφείο 

Γραμματειακής Υποστήριξης και Αρχείου το οποίο υπάγεται απευθείας στον Προϊστάμενο της 

Διεύθυνσης.  

 

Α. Τμήμα Μελετών και Τεχνικών Έργων 

1.  Το Τμήμα Μελετών και Τεχνικών Έργων είναι υπεύθυνο για τον προγραμματισμό και τη μελέτη 

των κάθε είδους έργων υποδομής του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη 

από επιστημονικής απόψεως πραγματοποίησή τους 

 2.  Το Τμήμα ασκεί αρμοδιότητες, οι οποίες, κυρίως είναι:  

α)  Η μέριμνα για την κατάρτιση και την τήρηση του ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος αναλυτικά 

για κάθε υπηρεσία και κατά κωδικό αριθμό των προς εκτέλεση έργων, o σχεδιασμός, σε 

συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Επικοινωνίας και Διοικητικής Βοήθειας, των 

προγραμμάτων δράσης του Δήμου, που περιλαμβάνουν έργα υποδομών του Δήμου. 
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Εισηγείται τυχόν τροποποιήσεις του  Τεχνικού Προγράμματος και κρατάει αρχείο με όλες τις 

αναμορφώσεις του τρέχοντος έτους.  

β)  Η μέριμνα για την εκπόνηση όλων των αναγκαίων μελετών για την υλοποίηση των έργων του 

Τμήματος (εκπόνηση με προσωπικό του Τμήματος ή με ανάθεση σε τρίτους).   

γ)  Η διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου ή μελέτης, που εμπίπτουν 

στα αντικείμενα του Τμήματος, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του N. 4412/2016, όπως ισχύει.  

δ)  Η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και o προσδιορισμός των παραμέτρων κάθε έργου, όπως 

υλικά, εργασία, τεχνικός εξοπλισμός, ανθρώπινο δυναμικό, και η εισήγηση της μεθοδολογίας 

εκτέλεσης κάθε έργου (με αυτεπιστασία ή με ανάθεση σε τρίτους), καθώς και των προ 

εκτιμώμενων αμοιβών για την ανάθεση μελετών σε τρίτους.  

ε)  H μέριμνα για την ορθή εκτέλεση ανάθεσης των έργων που εκτελούνται από τρίτους.  

στ)  H τήρηση αρχείου με αναλυτικά στοιχεία αρχείου μελετών και σχεδίων (φάκελοι των έργων).  

ζ)  Η μέριμνα για την ενημέρωση και εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας των αντικειμένων 

αρμοδιότητας του Τμήματος και η τήρηση αρχείου με τους σχετικούς Νόμους, προεδρικά 

διατάγματα, αποφάσεις, εγκυκλίους - Οδηγίες.  

η)  Η επιμέλεια των διαδικασιών ανάθεσης σε ιδιώτες μελετητές των μελετών έργων 

αρμοδιότητας του Δήμου.  

θ)  Η κοστολόγηση κάθε τεχνικού έργου, σύμφωνα με τις διατιθέμενες πιστώσεις του 

προϋπολογισμού του Δήμου, καθώς και η μέριμνα για την κατανομή σε έργα πιστώσεων 

επιδοτήσεων από τρίτους.  

ι)  H επιμέλεια των διαδικασιών των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών κ.λπ., σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις.  

ια)  Η μέριμνα και επιμέλεια των τεχνικών θεμάτων και διαδικασιών για την προστασία της 

ιστορικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του Δήμου (διατηρητέα μνημεία, ιστορικοί τόποι 

κ.λπ.) καθώς και για τη μελέτη - ανάθεση κατασκευής διαφόρων έργων Τέχνης (γλυπτών, 

αναπαραστάσεων κ.λπ.).  

ιβ)  Η επίβλεψη τοπογραφικών μελετών όπως: μελέτες κτηματογράφησης, μελέτες οριοθέτησης 

ρεμάτων. 

Επιπλέον το Τμήμα είναι αρμόδιο να: 
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ιγ)  Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων και ασκεί ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των κατασκευών, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις μελέτες, τα συμβατικά τεύχη και τη σχετική νομοθεσία. 

ιδ)  Παρακολουθεί την πορεία των πιστώσεων κάθε τεχνικού Έργου από οποιαδήποτε πηγή 

χρηματοδότησης, έτσι ώστε η εκταμίευση για την πληρωμή των υποβαλλόμενων 

πιστοποιήσεων ή λογαριασμών να κινείται στα όρια του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του 

έργου. 

ιε)  Ελέγχει και θεωρεί τις υποβαλλόμενες πιστοποιήσεις εκτελεσθέντων εργασιών, τους 

ανακεφαλαιωτικούς πίνακες, κλπ, και τα προωθεί για θεώρηση στις αρμόδιες υπηρεσίες. 

ιστ)  Μεριμνά για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων κατασκευής των έργων.   

ιζ)  Τηρεί διαδικασίες παραλαβής τεχνικών έργων από ποιοτικής, ποσοτικής και συμβατικής 

άποψης. 

ιη)  Τηρεί στατιστικό πίνακα όλων των εκτελούμενων έργων αρμοδιότητάς του, καθώς και τα 

χρονοδιαγράμματα έναρξης και αποπεράτωσης κατασκευής.  

ιθ)  Διατηρεί αρχείο αδειών τομών άλλων οργανισμών. 

κ)  Διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητα των χαλύβων 

οπλισμού και σκυροδέρματος.  

κα)   Διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητα των 

προϊόντων τσιμέντου.  

κβ)  Τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία κατά λόγο αρμοδιότητας. 

κγ)  Μεριμνά για την εκπόνηση μελετών και επίβλεψη έργων συντήρησης ρείθρων και κρασπέδων. 

κδ)  Μεριμνά για την εκπόνηση μελετών και επίβλεψη έργων συντήρησης πεζοδρομίων . 

κε)  Ενημερώνει το τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας για πιθανές επικαιροποιήσεις των 

στοιχείων των ακινήτων του Δήμου. 

κστ)  Επιβλέπει τοπογραφικές μελέτες σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων μεγάλης έκτασης 

ή/και μεγάλης λεπτομέρειας, που έχουν ανατεθεί σε τρίτους. 

κζ)  Εκπονεί τοπογραφικά διαγράμματα μικρής έκτασης ή/και λεπτομέρειας, κατόπιν αιτημάτων 

υπηρεσιών του Δήμου, προκειμένου να παραχθεί υπόβαθρο για μελέτες ή έργα, 
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αδειοδοτήσεις ή πιστοποιήσεις από διάφορες υπηρεσίες και οργανισμούς (π.χ. για 

υδροδότηση, για πιστοποίηση παιδικών χαρών, για σηματοδότηση, για μικρά έργα κ.ά.). 

κη)  Τηρεί αρχείο τοπογραφικών διαγραμμάτων σε ψηφιακή και έντυπη μορφή. 

κθ)  Εισηγείται για γεωμετρικές μεταβολές οικοπέδων ή κοινόχρηστων χώρων στα οποία έχει 

έννομο συμφέρον ο Δήμος. 

λ)  Μεριμνά για την συντήρηση του τεχνικού εξοπλισμού που χρησιμοποιεί το τμήμα. 

λα)  Μεριμνά για τις  αδειοδοτήσεις  και εγκρίσεις από διάφορους φορείς, που απαιτούνται για 

την εκτέλεση έργων μετά από αίτημα του αντίστοιχου τμήματος, εκτός από αυτά που άπτονται 

ηλεκτρομηχανολογικών θεμάτων. 

λβ) Σχεδιάζει και υλοποιεί (ή αναθέτει και επιβλέπει) τη  δημιουργία, εισαγωγή και 

επικαιροποίηση, συντήρησης και διασφάλισης γεωγραφικών πληροφοριών και εφαρμογών με 

σκοπό την εναρμόνιση της συνολικής γεωγραφικής υποδομής του Δήμου με τις εθνικές 

απαιτήσεις, που προέρχονται από αντίστοιχες Ευρωπαϊκές οδηγίες και αποτυπώνονται στους 

Νόμους 3882/2010 και 4305/2014 και υλοποιούνται από τις επιτροπές ΚΟΣΕ και ΟΔΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

λγ)  Σχεδιάζει και υλοποιεί (ή αναθέτει και επιβλέπει) τη δημιουργία και συντήρηση  ηλεκτρονικών 

ή/και διαδικτυακών υπηρεσιών μέσω Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών προς τους 

πολίτες. 

λδ) Έχει την ευθύνη δημιουργίας χαρτών και χαρτογραφικών συνθέσεων (γεωδαιτικών και 

θεματικών) για όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, επεξεργασίας και ανάλυσης γεωγραφικών 

δεδομένων και φαινομένων. 

λε)  Παρέχει τεχνική υποστήριξη στις Δ/νσεις και τα τμήματα που χρησιμοποιούν γεωγραφικές 

πληροφορίες και υπηρεσίες μέσω Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και συνεργασία με 

τις αρμόδιες Υπηρεσίες για την εκπόνηση μελετών και τευχών δημοπράτησης προμήθειας του 

κατάλληλου εξοπλισμού και συντήρησης του υφιστάμενου, ώστε να ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις διαχείρισης των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. 

Επίσης αρμοδιότητες του τμήματος είναι: 

λστ) Η εισήγηση του ορισμού του επιβλέποντος μηχανικού για κάθε έργο που έχει δημοπρατηθεί.  

λζ)  H εκτέλεση και επίβλεψη των εργασιών σήμανσης, σηματοδότησης και ηλεκτροφωτισμού του 

οδικού δικτύου του Δήμου, στις περιπτώσεις που απαιτείται εργολαβία. 
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λη)  Η συνδρομή στις διαδικασίες αδειοδότησης των υπαγομένων στην αρμοδιότητα του Δήμου 

αθλητικών εγκαταστάσεων και Παιδικών Σταθμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις 

των σχετικών Νόμων, όπως εκάστοτε ισχύουν.  

λθ)  Η μέριμνα για τον σωστό χειρισμό και την αξιοποίηση των μηχανημάτων και γενικά του 

τεχνικού εξοπλισμού που χρησιμοποιεί η Διεύθυνση. 

μ)  Η τήρηση απογραφικών στοιχείων προόδου και κόστους των έργων που επιβλέπει.  

μα)  Η εξαγωγή περιοδικών στατιστικών στοιχείων και δεικτών από την εκτέλεση των έργων του 

Τμήματος.  

μβ)  Η μέριμνα για τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται (σύνταξη μελέτης κ.λπ.), από το ίδιο 

ή άλλο αρμόδιο τμήμα και η διαβίβασή τους στο αρμόδιο τμήμα για την έγκαιρη υλοποίηση 

προμήθειας – εργασίας, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος. 

μγ) Η μέριμνα για τη δημοσίευση στον τύπο των αποφάσεων κανονιστικού περιεχομένου που 

αποτελούν αντικείμενο των καθ' ύλην αρμοδιοτήτων του Τμήματος. 

μδ) H συνεργασία με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, προκειμένου να επιτυγχάνεται σε κάθε 

περίπτωση το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με το μικρότερο δυνατό κόστος.  

με)  Η άσκηση κάθε άλλης εργασίας που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής 

Υπηρεσίας και έχει σχέση με τις αρμοδιότητες του Τμήματος.  

μστ) Η υλοποίηση κάθε άλλης σχετικής εργασίας για τη διευκόλυνση του έργου της Διεύθυνσης. 

 

Β.   Τμήμα Κτιριακών Υποδομών, Εγκαταστάσεων Συγκοινωνιών & Συγκοινωνιακών Έργων 

1. Το Τμήμα Κτιριακών Υποδομών, Εγκαταστάσεων Συγκοινωνιών & Συγκοινωνιακών Έργων είναι 

υπεύθυνο για τον προγραμματισμό έργων δημοτικών κτηρίων και Εγκαταστάσεων 

(κατασκευή, συντήρηση, επισκευή, διακόσμηση και εξοπλισμός των δημοτικών κτηρίων και 

εγκαταστάσεων), έργων οδοποιίας (κατασκευές νέων έργων οδοποιίας, συντήρηση 

υφιστάμενου οδικού δικτύου, κατασκευές κόμβων και διαβάσεων κ.λπ.), έργων διαμόρφωσης, 

διαρρύθμισης και εξωραϊσμού των κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή Δήμου (πεζόδρομοι, 

πλατείες, παιδικές χαρές, τεχνικά έργα χώρων πρασίνου, αθλητικοί χώροι, ιστορικοί τόποι και 

μνημεία, κοιμητήρια κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένων των μελετών έργων συντήρησης, 

επισκευής, συμπλήρωσης  του εξοπλισμού των παιδικών χαρών και μελετών συντήρησης και 
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βελτίωσης του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου, έργων κατασκευής και ανακατασκευής – 

ανάπλασης οδών και πεζοδρομίων, κοινόχρηστων χώρων, της προμήθειας πινακίδων 

ονοματοθεσίας οδών και πλατειών και αρίθμησης κτιρίων και γενικά των υπαίθριων χώρων 

του Δήμου (πλατείες − άλση − πάρκα υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις − παιδικές χαρές 

κ.λπ.), καθώς και του φωτισμού για την ανάδειξη των δημοτικών κτιρίων και μνημείων της 

περιοχής,  σύμφωνα με το εύρος της δικαιοδοσίας των δήμων. 

 2. Το Τμήμα ασκεί αρμοδιότητες, οι οποίες, κυρίως είναι:  

α) Η συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακού Προγραμματισμού, Πληροφορικής, 

Επικοινωνιών και Αξιοποίησης Εθνικών και Ευρωπαϊκών Πόρων κατά  το σχεδιασμό των 

προγραμμάτων δράσης του Δήμου που αφορούν την υλοποίηση έργων υπαίθριων χώρων. 

β) Η εισήγηση  για τον καθορισμό των προδιαγραφών των στάσεων και των στεγάστρων αναμονής 

επιβατών. 

γ) Η σύνταξη προδιαγραφών και η έκδοση σχετικών αδειών για διαμόρφωση πεζοδρομίων.  

δ) Η εισήγηση της έκδοσης αδειών και η επίβλεψη της  εκτέλεσης έργων από τρίτους (Ο.Κ.Ω. κλπ.) 

επί των δημοτικών οδών, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων και η μέριμνα, σε συνεργασία με 

την Δημοτική Αστυνομία (αν υπάρξει δομή), κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου για την 

τήρηση των όρων της άδειας (μέτρα ασφαλείας, χρονοδιάγραμμα εργασιών, αποκατάστασης 

τομής κλπ.) και γενικότερα, η μέριμνα για τη λήψη μέτρων προστασίας της ζωής και της 

περιουσίας των κατοίκων από δραστηριότητες που εγκυμονούν κινδύνους.  

ε) H μέριμνα για τη συντήρηση, επισκευή, συμπλήρωση του εξοπλισμού, έλεγχο και πιστοποίηση 

των παιδικών χαρών, σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Πρασίνου και 

Διαχείρισης Δημόσιων Χώρων για θέματα πρασίνου των παιδικών χαρών. 

στ) H μελέτη των εργασιών σήμανσης, σηματοδότησης του οδικού δικτύου του Δήμου.  

ζ) Η μέριμνα για την καταχώρηση των ανελκυστήρων όλων των κτιρίων (ιδιωτικά και δημόσια) 

εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου και η άσκηση ελέγχου σε συνεργασία με την οικεία 

Περιφερειακή Ενότητα.  

η) Η ρύθμιση κάθε θέματος, το οποίο αφορά στη χορήγηση των σχετικών με τους ανελκυστήρες 

τεχνικών επαγγελματικών αδειών, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.  
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θ) Η μέριμνα για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων (πρόστιμα- διακοπή λειτουργίας 

ανελκυστήρων) για παραβάσεις του νομοθετικού πλαισίου, σε συνεργασία με την οικεία 

Περιφερειακή Ενότητα, όποτε απαιτείται. 

ι) Η χορήγηση άδειας εγκατάστασης και άδειας λειτουργίας φωτοβόλων, σωλήνων, φωτεινών 

επιγραφών και ηλεκτροκίνητων ανυψωτικών μηχανημάτων, καθώς και ο έλεγχος της 

λειτουργίας αυτών.  

κ) Η χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργία  στεγνοκαθαριστηρίων,  πλυντηρίων ρούχων, 

σιδηρωτηρίων ρούχων και ταπητοκαθαριστηρίων. 

κα) Η χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνιτών επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, 

μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.  

κβ) Η χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών και εμπορευμάτων.  

κγ) Η χορήγηση των σχετικών αδειών για την καταλληλότητα των αυτοκινήτων που μεταφέρουν 

ζώα.  

κδ) Η χορήγηση, ανανέωση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών εκγυμναστών, καθώς και η έκδοση 

αδειών ίδρυσης και λειτουργίας σχολών υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.  

κε) Η έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, 

μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων, καθώς και η 

διενέργεια επιθεωρήσεων και ηλεκτρολογικών ελέγχων.  

κστ) Η χορήγηση εξουσιοδοτήσεων σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων για 

διάθεση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (K.E.K.), καθώς και η παρακολούθηση και o έλεγχος των 

Κέντρων Ελέγχου Καυσαερίων.  

κζ) Η χορήγηση εξουσιοδοτήσεων σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων για 

τοποθέτηση συστημάτων περιορισμού ταχυτήτων.  

κη) Η θεώρηση των Καρτών Επιθεώρησης και Επισκευών των ενοικιαζόμενων οχημάτων. 

κθ) Η εισήγηση, σε συνεργασία με το Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών, Επιχειρηματικής Ανάπτυξης 

και Δημόσιας Υγείας, για τη χωροθέτηση του υπαίθριου εμπορίου.  

λ) Η εισήγηση  για τον καθορισμό του χώρου και των όρων λειτουργίας των Κυριακάτικων Αγορών. 
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λα) Η μελέτη για τον καθορισμό των χώρων και των όρων λειτουργίας των υπαίθριων αγορών και 

των εμποροπανηγύρεων, που διενεργούνται στα όρια του Δήμου, κατά τη σχετική νομοθεσία 

(Ν. 4497/2017/ΦΕΚ 171Α’). 

λβ) Η εισήγηση  σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τη χωροθέτηση των περιπτέρων. 

λγ) Η εισήγηση  για τη λήψη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω εκτέλεσης έργων 

σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ.  

λδ) Η εισήγηση  για τον καθορισμό χώρων για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας 

διαφήμισης καθώς και για τον προσδιορισμό ειδικότερων προδιαγραφών κατασκευής και 

προϋποθέσεων τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων, σύμφωνα με τις τοπικές ιδιαιτερότητες 

στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας.  

λε) Η εισήγηση  για τον καθορισμό των υπόγειων και υπέργειων χώρων στάθμευσης, εκτός οδού 

καθώς και για τον έλεγχο της στάθμευσης των αυτοκινήτων, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία.  

λστ) Η μελέτη για την ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής. 

λζ) Η διενέργεια των μελετών και, σε συνεργασία με το Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών, 

Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Δημόσιας Υγείας, η εισήγηση  για τη θέση των 

τραπεζοκαθισμάτων στους κοινόχρηστους χώρους (πλατείες, πεζόδρομους, κ. ά.). 

λη) Η μέριμνα για την  έγκριση διαδρομών διέλευσης τουριστικών λεωφορείων. 

λθ) Η μέριμνα για την εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών, εισηγείται μονοδρομήσεις, 

πεζοδρομήσεις, δημιουργία κυκλοφοριακών κόμβων και θέσεων στάθμευσης. 

μ) Η μέριμνα για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας,  αδειοδοτεί την προσωρινή κατάληψη 

οδοστρώματος, μεριμνά για την μελέτη και επίβλεψη  εργασιών σήμανσης και διαγράμμισης 

οδών καθώς και τοποθέτησης και συντήρησης προστατευτικών μέσων για την ασφάλεια της 

κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών. 

μα)  Η μέριμνα για την καταγραφή και αποτύπωση της κατάστασης των κτηρίων που εποπτεύει o 

Δήμος και τα Νομικά του Πρόσωπα. 

μβ)  Η μέριμνα για την ευθύνη της παρακολούθησης και της συντήρησης των εν λόγω κτηρίων.  

μγ)   Η τήρηση αρχείου γενομένων επισκευών και συντηρήσεων δημοτικών κτηρίων και σχολείων.  

μδ)  Η παρακολούθηση της προόδου των εργασιών συντήρησης των κτιρίων του Δήμου.  
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με)  Η μέριμνα για τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται (σύνταξη μελέτης κ.λπ.), από το ίδιο 

ή άλλο αρμόδιο τμήμα και η διαβίβασή τους στο αρμόδιο τμήμα για την έγκαιρη υλοποίηση 

προμήθειας – εργασίας, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος. 

μστ) Η μέριμνα για τη δημοσίευση στον τύπο των αποφάσεων κανονιστικού περιεχομένου που 

αποτελούν αντικείμενο των καθ' ύλην αρμοδιοτήτων του Τμήματος. 

μζ) H συνεργασία με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, προκειμένου να επιτυγχάνεται σε κάθε 

περίπτωση το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με το μικρότερο δυνατό κόστος.  

μη)  Η άσκηση κάθε άλλης εργασίας που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής 

Υπηρεσίας και έχει σχέση με τις αρμοδιότητες του Τμήματος.  

μθ)  Η υλοποίηση κάθε άλλης σχετικής εργασίας για τη διευκόλυνση του έργου της Διεύθυνσης. 

 

Γ. Τμήμα Δικτύων Ύδρευσης, Λοιπών Υποδομών και Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων  

1.  Το Τμήμα Δικτύων Ύδρευσης, Λοιπών Υποδομών και Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων 

είναι υπεύθυνο για την επίβλεψη και εκτέλεση με αυτεπιστασία ή με εργολαβία έργων 

συντήρησης εσωτερικών Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων όλων των κατηγοριών 

δημοτικών κτιρίων, των έργων σχολικής στέγης και των έργων συντηρήσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των σιντριβανιών στους κοινοχρήστους χώρους και των εφαρμογών 

ΑΠΕ ή εξοικονόμησης ενέργειας στα δημοτικά κτίρια και τα σχολεία, όταν δεν προβλέπονται 

άλλες οικοδομικές εργασίες. Επιπλέον, το Τμήμα είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση και 

επίβλεψη έργων εξοικονόμησης ενέργειας στα μέσα και στις υποδομές του Δήμου (κτίρια, 

αυτοκίνητα, κ.λπ),  καθώς και για τη συντήρηση και λειτουργία του δικτύου ύδρευσης και των 

λοιπών υποδομών του Δήμου. 

2.  Το Τμήμα ασκεί αρμοδιότητες, οι οποίες, κυρίως είναι:  

α)  Μεριμνά για την επισκευή, την συντήρηση και την καλή λειτουργία των υδραυλικών έργων 

ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων και  όμβριων και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας 

πόσιμου και ακαθάρτου νερού (γεωτρήσεις, δίκτυο ύδρευσης,  υδατοδεξαμενές,  δίκτυο 

αποχέτευσης, βιολογικός καθαρισμός κ.λπ.).  

β)  Τηρεί αρχείο αγωγών αποχέτευσης – εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων και υπολογίζει και 

κοινοποιεί στο Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας, τη δαπάνη κατασκευής– εξωτερικών 

διακλαδώσεων και αγωγών ακαθάρτων. 
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γ)  Προγραμματίζει, σχεδιάζει και εισηγείται στα αρμόδια όργανα του δήμου για την κατασκευή 

έργων επέκτασης ή ανανέωσης των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου, των 

αντίστοιχων εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού και επεξεργασίας λυμάτων.  

δ)  Μεριμνά για την άρτια λειτουργία, την προληπτική συντήρηση, και την αποκατάσταση των 

φθορών και την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν τα προληπτικά μέτρα πυρόσβεσης 

των δημοτικών κτιρίων, των σχολικών κτιρίων και των υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων. 

Έχει την ευθύνη και τον έλεγχο της ενεργητικής και παθητικής πυρασφάλειας των κτηρίων που 

εποπτεύει. 

ε)  Εκπονεί αυτοτελείς μελέτες συντηρήσεων Η/Μ εγκαταστάσεων των δημοτικών κτιρίων και 

επιβλέπει τις αντίστοιχες εργασίες, που αφορούν ενδεικτικά: τα δίκτυα ισχυρών ρευμάτων, τα 

δίκτυα ασθενών ρευμάτων (τηλεφωνικές εγκαταστάσεις, συναγερμοί, πυρανίχνευση), τα 

δίκτυα ενεργητικής πυροπροστασίας (δίκτυα κατάσβεσης, φορητές συσκευές), τα δίκτυα 

θέρμανσης − κλιματισμού, υδραυλικά – αποχέτευση − όμβρια, ανελκυστήρες, υποσταθμούς − 

ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας κ.α. 

στ)  Υλοποιεί τις ενέργειες που περιγράφονται στον κανονισμό ύδρευσης - αποχέτευσης που έχει 

εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.  

ζ)  Μεριμνά για τη συντήρηση, λειτουργία, βελτίωση και επισκευή των δικτύων ύδρευσης, 

άρδευσης και αποχέτευσης.  

η)  Μεριμνά για την μελέτη και επίβλεψη έργων ανύψωσης φρεατίων μετά από έργα 

οδοστρωσίας. 

θ)  Μεριμνά για τη συντήρηση, λειτουργία, βελτίωση και επισκευή των συστημάτων 

επεξεργασίας πόσιμου νερού.  

ι)  Μεριμνά για τη συντήρηση, λειτουργία, βελτίωση και επισκευή των βιολογικών καθαρισμών, 

των γεωτρήσεων και των αντλιοστασίων.  

ια) Μεριμνά για τη συντήρηση, επισκευή και καλή λειτουργία των δικτύων άρδευσης, των 

αντλιοστασίων δεξαμενών και λοιπών εγκαταστάσεων.  

ιβ)  Μεριμνά για την άμεση επισκευή βλαβών στα δίκτυα.  

ιγ)  Παρακολουθεί την εφαρμογή των σχετικών με την άρδευση κανονιστικών διατάξεων του 

Δημοτικού Συμβουλίου.  
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ιδ)  Μεριμνά για τον συνεχή έλεγχο λειτουργίας των συστημάτων άρδευσης, παρακολουθεί και 

ελέγχει τυχόν λαθροϋδροληψίες.  

ιε)  Μεριμνά για τη συντήρηση και τον καθαρισμό των δεξαμενών, των φρεατίων αποχέτευσης και 

όμβριων υδάτων.  

ιστ)  Διενεργεί σε συνεργασία με ιδιώτες ή Πανεπιστήμια τους απαραίτητους ελέγχους 

(μικροβιολογικούς, χημικούς κ.λπ.) των θαλασσίων υδάτων και των παράλιων (πλαζ) 

κολύμβησης.  

ιζ)  Μεριμνά για την μελέτη και επίβλεψη έργων και υπηρεσιών κατασκευής και συντήρησης 

δικτύου όμβριων. 

ιη)  Ελέγχει την πληρότητα φακέλου για την αδειοδότηση έργων αξιοποίησης υδάτινων πόρων 

(π.χ. γεωτρήσεις).  

ιθ)  Διενεργεί σε συνεργασία με ιδιώτες ή Πανεπιστήμια τους απαραίτητους ελέγχους για τη 

καταλληλότητα του πόσιμου νερού.  

κ)  Προγραμματίζει, εισηγείται και μεριμνά για διάφορες μικροεπισκευές και την αντικατάσταση 

φθαρμένων δικτύων.  

κα)  Διενεργεί σε συνεργασία με ιδιώτες ή Πανεπιστήμια τους απαραίτητους ελέγχους των 

λυμάτων των βιολογικών καθαρισμών.  

κβ)  Παρακολουθεί και ελέγχει τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις σχετικά με την θέρμανση 

των Δημοτικών κτιρίων, καθώς και την κατανάλωση του πετρελαίου θέρμανσης σε αυτά και 

προτείνει λύσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας. 

κγ)  Μεριμνά για την εκτέλεση εργασιών συνήθων συντηρήσεων μικρής κλίμακας. 

κδ)  Μεριμνά για τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται (σύνταξη μελέτης κ.λπ.), από το ίδιο 

ή άλλο αρμόδιο τμήμα και για τη διαβίβασή τους στο αρμόδιο τμήμα για την έγκαιρη 

υλοποίηση προμήθειας – εργασίας, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος.  

κε) Μεριμνά για τη δημοσίευση στον Τύπο των αποφάσεων κανονιστικού περιεχομένου που 

αποτελούν αντικείμενο των καθ' ύλην αρμοδιοτήτων του.  

κστ)  Συνεργάζεται  με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, προκειμένου να επιτυγχάνεται σε κάθε 

περίπτωση το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με το μικρότερο δυνατό κόστος.  
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κζ)  Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής 

Υπηρεσίας και έχει σχέση με τις αρμοδιότητες του Τμήματος.  

κη)  Υλοποιεί κάθε άλλη σχετική εργασία για τη διευκόλυνση του έργου της Διεύθυνσης. 

3.   Στο Τμήμα συστήνεται Γραφείο Ενεργειακής Διαχείρισης, το οποίο ευθύνεται για την 

προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας στις κινητές και ακίνητες εγκαταστάσεις του Δήμου 

(κτίρια, αυτοκίνητα, κλπ.) και την προώθηση των ήπιων μορφών ενέργειας, καθώς:  

α)  Μεριμνά για τη μελέτη και σταδιακή εφαρμογή συστήματος ενεργειακής διαχείρισης, 

σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της Πολιτείας, ώστε να επιτυγχάνεται συστηματική 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 δημοσίων κοινοχρήστων χώρων 

που θεσπίζονται από την Πολιτεία.  

δ)  Μεριμνά για την αξιοποίηση των ήπιων μορφών ενέργειας και τη χρησιμοποίηση, κατά το 

δυνατόν, καθαρών οχημάτων από τον Δήμο.  

ε)  Συνεργάζεται με το Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών της Διεύθυνσης Οικονομικής 

Διαχείρισης και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης για την εφαρμογή μέτρων βελτίωσης και των 

ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης για τις προμήθειες του Δήμου, σύμφωνα με τις 

σχετικές ρυθμίσεις της Πολιτείας. 

 

Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  

1.  Το Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης υπάγεται απευθείας στον Προϊστάμενο της 

Διεύθυνσης και συνεργάζεται με τη Διεύθυνση για  θέματα αρμοδιότητάς της.  

