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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
Ο θεσµός των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων έχει ήδη διανύσει µια 10ετία 

από την πρώτη εφαρµογή του, στους ∆ήµους µε πληθυσµό άνω των 10.000 (Κ∆Κ), 
ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/2006 τ.Α΄).  

Και ενώ τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα των δήµων φαίνεται να έχουν 
εισαχθεί  ως µέσο ελέγχου  της διαχείρισης των ΟΤΑ, για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
η δυνατότητα εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, η υλοποίηση και 
αξιολόγησή του  µε τις δικές της δυνάµεις παραµένει µία από τις µεγαλύτερες 
προκλήσεις.  

Καθώς το Ε.Π. προτείνεται να αποτελέσει εργαλείο καθηµερινής λειτουργίας 
των ΟΤΑ, η διαδικασία σύνταξής του πρέπει να εµπλέκει, µε ουσιαστικό ρόλο, τις 
υπηρεσίες και τα όργανα των ΟΤΑ.. 

Η κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος πρέπει να βασίζεται στον 
καθορισµό των στρατηγικών επιλογών του ΟΤΑ, στην επιλογή των στόχων και των 
προτεραιοτήτων. Ασφαλώς, απαραίτητη προϋπόθεση του όποιου Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος, είναι η αποσαφήνιση των οικονοµικών πόρων που διαθέτει ο ∆ήµος, 
ως βάση υλοποίησης. 

Η κακή οικονοµική συγκυρία που βιώνουµε ως χώρα έχει επηρεάσει αρνητικά 
ολόκληρη την κοινωνία και ασφαλώς το ∆ήµο µας, ως οργανισµό ο οποίος έχει 
στερηθεί θεσµοθετηµένων πόρων και έχει απολέσει σηµαντικό µέρος των ίδιων 
πόρων του. Η αποτελεσµατική και αποδοτική αξιοποίηση αυτών των περιορισµένων 
τοπικών πόρων, απαιτεί και προϋποθέτει από την πλευρά του ∆ήµου τον ορθό 
προσδιορισµό στρατηγικών επιλογών, την αξιολόγηση και διάγνωση της κοινωνικής 
και οικονοµικής κατάστασης στην περιοχή του ∆ήµου, της υφιστάµενης κατάστασης  
στο Εσωτερικό του καθώς και της κατάσταση του ευρύτερου περιβάλλοντος 
(περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό).  

Σκοπός και επιδίωξή µας είναι να προκύψει ένα έγκυρο πρόγραµµα δράσεων. 
Ο προγραµµατικός ρόλος του ∆ήµου θα επιτευχθεί µόνο αν δηµιουργηθούν στο 
εσωτερικό του, ουσιαστικές δοµές προγραµµατισµού, που θα στελεχώνονται από 
κατάλληλα καταρτισµένο προσωπικό, σε µόνιµη βάση. 

Επιδιώκουµε και στοχεύουµε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ∆ήµου µας 
να αποτελέσει ένα εργαλείο σύγχρονης διοίκησης των δηµοτικών υπηρεσιών, 
εργαλείο βελτίωσης των παρεχόµενων υπηρεσιών στους δηµότες και παράλληλα, 
µέσο για να ενισχυθεί ο κοινωνικός έλεγχος, αφού συµβάλλει στη δηµοσιοποίηση 
των στόχων της ∆ηµοτικής Αρχής και παρέχει δυνατότητες αξιολόγησης. 

Το Ε.Π. θα βοηθήσει να γίνουν ουσιαστικές και αποτελεσµατικές 
παρεµβάσεις και ο σχεδιασµός του ∆ήµου να ικανοποιεί τις ανάγκες της τοπικής 
κοινωνίας. Αυτό θα επιτευχθεί και θα υποστηριχθεί µε την καθιέρωση διαδικασιών 
συµµετοχής, παρακολούθησης και αξιολόγησης του Ε.Π. από την τοπική κοινωνία σε 
συνεργασία µε το ∆ήµο. ‘Έτσι το Ε.Π. θα αποκτήσει ουσιαστική υπόσταση και νόηµα 
και δεν θα εξελιχθεί σε µία ακόµη τυπική γραφειοκρατική υποχρέωση του ∆ήµου. 
 

∆οµοκός 23 /3/2015 
Ο ∆ήµαρχος ∆οµοκού 

 
∆ηµήτριος Ι. Τζιαχρήστας 
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1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΆ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ 
 
Στο πλαίσιο της διαδικασίας εκσυγχρονισµού της οργάνωσης και λειτουργίας της 
πρωτοβάθµιας τοπικής αυτοδιοίκησης και µε απώτερο σκοπό τη δηµιουργία µόνιµων 
δοµών προγραµµατισµού, υλοποίησης και παρακολούθησης των αποτελεσµάτων της 
δράσης των ΟΤΑ α’ βαθµού, θεσπίστηκε για πρώτη φορά, µε  τα άρθρα 203-207 του 
Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (Ν 3463/2006), η υποχρέωση κατάρτισης 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (ΕΠ) από τους πρωτοβάθµιους ΟΤΑ. 
 Με το άρθρο 266 του Ν 3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης) επιβεβαιώνεται η 
υποχρέωση κατάρτισης ΕΠ από τους ΟΤΑ Α βαθµού, όπως αντικαταστάθηκε από την 
παρ. 1 του άρθρου 79 του Ν.4172/2013). 
Το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠΕΣ∆∆Α) µε σχετικές υπουργικές αποφάσεις και 
εγκυκλίους που εξέδωσε, έδωσε κατευθύνσεις στους ΟΤΑ Α βαθµού για την 
κατάρτιση των ΕΠ, όπως µε: 
1. την ΥΑ 18183/2007, στην οποία καθορίστηκε η δοµή και το περιεχόµενο των 
επιχειρησιακών προγραµµάτων των ΟΤΑ, 
2. την υπ’ αριθ. 45/58939/25-10-2006 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών για το 
σκοπό, τη διάρθρωση και τους στόχους των ΕΠ, 
3. την υπ’ αριθ. 66/50837/14-09-2007 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών, 
σχετικά µε τις διαδικασίες κατάρτισης των ΕΠ ΟΤΑ Α βαθµού, 
4. το Π∆ 185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και 
αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α βαθµού» µε το οποίο καθορίστηκε η διαδικασία κατάρτισης 
των επιχειρησιακών προγραµµάτων, 
5. την ΥΑ 5694/2011 σύµφωνα µε την οποία τροποποιείται η ΥΑ 18183/2007, 
6. το Π∆ 89/2011 µε το οποίο τροποποιείται το Π∆185/2007 «Όργανα και διαδικασία 
κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των  επιχειρησιακών προγραµµάτων 
των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α βαθµού», 
7. την Υπουργική Απόφαση 35559/4-11-2015 (ΦΕΚ Β’ 2970/4-11-2015 
 
Ο ρόλος των ΟΤΑ α’ βαθµού δεν περιορίζεται µόνο στην παροχή δηµόσιων 
υπηρεσιών προς τους πολίτες, αλλά αυτοί οφείλουν να λειτουργούν ως θεσµοί 
πολιτικοί, κοινωνικοί και αναπτυξιακοί. Προκειµένου να βελτιώνουν συστηµατικά 
την αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα της λειτουργίας τους, είναι αναγκαία η 
ανάπτυξη – στο εσωτερικό τους – ενός µηχανισµού προγραµµατισµού. 
Ο µηχανισµός αυτός προγραµµατισµού εκφράζεται µέσα από τη σύνταξη του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ΟΤΑ α’ βαθµού, το οποίο αποσκοπεί στην 
εισαγωγή µόνιµων εσωτερικών διαδικασιών και συστηµάτων προγραµµατισµού στην 
πρωτοβάθµια αυτοδιοίκηση. Στόχος είναι η διαδικασία του προγραµµατισµού, της 
παρακολούθησης και της µέτρησης των αποτελεσµάτων των δράσεων του ΟΤΑ α’ 
βαθµού, να αποτελέσει µια σταθερή εσωτερική λειτουργία και διαδικασία, στην 
οποία θα συµµετέχει σε όλες τις φάσεις, µε συγκεκριµένο ρόλο, το ανθρώπινο 
δυναµικό του. 
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα δεν εστιάζει µόνο στην παραγωγή ενός 
προγραµµατικού κειµένου, αλλά κυρίως στις διαδικασίες µε τις οποίες αυτό 
εκπονείται, παρακολουθείται και αξιολογείται. Ώς εκ τούτου, επειδή το 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα έχει πολυτοµεακό χαρακτήρα, µε µεγάλο εύρος θεµατικού 
αντικειµένου, αντίστοιχο του φάσµατος των θεµάτων που απασχολούν καθηµερινά 
τις δηµοτικές αρχές, ενώ, παράλληλα, καλύπτει όλο το φάσµα των αρµοδιοτήτων 
ενός ΟΤΑ α’ βαθµού και εν δυνάµει το σύνολο των τοπικών υποθέσεων, η εκπόνησή 
του απαιτεί τη συµµετοχή τόσο των αιρετών και υπηρεσιακών στελεχών του ΟΤΑ α’ 
βαθµού, όσο και της τοπικής κοινωνίας, όπως αυτή εκφράζεται µέσα από τους 
µεµονωµένους δηµότες, αλλά και τους κοινωνικούς και οικονοµικούς φορείς. Με 
αυτόν τον τρόπο το όραµα της εκάστοτε δηµοτικής αρχής µπορεί να γίνει ρεαλιστικό 
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και η τοπική και εσωτερική ανάπτυξη του ΟΤΑ α’ βαθµού να εναρµονιστεί µε τις 
κατευθύνσεις του περιφερειακού και εθνικού αναπτυξιακού σχεδιασµού. 
Τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα των ΟΤΑ α’ βαθµού δεν αναφέρονται µόνο σε έργα 
που χρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από άλλες εθνικές και 
τοπικές πηγές και δεν αναφέρονται µόνο σε έργα που θα υλοποιηθούν από τον ίδιο το 
∆ήµο και τα Νοµικά του Πρόσωπα, αλλά και σε δράσεις που στόχο έχουν την 
οργάνωση των υπηρεσιών των ∆ήµων για την καλύτερη λειτουργία του και την 
εξυπηρέτηση του πολίτη. 
 
 
1.2. ΟΡΙΣΜΌΣ, ΣΤΌΧΟΙ ΚΑΙ ∆ΙΆΡΘΡΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΎ 
ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ 
1.2.1 Ορισµός 
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα των ΟΤΑ α’ βαθµού συνιστά ένα ολοκληρωµένο 
πρόγραµµα τοπικής,  οργανωτικής και λειτουργικής ανάπτυξης, σε εναρµόνιση µε τις 
κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασµού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Αφορά 
δηλαδή όχι µόνον στις υποδοµές και στις τοπικές επενδύσεις, αλλά και στη βελτίωση 
της υφιστάµενης οργάνωσης και λειτουργίας των ΟΤΑ α’ βαθµού, στο πλαίσιο του 
γενικότερου περιβάλλοντος στο οποίο δρουν, µεριµνώντας για τη βελτίωση της 
διαβίωσης των πολιτών και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών. 
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα εµπεριέχει ένα συνεκτικό σύνολο αξόνων 
προτεραιότητας για δράσεις τοπικής ανάπτυξης και αποσκοπεί στην υλοποίηση του 
αναπτυξιακού σχεδιασµού του ΟΤΑ α’ βαθµού. Στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι και οι προτεραιότητες της τοπικής ανάπτυξης, 
καθώς και η οργάνωση των Υπηρεσιών του ΟΤΑ και των επιχειρήσεων του, και 
παράλληλα εξειδικεύονται οι δράσεις της πενταετίας για την επίτευξη των στόχων 
αυτών. 
Ειδικότερα -και κατ’ αντιστοιχία µε τα παραπάνω - για το ∆ήµο ∆οµοκού ο σκοπός 
του ΕΠ είναι η κατάρτιση ενός σαφούς χρονικά και όσο το δυνατόν ακριβούς από 
άποψη κόστους µεσοπρόθεσµου σχεδίου υλοποίησης έργων και δράσεων για την 
περιοχή και το ∆ήµο ως Υπηρεσία. Τα έργα και δράσεις που θα περιλαµβάνονται 
στο ΕΠ θα απαντούν στα σχετικά άµεσα τοπικά αλλά και εσωτερικά 
προβλήµατα του ∆ήµου και θα κάνουν όσο το δυνατόν µεγαλύτερη χρήση των 
τοπικών πλεονεκτηµάτων της περιοχής σε όλα τα επίπεδα (ανθρώπινοι πόροι, 
φυσικό κεφάλαιο, ιστορία, πολιτισµός, κ.λπ.). 
Συνέπεια του παραπάνω σκοπού είναι ότι το ΕΠ του ∆ήµου ∆οµοκού  θα πρέπει: 
- να αποτελέσει ολοκληρωµένο πρόγραµµα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της 
διοικητικής ικανότητας του ΟΤΑ και προϊόν συλλογικής λειτουργίας των υπηρεσιών 
του ∆ήµου, 
- να είναι οργανικό στοιχείο της καθηµερινής λειτουργίας και διοίκησης του ∆ήµου 
και µέρος του προγραµµατικού του κύκλου, 
- να είναι εύχρηστο, σύντοµο και περιεκτικό, κωδικοποιώντας κατά το δυνατόν την 
πληροφορία που παρέχει, ώστε να διευκολύνει την παρακολούθηση και την 
επικαιροποίησή του, 
- να δίνει έµφαση στη διάγνωση, σε σχέση µε την αποτύπωση του εξωτερικού και 
εσωτερικού περιβάλλοντος, για την ανάδειξη βασικών αναπτυξιακών 
προτεραιοτήτων, 
- να δίνει έµφαση στον τεκµηριωµένο προσδιορισµό των ολιγάριθµων κρίσιµων 
ζητηµάτων, στα οποία πρέπει να επικεντρώσει τις προσπάθειές του ο ∆ήµος, 
λαµβάνοντας υπόψη τα τοπικά προβλήµατα, τις εθνικές και περιφερειακές 
αναπτυξιακές προτεραιότητες και τις δυνατότητές του ως οργανισµού. 
- οι άξονες του στρατηγικού σχεδιασµού να είναι προκαθορισµένοι και σε συµφωνία 
µε την οργάνωση των αρµοδιοτήτων σε θεµατικές ενότητες (4 άξονες) (Ν 
3852/2010). 
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1.2.2 Στόχοι 
Οι γενικοί στόχοι ενός Επιχειρησιακού Προγράµµατος αφορούν στα παρακάτω: 
1. Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης. 
2. Εσωτερική ανάπτυξη του ΟΤΑ α’ βαθµού ως οργανισµού. 
3. Ανάπτυξη των συνεργασιών των ΟΤΑ α’ βαθµού και της επιρροής άλλων φορέων. 
Οι παραπάνω γενικοί στόχοι περιλαµβάνουν µία σειρά από ειδικούς στόχους, όπως: 
Προστασία και αναβάθµιση του φυσικού και δοµηµένου (οικιστικό περιβάλλον και 
τεχνικές υποδοµές) περιβάλλοντος της περιοχής του ΟΤΑ α’ βαθµού. 
Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας της λειτουργίας τους. 
Βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας των ΟΤΑ α’ βαθµού µέσω του 
µεσοπρόθεσµου προγραµµατισµού για το προσωπικό, τον εξοπλισµό, τα κτίρια και 
τις εγκαταστάσεις του. 
Προώθηση του αναπτυξιακού και κοινωνικού τους ρόλου. 
Βελτίωση της κοινωνικής και οικονοµικής ευηµερίας των κατοίκων του ΟΤΑ α’ 
βαθµού. 
Καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. 
Αποδοτικότερη και αποτελεσµατικότερη κατανοµή και αξιοποίηση των πόρων. 
Προσέλκυση πρόσθετων οικονοµικών πόρων. 
Επίσπευση της ωρίµανσης και της υλοποίησης των δράσεων. 
Περιορισµό της αποσπασµατικής αντιµετώπισης των προβληµάτων. 
Συντονισµό των δοµών του ΟΤΑ α’ βαθµού, τη βελτίωση του τρόπου διοίκησης και 
την προώθηση του εσωτερικού µετασχηµατισµού των ΟΤΑ α’ βαθµού 
Ανάπτυξη συνεργασιών µε πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα. 
Ενίσχυση της τοπικής δηµοκρατίας και αύξηση της δυνατότητας κοινωνικού 
ελέγχου. 
Αναβάθµιση του επιπέδου συνεργασίας των ΟΤΑ α’ βαθµού µε φορείς του 
ιδιωτικού, δηµόσιου και κοινωνικού τοµέα για τη συντονισµένη προώθηση της 
τοπικής ανάπτυξης και την από κοινού παροχή υπηρεσιών. 
 
1.2.3 Χαρακτηριστικά ενός Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα των ΟΤΑ α’ βαθµού αποτελεί εργαλείο για την 
άσκηση του αναπτυξιακού τους ρόλου, µε τα εξής χαρακτηριστικά: 
► Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Τοπικής Ανάπτυξης και Βελτίωσης της ∆ιοικητικής 
Ικανότητας του ΟΤΑ α’ βαθµού. 
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα αποτελεί πρόγραµµα αναπτυξιακών υποδοµών και 
τοπικών επενδύσεων, αλλά και πρόγραµµα για τη βελτίωση της υφιστάµενης 
λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών και των Νοµικών Προσώπων που 
εποπτεύονται από το ∆ήµο.  
► Πενταετές Πρόγραµµα ∆ράσης του ΟΤΑ α’ βαθµού και των Νοµικών Προσώπων 
του. 
Στις προτεραιότητες του Επιχειρησιακού Προγράµµατος αντανακλάται η βούληση 
και το όραµα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, καθώς και οι προτεραιότητες του 
αναπτυξιακού σχεδιασµού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Το όραµα της 
εκάστοτε ∆ηµοτικής Αρχής αποτυπώνεται στη στρατηγική και αναλύεται σε 
πενταετές πρόγραµµα δράσης του ΟΤΑ α’ βαθµού και των Νοµικών Προσώπων του 
και τέλος σε ετήσιο πρόγραµµα δράσης της κάθε υπηρεσίας του δήµου και των 
Νοµικών Προσώπων του. 
► Οργανικό Στοιχείο της Καθηµερινής Λειτουργίας και ∆ιοίκησης του ∆ήµου και 
Μέρος του Προγραµµατικού του Κύκλου. 
Η σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράµµατος είναι η αρχική φάση της διαδικασίας 
προγραµµατισµού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης του ∆ήµου. Η 
διαδικασία αυτή αποτελεί το διαρκές αντικείµενο ενασχόλησης των αιρετών 
οργάνων, των προϊσταµένων και της αρµόδιας υπηρεσίας προγραµµατισµού του. 
► Υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος µέσω του Ετήσιου Προγράµµατος 
∆ράσης του ΟΤΑ α’ βαθµού και των Νοµικών Προσώπων του. 
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Σκοπός της σύνταξης του ετήσιου προγράµµατος δράσης είναι η εξειδίκευση του 
συνολικού πενταετούς επιχειρησιακού προγράµµατος σε ετήσιο πρόγραµµα των 
υπηρεσιών. Ο ετήσιος προγραµµατισµός στοχεύει στον επιµερισµό των δράσεων του 
πενταετούς προγράµµατος στις υπηρεσίες, οι οποίες υλοποιούν τµήµατα του 
επιχειρησιακού προγράµµατος. Για το έτος 2015 Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης 
αποτελεί ο οικονοµικός προϋπολογισµός και το Τεχνικό Πρόγραµµα.  
► Εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος µε τη Συµµετοχή Όλων των 
Εµπλεκόµενων. 
Κατά τη διαδικασία σύνταξής του συµµετέχουν µε σαφώς καθορισµένο τρόπο: 
 Αιρετά όργανα (∆ηµοτικό Συµβούλιο, Σύµβουλοι ∆ηµοτικής ή Τοπικής 
Κοινότητας, Οικονοµική Επιτροπή, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Αντιδήµαρχοι). 
 Υπηρεσιακά στελέχη (Προγραµµατισµός και Ανάπτυξη, Οικονοµική Υπηρεσία, 
Τεχνική Υπηρεσία, Περιβάλλοντος – Πολιτικής Προστασίας κλπ) 
 Τοπικοί φορείς και οµάδες δηµοτών µε σηµαντικό βαθµό συµβολής στην τοπική 
ανάπτυξη ή/και στη λειτουργία του ΟΤΑ α΄ βαθµού (όπως η ∆ηµοτική Επιτροπή 
∆ιαβούλευσης). 
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 ∆ήµου, όπως αυτές διατυπώνονται στις διαδικασίες 
συµµετοχής. 
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα αποτελεί το βασικό πλαίσιο κατεύθυνσης, 
προσδιορισµού και συντονισµού των ενεργειών όλων των οργάνων διοίκησης και 
υπηρεσιών και είναι ευρύτερα γνωστό στους εργαζόµενους του ΟΤΑ α΄ βαθµού, 
προκειµένου να υλοποιηθούν οι στόχοι του. Επιπρόσθετα, αποτελεί προϊόν 
συλλογικής εργασίας όλων των δοµών του ∆ήµου και οδηγεί στην ανάληψη 
δεσµεύσεων µεταξύ των διαδοχικών ιεραρχικών επιπέδων, σε ότι αφορά την 
υλοποίηση του τµήµατος εκείνου στο οποίο αυτά εµπλέκονται. 
► Αξιοποίηση ∆εικτών 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 στα ηλεκτρονικά αρχεία ενός ΟΤΑ α΄βαθµού. 
 
1.3.1 Βασικά Στάδια Κατάρτισης του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος 
 
Η εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος περιλαµβάνει τρεις (3) διακριτές 
φάσεις µε επιµέρους βήµατα (εικόνα 1), µε σκοπό να προσεγγιστούν και να 
αναλυθούν συστηµατικά όλες εκείνες οι παράµετροι και όλοι οι συντελεστές που 
επηρεάζουν και καθορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας και ανάπτυξης του ∆ήµου. Τα 
βήµατα που περιλαµβάνονται σε κάθε φάση του Έργου περιγράφονται συνοπτικά στη 
συνέχεια. 
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Σχήµα 1. Βήµατα Κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

 
Τα βήµατα κατάρτισης του «Επιχειρησιακού Προγράµµατος είναι τα εξής: 
 
ΦΑΣΗ Α: Αποτύπωση και Αξιολόγηση του Εξωτερικού και Εσωτερικού 
Περιβάλλοντος του Ο.Τ.Α. 
 