2.  Το Γραφείο είναι υπεύθυνο για την γραμματειακή υποστήριξη των Τμημάτων της Διεύθυνσης, 

όπως για τη διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού, 

πρωτόκολλο, για την τήρηση του αρχείου της Διεύθυνσης σχετικά με τα αντικείμενα των 

τμημάτων, κ.λπ. 
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4. Διεύθυνση Κυκλικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος 

 

1.  Η Διεύθυνση Κυκλικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος είναι αρμόδια για την εξασφάλιση της 

αποκομιδής και της μεταφοράς των απορριμμάτων, της διαχείρισης των ανακυκλώσιμων υλικών, 

της καθαριότητος των κοινοχρήστων  χώρων  και της συντήρησης των οχημάτων του Δήμου.  Επίσης 

έχει την ευθύνη για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας στην περιοχή του Δήμου. 

2. Η Διεύθυνση συνεργάζεται με το Αυτοτελές Τμήμα Επικοινωνίας και Διοικητικής Βοήθειας στο 

σχεδιασμό την επεξεργασία, την υλοποίηση και την αξιολόγηση έργων και δράσεων στο πεδίο 

θεματικού της.  

3. Η Διεύθυνση παρέχει κάθε αναγκαία συνδρομή προς το Αυτοτελές Τμήμα Νομικής 

Υποστήριξης  για την εξυπηρέτηση νομικών ζητημάτων που αφορούν στην άσκηση των 

αρμοδιοτήτων της.  

4. Η Διεύθυνση συγκεντρώνει και  καταγράφει τις ανάγκες εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, 

κατάρτισης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού και τις κοινοποιεί στο Τμήμα 

Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών Εργαζομένων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και 

Ανθρωπίνων Πόρων. Παράλληλα, προτείνει την ανάλογη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που 

αποκτάται από αυτές τις δράσεις.  

5. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης καθορίζονται από τις  ισχύουσες διατάξεις Νόμων, 

Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων και κατανέμονται στα υπαγόμενα σε αυτήν 

Τμήματα:  

α) Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, Αποκομιδής και Ανακύκλωσης  

β) Τμήμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Πρασίνου και Διαχείρισης Δημοσίων Χώρων 

γ) Τμήμα Κίνησης και Συντήρησης Οχημάτων και Εξοπλισμού 

6.  Η Διεύθυνση τηρεί πρωτόκολλο μελετών - τεχνικών περιγραφών που εκπονεί κάποιο από τα 

τμήματά της για τις ανάγκες του. 

7.  Η Διεύθυνση μπορεί να εισηγείται, προς τον Δήμαρχο, τη στελέχωση των τμημάτων της με 

γραφεία, καθορίζοντας συγκεκριμένες αρμοδιότητες σε αυτά, ύστερα από εισήγηση των 

τμημάτων της, όπου απαιτείται ανά τη γεωγραφική περιφέρεια του Δήμου. 
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8.  Στη Διεύθυνση λειτουργεί Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης, το οποίο υπάγεται απευθείας 

στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης.  

 

Α. Τμήμα Διαχείρισης  Στερεών Αποβλήτων, Αποκομιδής και Ανακύκλωσης  

1.  Το Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, Αποκομιδής και Ανακύκλωσης είναι υπεύθυνο  για 

τον προγραμματισμό, την μελέτη, την  σχεδίαση και την εναλλακτική διαχείριση των αστικών 

στερεών αποβλήτων και της ανακύκλωσης στα όρια του Δήμου. Επίσης, το Τμήμα Διαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων, Αποκομιδής και Ανακύκλωσης είναι υπεύθυνο  για τον προγραμματισμό, 

την εκτέλεση και την παρακολούθηση των εργασιών αποκομιδής απορριμμάτων Δήμου.   

 

2.  Το Τμήμα  ασκεί αρμοδιότητες, οι οποίες κυρίως είναι:  

α)  Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα, και συγκροτεί τα συνεργεία για τη 

συλλογή των ανακυκλούμενων υλικών και την μεταφορά τους στις μονάδες επεξεργασίας 

τους.  

β)  Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και τη διατήρηση σε καλή κατάσταση των οχημάτων και 

τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούν τα συνεργεία του Τμήματος.  

γ)  Καταγράφει και συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραμμάτων των 

ανακυκλούμενων υλικών. 

δ)  Παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα της ανακύκλωσης και της αξιοποίησης των στερεών 

αποβλήτων (ΑΣΑ) σε διεθνές, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Συνεργάζεται με τους Φορείς 

Διαχείρισης ΑΣΑ, την Περιφέρεια και τα Αδειοδοτημένα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης 

με σκοπό την υλοποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης στο Δήμο Δωρίδος.  

ε)  Μελετά και εισηγείται τους ποσοτικούς στόχους του Δήμου Δωρίδος για την ανακύκλωση και 

ανάκτηση υλικών. 

στ)  Σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα  με σκοπό την αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης  στον 

Δήμο. 

ζ) Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης των ΑΣΑ με διαφορετικά 

ρεύματα συλλογής. Παράλληλα αναζητά τρόπους ασφαλούς συλλογής και διάθεσης τυχόν 
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επικίνδυνων αποβλήτων όπως π.χ. δομικά στοιχεία αμιάντου, απόβλητα εργαστηρίων, 

συνεργείων κ.λπ. 

η)  Μεριμνά για την ανανέωση των συμβάσεων με τα αδειοδοτημένα συστήματα εναλλακτικής 

διαχείρισης στερεών αποβλήτων. 

θ)  Αναζητά διαρκώς και εισηγείται προς τα όργανα του Δήμου βέλτιστες πρακτικές ανακύκλωσης 

αστικών αποβλήτων. 

ι)  Ενημερώνει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους τους πολίτες για την ανακύκλωση και τις ωφέλειες 

που προκύπτουν από αυτές. 

ια)  Πραγματοποιεί σε συνεργασία με τα σχολεία του Δήμου εκπαιδευτικά προγράμματα 

ανακύκλωσης αστικών στερεών αποβλήτων, επισκέψεις στα Κέντρα Διαχείρισης 

Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), δημιουργεί στους σχολικούς χώρους κάδους ανακυκλούμενων 

υλικών (μπαταρίες, συσκευές κλπ.) και γενικότερα προσπαθεί για την ανάπτυξη, μέσω 

διαφόρων δράσεων, οικολογικής συνείδησης στους μαθητές. 

ιβ)  Πραγματοποιεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους συστηματικές παρουσιάσεις στους πολίτες για 

τη διαδικασία της ανακύκλωσης από την αρχή μέχρι το τέλος της αποκομιδής (διαλογή στην 

πηγή, τρόπος συγκέντρωσης ανακυκλούμενων υλικών, τοποθέτηση στο σωστό κάδο, 

γνωστοποίηση για τις ημέρες της αποκομιδής, κ.λπ.)  

ιγ)  Χρησιμοποιεί επικοινωνιακά εργαλεία (διανομή ενημερωτικού υλικού, υπαίθριες 

διαφημιστικές καμπάνιες, ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά μηνύματα, κ.λπ.) προκειμένου να 

πραγματοποιηθούν οι στόχοι επικοινωνίας και ενημέρωσης για την ανακύκλωση και τις 

δράσεις που έχει αναλάβει το τμήμα σε συνεργασία με Αυτοτελές Τμήμα Επικοινωνίας και 

Διοικητικής Βοήθειας. 

ιδ)  Συνεργάζεται με Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και άλλους σχετικούς με την ανακύκλωση φορείς για 

τη διαρκή αναζήτηση εναλλακτικών μεθόδων διαχείρισης ανακυκλούμενων υλικών.  

ιε)  Παρακολουθεί και συμμετέχει σε προγράμματα και πρακτικές που υλοποιούνται και 

υιοθετούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

ιστ)  Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία ημερήσιου όγκου και βάρους των 

αποκομισμένων υλικών. 

ιζ)   Συντάσσει εκθέσεις σχετικές με την ανακύκλωση και τις προοπτικές βελτίωσής της.  
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ιη)  Σε συνεργασία με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου διενεργεί την εκποίηση όλων των άχρηστων 

υλικών του Δήμου. 

ιθ)  Φροντίζει για τη συλλογή και μεταφορά σε προκαθορισμένο χώρο των εγκαταλειμμένων 

άχρηστων αυτοκινήτων και μοτοσικλετών και πάσης φύσεως οχημάτων από τους δρόμους της 

πόλεως σε συνεργασία με την Δημοτική Αστυνομία (αν υπάρξει δομή) και μέριμνα για την 

ανακύκλωση αυτών όπως και για τα  παλιά ελαστικά αυτοκινήτων, ηλεκτρικές και 

ηλεκτρονικές συσκευές κ.λπ. 

κ)   Συνεργάζεται με τα υπάρχοντα εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης και η 

εισήγηση στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) της δημιουργία νέων συστημάτων.  

κα)  Επιβλέπει και εποπτεύει την τήρηση των εργολαβικών υποχρεώσεων που απορρέουν από 

συμβάσεις του Δήμου που αφορούν την Ανακύκλωση. 

Επίσης στις αρμοδιότητες του τμήματος υπάγονται: 

κβ)  Η διαμόρφωση των αναλυτικών περιοδικών προγραμμάτων, η συγκρότηση των συνεργείων, η 

λειτουργία των απορριμματοφόρων οχημάτων και η διενέργεια, με τα κατάλληλα συνεργεία 

και μέσα, της αποκομιδής των αστικών απορριμμάτων και η μεταφορά τους στους ΧΥΤΑ  ή στα 

εργοστάσια και χώρους επεξεργασίας τους.  Ειδικότερα:  

❖ Μελετά την οργάνωση και  λειτουργία συλλογής  και μεταφοράς  και  μεριμνά για την 

έκδοση της προβλεπόμενης άδειας συλλογής και μεταφοράς.  

❖ Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται τη βελτίωση των συστημάτων και μέσων που είναι 

κατάλληλα για την διασφάλιση της αποκομιδής και μεταφοράς των απορριμμάτων.  

❖ Μελετά και εισηγείται τις τεχνικές προδιαγραφές και τις αναγκαίες ποσότητες των κάθε 

είδους τεχνικών  μέσων και υλικών που απαιτούνται, για την αποτελεσματική και 

αποδοτική εκτέλεση των παραπάνω λειτουργιών (οχήματα, τεχνικά μέσα, κάδοι, 

εξοπλισμός συνεργείων καθαριότητας κ.λπ).  

❖ Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των δρομολογίων 

αποκομιδής απορριμμάτων, διαμορφώνοντας τους σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας.  

❖ Διαμορφώνει  τα κατάλληλα προγράμματα για τη διενέργεια των εργασιών συλλογής και 

μεταφοράς απορριμμάτων (αποκομιδή απορριμμάτων και, ογκωδών αντικειμένων, κλπ).  

❖ Προσδιορίζει τα σημεία και μεριμνά για την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων και 

ανακύκλωσης και όπου κρίνεται αναγκαίο κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων.  
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❖ Παρακολουθεί την κανονική εφαρμογή των προγραμμάτων διενέργειας των εργασιών 

συλλογής και μεταφοράς απορριμμάτων και εποπτεύει την ποιότητα των αποτελεσμάτων 

των σχετικών εργασιών.  

❖ Παρακολουθεί τη διαθεσιμότητα των τεχνικών μέσων που απαιτούνται για τη διενέργεια 

των εργασιών και συνεργάζεται με το Τμήμα Κίνησης και Συντήρησης  Οχημάτων και 

Εξοπλισμού για την καλύτερη  αξιοποίηση των τεχνικών  μέσων που διαθέτει o Δήμος. 

❖  Μεριμνά για το  σωστό χειρισμό και τη διατήρηση σε καλή κατάσταση των τεχνικών 

μέσων που χρησιμοποιούν τα συνεργεία καθαριότητας του Τμήματος.  

❖ Μεριμνά για τη περισυλλογή και αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων κοινοχρήστων και 

ιδιωτικών χώρων που απαιτούν τη χρήση μηχανημάτων ή οχημάτων μεταφοράς 

αντικειμένων.  

κγ)  H μέριμνα για το σωστό χειρισμό και τη διατήρηση σε καλή κατάσταση των οχημάτων και 

μέσων που χρησιμοποιούν τα συνεργεία του Τμήματος για την αποκομιδή απορριμμάτων, η 

αναφορά κάθε ζημιάς ή βλάβης που διαπιστώνει στα  οχήματα και η καθημερινή καταγραφή 

και συγκέντρωση πιθανών προβλημάτων στη λειτουργία των  οχημάτων του Τμήματος. 

κδ)  Η καταγραφή και συγκέντρωση σε ημερήσια βάση, των στοιχείων  για την εκτέλεση των 

προγραμμάτων αποκομιδής των απορριμμάτων και των ογκωδών αντικειμένων.  

κε)  Η μέριμνα για το πλύσιμο και τη διατήρηση σε καλή κατάσταση των κάδων και των 

απορριμματοδοχείων συγκέντρωσης των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών.  

κστ)  H μέριμνα για  τη διενέργεια εμβολιασμών των εργατών καθαριότητας και τη διασφάλιση της 

τήρησης των κανόνων υγιεινής και  ασφάλειας της εργασίας.  

κζ)  H μέριμνα για τη στελέχωση ειδικών συνεργείων με προσωπικό της υπηρεσίας (ή και σε 

συνεργασία με  άλλες υπηρεσίες του Δήμου ή άλλων φορέων) για αντιμετώπιση θεμάτων που 

απαιτούν άμεση επέμβαση  για λόγους άρσης επικινδυνότητας, υγείας κλπ.  

κη)  Ο σχεδιασμός για την ολοκληρωμένη διαχείριση του συνόλου των δημοτικών αποβλήτων, με 

βάση την ιεράρχηση διαχείρισης αποβλήτων που ισχύει στην εθνική ευρωπαϊκή νομοθεσία και 

σε συμφωνία με τον Εθνικό και Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων.  

κθ)  Η μέριμνα για την καταχώρηση στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθ. 42 του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/τ. Α/13-2-2Ο12), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει.  
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 λ)  Η συνεργασία με τον φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδος και η 

παρακολούθηση της ομαλής λειτουργίας των χώρων τελικής διάθεσης απορριμμάτων.  

λα)  H μέριμνα για  τη διατήρηση σε καλή κατάσταση όλου του εξοπλισμού καθαριότητας και των 

κτηριακών εγκαταστάσεων του Τμήματος. 

λβ)  H μέριμνα για τις απαραίτητες ενέργειες που  απαιτούνται (σύνταξη μελέτης κ.λπ.), το ίδια ή 

άλλο αρμόδιο τμήμα και η διαβίβασή τους στο τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών για την 

έγκαιρη υλοποίηση προμήθειας — εργασίας, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος.  

λγ)  H μέριμνα για τη δημοσίευση στον Τύπο των αποφάσεων κανονιστικού περιεχομένου που 

αποτελούν αντικείμενο των καθ' ύλην  αρμοδιοτήτων του.  

λδ)  Η συνεργασία με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, προκειμένου να επιτυγχάνεται σε κάθε 

περίπτωση το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με το μικρότερο δυνατό κόστος.  

λε)  Η άσκηση κάθε άλλης εργασίας που  δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό 

Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τις αρμοδιότητες του Τμήματος.  

λστ) Η υλοποίηση κάθε άλλης σχετικής εργασίας για τη διευκόλυνση του έργου της Διεύθυνσης.  

 

 

Β. Τμήμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Πρασίνου και Διαχείρισης Δημοσίων Χώρων 

1.  Το Τμήμα Περιβαλλοντικού  Σχεδιασμού, Πρασίνου και Διαχείρισης Δημοσίων Χώρων είναι 

αρμόδιο για τη συντήρηση, επαύξηση και προστασία του αστικού και περαστικού πρασίνου, 

τη συγκρότηση, οργάνωση, συντονισμό και γενικά διοίκηση των συνεργείων του Δήμου για 

την κατασκευή, συντήρηση υποδομών του Δήμου, μικρής κλίμακας έργων που αφορούν 

κοινόχρηστους χώρους, υδραυλικά έργα, έργα οδοποιίας και σήμανσης οδών και εργασιών 

συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και ανάλωσης υλικών του Δήμου Δωρίδος. 

2.  Στο Τμήμα υπάγονται, κυρίως, οι παρακάτω αρμοδιότητες: 

α)  Παρακολουθεί πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν διάφοροι φορείς στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό για θέματα πρασίνου.  

β)  Παρέχει τεχνογνωσία στη Δημοτική Αρχή για την αντιμετώπιση των θεμάτων πρασίνου.  
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γ)  Μεριμνά για τη συμμετοχή του Δήμου στο δίκτυο ανταλλαγής πληροφοριών και τεχνογνωσίας 

με άλλους Δήμους σε θέματα πρασίνου. 

δ)  Παρακολουθεί την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με το πράσινο.  

ε)  Σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σε 

θέματα που σχετίζονται με το πράσινο.  

στ)  Αναλαμβάνει το σχεδιασμό φύτευσης και διαμόρφωσης ανοιχτών χώρων πρασίνου, καθώς και 

την ανάλυση έργων σε σχέση με το πράσινο.  

ζ)  Καταρτίζει και εφαρμόζει λεπτομερή προγράμματα φυτεύσεων, συντήρησης, ποτίσματος και 

φυτοπροστασίας των χώρων πρασίνου του Δήμου.  

η)  Μεριμνά για την ανάπτυξη και τη διάδοση του πρασίνου στις πόλεις καθώς και για τη 

συντήρηση, τον εξωραϊσμό και την επαύξηση των δημοτικών κήπων, χώρων πρασίνου 

δημοτικών σχολείων, αλσών, παρτεριών και δεντροστοιχιών. 

 θ)  Μεριμνά για την ασφαλή και αποτελεσματική ένταξη του πρασίνου στους ανοιχτούς χώρους 

του Δήμου με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής μέσα στον αστικό χώρο. 

 ι)  Υλοποιεί προγράμματα και πρωτοβουλίες του Δήμου για την αειφόρο περιβαλλοντική και 

αστική ανάπτυξη της πόλης. 

ια)  Μεριμνά για τον έγκαιρο εφοδιασμό του Δήμου με τους απαραίτητους σπόρους, φυτά, 

θάμνους, δένδρα και κάθε είδους φυτοτεχνικό υλικό καθώς και εργαλεία − μηχανήματα − 

ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται για συντήρηση, εμπλουτισμό και διάδοση του πρασίνου 

στον Δήμο.  

ιβ)  Μεριμνά για τη σωστή λειτουργία των συνεργείων κήπων και δεντροστοιχίων του Δήμου.  

ιγ)  Ενεργεί τα φυτέματα και τη σπορά σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου. 

ιδ)  Καλλιεργεί και φροντίζει τα φυτά και τα δενδρύλλια φυτωρίων του Δήμου.  

ιε)  Συντηρεί και αναπτύσσει το πράσινο στους κήπους των Δημοτικών κτιρίων, σχολείων και 

κοινόχρηστων χώρων.  

ιστ)  Εξετάζει τα αιτήματα κοπής δένδρων, σύμφωνα με τη Νομοθεσία.   

ιζ)  Φροντίζει για την προστασία των δένδρων και των φυτών από εχθρούς και ασθένειες.  

ιη)  Ενημερώνεται για τις νέες μεθόδους καλλιεργειών και φυτοπροστασίας. 
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ιθ)  Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των έργων και εργασιών που σχεδιάζει.  

κ)  Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα σύμφωνα με τους γεωπονικούς κανόνες 

και τα καθοδηγεί στα συνεργεία.  

κα)  Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο της συντήρησης πρασίνου και 

κηποτεχνίας. 

κβ)  Μεριμνά για το σωστό χειρισμό και τη διατήρηση σε καλή κατάσταση των τεχνικών μέσων που 

χρησιμοποιούν τα συνεργεία του Τμήματος.  

κγ)  Καταγράφει καθημερινά και συγκεντρώνει στοιχεία για την εκτέλεση όλων των εργασιών των 

συνεργείων πρασίνου.  

κδ)  Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις αναγκαίες ποσότητες 

των κάθε είδους τεχνικών μέσων και υλικών που απαιτούνται για την αποτελεσματική και 

αποδοτική εκτέλεση των λειτουργιών της συντήρησης των χώρων πρασίνου του Δήμου.  

κε)  Μεριμνά για την ίδρυση και την αποδοτική λειτουργία φυτωρίου του Δήμου και των χώρων 

αποθήκευσης εργαλείων, λιπασμάτων και λοιπών υλικών. 

κστ)  Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης 

πρασίνου και διαμορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας. 

κζ)  Διαμορφώνει τα κατάλληλα προγράμματα για τη διενέργεια των εργασιών συντήρησης του 

χώρου πρασίνου ( φυτεύσεις, λίπανση, πότισμα, κλάδεμα κ.λπ.). 

κη) Παρακολουθεί την κανονική εφαρμογή των προγραμμάτων διενέργειας των εργασιών 

συντήρησης πρασίνου και εποπτεύει την ποιότητα των αποτελεσμάτων των σχετικών 

εργασιών.  

κθ)  Καταρτίζει και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού 

συντήρησης του πρασίνου του Δήμου. 

 λ)  Προωθεί και διαδίδει βιολογικές μεθόδους συντήρησης πρασίνου για να εξασφαλίζει την 

προστασία του περιβάλλοντος.  

λα)  Τηρεί αρχείο των γενομένων συντηρήσεων έργων και εργασιών του τμήματος. 

λβ)  Τηρεί τα υπό του νόμου προβλεπόμενα βιβλία κατά λόγο αρμοδιότητας. 
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λγ)  Υποδέχεται και εποπτεύει μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές στο πλαίσιο της υλοποίησης της 

πρακτικής τους άσκησης ακολουθώντας τα προβλεπόμενα από το συμβατικό πλαίσιο των δύο 

μερών (εκπαιδευτικός φορέας, Δήμος). Στο πλαίσιο αυτό, εκπαιδεύει σε σχέση με τη 

συγκεκριμένη ειδικότητα και αναδεικνύει τις καλές πρακτικές και τις καινοτομικές εφαρμογές 

που έχουν παραχθεί από τις δημοτικές υπηρεσίες. 

λδ)  Διευκολύνει και μεταφέρει τεχνογνωσία και καλές πρακτικές που διαθέτει σε φιλοξενούμενα 

στελέχη και υπαλλήλους ΟΤΑ από την Ελλάδα και το εξωτερικό στο πλαίσιο υλοποίησης 

διμερών και πολυμερών συμφωνιών, μνημονίων συνεργασίας και κοινοτικών προγραμμάτων.  

λε) Συγκεντρώνει και καταγράφει τις ανάγκες εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, κατάρτισης, 

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού και τις κοινοποιεί στο Τμήμα 

Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών εργαζομένων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και 

Ανθρώπινων  Πόρων. Παράλληλα προτείνει την ανάλογη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που 

αποκτάται από τις δράσεις αυτές. 

Επίσης το τμήμα ασκεί αρμοδιότητες, οι οποίες, κυρίως είναι: 

λστ) Ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός,  η εισήγηση και μέριμνα για την εφαρμογή δράσεων και 

μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση του Περιβάλλοντος (αστικού και περιαστικού) στην 

περιοχή του Δήμου.  

λζ)  Η συνεργασία με το τμήμα Μελετών και Τεχνικών Έργων, για  την εκπόνηση μελετών, την 

κατασκευή έργων, τα οποία πρέπει να συνάδει με την πολιτική του Δήμου για το περιβάλλον.  

λη)  Η συνεργασία με το Τμήμα Δικτύων Ύδρευσης, Λοιπών Υποδομών και Ηλεκτρομηχανολογικών 

Εγκαταστάσεων για την εφαρμογή βιώσιμων πολιτικών ανάπτυξης και διαχείρισης των 

υδάτινων πόρων, μέσω παρεμβάσεων διαχείρισης, τόσο της προσφοράς, όσο και της ζήτησης 

του νερού, (μέτρα εξοικονόμησης και επαναχρησιμοποίησης του νερού, έλεγχος ποιότητας, 

κ.λπ.), και η μέριμνα για την καταπολέμηση της ρύπανσης των υδάτων (επιφανειακών και 

υπόγειων) στην περιοχή του Δήμου, σε συνεργασία και με τις αρμόδιες υπηρεσίες.  

λθ)  Η μέριμνα για τη μείωση των εκπομπών ρύπων στην ατμόσφαιρα και για την εφαρμογή 

πολιτικών για πράσινες μεταφορές. 

μ)  Ο έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων για την περιβαλλοντική προστασία, σε συνεργασία 

με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και κάθε αρμόδια δημόσια αρχή, σύμφωνα με 

δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο.  Τα θέματα αυτά αφορούν κυρίως:  
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• Την περιβαλλοντική αποκατάσταση και διαμόρφωση χώρων πρασίνου.  

• Τη λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία  των Κοινοχρήστων 

χώρων από εκδήλωση πυρκαγιάς. Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά για την τήρηση των 

υποχρεώσεων από τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές, για τον καθαρισμό οικοπέδων 

και ακάλυπτων χώρων τους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, προβαίνει 

υποχρεωτικά στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των χώρων αυτών, και βεβαιώνει σε 

συνεργασία με τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Ανάπτυξης, εις βάρος των 

υπόχρεων, τη σχετική δαπάνη του Δήμου. 

μα) H μελέτη, σχεδίαση και εισήγηση της βελτίωσης συστημάτων και μέσων που είναι κατάλληλα 

για τη διασφάλιση της ικανοποιητικής συντήρησης των χώρων πρασίνου του Δήμου, με στόχο 

τη διατήρηση του Ισοζυγίου Πρασίνου όπως αυτό έχει θεσπιστεί.  

μβ) Η μελέτη και εισήγηση των τεχνικών προδιαγραφών και των αναγκαίων ποσοτήτων των κάθε 

είδους τεχνικών μέσων και υλικών που απαιτούνται για την αποτελεσματική και αποδοτική 

συντήρηση των χώρων πρασίνου του Δήμου (τεχνικά μέσα, εργαλεία, λιπάσματα, υλικά κλπ).  

μγ) Ο έλεγχος της κατάστασης για την ομαλή λειτουργία των παιδικών χαρών σε συνεργασία με το 

τμήμα Κτιριακών Υποδομών, Εγκαταστάσεων Συγκοινωνιών & Συγκοινωνιακών Έργων.  

μδ) Η μέριμνα για τη συμμετοχή του Δήμου σε δίκτυα ανταλλαγής πληροφοριών και τεχνογνωσίας 

με άλλους  Δήμους για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών θεμάτων, σε θέματα πρασίνου, 

καθώς και για την ανταλλαγή καλών πρακτικών σε θέματα σχετικών με την ποιότητα ζωής και 

την αστική αναβάθμιση.  

με) Η συνεργασία με το τμήμα Μελετών και Τεχνικών Έργων, για την επίβλεψη και 

παρακολούθηση των διαδικασιών σύνταξης γεωλογικών και περιβαλλοντικών μελετών. 

μστ) Η μέριμνα για την ορθή λειτουργία και συντήρηση των δημοτικών γεωτρήσεων καθώς και την 

καταγραφή των ιδιωτικών γεωτρήσεων, σε συνεργασία με το Τμήμα Δικτύων Ύδρευσης 

Λοιπών Υποδομών και Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων. 

μζ)  Η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, (Περιφέρεια, κ.λπ.), για τη σωστή εξυπηρέτηση των 

πολιτών σε θέματα που αφορούν τις γεωτρήσεις.  

μη) H συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς (Περιφέρεια και Υπουργείο Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας) για την παρακολούθηση των τιμών των ατμοσφαιρικών ρύπων και η παροχή 

ενημέρωσης, αρμοδίως, εφόσον ζητηθεί .  
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μθ)  Η ευθύνη της περιβαλλοντικής ενημέρωσης των πολιτών σε συνεργασία με το Αυτοτελές 

τμήμα εσωτερικού ελέγχου, διαφάνειας και προστασίας δεδομένων στο πλαίσιο της 

εφαρμογής του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.  

ν)  Η μέριμνα για τη λήψη μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση της αισθητικής της πόλεως 

και των συνοικιών της. 

να) Η μέριμνα για την ανάπτυξη, συντήρηση του αστικού και περιαστικού πρασίνου (άλση και 

δεντροστοιχίες του Δήμου, το πράσινο των πάρκων, των πλατειών, των αύλειων χώρων των 

σχολείων, των παιδικών σταθμών, των παιδικών χαρών, κλπ και γενικά των δημοτικών κτιρίων 

και εγκαταστάσεων και κυρίως:  

• Η μέριμνα για τη συντήρηση και ανάπτυξη πρασίνου στους χώρους δημοτικών κτηρίων και 

λοιπών Υποδομών του Δήμου, όπως το Δημαρχιακό Μέγαρο, οι παιδικές χαρές, κ.λπ..  

• Η μέριμνα για τον καλλωπισμό και την καθαριότητα των περιφραγμένων χώρων, όλων των 

Δημοτικών κτιρίων.  

• H μέριμνα για τον καλλωπισμό των εσωτερικών χώρων όλων των Δημοτικών κτιρίων, με τη 

φύτευση σε γλάστρες, ζαρντινιέρες κ.λπ. φυτών εσωτερικού χώρου και η ευθύνη 

συντήρησης των φυτών αυτών. 

• Η επιμέλεια του εορταστικού στολισμού του Δήμου στις εθνικές εορτές, κατά την περίοδο 

των Χριστουγέννων, του Πάσχα και γενικώς όποτε αυτό απαιτείται.  

• Η μέριμνα για την συντήρηση και ανάπτυξη πρασίνου των αθλητικών κέντρων του Δήμου.  

• H μέριμνα για την εγκατάσταση και συντήρηση χλοοτάπητα στους αθλητικούς χώρους του 

Δήμου.  

νβ)  Η εισήγηση για τη φύλαξη των αλσών, των πάρκων, παιδικών χαρών, αθλητικών κέντρων και 

λοιπών υποδομών πρασίνου του Δήμου.  

νγ)  H υλοποίηση προγραμμάτων και πρωτοβουλιών του Δήμου για την αειφόρο περιβαλλοντική 

και αστική ανάπτυξη της πόλης.  

νδ) Η εξέταση των αιτημάτων κοπής δέντρων, σύμφωνα με τη Νομοθεσία. 