Βήµα 1. Προετοιµασία και οργάνωση 
• Προετοιµασία και οργάνωση της διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού   
Προγράµµατος, µέσω των εξής ενεργειών: 
• Συγκρότηση της ∆ιεπιστηµονικής Οµάδας Έργου. 
• ∆ιατύπωση των αρχικών κατευθύνσεων της ∆ηµοτικής Αρχής. 
• Οργάνωση και προγραµµατισµός του Έργου. 
• Ενηµέρωση του προσωπικού των υπηρεσιών και των Νοµικών Προσώπων του 
∆ήµου. 
Βήµα 2. Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του 
∆ήµου 
Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης της περιοχής του 
∆ήµου και εντοπισµός των σηµαντικότερων ζητηµάτων τοπικής ανάπτυξης, που θα 
πρέπει να αντιµετωπίσει ο ∆ήµος κατά τα αµέσως προσεχή έτη. Περιγράφεται η 
γενική, µακροσκοπική εικόνα της περιοχής του ∆ήµου και αναφέρονται τα 
γεωγραφικά, πληθυσµιακά, κοινωνικά, οικονοµικά, πολεοδοµικά, περιβαλλοντικά και 
αναπτυξιακά χαρακτηριστικά αυτής. Ακολουθεί η αξιολόγηση της κατάστασης της 
περιοχής και εντοπίζονται τα κρίσιµα ζητήµατα τοπικής ανάπτυξης σε κάθε θεµατικό 
τοµέα. 
Βήµα 3: Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση του ∆ήµου και των νοµικών 
προσώπων του ως οργανισµών 
Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος του ∆ήµου και 
των νοµικών προσώπων του και εντοπισµός των κρίσιµων ζητηµάτων εσωτερικής 
ανάπτυξης (π.χ. δραστηριότητες και διαδικασίες λειτουργίας, οργάνωση, ανθρώπινο 
δυναµικό και υλικοτεχνική υποδοµή, οικονοµικά στοιχεία, κ.α.). 
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Βήµα 4: Καθορισµός της στρατηγικής και των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων 
του ∆ήµου 
Πραγµατοποιείται η επιλογή της στρατηγικής που θα ακολουθήσει ο ∆ήµος µέσω του 
καθορισµού γενικών στόχων και πολιτικών δράσης, η οµαδοποίηση των γενικών 
στόχων σε Άξονες και Μέτρα και η διατύπωση του οράµατος και των αρχών 
λειτουργίας και διακυβέρνησης. Στο πλαίσιο της διαµόρφωσης της στρατηγικής του 
∆ήµου προσδιορίζονται τα κρίσιµα ζητήµατα τοπικής ανάπτυξης που θα 
αντιµετωπίσει ο ∆ήµος (γενικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης) και διαµορφώνονται οι 
κατάλληλες εσωτερικές στρατηγικές επιλογές που θα διασφαλίζουν επιτυχή 
προσέγγιση των γενικών στόχων τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης. Οι συναφείς 
γενικοί στόχοι οµαδοποιούνται σε προτεραιότητες - Μέτρα και τα συναφή Μέτρα 
οµαδοποιούνται σε ευρύτερες προτεραιότητες - Άξονες. ∆ιατυπώνεται το όραµα για 
την ανάπτυξη της περιοχής του ∆ήµου και για την εσωτερική ανάπτυξη του ∆ήµου 
ως οργανισµού, καθώς και οι κατευθυντήριες αρχές, που πρέπει να διέπουν τον τρόπο 
λειτουργίας του και γενικά τον τρόπο διοίκησης των τοπικών υποθέσεων. 
Έγκριση Στρατηγικού Σχεδίου - ∆ιαβούλευση 
Βήµα 5: Έγκριση του στρατηγικού σχεδίου και διαδικασίες διαβούλευσης 
Οι ενέργειες που πραγµατοποιούνται σε αυτό το στάδιο αφορούν: 
• Στην έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου. 
• Στη δηµοσιοποίηση του στρατηγικού σχεδίου µέσω των διαθέσιµων µέσων 
επικοινωνίας και στη διοργάνωση δηµοσίων εκδηλώσεων. 
• Στη σύνοψη των συµπερασµάτων των διαδικασιών διαβούλευσης και στην 
ενηµέρωση των αρµόδιων υπηρεσιών. 
Φάση Β: Επιχειρησιακός και Οικονοµικός Προγραµµατισµός του ∆ήµου 
∆οµοκού 
Επιχειρησιακός Σχεδιασµός 
Βήµα 6: Κατάρτιση σχεδίων δράσης 
Καταρτίζονται σχέδια δράσης, τα οποία περιλαµβάνουν στόχους και δράσεις για την 
επίτευξη του κάθε ενός από τους γενικούς στόχους του στρατηγικού σχεδίου µε 
σκοπό την εφαρµογή της στρατηγικής του ∆ήµου. 
Βήµα 7: Πενταετής προγραµµατισµός των δράσεων. 
Σκοπός του βήµατος είναι η ιεράρχηση και ο προγραµµατισµός των δράσεων που 
περιλαµβάνονται στα σχέδια δράσης, η οµαδοποίηση, ο έλεγχος και η 
οριστικοποίηση όλων των δράσεων του ΕΠ και ο αναλυτικός προγραµµατισµός των 
δράσεων πρώτης προτεραιότητας. 
Οικονοµικός Προγραµµατισµός 
Βήµα 8: Οικονοµικός Προγραµµατισµός 
Πραγµατοποιείται εκτίµηση των εσόδων του ∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων 
του, ανά πηγή χρηµατοδότησης, για κάθε έτος της επόµενης τετραετίας, 
κατανέµονται τα έσοδα στις δράσεις πρώτης προτεραιότητας και καταρτίζεται 
συγκεντρωτικός πίνακας δαπανών ανά µέτρο και άξονα και συντάσσονται οι 
χρηµατοδοτικοί πίνακες. 
Βήµα 9: Ολοκλήρωση του προγράµµατος και τελικές ενέργειες 
Οι ενέργειες που πραγµατοποιούνται σε αυτό το στάδιο αφορούν: Στην ολοκλήρωση 
του σχεδίου επιχειρησιακού προγράµµατος από την οµάδα έργου και στην υποβολή 
του στο ∆ήµαρχο και στην Εκτελεστική Επιτροπή. 
• Στην υποβολή του σχεδίου από την Εκτελεστική Επιτροπή προς το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο και στην έγκριση αυτού από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
• Στον έλεγχο της διαδικασίας κατάρτισης του προγράµµατος από την Περιφέρεια.  
• Στη δηµοσιοποίηση του προγράµµατος από το ∆ήµο ∆οµοκού. 
Φάση Γ: Υποστήριξη µετά την κατάρτιση του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Οι ενέργειες που πραγµατοποιούνται σε αυτό το στάδιο αφορούν: 
• Στην υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος. 
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• Στην εκπαίδευση των αρµοδίων στελεχών του ∆ήµου. 
 
1.3.2 Μέσα και Εργαλεία για την Κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Η εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος βασίζεται στη θεωρία του τοπικού 
αναπτυξιακού προγραµµατισµού και στη θεωρία προγραµµατισµού της δράσης 
δηµόσιων οργανισµών, καθώς και στη διενέργεια πρωτογενούς και δευτερογενούς 
έρευνας, µε τη χρήση και εφαρµογή των κατάλληλων µεθοδολογιών και εργαλείων. 
Για την περιγραφή του εξωτερικού περιβάλλοντος της περιοχής του ∆ήµου 
αξιοποιήθηκαν υφιστάµενες µελέτες του ∆ήµου, έγινε συλλογή και επεξεργασία 
στατιστικών δεδοµένων από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (ΕΣΥΕ) και 
την ΕΕΤΑΑ, από ποικίλες άλλες ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων, καθώς και από 
µελέτες και έρευνες που κατά καιρούς έχουν εκπονηθεί για λογαριασµό διάφορων 
φορέων όπως της Περιφέρειας και των Υπουργείων.). Επιπλέον, συγκεντρώθηκε 
βιβλιογραφικό υλικό από ηλεκτρονικά δηµοσιεύµατα στο διαδίκτυο. 
Για την περιγραφή του εσωτερικού περιβάλλοντος του ∆ήµου ∆οµοκού 
χρησιµοποιήθηκε ο νέος Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) και 
πραγµατοποιήθηκαν επικοινωνίες και συναντήσεις µε στελέχη του ∆ήµου για τη 
συλλογή στοιχείων αναφορικά µε την υφιστάµενη λειτουργία των υπηρεσιών του 
∆ήµου. 
Για την αξιολόγηση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος (µακρο- 
περιβάλλον) του ∆ήµου χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος SWOT για την ανάλυση των 
ισχυρών και αδύνατων σηµείων του εσωτερικού περιβάλλοντος και την ανάλυση των 
ευκαιριών και των απειλών του εξωτερικού περιβάλλοντος. 
 
 
 
Σχήµα 2: Τυπική διάταξη SWOT Analysis 
 

 
Εσωτερικό Περιβάλλον 
 

 
∆υνατάΣηµεία 
(Strengths) 
 
 

Αδύνατα Σηµεία 
(Weaknesses) 
 

Εξωτερικό Περιβάλλον 

Ευκαιρίες 
(Opportunities) 

 
Απειλές 
(Threats) 
 

 
Σηµειώνεται ότι, αναφορικά µε τη διατύπωση προτάσεων η τεχνική που 
χρησιµοποιείται, αφορά στη συνδυασµένη ανάγνωση των τεταρτηµορίων της SWOT 
Analysis ανά ζεύγος (ισχυρά σηµεία - ευκαιρίες, αδυναµίες - ευκαιρίες, ισχυρά 
σηµεία - απειλές, αδυναµίες - απειλές). Με τον τρόπο αυτό προκύπτουν οι προτάσεις 
κατευθύνσεων πολιτικής (policychoices) που περιγράφονται στο κατωτέρω Σχήµα. 
 
Σχήµα 3: Χρήση µεθόδου SWOT για την κατάρτιση προτάσεων κατευθύνσεων 
Πολιτικής 
 

 ∆υνατά Σηµεία Αδύνατα Σηµεία 
 

Ευκαιρίες Επιταχυντικές πολιτικές ∆ιαρθρωτικές πολιτικές 
 

Απειλές Σταθεροποιητικές πολιτικές Προληπτικές πολιτικές 
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Στη συνέχεια και για τον καθορισµό της στρατηγικής του ∆ήµου ∆οµοκού προηγείται 
η διατύπωση της αποστολής και του οράµατος του ∆ήµου. 
 
Η αποστολή του ∆ήµου ∆οµοκού είναι κοινή για όλους τους ∆ήµους και συνίσταται 
στην εξής: «Η διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή δηµόσιων αγαθών 
και υπηρεσιών για την ικανοποίηση αναγκών των κατοίκων και των τοπικών φορέων, 
µε απώτερο σκοπό τη βιώσιµη κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής του». 
Το όραµα του ∆ήµου αποτελεί τη συνοπτική διατύπωση της µελλοντικής επιθυµητής 
κατάστασης της περιοχής και του ίδιου του ∆ήµου, ως οργανισµού, για την επόµενη 
µεσο-µακροπρόθεσµη περίοδο, την οποία θα επιδιώξει µε την εφαρµογή της 
στρατηγικής που θα επιλέξει και µε την ευρύτερη δυνατή κοινωνική συναίνεση. 
Ο καθορισµός της στρατηγικής που θα ακολουθήσει ο ∆ήµος, βασίζεται σε µια 
ιεραρχική διαδικασία η οποία συνδέεται και είναι αποτέλεσµα των βηµάτων που 
προηγήθηκαν, δηλαδή της αποτύπωσης και της αξιολόγησης του εξωτερικού και 
εσωτερικού περιβάλλοντος και των κρίσιµων ζητηµάτων τοπικής και εσωτερικής 
ανάπτυξης. 
Οι στόχοι στους τοµείς της τοπικής ανάπτυξης και της εσωτερικής ανάπτυξης,  
οµαδοποιηµένοι ανά θεµατική ενότητα, είναι αυτοί που  θα οδηγήσουν στη 
διαµόρφωση των Αξόνων Προτεραιότητας, οι οποίοι και αποτελούν τις αναπτυξιακές 
προτεραιότητες του ∆ήµου. Κάθε Άξονας Προτεραιότητας ικανοποιεί έναν ή 
περισσότερους γενικούς στρατηγικούς στόχους. 
Οι γενικοί στρατηγικοί στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης εντάσσονται σε ειδικό Άξονα 
Προτεραιότητας, ο οποίος αποσκοπεί στην ανάπτυξη του ∆ήµου και των Νοµικών 
του Προσώπων, ως οργανισµών, και στη βελτίωση των σχέσεών τους µε τους 
πολίτες, την πολιτεία και τους τοπικούς φορείς. 
 
1.3.3 Οµάδα Έργου 
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ∆ήµου ∆οµοκού για την περίοδο 2014-2019 
Εκπονείται µε την ευθύνη της ∆ιεπιστηµονικής Οµάδας Έργου (∆ΟΕ) του ∆ήµου 
∆οµοκού που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αρίθµ. 4/12-1-2015  απόφαση του ∆ηµάρχου. 

Η ∆ιεπιστηµονική Οµάδα Έργου θα αποτελεί το συνδετικό κρίκο των Υπηρεσιών 
του ∆ήµου και των Νοµικών του Προσώπων και θα συµβάλλει αποφασιστικά στην 
ορθή προετοιµασία, σύνταξη, παρακολούθηση και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος. 

 Επικεφαλής της ∆ιεπιστηµονικής Οµάδας έργου,  τέθηκε ο Πρόεδρος του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, κ Νικόλαος Καληµέρης, ενώ τον συντονισµό των ενεργειών 
θα έχει το Γραφείο Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης. 

H ∆ιεπιστηµονική Οµάδα Έργου θα συµµετέχει: 
-Στην παροχή κάθε στοιχείου και πληροφορίας  απαραίτητης για   την περιγραφή και 
αξιολόγηση της υφιστάµενης  κατάστασης του ∆ήµου σε διοικητικό, οικονοµικό και 
τεχνικό επίπεδο.._______________________________________________________ 
-Στην  οργάνωση,  συντονισµό  και  υλοποίηση   των  εσωτερικών  και   εξωτερικών 
διαδικασιών  διαβούλευσης  που  κρίνονται απαραίτητες  για  τον προσδιορισµό των 
Στρατηγικών   Στόχων,   στην   επιλογή   των   Αξόνων  Προτεραιότητας   και   στην 
διαµόρφωση των Προγραµµατικών ∆ράσεων. 
-Στη µελέτη και σύνταξη της πρότασης του Σχεδίου Ανάπτυξης µε τις προτεινόµενες 
γενικές  στρατηγικές  επιλογές  (άξονες  προτεραιότητας,  γενικοί  και ειδικοί στόχοι, 
χρονοδιάγραµµα υλοποίησης) πριν την οριστικοποίησή και κατανοµή τους. 
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Η ∆ιεπιστηµονική Οµάδα Έργου αποτελείται από τους: 
 

1. Αντιδήµαρχο, κ. Πουτουρούδη Σταµάτιο 
2. Πρόεδρο ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κ. Καληµέρη Νικόλαο 
3. Προϊστάµενο της Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ Κεφαλά Κυριαζή 
4. Υπάλληλο της Οικονοµικής Υπηρεσίας, κα Παπαποστόλου Ευαγγελία 
5. Την Προϊσταµένη του Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και 

Πολιτισµού, κα Μαµαλούδη Αθανασία. 
6. Την Προϊσταµένη  της Τεχνικής Υπηρεσίας, κα Σµπιλίρη ∆ήµητρα 
7. Την Προϊσταµένη του Τµήµατος Περιβάλλοντος, κα Ζηκούλη Αικατερίνη 
8. Την  Προϊσταµένη των Κ.Ε.Π., κα ΛόζουΚυριακούλα 
9. Την Υπάλληλο του Γραφείου Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης, 

κα Ζησοπούλου Ευαγγελία 
 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
∆ΟΜΟΚΟΥ 
Στην παρούσα ενότητα πραγµατοποιείται σύντοµη περιγραφή της µακροσκοπικής 
εικόνας της περιοχής του ∆ήµου ∆οµοκού (εξωτερικό περιβάλλον) παραθέτοντας 
στοιχεία σχετικά µε τον πληθυσµό της περιοχής, την έδρα του ΟΤΑ, το ιστορικό, 
τους φυσικούς πόρους, τις τεχνικές υποδοµές, τις υποδοµές κοινωνικής πρόνοιας, 
παιδείας, αθλητισµού και πολιτισµού, την ανεργία, την εκπαίδευση, την παραγωγική 
δραστηριότητα της περιοχής, κλπ. 
Η αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης της περιοχής του ∆ήµου ∆οµοκού 
διακρίνεται στις ακόλουθες ενότητες: 
• Βασικά χαρακτηριστικά, χωροταξική ένταξη και διοικητική οργάνωση. 
• Περιβάλλον και ποιότητα ζωής. 
• Κοινωνική πολιτική, παιδεία, πολιτισµός και αθλητισµός. 
• Τοπική οικονοµία και απασχόληση. 
• Αναπτυξιακή φυσιογνωµία της περιοχής 
 
2.1 Συνοπτική περιγραφή της περιοχής 
 
Με τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-7-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης» συστάθηκε ο 
∆ήµος ∆οµοκού, µε έδρα τον ∆οµοκό, αποτελούµενος από τους Καποδιστριακούς 
∆ήµους ∆οµοκού, Θεσσαλιώτιδος και Ξυνιάδος, οι οποίοι καταργήθηκαν.  
Ο ∆ήµος ∆οµοκού ανήκει στη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Η συνολική έκταση του 
νέου ∆ήµου ∆οµοκού είναι 694,97 τ.χλµ και ο συνολικός πληθυσµός του, σύµφωνα µε 
την απογραφή της ΕΣΥΕ του έτους 2011, είναι 11.495 κάτοικοι. Η έδρα του ∆ήµου, ο 
∆οµοκός, απέχει από τη Λαµία περίπου 30 χιλιόµετρα και 25 χιλιόµετρα από τα 
Φάρσαλα και   είναι χτισµένος σε υψόµετρο 600 µέτρων πάνω από τη θάλασσα. 
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Με βάση το Πρόγραµµα Καλλικράτης, ο ∆ήµος ∆οµοκού αποτελείται από τη ∆ηµοτική 

Ενότητα ∆οµοκού, τη ∆ηµοτική Ενότητα Θεσσαλιώτιδος και τη ∆ηµοτική Ενότητα 

Ξυνιάδος. Τα όρια του δήµου αντιστοιχούν στα όρια της παλαιότερης Επαρχίας 

∆οµοκού. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ΕΙΚΟΝΑ 3: Ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ∆. ∆ΟΜΟΚΟΥ (ΠΗΓΗ: HTTP://WWW.OKXE.GR) 
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Η συνολική έκταση των ∆ηµοτικών Ενοτήτων του νέου ∆. ∆οµοκού καταγράφεται στον 

πίνακα που ακολουθεί: 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΕΚΤΑΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ∆. ∆ΟΜΟΚΟΥ 
 

∆.Ε Έκταση (τ.µ) 

ΞΥΝΙΑ∆ΟΣ 189.162.383,47 

ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙ∆ΟΣ 141.051.848,14 

∆ΟΜΟΚΟΥ 314.679.823,94 

 
 
Αναλυτικά οι ∆ηµοτικές Ενότητες και οι Τοπικές Κοινότητες του Καλλικρατικού ∆ήµου 

∆οµοκού παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα: 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ∆. ∆ΟΜΟΚΟΥ 
 

∆ηµοτικέςΕνότητες Τοπικές Κοινότητες 

∆.Ε ∆ΟΜΟΚΟΥ 

∆.Κ.∆οµοκού 

Τ.Κ.Αχλαδέας 

Τ.Κ.Βουζίου 

Τ.Κ.Γερακλίου 

Τ.Κ.Καρυών 

Τ.Κ.Λεύκας 

Τ.Κ.Μακρολιβάδου 

Τ.Κ.Μαντασιάς 

Τ.Κ.Μελιταίας 

Τ.Κ.Νέας Μακρίσης 

Τ.Κ.Νεοχωρίου 

Τ.Κ.Παλαµά 

Τ.Κ.Πετρωτού 

Τ.Κ.Πολυδενδρίου 

Τ.Κ.Πουρναρίου 

Τ.Κ.Φυλιαδώνος 

∆.Ε ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙ∆ΟΣ 

Τ.Κ.ΝέουΜοναστηρίου 

Τ.Κ.Αγραπιδιάς 

Τ.Κ.Βαρδαλής 

Τ.Κ.Βελεσιωτών 

Τ.Κ.Γαβρακίων 

Τ.Κ.Εκκάρας 

Τ.Κ.Θαυµακού 

Τ.Κ.Σοφιάδας 

∆.Ε ΞΥΝΙΑ∆ΟΣ 
Τ.Κ.Οµβριακής 

Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου ∆οµοκού 
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Τ.Κ.ΑγίουΣτεφάνου 

Τ.Κ.Κοροµηλέας 

Τ.Κ.Μακρυρράχης 

Τ.Κ.Ξυνιάδος 

Τ.Κ.Παναγίας 

Τ.Κ.Περιβολίου ∆οµοκού 

 
 