Το Τμήμα επίσης οφείλει να:  

νε)  Συνεργάζεται με σχολεία, συλλόγους και τοπικούς φορείς για την υλοποίηση προγραμμάτων 

εθελοντισμού που αφορούν την δενδροφύτευση. 

νστ)  Εισηγείται χώρους για τη δημιουργία κοιμητηρίων.  
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νζ)  Μεριμνά για την καθαριότητα, ευπρέπεια, διακόσμηση και συντήρηση των χώρων των 

κοιμητηρίων, κάθε είδους υποδομών και τεχνικών εγκαταστάσεών τους, καθώς και για τη 

συντήρηση / κατασκευή των τάφων και του πρασίνου των κοιμητηρίων. 

νη)   Είναι υπεύθυνο για την καταγραφή των περιαστικών δασών.  

νθ)  Φροντίζει για τη φύλαξη τους, τον καθαρισμό και την προστασία τους έναντι των πυρκαγιών 

σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και είναι υπεύθυνο για τη 

διαφύλαξη της έκτασής τους και τη δενδροφύτευσή τους σε συνεργασία με τους αρμόδιους 

φορείς της πολιτείας.  

ξ)  H συγκρότηση, οργάνωση, συντονισμός και γενικά διοίκηση των τεχνικών συνεργείων του 

Τμήματος.  

ξα)  Η κατάρτιση και εφαρμογή ετήσιων και βραχυπρόθεσμων λεπτομερών προγραμμάτων δράσης 

των συνεργείων (καθορισμός προτεραιοτήτων των αναγκαίων έργων ή συντηρήσεων, 

χρονοπρογραμματισμός, καθορισμός των αναγκών σε εργατοτεχνικό προσωπικό, τεχνικός 

εξοπλισμός, εργαλεία, κατά ειδικότητες, ποσότητες υλικών είδος κ.λπ.).  

ξβ)  Η συγκρότηση, οργάνωση και διοίκηση συνεργείων αμέσου επέμβασης σε περιπτώσεις 

επειγόντων εργασιών εκτός προγράμματος, σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής 

Προστασίας οργανική μονάδα.  

ξγ)  Η στελέχωση και εξοπλισμός των συνεργείων.  

ξδ)  Η μέριμνα για τη στελέχωση και την εκπαίδευση του προσωπικού των συνεργείων. 

ξε)  Η μέριμνα γα την έγκαιρη προμήθεια των υλικών για τις εργασίες που εκτελεί το κάθε 

συνεργείο.  

ξστ)  O χειρισμός των μηχανημάτων και φροντίδα για τη συντήρηση και την καλύτερη αξιοποίηση 

των μηχανημάτων, των τεχνικών μέσων και εργαλείων που χρησιμοποιούν τα συνεργεία.  

ξζ)  Η εφαρμογή των τεχνικών οδηγιών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών για 

τη συντήρηση, κατασκευή τεχνικών έργων υποδομής.  

ξη)  Η εφαρμογή των τεχνικών οδηγιών για τη χρήση και συντήρηση του εξοπλισμού και 

ενημέρωσή για τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά τη χρήση του εξοπλισμού.  

ξθ)  Η επίβλεψη από διοικητική και τεχνική άποψη των έργων, αρμοδιότητας του Τμήματος, που 

εκτελούν τα συνεργεία με αυτεπιστασία, καθώς και των εργασιών συντήρησης και επισκευής. 
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ο)  Η μέριμνα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, αρμοδιότητας του Τμήματος, για την 

τήρηση των όρων της άδειας (μέτρα ασφαλείας, χρονοδιάγραμμα εργασιών, αποκατάσταση 

τομής κ.λπ.).  

οα)  H μέριμνα για τις περιφράξεις, τις επιστρώσεις δαπέδων και διαδρόμων και το φωτισμό των 

χώρων αυτών, με ίδια μέσα ή σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα.  

οβ) Η συγκέντρωση και καταγραφή στοιχείων απασχόλησης εργατοτεχνικού προσωπικού, 

απασχόλησης μηχανημάτων και ανάλωσης υλικών, καθώς και στοιχείων προόδου των έργων, 

του κόστους και των εργασιών του προγράμματος δράσης των συνεργείων.  

ογ)  Η μέριμνα για τις επισκευές και τις μικροεπεμβάσεις που αφορούν κουφώματα, υδραυλικές 

εγκαταστάσεις (ύδρευσης - αποχέτευσης), σιδηροκατασκευές (κιγκλιδώματα, μεταλλικές 

θύρες, κ.λπ.), χρωματισμούς πάσης φύσεως, οικοδομικές εργασίες, μερεμέτια, κ.λπ., 

υδραυλικά δίκτυα χώρων πρασίνου, τοποθέτηση και αποξήλωση μεταλλικών στοιχείων 

(κολωνάκια), τοποθέτηση και αποκατάσταση σημάτων του Κ.Ο.Κ., φθορές (λακκούβες) 

οδοστρωμάτων, αποκατάσταση πλακών πεζοδρομίων - πεζοδρόμων κ.λπ.. 

οδ)  Η εισήγηση για την προμήθεια και να μεριμνά για την έγκαιρη παραλαβή, αποθήκευση και 

κατανομή, υλικών και εργαλείων.  

οε)  Η φροντίδα για την οργάνωση αποθήκης, σε συνεργασία με το Τμήμα Προμηθειών και 

Αποθηκών, ώστε να υπάρχει άμεση κάλυψη των αναγκών των συνεργείων για την ορθολογική 

ενσωμάτωση των υλικών επί τόπου, ώστε να επιτυγχάνεται έγκαιρα και έντεχνα το μέγιστο 

αποτέλεσμα. 

οστ) Η μέριμνα για τις απαραίτητες ενέργειες που (σύνταξη μελέτης κ.λπ.), από το ίδιο ή αρμόδιο 

τμήμα και η διαβίβασή τους στο αρμόδιο τμήμα για την έγκαιρη υλοποίηση προμήθειας — 

εργασίας, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος. 

οζ)  H μέριμνα για τη δημοσίευση στον τύπο των αποφάσεων κανονιστικού  περιεχομένου που 

αποτελούν αντικείμενο των καθ' ύλην αρμοδιοτήτων του.   

οη)  H συνεργασία με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, προκειμένου να επιτυγχάνεται κάθε καλύτερο 

δυνατό αποτέλεσμα με το μικρότερο δυνατό κόστος. 

οθ) H άσκηση κάθε άλλης εργασίας που δεν περιλαμβάνεται στον Οργανισμό Εσωτερικής 

Υπηρεσίας και έχει σχέση με τις αρμοδιότητες του Τμήματος.  

π)  H υλοποίηση κάθε άλλης σχετικής εργασίας για τη διευκόλυνση του έργου της Διεύθυνσης.  
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Γ.  Τμήμα Κίνησης και Συντήρησης Οχημάτων και Εξοπλισμού  

1.  Το Τμήμα Κίνησης και Συντήρησης Οχημάτων και Εξοπλισμού είναι υπεύθυνο για την 

διαχείριση και την συντήρηση των οχημάτων, τον προγραμματισμό της κίνησης των οχημάτων 

του Δήμου, την επισκευή τους, καθώς και τη  συντήρηση του σχετικού εξοπλισμού 

καθαριότητας που διαθέτει ο Δήμος.  

2.  Το Τμήμα ασκεί αρμοδιότητες, οι οποίες, κυρίως είναι: 

α)  H διαχείριση του στόλου των οχημάτων του Δήμου (απορριμματοφόρα, αυτοκινούμενα 

μηχανήματα, φορτηγά και επιβατηγά οχήματα), μεριμνώντας για τη στελέχωση, την ασφάλιση 

και τον εφοδιασμό τους, με όλα τα απαραίτητα για την κίνησή τους έγγραφα και η χρέωση των 

οχημάτων στις διάφορες Διευθύνσεις. 

β)  Η πρόταση αγοράς ή διάθεσης αυτοκινήτων, η θέση ή μη σε κυκλοφορία και η έγκριση θέσης 

σε κυκλοφορία αυτοκινήτων.  

γ)  H παρακολούθηση και εποπτεία της κίνησης των οχημάτων του Δήμου, η παρακολούθηση της 

κατανάλωσης καυσίμων.  

δ)  Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προγραμμάτων προληπτικής συντήρησης των κάθε είδους 

οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου.  

ε)  Η μέριμνα για την περιοδική επιθεώρηση, o τεχνικός έλεγχος των κάθε είδους οχημάτων και 

κινητών μηχανημάτων του Δήμου και η ενημέρωση των σχετικών μητρώων.  

στ)  H μέριμνα για την αποκατάσταση κάθε είδους βλάβης και για την επισκευή των οχημάτων και 

κινητών μηχανημάτων του Δήμου.  

ζ)  H καθημερινή συγκέντρωση και καταγραφή των αναφορών για πιθανά προβλήματα στη 

λειτουργία των οχημάτων από όλα τα τμήματα και υπηρεσίες του Δήμου που έχουν χρεωμένα 

οχήματα.  

η)  Η διερεύνηση συνθηκών τυχόν ατυχημάτων και η μέριμνα για την αποκατάσταση βλαβών και 

αποτελεσμάτων ατυχημάτων.  

θ)  H μέριμνα για την επάρκεια και προμήθεια ανταλλακτικών και λοιπών υλικών που είναι 

αναγκαία για τη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των οχημάτων και κινητών 

μηχανημάτων του Δήμου, σε συνεργασία με το Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών. 
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ι)  Η συγκέντρωση, τήρηση και επεξεργασία στοιχείων από την εκτέλεση των λειτουργιών 

συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των οχημάτων του Δήμου και η διαμόρφωση και 

παρακολούθηση σχετικών δεικτών αποδοτικότητας.  

ια)  H εισήγηση για την προμήθεια καυσίμων (πετρελαίου κίνησης, φυσικού αερίου, βενζινών και 

λιπαντικών) που είναι αναγκαία για την κίνηση των πάσης φύσεως αυτοκινήτων και 

μηχανημάτων του Δήμου.  

ιβ)  Η μέριμνα για τη λήψη και εφαρμογή των ενδεδειγμένων μέτρων για τη φύλαξη των 

οχημάτων εκτός από αυτά που είναι χρεωμένα σε άλλες υπηρεσίες-τμήματα στα όποια γίνεται 

υπόδειξη των απαραίτητων μέτρων για την σωστή φύλαξη των οχημάτων.  

ιγ)  Η συντήρηση όλων των υλικών, εργαλείων, εξοπλισμού και μηχανημάτων των συνεργείων του 

τμήματος. 

ιδ)  Η εισήγηση για τη σύναψη των απαραίτητων συμβάσεων με εξωτερικά συνεργεία για την 

συντήρηση και καθαριότητα των οχημάτων και μηχανημάτων αν χρειαστεί.  

ιε)  Η τήρηση ειδικού φακέλου για κάθε όχημα στον οποίο φυλάσσονται τα στοιχεία κτήσης, 

κυκλοφορίας και ασφάλισης αυτών και η μέριμνα για την έγκαιρη ασφάλιση όλων των 

αυτοκινήτων του δήμου. 

ιστ)  Η παρακολούθηση και εποπτεία της κίνησης των οχημάτων του δήμου και η παρακολούθηση 

της κατανάλωσης καυσίμων από αυτά.  

ιζ)  Η συντήρηση με μικροεπισκευές των οχημάτων του Δήμου (από τη στιγμή που υπάρξει δομή 

μικρού συνεργείου). 

ιη)  H μέριμνα για τις απαραίτητες ενέργειες που  απαιτούνται (σύνταξη μελέτης κ.λπ.), το ίδια ή 

άλλο αρμόδιο τμήμα και η διαβίβασή τους στο Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών για την 

έγκαιρη υλοποίηση προμήθειας — εργασίας, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος.  

ιθ)  H μέριμνα για τη δημοσίευση στον Τύπο των αποφάσεων κανονιστικού περιεχομένου που 

αποτελούν αντικείμενο των καθ' ύλην  αρμοδιοτήτων του.  

κ)  Η συνεργασία με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, προκειμένου να επιτυγχάνεται σε κάθε 

περίπτωση το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με το μικρότερο δυνατό κόστος. 

κα)  Η άσκηση κάθε άλλης εργασίας που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής 

Υπηρεσίας και έχει σχέση με τις αρμοδιότητες του Τμήματος.  
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κβ)  Η υλοποίηση κάθε άλλης σχετικής εργασίας για τη διευκόλυνση του έργου της Διεύθυνσης.  

 

Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Διεύθυνσης Κυκλικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος 

1. Το Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης υπάγεται απευθείας στον Προϊστάμενο της 

Διεύθυνσης και συνεργάζεται με τη Διεύθυνση για  θέματα αρμοδιότητάς της.  

2. Το Γραφείο είναι υπεύθυνο για την γραμματειακή υποστήριξη των Τμημάτων της Διεύθυνσης, 

όπως για τη διεκπεραίωση και  αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού, 

πρωτόκολλο, κ.λπ., για την τήρηση του αρχείου της Διεύθυνσης σχετικά με τα αντικείμενα των 

τμημάτων, κ.λπ.  
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1.1.23.3 ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Σχολικές Επιτροπές 

Σκοπός των Σχολικών Επιτροπών  (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια) είναι: 

• Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας, 

θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών 

κ.λπ.. 

• Η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των σχολείων και τον κάθε είδους 

εξοπλισμό τους. 

• Η εισήγηση προς τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των σχολείων με 

έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με 

βιβλία για τις σχολικές βιβλιοθήκες. 

• Η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων. 

• Η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας 

των σχολικών μονάδων. 

Ως Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα λειτουργούν επίσης: 

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δωρίδος (Δη.κ.Ε.Δ.)  

Είναι Κοινωφελής Επιχείρηση η οποία συστάθηκε το 2011 με την 63 Απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε στο 782/09- 05-2011 ΦΕΚ Τεύχος Β (ΦΕΚ 782Β΄-2011.pdf) 

Προήλθε από τη συγχώνευση 2 Δημοτικών Επιχειρήσεων που λειτουργούσαν στους πρώην 

Καποδιστριακούς Δήμους του Ν. Φωκίδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του 

Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α’/07-06-2010). 

Σκοπός της Επιχείρησης είναι η ανάληψη δραστηριοτήτων και παροχή υπηρεσιών στον τομέα 

Κοινωνικής Προστασίας και αλληλεγγύης, όπως: 

•  Η εφαρμογή πολιτικών και η συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη 

και Κοινωνική Φροντίδα βρεφών νηπίων και της τρίτης ηλικίας. 

•  Η εφαρμογή πολιτικού και η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα που στοχεύουν 

στη μέριμνα υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή 

https://www.dorida.gr/C:/Users/User/Desktop/%CE%A6%CE%95%CE%9A%20782%CE%92%CE%84-2011.pdf
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ανάλογων Υπηρεσιών. 

•  Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη 

δημιουργία τοπικών δικτύων Κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικές οργανώσεις και 

ομάδων εθελοντών που θα στοχεύουν στην υποβοήθηση του έργου της Κοινωνικής 

Προστασίας και αλληλεγγύης. 

•   Η δημιουργία Κέντρου αγωγής υγείας, κέντρου συμβουλευτικής στήριξης. 

•  Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού της 

περιοχής. 

•  Η προληπτική Ιατρική. 

•  Η φροντίδα ατόμων με ειδικές ανάγκες. 

•  Η συνεργασία με φορείς που δραστηριοποιούνται στους ίδιους τομείς. 

•  Η διοργάνωση ειδικών σεμιναρίων που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση των ως άνω 

δράσεων. 

•  Η ανάπτυξη και έρευνα των ως άνω δράσεων. 

•  Η ανάπτυξη διαδημοτικών συνεργασιών και δράσεων. 

• Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων χρηματοδότησης μέσων φορέων του 

δημοσίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιωτών. 

• Η οργάνωση και παροχή υπηρεσιών σε παρεμφερείς τομείς και δράσεις που 

προβλέπονται ή δεν απαγορεύονται από το νόμο έστω και αν δεν αναφέρονται στις 

ανωτέρω μνημονευόμενες ενδεικτικά δράσεις και έχει τους σκοπούς και τις 

δραστηριότητες που τα συγχωνευμένα Νομικά Πρόσωπα ασκούσαν, καθώς και 

δραστηριότητες που ανάγονται στους τομείς παιδείας και δια βίου μάθησης, 

πολιτισμού, μέριμνας και φροντίδας της βρεφικής, παιδικής και τρίτης ηλικίας και 

γενικά των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. 

Διοίκηση 

Η Επιχείρηση διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο τα μέλη του οποίου ορίζονται 

μαζί με τους αναπληρωτές του από το Δημοτικό Συμβούλιο. Με την ίδια απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 

Η σύνθεση έχει ως εξής : 

α. Τέσσερα (4) μέλη θα είναι αιρετοί από το Δήμο Δωρίδος (εκ των οποίων ένας τουλάχιστον 

της μειοψηφίας), ένας εκπρόσωπος Κοινωνικού Φορέα της περιοχής του Δήμου 

β. Ένα (1) μέλος θα είναι εκπρόσωπος Κοινωνικού Φορέα της περιοχής του Δήμου και 

γ. Δύο (2) μέλη Δημότες ή κάτοικοι που έχουν σχέση με το αντικείμενο της 
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Επιχείρησης. 

Σε περίπτωση που στο Δ.Σ. επιβάλλεται η συμμετοχή εκπροσώπου των εργαζομένων τότε 

μειώνεται ο αριθμός των δημοτών σε ένα (1) χωρίς άλλες αλλαγές. 

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία της δημοτικής περιόδου 

και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. H συγκρότηση η λειτουργία 

και οι αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης, η οργάνωση, η διαχείριση και εποπτεία της 

Επιχείρησης διέπονται από τις σχετικές με τις Κοινωφελείς Δημοτικές Επιχειρήσεις, διατάξεις 

του Κ.Δ.Κ. άρθρα 254 έως 264 του Ν. 3469/2006 ΦΕΚ 114/Α/2006. 

 

Το ΔημοτικόΛιμενικό Ταμείο Δωρίδος 

 Είναι ένα Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Δωρίδος, το οποίο συστάθηκε το 2016 με το Π.Δ. 110/2016 

που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 193 Α΄ ( ΦΕΚ 193Α΄-2016.pdf) και έχει έδρα τον Οικισμό Αγίου 

Νικολάου της Κοινότητας Καλλιθέας, της Δημοτικής Ενότητας Τολοφώνας 

Διοίκηση 

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δωρίδος διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου 

η σύνθεση έχει ως εξής: 

α.  Ο εκάστοτε Δήμαρχος Δωρίδος ως Πρόεδρος ή άλλο μέλος αιρετό ή μη που ορίζεται ως 

Πρόεδρος από αυτόν. 

β.  Ο εκάστοτε Προϊστάμενος της Λιμενικής Αρχής της Έδρας του Δημοτικού Λιμενικού 

Ταμείου. 

γ.  Τέσσερις (4) εκπρόσωποι, αιρετοί ή μη που ορίζει ο Δήμος Δωρίδος. 

δ.  Ένας (1) εκπρόσωπος, αιρετός ή μη, που ορίζει η Κοινότητα Καλλιθέας. 

Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζονται με απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου της έδρας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δωρίδος. 

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται με την απόφαση ορισμού τους, και 

λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Ο Οργανισμός Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Δωρίδος 

Είναι ένα Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Δωρίδος, το οποίο συστάθηκε το 2011 με την 61 Απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε στο 782/09- 05-2011 ΦΕΚ Τεύχος Β (ΦΕΚ 782Β΄-

2011.pdf). 

Προήλθε από τη συγχώνευση 15 Νομικών Προσώπων που λειτουργούσαν στους πρώην 

Καποδιστριακούς Δήμους του Ν. Φωκίδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 «Νέα 

https://www.dorida.gr/Users/User/Desktop/%CE%A6%CE%95%CE%9A%20782%CE%92%CE%84-2011.pdf
https://www.dorida.gr/Users/User/Desktop/%CE%A6%CE%95%CE%9A%20782%CE%92%CE%84-2011.pdf
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Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

(ΦΕΚ 87Α’/07-06-2010) και έχει τους σκοπούς και τις δραστηριότητες που τα συγχωνευμένα 

Νομικά Πρόσωπα ασκούσαν, καθώς και δραστηριότητες που ανάγονται στους τομείς παιδείας και 

δια βίου μάθησης, πολιτισμού, μέριμνας και φροντίδας της βρεφικής, παιδικής και τρίτης ηλικίας 

και γενικά των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. 

Διοίκηση 

Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου η σύνθεση έχει 

ως εξής : 

α.  δύο (2) μέλη ορίζονται από την μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου 

β.  τα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι δημοτικοί σύμβουλοι ή δημότες ή κάτοικοι, 

που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή που έχουν επαγγελματική ή 

κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις, ανάλογες με το σκοπό του νομικού προσώπου και 

προτείνονται στο Δημοτικό Συμβούλιο από την πλειοψηφία. Σε περίπτωση κατά την οποία η 

μειοψηφία δεν ορίσει συμβούλους ή εκείνοι που έχουν οριστεί παραιτηθούν, χωρίς να 

αντικατασταθούν, μετέχουν οι σύμβουλοι που προτείνονται από την πλειοψηφία. 

Οι ανωτέρω διορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μαζί με ισάριθμα 

αναπληρωματικά μέλη. 

Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ. 

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Πρόεδρος, ασκεί δε και 

όσες αρμοδιότητες του μεταβιβάζει ο Πρόεδρος. 

Σε περίπτωση που συμμετέχουν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου οι αναπληρωματικοί 

του Προέδρου ή Αντιπροέδρου, συμμετέχουν ως απλά μέλη. 

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δύο (2) έτη και έξι (6) μήνες και λήγει 

πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΗΜΟΥ 

Τα στοιχεία που ακολουθούν είναι αυτά που ισχύουν για τον Δήμο βάσει του τελευταίου 

εγκεκριμένου ΟΕΥ. 
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Κατειλημμένες & κενές θέσεις του Ο.Ε.Υ.                                                                                   

                  (με βάση τα  στοιχεία της αρμόδιας υπηρεσίας στις 31-8-2020)                                                                                                                                                                                   

    

  
ΣΥΝΟΛΟ 

ΘΕΣΕΩΝ  

Κατειλημ-

μένες 

θέσεις 

Κενές θέσεις 

 

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ  

    

Γενικός Γραμματέας 0 1 0 

Ειδικός Σύμβουλος-Ειδικός Συνεργάτης-Επιστημονικός Συνεργάτης 4 4 0 

Δικηγόρος - Νομικός Σύμβουλος 2 1 1 
    

2. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 α) ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ  ΘΕΣΕΙΣ 

Κατηγορία ΠΕ    

    

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  2  1  1 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 0 1 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 1 0 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 1 0 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 0 1 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  1 0 1 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 1 1 

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ  1 1 0 

ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 0 1 

    
    

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 0 1 

ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1 1 0 

ΑΔΑ: 9ΖΝ5Ω9Ζ-Λ6Η
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ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 1 0 1 

ΙΑΤΡΩΝ 1 0 1 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 1 0 1 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 1 0 1 

ΓΕΩΛΟΓΩΝ 1 0 1 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 1 1 0 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1 0 1 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ 20 7 13 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ    
    

ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1 0 1 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ   1 0 1 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ 1 0 1 

    

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4 4 0 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 1 
Μεταφορ

ά Θέσης  

    

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 2 0 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 1 0 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1 0 1 

    

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ 12 8 4 
    
    
    
    

    
    

Κατηγορία ΔΕ    

    

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

25 +3=28 

(3 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

ΘΕΣΗΣ) 

20 8  ΚΕΝΕΣ 

ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1 0 1 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 1 1 0 

ΑΔΑ: 9ΖΝ5Ω9Ζ-Λ6Η
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ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1 1 0 

    

ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2 2 0 

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1 0 1 

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 3 2 1 

ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 8 7 1  

ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 1 0 1 

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 1 0 1 

ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 1 1 0 

ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 0 1 

 ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  4 0 4 

Σύνολο   ΔΕ 53 34 19 

        
 

Κατηγορία ΥΕ 
   

    

ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  12 12 0 

ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 3 3 0 

ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 0 1 

ΕΡΓΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ 1 0 1 

ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  3 0 3 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ 1 0 1 

Σύνολο   ΥΕ 21 15 6 

    

    

Σύνολο ΠΕ + ΤΕ + ΔΕ + ΥΕ  =   106 64 42 
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ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ 

   
ΔΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ 1 1 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 1 

Σύνολο   Προσωποπαγών θέσεων: ΠΕ+ΤΕ+ΔΕ+ΥΕ 2 2 

 
 

  
               

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

α)Οργανικές, β)Προσωποπαγείς και γ)Προσωποπαγείς με δικαστικές αποφάσεις                                                                                                                                                                                                  

      

ΟΔΗΓΩΝ 2 2 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 2 2 

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 1 1 

ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1 0 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 7 5 

   

Σύνολο   ΙΔΑΧ: ΠΕ+ΤΕ+ΔΕ+ΥΕ                                                 10 

 

 

4. ΝΕΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 
 

Γενικός Γραμματέας 1 

Σύνολο   1 

  
Β. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 
Κατηγορία ΠΕ 

 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  1 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ -ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 

ΜHΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 

ΑΔΑ: 9ΖΝ5Ω9Ζ-Λ6Η
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ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 1 

Σύνολο   ΠΕ 6 

 
Κατηγορία ΤΕ  

 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   1 

Σύνολο  ΤΕ 4 

 
Κατηγορία ΔΕ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 1 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1 

ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1 

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 3 

ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2 

Σύνολο   ΔΕ 11 

Κατηγορία ΥΕ 
 

ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  3 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1 

Σύνολο   ΥΕ 4 

Σύνολο  ΕΔ+ΠΕ + ΤΕ + ΔΕ + ΥΕ   26 

  
5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ 

Προβλέπονται ΕΝΕΝΉΝΤΑ  (90) θέσεις προσωπικού κατηγορίας ΠΕ, ΔΕ και ΥΕ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου, διαφόρων ειδικοτήτων, για την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών ή 

πρόσκαιρων αναγκών καθώς και για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις. 

 

 

6. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΙ 
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Κάθε ειδικότητας 50 

Σύνολο 50 

 

7. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ 

Κάθε ειδικότητας 60 

Σύνολο 60 

 

8. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΕΠΑΛ, ΙΕΚ, ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Κάθε ειδικότητας 40 

Σύνολο 40 

 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Δείκτης Κόστους Ανθρώπινου Δυναμικού : Συνολικό κόστος απασχόλησης προς συνολικά έξοδα 

(πληρωθέντα).  

Το κόστος αυτό περιλαμβάνει τις αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού, τις παρεπόμενες παροχές και 

τα έξοδα προσωπικού κ.α. Με τον δείκτη αυτό συσχετίζεται το συνολικό κόστος απασχόλησης με 

το σύνολο των εξόδων.  

Δείκτης Κάλυψης Κόστους Προσωπικού : Συνολικό κόστος απασχόλησης (πληρωθέντα) προς 

σύνολο τακτικών εσόδων (βεβαιωθέντα).  

Με τον δείκτη αυτόν υπολογίζεται η αναλογία των τακτικών εσόδων του Δήμου που κατευθύνεται 

στην κάλυψη του κόστους του προσωπικού. Είναι προφανές ότι όσο υψηλότερη είναι η τιμή του 

δείκτη, τόσο περισσότερα χρήματα από τα τακτικά έσοδα του Δήμου δεσμεύονται για την κάλυψη 

του κόστους του προσωπικού. Αντίθετα όσο μικρότερο είναι το σχετικό ποσοστό, τόσο αυξάνονται 

οι δυνατότητες του Δήμου για επενδύσεις, για παροχές υπηρεσιών κ.α., ενώ ταυτόχρονα 

επιτυγχάνεται καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού.  

Πρόκειται για δείκτη με ιδιαίτερα πρακτική σημασία, επειδή οι δαπάνες προσωπικού αποτελούν 

σημαντικό στοιχείο του λειτουργικού κόστους, είναι συνήθως ανελαστικές και παρουσιάζουν 

συστηματική ταμειακή ροή.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

2.1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
2.1.1 Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης 

Η Στρατηγική ενός Δήμου είναι ένα συνεκτικό σύνολο προτεραιοτήτων και πολιτικών που 

αποσκοπούν στην εκπλήρωση της αποστολής και στην επίτευξη του οράματός του. Η διαμόρφωση 

της  στρατηγικής του Δήμου σημαίνει:  

➢ τον προσδιορισμό των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης που θα αντιμετωπίσει ο 

Δήμος (στόχοι τοπικής ανάπτυξης) και 

➢ τη διαμόρφωση των κατάλληλων εσωτερικών στρατηγικών επιλογών που θα διασφαλίζουν 

επιτυχή προσέγγιση των ως άνω στόχων τοπικής ανάπτυξης (στόχοι εσωτερικής 

ανάπτυξης).  

Βασικό ρόλο για τον σχεδιασμό της στρατηγικής που θα ακολουθήσει ο Δήμος, διαδραματίζει η 

διερεύνηση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντός του που επιτυγχάνεται με τη χρήση 

ενός εργαλείου της οικονομικής επιστήμης, που ονομάζεται ανάλυση SWOT.  

Η ενδελεχής μελέτη των ενδογενών παραγόντων μπορεί να φανερώσει μια σειρά από δυνάμεις και 

αδυναμίες. Όμοια, μέσα από τη μελέτη των εξωγενών παραγόντων συνήθως ανακύπτουν τόσο 

δυνητικές ευκαιρίες όσο και πιθανές απειλές, για την ύπαρξη των οποίων ο Δήμος πρέπει να είναι 

ενήμερος και προετοιμασμένος ώστε να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες και να αποφύγει τους 

κινδύνους. Η ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος πραγματοποιείται με τη βοήθεια της 

ανάλυσης PESTEL. 

 

 

2.2 ΑΝΑΛΥΣΗ PESTEL 
Η ανάλυση PESTEL είναι ένα εργαλείο του management που χρησιμοποιείται για την ανάλυση του 

μάκρο περιβάλλοντος δηλαδή του εξωτερικού περιβάλλοντος ενός οργανισμού, μιας επιχείρησης ή 

ενός κλάδου. Οι παράγοντες που αναλύονται έχουν μεγάλο αντίκτυπο στο πως παίρνουν τις 

αποφάσεις τους οι παραπάνω οργανισμοί.  