2.1.2. Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 
 
H θέση και ο ρόλος της περιοχής στη Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας και 
στην Περιφέρεια Στ. Ελλάδας 
Σύµφωνα µε το εγκεκριµένο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 1469 Β/9-10-2003) ο 
∆οµοκός είναι εξαρτηµένο οικιστικό κέντρο 4ου επιπέδου που συµµετέχει στο δίκτυο 
/ Κέντρο 3ου επιπέδου ∆ΟΜΟΚΟΣ -ΟΜΒΡΙΑΚΗ - ΝΕΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ και 
παρουσιάζει εξάρτηση από το Ενισχυµένο Κέντρο 2ου επιπέδου, τη Λαµία. 
Η σύνδεση των οικισµών του ∆ήµου ∆οµοκού µε τη γειτονική Λαµία είναι 
ικανοποιητική και γίνεται µέσω του διαγώνιου άξονα Κεντρικής Ελλάδας Λαµία – 
Καρδίτσα – Τρίκαλα – Παναγιά / Ε65 (Εγνατία). 
Σηµαντικότεροι φυσικοί πόροι και προστατευόµενες περιοχές  
Όρος Όθρυς 
Η Όθρυς είναι οροσειρά της Θεσσαλίας που την χωρίζει από την Στερεά Ελλάδα. 
Εκτείνεται κατά µήκος των ορίων του νοµού Μαγνησίας µε κατεύθυνση από ∆υτικά 
προς Ανατολικά. Οι Ανατολικές πλευρές της βλέπουν προς τον Παγασητικό κόλπο 
και τον κάµπο του Αλµυρού, ενώ οι δυτικές προς τον Μαλιακό κόλπο. Ψηλότερη 
κορυφή είναι το Γερακοβούνι (1726), που υψώνεται ανάµεσα σε άλλες κορυφές όπως 
τον Πήλιουρα και το Γκιούζι. Κύριο γεωργικό προϊόν είναι το τσάι του βουνού 
(sideritis raeseri) που αυτοφυεί σε µεγάλες εκτάσεις του όρους. Κατά την Αρχαία 
Ελληνική Μυθολογία το όρος Όθρυς ήταν το βουνό των τιτάνων, όπου 
εγκαταστάθηκαν σ' αυτό κατά την περίοδο της σύγκρουσης τους µε τους Ολύµπιους 
Θεούς. Οι τιτάνες µάχονταν από εκεί το _ία και τους υπόλοιπους θεούς αποσπώντας 
και εκτοξεύοντας προς τον Όλυµπο τεράστιες πέτρες. Ο µύθος δίνει µια εξήγηση και 
προς τη γεωφυσική κατανοµή του όρους, όπου η βλάστηση παρουσιάζει µεγάλη 
εναλλαγή. Στους πρόποδες του όρους έχουµε πλούσια βλάστηση µε δασικά φυτά 
όπως η βελανιδιά, το πουρνάρι, το ρείκι. Στα ψηλότερα σηµεία έχουµε κωνοφόρα 
όπως έλατα και µεγάλες εκτάσεις κατάφυτες µε φτέρη. Οι κορυφές του όρους είναι 
πετρώδες όπου ευδοκιµεί το τσάι του βουνού. 
Ενιπέας Ποταµός 
Ο Ενιπέας είναι ποταµός της Θεσσαλίας µε συνολικό µήκος 84 χλµ., µε αποτέλεσµα 
να κατατάσσεται δέκατος µεγαλύτερος ποταµός της Ελλάδας. Είναι παραπόταµος του 
Πηνειού. Πηγάζει από το όρος Όθρυς διασχίζει την πεδιάδα των Φαρσάλων και 
καταλήγει στον Πηνειό ανάµεσα στα µικρά υψώµατα Τίτανος και Ζάρκος. 
Ο Ενιπέας ποταµός χαρακτηρίζεται ως Βιότοπος CORINE , µε τον Κωδικό Τόπου 
A00020007. Περιγράφεται στην Τράπεζα Στοιχείων για την Ελληνική Φύση 
(“ΦΙΛΟΤΗΣ”) του Ε.Μ.Π. ως ένας σηµαντικός ποταµός για την παρουσία των 
θηλαστικών Lutra lutra (Βίδρες). Έχει συνολική έκταση 570.75 εκτάρια και συνολική 
περίµετρο 382,1 χλµ. Αν και η περιοχή χαρακτηρίζεται ως βιότοπος, υποβαθµίζεται 
µε ταχείς ρυθµούς, καθώς απειλείται από τις ανθρώπινες επεµβάσεις και 
συγκεκριµένα από την ρύπανση από αγροχηµικές και αστικές πηγές. 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ 2015-2019 

Α’ ΦΑΣΗ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

 
   Εικόνα 4: Ο ΕΝΙΠΕΑΣ ΠΟΤΑΜΟΣ (ΠΗΓΗ: HTTP://FILOTIS.ITIA.NTUA.GR) 

 
Επιπρόσθετα, η περιοχή που βρίσκεται στα νότια του οικισµού Άνω Αγόριανη 
αποτελεί τµήµα του καταφυγίου άγριας ζωής µε κωδικό Κ 289 και ονοµασία 
«Τσαµαδόραχη – Τρία δέντρα (Οµβριακής – Παναγιάς - ∆οµοκού)». Η συνολική 
έκταση του καταφυγίου είναι 1.300ha, υπάγεται στο ∆ασαρχείο Λαµίας και 
κηρύχθηκε ως Καταφύγιο Άγριας Ζωής σύµφωνα µε το ΦΕΚ 834Β/1976. 
Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τον νόµο 2637/27-08-1998, τα καταφύγια θηραµάτων, 
µετονοµάστηκαν σε «Καταφύγια Άγριας Ζωής». Αποτελούν περιοχές εντός των 
οποίων, εκτός από την προστασία των ειδών άγριας πανίδας, προστατεύονται και τα 
είδη της αυτοφυούς άγριας χλωρίδας. Εντός των Καταφυγίων Άγριας Ζωής, 
απαγορεύεται η θήρα ή η σύλληψη για µη ερευνητικούς σκοπούς, κάθε είδους άγριας 
Ηµιορεινός ∆ήµος κατά τη µεγαλύτερη έκτασή του, έχει ως το κύριο κλιµατολογικό 
χαρακτηριστικό την εναλλαγή µιας ψυχρής - υγρής περιόδου και µιας θερµής - ξηρής 
περιόδου και κατά συνέπεια το κλίµα µπορεί να χαρακτηριστεί ως ηµίξηρο 
µεσογειακό. 
 
Κλιµατολογικά Στοιχεία 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Μ.Σ. Φαρσάλων η µεγαλύτερη µέση µηνιαία 
θερµοκρασία παρατηρείται κατά τον µήνα Ιούλιο µε µέση θερµοκρασία 26,8°C, ενώ 
η ελάχιστη κατά τον Ιανουάριο µε µέση θερµοκρασία 5,4°C. Αντίστοιχα, η 
µεγαλύτερη µέση ελάχιστη µηνιαία θερµοκρασία ίση µε 1.4°C παρατηρείται τον 
Ιανουάριο και η µέση µέγιστη ίση µε 32°C παρατηρείται τον Ιούλιο. 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 1: ΜΗΝΙΑΙΑ ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ∆. ∆ΟΜΟΚΟΥ (ΠΗΓΗ: 
ΣΧΟΟΑΠ ∆. ΘΕΣ/∆ΟΣ) 

 
 
Η κατανοµή των βροχοπτώσεων είναι αυξηµένη κατά τους φθινοπωρινούς µήνες 
(Οκτώβριο - Νοέµβριο) και µειωµένη κατά τους θερινούς (Ιούλιο - Αύγουστο), 
καθώς επίσης και το Σεπτέµβριο. Όσον αφορά στον αριθµό των ηµερών µε βροχή 
αυτές κυµαίνονται από 1,8 ηµέρες τον µήνα Ιούλιο έως 7,4 ηµέρες τον µήνα 
Νοέµβριο. Ο αριθµός ηµερών βροχής καταγράφεται αυξηµένος από τον Οκτώβριο 
µέχρι τον Απρίλιο. 
 
ΓΡΑΦΗΜΑ 2: ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΕΣΟ ΥΨΟΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΣΕ MM ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ∆. 
∆ΟΜΟΚΟΥ(ΠΗΓΗ: ΣΧΟΟΑΠ ∆. ΘΕΣ/∆ΟΣ) 
 

 
 
Παρόµοια κατάσταση παρατηρείται και στον αριθµό των ηµερών µε νέφωση όπου οι 
περισσότερες ηµέρες µε νέφωση καταγράφονται τον µήνα Φεβρουάριο. 
Η υγρασία αέρα παρουσιάζει µέγιστο κατά τους µήνες Νοέµβριο και ∆εκέµβριο που 
ξεπερνά το 77% για την περιοχή. Η ελάχιστη υγρασία παρατηρείται κατά το µήνα 
Ιούλιο που κυµαίνεται στο 47% περίπου. 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 3: ΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ (%) ΣΤΟ ∆. ∆ΟΜΟΚΟΥ (ΠΗΓΗ: 
ΣΧΟΟΑΠ ∆. ΘΕΣ/∆ΟΣ) 

 
 
Χιονοπτώσεις παρατηρούνται κατά τους µήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο µε µέγιστο 
τον Ιανουάριο. Οι ηµέρες χιονόπτωσης στον Μ.Σ. Φαρσάλων είναι 1,6 ηµέρες τον 
Ιανουάριο και 1,2 ηµέρες τον Φεβρουάριο. 
 
Προβλήµατα ρύπανσης 
Το µεγαλύτερο µέρος των εκτάσεων του δήµου καλύπτεται από καλλιεργούµενες, 
αρδευόµενες εκτάσεις. 
Στην άµεση περιοχή του δήµου αλλά και στο σύνολο του Θεσσαλικού κάµπου 
παρατηρείται σοβαρή υποβάθµιση των επιφανειακών, αλλά και υπόγειων υδατικών 
πόρων εξαιτίας της υπερεκµετάλλευσης του νερού, της στρεβλή ανάπτυξη καθώς και 
τις ακατάλληλες µεθόδους άρδευσης. Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι το 
µεγαλύτερο µέρος των εκτάσεων αρδεύονται από ιδιωτικές γεωτρήσεις, πολλές από 
τις οποίες είναι παράνοµες. Το πλήθος των υφιστάµενων γεωτρήσεων προκαλεί 
υπερεκµετάλλευση του υπόγειου υδροφορέα, µε συνέπειες στην ποσότητα και την 
ποιότητα του νερού. 
Είναι σύνηθες φαινόµενο η χρήση αγροχηµικών και εντοµοκτόνων, για την 
αντιµετώπιση προσβολών. Κάθε χρόνο γίνονται ψεκασµοί από εδάφους µε διάφορες 
δραστικές ουσίες, ανάλογα µε την εποχή και την καλλιέργεια, οι οποίες έχουν οξεία 
δράση στους ζωντανούς οργανισµούς µε τους οποίους έρχονται σε επαφή και 
µπορούν να επηρεάσουν την παραγωγική τους ικανότητα. 
Στις περιπτώσεις που χρησιµοποιούνται µη ορθολογικές τακτικές, τόσο στη χρήση 
όσο και στην πλύση των ψεκαστικών των γεωργικών φαρµάκων, έχουµε επιπτώσεις 
στην ποιότητα του εδάφους και των υδάτων της περιοχής µε έµµεσα αποτελέσµατα 
στα στοιχεία του βιοτικού περιβάλλοντος. 
 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΣΤΕΡΕΩΝ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ -  ΧΥΤΑ ∆ΟΜΟΚΟΥ- ΒΙΟΚΑ 
Στο  ∆ήµο  ∆οµοκού  λειτουργεί  θεσµοθετηµένος  φορέας  διαχείρισης  στερεών  
αποβλήτων  και αποτελεί  νοµικό  πρόσωπο  ιδιωτικού  δικαίου . Ο  Φο∆ΣΑ  είναι 
υπεύθυνος  για  την ολοκληρωµένη  διαχείριση  των στερεών  αποβλήτων σύµφωνα 
µε  την  Ευρωπαϊκή και  εθνική  νοµοθεσία . 
 
∆εν  υπάρχει  εργοστάσιο  µηχανικής  ανακύκλωσης  και κοµποστοποίησης.  ∆εν 
υπάρχει εργοστάσιο  αξιοποίησης  της  παραγόµενης  λυµατολάσπης  παρόλο που η  
παραγόµενη  λυµατολάσπη είναι σηµαντική . 
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ  ΣΤΗΝ  ΜΟΝΑ∆Α  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ    ΤΟΥ  ΧΥΤΑ    ∆ΟΜΟΚΟΥ 
 
Ποσότητα  ιλύος προς  αποµάκρυνση : 7 ,5 m3 / d 
Συγκέντρωση  περίσσειας  ιλύος  : 0,84% 
Συνολική  ποσότητα ιλύος : 63 kg /d 
63  kg/d x 365d =23.000 kg ή23 tn / y 
 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ  ΣΤΟΝ  ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ   ΤΩΝ 
ΑΣΤΙΚΩΝ  ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ  ∆ΟΜΟΚΟΥ 
 
Ποσότητα  ιλύος προς  αποµάκρυνση : 27 ,62 m3 / d 
Συγκέντρωση  περίσσειας  ιλύος  : 0,84% 
Συνολική  ποσότητα ιλύος : 232 kg /d 
232 kg/d x 365d =84.680 kg ή84,68 tn / y 
 
Βασικές υποδοµές – δίκτυα 
Στις βασικές υποδοµές του ∆ήµου περιλαµβάνονται: 

• Ο Επαρχιακός δρόµος µε αρ.23: "Ξυνιάδα - Οµβριακή - Παναγιά - Περιβόλι - 
Μακρυράχη" 

• Ο Επαρχιακός δρόµος µε αρ.26 στο τµήµα του "∆οµοκός – Βούζι - 
Μαντασία" 

• Ο Επαρχιακός δρόµος µε αρ.28: "Κάτω ∆οµοκός (από Εθν. Οδό Λαµίας - 
Καρδίτσας) - 

• Βελεσιώτες - Εκκάρα - Γαβράκια προς Ασηµοχώρι" 
• Το παλαιό σιδηροδροµικό δίκτυο στην ευρύτερη περιοχή, διέρχεται µέσω του 

δικτύου σταθµών του ΟΣΕ από τις πόλεις Αλίαρτος - Λιβαδειά - Χαιρώνεια – 
∆αύλεια - Τιθορέα – Αµφίκλεια –Λειανοκλάδι - ∆οµοκός και συνεχίζει προς 
βορρά. Έχει συνολικό µήκος 42,27 χλµ. 

• Το νέο σιδηροδροµικό δίκτυο (25,54 χλµ.) Τ.Κ. Αγίου Στεφάνου - Τ.Κ. Νέου 
Μοναστηρίου 

• Αγωγός Φυσικού Αερίου που διέρχεται από την Τ.Κ. Φυλιαδώνος έως την 
Τ.Κ. Παλαµά 

• Τµήµα της Παλαιάς Εθνικής Οδού Λαµίας – Λάρισας, µε συνολικό µήκος 
29,94 χλµ. 

• Αυτοκινητόδροµος Ε65 (18,46 χλµ.) Τ.Κ. Αγίου Στεφάνου - Τ.Κ. Περιβολίου 
∆οµοκού - Τ.Κ.Μακρυρράχης – Περιοχή Τ.Κ. Γαβρακίων 

• ∆ίκτυο αγωγών αποχέτευσης (µόνο στην Τ.Κ. ∆οµοκού) συνολικού µήκους 
97,39 χλµ. 

• ∆ίκτυο αγωγών ύδρευσης, στο σύνολο της περιοχής του ∆ήµου, συνολικού 
µήκους 954,87 χλµ. 

• ∆ίκτυο αγωγών όµβριων (µόνο στις Τ.Κ. ∆οµοκού και Τ.Κ. Νέου 
Μοναστηρίου) µήκους 155,41χλµ. 

 
Ιαµατικές Πηγές Εκκάρας 
Η ιαµατική πηγή της Εκκάρας τοποθετείται στο χώρο της ∆.Ε. Θεσσαλιώτιδος και 
συγκεκριµένα δυτικά µεταξύ των οικισµών Εκκάρα και Γαβράκια. Στο σηµείο αυτό 
αναβλύζουν σε τέσσερα σηµεία υδροθειούχες πηγές, το νερό των οποίων αξιοποιούν 
οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής για υδροθεραπεία. Την πηγή επισκέπτονται σε 
µεγάλο ποσοστό κυρίως νεαρά άτοµα, όχι µόνο για θεραπευτικούς λόγους αλλά και 
για λόγους αναψυχής. 
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Τα νερά της πηγής ενδείκνυνται για παθήσεις µυοσκελετικού, εκφυλιστικές 
αρθροπάθειες καθώς και δερµατοπάθειες. 
Θερµοκρασία νερού: 28-29 0C 
Χαρακτηρισµός νερού: Υπόθερµο - Ca - OH - Na - Cl - ολιγοµεταλλικό – υποτονικό 
 
Ιαµατικές πηγές ∆ρανίστας – Καΐτσας 
Οι ιαµατικές πηγές Καίτσας - ∆ρανίστας ( Λουτρά Καΐτσας ) είναι γνωστές από την 
εποχή της τουρκοκρατίας. Η κανονική και οργανωµένη λειτουργία του ανάγεται στο 
1890 οπότε συναντάµε και την πρώτη καταγραφή των ιαµατικών τους ιδιοτήτων. Οι 
πηγές βρίσκονται σε απόσταση 44 χλµ από την Καρδίτσα και υψόµετρο 440 µ. ενώ οι 
κτηριακές τους εγκαταστάσεις βρίσκονται σε εδαφική έκταση του ∆.∆. Μακρυράχης 
Φθιώτιδας. 
Τα νερά της πηγής αναβρύζουν από ασβεστολιθικά πετρώµατα και χαρακτηρίζονται 
ως Ψυχρά - Ca - Na - HCO3 - Br - F Υδροθειούχα - υποτονικά - ολιγοµεταλλικά µε 
θερµοκρασία 22 βαθµών C. 
Ενδείκνυται για αρθροπάθειες, νευροπάθειες και και διάφορες νευρολογικές 
παθήσεις. Χρόνιοι ρευµατισµοί, οσφυοισχιαλγίες, σπονδυλοαρθρίτιδα, 
παραµορφωτική αρθρίτιδα, µυαλγίες, πονοκέφαλοι, αυχενικό σύνδροµο. 
Η υποδοµή των λουτρών αποτελείται από σύγχρονο υδροθεραπευτήριο που βρίσκεται 
κάτω από σκιερά πλατάνια και βαλανιδιές σε απόσταση 150 περίπου µέτρων από τις 
υπόλοιπες εγκαταστάσεις. ∆ιαθέτει 24 λουτήρες και καλύπτει πλήρως τις ανάγκες και 
τις απαιτήσεις των επισκεπτών. 
 
2.1.3. Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισµός και Αθλητισµός 
 

Πληθυσµιακές Μεταβολές 

Με βάση την τελευταία δηµοσιοποιηµένη απογραφή (έτους 2011) ο συνολικός 
πραγµατικός πληθυσµός του ∆ήµου ∆οµοκού ανέρχεται σε 11.495 κατοίκους και 
αντιστοιχεί στο 8,7% του πραγµατικού πληθυσµού της Περιφερειακής Ενότητας 
Φθιώτιδας και στο 1,9% του πραγµατικού πληθυσµού της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. Αναλυτικά ο πραγµατικός πληθυσµός του ∆ήµου ∆οµοκού όπως και η 
ηλικιακή του σύνθεση και η κατανοµή  του στα δύο φύλλα περιγράφεται στα 
παρακάτω σχήµατα.  
 
Γράφηµα 2 : Πηγή ΕΛΣΤΑΤ Απεικόνιση Μόνιµου, De Facto και Νόµιµου Πληθυσµού 
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Γράφηµα 3: Πηγή ΕΛΣΤΑΤ Περιγραφή ηλικιακής κατανοµής του Πληθυσµού του ∆ήµου και κατανοµή στα 

δύο φύλλα 

 

 

Ο µόνιµος πληθυσµός του ∆ήµου ∆οµοκού, σύµφωνα µε τα στοιχεία της απογραφής 

της ΕΣΥΕ για το2011, εµφανίζει ισόρροπη κατανοµή ανάµεσα στα δύο φύλα, µε 

µικρή υπεροχή των ανδρών (51% άνδρες και 49% γυναίκες) 

 

 Γράφηµα 4 : Πηγή ΕΛΣΤΑΤ Απεικόνιση ισόρροπης κατανοµής ανάµεσα στα δύο φύλλα µε µικρή υπεροχή των 
ανδρών
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Γράφηµα 5 & 6: Πηγή ΕΛΣΤΑΤ Απεικόνιση Αριθµού νοικοκυριών, πυρηνικών οικογενειών και µέσο µέγεθος 
νοικοκυριού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφηµα 7: Πηγή ΕΛΣΤΑΤ Απεικόνιση οικογενειακής κατάστασης πληθυσµού 
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∆οµές Κοινωνικής Υποστήριξης 

Όσον αφορά στις δοµές και υπηρεσίες πρόνοιας, ο ∆ήµος ∆οµοκού αναπτύσσει 
δράσεις κοινωνικού  χαρακτήρα όπως το πρόγραµµα Βοήθεια στο Σπίτι (∆ηµοτική 
Ενότητα ∆οµοκου, Θεσ/δος και Ξυνιάδος). 
Τα προγράµµατα «Βοήθεια στο Σπίτι» αποτελούν πρωτοβάθµιες υπηρεσίες 
κοινωνικής φροντίδας. 
Σκοπός τους είναι η φροντίδα των ηλικιωµένων που ζουν µόνοι τους µόνιµα ή 
ορισµένες ώρες της ηµέρας και δεν αυτοεξυπηρετούνται σε ικανοποιητικό βαθµό και 
των ατόµων µε αναπηρίες (Α.ΜΕ.Α.) που ζουν µόνα τους ή µε την οικογένειά τους 
και αντιµετωπίζουν κινδύνους αποµόνωσης, αποκλεισµού, επιβίωσης, υπερβολικής 
επιβάρυνσης της οικογένειάς τους και αναγκάζονται να ενταχθούν σε ιδρύµατα. 
Παράλληλα, λειτουργεί το Παράρτηµα ΑΜΕΑ Φθιώτιδας στο ∆οµοκό µε συνολικό 
εµβαδόν  κτιριακών εγκαταστάσεων  3.234 τ.µ. Αποτελείται από δύο πτέρυγες 
κλειστής περίθαλψης, χώρους εστίασης, φυσικοθεραπείας, διοικητικής υποστήριξης 
και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους. 
 

Οι υποδοµές εκπαίδευσης στο νέο ∆ήµο ∆οµοκού αναλυτικά περιλαµβάνουν: 

∆ηµοτική Ενότητα ∆οµοκού 

• Παιδικός Σταθµός στην Τ.Κ. ∆οµοκού 

• Νηπιαγωγείο στην Τ.Κ. ∆οµοκού 

• ∆ηµοτικό Σχολείο στην Τ.Κ. ∆οµοκού  

• Γυµνάσιο στην Τ.Κ. ∆οµοκού 

• Λύκειο στην Τ.Κ. ∆οµοκού 

 

 

 

 

∆ηµοτική Ενότητα Ξυνιάδος 
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• Νηπιαγωγείο στην Τ.Κ. Οµβριακής 

• ∆ηµοτικό Σχολείο στην Τ.Κ. Οµβριακής 

• Γυµνάσιο στην Τ.Κ. Οµβριακής 
 
 

∆ηµοτική Ενότητα Θεσσαλιώτιδος 

• Παιδικός Σταθµός στην Τ.Κ. Ν. Μοναστηρίου   

• Νηπιαγωγείο στην Τ.Κ. Ν. Μοναστηρίου   

• ∆ηµοτικό Σχολείο στην Τ.Κ. Ν. Μοναστηρίου   

• Γυµνάσιο µε Λυκειακές τάξεις στην Τ.Κ. Ν. Μοναστηρίου   

• Νηπιαγωγείο στην Τ.Κ. Εκκάρας 

• ∆ηµοτικό σχολείο στην Τ.Κ. Εκκάρας 

 

 

 

Γράφηµα 8: Πηγή ΕΛΣΤΑΤ  Ποσοστό Πληθυσµού ∆. ∆οµοκού ανά επίπεδο Εκπαίδευσης 
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Ειδικές πληθυσµιακές οµάδες Ο αριθµός των µεταναστών στο ∆ήµο ∆οµοκού ανήλθε 
στα 1486 άτοµα, στην πλειοψηφία τους Αλβανικής καταγωγής και αντιστοιχεί στο 13% 
του συνολικού πληθυσµού του ∆ήµου 

 
 
Γράφηµα 9: Πηγή ΕΛΣΤΑΤ Σύνθεση πληθυσµού βάσει καταγωγής 
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Πολιτιστικοί και Αθλητικοί Σύλλογοι 
 

1. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ∆ΟΜΟΚΟΥ,  
2. "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΞΥΝΙΑ∆ΑΣ" 
3. "ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΞΥΝΙΑ∆ΑΣ - Η ΠΡΟΟ∆ΟΣ" 
4. "ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ - ΤΙΤΑΝΙΚΟΣ - ΞΥΝΙΑ∆ΟΣ" 
5. "ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ - Η ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΙΑ" 
6. ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ 
7. "ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ∆ΟΜΟΚΟΥ" 
8. "ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ" 
9. "ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ  ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ∆∆ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ Ο ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ" 
10. ΣΩΜΑΤΕΙΟ "ΚΙΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙΤΣΑΣ ∆ΟΜΟΚΟΥ" 
11. "ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΟΜΒΡΙΑΚΙΤΩΝ" 
12.  "ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ-ΟΜΒΡΟΣ" 
13. "ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ" 
14. "ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ" 
15. ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ∆ΟΜΟΚΟΥ 
16. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ∆ΟΜΟΚΟΥ ¨ΦΙΛΑΡΕΤΗ" 
17. ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ∆ΟΜΟΚΟΥ 
18. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΒΟΥΖΙΩΤΩΝ"ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" 
19. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΛΙΤΑΙΑΣ 
20. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ 
21. ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ 
22. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΤΩΝ 
23. ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΚΙΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΦΥΛΙΑ∆ΩΝΑΣ" 
24. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΦΥΛΙΑ∆ΩΝΑΣ 
25. ΓΕΩΜΥΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
26. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ 
27. Α.Ο. ΑΧΙΛΛΕΥΣ ∆ΟΜΟΚΟΥ 
28. Α.Σ. ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΤΑΙΑΣ 
29. Α.Σ. ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ 
30. Α.Σ. ΜΑΚΡΟΛΙΒΑ∆ΟΥ 
31. Α.Σ. ΜΟΥΤΑ ∆ΟΜΟΚΟΥ 
32. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΑΓΟΡΙΑΝΙΤΩΝ  ''Η ΕΚΚΑΡΑ'' 
33. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν.ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ "ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΩΜΥΛΙΑ" 
34. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΑΣ 

ΠΡΟΕΡΝΑΣ  
35. ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ  
36. ΣΥΛΛΟΓΟΣ "Η ΑΣΠΙ∆Α" ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 
37. ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΑΓΡΑΠΙ∆ΙΩΤΩΝ 
38. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΒΕΛΕΣΙΩΤΩΝ 
39. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΒΑΡ∆ΑΛΗ 
40. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΒΑΡ∆ΑΛΙΩΤΩΝ 
41. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΟΦΙΑ∆ΑΣ 
42. ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "Η ΑΥΡΑ" 
43. Α.Ο. ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 
44. Α.Ο. ΠΟΕ ΕΚΚΑΡΑΣ 
45. Α.Ο. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΒΕΛΕΣΙΩΤΩΝ 
46. Α.Ο. ΣΟΦΙΑ∆ΑΣ 
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Α. ΚΗΡΥΓΜΕΝΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 

∆ΟΜΟΚΟΣ, Κάστρο,  Β.∆. 25-2-1922 (Φ.Ε.Κ. 28/Α/26-2-1922). 

∆ΟΜΟΚΟΣ, Θέση «Μάτι». Μαγούλα ΝΑ της σύγχρονη πόλης. Νεολιθικός οικισµός. Υ.Α. 
ΥΓΙΠΟ/Α1/Φ.14/37810/1867/24-10-1990 (Φ.Ε,Κ, 726/Β/20-11-199(5), 

ΕΚΚΑΡΑ. Λόφος Ν του χωριού Κάτω Αγόριανη (αρχ. Εκκάρα). Οχύρωση, τάφος. 
Υ.Α. ΑΙ/Φ 14/2779/145/25-2-1980 (Φ.Ε,Κ. 372/Β/15-4-1980), 

ΚΟΡΟΜΗΛΕΑ. «Νησί Κοροµηλιάς» στην κορυφή λόφου µέσα στην αποξηραµένη λίµνη. 
Οχύρωση. Υ.Α. ΥΠΠΕ/Α1/Φ14/41241/986/1.1-8-1979 

(Φ.Ε.Κ. 1073/Β/24-11-1979). 

ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗ. Λόφος «Παλιοκαϊτσα» Ν∆ του χωριού (αρχ. Κυπαίρα). 
Υ.Α. 1.154/4-3-1964 (Φ.Ε,Κ. 91/Β/19-3-1964). 

ΜΕΛΙΤΑΙΑ. Β του χωριού. Ακρόπολη και τείχος. 
1)Υ,Α. 8945/23-8-1963 (Φ,Ε.Κ. 389/Β/3-9-1963). 
2)Υ.Α. 1154/4-3-1964 (Φ.Ε.Κ. 91/Β/4-3-1964). 

ΝΕΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ. Γήλοφος «Ταψί». Προϊστορικός οικισµός-νεκροταφεία. 
Υ.Α, 8945723-8-1963 (Φ.Ε.Κ."389/Β/3-9-1963). 

ΝΕΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ. Αρχαία Πρόερνα Οχύρωση - οικοδοµήµατα. 
Υ.Α. 8945/23-8-1963 (Φ.Ε.Κ. 

ΝΈΟ ΜΌΝΑΣΤΗΡΙ, Μαγούλα στη θέση «Κοµµένο Τζαµί». Νεολιθικός οικισµός. 
1)Υ.Α. ΑΡΧ/Α1 ./Φ. 14/40071/1662/1.0-10-1988 (Φ.Ε,κ' 780/Β/26-10-1988). 
2) Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 803/Β/24-12-1990). 

ΝΕΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ. Μαγούλα στη θέση «Κουτρουλού». Νεολιθικός οικισµός. 
Υ,Α. ΑΡΧ/Α1/Φ. 14/48650/2337/5-12-1990 (Φ,Ε.Κ. 803./Β/24-12-1990). 

ΝΕΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ. Μαγούλα στη θέση «Γκερένι». Ακίψανα ΝΕ, ΕΛΑ & ΡΩΜχρόνων. 
Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ.14/37811/1865/24-10-1990 (Φ.Ε.Κ. 726/Β/20-11-1990). 

ΠΑΝΑΓΙΑ. Θέση «Μαγούλα Λίµνη». Προϊστορικός οικισµός. 
Υ.Α, (Φ.Ε.Κ, ΠΑΝ ΑΠ Α. Μαγούλα στη θέση «Ράχη». Νεολιθικός 
οικισµός. Υ.Α, ΑΡΧ/Α1 /Φ. 14/37808/1868/24-10-1990 (Φ,Ε.Κ, 
705/Β/8-11-1990). 

ΠΕΡΙΒΟΛΙ. 6)έση «Κοτρώνι». Ακρόπολη, οικισµός, νεκροταφεία. 
Υ.Α, ΑΙ /Φ. 14/22196/990/23-6-1987 (Φ.Ε.Κ, ∆ιόρθο>ση: Φ.Ε,Κ. 
198/Β/24-3-1994. 
ΠΕΤΡΩΤΟ. Λόφος κοντά στο χωριό (αρχ. Πήρεια). Οχύρωση ΕΛΑ χρόνων. 
Υ.Α. ΑΡΧ/Α1/Φ.14/2781/143/25-2-1980 (Φ.Ε.Κ. 326/Β/29-3-1980). 

ΠΟΥΡΝΑΡΙ. Μαγούλα στη θέση «Βαθύρρεµα». Προϊστορικός οικισµός. 
Υ.Α. ΑΡΧ/Α1/Φ.14/48664/2338/5-12-1990 (Φ.Ε.Κ. 798/Β/20-12-1990). 

ΠΟΥΡΝΑΡΙ. Μαγούλα στη θέση «Ίµβρου Πηγάδι». Νεολιθικός οικισµός. 
Υ.Α. ΑΡΧ/Α1/Φ. 14/46834/2229/20-11-1990 (Φ.Ε.Κ. 770/Β/5-12-1990). 
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Β. ΓΝΩΣΤΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 

∆.∆. ΕΚΚΑΡΑΣ, θέση Γυναικόκαστρο, αρχαία οχύρωση 

θέση Σαρµανίτσα, τάφος ρωµαϊκής περιόδου. 

∆.∆. ΣΟΦΙΑ∆ΟΣ, θέση Παλιοχώρι, Μαγούλα µε λείψανα νεολιθικής, γεωµετρικής 
και ρωµαϊκής περιόδου. 

∆.∆. ΠΕΤΡΙΛΙΩΝ, θέση Παλιάµπελα, Μαγούλα µε λείψανα προϊστορικών χρόνων. 

∆.∆. ΒΕΛΕΣΣΙΩΤΩΝ, θέση Βάλτος, Μαγούλα µε λείψανα προϊστορικών χρόνων. 

∆.∆. Νέου Μοναστηρίου, θέση Βάλτος, Μαγούλα µε λείψανα προϊστορικών χρόνων 

∆.∆. Βουζίου, θέση Πυργάκι ή Κουκούρκο, αρχαίο οικοδόµηµα 

θέση Αγ. Φανούριος, Μαγούλα µε λείψανα προϊστορικών χρόνων 

Βυζαντινές Αρχαιότητες 

1, Κάστρο ∆οµοκού 
2, Ναός Αγίας Παρασκευής ∆οµοκού 
3, Οθωµανικό λουτρό και Χαµάµ κρήνη ∆οµοκού 
4, Στρογγυλό κάστρο ∆οµοκού 
5, Παλαιοχριστιανική   βασιλική   Θαυµακού   στη θέση Παλιοκκλησιές 

Θαυµακού, 
6, Γέφυρα στη θ. Πέντε Μύλοι Μακρυρραχης 
7, Μονή Αγίου Αθανασίου Οµβριακής 
8, Ναός Κοιµήσεως της Θεοτόκου Ξυνιάδος 
9, Βυζαντινή οχύρωση στη θ. Νησί Ξυνιάδας 
10, Μονή Αγίας Τριάδας Μελιταίας 
11, Ναός Αγίου Αθανασίου Παλαιού Παλαµά 

Νεώτερα Μνηµεία 

1. Παλαιό    ∆ηµοτικό    Σχολείο    ∆οµοκού    (Υ.Α.    ΥΠΠΕ/∆ΙΛΑΠ/Γ/2487/21-
09-1984,    ΦΕΚ 809/Β/15-11-1984).    Το    κτήριο   του   παλαιού   ∆ηµοτικού    
Σχολείου    ∆οµοκού,    είναι χαρακτηρισµένο ως έργο τέχνης, που χρειάζεται 
ειδική κρατική προστασία, επειδή η λιτή αρχιτεκτονική, η ποιότητα των 
υλικών και των λεπτοµερειών του κτηρίου συνθέτους ένα αρµονικό σύνολο, 
µοναδικό για την πόλη του ∆οµοκού. 

2. ∆ηµοτική Βρύση στο ∆οµοκό (Υ.Α. ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/219/8918/3-2-1995, 
ΦΕΚ 136/Β/1-3- 1995). Η ∆ηµοτική βρύση στο ∆οµοκό είναι 
χαρακτηρισµένη ως έργο τέχνης και ιστορικό διατηρητέο µνηµείο, που 
χρειάζεται ειδική  κρατική προστασία,  διότι  η απλότητα της 
κατασκευής της, η διαµόρφωση των υλικών και η διάθεση διακόσµησης της 
συνθέτουν ένα αρµονικό σύνολο. Επίσης, αποτελεί σηµείο αναφοράς για τους 
κατοίκους της περιοχής και είναι σηµαντική για τη µελέτη της ιστορίας της 
αρχιτεκτονικής. 

3.  Νερόµυλος       ιδ.       Αθαν.       Πάλλα       στην  Αχλαδέα      ∆ήµου      
∆οµοκού       (Υ.Α. 
ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/8/3791/9-1-1995, ΦΕΚ 61/Β/31-1-1995). Ο Νερόµυλος 
ιδ. Αθ. Πάλλα, στην Αχλαδέα ∆ήµου ∆οµοκού, είναι χαρακτηρισµένος ως 
ιστορικό διατηρητέο µνηµείο, γιατί αποτελεί αξόλογο δείγµα 
προβιοµηχανικής εγκατάστασης του περασµένου αιώνα, σηµαντικό για τη 
µελέτη της αρχιτεκτονικής, µε ζώνη προστασίας ΒΑ (Βορειοανατολικά) 
50,00 µ., και προς τις άλλες κατευθύνσεις, στα όρια της ιδιοκτησίας 
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Β. ∆.Ε Θεσσαλιώτιδας 
Παλαιός      νερόµυλος      στην Εκκάρα,      ∆.Ε.      Θεσσαλιώτιδας      
(Υ.Α.ΥΠΠΟ/∆1ΛΑΠ/Γ7554/33335/24-06-2001, ΦΕΚ 867/Β/6-7-2001 και Υ.Α. 
554/33335/24-6-2001, ΦΕΚ 1283/Β/05-10-2001). Ο παλιός νερόµυλος Εκκάρας, 
ιδιοκτησίας του ∆ήµου, είναι χαρακτηρισµένος ως ιστορικό διατηρητέο µνηµείο 
µαζί µε τον εξοπλισµό και περιβάλλοντα χώρο 50,00 µ. περιµετρικά του µύλου, 
διότι αποτελεί αξιόλογο και αντιπροσωπευτικό δείγµα προβιοµηχανικής 
εγκατάστασης, σηµαντικό για τη µελέτη της ιστορίας της προβιοµηχανικής 
εποχής. Ο παραπάνω νερόµυλος είναι επίσης συνδεδεµένος µε την τοπική ιστορία 
και αποτελεί σηµείο αναφοράς για τους κατοίκους της περιοχής. 

Γ. ∆.Ε. Ξυνιάδας 

Παλαιά τοξωτή γέφυρα στη θέση «Πέντε Μύλοι» της κοινότητας Μακρυρράχης, της 
∆.Ε. Ξυνιάδας του Ν. Φθιώτιδας. Η τοξωτή γέφυρα στη θέση «Πέντε Μύλοι» 
είναι χαρακτηρισµένη ως ιστορικό διατηρητέο µνηµείο, µε ζώνη προστασίας τον 
περιβάλλοντα χώρο της, 100,00 µ. γύρω από τη γέφυρα, γιατί αποτελεί 
χαρακτηριστικό δείγµα παραδοσιακής οδοµηχανικής και γεφυροποιίας της όψιµης 
Τουρκοκρατίας και επιπλέον αποτελεί σηµείο αναφοράς για τους κατοίκους της γύρω 
περιοχής. 
 
2.1.4. Τοπική Οικονοµία και Απασχόληση 
 

Οικονοµικά ενεργός πληθυσµός 

Το ανθρώπινο δυναµικό και η ανεργία αποτελούν δυο από τους πιο σηµαντικούς 

παράγοντες που προσδιορίζουν τη δυναµική ανάπτυξης και το επίπεδο ευηµερίας 

µιας περιοχής.  

Με βάση τους ορισµούς της ΕΣΥΕ, οικονοµικώς ενεργοί θεωρούνται οι 

απασχολούµενοι και οι άνεργοι πάνω από 10 ετών. Νέοι άνεργοι θεωρούνται τα 

άτοµα που ζητούν εργασία για πρώτη φορά, ανεξαρτήτως ηλικίας. Οικονοµικώς µη 

ενεργοί θεωρούνται τα άτοµα που δήλωσαν ότι δεν εργάζονταν και συγχρόνως δε 

ζητούν εργασία. Στο ∆ήµο ∆οµοκού, το µέγεθος του οικονοµικά ενεργού 

πληθυσµού προσεγγίζει το ποσοστό του 41,16%, έναντι του µη ενεργού 

οικονοµικά πληθυσµού που αποτελεί το 58,84%. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της 

ΕΣΥΕ που αφορούν στον οικονοµικά ενεργό και µη ενεργό πληθυσµό κατά φύλο, 

παρατηρείται ότι οι άνδρες οικονοµικά ενεργοί (58,03%) υπερισχύουν των µη 

ενεργών (41,97%). Το ακριβώς αντίθετο συµβαίνει µε τις γυναίκες, στις οποίες οι 

οικονοµικά µη ενεργές (66,50%) ξεπερνούν σχεδόν στο διπλάσιο τις οικονοµικά 

ενεργές (33,50%). Ανάλογη εικόνα εµφανίζουν τα ποσοστά στον οικονοµικά ενεργό 

και µη πληθυσµό τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες στις ∆ηµοτικές 

Ενότητες ∆οµοκού, Θεσσαλιώτιδος και Ξυνιάδος. 

Το ποσοστό της ανεργίας στις γυναίκες του ∆ήµου ∆οµοκού αγγίζει το 6,26% %, σε 

σύγκριση µε τους άνδρες που είναι 5,94%. Το 71,76% των ανέργων είναι νέοι, 

χωρίς διαφοροποιήσεις κατά φύλο. 
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Γράφηµα 10 : Πηγή ΕΛΣΤΑΤ Απεικόνιση του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού σε σύγκριση µε τις οικονοµικά 

ανενεργές οµάδες 

 

 

 

Γράφηµα 11 : Πηγή ΕΛΣΤΑΤ Απεικόνιση του ενεργά οικονοµικού πληθυσµού και η κατανοµή του στον 

Πρωτογενή, ∆ευτερογενή και Τριτογενή τοµέα εργασίας 

 

 

 
2.2 Περιγραφή του Εσωτερικού Περιβάλλοντος του ∆ήµου ∆οµοκού και 

των Νοµικών του Προσώπων 
 
Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα που ανέδειξε η 

αξιολόγηση των πρωτογενών στοιχείων για τη διάγνωση της υφιστάµενης 
κατάστασης στο εσωτερικό περιβάλλον του ∆ήµου ∆οµοκού. Η ανάλυση 
επικεντρώνεται στα λειτουργικά, οργανωτικά και οικονοµικά χαρακτηριστικά του 
εσωτερικού περιβάλλοντος του ∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων του, µε βάση τις 
απαντήσεις που δόθηκαν και τις παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν από τους 
προϊσταµένους των διαφόρων τµηµάτων κατά τη συµπλήρωση του σχετικού 
ερωτηµατολογίου. 
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Η αξιολόγηση γίνεται για κάθε µία από τις παρακάτω θεµατικές ενότητες: 
_ ∆ραστηριότητες και ∆ιαδικασίες 
_ Οργάνωση και Συνεργασίες 
_ Ανθρώπινο ∆υναµικό & Υλικοτεχνική Υποδοµή 
_ Οικονοµικά 
 
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 
Θέµατα 
εσωτερικής 
Ανάπτυξης 

Προβλήµατα & 
Περιορισµοί 

∆υνατότητες & Ευκαιρίες 

∆ραστηριότητες 
τεχνικών, 
πολεοδοµικών και 
περιβαλλοντικών 
υπηρεσιών 

-Εσωτερικές 
γραφειοκρατικές 
διαδικασίες / 
αδειοδοτήσεις / 
εγκρίσεις των 
εµπλεκόµενων 
υπουργείων και 
υπηρεσιών στα 
έργα 
-Το εύρος του 
αντικειµένου της 
Τεχνικής Υπηρεσίας 
είναι µεγάλο 
- Έλλειψη 
εξειδικευµένου 
επιστηµονικού 
προσωπικού 
- Έλλειψη διοικητικού 
προσωπικού 
- Υστέρηση στη χρήση 
νέων 
τεχνολογιών (λογισµικά 
και 
εφαρµογές για τη 
παρακολούθηση, 
διαχείριση και 
υλοποίηση έργων / 
µελετών) 
 

 
-∆υνατότητες ενίσχυσης της 
πολιτικής ανάπτυξης 
ανθρωπίνων πόρων διαµέσου 
του ΕΠ «∆ιοικητική 
Μεταρρύθµιση » 
- Συµµετοχή σε 
προγράµµατα και 
πρωτοβουλίες της Ε.Ε 
 

∆ραστηριότητες 
κοινωνικών και 
πολιτιστικών 
υπηρεσιών 
 

-Προβλήµατα στην 
οργάνωση 
- Έλλειψη 
εξειδικευµένου 
προσωπικού 
 

- Πλήρης ενεργοποίηση του ρόλου 
του Αθλητικού & Πολιτιστικού 
Οργανισµού ∆ήµου ∆οµοκού 
-Πλήρης Ενεργοποίηση του ρόλου 
των Σχολικών 
ΕπιτροπώνΠρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
 

∆ραστηριότητες 
υπηρεσιών 
οικονοµικής 
ανάπτυξης και 
απασχόλησης 
 

-Φόρτος εργασίας 
- Έλλειψη 
ικανοποιητικού 
αριθµού προσωπικού 
για την 
διεκπεραίωση των 
υποθέσεων 
-∆ιευρυµένο 

-∆ιπλογραφικό σύστηµα 
-Υφιστάµενο προσωπικό µε 
ειδίκευση και γνώση του 
αντικειµένου 
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αντικείµενο 
ενασχόλησης των 
υπηρεσιών 
-Προβλήµατα στη 
διαχείριση 
αναλώσιµου υλικού και 
αποθήκευσης 
 

∆ραστηριότητες 
οριζόντιων και 
υποστηρικτικών 
υπηρεσιών 
 

-Έλλειψη προσωπικού 
στις ∆ιοικητικές 
Υπηρεσίες 
- Μεγάλος αριθµός 
εξυπηρετούµενων 
πολιτών 
 

 Πρόβλεψη λειτουργίας 
Γραφείου Απασχόλησης µε 
βάση το νέο Ο.Ε.Υ 
 

∆ιαδικασίες 
διοίκησης 
 

- Έλλειψη γνώσεων και 
διαδικασιών της 
λειτουργίας 
του ∆ήµου (θεσµικό 
πλαίσιο) στους αιρετούς 
-Χρονοβόρες 
διαδικασίες στη λήψη 
των αποφάσεων από 
τους αιρετούς 
-Ανάγκη βελτίωσης των 
διαδικασιών 
προγραµµατισµού, 
παρακολούθησης και 
αξιολόγησης της 
λειτουργίας του ∆ήµου 
 