Σαν εργαλείο, η ανάλυση PESTEL δεν αποτελεί μία πλήρη μελέτη ενός υπό εξέταση θέματος αλλά 

ένα χρήσιμο και συμπληρωματικό μέσο που βοηθά συχνά στην προκαταρτική διερεύνηση και την 
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εξαγωγή βασικών πρωταρχικών συμπερασμάτων. Χρησιμοποιείται συμπληρωματικά με την 

ανάλυση SWOT ενώ πάντοτε είναι σκόπιμες οι αναδράσεις επιβεβαίωσης μεταξύ των δύο 

μεθόδων.  

Διάφορες τεχνικές ανάλυσης των επιχειρήσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο στρατηγικό 

σχεδιασμό, όπως της ανάλυσης PEST (πολιτική, οικονομική, κοινωνική, και Τεχνολογική - Political, 

Economic, Social, and Technological), της STEER ανάλυσης (Κοινωνικο-πολιτιστική, τεχνολογική, 

οικονομική, οικολογική, και ρυθμιστικών παραγόντων - Socio-cultural, Technological, Economic, 

Ecological and Regulatoryfactors) και ανάλυσης EPISTEL (Περιβάλλον, Πολιτική, πληροφορική, 

κοινωνική, τεχνολογική, οικονομική και νομική - Environment, Political, Informatic, Social, 

Technological, Economic and Legal). Κανένας από τους παραπάνω παράγοντες δεν θα πρέπει να 

θεωρείται σημαντικότερος έναντι του άλλου. Η επιλογή γίνεται από τον χρήστη, ανάλογα τον υπό 

μελέτη οργανισμό.  

Η μέθοδος PESTEL επιλέχθηκε για την ανάλυση παρούσας κατάστασης του Δήμου Δωρίδος τόσο 

γιατί προσεγγίζει ποιοτικά όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη της 

περιοχής όσο και γιατί είναι ένα ευέλικτο «εργαλείο» στο οποίο μπορούν να ενσωματωθούν 

σημαντικοί για την βιώσιμη ανάπτυξη παράγοντες, όπως περιβαλλοντικοί και νομικοί.  

Η ανάλυση PESTEL διερευνά :  

➢ Το Πολιτικό περιβάλλον (Political)  

➢ Το Οικονομικό περιβάλλον (Economical)  

➢ Το Κοινωνικό περιβάλλον (Social)  

➢ Το Τεχνολογικό περιβάλλον (Technological)  

➢ Τα Περιβαλλοντικά θέματα (Environmental) και  

➢ Το Νομικό-Νομοθετικό πλαίσιο (Legal)  
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Πολιτικοί παράγοντες  

Στους πολιτικούς παράγοντες εμπίπτει η πολιτική σταθερότητα, οι νόμοι, το πολιτικό καθεστώς και 

η μορφή διακυβέρνησης, οι κυβερνητικές πολιτικές σε θέματα υγείας, παιδείας, δομών του 

κράτους κ.λπ.. Αυτοί και άλλοι παράγοντες του ευρύτερου πολιτικού περιβάλλοντος μπορούν 

ακόμα και να επιτρέψουν ή να απαγορεύσουν την υλοποίηση μιας δράσης. Στο πολιτικό 

περιβάλλον εντάσσεται επίσης και η τοπική αυτοδιοίκηση.  

 

Κοινωνικοί παράγοντες  

Η δομή της κοινωνίας, οι αντιλήψεις των κατοίκων που ζουν σε αυτήν, τα δημογραφικά και λοιπά 

ψυχογραφικά χαρακτηριστικά, το προσδόκιμο ζωής και άλλα κριτήρια σαφώς επηρεάζουν και 

επιδρούν σε αυτή την κοινωνία και για αυτό μελετάται εκτενώς στην ανάλυση PESTEL. 

 

 

Πολιτιστικοί παράγοντες  

Οι πολιτιστικοί παράγοντες συμβαδίζουν με τους κοινωνικούς και αναφέρονται σε διάφορες 

δράσεις που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό. Αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, πολιτιστικές 
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εκδηλώσεις, ήθη και έθιμα αποτελούν μερικούς μόνο από τους πολιτισμικούς παράγοντες που 

επηρεάζουν μέσω της ψυχοσύνθεσης τους ανθρώπους.  

 

Οικονομικοί παράγοντες  

Παράγοντες που επηρεάζουν το οικονομικό περιβάλλον μιας κοινωνίας είναι το κατά κεφαλή 

εισόδημα, ο ρυθμός πληθωρισμού, τα επίπεδα απασχόλησης & η ανεργία, οι τομείς της 

οικονομικής ανάπτυξης και η απασχόληση. Οι ανωτέρω παράγοντες έχουν μεγάλο αντίκτυπο στον 

τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και παίρνουν αποφάσεις οι οργανισμοί.  

 

Τεχνολογικοί παράγοντες  

Το τεχνολογικό περιβάλλον έχει και αυτό καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της κοινωνίας και της 

μελλοντικής ανάπτυξής της. Οι καινοτομίες, οι υποδομές, τα δίκτυα σύνδεσης, οι καινοτομίες και 

τα διάφορα τεχνολογικά επιτεύγματα σε τομείς της οικονομίας όπως η γεωργία αποτελούν μερικά 

ζητήματα που επιτρέπουν νέους τρόπους προβολής, επικοινωνίας και εξυπηρέτησης του πολίτη.  

 

Περιβαλλοντικοί παράγοντες  

Το φυσικό περιβάλλον και οι ανθρώπινες δραστηριότητες που το επιβαρύνουν αποτελούν στοιχεία 

που εξετάζονται στους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Θέματα οικολογικά και περιβαλλοντικά 

όπως ο καιρός, το κλίμα, η μείωση των υδάτινων πόρων, η ρύπανση και τα οικολογικά προϊόντα 

αποτελούν ορισμένους παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη μιας περιοχής.  

 

Νομικοί παράγοντες  

Το νομικό περιβάλλον είναι συνυφασμένο με το πολιτικό και το θεσμικό πλαίσιο. Η προστασία των 

καταναλωτών, οι νόμοι για την υγεία και την ασφάλεια, για την μετανάστευση ή τους κοινωνικούς 

διαχωρισμούς, διέπουν τη διαδικασία υλοποίησης της δράσης που επιχειρείται. Υπουργικές 

αποφάσεις, εγκύκλιοι και διατάγματα αποτελούν με τη σειρά τους σημαντικούς νομικούς 

παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη σε κάθε δράση.  
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2.3 Η PESTEL ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΩΡΙΔΟΣ 
Στη συνέχεια παρατίθενται οι κύριοι πολιτικοί, οικονομικοί, κοινωνικοί, τεχνολογικοί, 

περιβαλλοντικοί και νομικοί παράγοντες που συνεξεταζόμενοι με την υφιστάμενη κατάσταση 

διαμορφώνουν την SWOT ανάλυση που ακολουθεί.  

 

Πολιτικοί (Political)  

➢ Η Ελλάδα ως Κράτος - Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

➢ Η δυνατότητα της χώρας και των Ο.Τ.Α να συμμετάσχουν σε διακρατικές εμπορικές συμφωνίες  

 

Οικονομικοί (Economical)  

➢ Οικονομική κρίση – κρίση Ελληνικού χρέους 

➢ Μείωση ΑΕΠ  

➢ Ύψος πληθωρισμού 

➢ Επίπεδα απασχόλησης και ανεργίας  

➢ Αύξηση φόρων (άμεσων - έμμεσων)  

➢ Μείωση κυκλοφορίας χρήματος (capitalcontrols) 

➢ Μείωση Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων (ΠΔΕ)  

➢ Μείωση μεταφοράς πόρων προς τους ΟΤΑ Α' βαθμού  

➢ Αυξημένο κόστος πόρων (υλικών - άυλων)  

➢ Μεταβολές του Φ.Π.Α  

➢ Κρίσεις από φυσικές-υγειονομικές καταστροφές-κινδύνους-πανδημίες 

➢ Οικονομικές συνέπειες μετανάστευσης 

 

Κοινωνικοί (Social)  

➢ Δημογραφικά δεδομένα  

➢ Βελτίωση μορφωτικού επιπέδου 

➢ Ενεργοποίηση  Ενημέρωση – Συμμετοχή των πολιτών 

➢ Πρόσβαση στην πληροφόρηση 

➢ Μείωση του μέσου όρου του ελεύθερου χρόνου  

➢ Αύξηση του προσδόκιμου μέσου όρου ζωής  
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➢ Αλλαγή στην ηλικιακή διαστρωμάτωση της αγοραστικής δύναμης  

➢ Πολιτιστικό κεφάλαιο  

➢ Κοινωνικό κεφάλαιο  

➢ Ανασφάλεια από υγειονομικούς κινδύνους (πανδημία) 

➢ Μεταναστευτικό 

 

Τεχνολογικοί (Technological)  

➢ Ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας  

➢ Απαίτηση για την παροχή on – line υπηρεσιών  

➢ Βελτίωση της παραγωγικότητας και των αυτοματισμών με τεχνολογίες που επιτρέπουν 

περισσότερο καινοτομικά προϊόντα και υπηρεσίες  

➢ Τεχνολογίες που επιτρέπουν νέα κανάλια διανομής  

➢ Τεχνολογίες που επιτρέπουν νέους τρόπους προβολής και επικοινωνίας με τους πολίτες  

 

Περιβαλλοντικοί (Environmental)  

➢ Κλιματική αλλαγή  

➢ Μείωση των υδάτινων πόρων 

➢ Αύξηση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας  

➢ Ενδιαφέρον κοινής γνώμης για περιβαλλοντικά θέματα  

➢ Αύξηση της τάσης του πληθυσμού για χρήση οικολογικών υλικών  

➢ Φυσικές καταστροφές 

 

Νομικοί (Legal)  

➢ Ειδικό Νομικό Καθεστώς λειτουργίας για τους ΟΤΑ Α' Βαθμού - Δεσμεύσεις, υποχρεώσεις και 

δυνατότητες που απορρέουν από αυτό. 

➢ Ειδικό Νομικό Πλαίσιο προστασίας περιοχών αρχαιολογίας, παραδοσιακών οικισμών, 

χαρακτηριζόμενων μνημείων της φύσης κ.λπ. 

➢ Ατελή νομοθετικά πλαίσια (αντιμετώπιση οικονομικών κρίσεων, αντιμετώπιση υγειονομικών 

κρίσεων). 

2.4 ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT 
Το βασικό εργαλείο ανάλυσης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος ενός οργανισμού 

είναι η διερεύνηση δυνάμεων (Strengths), αδυναμιών (Weaknesses), ευκαιριών (Opportunities) και 

απειλών (Threats) και πώς αυτές αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.  
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Η ανάλυση αυτή ή αλλιώς SWOT, η οποία έχει αποδειχτεί η ευρύτερα χρησιμοποιούμενη και πιο 

ανθεκτική στον χρόνο αναλυτική τεχνική στο στρατηγικό μάνατζμεντ, προσδιορίζει τα ισχυρά 

σημεία του Δήμου, τις αδυναμίες του καθώς και τις ευκαιρίες και τις απειλές, όπως αυτές 

προέρχονται από το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του, με στόχο την επιτυχή υποστήριξη 

και υλοποίηση παρεμβάσεων και δραστηριοτήτων σε τοπικό επίπεδο.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που συγκροτούν το εσωτερικό περιβάλλον της περιοχής του 

Δήμου εντοπίζονται και εξειδικεύονται οι παράμετροι που συνιστούν τα δυνατά σημεία 

(πλεονεκτήματα, δυνάμεις, πόροι, ικανότητες, έτσι όπως εμφανίζονται στην παρούσα φάση σε 

διάφορους τομείς), τα οποία πρέπει να προωθήσει με αναπτυξιακή δράση στην περιοχή. 

Παράλληλα καθορίζονται και τα αδύνατα σημεία (αδυναμίες, περιορισμοί, σφάλματα, ελλείψεις, 

σύμφωνα με την υπάρχουσα κατάσταση), τα οποία καλείται να περιορίσει, ώστε να μην αποτελούν 

τροχοπέδη στην ανάπτυξη της περιοχής.  

Κατ’ αναλογία, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον (τα 

οποία κατά κύριο λόγο αφορούν την ευρύτερη περιοχή καθώς και τους εξωτερικούς παράγοντες 

που την επηρεάζουν, οι οποίοι διαμορφώνουν και επηρεάζουν το πλαίσιο σχεδιασμού και 

υλοποίησης μιας ολοκληρωμένης πολιτικής ανάπτυξης μιας περιοχής), προσδιορίζονται τα σημεία 

εκείνα που διαφαίνεται να αποτελούν ευκαιρίες (οποιαδήποτε ευνοϊκή συνθήκη, παράγοντες ή 

εξελίξεις λ.χ. πολιτικές, οικονομικές και τεχνολογικές αλλαγές) για ανάπτυξη, που θα πρέπει ο 

στρατηγικός σχεδιασμός στην περιοχή μελέτης να αξιοποιήσει καθώς και απειλές (κινδύνους, 

οποιαδήποτε ανεπιθύμητη κατάσταση, εμπόδια) που ενδέχεται να αντιμετωπίσει στο μέλλον.  
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Τα συμπεράσματα της ανάλυσης αυτής χρησιμεύουν στην :  

➢ ενίσχυση του εσωτερικού πεδίου του Δήμου και των ευκαιριών που του προσφέρει το 

εξωτερικό περιβάλλον,  

➢ εξάλειψη ή μείωση των εσωτερικών αδυναμιών του και αντιμετώπισης των απειλών που 

προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον του.  

Στους Πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα κύρια αποτελέσματα της ανάλυσης, 

τεκμηριώνεται καθένα από τα στοιχεία που συνθέτουν τα δυνατά, τα αδύνατα σημεία, τις 

ευκαιρίες και τις απειλές για την ανάπτυξη της  περιοχής, σύμφωνα και με όσα αναφέρθηκαν 

παραπάνω. Η παρουσίαση της ανάλυσης SWOT αποτυπώνεται στις παρακάτω κατηγορίες, που 

αφορούν τα βασικότερα και πιο καίρια σημεία ενδιαφέροντος της δημοτικής αρχής για τον 

σχεδιασμό του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράμματος.  

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

SWOT Ανάλυση 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες 

Βελτίωση, συντήρηση, επέκταση και 

ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου. 
 

Εκπόνηση περιβαλλοντικών 

προγραμμάτων και προγραμμάτων 

ενημέρωσης των δημοτών 

προκειμένου να αυξηθεί η 

ευαισθησία τους για το περιβάλλον. 

 

Ανάγκη για περαιτέρω αξιοποίηση 

και διαμόρφωση των πλατειών, των 

παραλιών, των χώρων του λιμένος 

και άλλων κοινόχρηστων χώρων του 

Δήμου. 

 

Συνεργασία με άλλους δημόσιους 

φορείς, π.χ. Πυροσβεστική, 

Δασαρχείο, Νοσοκομείο για 

ανάπτυξη δράσεων πολιτικής 

προστασίας 

 

Έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα και 

πρόβλημα στάθμευσης σε 

συγκεκριμένες περιοχές, κυρίως 

κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. 

 

Ενίσχυση των αρμόδιων Υπηρεσιών 

με τον απαραίτητο εξοπλισμό και 

συντήρηση του ήδη υπάρχοντος.  

 

Ανάγκη αντιμετώπισης ρύπανσης 

περιβάλλοντος κυρίως κατά τους 
 

Υιοθέτηση καινοτόμων πολιτικών 

για την ενίσχυση της ανακύκλωσης 

και τη διαχείριση των στερεών 
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καλοκαιρινούς μήνες. αποβλήτων. 

Ανάγκη ανάπτυξης δράσεων 

πολιτικής προστασίας για την 

προστασία του περιβάλλοντος 

 

Δημιουργία νέων χώρων 

στάθμευσης με ταυτόχρονη 

χωροθέτηση και κατασκευή νέων.  

 

Ενίσχυση αποχετευτικού δικτύου  
Περαιτέρω ενίσχυση και αξιοποίηση 

της ηλεκτροκίνησης 
 

Παλαιότητα του αποχετευτικού 

δικτύου 
 

Υιοθέτηση νέων εναλλακτικών 

μέσων μετακίνησης 

χρησιμοποιώντας τις Ανανεώσιμες 

Πηγές Ενέργειας. 

 

Προστασία πρωτογενούς τομέα 

παραγωγής 
 

Υλοποίηση υποδομών, έργων και 

επενδύσεων Κυκλικής Οικονομίας 

που θα αναβαθμίσει την ποιότητα 

ζωής των πολιτών μέσω του 

σχεδιασμού αρχιτεκτονικών, 

τοπογραφικών και στατικών 

μελετών. 

 

Ορθολογική διαχείριση υδάτων  

Αξιοποίηση και επιμόργωση του 

προσωπικού του Δήμου για την 

υιοθέτηση νέων δράσεων και 

προγραμμάτων. 

 

Ανάγκη νέων χώρων στάθμευσης με 

ταυτόχρονη καλύτερη διαμόρφωση 

των υπαρχόντων 

 

Αξιοποίηση του εθελοντικού 

κινήματος για συνεισφορά σε 

δράσεις που στόχο έχουν την 

προστασία του περιβάλλοντος. 

 

Ανάγκη προστασίας αστικού και 

περιαστικού πρασίνου 
 

Υιοθέτηση ενεργειών πρόληψης 

(π.χ. καθαρισμός οικοπέδων και 

φρεατίων) για την προστασία της 

δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας. 

 

Ανάγκη επιτελικού σχεδίου 

αποκομιδής των απορριμμάτων 

ιδίως κατά τους καλοκαιρινούς 

μήνες. 

 

Συνεργασία με πανεπιστημιακά και 

εκπαιδευτικά ιδρύματα για 

πολεοδομικές και περιβαλλοντικές 

δράσεις. 

 

Ανάγκη συνεχούς συντήρησης 

υλικοτεχνικής υποδομής για την 

προστασία του περιβάλλοντος. 

 

Ενίσχυση των αρμόδιων Υπηρεσιών 

με το απαραίτητο εξειδικευμένο 

προσωπικό, εξοπλισμό και 

ταυτόχρονη συντήρηση του ήδη 
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υπάρχοντος. 

 

Περιορισμοί Ευκαιρίες 

Περιορισμένοι οικονομικοί πόροι  

Εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων 

της γεωγραφικής θέσης του Δήμου 

για επενδύσεις στον τουρισμό και 

αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ. 

 

Οι απαλλοτριώσεις που 

απαιτούνται για τη διάνοιξη νέου 

οδικού δικτύου ή τη μεγέθυνση του 

υπάρχοντος 

 

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 

των πολιτών σε θέματα 

κυκλοφοριακής αγωγής μέσω 

δράσεων για την ασφαλή και 

κοινωνική οδήγηση. 

 

Το υψηλό κόστος που απαιτείται 

για τη δημιουργία έργων υποδομής. 
 

Ευκαιρίες χρηματοδότησης από το 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας. 
 

Δυσκολία επίλυσης του 

κυκλοφοριακού προβλήματος.  
 

Ευκαιρίες χρηματοδότησης από το 

ΕΣΠΑ για δράσεις κυκλικής 

οικονομίας και περιβαλλοντικών 

παρεμβάσεων. 

 

Η άναρχη δόμηση οδηγεί στην 

απώλεια της περιβαλλοντικής 

ταυτότητας του Δήμου. 

 

Χρηματοδότηση από το Πράσινο 

Ταμείο αλλά και άλλα 

χρηματοδοτικά εργαλεία για 

πράσινες δράσεις και επενδύσεις.  

 

Η διόγκωση του Δήμου και η 

αύξηση των περιοχών που πρέπει 

να προστατεύσει. 

 

Αξιοποίηση του νέου Νόμου 

Πολιτικής Προστασίας και των 

ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων 

προς αυτή την κατεύθυνση. 

 

Η μεγάλη αύξηση του πληθυσμού 

του Δήμου κατά τους καλοκαιρινούς 

κυρίως μήνες που επιβαρύνουν τη 

μόλυνση του περιβάλλοντος. 

 

Οι εξειδικευμένες γνώσεις και 

δεξιότητες του προσωπικού του 

Δήμου. 

 

Δυσχέρεια προσαρμογής σε νέους 

κανόνες και λειτουργίες σχετικές με 

την πολυνομοθεσία της χώρας. 

   

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

ΑΔΑ: 9ΖΝ5Ω9Ζ-Λ6Η
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SWOT Ανάλυση 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ  

Προβλήματα/ανάγκες  Δυνατότητες  

Επισκευή και συντήρηση των 

σχολικών κτιριακών εγκαταστάσεων 
 

Οργάνωση και συντονισμός των 

κοινωνικών δομών του δήμου. 
 

Η παρατεταμένη οικονομική κρίση 

και η κρίση της πανδημίας Covid-19 

που προκαλούν έντονα κοινωνικά 

προβλήματα. 

 

Δημιουργική απασχόληση ατόμων 

τρίτης ηλικίας μέσω βιωματικών 

εργαστηρίων. 

 

Ενίσχυση της στελέχωσης με 

επιστημονικό προσωπικό των 

Κοινωνικών Υπηρεσιών 

 

Ιατρική φροντίδα και οδηγίες για 

Ιατροφαρμακευτική και 

Νοσοκομειακή Περίθαλψη 

 

Έλλειψη οικονομικών πόρων για 

χρηματοδότηση αθλητικών 

προγραμμάτων. 

 

Η λειτουργία και των τριών 

βαθμίδων εκπαίδευσης στη 

Δωρίδος. 

 

Ανάγκη για περαιτέρω επέκταση και 

ενίσχυση των προγραμμάτων 

μαζικού αθλητισμού. 

 
Κατ’ οίκον εξυπηρέτηση σε άτομα 

που δεν δύνανται να μετακινηθούν 
 

Έλλειψη οικονομικών πόρων για 

εκσυγχρονισμό και συντήρηση των 

αθλητικών εγκαταστάσεων 

 

Συνεργασία του Δήμου με 

κοινωνικούς δημόσιους και 

ιδιωτικούς φορείς με στόχο την 

ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.  

 

Ανάγκη επέκτασης των πολιτιστικών 

προγραμμάτων 
 

Δήμος με πλούσια πολιτιστική 

δραστηριότητα 
 

Περιορισμοί Ευκαιρίες 

Έλλειψη οικονομικών πόρων  

Δημιουργία θέσεων απασχόλησης 

σε τοπικό επίπεδο μέσω 

προγραμμάτων κοινωφελούς 

χαρακτήρα 

 

Εντατικοποίηση της οικονομικής 

κρίσης αλλά και της υγειονομικής 

μέσω της πανδημίας που 

δημιουργούν δυσάρεστα κοινωνικά 

δεδομένα 

 

Διατήρηση και ενίσχυση των 

υφιστάμενων προγραμμάτων 

κοινωνικής μέριμνας 
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Χαμηλή ευαισθητοποίηση πολιτών 

σε θέματα κοινωνικής συνοχής.  
 

Ολοκληρωμένη και αποτελεσματική 

αντιμετώπιση ζητημάτων 

κοινωνικής ενσωμάτωσης όσων 

βιώνουν ή απειλούνται από 

κοινωνικό αποκλεισμό. 

 

Υψηλό κόστος επέκτασης και 

ανάπτυξης των αθλητικών και 

πολιτιστικών υποδομών και 

προγραμμάτων 

 

Ενθάρρυνση για συμμετοχή και 

ευαισθητοποίηση πολιτών στον 

τομέα των αθλητικών και 

πολιτιστικών δραστηριοτήτων 

 

Η αναστολή και ο περιορισμός των 

προσλήψεων στους Ο.Τ.Α. 
 

Αξιοποίηση Προγραμμάτων μαζικού 

αθλητισμού 
 

  

Αξιοποίηση ευρωπαϊκών 

χρηματοδοτήσεων για την ενίσχυση 

της κοινωνικής, εκπαιδευτικής, 

αθλητικής και πολιτιστικής 

πολιτικής του Δήμου 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ :  ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

SWOT Ανάλυση 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες 

Αύξηση της ανεργίας.  
Παραδοσιακή παραγωγή 

συγκεκριμένων προϊόντων 
 

Αυξανόμενες επιμορφωτικές-

εκπαιδευτικές ανάγκες 
 

Η τουριστική ανάπτυξη και οι 

δυνατότητες που αυτή φέρνει. 
 

Υψηλό κόστος γεωργικών πρώτων 

υλών. 
 

Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στην 

παραγωγική διαδικασία 
 

Ο μεταποιητικός κλάδος χωρίς 

ιδιαίτερη δυναμική. 
 Ενίσχυση του αγροτουρισμού.  

Έλλειψη αξιοποίησης απορρόφησης 

χρηματοδοτήσεων για την ανάπτυξη 

τουριστικών δράσεων και υποδομής 

 
Προώθηση των προϊόντων στις 

διεθνείς αγορές. 
 

Λιμενικές υποδομές περιορισμένης  Ευκαιρία ανάπτυξης πολιτιστικού  
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δυναμικότητας. τουρισμού. 

Έντονες γραφειοκρατικές 

διαδικασίες για την ανάπτυξη 

επιχειρηματικών δράσεων 

 

Εύκολη πρόσβαση και επικοινωνία 

με τη υπόλοιπη Ελλάδα για τη 

διακίνηση των προϊόντων. 

 

Ασταθής οικονομική συγκυρία για 

τη λογική επενδύσεων. 
 

Επιμόρφωση των επιχειρηματιών 

και συντονισμός τους. 
 

Ανάγκη ενίσχυσης της τουριστικής 

ταυτότητας και του τουριστικού 

προϊόντος της περιοχής. 

 
Κατοχύρωση ποιότητας προϊόντων 

που παράγει η περιοχή. 
 

Ανάγκη εκπαίδευσης στις νέες 

αγορές των πολιτών μέσω της δια 

βίου μάθησης. 

 
Ευκαιρίες που δημιουργεί η ίδια η 

οικονομική κρίση. 
 

Περιορισμοί Ευκαιρίες 

Έντονα κοινωνικά φαινόμενα 

αποκλεισμού 
 

Εκπαίδευση δια βίου μάθησης για 

ανάπτυξη δεξιοτήτων 
 

Έλλειψη οικονομικών πόρων για την 

ανάπτυξη 
 Τουριστική ανάπτυξη.  

Έλλειψη κρατικών 

χρηματοδοτήσεων για την 

καταπολέμηση της ανεργίας και την 

ανάπτυξη επιχειρηματικών 

δράσεων 

 Δημιουργία θεματικού τουρισμού.  

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

SWOT Ανάλυση 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες 

Συνεργασία ορισμένων οργανικών 

μονάδων.  
 

Αξιοποίηση των δεικτών 

αποτελεσματικότητας και 

αποδοτικότητας 

 

Ανάγκη για εισαγωγή σύγχρονων 

βελτιωμένων διαδικασιών 

προγραμματισμού, 

 
Αξιοποίηση πληροφοριακών 

συστημάτων. 
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παρακολούθησης και αξιολόγησης 

της δράσης και λειτουργίας του 

Δήμου. 

Ανάγκη εφαρμογής της διαδικασίας 

Εσωτερικού Ελέγχου.  
 

Εφαρμογή πρότυπων διαδικασιών 

διοίκησης. 
 

Ανάγκη για εκπαίδευση του 

προσωπικού σε συστήματα 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και 

πληροφόρησης. 

 
Βελτίωση διοικητικής εξυπηρέτησης 

πολιτών. 
 

Έλλειψη κινήτρων για παρακίνηση 

του προσωπικού.  
 

Εκπαίδευση του προσωπικού και 

εισαγωγή σύγχρονων διοικητικών 

διαδικασιών (διοίκηση μέσω 

στόχων). 

 

Ανάγκη για ανάπτυξη και αύξηση 

των παρεχόμενων ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών προς τους πολίτες. 

 

Κατάρτιση του προσωπικού στην 

χρήση του υπάρχοντος 

τεχνολογικού εξοπλισμού. 

 

Ανάγκη χρήσης ψηφιακών 

υπογραφών. 
 Δημιουργία ψηφιακού δήμου.  

Ανάγκη ανάπτυξης συστήματος 

παρακολούθησης ηλεκτρονικής 

αποθήκης. 

 

Αξιοποίηση χρηματοδοτικών 

εργαλείων για τον ψηφιακό 

εκσυγχρονισμό των δήμων. 

 

Περιορισμοί Ευκαιρίες 

Αναστολή προσλήψεων.  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  

Συνεχείς αλλαγές θεσμικού 

πλαισίου.  
 Μετακινήσεις προσωπικού.  

Ανυπαρξία κινήτρων για τους 

εργαζόμενους. 
 

Συμμετοχή, σεμινάρια και ένταξη σε 

διεθνή και ευρωπαϊκά 

προγράμματα. 

 

Έλλειψη οικονομικών πόρων.  
Διεύρυνση ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών. 
 

Παλαιότητα υποδομών και 

εξοπλισμού. 
 

Αξιοποίηση της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης για την 

εξυπηρέτηση των πολιτών σε 

απομακρυσμένες περιοχές. 
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2.5 Η ΜΗΤΡΑ TOWS  
 

Στο τέλος της ανάλυσης και της σύνθεσης των τεχνικών ανάλυσης PESTEL&SWOT προκύπτει η 

τεχνική TOWS.  

Η μήτρα TOWS (το ακρώνυμο S.W.O.T αντίστροφα) παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο οι 

εξωτερικές ευκαιρίες και απειλές που αντιμετωπίζει ο οργανισμός μπορούν να συνδυαστούν με τα 

εσωτερικά δυνατά και αδύνατα σημεία και να καταλήξουν σε 4 πιθανές εναλλακτικές στρατηγικές.  

Έτσι, δημιουργούμε τέσσερις (4) πιθανές στρατηγικές :  

➢ Οι στρατηγικές SO: ο υπό εξέταση οργανισμός χρησιμοποιεί τα δυνατά σημεία της ώστε να 

εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες.  

➢ Οι στρατηγικές ST: ο υπό εξέταση οργανισμός χρησιμοποιεί τα δυνατά σημεία της για να 

αποφύγει τις απειλές.  

➢ Οι στρατηγικές WO: ο υπό εξέταση οργανισμός εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες ξεπερνώντας τα 

αδύνατα σημεία.  

➢ Οι στρατηγικές WT: είναι αμυντικές στρατηγικές και τις χρησιμοποιεί για να ελαχιστοποιήσει 

τα αδύνατα σημεία και να αποφύγει τις απειλές.  

 

 

2.6 ΜΗΤΡΑ TOWS ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ 
Συμπερασματικά λοιπόν, οι στρατηγικές που προκύπτουν από τη μήτρα TOWS είναι σύμφωνες με 

την επιχειρησιακή στρατηγική του Δήμου Δωρίδος που είναι η βέλτιστη εξυπηρέτηση του Δημότη 

με τις υπάρχουσες συνθήκες.  

Στρατηγικοί 

παράγοντες 

Συντελεστής 

Στάθμισης 

Βαθμολογία Σταθμισμένη 

βαθμολογία 
  

Διάρκεια Σχόλια 
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Στήλη 1 Στήλη 2 Στήλη 3 Στήλη 4 Βραχ. Μεσ. Μακρ. Στήλη 5 

Ικανοποιητικά 

ανταπόκριση 

των Υπηρεσιών 

στα αιτήματα 

των πολιτών 

0,02 3,00 0,08 

    Χ 

Ανταπόκριση 

στις άμεσες 

ανάγκες 

Ικανοποιητικό 

ταμειακό 

πλεόνασμα 

0,13 4,00 0,52 

  Χ   

Ρευστότητα- 

Ελκυστικό για 

τους 

προμηθευτές 

Ικανοποιητικό 

επίπεδο 

λειτουργίας 

σχολείων και 

παιδικών 

σταθμών 

ποιοτικά 

0,10 4,00 0,40 

    Χ 

Αρκετές 

σχολικές 

μονάδες που 

καλύπτουν 

σχεδόν το 

σύνολο του 

μαθητικού 

δυναμικού 

Έντονη 

κοινωνική 

παροχή 

υπηρεσιών 

μέσω 

προγραμμάτων 0,10 4,00 0,40 

    Χ 

Ανάγκη και 

απόρροια της 

οικονομικής και 

κοινωνικής 

κρίσης 

Ικανοποιητική  

αθλητική 

δραστηριότητα 

0,10 4,00 0,40 

    Χ 

Αρκετές 

αθλητικές 

υποδομές και 

δράσεις 

καλύπτουν το 

σύνολο του 

πληθυσμού της 

περιοχής 

Υψηλό 

πολιτιστικό 

κεφάλαιο 

0,10 4,00 0,40 

    Χ 

Ύπαρξη πλήθους 

πολιτιστικών και 

ψυχαγωγικών 

εκδηλώσεων 

Υποστελέχωση 

τμημάτων  

0,03 2,00 0,60 

    Χ 

Τροχοπέδη στην 

εύρυθμη 

λειτουργία 
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2.6.1. Η ΜΗΤΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (IFAS) 

Ο πίνακας εσωτερικών παραγόντων (IFAS) μας δείχνει πόσο καλά ανταποκρίνεται ο Δήμος στους 

παράγοντες του εσωτερικού περιβάλλοντος. Για την κατασκευή του πίνακα ακολουθούμε τα εξής 

βήματα:  

➢ Καταγράφουμε μέχρι δέκα (10) σημαντικά δυνατά και αδύνατα σημεία του Δήμου.  

➢ Ορίζουμε έναν συντελεστή στάθμισης για κάθε παράγοντα ανάλογα με το πόσο σημαντικός 

είναι (1,0 πολύ σημαντικός και 0,0 καθόλου σημαντικός). Το άθροισμα όλων των συντελεστών 

πρέπει να είναι ίσο με 1,00.  

➢ Βαθμολογούμε τους παράγοντες (5,0 άριστος μέχρι 1,0 κακός), ανάλογα με την επίδοση ως 

προς τους παράγοντες.  

➢ Βρίσκουμε τη σταθμισμένη βαθμολογία (5,0 άριστη μέχρι 1,0 κακή με μέσο όρο το 3,0).  

Οικονομική και 

υγειονομική 

κρίση  

0,05 3,00 0,15 

  Χ   

Αστάθεια στο 

σχεδιασμό και 

προσήλωση σε 

κοινωνικές 

δράσεις 

Έλλειψη 

ψηφιακών 

υπογραφών, 

σύγχρονων 

μέσων 

ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού 0,20 4,00 0,80 

  Χ   

Πρόβλημα στην 

παρακολούθηση 

των δεδομένων 

ενός ψηφιακού 

δήμου 

Συνταξιοδότηση 

προσωπικού 

χωρίς 

αναπλήρωσή 

τους 0,15 4,00 0,60 

Χ     

Μείωση 

εργατικού και 

διοικητικού 

προσωπικού 

Σύνολα 1   4,50         
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➢ Εξηγούμε γιατί διαλέξαμε κάθε παράγοντα.  

Με βαθμολογία 4,50 ο Δήμος είναι πάνω από το μέσο όρο που θεωρείται το 3,0.  

 

 

2.7 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
 

Η στρατηγική του Δήμου Δωρίδος διαμορφώνεται μέσα από τον προσδιορισμό των κρίσιμων 

ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης που καλείται να αντιμετωπίσει, σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση 

κατάλληλων εσωτερικών στρατηγικών επιλογών για την επιτυχή προσέγγιση των γενικών στόχων 

τοπικής ανάπτυξης.  

Τα κρίσιμα ζητήματα που θα αντιμετωπίσει ο Δήμος την επόμενη περίοδο έχουν αποτυπωθεί σε 

προηγούμενες παραγράφους. Στον παρακάτω πίνακα τα αναφέρουμε συνοπτικά 

κατηγοριοποιημένα σε θεματικούς τομείς.  

Κρίσιμα ζητήματα του Δήμου Δωρίδος 

Θεματικός 

τομέας 

Κρίσιμα ζητήματα 

Περιβάλλον & 

Ποιότητα Ζωής 

o Οικιστικό περιβάλλον, πολεοδομικές παρεμβάσεις, αστικές αναπλάσεις 

για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων 

o Ενίσχυση Αστικού και Περιαστικού Πρασίνου 

o Κυκλική οικονομία και ανακύκλωση 

o Συγκοινωνία και οδική ασφάλεια   

o Σύγχρονες Μορφές Ενέργειας 

o Ύδρευση, αποχέτευση, υδάτινοι πόροι 

Κοινωνική 

Πολιτική, Υγεία, 

Παιδεία, 

Πολιτισμός, 

Αθλητισμός 

o Κοινωνική αλληλεγγύη, Συνοχή και Ενσωμάτωση 

o Τομείς Υγείας και Πρόνοιας 

o Δια Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση  

o Πολιτισμός 

o Αθλητισμός 

o Πολιτική Προστασία 

Τοπική o Ενίσχυση της Τοπικής Οικονομίας 
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Οικονομία και 

Απασχόληση 

o Ενίσχυση της Τοπικής Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης 

o Τουρισμός 

 

Εσωτερικό 

περιβάλλον του 

Δήμου 

o Εσωτερική Υποδομή του Δήμου 

o Σύγχρονες Διαδικασίες Διοίκησης, Διαφάνειας και Ποιότητας Υπηρεσιών 

o Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού 

 

 

Καθορισμός των γενικών στόχων τοπικής ανάπτυξης 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο αποτυπώθηκαν τα κρίσιμα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει ο 

Δήμος Δωρίδος την επόμενη περίοδο για να πετύχει στους στόχους τοπικής ανάπτυξης. Τα κρίσιμα 

αυτά ζητήματα αποτυπώθηκαν ανά θεματικό τομέα και είναι διατυπωμένα αρνητικά με την έννοια 

ότι αποτελούν προβλήματα προς επίλυση.  

Η επιλογή των κρίσιμων ζητημάτων που καλείται να επιλύσει ο Δήμος, θα αποτελέσουν τους 

γενικούς στόχους για να εκπληρώσει καλύτερα την αποστολή του.  

Στον Πίνακα  που ακολουθεί αποτυπώνονται οι γενικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης ανά θεματικό 

τομέα.  

 

Πίνακας Γενικοί Στόχοι Τοπικής Ανάπτυξης 

Θεματικός τομέας Γενικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης 

Περιβάλλον & Ποιότητα Ζωής • Βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας 

και μείωση της ρύπανσης του φυσικού 

περιβάλλοντος 

• Αύξηση των οργανωμένων χώρων 

πρασίνου 

• Προγράμματα ανακύκλωσης 

• Αντιμετώπιση των προβλημάτων 

κυκλοφορίας και στάθμευσης 

• Βελτίωση και επέκταση των βασικών 

τεχνικών υποδομών  

Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, 

Πολιτισμός και Αθλητισμός 

• Βελτίωση των υπηρεσιών κοινωνικής 

μέριμνας και πρόνοιας (νηπίων, 
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ηλικιωμένων κλπ.) 

• Υποστήριξη ευαίσθητων κοινωνικά 

ομάδων και ΑμεΑ 

• Βελτίωση και επέκταση των κοινωνικών 

υποδομών 

• Βελτίωση και επέκταση των υποδομών 

και υπηρεσιών εκπαίδευσης 

• Αξιοποίηση και ανάδειξη της ιστορικής 

και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής 

• Ενίσχυση και ανάπτυξη των θεσμών 

πολιτιστικού και αθλητικού περιεχομένου 

• Βελτίωση και επέκταση των πολιτιστικών 

και αθλητικών υποδομών και υπηρεσιών 

Τοπική Οικονομία και Απασχόληση • Αξιοποίηση τοπικών παραγωγικών 

πόρων και σύνδεση των παραγωγικών 

τομέων μεταξύ τους 

• Υποστήριξη και ενθάρρυνση των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

• Υποστήριξη της καινοτομίας στις 

μεθόδους παραγωγής και προώθησης των 

προϊόντων 

• Μείωση της ανεργίας στις ευαίσθητες 

κοινωνικά ομάδες (νέοι, γυναίκες) 

• Ενίσχυση και αξιοποίηση των δεξιοτήτων 

του τοπικού παραγωγικού δυναμικού 

Εσωτερικό Περιβάλλον του Δήμου  • Βελτίωση δεξιοτήτων των υπαλλήλων 

• Αναβάθμιση των υπαρχουσών 

υποδομών ΤΠΕ 

• Εκσυγχρονισμός της ψηφιακής 

οργάνωσης του Δήμου. 

 

 

Καθορισμός των πολιτικών δράσης και των γενικών στόχων εσωτερικής ανάπτυξης 

Η εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου Δωρίδος 
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Όπως ήδη αναφέρθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια, μία άλλη συνιστώσα της στρατηγικής του 

Δήμου Δωρίδος αφορά τη διαμόρφωση των κατάλληλων εσωτερικών στρατηγικών επιλογών που 

θα διασφαλίσουν την επιτυχή προσέγγιση των ως άνω γενικών στόχων τοπικής ανάπτυξης. 

Είναι σαφές ότι οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης αποτελούν περιφερειακό στοιχείο της δημόσιας 

Διοίκησης και κατά συνέπεια μεταφέρουν τα προβλήματα και τις δυσλειτουργίες της. 

Η εσωτερική ανάπτυξη ενός Δήμου θα πρέπει να έχει σαν στρατηγικό πλάνο την επίτευξη των 

στόχων της καλής διακυβέρνησης, οι οποίοι διατυπώνονται με σαφήνεια στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης, 2007-2013». 

Για την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης σε ό,τι αφορά την καλή διακυβέρνηση 

χρησιμοποιούνται δύο παραπλήσια πρότυπα ορισμού της καλής διακυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής και της Διεθνούς Τράπεζας αντίστοιχα, και σχετικές πηγές αναφοράς, οι οποίες 

επιτρέπουν τη σύγκριση της χώρας με το Ευρωπαϊκό και το διεθνές περιβάλλον.  

Το πρώτο πρότυπο περιλαμβάνει τα κριτήρια της καλής διακυβέρνησης, τα οποία υποδεικνύονται 

από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, και το ΥΠΕΣΔΑ το έχει εντάξει στο στόχο υποστήριξης της 

διοικητικής ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης. 

Τα κριτήρια αυτά εντάσσονται δύο ευρείς στρατηγικούς στόχους:  

• Τον στρατηγικό στόχο για μια αποτελεσματική και αποδοτική Δημόσια Διοίκηση στον οποίο 

εντάσσονται το κριτήριο της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας, και το κριτήριο της 

ανταπόκρισης.  

• Τον στρατηγικό στόχο για μια ανοιχτή, δίκαιη και συμμετοχική Δημόσια Διοίκηση. Στον 

στόχο αυτό εντάσσονται τα κριτήρια της συμμετοχής, της εφαρμογής του νόμου, της διαφάνειας, 

της συναίνεσης, της ισονομίας ενσωμάτωσης, καθώς και της λογοδοσίας. 

Το δεύτερο πρότυπο περιλαμβάνει πέντε κριτήρια καλής διακυβέρνησης που χρησιμοποιεί η 

Διεθνής Τράπεζα για τις τακτικές συγκρίσεις που πραγματοποιεί σε παγκόσμια κλίμακα.  

Τα κριτήρια αυτά είναι : 

o Συμμετοχήκαιλογοδοσία (Voice and accountability) 

o Αποτελεσματικότητα διακυβέρνησης (Governmenteffectiveness) 

o Ποιότητα ρυθμίσεων (Regulatoryquality) 

o Εφαρμογή της νομιμότητας (Rule of law) 
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o Έλεγχοςτηςδιαφθοράς (Control of corruption) 

Τα κριτήρια αυτά συμπίπτουν σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό με τα κριτήρια του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Ταμείου. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της διαφάνειας και της διαφθοράς, η αξιολόγηση της 

Διεθνούς Τράπεζας συμφωνεί  με τα ευρήματα των ερευνών  της Διεθνούς Διαφάνειας, ενώ σε ότι 

αφορά την αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης, η αξιολόγηση της Διεθνούς Τράπεζας 

επιβεβαιώνει την κρατούσα άποψη για την χαμηλή αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών της 

Δημόσιας Διοίκησης της χώρας. 

Όπως έχει διαπιστωθεί οι περιφερειακές και τοπικέςδιαφοροποιήσεις και ανισότητες είναι πολύ 

περιορισμένες λόγω της ενιαίας οργάνωσης του κράτους σε ό,τι αφορά και τους τρεις συντελεστές 

της διοικητικής ικανότητας: τις δομές, το κανονιστικό πλαίσιο και τη διαχείριση του ανθρώπινου 

δυναμικού. Παράλληλα, η οικονομική τους αυτοτέλεια είναι πολύ περιορισμένη και οι οικονομικοί 

πόροι, για τους οποίους διαθέτουν δικαιοδοσίες αποτελούν πολύ μικρό ποσοστό του δημόσιου 

προϋπολογισμού, σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Βεβαίως, παρά το γεγονός ότι τα χαρακτηριστικά της Δημόσιας Διοίκησης στη γενική τους 

έκφανση, όπως αυτή παρουσιάζεται στην ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, αφορούν το 

σύνολο της χώρας, υπάρχουν περιφερειακές και τοπικές διαφοροποιήσεις ως προς τον τρόπο με 

τον οποίο εκδηλώνονται στην πράξη και τα μέσα με τα οποία μπορούν να αντιμετωπισθούν.  

Οι διαφοροποιήσεις αυτές έχουν κυρίως να κάνουν με το επίπεδο της αστικότητας και τον 

απομακρυσμένο ή δυσπρόσιτο χαρακτήρα ορισμένων ορεινών και νησιωτικών περιοχών της 

χώρας. 

Η κατάσταση αυτή, προφανώς υποδεικνύει ως αναπτυξιακές ανάγκες πρώτης προτεραιότητας: την 

αφαίρεση αρμοδιοτήτων μητροπολιτικού χαρακτήρα από τις κεντρικές υπηρεσίες του κράτους και 

την ανάπτυξη δομών και λειτουργιών μητροπολιτικής διοίκησης, κατά προτεραιότητα στις δύο 

αυτές περιοχές, αλλά και σε άλλα μεγάλά αστικά κέντρα της χώρας.  

Σε ό,τι αφορά τις μη μητροπολιτικές περιοχές, υπάρχει διαφοροποίηση ως προς δύο στοιχεία. Το 

πρώτο στοιχείο αφορά τις αποστάσεις και τη δυσκολία φυσικής πρόσβασης του πολίτη ή της 

επιχείρησης στις αρμόδιες κατά περίπτωση δημόσιες υπηρεσίες. Το δεύτερο στοιχείο αφορά το, 

κατά κανόνα, μικρότερο μέγεθος των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης των περιοχών αυτών και 

την αντίστοιχα μειωμένη δυναμικότητά τους στην εξυπηρέτηση αλλά και την ικανότητα 

αποτελεσματικής διαχείρισης της αναπτυξιακής διαδικασίας για την περιοχή τους. Είναι προφανές 

ότι για τις δυσπρόσιτες ορεινές και νησιωτικές περιοχές της χώρας, η κατάσταση είναι χειρότερη.  

ΑΔΑ: 9ΖΝ5Ω9Ζ-Λ6Η



 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ 2019-2023 

 

 299 

Τα προβλήματα που δημιουργούν τα δύο αυτά στοιχεία έχουν αντιμετωπισθεί σε σημαντικό βαθμό 

με τη λειτουργία των ΚΕΠ – αν και με δυσανάλογο κόστος σε ορισμένες περιπτώσεις –σε 

συνδυασμό με την ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Όμως, εξακολουθούν να 

δημιουργούν ανισότητες και υποδεικνύουν ως αναπτυξιακή ανάγκη πρώτης προτεραιότητας την 

περαιτέρω αξιοποίηση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, σε συνδυασμό με την 

κατάλληλη προσαρμογή της οργάνωσης των δημοσίων υπηρεσιών, για την αποτελεσματικότερη 

αντιμετώπισή τους. Υποδεικνύουν επίσης ως σημαντική αναπτυξιακή ανάγκη την ενδυνάμωση της 

διοικητικής ικανότητας των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ενδεχομένως και με δομικές 

αλλαγές, είτε μέσω κοινών υπηρεσιών και διαδημοτικής συνεργασίας είτε μέσω συγχωνεύσεων.  

Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, το ΕΠ ΚτΠ χρηματοδότησε κατά το παρελθόν, 

υποδομές και υπηρεσίες ΤΠΕ σε βασικά πεδία υπηρεσιών που προσφέρει η  δημόσια διοίκηση 

(παιδεία, υγεία, κλπ.) και σε όλο το εύρος των διοικητικών συναλλαγών του πολίτη και της 

επιχείρησης με το κράτος. Ως ιδιαίτερα επιτυχείς, μέχρι το παρόν στάδιο, πρέπει να θεωρηθούν η 

ανάπτυξη των υπηρεσιών ηλεκτρονικής συναλλαγής με τις φορολογικές αρχές και τον μεγαλύτερο 

ασφαλιστικό οργανισμό της χώρας (ΕΦΚΑ), η δημιουργία ευρυζωνικών υποδομών επικοινωνίας 

μεταξύ των δημόσιων υπηρεσιών με το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», και η δημιουργία των ΚΕΠ τα οποία 

προσφέρουν πανελλαδικά στους πολίτες και τις επιχειρήσεις άμεση, επιτόπια, πρόσβαση σε 

περισσότερες από 1.000 διαδικασίες διοικητικών συναλλαγών. 

Όμως, η προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προσκρούει στην αδυναμία της πλειοψηφίας 

των φορέων της δημόσιας διοίκησης να διαχειριστούν αποτελεσματικά τα συστήματα 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρουν οι 

ΤΠΕ για τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών. Η αδυναμία αυτή οφείλεται σε σοβαρές, εγγενείς 

αδυναμίες σε όλο το εύρος των συντελεστών της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης (κανονιστικό 

πλαίσιο, δομές και συστήματα, ανθρώπινο δυναμικό) που έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην 

αποτελεσματικότητα και την απόδοση των δημοσίων υπηρεσιών και στην ποιότητα των υπηρεσιών 

που προσφέρει η δημόσια διοίκηση προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.  

Για την αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών αυτών της δημόσιας διοίκησης έχουν γίνει σημαντικά 

βήματα εξωστρέφειας προς την κατεύθυνση της ανοιχτής διοίκησης και της βελτίωσης των 

σχέσεων πολίτη κράτους (όπως τα μέτρα απλούστευσης των διαδικασιών συναλλαγής του κράτους 

με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ο θεσμός του Συνηγόρου του Πολίτη, κλπ.). Βήματα έχουν 

γίνει επίσης προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της εσωτερικής λειτουργίας της δημόσιας 

διοίκησης, όπου όμως περιορίζονται σε μεγάλο βαθμό σε θεσμικές παρεμβάσεις (κυρίως στα 
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θέματα του ανθρώπινου δυναμικού – πρόσληψη, αξιολόγηση, εξέλιξη προσωπικού, κλπ.), οι 

οποίες ωστόσο δεν αξιοποιούνται πλήρως στην πράξη, δεν έχουν πάντοτε ορατό αποτέλεσμα στην 

επιχειρησιακή λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και στην ποιότητα των υπηρεσιών που παράγει, 

και δεν εξασφαλίζουν την εξωστρέφεια της δημόσιας διοίκησης.  

Βασικές εγγενείς δυσλειτουργίες της δημόσιας διοίκησης στο κανονιστικό πλαίσιο, τις δομές και τις 

διαδικασίες, εξακολουθούν να αποτελούν : 

• Η πολυπλοκότητα του κανονιστικού πλαισίου (καθώς και οι ασάφειες και αντιφάσεις που 

αυτό συνεπάγεται), η οποία διέπει την εσωτερική λειτουργία της Δημόσιας διοίκησης και τις 

συναλλαγές του κράτους με τον πολίτη και τις επιχειρήσεις.  

• Η πολυδιάσταση αρμοδιοτήτων μεταξύ μεγάλου αριθμού υπηρεσιών και επιπέδων 

διοίκησης (κεντρική, περιφερειακή, αποκεντρωμένη, τοπική), αλλά και στο εσωτερικό των φορέων 

της διοίκησης μεταξύ των οργανικών μονάδων, σε συνδυασμό με την απουσία αποτελεσματικών 

μηχανισμών και διαδικασιών οριζόντιας συνεργασίας και επικοινωνίας. 

• Ο μεγάλος αριθμός περιττών διαδικασιών ή διαδικασιών με αρνητικό ισοζύγιο οφέλους 

κόστους για τον συναλλασσόμενο με τις δημόσιες υπηρεσίες αλλά και για το δημόσιο συμφέρον.  

Παράλληλα, το ανθρώπινο δυναμικό της δημόσιας διοίκησης, παρά τις σημαντικές θεσμικές 

αλλαγές και την εκπαίδευση και επιμόρφωση που προσφέρει το ΕΚΔΔΑ και οι άλλοι δημόσιοι ή 

ιδιωτικοί οργανισμοί εκπαίδευσης στους δημοσίους υπαλλήλους, εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται 

από εγγενείς αδυναμίες που πρέπει να αντιμετωπισθούν: την μειωμένη υποκίνηση, την ανεπαρκή 

κινητικότητα, την ελλιπή αξιοποίηση των προσόντων, την τυπολατρία κλπ.  

Σε ό,τι αφορά το πεδίο της αποτελεσματικότητας και της απόδοσης των υπηρεσιών της δημόσιας 

διοίκησης, οι αδυναμίες που προαναφέρθηκαν συνεπάγονται: υψηλό κόστος λειτουργίας και 

αρνητικό ισοζύγιο μεταξύ των πόρων που διατίθενται και του προϊόντος της δημόσιας διοίκησης, 

έλλειμμα αποτελεσματικότητας στην παραγωγή δημόσιων πολιτικών και προγραμματισμού 

δράσης, και αδυναμία της δημόσιας διοίκησης να υποστηρίξει την επιχειρηματικότητα και να 

εξυπηρετήσει αποτελεσματικά τις διαδικασίες οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας. 

Σε ό,τι αφορά τις δημόσιες πολιτικές, υπάρχουν σοβαρές αδυναμίες, οι οποίες εμφανίζονται και 

στο επίπεδο του σχεδιασμού και στο επίπεδο της εφαρμογής. Οι δημόσιες πολιτικές κατά κανόνα 

σχεδιάζονται χωρίς προηγούμενη συστηματική έρευνα και αξιολόγηση της κατάστασης και των 

προβλημάτων του πεδίου δημόσιας δράσης που καλύπτουν, η διατύπωσή τους περιορίζεται σε 
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θεσμικές ρυθμίσεις με τις οποίες εισάγονται, η εφαρμογή τους δεν εξειδικεύεται σε επιχειρησιακό 

επίπεδο, και δεν παρακολουθείται ούτε αξιολογείται συστηματικά. 

Σε ό,τι αφορά την ανοιχτή διοίκηση, οι δυσλειτουργίες στους συντελεστές της διοικητικής 

ικανότητας που προαναφέρθηκαν έχουν ως αποτέλεσμα την εσωστρέφεια της δημόσιας διοίκησης. 

Παρά τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει προς την κατεύθυνση της ανοιχτής διοίκησης και την 

ενίσχυση της εξωστρέφειας της δημόσιας διοίκησης, με τον θεσμό του Συνηγόρου του Πολίτη, τις 

ρυθμίσεις βελτίωσης των σχέσεων κράτους-πολίτη, την εισαγωγή διαδικασιών δημόσιας 

διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους, αλλά και την αυξανόμενη χρήση του Διαδικτύου ως 

μέσου παροχής πληροφόρησης και εργαλείου διαβούλευσης, εξακολουθεί να υπάρχει σοβαρό 

έλλειμμα σε ό,τι αφορά τον στόχο της ανοιχτής διοίκησης. 

Το έλλειμμα αυτό ενισχύεται και από λειτουργικές αδυναμίες που δυσχεραίνουν  στην πράξη την 

προαγωγή της ανοιχτής διοίκησης. Π.χ. χωρίς διαδικασίες αξιολόγησης της διοικητικής δράσης 

(performanceappraisal) ή πολλές φορές χωρίς την ύπαρξη διπλογραφικού συστήματος, δεν είναι 

δυνατόν να υπάρχει ουσιαστικός απολογισμός χρήσης πόρων και δράσης, ενώ χωρίς διαδικασίες 

συστηματικής επεξεργασίας αποφάσεων και πολιτικών δεν είναι εύκολο να υπάρξουν διαδικασίες 

πληροφόρησης και συμμετοχής του πολίτη. Τελικά, το έλλειμμα ανοιχτής διοίκησης, σε συνδυασμό 

με τις δυσλειτουργίες της διοικητικής ικανότητας που προαναφέρθηκαν, έχει ως αποτέλεσμα την 

αποξένωση του πολίτη, τη μειωμένη ποιότητα και αποτελεσματικότητα στον σχεδιασμό και την 

εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών, και συνιστά γενεσιουργό παράγοντα της διαφθοράς.  

Σε ό,τι αφορά την ισότητα των φύλων, οι επίσημες Εκθέσεις για την Ελλάδα στην Ε.Ε. και τον ΟΗΕ, 

καθώς και οι σύγχρονες κοινωνικές αναλύσεις αναδεικνύουν ως βασικά εμπόδια για την ισότιμη 

ένταξη των γυναικών στην οικονομική, πολιτική και κοινωνική ζωή μία σειρά από προβλήματα που 

συγκεντρώνονται γύρω από δύο κύριους πόλους ανισότητας: 

- Τη μειωμένη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών 

αποφάσεων. 

- Την αυξημένη συμμετοχή των γυναικών στις κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες. 

Υπό τις συνθήκες αυτές αποτελεί επιτακτική αναπτυξιακή ανάγκη η άμεση δρομολόγηση και 

εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των αδυναμιών 

που προαναφέρθηκαν.  

Οι παρεμβάσεις αυτές θα πρέπει: 
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• Να ενισχύσουν την ικανότητα της διοίκησης στο επίπεδο διαμόρφωσης πολιτικής και του 

προγραμματισμού δημόσιας δράσης, και στο επίπεδο της επιχειρησιακής λειτουργίας. 

• Να εστιασθούν κατά προτεραιότητα σε πεδία δημόσιας δράσης στρατηγικής σημασίας για 

την οικονομική και την κοινωνική ανάπτυξη της χώρας, τα οποία να προσεγγίσουν ως 

ολοκληρωμένα συστήματα, με κριτήριο το παραγόμενο προϊόν και τους χρήστες των υπηρεσιών 

της διοίκησης, και όχι αποσπασματικά ή με κριτήριο τις επιμέρους λειτουργίες. 

• Να αναδειχθεί ο πολιτικός, οικονομικός και κοινωνικός και αναπτυξιακός χαρακτήρας των 

θεμάτων ισότητας, να συνδεθεί άμεσα με τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές προτεραιότητες και να 

αποδεσμευθεί από την κατηγορία των περιθωριακών θεμάτων.  

• Να αναβαθμισθούν οι δομές προώθησης της ισότητας στη Δημόσια Διοίκηση και οι 

μηχανισμοί παραγωγής και εφαρμογής της πολιτικής και των μέτρων ισότητας.  

• Να εξασφαλίσουν με μέτρα οριζόντιου χαρακτήρα, βασικές προϋποθέσεις καλύτερης 

αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης, άρσης των δυσλειτουργιών του 

ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου, και προαγωγής του στόχου της ανοικτής και συμμετοχικής 

διοίκησης.  

• Να υποστηρίξουν οι Ο.Τ.Α. αποτελεσματικά τον στόχο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και 

να εξασφαλίσουν τις θεσμικές και επιχειρησιακές προϋποθέσεις για την πλήρη αξιοποίηση των 

ΤΠΕ, σε ό,τι αφορά την οργάνωση των υπηρεσιών, το ανθρώπινο δυναμικό, το σχετικό κανονιστικό 

πλαίσιο κλπ.  

• Να εξασφαλίσουν τις πρακτικές προϋποθέσεις επιτυχίας των παρεμβάσεων με την 

ανάπτυξη της απαραίτητης υποδομής, σε δομές, τεχνογνωσία και ικανότητες αποτελεσματικής 

εισαγωγής της οργανωτικής αλλαγής στη Δημόσια Διοίκηση.  

Η παραπάνω συνοπτική ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης στο χώρο της Δημόσιας Διοίκησης 

και κυρίως οι ανάγκες δρομολόγησης και εφαρμογής ολοκληρωμένου προγράμματος 

παρεμβάσεων όπως αποτυπώθηκαν, οδηγούν στην ανάγκη προσδιορισμού των αναπτυξιακών 

στόχων που θα πρέπει να θέτει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι οποίοι θα πρέπει να συμπίπτουν με τους 

γενικότερους στόχους που θέτει η χώρα στα πλαίσια της «Βελτίωσης της Διοικητικής Ικανότητας 

της Δημόσιας Διοίκησης». 