- Ύπαρξη νέου Ο.Ε.Υ 
-∆υνατότητα αξιοποίησης 
δεικτών αποτελεσµατικότητας 
και αποδοτικότητας για τη 
βελτίωση της διοίκησης των 
υπηρεσιών του ∆ήµου 
-∆υνατότητα αξιοποίησης 
των δράσεων του ΕΣΠΑ 2014- 
2020 που στοχεύουν στη 
βελτίωση της διοικητικής 
ικανότητας της δηµόσιας 
διοίκησης. 
- Προγράµµατα / Ηµερίδες 
κατάρτισης - επιµόρφωσης των 
αιρετών σε θέµατα οργάνωσης, 
λειτουργίας, νοµικού πλαισίου 
των Ο.Τ.Α. που προσφέρονται 
από το Ινστιτούτο Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και την Ελληνική 
Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης 
και Αυτοδιοίκησης 
 

∆ιαδικασίες που 
βελτιώνουν της 
σχέση του ∆ήµου 
µε την 
κοινωνία και τον 
πολίτη 
 

-Έλλειψη ενηµέρωσης 
και 
γνώσης από τους 
πολίτες για 
τις αλλαγές που έχουν 
επέλθει 
από την εφαρµογή του 
Προγράµµατος 
Καλλικράτη (µη 
προσαρµογή) 
 

- Ενεργή συµµετοχή των 
πολιτών στα κοινά του ∆ήµου 
µέσω του Προγράµµατος 
Καλλικράτης και τη συµµετοχή 
στις νέες επιτροπές και τα Ν.Π. 
- Άµεση πρόσβαση, 
ενηµέρωση και πληροφόρηση 
των πολιτών για τις αποφάσεις των 
Συµβουλίων ∆ηµοτικών / 
Τοπικών Κοινοτήτων, του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου και των 
επιτροπών του ∆ήµου µέσω της 
ανάρτησης στο Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια 
- Ενηµέρωση και χρήση της 
εφαρµογής για την ηλεκτρονική 
υποβολή αιτηµάτων / 
παραπόνων στην ιστοσελίδα 
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του ∆ήµου ∆οµοκού 
 
 

Kρίσιµα ζητήµατα 
Ενίσχυση της στελέχωσης των Τµηµάτων για την αποτελεσµατικότερη και 

αποδοτικότερη διεκπεραίωση των εργασιών και την καλύτερη παροχή υπηρεσιών 
Ελλείψει επαρκούς αριθµού και εξειδικευµένου προσωπικού 

Ανάγκη βελτίωσης των διαδικασιών προγραµµατισµού, παρακολούθησης και 
αξιολόγησης της λειτουργίας του ∆ήµου 

 
 
 

Θεµατική Ενότητα: Οργάνωση και Συνεργασίες 
 
Θέµατα Εσωτερικής 
Ανάπτυξης 

Προβλήµατα & 
Περιορισµοί 

∆υνατότητες & Ευκαιρίες 

Συστήµατα 
∆ιαχείρισης και 
Λειτουργίας 

 ∆υνατότητα εφαρµογής 
συστηµάτων διαχείρισης της 
ποιότητας των παρεχόµενων 
υπηρεσιών (ISO) 
 

Συνεργασίες και 
∆ικτύωση του ∆ήµου 
µε άλλους φορείς 
 

 - Ύπαρξη εξοπλισµού για 
δικτύωση µε άλλους φορείς 
- Ενίσχυση της εξωστρέφειας και 
ανάπτυξη στενής συνεργασίας µε 
γειτονικούς 
∆ήµους 
- Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών 
Προγραµµάτων για την 
ανάπτυξη συνεργασιών µε 
∆ήµους τόσο του Ελλαδικού 
όσο και του Ευρωπαϊκού 
χώρου 
 

 
Kρίσιµα ζητήµατα 

Ενίσχυση της εξωστρέφειας και ανάπτυξη στενής συνεργασίας µε τους 
γειτονικούς ΟΤΑ 

 
 
 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ 
ΥΠΟ∆ΟΜΗ 
Θέµατα 
εσωτερικής 
Ανάπτυξης 

Προβλήµατα & 
Περιορισµοί 

∆υνατότητες & Ευκαιρίες 

Ανθρώπινο 
δυναµικό 
 

-Έλλειψη προσωπικού στο 
∆ήµο µε βάση το νέο Ο.Ε.Υ 
του ∆ήµου 
- Έλλειψη προσωπικού 
Πανεπιστηµιακής 
Εκπαίδευσης 
 

- Ιδιαίτερα έµπειρο 
προσωπικό 
 -Ιδιαίτερα φιλότιµο 
προσωπικό 
- Αξιοποίηση προγραµµάτων 
επιµόρφωσης και κατάρτισης 
του Προσωπικού 
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Εξοπλισµός - Έλλειψη Η/Μ εξοπλισµού 
- Έλλειψη Λογισµικών 
προγραµµάτων στην 
Τεχνική 
Υπηρεσία 
 

- Μέγιστη αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων που προσφέρει ο 
υπάρχων Η/Μ εξοπλισµός 
- Αναβάθµιση του 
υπάρχοντος εξοπλισµού µέσω 
συγχρηµατοδοτούµενων έργων 
 

Μηχανοργάνωση / 
ΤΠΕ 
 

- Ανάγκη περαιτέρω 
αξιοποίησης 
των Τ.Π.Ε για τη βελτίωση 
της παραγωγικότητας 
 

-Αξιοποίηση πόρων του 
ΕΣΠΑ για Τ.Π.Ε 
 

Κτιριακές 
εγκαταστάσεις 
 

- Ανάγκη βελτίωσης των 
κτιριακών εγκαταστάσεων 
του ∆ήµου 
- Ανάγκη για επέκταση των 
χώρων εργασίας ορισµένων 
Τµηµάτων / Γραφείων του 
∆ήµου 
 

-∆υνατότητα 
µετεγκατάστασης σε υπάρχον 
∆ηµοτικό κτίριο εντός πόλεως 
∆οµοκού που εξυπηρετεί 
πλήρως τις ανάγκες του ∆ήµου 
 

Kρίσιµα ζητήµατα 
Έλλειψη Η/Μ εξοπλισµού και περαιτέρω αξιοποίηση των Τ.Π.Ε 
Ανάγκη βελτίωσης των κτιριακών εγκαταστάσεων του ∆ήµου 

Έλλειψη προσωπικού στο ∆ήµο - συµµετοχή σε προγράµµατα επιµόρφωσης-
ενηµέρωσης 

 
Θεµατική Ενότητα: 
Οικονοµικά  

  

Θέµατα Εσωτερικής 
Ανάπτυξης 

Προβλήµατα & 
Περιορισµοί 

∆υνατότητες & 
Ευκαιρίες 

Έσοδα 
 

- Μείωση και έλλειψη 
χρηµατοδότησης από το 
Κεντρικό 
Κράτος (ΣΑΤΑ) 
- Έλλειψη µηχανισµού 
είσπραξης 
και µη βεβαίωσης εσόδων 
 

-Συνεργασία µε τον 
ιδιωτικό 
τοµέα και δηµιουργία 
ανταποδοτικών τελών 
και 
επενδύσεων 
 

∆απάνες 
 

- Υψηλό κόστος 
λειτουργικών 
εξόδων 
- Υψηλό ποσοστό 
ανελαστικών 
δαπανών στην ΚΑΠ 
 

-Συγκράτηση 
λειτουργικών 
δαπανών 
-∆ηµιουργία εσόδων 
 

∆ηµοτική περιουσία 
 

- Έλλειψη πλαισίου για την 
αξιοποίηση της ∆ηµοτικής 
Περιουσίας 

- Υλοποίηση έργων 
Σ.∆.Ι.Τ 

Οικονοµική 
βιωσιµότητα 
 

- Εξάρτηση από Κρατική 
επιχορήγηση 
 

∆ηµιουργία πρόσθετων 
εσόδων και αξιοποίηση 
δηµοτικής περιουσίας 
 

Kρίσιµα ζητήµατα 
Έλλειψη πλαισίου για την αξιοποίηση της ∆ηµοτικής Περιουσίας 
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2.2.1 Οργάνωση και συνεργασίες 
 

Η οργανωτική δοµή των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθµού προσδιορίζεται σχεδόν αποκλειστικά από 

το εκάστοτε ισχύον Θεσµικό Πλαίσιο και τις αρµοδιότητες που η Κεντρική διοίκηση 

αποδίδει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθµού. Αναλυτικότερα οι αρµοδιότητες 

των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθµού περιγράφονται στον Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (Ν. 

3463/2006, ΦΕΚ Α 114/08.06.2006). Οι νέες µεταβιβαζόµενες πρόσθετες 

αρµοδιότητες στους ∆ήµους αναφέρονται αναλυτικά στα άρθρα 94 και 95 του 

Ν.3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 11: Η ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡ. 

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

 

 
 Ωστόσο η αποτελεσµατικότητα της λειτουργίας ενός ∆ήµου στην εκπλήρωση 

της αποστολής του εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τις ικανότητες της εκάστοτε 

δηµοτικής αρχής να: 

 

� προγραµµατίζει, να οργανώνει και να διεκδικεί πόρους χρηµατοδότησης και 

Εθνικά ή Ευρωπαϊκά προγράµµατα 

Κεντρικό Κράτος 

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση 

Παλαιότερες ∆ιοικητικές Περιφέρειες 

Περιφερειακές 
Ενότητες 

Περιφέρειες 

(Β’ Βαθµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης) 

Συνένωση των Νοµαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων που έχουν καταργηθεί 

 

∆ήµοι 

(Α’ Βαθµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης) 

Νέες αρµοδιότητες από τις Νοµαρχιακές 
Αυτοδιοικήσεις που έχουν καταργηθεί 

∆ηµοτικές Ενότητες 

∆ηµοτικές 
Κοινότητες 

2.000 κατοίκους και άνω 

Τοπικές 
Κοινότητες 

έως 2.000 κατοίκους  
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� αξιοποιεί και να ενεργοποιεί το σύνολο του στελεχικού δυναµικού που 

διαθέτει 

� συνεργάζεται µε τις άλλες δηµόσιες υπηρεσίες και τους φορείς της περιοχής 

� να ευαισθητοποιεί και παρακινεί τους πολίτες προς συγκεκριµένες 

συµπεριφορές και δράσεις 

� αναδεικνύει και να προβάλει τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της πόλης κλπ. 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Ν. 3852/2010, όργανα διοίκησης του ∆ήµου είναι το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο, η Οικονοµική Επιτροπή, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η 

Εκτελεστική Επιτροπή και ο ∆ήµαρχος. Οι αρµοδιότητες των οργάνων αυτών 

ορίζονται από τις κείµενες διατάξεις. 

 

∆ιάρθρωση Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆οµοκού 

∆ιάρθρωση Κεντρικών Υπηρεσιών 

 

Οι Κεντρικές Υπηρεσίες του ∆. ∆οµοκού, µε βάση τον νέο Ο.Ε.Υ., είναι 

εγκατεστηµένες στην έδρα του ∆ήµου και περιλαµβάνουν τις παρακάτω οργανικές 

µονάδες οµαδοποιηµένες σε ενότητες συναφούς σκοπού και αντικειµένου. 

 

α) Υπηρεσίες υπαγόµενες απευθείας στο ∆ήµαρχο 

o Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου  

o Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και ∆ηµοσίων Σχέσεων 

o Νοµική Υπηρεσία 

o Αυτοτελές Γραφείο ∆ιοικητικής Βοήθειας 

 

β) Επιτελικές Υπηρεσίες  

Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού - Οργάνωσης Πληροφορικής & ∆ιαφάνειας 

που περιλαµβάνει τα παρακάτω γραφεία: 

o Γραφείο Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης 

o Γραφείο ∆ιαφάνειας & ΚΟΣΕ και Πληροφορικής. 

 

γ) Υπηρεσίες Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης 

Αυτοτελές Τµήµα Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης που περιλαµβάνει τα 

παρακάτω γραφεία: 

o Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής 

o Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων 

o Γραφείο Απασχόλησης και Τουρισµού 
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δ) Υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής 

Αυτοτελές Τµήµα Περιβάλλοντος που περιλαµβάνει τα ακόλουθα γραφεία: 

o Γραφείο Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας 

o Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

o Γραφείο Συντήρησης Πρασίνου 

 

ε) Υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισµού 

Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού που 

περιλαµβάνει τα παρακάτω γραφεία: 

o Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων 

o Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της ∆ηµόσιας Υγείας 

o Γραφείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Πολιτισµού 

o Γραφείο Παιδικού Σταθµού    

 

στ) Υπηρεσίες Υποστήριξης 

1. Αυτοτελές Τµήµα ∆ιοικητικών Υπηρεσιών που περιλαµβάνει: 

o Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ∆ήµου 

o Γραφείο ∆ηµοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών 

o Γραφείο Ανθρώπινου ∆υναµικού και ∆ιοικητικής Μέριµνας 

 

2. Αυτοτελές Τµήµα Κ.Ε.Π. 

 

3. Αυτοτελές Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών που περιλαµβάνει: 

o Γραφείο Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου και Προµηθειών 

o Γραφείο Εσόδων, Περιουσίας και Ταµείου 

 

4. Αυτοτελές Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας που περιλαµβάνει 

ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία 

o Γραφείο Πολεοδοµίας 

o Γραφείο Τεχνικών Έργων και Συγκοινωνιών  

o Γραφείο Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων και Ενέργειας 

o Γραφείο Ύδρευσης – Αποχέτευσης και Άρδευσης 

 

∆ιάρθρωση Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών 

Οι Αποκεντρωµένες Υπηρεσίες του ∆ήµου είναι εγκατεστηµένες στην έδρα των 

∆ηµοτικών ενοτήτων, εξυπηρετούν τις τοπικές κοινότητες της ενότητας και 
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περιλαµβάνουν υπηρεσίες οι οποίες υπάγονται διοικητικά στα αντίστοιχα Αυτοτελή 

Τµήµατα των Κεντρικών Υπηρεσιών του ∆ήµου. 

 

α) Αποκεντρωµένες Υπηρεσίες στην Τοπική Κοινότητα Οµβριακής έδρα τη 

∆ηµοτικής Ενότητας Ξυνιάδος 

1. Γραφείο Κ.Ε.Π. 

2. Γραφείο Συντήρησης Υποδοµών 

3. Γραφείο ∆ιοικητικών Θεµάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη 

4. Γραφείο Οικονοµικών Θεµάτων 

 

β) Αποκεντρωµένες Υπηρεσίες στην Τοπική Κοινότητα Νέου Μοναστηρίου έδρα 

της δηµοτικής Ενότητας Θεσσαλιώτιδας 

1. Γραφείο Κ.Ε.Π. 

2. Γραφείο Συντήρησης Υποδοµών 

3. Γραφείο ∆ιοικητικών Θεµάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη 

4. Γραφείο Οικονοµικών Θεµάτων 

 
2.2.2. Ανθρώπινο ∆υναµικό 
 
Οι υπηρεσίες του ∆ήµου είναι υποστελεχωµένες µε σύνολο προσωπικού 58 
υπαλλήλων από τους 97 που προβλέπονται για την λειτουργία του, από τους οποίους: 

 
10 υπάλληλοι είναι Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης 
4 υπάλληλοι είναι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
24 υπάλληλοι ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
20 Υποχρεωτικής εκπαίδευσης 

 

Ανάπτυξη συνεργασιών 

Η Αναπτυξιακή Καρδίτσας (ΑΝ.ΚΑ.) Α.Ε. ιδρύθηκε το 1989 µε έδρα την 
πόλη της Καρδίτσας ως «∆ηµοσυνεταιριστική Επιχείρηση.  Οι πρώτοι µέτοχοί της 
ήταν η Τοπική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων Καρδίτσας (ΤΕ∆Κ) µε 53%. Σήµερα 
έχει τη µορφή της Αναπτυξιακής Ανώνυµης Εταιρείας ΟΤΑ (Ν. 3463/2006). Στην 
τρέχουσα µετοχική της σύνθεση,  µετέχει ο ∆ήµος ∆οµοκού µε ποσοστό 1% . 

Η ∆ιαδηµοτική Επιχείρηση Ιαµατικών Λουτρών ∆ρανίστας – Καϊτσας, 
των πρώην ∆ήµων Ταµασίου και Ξυνιάδος, συστάθηκε µε το ΦΕΚ. 1712/τ.Β’/10-9-
1999. Για την αρχική λειτουργία της επιχείρησης οι δύο δήµοι διέθεσαν αρχικό 
κεφάλαιο 10.000.000 δρχ (5.000.000 ο κάθε δήµος) συµµετέχοντας έτσι µε ποσοστό 
50%. Σύµφωνα µε τις αριθ.98/03 και 154/03 Αποφάσεις των ∆ηµοτικών Συµβουλίων 
των ∆ήµωνΤαµασίου και Ξυνιάδος αντίστοιχα, το αρχικό κεφάλαιο των 10.000.000 
δρχ αυξήθηκε σε επιπλέον 29.347,52 € (ήτοι από 14.673,52 για το κάθε ∆ήµο) του 
αρχικού ποσού, δηλαδή το συνολικό κεφάλαιο της επιχείρησης ανέρχεται σε 
58.694,06 € (10.000.000 δρχ + 29.347,52 €). 
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Η διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης για την αξιοποίηση και 
εκµετάλλευση των Ιαµατικών Πηγών ορίστηκε σε πενήντα έτη από την δηµοσίευση 
του ΦΕΚ σύστασης της διαδηµοτικής δηλαδή από 10/9/99 έως 10-9-2049. 
Η συγκρότηση, η λειτουργία, οι αρµοδιότητες των οργάνων διοίκησης, η οργάνωση, 
η διαχείριση και η εποπτεία της επιχείρησης διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του 
Π._. 410/95 (άρθρα 277-285) καθώς και της αριθ.25027/9-7-84 Απόφασης του 
ΥΠ.ΕΣ. Η διοίκηση της επιχείρησης επιτελείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο το 
οποίο αποτελείτε από 4∆ιοικητικούς Συµβούλους οι οποίοι ορίζονται από το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο του ενός ∆ήµου και άλλοι 4 από  το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του 
άλλου ∆ήµου. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 285 του Π.∆. 410/95 «Μέλη του διοικητικού 
συµβουλίου µπορεί να είναι δήµαρχοι, πρόεδροι κοινοτήτων, δηµοτικοί και 
κοινοτικοί σύµβουλοι, κάτοικοι και δηµότες των δήµων ή κοινότητας µε δικό της 
εκπρόσωπο...» 

 
Αδελφοποιήσεις 
Όσον αφορά τις αδελφοποιήσεις ο πρώην ∆ήµος ∆οµοκού έχει προχωρήσει σε 
αδελφοποίηση µε το ∆ήµο Rio Fredo της Ιταλίας και ο πρώην ∆ήµος Θ 
εσσαλιώτιδος έχει πραγµατοποιήσει αδελφοποίησηµε τον  ∆ήµο Tundzha της 
Βουλγαρίας 
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2.2.3. Οικονοµικά 

 
∆ΗΜΟΣ 
∆ΟΜΟΚΟΥ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ         
  

              

  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ           

              

    Προηγούµενο Οικ. έτος (2014) Οικ. έτος 2015   

              

    Προϋπολογισθέντα Ενταλθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Αναµορφώσεις 

Κωδικός Περιγραφή           

              

              

6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ 4.555.411,87  1.212.223,69  3.739.010,99  3.739.010,99  0,00  

              

60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 1.705.023,64  689.548,46  1.452.916,00  1.452.916,00  0,00  

61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 378.670,00  126.581,42  272.880,00  272.880,00  0,00  

62 Παροχές τρίτων 960.270,00  134.250,84  883.314,00  883.314,00  0,00  

63 Φόροι - Τέλη 15.500,00  419,00  15.500,00  15.500,00  0,00  

64 Λοιπά γενικά έξοδα 337.500,00  17.682,62  93.500,00  93.500,00  0,00  

65 
Πληρωµές για την εξυπηρέτηση 
δηµοσίας πίστης 35.000,00  17.869,44  35.000,00  35.000,00  0,00  

66 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 611.011,95  106.039,04  512.000,00  512.000,00  0,00  

67 

Πληρωµές για µεταβιβάσεις 
εισοδηµάτων σε τρίτους 
(Παραχωρήσεις - Παροχές - 
Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - 
∆ωρεές) 

512.436,28  119.832,87  473.900,99  473.900,99  0,00  
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68 Λοιπά έξοδα 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

7 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 5.600.133,79  521.375,56  3.700.187,58  3.700.187,58  0,00  

71 
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προµήθειες παγίων 

453.000,00  84.856,77  422.900,00  422.900,00  0,00  

73 Έργα 4.370.019,72  400.198,79  3.063.423,51  3.063.423,51  0,00  

74 
Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές 
εργασίες και ειδικές δαπάνες 

777.114,07  36.320,00  213.864,07  213.864,07  0,00  

75 
Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές 
σε επιχειρήσεις) 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 1.731.652,00  322.300,90  1.874.248,24  1.874.248,24  0,00  

81 Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 159.000,00  42.148,04  162.000,00  162.000,00  0,00  

82 Λοιπές αποδόσεις 907.458,00  280.152,86  928.000,00  928.000,00  0,00  

83 
Επιχορηγούµενες Πληρωµές 
Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

85 

Προβλέψεις µη είσπραξης 
εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων 
κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονοµικού 
έτους 

665.194,00  0,00  784.248,24  784.248,24  0,00  

9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 60.177,30  0,00  129.035,70  129.035,70  0,00  

91 

Ποσό διαθέσιµο για αναπλήρωση των 
ανεπαρκών πιστώσεων για τη 
δηµιουργία νέων µη προβλεπόµενων 
στον προϋπολογισµό 

60.177,30  0,00  129.035,70  129.035,70  0,00  

              

  Σύνολα:  11.947.374,96  2.055.900,15  9.442.482,51  9.442.482,51  0,00  
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ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
∆ΗΜΟΥ 
∆ΟΜΟΚΟΥ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ 

        

  

              

  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ           

              

    

Προηγούµενο Οικ. έτος (2014) Οικ. έτος 2015 

  

              

    Προϋπολογισθέντα Ενταλθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Αναµορφώσεις 

Κωδικός Περιγραφή           

6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ 174.307,00  70.029,10  166.000,00  166.000,00  0,00  

60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 4.000,00  0,00  4.000,00  4.000,00  0,00  

61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

62 Παροχές τρίτων 68.500,00  32.779,53  74.500,00  74.500,00  0,00  

63 Φόροι - Τέλη 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

64 Λοιπά γενικά έξοδα 47.557,00  15.627,88  50.000,00  50.000,00  0,00  

65 
Πληρωµές για την εξυπηρέτηση 
δηµοσίας πίστης 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

66 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 54.250,00  21.621,69  37.500,00  37.500,00  0,00  
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67 

Πληρωµές για µεταβιβάσεις 
εισοδηµάτων σε τρίτους 
(Παραχωρήσεις - Παροχές - 
Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - 
∆ωρεές) 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

68 Λοιπά έξοδα 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

7 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 24.000,00  692,48  26.875,00  26.875,00  0,00  

71 
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προµήθειες παγίων 

19.000,00  692,48  26.875,00  26.875,00  0,00  

73 Έργα 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

74 
Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές 
εργασίες και ειδικές δαπάνες 

5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

75 
Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές 
σε επιχειρήσεις) 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 13.350,00  6.729,04  18.200,00  18.200,00  0,00  

81 Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 350,00  255,57  5.200,00  5.200,00  0,00  

82 Λοιπές αποδόσεις 13.000,00  6.473,47  13.000,00  13.000,00  0,00  

83 
Επιχορηγούµενες Πληρωµές 
υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)           

85 

Προβλέψεις µη είσπραξης 
εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων 
κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονοµικού 
έτους 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.627,49  0,00  5.251,00  5.251,00  0,00  

91 

Ποσό διαθέσιµο για αναπλήρωση των 
ανεπαρκών πιστώσεων για τη 
δηµιουργία νέων µη προβλεπόµενων 
στον προϋπολογισµό 

1.627,49  0,00  5.251,00  5.251,00  0,00  

              

  Σύνολα:  213.284,49  77.450,62  216.326,00  216.326,00  0,00  

              

2.2.4. Νοµικά Πρόσωπα 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ 2015-2019 

Α’ ΦΑΣΗ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

 
Με βάση τον Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/06) και το Ν. 3852/10, οι ∆ήµοι µπορούν να συνιστούν ή να µετέχουν σε νοµικά πρόσωπα δηµόσιου και 
ιδιωτικού δικαίου. 
Με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε, οι νέοι ∆ήµοι µπορούν πλέον να: 
1) Αναθέτουν αρµοδιότητες τους σε Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου. 
2) Αναθέτουν αρµοδιότητες τους σε Ιδρύµατα, αξιοποιώντας ταυτόχρονα περιουσιακά στοιχεία ιδιωτών. 
3) Να ασκούν υποχρεωτικά, συγκεκριµένες αρµοδιότητες τους, µέσω σχολικών επιτροπών και δηµοτικών λιµενικών ταµείων. 
4) Να συνεργάζονται µε άλλους δήµους ή και µε τις Περιφέρειες µε σκοπό την εκτέλεση έργων ή την παροχή συγκεκριµένων υπηρεσιών ή την άσκηση 
αρµοδιοτήτων τους, καθώς και το σχεδιασµό και την κατάρτιση προγραµµάτων και µεθόδων για την ανάπτυξη του ευρύτερου χώρου τους, 
συστήνοντας συνδέσµους πρωτοβαθµίων ΟΤΑ και διαβαθµιδικούς συνδέσµους ∆ήµων και Περιφερειών. 