Ο ορισμός που δόθηκε στην εσωτερική ανάπτυξη ενός Δήμου, σαν η βελτίωση της 

Αποτελεσματικότητας, της Αποδοτικότητας και της Νομιμοποίησης της λειτουργίας του, αν 
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λάβουμε υπόψη τα όσα αναφέρθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους, εκφράζουν ακριβώς το 

ζητούμενο για την αναπτυξιακή στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθήσει ο Δήμος. 

Πριν αναφερθούμε διεξοδικά στους γενικούς στόχους εσωτερικής ανάπτυξης και πολιτικές δράσης 

του Δήμου Δωρίδος θα αναφερθούμε συνοπτικά σε θέματα αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας 

και νομιμοποίησηςτης υπάρχουσας λειτουργίας του Δήμου που αποτελούν κριτήρια αξιολόγησής 

του: 

• Αποτελεσματικότητα: Η αποτελεσματικότητα αξιολογεί το κατά πόσο οι εκροές και τα 

αποτελέσματα της δράσης ενός Δήμου αποκλίνουν από τους στόχους που έχουν τεθεί. Με άλλους 

όρους η αποτελεσματικότητα σχετίζεται άμεσα με θέματα εσωτερικής οργάνωσης, επάρκειας 

(ποσοτικής και ποιοτικής) των πόρων του Δήμου καθώς και τις ωφέλειες που δημιουργούνται 

στους αποδέκτες από τις δράσεις του Δήμου. 

• Αποδοτικότητα : Αξιολογεί το κατά πόσο οι δράσεις του δήμου αποδίδουν το μέγιστο 

δυνατό αποτέλεσμα με το ελάχιστο δυνατό κόστος και στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. 

• Νομιμοποίηση : Αξιολογεί το κατά πόσο οι στόχοι του Δήμου αποκλίνουν από τις ανάγκες, 

τις αξίες και τις προσδοκίες όλων των εμπλεκομένων από το εξωτερικό και το εσωτερικό 

περιβάλλον του Δήμου. Για τη διασφάλιση της νομιμοποίησης τις λειτουργίας του Δήμου 

απαιτείται η άσκηση ανοικτής, διαφανούς, συμμετοχικής και δίκαιης τοπικής διακυβέρνησης.  

 

Πολιτικές δράσης και Γενικοί στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης 

Η εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου Δωρίδος εξασφαλίζεται μέσω της βελτίωσης των 

χαρακτηριστικών του στις ακόλουθες ενότητες: 

• Δραστηριότητες και διαδικασίες λειτουργίας. Ήδη από τα προηγούμενα κεφάλαια έχουν 

αποτυπωθεί οι δραστηριότητες του Δήμου, καθώς και τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τις 

δράσεις του είτε στο επίπεδο Δήμου είτε στο επίπεδο των Νομικών του Προσώπων. Τα κρίσιμα 

ζητήματα σε θέματα δραστηριοτήτωναφορούν: 

- την αναβάθμιση της λειτουργίας της τεχνικής υπηρεσίας και της πολεοδομίας 

- την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων 

Παράλληλα τα κρίσιμα θέματα διαδικασιών λειτουργίας αφορούν: 

- τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες  

ΑΔΑ: 9ΖΝ5Ω9Ζ-Λ6Η



 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ 2019-2023 

 

 304 

- την εφαρμογή πιστοποιημένων συστημάτων στη διαχείριση έργων  

- τη δημιουργία ηλεκτρονικής αποθήκης 

 

• Οργάνωση & Συνεργασίες. Η ανάλυση της εσωτερικής λειτουργίας του Δήμου Δωρίδος 

ανέδειξε ορισμένα κρίσιμα ζητήματα σε θέματα οργάνωσης και συνεργασιών. Τα κυριότερα από 

αυτά είναι: 

- Οργανωτικές ελλείψεις σε πολλές υπηρεσίες του Δήμου 

- Ελλείψεις σε θέματα προγραμματισμού και μέτρησης παραγόμενου έργου 

• Ανθρώπινο Δυναμικό & Υλικοτεχνική Υποδομή. Σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού στο 

Δήμο Δωρίδος τα κρίσιμα ζητήματα συνοψίζονται: 

- στην ανάγκη αναβάθμισης των δεξιοτήτων των υπαλλήλων, κυρίως σε ζητήματα ΤΠΕ 

- στην έλλειψη προσωπικού 

- στην έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού 

Τα κρίσιμα θέματα υλικοτεχνικής υποδομήςαφορούν: 

- την πλήρη αξιοποίηση των τεχνολογιών ΤΠΕ  

- την ανάγκη εκσυγχρονισμού εξοπλισμού που λόγω παλαιότητας απαιτεί υψηλό κόστος 

συντήρησης 

• Οικονομικά. Τα σημαντικότερα κρίσιμα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει ο Δήμος 

Δωρίδος σε αυτόν τον τομέα είναι: 

- η αποτελεσματικότερη διαχείριση της Δημοτικής Περιουσίας 

- η αύξηση των εσόδων μέσα από την αξιοποίηση όλων των πηγών 

- ο συνεχής έλεγχος των οικονομικών του Δήμου σε επίπεδο κόστους / ωφέλειας 

Για την επίτευξη των γενικών στόχων εσωτερικής ανάπτυξης όπως και για την παρακολούθηση της 

εφαρμογής των πολιτικών δράσης, αρμόδιες είναι οι υποστηρικτικές και οι οριζόντιες υπηρεσίες. 

Μέσω των υποστηρικτικών και των οριζόντιων υπηρεσιών επιτυγχάνεται ο συντονισμός, ο έλεγχος 

και ο προσανατολισμός των κάθετων υπηρεσιών από τα όργανα διοίκησης, σε κοινά ζητήματα που 

αφορούν στη λειτουργία τους, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητάς τους, 
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δηλ. το να λειτουργούν αποτελεσματικά και αποδοτικά. Τα όργανα διοίκησης εξασφαλίζουν 

συνέργειες, θέτοντας οριζόντιους στόχους εσωτερικής ανάπτυξης και οριζόντιες πολιτικές δράσης 

τις οποίες, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, πρέπει να εφαρμόσουν όλες οι κάθετες υπηρεσίες. 

Οι υποστηρικτικές και οι οριζόντιες υπηρεσίες, επομένως είναι αρμόδιες για την επίτευξη γενικών 

στόχων εσωτερικής ανάπτυξης και είναι οι «θεματοφύλακες» των πολιτικών δράσης του Δήμου. 

Οι πολιτικές δράσης και οι γενικοί στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης που προβλέπεται να ακολουθήσει 

ο Δήμος για την αντιμετώπιση των κρίσιμων ζητημάτων αλλά και το «πώς θα αλλάξει εσωτερικά ο 

Δήμος προκειμένου να πετύχει τους στόχους τοπικής ανάπτυξης» αποτυπώνονται στον πίνακα  που 

ακολουθεί: 

 

 

Εσωτερική Ανάπτυξη 

Θεματική ενότητα 

εσωτερικού 

περιβάλλοντος 

Γενικοί στόχοι εσωτερικής 

ανάπτυξης και πολιτικές 

δράσης 

Αρμόδιες υποστηρικτικές και 

οριζόντιες υπηρεσίες 

Δραστηριότητες       & 

Διαδικασίες 

Συστηματική διαχείριση των 

παραπόνων των πολιτών 

Αυτοτελές Τμήμα Επικοινωνίας και 

Διοικητικής Βοήθειας 

 Βελτίωση των διαδικασιών 

προγραμματισμού 

Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακού 

Προγραμματισμού, Πληροφορικής, 

Επικοινωνιών & Αξιοποίησης 

Εθνικών και Ευρωπαικών Πόρων 

 Βελτίωση των διαδικασιών 

παροχής υπηρεσιών του Δήμου 

προς τους πολίτες 

Διεύθυνση ΚΕΠ 

 Αναδιοργάνωση με στόχο την 

πλήρη αξιοποίηση της τεχνικής 

υπηρεσίας 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

Οργάνωση & Συνεργασίες Παρακολούθηση 

Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακού 

Προγραμματισμού, Πληροφορικής, 

Επικοινωνιών & Αξιοποίησης 

Εθνικών και Ευρωπαικών Πόρων 

 Πιστοποίηση της διαχειριστικής 

επάρκειας του Δήμου 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

και Διεύθυνση Οικονομικής 

Διαχείρισης και Ανάπτυξης 

Υπηρεσιών 
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Ανθρώπινο Δυναμικό, 

Υλικοτεχνική Υποδομή 

Βελτίωση της παραγωγικότητας 

των υπηρεσιών μέσω των ΤΠΕ – 

Αναβάθμιση των υποδομών ΤΠΕ   

Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακού 

Προγραμματισμού, Πληροφορικής, 

Επικοινωνιών & Αξιοποίησης 

Εθνικών και Ευρωπαικών Πόρων & 

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 

& Ανθρώπινων Πόρων 

 Βελτίωση της δεξιότητας του 

προσωπικού μέσω 

προγραμμάτων επιμόρφωσης 

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 

& Ανθρώπινων Πόρων 

Οικονομικά  Σχεδιασμός μείωσης του 

κόστους των παρεχόμενων 

υπηρεσιών 

Διεύθυνση Οικονομικής 

Διαχείρισης και Ανάπτυξης 

 Έλεγχος των εξόδων Διεύθυνση Οικονομικής 

Διαχείρισης και Ανάπτυξης 

 Αξιοποίηση Δημοτικής 

Περιουσίας 

Διεύθυνση Οικονομικής 

Διαχείρισης και Ανάπτυξης 

 

Οι πολιτικές δράσης, όπως παρατέθηκαν ανωτέρω, αποτελούν γενικές κατευθύνσεις που 

προσανατολίζουν τις ειδικότερες αποφάσεις των υπηρεσιών κατά την επιλογή των επιχειρησιακών 

σχεδίων δράσης.  

Ως προς τη φύση τους, οι πολιτικές δράσης δεν διαφέρουν από τους στόχους εσωτερικής 

ανάπτυξης (ουσιαστικά και οι πολιτικές δράσης αποτελούν στόχους εσωτερικής ανάπτυξης). 

Επίσης και οι δύο προκύπτουν από τα κρίσιμα ζητήματα εσωτερικής ανάπτυξης που έχουν ήδη 

εντοπιστεί. Η διαφορά τους έγκειται στον τρόπο υλοποίησής τους και είναι η εξής: για την 

υλοποίηση των γενικών στόχων εσωτερικής ανάπτυξης θα χρειαστεί η κατάρτιση ειδικών σχεδίων 

δράσης, ενώ οι πολιτικές δράσης θα υλοποιηθούν υιοθετούμενες από τις αρμόδιες υπηρεσίες κατά 

την κατάρτιση των επί μέρους επιχειρησιακών σχεδίων δράσης.  

Οι πολιτικές δράσης, όπως και οι γενικοί στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης, στοχεύουν στη βελτίωση 

των χαρακτηριστικών του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου και εν τέλει στη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της νομιμοποίησης της λειτουργίας του. Αφού 

καθορίστηκαν οι πολιτικές δράσης και οι γενικοί στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης παρατίθεται ο 

επόμενος σχετικός πίνακας. 

 

Δράσεις και Στόχοι Εσωτερικής Ανάπτυξης 

ΑΔΑ: 9ΖΝ5Ω9Ζ-Λ6Η



 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ 2019-2023 

 

 307 

Θεματική ενότητα 

εσωτερικού 

περιβάλλοντος 

Πολιτικές δράσης Γενικοί στόχοι εσωτερικής 

ανάπτυξης 

Δραστηριότητες & 

Διαδικασίες 

λειτουργίας 

Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων στους 

τομείς της κοινωνικής πολιτικής, της 

προστασίας του περιβάλλοντος, της 

οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης                           

καθώς και των αθλητικών και 

πολιτιστικών δραστηριοτήτων 

 

Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και 

της αποδοτικότητας των υφιστάμενων                

δραστηριοτήτων με σκοπό την 

ποιοτικότερη, οικονομικότερη και 

ταχύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη 

Ολοκλήρωση των συνεχιζόμενων και 

υλοποίηση νέων έργων υποδομών 

Συστηματική διαχείριση των 

παραπόνων των πολιτών 

Βελτίωση των διαδικασιών 

προγραμματισμού 

Βελτίωση των διαδικασιών 

ελέγχου της εφαρμογής των 

κανονιστικών αποφάσεων 

Βελτίωση των διαδικασιών 

παροχής υπηρεσιών του Δήμου 

προς τους πολίτες. 

Εποπτεία και αντιμετώπιση 

καθημερινών προβλημάτων 

των πολιτών 

Οργάνωση & 

Συνεργασίες 

Επανεξέταση και ανασχεδιασμός της 

οργάνωσης του Δήμου 

 

Ανάπτυξη συνεργασιών 

Αναδιοργάνωση των Νομικών 

Προσώπων 

Παρακολούθησης εφαρμογής 

του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος 

Πιστοποίηση της διαχειριστικής 

ικανότητας του Δήμου 

Ανθρώπινο 

Δυναμικό & 

Υλικοτεχνική 

Υποδομή 

Κάλυψη των απαραίτητων αναγκών 

στελέχωσης 

 

Αναβάθμιση της ενημέρωσης και των 

γνώσεων αιρετών και προσωπικού 

 

Μηχανοργάνωση / Αξιοποίηση των 

τεχνολογιών ΤΠΕ 

 

Συστηματική τεκμηρίωση στοιχείων και 

πληροφοριών για την κατάσταση της 

περιοχής, τις ανάγκες των κατοίκων και το 

κόστος λειτουργίας του Δήμου  

Βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής 

Βελτίωση της παραγωγικότητας 

των υπηρεσιών μέσω των ΤΠΕ. 

 

Βελτίωση της δεξιότητας του 

προσωπικού μέσω 

προγραμμάτων επιμόρφωσης 

 

Αναβάθμιση των  υποδομών 

ΤΠΕ  
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Οικονομικά Αύξηση των εσόδων του Δήμου μέσω της 

αξιοποίησης εθνικών και κοινοτικών 

χρηματοδοτήσεων και της καλύτερης 

αξιοποίησης των υφιστάμενων πηγών 

χρηματοδότησης 

 

Μείωση του κόστους λειτουργίας και του 

κόστους απόκτησης νέων πόρων  

 

Η οικονομική επιβάρυνση των κατοίκων 

από ανταποδοτικά τέλη και τοπικούς 

φόρους, η οποία δεν πρέπει να ξεπεράσει 

τον μέσο όρο ομοειδών ΟΤΑ  

 

Ειδική μέριμνα για την οικονομική 

επιβάρυνση των ασθενέστερων ομάδων 

πολιτών.  

Μείωση του κόστους των 

παρεχόμενων υπηρεσιών  

 

Έλεγχος των εξόδων 

 

Αποτελεσματικότερη 

αξιοποίηση της Δημοτικής 

Περιουσίας 

 

Αξιοποίηση συνεργασιών με 

τον ιδιωτικό τομέα 

 

Θεματική ενότητα 

εσωτερικού 

περιβάλλοντος 

Αποτελεσματικότητα* 

 

Αποδοτικότητα Γενικοί στόχοι 

εσωτερικής 

ανάπτυξης 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

& ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

Βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας των 

υφιστάμενων 

δραστηριοτήτων με σκοπό 

την ποιοτικότερη 

εξυπηρέτηση του πολίτη 

 

Ανάπτυξη νέων 

δραστηριοτήτων Κυκλικής 

Οικονομίας 

 

Ολοκλήρωση των 

συνεχιζόμενων και 

υλοποίηση νέων έργων 

  

Εισαγωγή συστηματικών 

διαδικασιών 

Βελτίωση της 

αποδοτικότητας των 

υφιστάμενων 

δραστηριοτήτων με 

σκοπό την πιο 

ταχεία και 

οικονομική 

εξυπηρέτηση του 

πολίτη 

 

Απλοποίηση των 

διαδικασιών 

 

 

Ανάπτυξη 

διαδικασιών 

αμφίδρομης 

επικοινωνίας και 

συμμετοχής των 

πολιτών 

 

Ενίσχυση της 

διαφάνειας στις 

διαδικασίες 

προγραμματισμού, 

προσλήψεων, 

προμηθειών, 

δημοπρασιών και 

οικονομικής 

διαχείρισης 

Ενισχυμένη 

λειτουργία υπηρεσίας 
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προγραμματισμού, 

παρακολούθησης και 

αξιολόγησης της δράσης του 

Δήμου 

 

Βελτίωση της λειτουργίας 

των οργάνων διοίκησης 

Δημοτικής 

Αστυνομίας 

 

Λειτουργία 

Αυτοτελούς δομής 

Εσωτερικού Ελέγχου 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Αναδιοργάνωση των 

Νομικών προσώπων και 

εφαρμογή του  νέου ΟΕΥ 

του Δήμου 

 

Πιστοποίηση της 

διαχειριστικής επάρκειας 

του Δήμου 

 

Ανάπτυξη συνεργασιών με 

άλλους φορείς και 

συμμετοχή του Δήμου σε 

δίκτυα 

    Αναπτυξιακές     

πρωτοβουλίες 

 

 

Συντονισμός της 

δράσης του Δήμου με 

τοπικούς & 

υπερτοπικούς φορείς 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟ & 

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΟΔΟΜΗ 

Αναβάθμιση της 

ενημέρωσης και των 

γνώσεων αιρετών και 

προσωπικού 

 

Βελτίωση της υλικοτεχνικής 

υποδομής και των συνθηκών 

εργασίας του προσωπικού  

 

Αξιοποίηση των τεχνολογιών 

ΤΠΕ  

Κάλυψη των εντελώς 

απαραίτητων 

αναγκών 

στελέχωσης 

 

Συστηματική 

τεκμηρίωση 

στοιχείων και 

πληροφοριών για το 

κόστος λειτουργίας 

του Δήμου 

Συστηματική 

τεκμηρίωση 

στοιχείων και 

πληροφοριών για την 

κατάσταση της 

περιοχής και τις 

ανάγκες των 

κατοίκων  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Αύξηση των εσόδων του 

Δήμου μέσω της 

αξιοποίησης εθνικών και 

κοινοτικών πόρων και της 

καλύτερης αξιοποίησης των 

υφιστάμενων πηγών 

χρηματοδότησης 

Μείωση του κόστους 

των δραστηριοτήτων 

και του κόστους 

απόκτησης νέων 

πόρων 

 

Καλύτερη 

Η οικονομική 

επιβάρυνση των 

κατοίκων από 

ανταποδοτικά τέλη 

και τοπικούς φόρους 

δεν θα ξεπεράσει τον 

μέσο όρο ομοειδών 

ΟΤΑ 
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Αποτελεσματικότητα - Αποδοτικότητα - Νομιμοποίηση 

Πολλές από τις επιλογές που ομαδοποιήθηκαν στη στήλη της αποτελεσματικότητας θα 

συμβάλλουν παράλληλα στη βελτίωση της αποδοτικότητας και της νομιμοποίησης. 

  

2.8 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΑΜΑ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ 
2.8.1 Προϋποθέσεις επιτυχίας του Επιχειρησιακού  Προγράμματος 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο ολοκληρώθηκε ο εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής και 

εσωτερικής ανάπτυξης που θα πρέπει να αντιμετωπίσει ο Δήμος Δωρίδος την προσεχή περίοδο. 

Στα επόμενα κεφάλαια θα γίνει προσέγγιση της στρατηγικής που θα ακολουθήσει ο Δήμος για την 

αντιμετώπιση των κρίσιμων ζητημάτων που έχουν εντοπιστεί. 

Η στρατηγική που θα ακολουθήσει ο Δήμος θα διαμορφώνεται μέσω του καθορισμού των γενικών 

στόχων και πολιτικών δράσης οι οποίοι ομαδοποιούνται σε άξονες και μέτρα. 

Όπως έχει κατηγοριοποιηθεί στην μέχρι τώρα ανάλυση, τα κρίσιμα σημεία τοπικής ανάπτυξης 

αφορούν τους θεματικούς τομείς: 

• του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων, αλλά και των επισκεπτών, με 

έμφαση σε θέματα της καθημερινότητας αλλά και γενικότερου ενδιαφέροντος.  

• της κοινωνικής πολιτικής, παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού με έμφαση στα θέματα 

πρόνοιας και παιδείας 

• της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης με έμφαση στην ενίσχυση των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων και στα θέματα απασχόλησης 

• του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του και την 

ενίσχυση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του. 

 

Έλεγχος του κόστους 

λειτουργίας.   

αξιοποίηση της 

δημοτικής 

περιουσίας  

 

Ειδική μέριμνα για 

την οικονομική 

επιβάρυνση των 

ασθενέστερων 

ομάδων πολιτών 
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Το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης για να είναι αποτελεσματικό, θα πρέπει να έχει μια σειρά 

χαρακτηριστικά, τα βασικότερα από τα οποία παρουσιάζονται στη συνέχεια.  

Προσδιορισμός της αποστολής του Δήμου Δωρίδος 

Η αποστολή ενός Δήμου είναι ο λόγος για τον οποίο υπάρχει, ο σκοπός για τον οποίο 

δραστηριοποιείται.  

Η δημιουργία δήλωσης αποστολής (missionstatement) συχνά θεωρείται ως σημείο εκκίνησης της 

διαδικασίας δημιουργίας στρατηγικής.  

Βασικός στόχος των οργανισμών είναι να απαντήσουν στο ερώτημα «πού» θέλουμε σαν Ο.Τ.Α να 

βρεθούμε στο μέλλον. 

 Η δήλωση αποστολής χρησιμεύει ως καθημερινός οδηγός κατεύθυνσης, βοηθά στη λήψη 

στρατηγικών αποφάσεων και δίνει το γενικό επιχειρησιακό στίγμα και κλίμα.  

Καθορισμός συγκεκριμένων αντικειμενικών στόχων  

Οι αντικειμενικοί στόχοι περιγράφουν τα αποτελέσματα μιας προγραμματισμένης προσπάθειας.  

Η χάραξη της στρατηγικής του Δήμου Δωρίδος θα πρέπει να στηρίζεται στα πραγματικά δεδομένα 

της περιοχής και όχι σε υποθετικές καταστάσεις.  

Η αναπτυξιακή στρατηγική θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και να κατανοεί όλα αυτά τα 

χαρακτηριστικά και τις δυσκολίες, καθώς και τις απαιτήσεις που δημιουργούν στην επιλογή 

δράσεων και στην άσκηση πολιτικών. Θα πρέπει να περιγράφει το τι θα πρέπει να επιτευχθεί και 

μέχρι πότε, και κατά το δυνατόν τα παραπάνω να έχουν ποσοτικό χαρακτήρα.  

Χάραξη στρατηγικών  

Στο στάδιο αυτό, ένας οργανισμός καθορίζει τους τρόπους και θέτει τις γενικές κατευθύνσεις, ώστε 

να μπορέσει να πραγματοποιήσει τους γενικούς σκοπούς του και να φέρει εις πέρας την αποστολή 

του.  

Ανάπτυξη πολιτικών  

Οι πολιτικές ενός οργανισμού είναι οι κατευθυντήριες γραμμές που δρουν σαν συνδετικοί κρίκοι 

μεταξύ της διαμόρφωσης και της εφαρμογής της πολιτικής.  
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Η εφαρμογή του επιχειρησιακού προγράμματος στην πράξη είναι μια διαδικασία εξαιρετικά 

πολύπλοκη και σε καμία περίπτωση σύντομη χρονικά. Απαιτεί έλεγχο και επίπονες διαδικασίες 

λήψης αποφάσεων σχεδόν καθημερινά.  

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό κατά τη διάρκεια της περιόδου υλοποίησης να εξετάζεται η απόκλιση 

από τους στόχους. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη σύγκριση των επιθυμητών στόχων 

με τα πραγματικά αποτελέσματα, μπορούν να οδηγήσουν στην ανάγκη για διορθωτικές κινήσεις.  

2.8.2 Όραμα 

Η δημιουργία ενός Δήμου που θα βρίσκεται κοντά στον πολίτη με αίσθημα κοινωνικής 

υπευθυνότητας, ενός Δήμου ικανού να εξυπηρετεί τις ανάγκες της καθημερινότητας, 

αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, και να υλοποιεί  ένα συνεκτικό αναπτυξιακό 

πρόγραμμα με έμφαση στον τουρισμό, τις περιβαλλοντικές και τις εκπαιδευτικές 

υποδομές. 

2.8.3 Αποστολή 

Αποστολή του Δήμου Δωρίδος πρέπει να είναι η προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών με στόχο την 

εξυπηρέτηση των αναγκών των δημοτών και κατοίκων της περιοχής.  

Ως στόχος οριοθετείται  η συνεχής προσπάθεια,  μέσα από τα σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και 

ολικής ποιότητας, να μεριμνά για την επίλυση των καθημερινών προβλημάτων των κατοίκων, αλλά 

και για την μέγιστη δυνατή ικανοποίηση των  επισκεπτών.  

Στόχο, επίσης, αποτελεί να καταστεί ο Δήμος Δωρίδος μια σύγχρονη διοικητική οντότητα, με 

σύγχρονες και καινοτόμες  μορφές ανάπτυξης και προσφοράς, στην οποία ο πολίτης θα επιθυμεί 

να ζει και να εργάζεται και ο επισκέπτης να απολαμβάνει.  

2.8.4 Αρχές 

Οι αρχές στις οποίες βασίζεται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα είναι οι ακόλουθες:  

➢ Η αρχή της  διαβούλευσης και της λαϊκής συμμετοχής στις υποθέσεις που αφορούν στον 

Δήμο.  

➢ Η αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, με γνώμονα την εξασφάλιση της 

δημοσιονομικής βιωσιμότητας του Δήμου. 

➢ Η αρχή της διαφάνειας στη λήψη αποφάσεων και εκτέλεσης όλων των προβλεπόμενων 

οικονομικών , διοικητικών και λοιπών λειτουργιών που εκ του νόμου έχουν παραχωρηθεί 

στους Δήμους. 
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➢ Η αρχή της εγγύτητας παροχής των υπηρεσιών στους πολίτες.  

➢ Η αρχή της προσβασιμότητας των υπηρεσιών (οι πολίτες ανεξάρτητα από το εισόδημα, το 

εκπαιδευτικό επίπεδο, την εθνικότητα, το φύλο, τη θρησκεία έχουν την ίδια πρόσβαση στις 

υπηρεσίες).  

➢ Η αρχή της διαχρονικότητας, καθολικότητας και ποιότητας των υπηρεσιών (οι πολίτες 

απολαμβάνουν πάντα  το ίδιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών).  

➢ Η αρχή της επικουρικότητας, της συνευθύνης και της ανταποδοτικότητας στις σχέσεις 

κεντρικού κράτους, περιφερειακής διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης.  

➢ Η αρχή της συνέργειας, προκειμένου να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή κινητοποίηση για 

κάθε εναρμονισμένη δράση όλων των επιπέδων, φορέων και κλάδων της δημόσιας 

διοίκησης μεταξύ τους, ώστε ο Δήμος Δωρίδος να δημιουργεί δίκτυα συνεργασίας και 

αλληλοϋποστήριξης. 

 

2.9 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
2.9.1 Μέσα Επίτευξης 

Η εφαρμογή πολιτικών με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα που στόχο έχουν να θέσουν τον πολίτη και 

τις ανάγκες του σε πρώτο πλάνο, εξασφαλίζοντας τη λύση τυχόν προβλημάτων  μέσα από 

καινοτόμες και  ρεαλιστικές δράσεις. 

Η υιοθέτηση όλων των  σύγχρονων υποδομών και η εφαρμογή νέων τεχνολογιών πληροφορικής 

και επικοινωνίας που θα ανακηρύξουν τον Οργανισμό ως ψηφιακό Δήμο, του οποίου  κύριο 

μέλημά είναι η αειφορική αξιοποίηση των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων, η ανάπτυξη 

εκπαιδευτικών υποδομών και η προώθηση του τουρισμού και των εναλλακτικών μορφών του. του 

Η  μέριμνα για τους κοινωνικά ευάλωτους και η δημιουργία κοινωνικού ιστού προστασίας της 

κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης. 

 

2.9.2 Μακροχρόνιοι Στρατηγικοί Στόχοι 

Η Ομάδα Έργου, αφού έλαβε υπόψη της τα βασικά γεωγραφικά, ιστορικά και δημογραφικά 

στοιχεία (απογραφές, στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής), τα οικονομικά δεδομένα και τα 

κοινωνικά χαρακτηριστικά της περιοχής, την οικιστική δομή και τις περιβαλλοντικές συνθήκες, την 

κατάσταση των υφιστάμενων δομών, επιστημονικές μελέτες που αφορούν την περιοχή, τα βασικά 

οργανωτικά και οικονομικά ζητήματα των υπηρεσιών του Δήμου, τις δεσμεύσεις της Διοίκησης για 
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τα ζητήματα ανάπτυξης της περιοχής, τα κατά καιρούς διατυπωθέντα αιτήματα των δημοτών και 

ομάδων αυτών, σχετικά με τις αναπτυξιακές δυνατότητες αλλά και αναγκαιότητες της περιοχής, τη 

συνεχή συρρίκνωση και μεταβλητότητα των κρατικών πόρων καθώς και τη δυνατότητα 

αξιοποίησης θεσμοθετημένων χρηματοδοτικών μέσων, κατέληξε στο Στρατηγικό Σχέδιο.  

Οι Μακροχρόνιοι Στρατηγικοί Στόχοι, όπως περιγράφονται παρακάτω, εκφράζουν τις κύριες 

αναπτυξιακές επιδιώξεις του Δήμου για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.  

Σύμφωνα με τους στόχους αυτούς, τους ιεραρχημένους Άξονες Προτεραιοτήτων, που 

περιλαμβάνονται σε κάθε έναν από αυτούς, αλλά και τα Μέτρα - Δράσεις στις οποίες εξειδικεύεται 

κάθε ένας από τους πιο πάνω Άξονες, θα διαμορφωθεί στη συνέχεια το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

του Δήμου για την περίοδο 2019-2023.  

Οι στόχοι αυτοί περιλαμβάνουν την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής 

ανάπτυξης του Δήμου, την αναβάθμιση της διοικητικής του ικανότητας, την ικανοποίηση των 

αναγκών των αποδεκτών του, τη βελτίωση της οικονομικής του κατάστασης.  

Οι στόχοι αναλύονται ως εξής: 

Στόχος 1ος: Δήμος ουσιαστικά ενεργός στην καθημερινότητα των δημοτών με έργα και δράσεις 

απαραίτητα για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Δήμου που ενισχύουν τις ήδη επιτυχημένες 

προσπάθειές μας για έργα ανάπλασης και πολεοδομικής αποκατάστασης, όπως: επέκταση δικτύου 

ποδηλατοδρόμου, διαχείριση πρασίνου και υδάτινων πόρων, ανάπτυξη – συμπλήρωση δικτύων 

υδάτων, χωροταξικό σχεδιασμό, ενίσχυση των υποδομών προσπελασιμότητας και οδικής 

ασφάλειας, μέριμνα για την υγιεινή και ασφάλεια των δημοτών, δίκτυα ενέργειας και 

ηλεκτροφωτισμού.  

Στόχος 2ος: Δήμος της τουριστικής και κοινωνικής ανάπτυξης και συνοχής, της εκπαίδευσης, της 

πολιτιστικής ανάπτυξης και της αθλητικής δράσης, που παρέχει επιπρόσθετες υπηρεσίες πρόνοιας 

και υποστήριξης σε όλους τους δημότες και ειδικότερα σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες 

πληθυσμού, βελτιώνει τις πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες της περιοχής, προωθεί και 

υλοποιεί δράσεις για τα παιδιά και τους νέους, την εκπαίδευσή τους, αναβαθμίζοντας και 

συμπληρώνοντας τις υπάρχουσες υποδομές.  

Στόχος 3ος: Δήμος που προωθεί την τοπική ανάπτυξη μέσα από την δημιουργία συνεργασιών σε 

εθνικό και διεθνές επίπεδο με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, την ενημέρωση και την 

προώθηση και εφαρμογή δράσεων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της τοπικής 

αγοράς καθώς και για την αντιμετώπιση της ανεργίας και την ενίσχυση της απασχόλησης.  
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Στόχος 4ος: Δήμος σύγχρονος και αποτελεσματικός, που παρέχει αναβαθμισμένες υπηρεσίες στους 

πολίτες, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της λειτουργίας του, 

αξιοποιώντας αποδοτικότερα τους διαθέσιμους πόρους, ενισχύοντας τα συστήματα Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) και εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή των πολιτών σε όλες τις 

αποφάσεις που αφορούν στο μέλλον της περιοχής, μέσα από διαδικασίες διαφανείς, 

συμμετοχικές, προσβάσιμες σε όλους.  

Οι παραπάνω στόχοι αποτυπώνονται στη διατύπωση του οράματος για την ανάπτυξη του Δήμου 

Δωρίδος και σαν περιοχή και σαν οργανισμό. Μέσα από αυτούς προσδιορίζονται και οι 

κατευθυντήριες αρχές που πρέπει να διέπουν τον τρόπο λειτουργίας του και γενικά τον τρόπο 

διοίκησης των τοπικών υποθέσεων. 

Κύριοι άξονες του οράματος του Δήμου, επιτυγχάνονται μέσα από την:  

➢ Ενίσχυση,  προστασία και  ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος. 

➢ Διασφάλιση της συνοχής και της ισόρροπης ανάπτυξης των οικισμών του δήμου. 

➢ Ανανέωση και ολοκλήρωση των υποδομών. 

➢ Διάσωση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και η τόνωση της ιστορικής μνήμης. 

➢ Θεσμική θωράκιση του δήμου. 

➢ Τοποθεσία και φυσικό χάρισμα της Δωρίδος. 

Σε σχέση με την ισόρροπη ανάπτυξη των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου, οι προτάσεις έργων που 

περιέχονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και αφορούν παρεμβάσεις σε τοπικό επίπεδο, επιδιώχθηκε να 

αφορούν το σύνολο της Δωρίδος. 

Σε σχέση με την πολιτιστική κληρονομιά θα πρέπει να επισημάνουμε ότι στον Δήμο Δωρίδος 

καταγράφονται όλες στην κυριολεξία οι κορυφαίες περίοδοι της ιστορικής διαδρομής του 

Ελληνισμού. Η διατήρηση και προβολή αυτής της κληρονομιάς είναι σημαντικό θέμα τοπικής 

ανάπτυξης. 

Για τη Δημοτική Αρχή, η ανάπτυξη και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής χωρίς την ύπαρξη της 

αναγκαίας τεχνικής υποδομής, είναι ουτοπία. Γι’ αυτό, η λειτουργία των απαραίτητων δικτύων 

υποδομής σε όλη την έκταση τηςς περιοχής, αλλά και η βελτίωση των υπαρχουσών, αποτελεί και 

θα αποτελεί μόνιμο και διαρκή στόχο. Τα έργα αυτά επιμερίζονται σε: έργα οδοποιίας, 

αντιπλημμυρικά, αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισμού. 

Παράλληλα έργα υγείας και κοινωνικής μέριμνας αποτελούν επίσης συνιστώσες του οράματος της 

Δημοτικής Αρχής. 
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Τέλος αποτελεί σημαντική συνιστώσα προτεραιοτήτων που χαρακτηρίζουν το όραμα της Δημοτικής 

Αρχής η ανάπτυξη του τοπικού μαζικού αθλητισμού και η μέριμνα για την νεολαία. 

Σε σχέση με τις διαδικασίες  Βελτίωσης της Διοικητικής ικανότητας του Δήμου μέριμνα της 

Δημοτικής  Αρχής αποτελούν οι εξής παραδοχές: 

• Η απλοποίηση των διαδικασιών στις υπηρεσίες του Δήμου αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο 

για τη  βελτίωση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας του. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου 

μέτρου ο Δήμος θα προχωρήσει στην αναδιοργάνωση και στην αναμόρφωση των διαδικασιών με 

στόχο τη βελτίωση την υπηρεσιών προς τους πολίτες. 

• Η βελτίωση των δεξιοτήτων των υπαλλήλων μέσα από την εκπαίδευση και επιμόρφωση 

αποτελεί έναν δεύτερο στόχο του Δήμου στο πλαίσιο της αναβάθμισης των υπηρεσιών προς τους 

πολίτες. Ήδη το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) αλλά και ιδιωτικοί 

φορείς εκπαίδευσης σχεδιάζουν προγράμματα κάλυψης των εκπαιδευτικών αναγκών όλων των 

φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με τη συμμετοχή όλου του προσωπικού μέσα 

από συγκεκριμένες διαδικασίες και ο Δήμος θα φροντίσει να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία 

στα μέτρα των δυνατοτήτων του.  

• Οι υποθέσεις του κάθε πολίτη σε ένα πρότυπο μοντέλο τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να 

επιλύονται αμέσως μέσω των κοινών προδιαγεγραμμένων διαδικασιών, χωρίς την ανάγκη 

προσωπικής παρέμβασης κανενός, και αν είναι δυνατόν αυτομάτως, χωρίς να ασχοληθεί ούτε και ο 

ίδιος με αυτές. Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Δωρίδος υιοθετεί συνεχώς καλές πρακτικές ηλεκτρονικής 

λειτουργίας του και εξυπηρέτησης των δημοτών του. 

• Πολύς λόγος γίνεται τα τελευταία χρόνια για τα συστήματα ΤΠΕ (Τεχνολογίες 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών). Η ανάπτυξη των σχετικών συστημάτων Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης αποτελεί στόχο για τη βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας στον Δήμο Δωρίδος.  

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση σε τοπικό επίπεδο αποτελεί το επίκεντρο του εκσυγχρονισμού της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο εκσυγχρονισμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προάγει την ποιότητα των 

«τοπικών» υπηρεσιών και την αποτελεσματικότητα της «τοπικής» δημοκρατίας. 
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2.10 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου διατυπώνονται με τη μορφή Αξόνων οι οποίοι 

εξειδικεύονται περαιτέρω σε Μέτρα και κάθε μέτρο εξειδικεύεται σε Στόχους.  

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι Στόχοι συγκροτούν ιεραρχικό διάγραμμα (γραμμική μορφή), στο οποίο 

γίνεται κάθετη και ολική  εξειδίκευση της αποστολής και του οράματος του Δήμου.  

Κατεβαίνοντας στα επίπεδα του δένδρου γίνεται σταδιακή εξειδίκευση της στρατηγικής.  

Στα προηγούμενα κεφάλαια καθορίστηκαν οι γενικοί στόχοι πάνω στους οποίους βασίζεται η 

στρατηγική του Δήμου Δωρίδος για την επόμενη περίοδο. 

Οι ομοειδής  γενικοί στόχοι καταγράφονται σε προτεραιότητες – Μέτρα και εν συνεχεία τα  Μέτρα 

οριοθετούνται  σε ευρύτερες προτεραιότητες – Άξονες. Όπως φαίνεται στο επόμενο σχήμα, οι 

γενικοί στόχοι, οι Άξονες και τα Μέτρα συγκροτούν ιεραρχικό διάγραμμα (γραμμική μορφή),  στο 

οποίο γίνεται σταδιακή εξειδίκευση της αποστολής και του οράματος του Δήμου. 

Κατεβαίνοντας στα επίπεδα του διαγράμματος γίνεται στοχοποιημένη  εξειδίκευση των 

αναπτυξιακών προτεραιοτήτων.  

Στην κορυφή του διαγράμματος βρίσκεται η αποστολή και το όραμα του Δήμου, που αναλύεται σε 

γενικές προτεραιότητες (Άξονες), οι οποίες σταδιακά αναλύονται σε ειδικότερες προτεραιότητες 

(Μέτρα και γενικοί στόχοι των Μέτρων). 

Με γνώμονα τα παραπάνω, η σχηματική παράσταση του Στρατηγικού πλάνου του Δήμου Δωρίδος, 

φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί. 
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Στρατηγικό Πλάνο Δήμου Δωρίδος 

 

 

2.10.1 Καθορισμός Αξόνων 

Η επίτευξη των τεσσάρων μακροχρόνιων στόχων, που αναπτύχθηκαν παραπάνω και συγκροτούν τη 

μακροχρόνια επιδίωξη για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής, προσδιορίζεται 

ανάλογα με τον χρονικό ορίζοντα αναφοράς και κυρίως ανάλογα με τις ιεραρχήσεις που γίνονται 

σε μια σειρά δυνητικών επιλογών που αφορούν τα μέτρα πολιτικής.  

Όσον αφορά το μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα και λαμβάνοντας υπόψη τις παραδοχές και τους 

περιορισμούς που καθορίζουν το διοικητικό, τεχνικό και οικονομικό πλαίσιο λειτουργίας του 

Δήμου Δωρίδος και κατά συνέπεια, τους βαθμούς ελευθερίας και τη δυνατότητα άσκησης της 

αναπτυξιακής και κοινωνικής του πολιτικής, οι στόχοι αυτοί οφείλουν να μετατραπούν σε 

μεσοπρόθεσμους ιεραρχημένους Άξονες Προτεραιοτήτων.  

Πρόκειται για εκείνες τις μεσοπρόθεσμες πολιτικές επιλογές στις οποίες κατέληξε η αξιολόγηση της 

υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου Δωρίδος, καθόρισαν οι υφιστάμενοι και εκτιμώμενοι 
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μελλοντικοί διαθέσιμοι χρηματικοί πόροι και προσδιόρισε η διαδικασία της κοινωνικής 

διαβούλευσης που διενεργήθηκε στη συγκεκριμένη περιοχή.  

Με τον τρόπο αυτό το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Δωρίδος, μεταπίπτει από το αρχικό 

επίπεδο των μακροχρόνιων στόχων, σε ένα δεύτερο επίπεδο ιεραρχημένων Αξόνων 

Προτεραιοτήτων ανά στόχο επιτυγχάνοντας έτσι τη συγκεκριμενοποίηση του αναπτυξιακού 

οράματος των πολιτών σε συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης.  

Οι μεσοπρόθεσμοι ιεραρχημένοι Άξονες Προτεραιοτήτων που ανήκουν σε κάθε έναν από τους 

περιγραφέντες τέσσερις στόχους, συγκροτώντας έτσι τη δέσμη των πολιτικών που πρόκειται να 

αναπτυχθούν στην περιοχή του Δήμου Δωρίδος για την περίοδο 2019-2023, διατυπώνονται ως 

ακολούθως :  
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2.10.2 Καθορισμός Μέτρων 

Τα μέτρα ενός Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι η αμέσως επόμενη υποδιαίρεση ενός Άξονα. 

Έτσι, ο κάθε Άξονας αναλύεται σε ένα σύνολο συναφών Μέτρων ως εξής:  
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2.10.3 Καθορισμός Στόχων 

Κάθε Μέτρο περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους συναφείς στόχους και αναλύονται ως εξής:  

ΑΞΟΝΑΣ 1:  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

ΜΕΤΡΟ 1.1. Οικιστικό περιβάλλον, πολεοδομικές παρεμβάσεις, αστικές αναπλάσεις για τη 

βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων 

 

1.1.1. Ηλεκτρονική καταχώρηση δεδομένων των ορίων δρόμων και οικοπέδων του αναδασμού ΤΚ 

Γλυφάδας Τολοφώνος 

1.1.2. Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων Κοινότητας Γλυφάδας ΔΕ Τολοφώνος 

1.1.3  Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων Κοινότητας Πεντάπολης ΔΕ Λιδωρικίου 

1.1.4  Μίσθωση μηχανημάτων για βλάβες ΔΕ Λιδωρικίου και ΔΕ Τολοφώνος 

1.1.5  Μίσθωση μηχανημάτων για βλάβες ΔΕ Ευπαλίου και ΔΕ Βαρδουσίων 

1.1.6  Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ΤΚ Ποτιδάνειας ΔΕ Ευπαλίου 

1.1.7  Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ΤΚ Μαλαμάτων-Παλαιοξαρίου ΔΕ Ευπαλίου 

1.1.8  Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ΤΚ Μαλανδρίνου ΔΕ Λιδωρικίου 

1.1.9  Αναβάθμιση κτιρίου και περιβάλλοντος χώρου στην ΤΚ Κονιάκου ΔΕ Λιδωρικίου 

1.1.10  Επισκευή και συντήρηση κοινοτικών καταστημάτων Μαραθιά και Πύργου ΔΕ Ευπαλίου 

1.1.11  Συντήρηση δημοτικών κτιρίων ΤΚ Αμυγδαλιάς ΔΕ Λιδωρικίου 

1.1.12  Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης δασικών δρόμων 

1.1.13  Επισκευές πεζοδρομίων και ραμπών ΑμΕΑ ΤΚ Μαραθιά ΔΕ Ευπαλίου 

1.1.14  Άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση οδοστρώματος ΔΕ Ευπαλίου – Βαρδουσιών 

1.1.15  Άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση οδοστρώματος ΔΕ Λιδωρικίου - Τολοφώνος 

1.1.16  Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης δασικών δρόμων ΔΕ Ευπαλίου - Βαρδουσίων 

1.1.17  Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης δασικών δρόμων ΔΕ Λιδωρικίου - Τολοφώνος 

1.1.18  Υπηρεσίες συντήρησης αγροτικής οδοποιίας Υψ. Χωριού Ζωριάνου ΔΕ Βαρδουσίων 

ΑΔΑ: 9ΖΝ5Ω9Ζ-Λ6Η
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1.1.19  Υπηρεσίες εκχιονισμού ορεινού οδικού δικτύου Δήμου Δωρίδος 

1.1.20  Αποκατάσταση οδοστρώματος Κοινότητας Ευπαλίου ΔΕ Ευπαλίου 

1.1.21  Υπηρεσίες συντήρησης αγροτικής οδοποιίας Κοινότητας Ευπαλίου ΔΕ Ευπαλίου 

1.1.22  Συντήρηση και επισκευές μηχανημάτων έργων  

1.1.23  Δαπάνες απολύμανσης, απεντόμωσης κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων 

1.1.24  Προμήθεια ασφαλτομίγματος, σκυροδέματος ΔΕ Τολοφώνος 

1.1.25  Προμήθεια ασφαλτομίγματος, σκυροδέματος ΔΕ Λιδωρικίου 

1.1.26  Προμήθεια ασφαλτομίγματος, σκυροδέματος ΔΕ Βαρδουσίων  

1.1.27  Προμήθεια ασφαλτομίγματος, σκυροδέματος ΔΕ Ευπαλίου 

1.1.28  Δημοτική οδοποιία Κοινότητας Σεργούλας ΔΕ Ευπαλίου 

1.1.29  Δημοτική οδοποιία Κοινότητας Λιδωρικίου ΔΕ Λιδωρικίου 

1.1.30  Δημοτική οδοποιία Κοινότητας Ποτιδάνειας ΔΕ ευπαλίου 

1.1.31  Δημοτική οδοποιία ΔΕ Βαρδουσίων  

1.1.32  Δημοτική οδοποιία ΔΕ Ευπαλίου 

1.1.33  Δημοτική οδοποιία ΔΕ Tολοφώνος 

1.1.34  Δημοτική οδοποιία ΔΕ Λιδωρικίου 

1.1.35  Δημοτική οδοποιία Κοινότητας Μηλιάς ΔΕ Τολοφώνος 

1.1.36  Δημοτική οδοποιία Κοινότητας Πύργου ΔΕ ευπαλίου 

1.1.37  Δημοτική οδοποιία Κοινότητας Μαραθιά ΔΕ Ευπαλίου 

1.1.38  Δημοτική οδοποιία Κοινότητας Μανάγουλης ΔΕ Ευπαλίου 

1.1.39  Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών δρόμων ΤΚ Μαραθιά ΔΕ Ευπαλίου 

1.1.40  Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών δρόμων από Δραγατσούλα ως Δένδρα ΤΚ Σεργούλας ΔΕ 

Ευπαλίου 

1.1.41  Βελτίωση αγροτικού δρόμου ΤΚ Βραίλας έως ΤΚ Λεύκας ΔΕ Λιδωρικίου 

1.1.42  Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης ΤΚ Διχωρίου ΔΕ Βαρδουσίων 
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1.1.43  Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης τμήματος περιβάλλοντος χώρου Ι.Ν. Εισοδίων της 

Θεοτόκου και θεμελιοδοκών περίδεσης του κτιρίου στην ΤΚ Παλαιοξαρίου ΔΕ Ευπαλίου 

1.1.44  Προγραμματική σύμβαση Δήμου Δωρίδος με την Περιφέρεια Στ. Ελλάδος για «συντήρηση 

αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Λιδωρικίου και ΔΕ Ευπαλίου ετών 17-18 Α΄ Φάση» 

1.1.45  Προγραμματική σύμβαση Δήμου Δωρίδος με την Περιφέρεια Στ. Ελλάδος για «αναπλάσεις 

κοινοχρήστων χώρων ΤΚ Διχωρίου ΔΕ Βαρδουσίων» 

1.1.46  Δαπάνες κατεδάφισης αυθαίρετων ή και επικίνδυνων κτισμάτων 

1.1.47  Περίφραξη ακινήτων Κοινότητας Ποτιδάνειας ΔΕ Ευπαλίου 

1.1.48  Αγορά οικοπέδου για την επέκταση πλατείας οικισμού Δαφνοχωρίου Κοινότητας Γλυφάδας 

ΔΕ Τολοφώνος 

1.1.49  Αστικός εξοπλισμός (μπάρες ασφαλείας, κολονάκια, παγκάκια, στάσεις κλπ.) 

1.1.50  Προμήθεια αστικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση των οικισμών Δήμου Δωρίδος 

1.1.51  Αναπλάσεις δημοτικών χώρων ΤΚ Μαλανδρίνου ΔΕ Λιδωρικίου 

1.1.52  Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Στίλιας ΔΕ Λιδωρικίου 

1.1.53  Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Πύργου ΔΕ Ευπαλίου 

1.1.54  Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Μαραθιά ΔΕ Ευπαλίου 

1.1.55  Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Κονιάκου ΔΕ Λιδωρικίου 

1.1.56  Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Μακρινής ΔΕ Τολοφώνος 

1.1.57  Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων ΔΕ Ευπαλίου 

1.1.58  Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων ΔΕ Βαρδουσίων 

1.1.59  Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων ΔΕ Τολοφώνος 

1.1.60  Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Μαλανδρίνου ΔΕ Λιδωρικίου 

1.1.61  Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Μηλιάς ΔΕ Τολοφώνος 

1.1.62  Ανάπλαση χώρου βρύσης Δέση ΤΚ Κριατσίου 

1.1.63  Αναπλάσεις στην ΤΚ Μενταγιών 

1.1.64  Υψομετρικές μελέτες οδών-Σύνταξη πινάκων εφαρμογής ΔΔ Μον/κίου ΔΕ Ευπαλίου 

ΑΔΑ: 9ΖΝ5Ω9Ζ-Λ6Η
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1.1.65  Τοπογραφικές εργασίες για πράξη εφαρμογής σχεδίου πόλεως στο ΔΔ Μοναστηρακίου 

1.1.66  Μελέτη ωρίμανσης και εκτέλεση έργων Β΄. Δράση: «Μελέτη για την ενεργειακή 

αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων» 

1.1.67  Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ ΔΕ Τολοφώνος 

1.1.68  Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ ΔΕ Ευπαλίου 

1.1.69  Επισκευή και συντήρηση πεζοδρομίων σε χώρους αρμοδιότητας ΔΛΤ Δωρίδος 

1.1.70  ΠΕΑΛ και μελέτη καθορισμού χερσαίων ζωνών Λιμένα Τριζονίων ΔΛΤΔ  

1.1.71  ΠΕΑΛ και μελέτη καθορισμού χερσαίων ζωνών Λιμένα Αγ. Νικολάου ΔΛΤΔ 

 

ΜΕΤΡΟ 1.2. Ενίσχυση Αστικού και Περιαστικού Πρασίνου 

1.2.1  Συνδρομή στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης 

1.2.2  Κοπή-απομάκρυνση και ενταφιασμός φοινίκων παραλιακού μετώπου ΚοινότητταςΜαραθιά 

ΔΕ Ευπαλίου 

1.2.3  Εργασίες διαχείρισης-θεραπείας προσβεβλημένων δέντρων από ασθένειες 

1.2.4  Υπηρεσίες αποκλάδωσης δέντρων  

1.2.5  Προμήθεια σπόρων, φυτών δενδρυλλίων 

1.2.6  Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 

 

ΜΕΤΡΟ 1.3. Κυκλική οικονομία και ανακύκλωση 

1.3.1  Προγραμματική σύμβαση Δήμου Δωρίδος και ΦοΔΣΑ για την «ανάθεση καθαριότητας, 

αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων της νήσου Τριζονίων» 

1.3.2  Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων  

1.3.3  Υπηρεσίες αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων ΔΕ Ευπαλίου 

1.3.4  Υπηρεσίες αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων ΔΕ Λιδωρικίου 

1.3.5  Υπηρεσίες αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων ΔΕ Τολοφώνος 

1.3.6  Υπηρεσίες αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων ΔΕ Βαρδουσίων 

ΑΔΑ: 9ΖΝ5Ω9Ζ-Λ6Η
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1.3.7  Χρήση ΧΥΤΑ 

1.3.8  Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών  μέσων υπηρεσίας Καθαριότητας 

1.3.9  Προμήθεια μηχανικών κάδων απορριμμάτων 

1.3.10  Εργασίες διαμόρφωσης θέσεων για τη στατική τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων ΔΕ 

Βαρδουσίων (Αρτοτίνα) 

1.3.11  Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς 

απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών  

1.3.12  Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργική αναβάθμιση του ΒΙΟΚΑ Ερατινής 

 

ΜΕΤΡΟ 1.4. Συγκοινωνία και  Οδική Ασφάλεια  

1.4.1  Υπηρεσίες σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου της Πράξης «Ασφαλτόστρωση αγροτικού 

δρόμου Κοινότητας Αμυγδαλιάς» για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο 

της εκδοθείσας πρόσκλησης Προγράμματος Αντώνης Τρίτσης 

1.4.2  Βελτίωση οδοποιίας (Β΄ Φάση) στα ΤΔ Διχωρίου και Περιβολίου ΔΕ Βαρδουσίων 

1.4.3  Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Γλυφάδας 

1.4.4  Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Πανόρμου 

1.4.5  Βελτίωση υποδομών αγροτικής οδοποιίας του Δήμου Δωρίδος 

 

ΜΕΤΡΟ 1.5. Σύγχρονες Μορφές Ενέργειας 

1.5.1  Φωτισμός και κίνηση με ηλεκτρισμό ή φωταέριο  

1.5.2  Επεκτάσεις-μετατοπίσεις ΦΟΠ ΔΕ Ευπαλίου 

1.5.3  Επεκτάσεις-μετατοπίσεις ΦΟΠ ΔΕ Ευπαλίου 

1.5.4  Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού  

1.5.5  Προμήθεια λαμπτήρων και λοιπών ειδών ΦΟΠ 

1.5.6  Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΚ Μαραθιά ΔΕ Ευπαλίου 

1.5.7  Δημοτικός φωτισμός ΔΕ Λιδωρικίου (Μαλανδρίνο-Λιδωρίκι) 

ΑΔΑ: 9ΖΝ5Ω9Ζ-Λ6Η
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1.5.8  Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων ΔΛΤΔ 

1.5.9  Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού συντήρησης μονίμων εγκαταστάσεων λιμένων 

αρμοδιότητας ΔΛΤΔ 

1.5.10  Υπηρεσίες ελέγχου δικτύου δημοτικού ηλεκτροφωτισμού  

1.5.11  Εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων 

1.5.1.12. Φωτισμός λιμένα Αγίου Νικολάου παροχή ΔΛΤ Δωρίδος 

1.5.1.13. Φωτισμός λιμένα Ερατινής παροχή ΔΛΤ Δωρίδος 

1.5.1.14. Φωτισμός λιμένα Μοναστηρακίου παροχή ΔΛΤ Δ 

 

ΜΕΤΡΟ 1.6. Ύδρευση, Αποχέτευση, Υδάτινοι Πόροι 

1.6.1  Υπηρεσίες σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου της Πράξης «Βελτίωση υποδομών 

ύδρευσης του δήμου Δωρίδος» για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της 

εκδοθείσας πρόσκλησης Προγράμματος Αντώνης Τρίτσης 

1.6.2  Υπηρεσίες σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου της Πράξης «Αποχέτευσης και 

Επεξεργασίας Λυμάτων ΔΕ Τολοφώνος» για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο 

πλαίσιο της εκδοθείσας πρόσκλησης Προγράμματος Αντώνης Τρίτσης 

1.6.3  Υπηρεσίες εκκένωσης-απόφραξης αγωγών 

1.6.4  Μίσθωση οχήματος μεταφοράς ύδατος 

1.6.5  Επισκευή και συντήρηση δεξαμενών ύδρευσης Δ.Ε. Ευπαλίου-Βαρδουσίων 

1.6.6  Επισκευή και συντήρηση δεξαμενών ύδρευσης Κοινότητας Καστακίου Δ.Ε. Ευπαλίου 

1.6.7  Καθαρισμός φρεατίων, υδροσυλλογής και αγωγών ομβρίωνΔΕ Λιδωρικίου – ΔΕ Τολοφώνος 

1.6.8  Καθαρισμός φρεατίων, υδροσυλλογής και αγωγών ομβρίων ΔΕ Ευπαλίου – ΔΕ Βαρδουσίων 

1.6.9  Καλλιέργεια πηγής Κοινότητας Αβόρου ΔΕ Λιδωρικίου 

1.6.10  Καλλιέργεια πηγής Μεγάλης Βρύσης Κοινότητας Μαραθιά ΔΕ Ευπαλίου 

1.6.11  Καλλιέργεια υδρομάστευσης Κοινότητας Υψηλού Χωριού ΔΕ Βαρδουσίων 

1.6.12  Συντήρηση δικτύου ύδρευσης Κοινότητας Τριζονίων ΔΕ Τολοφώνος 
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1.6.13  Συντήρηση δικτύου ύδρευσης Κοινότητας Σώταινας ΔΕ Λιδωρικίου 

1.6.14  Συντήρηση υποδομών ύδρευσης Κοινότητας Αμυγδαλιάς και Κοινότητας Βράιλας Δ.Ε. 

Λιδωρικίου 

1.6.15  Συντήρηση δικτύου ύδρευσης Κοινότητας Τειχίου ΔΕ ευπαλίου 

1.6.16  Συντήρηση δικτύου ύδρευσης Κοινότητας Μαλαμάτων ΔΕ Ευπαλίου 

1.6.17  Συντήρηση δικτύου ύδρευσης Κοινότητας Καστρακίου ΔΕ Ευπαλίου 

1.6.18  Συντήρηση δικτύου ύδρευσης Κοινότητας Δροσάτου ΔΕ Ευπαλίου 

1.6.19  Συντήρηση δικτύου ύδρευσης Κοινότητας Τολοφώνος ΔΕ Τολοφώνος 

1.6.20  Συντήρηση δικτύου ύδρευσης Κοινότητας Κλήματος ΔΕ Ευπαλίου 

1.6.21  Συντήρηση κεντρικών δικτύων ύδρευσης ΔΕ Βαρδουσίων 

1.6.22  Συντήρηση φρεατίων απορροήςομβρίων Κοινότητας Μανάγουλης ΔΕ Ευπαλίου 

1.6.23  Συντήρηση δικττύου ύδρευσης Κοινότητας Καρουτών ΔΕ Λιδωρικίου 

1.6.24  Συντήρηση Σχαρών ομβρίων ΔΕ Ευπαλίου - Βαρδουσίων 

1.6.25  Συντήρηση Σχαρών ομβρίων ΔΕ Λιδωρικίου - τολοφώνος 

1.6.26  Συντήρηση αμβροδεξαμενών – ποτιστρών ζώων Κοινότητας Μαλανδρίνου ΔΕ Λιδωρικίου 

1.6.27  Συντήρηση αγωγών ομβρίων ΤΚ Κουπακίου, Πενταγιών ΔΕ Βαρδουσίων 

1.6.28  Συντήρηση αρδευτικών αυλάκων ΔΕ Ευπαλίου 

1.6.29  Εργασίες συντήρησης ύδρευσης – υδρομάστευσης ΤΚ Κουπακίων ΔΕ Βαρδουσίων  

1.6.30  Συντήρηση βιολογικού Ερατινής ΔΕ Τολοφωνος 

1.6.31  Συντήρηση αντλιοστασίων ΔΕ Βαρδουσίων 

1.6.32  Συντήρηση αντλιοστασίων ΔΕ Ευπαλίου 

1.6.33  Συντήρηση αντλιοστασίων ΔΕ Λιδωρικίου 

1.6.34  Συντήρηση αντλιοστασίων ΔΕ Τολοφώνος 

1.6.35  Συντήρηση γεώτρησης Κοινότητας Τρικόρφου ΔΕ Ευπαλίου 

1.6.36  Παροχή υπηρεσιών αποτύπωσης, ψηφιακής φωτογράφησης και καταμέτρησης των 

παροχών ύδρευσης Δήμου Δωρίδος 

ΑΔΑ: 9ΖΝ5Ω9Ζ-Λ6Η
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1.6.37  Δειγματοληπτικός έλεγχος νερού  

1.6.38  Προμήθεια υλικών και ανταλλακτικών για δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης ΔΕ 

Λιδωρικίου 

1.6.39  Προμήθεια υλικών και ανταλλακτικών για δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης ΔΕ 

Ευπαλίου 

1.6.40  Προμήθεια υλικών και ανταλλακτικών για δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης ΔΕ 

Τολοφώνος 

1.6.41  Προμήθεια υλικών και ανταλλακτικών για δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης ΔΕ 

Βαρδουσίων 

1.6.42  Προμήθεια ανταλλακτικών για βιολογικό καθαρισμό Ερατινής ΔΕ Τολοφώνος 

1.6.43  Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων ΔΕ Τολοφώνος 

1.6.44  Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων ΔΕ Βαρδουσίων 

1.6.45  Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων ΔΕ Λιδωρικίου 

1.6.46  Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων ΔΕ Ευπαλίου 

1.6.47  Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης ΤΚ Σεργούλας ΔΕ Ευπαλίου 

1.6.48  Προγραμματική σύμβαση Δήμου Δωρίδος με Περιφέρεια Στ. Ελλάδος για «αντικατάσταση 

αγωγών αμιάντου στο εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Κοινότητας Τρικόρφου» 

1.6.49  Ανόρυξη γεώτρησης στη θέση Κρύα Βρύση Κοινότητας Πύργου ΔΕ Ευπαλίου 

1.6.50  Διαμόρφωση φρεατίων ομβρίων υδάτων και δικτύου ύδρευσης ΤΚ Καρουτών ΔΕ 

Λιδωρικίου 

1.6.51  Κατασκευή αγωγών ομβρίων ΤΚ Διακοπίου ΔΕ Λιδωρικίου 

1.6.52  Κατασκευή αγωγών ομβρίων  ΤΚ Τρικόρφου ΔΕ Ευπαλίου 

1.6.53  Κατασκευή αγωγών ομβρίων  ΤΚ Μοναστηρακίου ΔΕ ευπαλίου 

1.6.54  Κατασκευή αγωγών ομβρίων  ΤΚ Τριζονίων ΔΕ Τολοφώνος 

1.6.55  Κατασκευή αγωγών ομβρίων  ΤΚ Καρουτών ΔΕ Λιδωρικίου 

1.6.56  Κατασκευή αγωγών ομβρίων  ΤΚ Κόκκινου ΔΕ Βαρδουσίων 

1.6.57  Κατασκευή αγωγών ομβρίων  ΤΚ Κροκυλείου και Περιβολίου ΔΕ Βαρδουσίων 
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1.6.58  Κατασκευή αγωγών ομβρίων  ΤΚ Συκιάς ΔΕ Λιδωρικίου 

1.6.59  Κατασκευή αγωγών ομβρίων  ΤΚ Ερατινής ΔΕ Τολοφώνος 

1.6.60  Κατασκευή αγωγών ομβρίων  ΤΚ Τολοφώνος ΔΕ Τολοφώνος 

1.6.61  Κατασκευή αγωγών ομβρίων  ΤΚ Καλλιθέας ΔΕ Τολοφώνος 

1.6.62  Κατασκευή αγωγών ομβρίων  ΤΚ Μανάγουλης ΔΕ Ευπαλίου 

1.6.63  Κατασκευή αγωγών ομβρίων  ΤΚ Μαλαμάτων ΔΕ Ευπαλίου 

1.6.64  Επέκταση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Μαλαμάτων-Μανάγουλης ΔΕ Ευπαλίου 

1.6.65  Βελτίωση αποχέτευσης ομβρίων υδάτων ΤΚ Αμυγδαλιάς ΔΕ Λιδωρικίου 

1.6.66  Διευθέτηση ομβρίων ΤΚ Αρτοτίνας ΔΕ Βαρδουσίων  

1.6.67  Διευθέτηση ομβρίων ΤΚ Δροσάτου ΔΕ Ευπαλίου 

1.6.68  Διευθέτηση ομβρίων ΤΚ Ευπαλίου - Καστρακίου 

1.6.69  Διευθέτηση ομβρίων ΤΚ Κουπακίου ΔΕ Βαρδουσίων  

1.6.70  Διευθέτηση ομβρίων ΤΚ Κροκυλέίου ΔΕ Βαρδουσίων  

1.6.71  Διευθέτηση ομβρίων ΤΚ Λευκαδιτίου ΔΕ Λιδωρικίου 

1.6.72  Διευθέτηση ομβρίων ΤΚ Μαλαμάτων ΔΕ Ευπαλίου 

1.6.73  Διευθέτηση ομβρίων ΤΚ Οτιδάνειας ΔΕ Ευπαλίου 

1.6.74  Διευθέτηση ομβρίων ΤΚ Πανόρμου ΔΕ Τολοφώνος 

1.6.75  Διευθέτηση ομβρίων ΤΚ Φιλοθέης ΔΕ Ευπαλίου 

1.6.76  Διευθέτηση ομβρίων ΤΚ Λιδωρικίου ΔΕ Λιδωρικίου 

1.6.77  Διευθέτηση ομβρίων ΤΚ Πενταπόλεως ΔΕ Λιδωρικίου 

1.6.78  Εξυγίανση πηγής υδρομάστευσης και κατασκευή φρεατίου στην ΤΚ Παλαιοψαρίου ΔΕ 

Ευπαλίου 

1.6.79  Βελτίωση υδρομάστευσης Κοινότητας Οτιδάνειας ΔΕ Ευπαλίου 

1.6.80  Βελτίωση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Γλυφάδας ΔΕ Τολοφώνος 

1.6.81  Βελτίωση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Πανόρμου ΔΕ Τολοφώνος 
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1.6.82  Βελτίωση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Τριζον΄΄ιων ΔΕ Τολοφώνος 

1.6.83  Βελτίωση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Αρτοτίνας ΔΕ Βαρδουσίων 

1.6.84  Βελτίωση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Ευπαλίου ΔΕ Ευπαλίου 

1.6.85  Βελτίωση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Ζωριάνου ΔΕ Βαρδουσίων 

1.6.86  Βελτίωση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Καλλιθέας ΔΕ Τολοφώνος 

1.6.87  Βελτίωση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Κροκυλείου ΔΕ Βαρδουσίων 

1.6.88  Βελτίωση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Μαραθιά ΔΕ Ευπαλίου 

1.6.89  Βελτίωση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Περιβολίου ΔΕ Βαρδουσίων 

1.6.90  Βελτίωση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Τριστένου ΔΕ Βαρδουσίων 

1.6.91  Βελτίωση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Κουπακίου ΔΕ Βαρδουσίων 

1.6.92  Βελτίωση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Πεντάπολης ΔΕ Λιδωρικίου 

1.6.93  Βελτίωση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Οτιδάνειας-Πυροπροστασία Μάζη Ρέμα ΔΕ Ευπαλίου 

1.6.94  Βελτίωση υποδομών ύδρευσης ΤΚ Μαλανδρίνου-Λιδωρικίου ΔΕ Λιδωρικίου 

1.6.95  Βελτίωση δικτύου υποδομών ΤΚ Μαλαμάτων ΔΕ Ευπαλίου 

1.6.96  Βελτίωση δικτύου υποδομών ΤΚ Κλήματος ΔΕ Ευπαλίου 

1.6.97  Βελτίωση υποδομών δικτύου ύδρευσης ΤΚ Σεργούλας ΔΕ Ευπαλίου 

1.6.98  Βελτίωση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Δάφνου ΔΕ Λιδωρικίου 

1.6.99  Βελτίωση υποδομών ύδρευσης ΤΚ Μηλιάς ΔΕ Τολοφώνος 

1.6.100  Βελτίωση δικτύουάρδευσης ΤΚ Γλυφάδας ΔΕ Τολοφώνος 

1.6.101  Βελτίωση δικτύου άρδευσης ΤΚ Σεργούλας ΔΕ Ευπαλίου 

1.6.102  Μελέτη ύδρευσης ΤΚ Κονιάκου ΔΕ Λιδωρικίου 

1.6.103  Προμήθεια δεξαμενών ύδατος και μικρών αντλιών πίεσης 

1.6.104  Βελτίωση υποδομών ύδρευσης Κοινότητας Παλαιοξαρίου ΔΕ Ευπαλίου 

1.6.105  Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού 

για τον έλεγχο του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, των διαρροών, της απολύμανσης 

και της ποιότητας του πόσιμου νερού στο εξωτερικό υδραγωγείο του Δήμου Δωρίδος 
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1.6.106  Κατασκευή εξωτερικών δικτύων ύδρευσης στα ΔΔ Τρικόρφου – Σεργούλας – Φιλοθέης και 

Κλήματος ΔΕ Ευπαλίου 

1.6.107  Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου αμιαντοσωλήνων των ΔΔ της ΔΕ Ευπαλίου 

1.6.108  Ύδρευση ΔΔ Δήμου Λιδωρικίου 

1.6.109  Αποχέτευση λυμάτων παραλιακών οικισμών ΔΕ Ευπαλίου Δήμου Δωρίδος 

1.6.110  Βελτίωση ύδρευσης Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Δωρίδος 

1.6.111  Μελέτη αποχέτευσης παραλίας Πανόρμου ΔΕ Τολοφώνος 

1.6.112  Μελέτη υδραυλικής ύδρευσης Σεργούλας - Γλυφάδας 

1.6.113  Μελέτη ωρίμανσης και εκτέλεση έργων Β΄. Δράση: «Μελέτη – Κατασκευή ομβρίων υδάτων 

από Γέφυρα Ανδρεόπουλου ως Δημοτικό Σχολείο Ερατινής στην ΤΚ Ερατινής» 

1.6.114  Μελέτη ωρίμανσης και εκτέλεση έργων Β΄. Δράση: «Μελέτη κατασκευής αγωγώνομβρίων 

υδάτων σε τοπικές κοινότητες που παρουσιάζουν κατολισθήσεις» 

1.6.115  Μελέτη ωρίμανσης και εκτέλεση έργων Β΄. Δράση: «Μελέτη για την βελτίωση ύδρευσης ΤΚ 

Κοκκίνου» 

1.6.116  Μελέτη Η/Μ μονάδα επεξεργασίας λυμάτων ΤΚ Τριζονίων ΔΕ Τολοφώνος 

1.6.117  Περιβαλλοντική μελέτη μονάδας επεξεργασίας λυμάτων ΤΚ Τριζονίων ΔΕ Τολοφώνος 

  

ΑΞΟΝΑΣ 2:  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

ΜΕΤΡΟ 2.1. Κοινωνική αλληλεγγύη, Συνοχή και Ενσωμάτωση 

2.1.1  Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 

2.1.2  Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού  

2.1.3  Προμήθεια ζωοτροφών λόγω ιδιαίτερης μέριμνας για τα αδέσποτα ζώα  

2.1.4  Έξοδα οργάνωσης, δικτύωσης και δημοσιότητας Κέντρου Κοινότητας 

2.1.5  Καθορισμός χερσαίων ζωνών και μελέτες προσβασιμότητας ΑμΕΑΧιλιαδού ΔΛΤΔ 

2.1.6  Καθορισμός χερσαίων ζωνών και μελέτες προσβασιμότητας ΑμΕΑ Μοναστηρακίου ΔΛΤΔ 

2.1.7  Καθορισμός χερσαίων ζωνών και μελέτες προσβασιμότητας ΑμΕΑ Μαραθιά ΔΛΤΔ 
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2.1.8  Καθορισμός χερσαίων ζωνών και μελέτες προσβασιμότητας ΑμΕΑΓλυφάδας ΔΛΤΔ 

2.1.9  Καθορισμός χερσαίων ζωνών και μελέτες προσβασιμότητας ΑμΕΑΛιμένα Χανίων ΔΛΤΔ 

2.1.10  Καθορισμός χερσαίων ζωνών και μελέτες προσβασιμότητας ΑμΕΑΛιμένα Αγ. Σπυρίδωνα 

ΔΛΤΔ 

2.1.11  Καθορισμός χερσαίων ζωνών και μελέτες προσβασιμότητας ΑμΕΑΛιμένα Ερατινής ΔΛΤΔ 

2.1.12  Καθορισμός χερσαίων ζωνών και μελέτες προσβασιμότητας ΑμΕΑΛιμένα Πανόρμου ΔΛΤΔ 

2.1.13  Εργασίες περισυλλογής αδέσποτων ζώων συντροφιάς 

 

ΜΕΤΡΟ 2.2. Τομείς Υγείας και Πρόνοιας 

2.2.1  Συμμετοχή στο εθνικό διαδημοτικό δίκτυο υγιών πόλεων – προαγωγής υγείας (ΕΔΔΕΠΠΥ)  

2.2.2  Προμήθεια υγιεινομικού και φαρμακευτικού υλικού 

2.2.3  Προμήθεια ειδών υγιεινής 

2.2.4  Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων παιδικών χαρών Δ.Ε. Λιδωρικίου 

2.2.5  Δαπάνες προληπτικής ιατρικής εργαζομένων 

2.2.6  Υλικά άμεσης ανάλωσης ( είδη φαρμακείου κλπ) για χρήση  ΔΗΚΕΔ 

 

ΜΕΤΡΟ 2.3. Δια Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση  

2.3.1  Εργασίες διαμόρφωσης χώρου παιδικών χαρών των Δ.Ε. Βαρδουσίων και Ευπαλίου 

2.3.2  Εργασίες περίφραξης και διαμόρφωσης χώρου παιδικής χαράς ΤΚ Ποτιδάνειας ΔΕ 

Ευπαλίου 

2.3.3  Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση  παιδικών χαρών 

2.3.4  Επισκευή συντήρησης σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις  

2.3.5  Έλεγχος και πιστοποίηση παιδικών χαρών  

2.3.6  Αγορές υλικών για ΟΠΠΔΔ 

2.3.7  Έργα ΟΠΠΔΔ 

 

ΑΔΑ: 9ΖΝ5Ω9Ζ-Λ6Η
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ΜΕΤΡΟ 2.4 Πολιτισμός 

2.3.7  Έργα ΟΠΠΔΔ 

2.4.1  Προγραμματική σύμβαση Δήμου Δωρίδος και ΑΜΚΕ «Δίκτυο για τον πολιτισμό και τον 

τουρισμό στη Φωκίδα (Δίκτυο Δελφών)» για ανάπτυξη προγραμμάτων πολιτιστικού 

τουρισμού 

2.4.2  Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από 

την Επανάσταση του 1821 «Ελλάδα 2021» 

2.4.3  Δαπάνες οργάνωσης και διεξαγωγής εκδήλωσης μνήμης Ολοκαυτώματος Λιδωρικίου 

2.4.4.  Εργασίες χώρου θεάτρου ΤΚ Ποτιδάνειας ΔΕ Ευπαλίου 

2.4.5.  Λαογραφικό Μουσείο Πανόρμου 

 

ΜΕΤΡΟ 2.5. Αθλητισμός 

2.5.1  Εργασίες συντήρησης χλοοτάπητα γηπέδων  

2.5.2  Υπηρεσίες συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων 

2.5.3  Συμμετοχή του Δήμου σητν 8η διοργάνωση του αγώνα Δόλιχος Δελφοί-Ολυμπία 

2.5.4  Προγραμματική σύμβαση Δήμου Δωρίδος και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΓΓΑ) για 

«Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων στον προαύλειο χώρο του Δημοτικού Σχολείου 

Ευπαλίου» 

2.5.5  Προγραμματική σύμβαση Δήμου Δωρίδος και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΓΓΑ) για 

«Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων στον προαύλειο χώρο του συγκροτήματος Λιδωρικίου» 

2.5.6  Προγραμματική σύμβαση Δήμου Δωρίδος και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΓΓΑ) για 

«Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων στον προαύλειο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Ερατινής» 

2.5.7  Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου Κοινότητας Λιδωρικίου 

2.5.8  Κατασκευή στεγάστρου γηπέδου ΤολοφώναΕρατινής 

 

ΜΕΤΡΟ 2.6. Πολιτική Προστασία 

2.6.1 Επισκευή και συντήρηση πυροσβεστικού εξοπλισμού στα κτίρια του Δήμου 
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2.6.2  Υπηρεσίες διαμόρφωσης παραλιών από θεομηνίες ΔΕ Τολοφώνος 

2.6.3  Υπηρεσίες διαμόρφωσης παραλιών από θεομηνίες ΔΕ Ευπαλίου 

 

ΑΞΟΝΑΣ 3:  ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΜΕΤΡΟ 3.1. Ενίσχυση της Τοπικής Οικονομίας 

3.1.1  Εκπόνηση μελέτης αποτύπωσης των τοπικών παραγωγικών πόρων 

3.1.2  Καταγραφή της ανάπτυξης της Πρωτογενούς,  Δευτερογενούς και Τριτογενούς Παραγωγής 

 

ΜΕΤΡΟ 3.2. Ενίσχυση Τοπικής Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης 

3.2.1  Ανάπτυξη συνεργασίας με φορείς απασχόλησης και φορείς επιχειρηματικότητας 

3.2.2  Έκδοση ενημερωτικών εντύπων σε θέματα ίδρυσης και λειτουργίας μικρών επιχειρήσεων 

3.2.3 Διαδικασίες οργάνωσης προγραμμάτων κατάρτισης σε ζητούμενα επαγγέλματα - δεξιότητες 

 

ΜΕΤΡΟ 3.3. Τουρισμός 

3.3 .1  Δαπάνες τουριστικής προβολής του Δήμου 

3.3.2  Προμήθεια ομπρελών παραλιών  

3.3.3  Προμήθειες υλικών για το πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες» 

3.3.4  Αποτύπωση, μελέτες και λοιπές εργασίας για την ανέγερση Ξενώνα Υψηλού Χωριού ΔΕ 

Βαρδουσίων 

3.3.5  Αποτύπωση, μελέτες και λοιπές εργασίας επέκτασης Ξενώνα Κροκυλίου ΔΕ Βαρδουσίων 

 

ΑΞΟΝΑΣ 4:  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΜΕΤΡΟ 4.1. Εσωτερική Υποδομή του Δήμου 

4.1.1  Συνδρομές internet 

4.1.2  Προγραμματική σύμβαση του Δήμου Δωρίδος με το Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την 

ανάπτυξη (ΔΕΠΑΝ) και για την υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Δόμησης 
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4.1.3  Συντήρηση και επισκευή Η/Υ, φωτοτυπικών και λοιπών μηχανών γραφείου  

4.1.4  Δαπάνη ανανέωσης, αναβάθμισης και συντήρησης μηχανογραφικών εφαρμογών 

4.1.5  Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων 

 

ΜΕΤΡΟ 4.2. Σύγχρονες διαδικασίες Διοίκησης, Διαφάνειας και Ποιότητας Υπηρεσιών 

4.2.1  Δαπάνη για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και υποστήριξη εφαρμογών 

4.2.2  Έλεγχος, προσαρμογή και επέκταση της τυποποίησης των διαδικασιών και εσωτερικών 

δικλείδων στη λειτουργία του Λογιστηρίου και στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

4.2.3  Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού ΔΛΤ Δωρίδος 

 

ΜΕΤΡΟ 4.3. Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού 

4.3.1  Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού  

 

ΜΕΤΡΟ 4.4. Εξωστρεφείς δράσεις και συνεργασίες 

4.4.1  Επανασχεδιασμός και ποιοτική αναβάθμιση ιστοσελίδας Δήμου 

4.4.2  Κατασκευή μικροsiteδιαδικτυακής πύλης ενημέρωσης για την πρωτοβουλία διεκδίκησης των 

αντισταθμιστικών Μόρνου 

4.4.3  Δαπάνες ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου  

4.4.4  Δαπάνες δεξιώσεων – τοπικών εορτών 

4.4.5  Συνδρομές σε εταιρείες πληροφόρησης 

4.4.6  Εισφορά υπέρ ΣΠΟΑΚ «Ο Αρίων»  

4.4.7  Ετήσια εισφορά στη ΜΚΟ Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες 

4.4.8  Συμμετοχή στο Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών της Ελλάδος 

4.4.9  Συμμετοχή στο διαδημοτικό δίκτυο πόλεων 

4.4.10  Συμμετοχή στο δίκτυο γεύσεων Ελλήνων εκλεκτών 
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4.4.11  Συμμετοχή στον ΕΟΕΣ αδελφοποιημένων πόλεων και περιοχών της Μεσογείου 

«Αμφικτυονία» 

4.4.12  Συμμετοχή στο δίκτυο πόλεων – Σύμπραξη για την ολοκλήρωση διαχείρισης παράκτιων ζωνών 

και νήσων «Δίκτυο Πόλεων Παράκτιον» 

4.4.13  Συμμετοχή του Δήμου Δωρίδος στο «Δίκτυο για τον πολιτισμό και τον τουρισμό στη Φωκίδα 

(Δίκτυο Δελφών)» 

 

 

 

2.11 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 
Ο Δήμος Δωρίδος, όπως αναπτύχθηκε πιο πάνω, έχει επιτύχει να ενταχθεί σε πολλά χρηματοδοτικά 

προγράμματα με στόχο αναπτυξιακές πολιτικές για το περιβάλλον, για τις συγκοινωνίες, για τη 

δημόσια ασφάλεια, για την παιδεία, για τον πολιτισμό, για την κοινωνική μέριμνα κ.ά. Ταυτόχρονα 

έχει ωριμάσει μελέτες και φακέλους για την ένταξη σε χρηματοδοτικά προγράμματα κατά το 

άμεσο μέλλον. Ακολουθούν πίνακες ενταγμένων και υπό ένταξη έργων σε διάφορα χρηματοδοτικά 

εργαλεία.  

Η προηγούμενη διάρθρωση αποτελεί την αρχιτεκτονική του ΕΠ και την προγραμματική δομή του 

Δήμου Δωρίδος, που αντανακλά τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της δημοτικής πολιτικής και 

αξιολογεί την οργανωτική διάρθρωση των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.  

Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιχειρείται να διαμορφωθεί η εικόνα ενός ενιαίου και συνεκτικού 

προγράμματος που βασίζεται σε ιεραρχημένες συνολικές προτεραιότητες με βάση την αξιολόγηση 

της υφιστάμενης κατάστασης και το κρίσιμα ζητήματα.  

Η ιεραρχική διάρθρωση των Αξόνων, Μέτρων και των γενικών στόχων, το σύνολο της 

χρηματοδότησης καθώς και ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησης του ΕΠ θα ακολουθήσει στη Β΄ΦΑΣΗ 

: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

2019-2023 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ 

 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα που στόχο έχει να διαμορφώσει την πορεία όλων των ζητημάτων 

που αφορούν τον Δήμο την τρέχουσα Δημοτική περίοδο τίθεται σε δημόσια διαβούλευση. 

Ο Δήμος Δωρίδος επιθυμεί τη συμμετοχική διαδικασία και συμβολή των δημοτών του στην 

προσπάθεια κατάρτισης του Επιχειρησιακού του Προγράμματος, μέσα από την κατάθεση 

προτάσεων σχετικές με τα έργα, τις δράσεις και τις πολιτικές που προτίθεται να αναπτύξει 

προκειμένου να αναβαθμίσει το αστικό και περιαστικό του περιβάλλον, την κοινωνική του 

αλληλεγγύη και συμμετοχή, την κυκλική οικονομία και ανακύκλωση, την οικονομική του ανάπτυξη 

και την πολιτιστική και αθλητική ταυτότητά του. 

Για το σκοπό αυτό, όποιος επιθυμεί να συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια,  παρακαλούμε να 

συμπληρώσει το επισυναπτόμενο ερωτηματολόγιο. 

Μετά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, μπορείτε: 

• να το αποστείλετε ηλεκτρονικά στο e-mail: info@dorida.gr 

• να το καταθέσετε σε έντυπη μορφή σε υπάλληλο του Δήμου στα γραφεία των Δημοτικών 

Ενοτήτων του Δήμου: 

➢ Δημοτική Ενότητα Βαρδουσίων 

➢ Δημοτική Ενότητα Ευπαλίου 

➢ Δημοτική Ενότητα Λιδωρικίου 

➢ Δημοτική Ενότητα Τολοφώνος 

mailto:info@dorida.gr
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

 

Ονοματεπώνυμο   

Διεύθυνση   

Τηλ.   

Τα ανωτέρω στοιχεία είναι προαιρετικά 

 

 

Σε ποιον οικισμό του Δήμου διαμένετε; 

……………………………………………………………………………. 

 

ΦΥΛΟ 

 ΑΝΔΡΑΣ  

 ΓΥΝΑΙΚΑ  
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ΗΛΙΚΙΑ 

18-24  

25-34  

35-44  

45-54  

55-64  

65 και άνω  

 

Γνωρίζετε τι είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου; 

ΝΑΙ   

ΟΧΙ   

 

 

Αν ναι, πως ενημερωθήκατε για αυτό; 

 Από το Δήμο και εκπροσώπους του Δήμου 

 Από την ιστοσελίδα του Δήμου 

 Από τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 

 Από το διαδίκτυο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

 Από τοπικά μέσα ενημέρωσης 

 Από άλλο Δημότη 

 Από τοπικό σύλλογο / φορέα 

 Άλλο (Προσδιορίστε:………………………………………………………..) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1: 

Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα σημαντικότερα προβλήματα στην περιοχή του Δήμου; 

Παρακαλούμε περιγράψτε το πρόβλημα και σημειώστε το βαθμό σημαντικότητάς του στο 

αντίστοιχο τετράγωνο: 

Α/Α 
Περιγραφή 

Προβλήματος 
Βαθμός Σημαντικότητας 
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Πολύ 

σημαντικό 

Αρκετά 

σημαντικό 
Σημαντικό 

Σχετικά 

σημαντικό 

Όχι και 

τόσο 

σημαντικό 

1       

2       

3       

4       

5       
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ΕΡΩΤΗΣΗ 2: 

Ποιες ανάγκες ή προβλήματα κρίνετε ότι υπάρχουν στην περιοχή του Δήμου στον τομέα του 

Περιβάλλοντος και της Ποιότητας Ζωής; (π.χ. χώροι πρασίνου, καθαριότητα, στάθμευση, 

διαχείριση απορριμμάτων, ύδρευση, αποχέτευση, αστική ανάπτυξη, πολεοδομία, υποδομές και 

τεχνικά έργα,  κ.λπ.) 

(Απαντήστε κατά προτεραιότητα) 

1  

 

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

3  

 

 

 

 

4  

 

 

 

 

5  
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6  

 

 

 

 

7  

 

 

 

 

8  
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ΕΡΩΤΗΣΗ 3: 

Ποιες ανάγκες ή προβλήματα κρίνετε ότι υπάρχουν στον τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας, 

Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού; (π.χ. βελτίωση υπηρεσιών, ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, 

έλλειψη σχετικών υποδομών, κ.λπ.) 

1  

 

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

3  

 

 

 

 

4  

 

 

 

 

5  

 

 

 

 

6  
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7  

 

 

 

 

8  
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ΕΡΩΤΗΣΗ 4: 

Ποιες ανάγκες ή προβλήματα κρίνετε ότι υπάρχουν στον τομέα της Τοπικής Οικονομίας και της 

Απασχόλησης; (π.χ. βελτίωση υπηρεσιών, ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, ενίσχυση τοπικών 

προϊόντων, ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας, μείωση της ανεργίας, κ.λπ.) 

 

1  

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

3  

 

 

 

 

4  

 

 

 

 

5  

 

 

 

 

6  
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7  

 

 

 

 

8  
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ΕΡΩΤΗΣΗ 5: 

Ποιες ανάγκες ή προβλήματα κρίνετε ότι υπάρχουν στον τομέα της Διοικητικής Ικανότητας του 

Δήμου; Κατά την άποψή σας, ποιες παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν για την επίλυσή τους (π.χ. 

βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, ανάπτυξη – επέκταση νέων ηλεκτρονικών-ψηφιακών 

υπηρεσιών, Δημιουργία Νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας κ.λπ.) 

 

1  

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

3  

 

 

 

 

4  

 

 

 

 

5  

 

 

 

 

6  
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7  

 

 

 

 

8  
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ΕΡΩΤΗΣΗ 6: 

Ποια θεωρείται ότι είναι τα δυνατά σημεία του Δήμου σας μέσα από τα οποία μπορεί να 

επιταχυνθεί η τοπική ανάπτυξη; 

1  

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

3  

 

 

 

 

4  

 

 

 

 

5  

 

 

 

 

6  
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7  

 

 

 

 

8  
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ΕΡΩΤΗΣΗ 7: 

Ποιες άλλες ενέργειες / δράσεις θεωρείται ότι πρέπει να συμπεριληφθούν στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα του Δήμου; 

1  

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

3  

 

 

 

 

4  

 

 

 

 

5  

 

 

 

 

6  
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7  

 

 

 

 

8  

 

 

 

 

 

Σχόλια – Παρατηρήσεις 

 

 

 

 

 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και τη συμμετοχή 

σας στη διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Δωρίδος 2019-2023. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Αξιολόγηση, αναθεώρηση και εξειδίκευση του 

Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας» 

Υπουργείο Πολιτισμού, Διαρκής κατάλογος των κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων 

(ΦΕΚ 91/Β/14.02.1992) 

Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού 

ΟΧΕ Δήμου  

ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Δωρίδος 

https://www.dorida.gr 

http://www.meteo.gr 

http://www.meteoblu.com 

http://ikee.lib.auth.gr 

http://dxplayer.gr 

http://el.wikipedia.org 

http://www.aftodioikisi.gr 

http://www.statistics.gr 

http://www.odysseas.culture.gr 

http://www.otavoice.gr 

http://www.googleearth 

www. dorikiadelfotis.gr 

www.hydroscope.gr  

www.geodata.gov.gr 

www. lakesnetwork.org 

www.amphictyony.gr 

www.aitoliki.gr 

www.anfok.gr 

www.delphifestival.gr 

www. finestgreektastes.com 

www.amphictyony.gr 

www. spoak.gr 
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