 
Νοµικά Πρόσωπα του ∆ήµου ∆οµοκού 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ν
Ο
Μ
Ο
Σ 

ΟΤΑ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

ΝΠ∆
∆ / 
ΝΠΙ
∆ 

ΜΟΡ
ΦΗ 
ΝΠ∆∆
/ΝΠΙ∆ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤ
ΗΤΑ 

ΦΕΚ 
ΣΥΣΤΑΣ
ΗΣ 

ΑΦΜ 

ΕΚΚΡΕ
ΜΕΙ 
ΣΥΓΧΩΝ
ΕΥΣΗ 
(ΝΑΙ ή 
ΌΧΙ) 

ΕΚΚΡΕΜ
ΕΙ ΛΥΣΗ 
/ 
ΕΚΚΑΘΑ
ΡΙΣΗ 
(ΝΑΙ ή 
ΌΧΙ) 

ΠΟΣΟ 
ΠΡΟΫΠΟ
ΛΟΓΙΣΜ
ΟΥ 
ΕΣΟ∆ΩΝ 
ΕΤΟΥΣ 
2013 

ΠΟΣΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛ
ΟΓΙΣΜΟΥ 
ΕΞΟ∆ΩΝ 
ΕΤΟΥΣ 
2013 

ΠΟΣ
Ο 
ΠΡΟ
ΣΩΡΙ
ΝΟΥ 
ΑΠΟ
ΛΟΓΙ
ΣΜΟ
Υ 
ΕΣΟ∆
ΩΝ 
ΕΤΟ
ΥΣ 
2012 

ΠΟΣΟ 
ΠΡΟΣ
ΩΡΙΝΟ
Υ 
ΑΠΟΛ
ΟΓΙΣΜ
ΟΥ 
ΕΞΟ∆
ΩΝ 
ΕΤΟΥΣ 
2012 

ΤΑΧ/ΚΗ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
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Φ
ΘΙ
Ω
ΤΙ
∆
Α
Σ 

∆ΗΜ
ΟΣ 
∆ΟΜ
ΟΚΟ
Υ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ και 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
∆ΗΜΟΥ 
∆ΟΜΟΚΟΥ 

ΝΠ∆
∆ 

ΝΠ∆∆ 
ΑΡΘΡ
Ο. 103 
Ν.3852
/ 2010 
& 241 
Κ∆Κ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ
Σ -
ΠΟΛΙΤΣΜΟΣ 

1767/τ.Β’/
5-8-2011 

80011185
1 ΌΧΙ ΌΧΙ 291.688,61 291.688,61 258.0

24,25 
258.024,
25 

∆ΟΜΟΚΟΣ 
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 
Πλ.Μουσών – 
1 Τκ. 350 10 

Φ
ΘΙ
Ω
ΤΙ
∆
Α
Σ 

∆ΗΜ
ΟΣ 
∆ΟΜ
ΟΚΟ
Υ 

ΕΝΙΑΙΑ 
ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Α'/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠ/ΣΗΣ  
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 
∆ΗΜΟΥ 
∆ΟΜΟΚΟΥ 

ΝΠ∆
∆ 

ΝΠ∆∆ 
ΑΡΘΡ
Ο. 103 
Ν.3852
/ 2010 
& 
240,24
3 Κ∆Κ 

∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ 
ΤΩΝ 
ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 
ΠΟΥ 
∆ΙΑΤΙΘΕΝΤΑ
Ι ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΛΥΨΗ 
∆ΑΠΑΝΩΝ 
ΤΩΝ 
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ & 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙ
ΩΝ 

1335/τ.Β’/
16-6-2011 

80011182
6 ΌΧΙ ΌΧΙ 

ΤΟ ΝΠ∆∆ 
∆ΕΝ 
ΣΥΝΤΑΣΕΙ 
ΠΡΟΥΠΟΛ
ΟΓΙΣΜΟ 

ΤΟ ΝΠ∆∆ 
∆ΕΝ 
ΣΥΝΤΑΣΕΙ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟ 

ΤΟ 
ΝΠ∆∆ 
∆ΕΝ 
ΕΧΕΙ     
ΣΥΝΤ
ΑΞΕΙ 
ΜΕΧΡ
Ι 
ΣΗΜ
ΕΡΑ 
ΑΠΟΛ
ΟΓΙΣ
ΜΟ 

ΤΟ 
ΝΠ∆∆ 
∆ΕΝ 
ΕΧΕΙ 
ΣΥΝΤΑ
ΞΕΙ 
ΜΕΧΡΙ 
ΣΗΜΕΡ
Α 
ΑΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟ 

∆ΟΜΟΚΟΣ 
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 
Πλ.Μουσών – 
1 Τκ. 350 10 

Φ
ΘΙ
Ω
ΤΙ
∆
Α
Σ 

∆ΗΜ
ΟΣ 
∆ΟΜ
ΟΚΟ
Υ 

ΕΝΙΑΙΑ 
ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Β'/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠ/ΣΗΣ  
ΛΥΚΕΙΩΝ  ΚΑΙ 
ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 
∆ΗΜΟΥ 
∆ΟΜΟΚΟΥ 

ΝΠ∆
∆ 

ΝΠ∆∆ 
ΑΡΘΡ
Ο. 103 
Ν.3852
/ 2010 
& 
240,24
3 Κ∆Κ 

∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ 
ΤΩΝ 
ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 
ΠΟΥ 
∆ΙΑΤΙΘΕΝΤΑ
Ι ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΛΥΨΗ 
∆ΑΠΑΝΩΝ 
ΤΩΝ 
ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 
& ΛΥΚΕΙΩΝ 

1335/τ.Β’/
16-6-2011 

80011183
8 

ΌΧΙ ΌΧΙ 

ΤΟ ΝΠ∆∆ 
∆ΕΝ 
ΣΥΝΤΑΣΕΙ 
ΠΡΟΥΠΟΛ
ΟΓΙΣΜΟ 

ΤΟ ΝΠ∆∆ 
∆ΕΝ 
ΣΥΝΤΑΣΕΙ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟ 

65.84
8,97 

57.629,6
7 

∆ΟΜΟΚΟΣ 
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 
Πλ.Μουσών – 
1 Τκ. 350 10 
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Φ
ΘΙ
Ω
ΤΙ
∆
Α
Σ 

∆ΗΜ
ΟΣ 
∆ΟΜ
ΟΚΟ
Υ 

∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ 
ΛΟΥΤΡΩΝ 
∆ΡΑΝΙΣΤΑΣ 
ΚΑΪΤΣΑΣ  

ΝΠΙ
∆ 

∆ΙΑ∆/
ΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧ/
ΣΗ 
ΑΡΘΡ
Α. 277 
ως 285 
και 
291 
και 
304 
Κ∆Κ 
(Π∆.41
0/95) 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣ
Η και 
ΕΚΜΕΤΑΛΕΥ
ΣΗ 
ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ 
ΛΟΥΤΡΩΝ 
∆ΡΑΝΙΣΤΑΣ 
(∆ΗΜΟΣ 
ΣΟΦΑ∆ΩΝ) - 
ΚΑΙΤΣΑΣ 
(∆ΗΜΟΣ 
∆ΟΜΟΚΟΥ) 

Σύσταση: 
1712/τ.Β’/
10-9-1999 
Τροποποί

ηση: 
1822/τ.Β’/
8-12-2003 

09728988
9 ΌΧΙ ΌΧΙ 278.023,87 174.800,00 153.1

39,04 
98.096,6
5 

Λουτρά 
ΚαϊτσηςΜακρ
υρράχη 
Φθιώτιδας  
ΤΚ.350 10 
∆ΟΜΟΚΟΣ 

Φ
ΘΙ
Ω
ΤΙ
∆
Α
Σ 

∆ΗΜ
ΟΣ 
∆ΟΜ
ΟΚΟ
Υ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙ
ΚΗ 
∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
(ΠΕ∆Ε) ΒΟΡΕΙΑΣ 
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 

ΝΠΙ
∆ 

∆ΙΑ∆/
ΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧ/
ΣΗ 
ΑΡΘΡ
Α. 
277,27
8,279,2
80,281,
283,28
4 και 
285 
Κ∆Κ 
(Π∆.41
0/95) 
και 5 
της 
αριθ.2
5027/8
4 
Απόφα
ση του 
ΥΠΕΣ 

α) 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
και 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
του ΧΥΤΑ 
∆ΟΜΟΚΟΥ β) 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
και 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
των 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩ

Ν ΣΦΑΓΕΙΩΝ 
∆ΟΜΟΚΟΥγ)Η  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
και 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΣΕ 
ΧΩΡΟ ΠΟΥ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕ 
ΤΟ ΕΛΗΝΙΚΟ 
∆ΗΜΟΣΙΟ 
ΣΤΟ ∆ΗΜΟ 
∆ΟΜΟΚΟΥ 

Σύσταση: 
13/τ.Β’/13
-1-2005 

80011109
0 ΌΧΙ 

ΝΑΙ  Στο 
ΦΕΚ.2591
/τ.β’/7-11-
2011 
∆ηµοσιέυθ

ηκε η 
Λύση της 
Επισχείρη

σης. Με 
την αριθ: 
120/5-7-
2013 
(Α∆Α: 
Β41ΞΩ9Α
-ΒΞΘ)  
Α.∆.Σ 
∆οµοκού 
ορίστηκαν 
Ορκωτοί 
Λογιστές, 
για την 
εκκαθάρισ
ή της, η 
οποία 

0,00 0,00 0,00 0,00 

∆ΟΜΟΚΟΣ 
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 
Πλ.Μουσών – 
1 Τκ. 350 10 
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βρίσκεται 
εξέλιξη 

Φ
ΘΙ
Ω
ΤΙ
∆
Α
Σ 

∆ΗΜ
ΟΣ 
∆ΟΜ
ΟΚΟ
Υ 

ΤΟΕΒ 
ΞΥΝΙΑ∆ΟΣ 

ΝΠΙ
∆ 

 ΝΠΙ∆ 
του 
Ν.3881
/1958 
(ΦΕΚ.
Α'181) 
Εποπτ
ευόµεν
ο 
σύµφω
να µε 
το 
άρθρο 
94 
παρ.5.
3  

Έγγειες 
Βελτιώσεις 
στην Περιοχή 
ΞΥΝΙΑ∆ΟΣ 

Ν.3881/19
58 
(ΦΕΚ.Α'1
81)  

09003250
4 ΌΧΙ ΌΧΙ 276.927,38 276.927,38 168.4

39,17 
168.439,
17 

Οµβριακή 
Φθιώτιδας  
ΤΚ.350 10 
∆ΟΜΟΚΟΣ 
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Φ
ΘΙ
Ω
ΤΙ
∆
Α
Σ 

∆ΗΜ
ΟΣ 
∆ΟΜ
ΟΚΟ
Υ 

ΤΟΕΒ 5ης 
ΖΩΝΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙ∆Α
Σ 

ΝΠΙ
∆ 

 ΝΠΙ∆ 
του 
Ν.3881
/1958 
(ΦΕΚ.
Α'181) 
Εποπτ
ευόµεν
ο 
σύµφω
να µε 
το 
άρθρο 
94 
παρ.5.
3  

Έγγειες 
Βελτιώσεις 
στην 5η Ζώνη 
της Περιοχής 
ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙ∆

ΑΣ 

Ν.3881/19
58 
(ΦΕΚ.Α'1
81)  

09003265
7 ΌΧΙ ΌΧΙ 263.414,70 263.414,70 92.61

9,41 
92.619,4
1 

Νέο 
Μοναστήρι  
Φθιώτιδας  
ΤΚ.350 10 
∆ΟΜΟΚΟΣ 

Φ
ΘΙ
Ω
ΤΙ
∆
Α
Σ 

∆ΗΜ
ΟΣ 
∆ΟΜ
ΟΚΟ
Υ 

ΤΟΕΒ 6ης 
ΖΩΝΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙ∆Α
Σ 

ΝΠΙ
∆ 

 ΝΠΙ∆ 
του 
Ν.3881
/1958 
(ΦΕΚ.
Α'181) 
Εποπτ
ευόµεν
ο 
σύµφω
να µε 
το 
άρθρο 
94 
παρ.5.
3  

Έγγειες 
Βελτιώσεις 
στην 6η Ζώνη 
της Περιοχής 
ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙ∆

ΑΣ 

Ν.3881/19
58 
(ΦΕΚ.Α'1
81)  

09003263
3 

ΌΧΙ ΌΧΙ 299.914,46 299.914,46 79.47
8,47 

79.478,4
7 

Εκκάρα  
Φθιώτιδας  
ΤΚ.350 10 
∆ΟΜΟΚΟΣ 
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«ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ & 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΟΜΟΚΟΥ» 
Το νέο Ν.Π.∆.∆. Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης στο ∆ήµο ∆οµοκού µε 
την επωνυµία 
«ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α'/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ & 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 
∆ΗΜΟΥ ∆ΟΜΟΚΟΥ» συστάθηκε µε την υπ΄ αριθµό 51/2011 πράξη, του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου ∆. 

∆οµοκού. 
Σκοποί της σχολικής επιτροπής πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης είναι: 

• η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών 
λειτουργίας τωναντίστοιχων σχολείων (θέρµανσης, φωτισµού, ύδρευσης, τηλεφώνου, 
αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιµων υλικών κ.λπ.) 

• η αµοιβή καθαριστριών 
• η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και 

του κάθε είδους εξοπλισµού τους 
• η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης για τον 

εφοδιασµό από τον Οργανισµό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων µε 
έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων µε βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες 

• η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόµενη εκµετάλλευση των σχολικών 
κυλικείων η λήψη κάθε άλλου µέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της 
διοικητικής λειτουργίας των σχολικών µονάδων, ή των αρµοδιοτήτων που δίνονται 
κάθε φορά από διάταξη νόµου 

• Το νέο Νοµικό Πρόσωπο θα διοικείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο 
αποτελείται από ΕΝ∆ΕΚΑ ΜΕΛΗ (11) µέλη, ως εξής: 

• Τρείς (3) ∆ηµοτικούς Συµβούλους που θα ορίζει η παράταξη της πλειοψηφίας 
δηµοτικού συµβουλίου. 

• ∆ύο (2) ∆ηµοτικούς Συµβούλους που θα ορίζει η παράταξη ή οι παρατάξεις της 
µειοψηφίας του δηµοτικού συµβουλίου. 

• Ένα (1) δηµότη ή κάτοικο µε εµπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης. 
• ∆ύο (2) διευθυντές, εκ των πέντε (5) αρχαιοτέρων, των σχολικών µονάδων 

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. 
• Τρεις (3) εκπρόσωπους της ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει 

ένωσηγονέων, Τρείς (3) εκπρόσωπους των υφιστάµενων συλλόγων γονέων, κατά 
προτεραιότητα µεγέθους σχολικής µονάδας πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. 

• Κανένα εκπρόσωπο των εργαζοµένων διότι το Ν.Π.∆.∆. δεν απασχολεί περισσότερα 
από 10 άτοµα. 

• Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, όταν συζητούνται θέµατα τα οποία 
αφορούνσυγκεκριµένη σχολική µονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής 
µονάδας, ο οποίος συµµετέχει µε δικαίωµα ψήφου. 

• Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ακολουθεί τη θητεία του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου και λήγει πάντοτε µε την εγκατάσταση του νέου ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου. 
Πόροι του Ν.Π.∆.∆. αποτελούν: 
α) Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του δήµου από τους ΚΑΠ 
β) Η τυχόν έκτακτη επιχορήγηση του ∆ήµου ∆οµοκού, το ύψος της οποίας θα 
διαµορφώνεται ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή της 
γ) Οι πρόσοδοι της σχολικής περιουσίας 
δ) Οι εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων 
ε) Οι κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονοµιές και κληροδοσίες 
στ) Κάθε άλλη νόµιµη πηγή 

Η Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή και ακίνητη περιουσία των σχολικών 
επιτροπών που συγχωνεύθηκαν, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία που τυχόν 
αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νοµικά πρόσωπα. 
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Το µόνιµο προσωπικό, το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 
οι νοµικοί σύµβουλοι, καθώς και οι δικηγόροι µε σχέση έµµισθης εντολής, των νοµικών 
προσώπων που συγχωνεύονται, καθίσταται αυτοδικαίως στο προσωπικό που θα παρέχει τις 
υπηρεσίες του στο νέο νοµικό πρόσωπο που προκύπτει από τη συγχώνευση, µε την ίδια 
σχέση εργασίας και έµµισθης εντολής. 

 
«ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑ∆ΕΥΣΗΣ 
ΛΥΚΕΩΝ & ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΟΜΟΚΟΥ» 
Το νέο ΝΠ∆∆ Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στο ∆ήµο ∆οµοκού µε την 
επωνυµία «ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β'/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΥΚΕΩΝ & 
ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΟΜΟΚΟΥ» συστάθηκε µε την υπ΄ αριθµό 52/2011 πράξη, του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆. ∆οµοκού. 
 
Σκοποί της σχολικής επιτροπής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης είναι: 

• η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών 
λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρµανσης, φωτισµού, ύδρευσης, 
τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιµων υλικών κ.λπ.) 

• η αµοιβή καθαριστριών 
• η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και 

του κάθε είδους εξοπλισµού τους 
• η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης για τον 

εφοδιασµό από τον Οργανισµό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων µε 
έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων µε βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες 

• η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόµενη εκµετάλλευση των σχολικών 
κυλικείων 

• η λήψη κάθε άλλου µέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής 
λειτουργίας των σχολικών µονάδων, ή των αρµοδιοτήτων που δίνονται κάθε φορά 
από διάταξη νόµου. 

Το Νοµικό Πρόσωπο διοικείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από 
ένδεκα (11) µέλη, 
ως εξής: 

1. ∆υο (2) ∆ηµοτικούς Συµβούλους που θα ορίζει η παράταξη της πλειοψηφίας 
δηµοτικού συµβουλίου. 

2. ∆ύο (2) ∆ηµοτικούς Συµβούλους που θα ορίζει η παράταξη ή οι παρατάξεις της 
µειοψηφίας του ∆ηµοτικού συµβουλίου 

3. Ένα (1) ∆ηµότη ή κάτοικο µε εµπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης. 
4. ∆ύο (2) διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών µονάδων 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 
5. Τρείς (3) εκπρόσωπους της ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει 

ένωση γονέων, Τρείς (3) εκπρόσωπους των υφιστάµενων συλλόγων γονέων, κατά 
προτεραιότητα µεγέθους σχολικής µονάδας δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 

6. Κανένα εκπρόσωπο των εργαζοµένων διότι το Ν.Π.∆.∆. δεν απασχολεί περισσότερα 
από 10 άτοµα. 

7. Ένα (1) εκπρόσωπο των µαθητικών κοινοτήτων, κατά προτεραιότητα µεγέθους 
σχολικής µονάδας. 

Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, όταν συζητούνται θέµατα τα οποία αφορούν 
συγκεκριµένη σχολική µονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής µονάδας, ο οποίος 
συµµετέχει µε δικαίωµα ψήφου. 
Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ακολουθεί τη θητεία του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου και λήγει µε την εγκατάσταση του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
Πόροι του Ν.Π.∆.∆ είναι: 
α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους ΚΑΠ 
β) η τυχόν ετήσια έκτακτη επιχορήγηση του ∆ήµου ∆οµοκού το ύψος της οποίας θα 
διαµορφώνεται ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή της 
γ) πρόσοδοι της σχολικής περιουσίας 
δ) εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων 
ε) κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονοµιές και κληροδοσίες 
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στ) κάθε άλλη νόµιµη πηγή. 
Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή και ακίνητη περιουσία των σχολικών 
επιτροπών που συγχωνεύθηκαν, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία που τυχόν 
αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νοµικά πρόσωπα. 
Το µόνιµο προσωπικό, το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 
οι νοµικοί σύµβουλοι, καθώς και οι δικηγόροι µε σχέση έµµισθης εντολής, των νοµικών 
προσώπων που συγχωνεύονται, καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις 
υπηρεσίες του στο νέο νοµικό 
πρόσωπο που προκύπτει από τη συγχώνευση, µε την ίδια σχέση εργασίας και έµµισθης 
εντολής. 
 
«ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΟΜΟΚΟΥ» 
 
Το Ν.Π.∆.∆. στο ∆ήµο ∆οµοκού µε την επωνυµία «Αθλητικός & Πολιτιστικός Οργανισµός 
∆ήµου ∆οµοκού» συστάθηκε µε την υπ΄ αριθµό 11/2011 πράξη, του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
∆. ∆οµοκού 
Οι σκοποί του Αθλητικού & Πολιτιστικού – Οργανισµού ∆ήµου ∆οµοκού ανά τοµέα 
είναι: 
Α) Στο Τοµέα του Αθλητισµού: 

1. Η Καλλιέργεια και η διάδοση του αθλητικού πνεύµατος σε όλους τους δηµότες 
2. Η συνεργασία µε όλους τους αθλητικούς φορείς τοπικούς και µη για την ανάπτυξη 

και τη πρόοδο του αθλητισµού στο ∆ήµο, ώστε ο αθλητισµός να γίνει τρόπος ζωής 
των δηµοτών 

3. Η συνεχής αναβάθµιση των αθλητικών εγκαταστάσεων του ∆ήµου και η δηµιουργία 
νέων. 

4. Η δηµιουργία, λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση Αθλητικών Κέντρων, 
Γυµναστηρίων, Γηπέδων, Κολυµβητηρίων, χώρων αθλοπαιδιών και γυµναστικής έτσι 
που να καλύπτονται οι ανάγκες για άθληση των δηµοτών και ιδιαίτερα των νέων. 

5. Η ανάπτυξη του µαζικού αθλητισµού για όλες τις ηλικίες και τα ενδιαφέροντα. 
6. Η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, αθλητικών αγώνων, προγραµµάτων 

γνωριµίας µε αθλήµατα, τη συµµετοχή σε εκδηλώσεις µαζικού αθλητισµού που 
οργανώνουν ανάλογοι φορείς. 

7. Η λειτουργία τµηµάτων –ακαδηµιών 
o Ποδοσφαίρου 
o Καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης 
o Κλασσικού αθλητισµού, 
o Τένις και πίνγκ-πόνγκ 
o Ενόργανης και ρυθµιστικής γυµναστικής 
o Κολύµβησης 
o Ελεύθερης και Ελληνορωµαϊκής πάλης 
o Άρσης Βαρών 
o Χάντµπολ 
o Ορειβασίας –Χιονοδροµίας 
o Ποδηλασίας 
o Χορού 
o Σκάκι, και άλλων αθληµάτων που αν χρειασθεί θα ιδρυθούν µε απόφαση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου. 
Η λειτουργία επιτροπών για την αξιοποίηση κάθε δυνατότητας ανάπτυξης του 
αθλητισµού. 
Η ανάπτυξη ευγενούς άµιλλας, του αθλητικού πνεύµατος, τη σωµατική, πνευµατική 
καλλιέργεια των δηµοτών και ιδιαίτερα των νέων. 
Η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των δηµοτών και ιδιαίτερα των νέων 

Η καλλιέργεια φίλαθλου πνεύµατος, συλλογικότητας και συνεργασίας. 
Η διάδοση, µέσω του αθλητισµού, των παραδόσεων και των φιλειρηνικών αισθηµάτων του 
λαού µας και τη προώθηση µέσα από τους αθλητικούς αγώνες της φιλίας µεταξύ των λαών. 
Η συνεργασία µε τα Σχολεία, τους Αθλητικούς Φορείς του ∆ήµου και η παροχή µε κάθε 
δυνατό τρόπο ηθικής και υλικής βοήθειας και τεχνικής υποστήριξης µε στόχο την ενίσχυση 
και τη διερεύνηση του πεδίου των πρωτοβουλιών και των παρεµβάσεων τους για την 
ανάπτυξη του αθλητισµού. 
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Η καλλιέργεια του πνεύµατος της φυσιολατρίας στα πλαίσια της προστασίαςτου φυσικού 
περιβάλλοντος και την επίτευξη της επαφής µε τα στοιχεία της φύσης που δίνουν την ώθηση 
στην άσκηση του σώµατος 
Η λειτουργία αθλητικής λέσχης 
Η συνένωση -ενοποίηση των σωµατείων και συλλόγων της περιοχής του ∆ήµου ∆οµοκού και 
η ανάδειξη µιας νέας δυναµικής στο χώρο του αθλητισµού. 
 
 
Β) Στο Τοµέα του Πολιτισµού 
Βασικός σκοπός του Ν.Π. στον τοµέα του πολιτισµού είναι η δηµιουργία και ανάπτυξη πάσης 
µορφής πνευµατικής, καλλιτεχνικής κάθε εν γένει πολιτιστικής δραστηριότητας στη περιοχή 
του ∆ήµου ∆οµοκού για τη καλλιέργεια και την ανάπτυξη του Πνευµατικού και Πολιτιστικού 
επιπέδου των κατοίκων του ∆ήµου 
Επιµέρους σκοπούς αποτελούν: 
Η διοργάνωση διαλέξεων, συζητήσεων, σεµιναρίων, συνεδρίων, συναυλιών και 
καλλιτεχνικών εορτών, πολιτιστικών φεστιβάλ 
Η ανάπτυξη και ενίσχυση δραστηριοτήτων για τη προβολή και διάδοση του θεάτρου και 
κινηµατογράφου 
Η δηµιουργία κινηµατογραφικής λέσχης και εργαστηρίου φωτογραφίας 
Η δηµιουργία ∆ηµοτικής Θεατρικής Σκηνής και η υποβοήθηση ερασιτεχνικών σχηµάτων 
τοπικών συλλόγων 
Η ανάπτυξη και ενίσχυση δραστηριοτήτων για τη προβολή του χορού (λαϊκοί χοροί, 
ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί) 
Η συγκέντρωση και προβολή λαογραφικού υλικού από τους τόπους καταγωγής των κατοίκων 
του ∆ήµου για τη συνέχιση και διάσωση της λαϊκής παράδοσης 
Η ανάπτυξη και η ενίσχυση δραστηριοτήτων για τη προβολή και διάδοση των εικαστικών 
τεχνών διοργάνωση εκθέσεων ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, διακοσµητικής, 
φωτογραφίας. 
Η δηµιουργία, οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθήκης µε βιβλία επιστηµονικού, φιλοσοφικού 
επαγγελµατικού, λογοτεχνικού, εθνικού, θρησκειολογικού κ.λ.π περιεχοµένου και η διάθεση 
τούτων µε δανεισµό προς µελέτη στους κατοίκους του ∆ήµου 
Η διοργάνωση εκθέσεων βιβλίου 
Η δηµιουργία Πινακοθήκης 
Η ανάπτυξη του µουσικο-καλλιτεχνικού αισθήµατος 
Η µουσική µόρφωση και η εκπαίδευση σε µουσικά όργανα 
Η διάδοση της πολυφωνικής µουσικής, η διάδοση της ελληνικής µουσικής σε όλες τις µορφές 
της, αλλά και της µουσικής ως κοινή γλώσσα επικοινωνίας των λαών 
Η καλλιέργεια της µουσικής και η δηµιουργία καλλιτεχνικής κίνησης δια της οργάνωσης 
µουσικής από πνευστά όργανα, ορχήστρα και χορωδία για τη ψυχαγωγία των δηµοτών και τη 
συµβολή στη διεξαγωγή εθνικών και τοπικών εορτών 
Η προσπάθεια τουριστικής και καλλιτεχνικής προβολής του ∆ήµου 
Η έρευνα και η αξιοποίηση των τοπικών πολιτιστικών πηγών. 
Η στήριξη της κυκλοφορίας των καλλιτεχνών και των πολιτιστικών έργων και προϊόντων, 
των νέων τάσεων και καλλιτεχνικών και πολιτιστικών κινηµάτων, µε τη συνεργασία, τη 
συµπαραγωγή τις ανταλλαγές σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο 
Η προβολή και η διαφήµιση όλων των δράσεων του Νοµικού Προσώπου µε εκδόσεις κάθε 
µορφής σχετικές µε τις δραστηριότητές του, µε τη χρήση των νέων τεχνολογιών και των 
Μ.Μ.Ε. 
Για την επίτευξη όλων των ανωτέρων σκοπών του, το Νοµικό Πρόσωπο «Αθλητικός & 
Πολιτιστικός - Οργανισµός ∆ήµου ∆οµοκού» θα συνεργάζεται µε: 

• ∆ηµόσιες υπηρεσίες και Οργανισµούς 
• την Ευρωπαϊκή Ένωση 
• Νοµικά πρόσωπα ή υπηρεσίες άλλων ∆ήµων 
• Οµίλους 
• Συλλόγους 
• Μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις 
• Κοινωνικούς φορείς 
• Ιδιώτες 
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• Όλα τα όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Θα επιδιώκει επίσης τη συνεργασία µε παρόµοιους οργανισµούς τόσο στην Ελλάδα όσο και 
στο εξωτερικό, αλλά και τη συνένωση – ενοποίηση των συλλόγων της περιοχής του ∆ήµου 
∆οµοκού για την ανάδειξη µιας νέας δυναµικής στο χώρο του πολιτισµού. 
Στους πόρους του Ν.Π. συγκαταλέγονται: 
Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του ∆ήµου ∆οµοκού ύψους 108.000,00€ και η τυχόν έκτακτη 
επιχορήγηση ανάλογη µε τις εκάστοτε ανάγκες 
Εισπράξεις από το αντίτιµο των παρεχόµενων υπηρεσιών ή πραγµάτων που παρέχει το 
Ν.Π.∆.∆ 
Κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες 
Πρόσοδοι από τη δική του περιουσία, καθώς και από τη συµµετοχή του σε προγράµµατα 
χρηµατοδότησης 
Κάθε άλλη νόµιµη πρόσοδος 
Στη περιουσία του Ν.Π. περιλαµβάνεται η κινητή και ακίνητη περιουσία των Νοµικών 
προσώπων ∆ηµοσίου δικαίου που συγχωνεύθηκαν καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη 
περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νοµικά πρόσωπα. 
Το ∆ηµοτικό Νοµικό Πρόσωπο να διοικείται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται από 
ένδεκα (11) µέλη ως εξής: 
Τέσσερις (4) ∆ηµοτικούς Συµβούλους που θα ορίζονται από την παράταξη της Πλειοψηφίας, 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
∆υο (2) ∆ηµοτικούς Συµβούλους, που θα ορίζονται από την ή τις παρατάξεις της 
Μειοψηφίας, του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Πέντε (5) ∆ηµότες ή κατοίκους, χρήστες των υπηρεσιών του Νοµικού Προσώπου, που έχουν 
ανάλογη επαγγελµατική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις που συνάδουν µε τους 
προαναφερόµενους σκοπούς του Νοµικού Προσώπου 
Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου ακολουθεί τη 
δηµοτική περίοδο και λήγει πάντοτε µε την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συµβουλίου. 
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της 
θητείας τους µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην 
άσκηση των καθηκόντων τους. 
Τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος 
αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. 
Τα θέµατα, τα σχετικά µε τη λειτουργία του Νοµικού Προσώπου ρυθµίζονται µε 
κανονισµούς που θα εγκρίνει το δηµοτικό συµβούλιο ∆οµοκού. 
Το Νοµικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δηµόσια αρχή από τον 
Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον 
Αντιπρόεδρο. 
Το µόνιµο προσωπικό, το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 
οι νοµικοί σύµβουλοι και οι δικηγόροι µε σχέση έµµισθης εντολής των νοµικών προσώπων 
που συγχωνεύονται, καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό του νοµικού προσώπου που 
προκύπτει από τη συγχώνευση µε την ίδια σχέση εργασίας και έµµισθης εντολής. 
Το νέο Νοµικό Πρόσωπο µε την επωνυµία «Αθλητικός – Πολιτιστικός Οργανισµός ∆ήµου 
∆οµοκού» θα είναι ο καθολικός διάδοχος των δικαιωµάτων, υποχρεώσεων, απαιτήσεων, 
περιουσίας κ.λ.π των νοµικών προσώπων που συγχωνεύονται. 
Η διάρκεια του Νοµικού Προσώπου είναι αόριστη. Το Νοµικό Πρόσωπο καταργείται µε 
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, ύστερα από 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, η 
δε περιουσία του και το προσωπικό του περιέρχονται στο ∆ήµο ∆οµοκού. 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ 2015-2019 

Α’ ΦΑΣΗ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

 
 

3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
3.1 Αξιολόγηση του Εξωτερικού περιβάλλοντος – Εντοπισµός κρίσιµων 
Ζητηµάτων Τοπικής Ανάπτυξης (S.W.O.T. Ανάλυση) 
 
 Θεµατικός Τοµέας: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 
Θέµα Τοπικής Ανάπτυξης: Ενέργεια 

   
Προβλήµατα 

 

� Μεγάλη κατανάλωση ενέργειας 

� Προβλήµατα στην ηλεκτροδότηση 
κατά τους καλοκαιρινούς µήνες λόγω 
υπερφόρτωσης του δικτύου από την 
αυξηµένη χρήση των γεωτρήσεων στη 
περιοχή 

� Μεγάλος αριθµός αντλιοστασίων για 
γεωργικές εκµεταλλεύσεις 

� Μεγάλο µήκος δικτύων 
ηλεκτροφωτισµού στις τοπικές 
κοινότητες του ∆ήµου 

Χαµηλή ευαισθητοποίηση πολιτών σε θέµατα 
εναλλακτικών µορφών ενέργειας 

∆υνατότητες 

 

� Ύπαρξη εκτάσεων γης για 
εγκατάσταση έργων Α.Π.Ε. 

� Η γεωγραφική θέση του ∆ήµου 
∆οµοκού και η γεωµορφολογία της 
ευρύτερης περιοχής 

 

 

Περιορισµοί 

 

� Χρονοβόρες και γραφειοκρατικές 
διαδικασίες για την υλοποίηση και 
δηµιουργία έργων Α.Π.Ε. 

� Αντιδράσεις από τηντοπική κοινωνία 

Μεγάλες εκτάσεις γης υψηλής 
παραγωγικότητας στην ευρύτερη περιοχή του 
∆. ∆οµοκού 

Ευκαιρίες 

 

� Ευκαιρίες χρηµατοδότησης έργων 
Α.Π.Ε. καθώς και έργων 
δηµιουργίας και ενίσχυσης 
περιβαλλοντικών υποδοµών από το 
ΕΣΠΑ 2014-2020 

� Εφαρµογή προγραµµάτων 
εξοικονόµησης ενέργειας στα 
νοικοκυριά και στις υπηρεσίες του 
∆ήµου 

� Ευαισθητοποίηση κατοίκων για 
ιδιωτικές επενδύσεις σε έργα 
Α.Π.Ε. καθώς και ενηµέρωσή τους 
για την απόκτηση οικολογικής 
συνείδησης 

Χρηµατοδότηση έργων από την 
Πρωτοβουλία JESSICA 
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Kρίσιµα ζητήµατα τοπικής ανάπτυξηςΥψηλή κατανάλωση ενέργειας στην περιοχή 

Μεγάλο µήκος δικτύων ηλεκτροφωτισµού στις τοπικές κοινότητες του ∆ήµου 

Μεγάλος αριθµός αντλιοστασίων και γεωτρήσεων στην περιοχή 
 
 
 
 
Θέµα Τοπικής Ανάπτυξης: Υδάτινοι Πόροι 
Προβλήµατα 

� Εξάντληση και υπερεκµετάλλευση 
υδάτινων πόρων µε ταυτόχρονη µείωση 
του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής 

� Μη ύπαρξη Φορέα ∆ιαχείρισης για 
τους υδάτινους πόρους 

Ελλιπής έλεγχος της ποιότητα των υδάτων 

∆υνατότητες 

 

� Πλούσιος υδροφόρος ορίζοντας 

Η γεωγραφική θέση του ∆ήµου ∆οµοκού 
µε ικανοποιητικό αριθµό ηµερών βροχής 

 

Περιορισµοί 

 

Μεγάλος αριθµός ιδιωτικών γεωτρήσεων 

Ευκαιρίες 

 

• Περιφερειακά ή Τομεακά 

Επιχειρησιακά Προγράμματα για τη 

νέα Προγραμματική περίοδο 2014-

2020 

• Ίδιοι Πόροι του Δήμου (π.χ. τακτικά 

έσοδα ή από ανταποδοτικά τέλη κλπ.) 

• Συγχρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά 

Προγράμματα 

• ΣΔΙΤ 

• Ιδιωτικές Πρωτοβουλίες  

Χρηµατοδότηση έργων από το ΕΣΠΑ 
2014-2020 

Αξιοποίηση πόρων του Προγράµµατος 
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-
2020 

Αξιοποίηση πόρων Ευρωπαϊκών 
Προγραµµάτων όπως το Πρόγραµµα 
LIFE+(2014-2020) 

 

Kρίσιµα ζητήµατα τοπικής ανάπτυξης 

Μη ύπαρξη Φορέα ∆ιαχείρισης Υδάτινων πόρων 

Εξάντληση και υπερεκµετάλλευση υδάτινων πόρων της περιοχής 
 
 
 
 
Θέµα Τοπικής Ανάπτυξης: ∆άση 
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Προβλήµατα 

� ∆άσος στην Τ.Κ. Μακρυρράχης, 
δηµόσιο – διακατεχόµενο, µε 
πρόβληµα της διαχείρισης από πλευρά 
∆ήµου 

� Απουσία κατάλληλου σχεδίου για την 
αντιµετώπιση πυρκαγιών 

Έλλειψη υποδοµών για προστασία του 
δασικών εκτάσεων 

∆υνατότητες 

Σύνταξη κατάλληλου σχεδίου για την 
αντιµετώπιση πυρκαγιών 

 

 

Περιορισµοί 

 

� Ιδιοκτησιακό καθεστώς στο ∆άσος 
Τ.Κ. Μακρυρράχης 

Έλλειψη πόρων – χρηµατοδότησης από τον 
∆ήµο ∆οµοκού για υλοποίηση έργων 
προστασίας και ανάδειξης των δασικών 
εκτάσεων 

Ευκαιρίες 

 

� Αξιοποίηση πόρων του 
Προγράµµατος Αγροτικής 
Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 

� Χρηµατοδότηση έργων από 
Τοµεακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ 

� Χρηµατοδότηση έργων από το Ε.Π 
"Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας- 
Ηπείρου 2014-2020" 

Αξιοποίηση πόρων Ευρωπαϊκών 
Προγραµµάτων για προστασία, διαχείριση 
και ανάδειξη των δασικών εκτάσεων της 
περιοχής όπως το Πρόγραµµα 
LIFE+(2014-2020) 

 

Kρίσιµα ζητήµατα τοπικής ανάπτυξης 

 

Έλλειψη υποδοµών και χρηµατοδότηση για την προστασία των ∆ασικών εκτάσεων 

Έλλειψη κατάλληλου σχεδίου και υλικοτεχνικής υποδοµής για αντιµετώπιση κινδύνων 
(πυρκαγιές, κ.α.) 

Ιδιοκτησιακό καθεστώς στο ∆άσος Τ.Κ. Μακρυρράχης 

 
Θέµα Τοπικής Ανάπτυξης: Ύδρευση 
Προβλήµατα 

 

� Ύπαρξη τµηµάτων αγωγών από 
αµίαντο στο υφιστάµενο δίκτυο 
ύδρευσης 

� Προβλήµατα υδροδότησης στις 
περισσότερες Τοπικές Κοινότητες  

∆υνατότητες 

 

∆υνατότητα συλλογής επιφανειακών 
υδάτων 
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� Παλαιότητα και κακή κατάσταση του 
υφιστάµενου δικτύου µε κακής 
ποιότητας νερό 

� Έλλειψη νερού ιδίως κατά τους 
καλοκαιρινούς µήνες 

Ύδρευση από γεώτρηση 
Περιορισµοί 

 

� Η µη χρηµατοδότηση δικτύων 
ύδρευσης από Κοινοτικά Προγράµµατα 

Η εξεύρεση πόρων για χρηµατοδότηση 
τεχνικών έργων στο δίκτυο ύδρευσης 

Ευκαιρίες 

 

 

• Περιφερειακά ή Τομεακά 

Επιχειρησιακά Προγράμματα για τη 

νέα Προγραμματική περίοδο 2014-

2020 

• Ίδιοι Πόροι του Δήμου (π.χ. τακτικά 

έσοδα ή από ανταποδοτικά τέλη κλπ.) 

• Συγχρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά 

Προγράμματα 

• ΣΔΙΤ 

Χρηµατοδότηση έργων από την 
Πρωτοβουλία JESSICA 

 

Kρίσιµα ζητήµατα τοπικής ανάπτυξης 

Προβλήµατα υδροδότησης στις περισσότερες Τοπικές Κοινότητες 

Παλαιότητα υφιστάµενου δικτύου ύδρευσης 

Ύπαρξη τµηµάτων δικτύου από αµίαντο 

Θέµα Τοπικής Ανάπτυξης: Στερεά και Υγρά Απόβλητα 
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Προβλήµατα 

� Απουσία αποχετευτικού δικτύου στις 
Τοπικές Κοινότητες του ∆ήµου (πλην 
Τ.Κ. ∆οµοκού) 

� ∆ιαχείριση στερεών αποβλήτων 

� Έλλειψη ικανού αριθµού προσωπικού 
και κατάλληλης µηχανολογικής 
υποδοµής για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ 
∆οµοκού  

� Έλλειψη προσωπικού στο ∆ήµο για την 
καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων 

Έλλειψη περιβαλλοντικής – οικολογικής 
συνείδησης των πολιτών σε θέµατα 
καθαριότητας και ανακύκλωσης 

∆υνατότητες 

� Ύπαρξη ΧΥΤΑ στην Τ.Κ. 
∆οµοκού 

� ΒΙΟΚΑ 

Πρόγραµµα ανακύκλωσης από τον ∆ήµο 

 

Περιορισµοί 

 

� Ανεξέλεγκτη απόθεση υγρών 
αποβλήτων από τους πολίτες 

Ανεξέλεγκτη ρίψη λυµάτων και απορριµµάτων 

Ευκαιρίες 

 

� Ενίσχυση της περιβαλλοντικής και 
οικολογικής συνείδησης των 
πολιτών και επιχειρηµατιών σε 
θέµατα καθαριότητας και 
ανακύκλωσης µέσω προγραµµάτων 
ενηµέρωσης-πληροφόρησης 

� Χρηµατοδότηση έργων από το 
ΕΣΠΑ 2014-2020 

Χρηµατοδότηση έργων Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής & ∆ιακυβέρνησης από το 
Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα LIFE+(2014-
2020) 

 

Kρίσιµα ζητήµατα τοπικής ανάπτυξης 

Έλλειψη δικτύου αποχέτευσης στις Τοπικές Κοινότητες του ∆ήµου 

∆ιαχείριση στερεών αποβλήτων 

∆υσλειτουργία ΧΥΤΑ ∆οµοκού λόγω ελλείψεων σε προσωπικό και µηχανολογική υποδοµή 
 

Θέµα Τοπικής Ανάπτυξης: Οδοποιία  

Προβλήµατα &Περιορισµοί ∆υνατότητες & Ευκαιρίες 
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Προβλήµατα 

 

� Κακή κατάσταση και παλαιότητα υφιστάµενου 
οδικού δικτύου 

� Αυξηµένη κίνηση βαρέων οχηµάτων, διαµέσου 
των Τοπικών κοινοτήτων, για τη µεταφορά 
αγροτικών και δασικών προϊόντων 

∆υνατότητες 

� Συντήρηση και αξιοποίηση 
του υφιστάµενου οδικού 
δικτύου 

 

 

Περιορισµοί 

 

� Αδυναµία εύρεσης πόρων και έλλειψη ικανού 
αριθµού προσωπικού στο ∆. ∆οµοκού για την 
συντήρηση του οδικού δικτύου 

 

Ευκαιρίες 

 

� Χρηµατοδότηση έργων από 
Τοµεακά Προγράµµατα του 
ΕΣΠΑ 

� Χρηµατοδότηση έργων από 
το Ε.Π "Θεσσαλίας- Στερεάς 
Ελλάδας- Ηπείρου 2014-
2020" 

 

Kρίσιµα ζητήµατα τοπικής ανάπτυξης 

Κακή κατάσταση και παλαιότητα οδικού δικτύου στην περιοχή του ∆. ∆οµοκού 

Θέµα Τοπικής Ανάπτυξης: Στάθµευση 

Προβλήµατα & Περιορισµοί ∆υνατότητες & Ευκαιρίες 

Προβλήµατα 

 

� Έλλειψη οργανωµένων χώρων στάθµευσης 
οχηµάτων 

� Άναρχη στάθµευση στις έδρες των ∆.Ε. 

� Ελλιπής αστυνόµευση 

∆υνατότητες 

 

� Ύπαρξη κατάλληλων χώρων 
για δηµιουργία υποδοµών 
στάθµευσης 

Περιορισµοί 

 

� Μη αξιοποίηση υπάρχοντος δηµοτικού χώρου 
στάθµευσης στην έδρα του ∆ήµου από την 
πλειοψηφία των πολιτών και κατοίκων 

Ευκαιρίες 

 

� Χρηµατοδότηση έργων από 
το ΕΣΠΑ 2014-2020 

� Έργα Στάθµευσης µε 
Σ.∆.Ι.Τ. 

� Χρηµατοδότηση έργων 
υποδοµών από την 
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Πρωτοβουλία JESSICA 

Kρίσιµα ζητήµατα τοπικής ανάπτυξης 

Άναρχη στάθµευση στις έδρες των ∆ηµοτικών Ενοτήτων 

Έλλειψη οργανωµένων χώρων στάθµευσης 

Θέµα Τοπικής Ανάπτυξης: Κοινόχρηστοι Χώροι 

Προβλήµατα &Περιορισµοί ∆υνατότητες &Ευκαιρίες 

Προβλήµατα 

 

� Κακή συντήρηση κοινόχρηστων χώρων και 
παιδικών χαρών 

� Ελλιπής και µη χρηστική διαµόρφωση των 
υφιστάµενων κοινόχρηστων χώρων 

� Έλλειψηκοινόχρηστωνχώρων 

� Κακής ποιότητας και µε µικρό πλάτος δίκτυο 
πεζοδροµίων 

∆υνατότητες 

 

� Αξιοποίηση υπαρχόντων 
κοινόχρηστων χώρων 

Περιορισµοί 

 

� Αδυναµία εύρεσης πόρων για την συντήρηση 
των Κοινοχρήστων Χώρων  

� Έλλειψη προσωπικού στο ∆. ∆οµοκού για τη 
συντήρηση και τον καθαρισµό των 
Κοινοχρήστων Χώρων 

Ευκαιρίες 

 

� Προγράµµατα του ΕΣΠΑ 

� Χρηµατοδότηση έργων από 
το Ε.Π "Θεσσαλίας- Στερεάς 
Ελλάδας- Ηπείρου 2007-
2013" 

� Χρηµατοδότηση έργων για 
την ανάπτυξη των αστικών 
κέντρων (Πρωτοβουλία 
JESSICA) 

Kρίσιµα ζητήµατα τοπικής ανάπτυξης 

Κακή συντήρηση και έλλειψη κοινόχρηστων χώρων 

 

Θέµα Τοπικής Ανάπτυξης: Πολεοδοµικός σχεδιασµός 
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Προβλήµατα &Περιορισµοί ∆υνατότητες &Ευκαιρίες 

Προβλήµατα 

 

� Περιβαλλοντική υποβάθµιση της περιοχής του 
∆. ∆οµοκού 

� Ανεπαρκής έλεγχοςχρήσεωνγης 

� Απουσία ρύθµισης του συνόλου των 
ζητηµάτων που αφορούν στο φυσικό 
σχεδιασµό και στην αναπτυξιακή διαδικασία 
στην έκταση που περιλαµβάνεται στα 
διοικητικά όρια του ∆ήµου 

� Παλαιότητα Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου 
πρώην ∆ήµου ∆οµοκού 

� Απουσία Πολεοδοµικών – Χωροταξικών 
Μελετών στη ∆.Ε. Ξυνιάδος 

∆υνατότητες 

 

� Εφαρµογή του Σχεδίου 
Χωρικής Οικιστικής 
Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης 
(Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) ∆.Ε. 
Θεσ/δος 

Περιορισµοί 

 

� Αντιδράσεις από τη τοπική κοινωνία για τις 
προτάσεις των Πολεοδοµικών Μελετών σε 
θέµατα χρήσεων γης, επεκτάσεων κ.α 

� Χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες / 
αδειοδοτήσεις / εγκρίσεις των εµπλεκόµενων 
υπουργείων  

� ∆υσκολία εύρεσης διαθέσιµων πόρων για 
µελέτες πολεοδοµικού σχεδιασµού 

Ευκαιρίες 

 

� Αξιοποίηση πόρων του 
ΕΣΠΑ 2014-2020 (Τοµεακά 
και Ε.Π "Θεσσαλίας- 
Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου 
2014-2020") 

Kρίσιµα ζητήµατα τοπικής ανάπτυξης 

Πολεοδοµικός – Χωροταξικός Σχεδιασµός του Καλλικρατικού ∆ήµου ∆οµοκού 

Θεµατικός Τοµέας: Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισµός και Αθλητισµός 

 

Θέµα Τοπικής Ανάπτυξης: Πρωτοβάθµια & ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 

Προβλήµατα &Περιορισµοί ∆υνατότητες &Ευκαιρίες 
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Προβλήµατα 

 

� Παλαιότητα υφιστάµενων σχολικών 
κτιρίων πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

� Υψηλό κόστος συντήρησης των 
υποδοµών εκπαίδευσης 

� Έλλειψη νέων σύγχρονων σχολικών 
κτιρίων 

∆υνατότητες 

 

� Επάρκεια υποδοµών πρωτοβάθµιας 
και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
στη περιοχή 

� Αξιοποίηση των υφισταµένων 
σχολικών κτιρίων που παραµένουν 
κλειστά  

Περιορισµοί 

 

� ∆υσκολία εύρεσης διαθέσιµων 
πόρων για συντήρησης των σχολικών 
κτιρίων (υψηλό κόστος συντήρησης) 

Ευκαιρίες 

 

� Χρηµατοδότηση έργων από το 
Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα δια Βίου 
Μάθηση 2014-2020  

� Αξιοποίηση πόρων από το ΕΣΠΑ 
2014-2020 

Kρίσιµα ζητήµατα τοπικής ανάπτυξης 

Παλαιότητα υποδοµών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης  

Υψηλό κόστος συντήρησης σχολικών κτιρίων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης 

 

 

Θέµα Τοπικής Ανάπτυξης: Πολιτιστικές δοµές και δραστηριότητες 

Προβλήµατα & Περιορισµοί ∆υνατότητες & Ευκαιρίες 

Προβλήµατα 

 

� Έλλειψη οργανωµένων πολιτιστικών 
δοµών  

� Έλλειψη προσωπικού για τη 
λειτουργία των υφισταµένων 
πολιτιστικών δοµών 

 

∆υνατότητες 

 

� Ύπαρξη βιβλιοθήκης 

� ∆ηµοτικό αµφιθέατρο στην Τ.Κ. 
Οµβριακής 

� ∆ηµοτικό θέατρο στην Τ.Κ. 
∆οµοκού 

� Πληθώρα εκδηλώσεων τόσο από 
τους Πολιτιστικούς Συλλόγους της 
περιοχής του ∆ήµου ∆οµοκού όσο 
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και από τον ίδιο τον ∆ήµο 

Περιορισµοί 

 

� Η βούληση και η διάθεση του ∆ήµου 
για τη δηµιουργία χώρων πολιτισµού 
εµποδίζεται από τις εσωτερικές 
γραφειοκρατικές διαδικασίες / 
αδειοδοτήσεις / εγκρίσεις των 
εµπλεκόµενων υπουργείων και 
υπηρεσιών µε αποτέλεσµα πολλές 
φορές να υπάρχει κίνδυνος µη 
απορρόφησης κονδυλίων 

Ευκαιρίες 

 

� Χρηµατοδότηση έργων από 
Τοµεακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ 

� Χρηµατοδότηση έργων από το Ε.Π 
"Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας- 
Ηπείρου 2014-2020" 

� Χρηµατοδότηση έργων από την 
Πρωτοβουλία JESSICA 

� Χρηµατοδότηση έργων / δράσεων 
από Ευρωπαϊκά Προγράµµατα που 
αφορούν στον Πολιτισµό όπως το 
Πρόγραµµα Πολιτισµός (2014 – 
2020) 

Kρίσιµα ζητήµατα τοπικής ανάπτυξης 

Έλλειψη οργανωµένων πολιτιστικών δοµών 

 

Θέµα Τοπικής Ανάπτυξης: Αθλητικές δραστηριότητες και χώροι 

Προβλήµατα & Περιορισµοί ∆υνατότητες & Ευκαιρίες 
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Προβλήµατα 

� Υψηλό κόστος συντήρησης και 
ανάγκη αναβάθµισης των 
υφιστάµενων αθλητικών υποδοµών 
λόγω παλαιότητας 

� Μη επάρκεια σύγχρονων αθλητικών 
υποδοµών 

� Έλλειψη προσωπικού για τη 
λειτουργία του ∆ηµοτικού 
Γυµναστηρίου 

� Μικρές έως ανύπαρκτες οικονοµικές 
επιχορηγήσεις από την Πολιτεία για 
την λειτουργία και συντήρηση των 
αθλητικών χώρων του ∆ήµου 

 

∆υνατότητες 

 

� Ύπαρξη ικανοποιητικού µεγέθους 
υποδοµών για άθληση  

� Ικανοποιητικός αριθµός χώρων και 
εκτάσεων για αξιοποίηση και 
δηµιουργία αθλητικών υποδοµών 

 

Περιορισµοί 

� Ελλιπής χρηµατοδότηση του 
Υπουργείου Πολιτισµού και 
Τουρισµού και λοιπών αρµόδιων 
Υπουργείων για την κατασκευή νέων 
αθλητικών εγκαταστάσεων 

� Αύξηση του λειτουργικού κόστους 
των αθλητικών υποδοµών 

Ευκαιρίες 

 

� Ενθάρρυνση για συµµετοχή και 
ευαισθητοποίηση πολιτών στον 
τοµέα των αθλητικών 
δραστηριοτήτων 

� Συνεργασία µε τοπικούς και 
εθνικούς φορείς ανάπτυξης του 
αθλητισµού σε θέµατα αξιοποίησης 
των υφιστάµενων και νέων 
αθλητικών υποδοµών του ∆ήµου 

� Αξιοποίηση προγραµµάτων 
άθλησης της Γενικής Γραµµατείας 
Αθλητισµού 

Kρίσιµα ζητήµατα τοπικής ανάπτυξης 

Συντήρηση υφιστάµενων και κατασκευή νέων σύγχρονων αθλητικών χώρων 

Ενθάρρυνση για συµµετοχή και ευαισθητοποίηση πολιτών στον τοµέα των αθλητικών 

δραστηριοτήτων 

 

Θέµα Τοπικής Ανάπτυξης: Τρίτη Ηλικία / Ευπαθείς Οµάδες 

Προβλήµατα & Περιορισµοί ∆υνατότητες & Ευκαιρίες 
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Προβλήµατα 

� Απουσία δοµών παροχής υπηρεσιών 
για την τρίτη ηλικία (Κ.Α.Π.Η.) και 
για λοιπές ευπαθείς οµάδες στην 
περιοχή 

� Υψηλό ποσοστό γερασµένου 
πληθυσµού 

� Κέντρο Ιατρικής µέριµνας και 
φροντίδας Ηλικιωµένων 

∆υνατότητες 

� Ύπαρξη κατάλληλου κτιρίου για 
την στέγαση του Κ.Α.Π.Η. 

� Η επιτυχηµένη λειτουργία των 
Κ.Α.Π.Η. αποτελεί παράδειγµα 
αποδοχής από τους πολίτες ενός 
θεσµού που καλύπτει µέρος των 
αναγκών της συγκεκριµένης 
ηλικιακής οµάδας 

� Ο ∆ήµος συµµετέχει στον τοµέα 
της κοινωνικής µέριµνας µέσω του 
προγράµµατος Βοήθεια στο Σπίτι 

� Περαιτέρω αξιοποίηση του 
Θεραπευτηρίου Χρόνιων 
Παθήσεων Φθιώτιδας  

Περιορισµοί 

� Υψηλό κόστος λειτουργίας δοµών 

� Έλλειψη χρηµατοδότησης και 
προσωπικού για τη λειτουργία 
Κ.Α.Π.Η. 

Ευκαιρίες 

� Προγράµµατα του ΕΣΠΑ 

� Χρηµατοδότηση έργων από το Ε.Π 
"Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας- 
Ηπείρου 2014-2020" 

�  

Kρίσιµα ζητήµατα τοπικής ανάπτυξης 

Απουσία δοµών παροχής υπηρεσιών για την τρίτη ηλικία και για λοιπές ευπαθείς οµάδες 

 

Θεµατικός Τοµέας: Τοπική οικονοµία και απασχόληση 

 

Θέµα Τοπικής Ανάπτυξης: Ανεργία 

Προβλήµατα & Περιορισµοί ∆υνατότητες & Ευκαιρίες 

Προβλήµατα 

 

� Υψηλός αριθµός πτυχιούχων ΑΕΙ / 
ΤΕΙ που είναι άνεργοι 

� Υψηλό ποσοστό ανεργίας  

� Αποβιοµηχάνισητης περιοχής 

∆υνατότητες 

 

� Η πρόβλεψη λειτουργίας 
Γραφείου Απασχόλησης στο 
∆ήµο ∆οµοκού µε βάση το νέο 
Ο.Ε.Υ. 

� Η γεωγραφική θέση του ∆ήµου 
∆οµοκού που βρίσκεται σε µικρή 
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απόσταση από το αστικό κέντρο 
της Λαµίας 

Περιορισµοί 

 

�  Έλλειψη βιοµηχανικών και 
βιοτεχνικών µονάδων στην περιοχή 
για την τόνωση της απασχόλησης 

 

Ευκαιρίες 

 

� Η βελτίωση των δεξιοτήτων των 
πολιτών µέσω των 
προσφερόµενων προγραµµάτων 
και δυνατοτήτων των νέων 
τεχνολογιών 

� Οι συντονισµένες προσπάθειες 
του εθνικού στρατηγικού 
σχεδιασµού συµβάλλουν στην 
προώθηση της ανάπτυξης του 
ανθρώπινου δυναµικού και τη 
µετάβαση σε ενεργητικές 
πολιτικές απασχόλησης 

� Αξιοποίηση των πόρων του 
ΕΣΠΑ 2014-2020 

� Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την 
απασχόληση 

 

Kρίσιµα ζητήµατα τοπικής ανάπτυξης 

Στοχευµένες δράσεις αντιµετώπισης της ανεργίας  

∆ραστηριοποίηση του ∆ήµου για συµµετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράµµατα 

ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας, δια βίου µάθησης και βελτίωσης των δεξιοτήτων 

του πληθυσµού 

 

Θέµα Τοπικής Ανάπτυξης: Αγροτικές Υποδοµές 

Προβλήµατα &Περιορισµοί ∆υνατότητες &Ευκαιρίες 
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Προβλήµατα 

 

� Παλαιού τύπου αρδευτικό 
δίκτυο µε απώλεια νερού 

� Έλλειψη υπόγειων 
αρδευτικώνδικτύων 

� Έλλειψη οργανωµένου 
Αγροτικού Συνεταιρισµού για 
την προώθηση και προβολή 
των αγροτικών προϊόντων της 
περιοχής 

∆υνατότητες 

 

�  Πλούσιος Υδάτινος ορίζοντας στη 
περιοχή του ∆. ∆οµοκού 

� Αξιοποίηση ανατολικού αγωγού από 
το φράγµα Σµοκόβου 

� Αξιοποίηση λιµνοδεξαµενών Ν. 
Μοναστηρίου και Μεταλλείου 

� Αξιοποίηση τοπικών προϊόντων 
Προστατευόµενης Ονοµασίας 
Προέλευσης όπως κατίκι ∆οµοκού 

Περιορισµοί 

 

� Αβεβαιότητα ανάπτυξης του 
αγροκτηνοτροφικού κλάδου 
(χαµηλές τιµές, διάθεση 
προϊόντων κλπ) 

Ευκαιρίες 

 

�  Αξιοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ 
2014-2020 (Τοµεακά και Ε.Π 
"Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας- 
Ηπείρου 2014-2020") 

� Αξιοποίηση πόρων του 
Προγράµµατος Αγροτικής 
Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 

Kρίσιµα ζητήµατα τοπικής ανάπτυξης 

∆ηµιουργία νέου αρδευτικού δικτύου και επέκταση υφιστάµενων αρδευτικών 
δικτύων 

Θέµα Τοπικής Ανάπτυξης: Τουριστικές Υποδοµές 

Προβλήµατα & Περιορισµοί ∆υνατότητες & Ευκαιρίες 

Προβλήµατα 

 

� Έλλειψη οργάνωσης και 
παροχής υπηρεσιών στο τοµέα 
του τουρισµού. Μη 
ανεπτυγµένος τουριστικός 
κλάδος  

� Ελλιπής ανάδειξη υφιστάµενων 
αρχαιολογικών χώρων και 
ιαµατικών πηγών 

� Μη επαρκής τουριστική 
προβολή της περιοχής 

∆υνατότητες 

 

� Ύπαρξη τοπικών προϊόντων όπως 
κατίκι ∆οµοκού, κρασί, φακή 
Βουζίου 

� Ύπαρξη ιαµατικών πηγών για 
τουριστική αξιοποίηση 

� ∆υνατότητες ανάπτυξης θεµατικών 
µορφών τουρισµού (ιαµατικός, 
θρησκευτικός, αγροτουρισµός) 

� ∆ηµιουργία µονάδων οικοτουρισµού 
και αγροτουρισµού 
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 � ∆υνατότητα δηµιουργίας 
Κτηνοτροφικού Πάρκου 

Περιορισµοί 

 

� ∆υσκολία εύρεσης πόρων για 
την τουριστική προβολή της 
περιοχής και τη δηµιουργία 
σύγχρονων τουριστικών 
υποδοµών  

� Εσωτερικές γραφειοκρατικές 
διαδικασίες / αδειοδοτήσεις / 
εγκρίσεις των εµπλεκόµενων 
υπουργείων και υπηρεσιών µε 
αποτέλεσµα πολλές φορές να 
υπάρχει κίνδυνος µη 
απορρόφησης κονδυλίων 

Ευκαιρίες 

 

� Αξιοποίηση προγραµµάτων ΟΠΑΧ 

� Αξιοποίηση πόρων του 
προγράµµατος Leader 

� Αξιοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ 2014-
2020 (Τοµεακά και Ε.Π 
"Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας- 
Ηπείρου 2014-2020")  

� Αξιοποίηση πόρων του 
Προγράµµατος Αγροτικής 
Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 

� Υλοποίηση έργων Σ∆ΙΤ 

� Υποβολή προτάσεων ανάπτυξης 
τουριστικών υποδοµών, σε 
χρηµατοδοτικά προγράµµατα 

Kρίσιµα ζητήµατα τοπικής ανάπτυξης 

Έλλειψη υποδοµών τουρισµού 

Ανάδειξη και περαιτέρω αξιοποίηση των υφιστάµενων αρχαιολογικών χώρων και 

ιαµατικών πηγών 

 

Εξεύρεση πόρων 

Για τα παραπάνω, πόροι µπορούν να αντληθούν ή να αναζητηθούν από τα ακόλουθα:    

• Περιφερειακά ή Τοµεακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα για τη νέα 

Προγραµµατική περίοδο 2014-2020 

• Ίδιοι Πόροι του ∆ήµου (π.χ. τακτικά έσοδα ή από ανταποδοτικά τέλη κλπ.) 

• Συγχρηµατοδοτούµενα Ευρωπαϊκά Προγράµµατα 

• Σ∆ΙΤ 

• Ιδιωτικές Πρωτοβουλίες  

 
3.2 Αξιολόγηση του εσωτερικού Περιβάλλοντος – Εντοπισµός Κρίσιµων 
Ζητηµάτων Εσωτερικής Ανάπτυξης 
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Η αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής και του εσωτερικού περιβάλλοντος του 
∆ήµου ∆οµοκού θα πραγµατοποιηθεί µε τη µέθοδο ανάλυσης εσωτερικού και 
εξωτερικού περιβάλλοντος SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). 
 
Η συγκεκριµένη µέθοδος  θα εντοπίσει και θα καταγράψει τα εσωτερικά δυνατά 
(strengths) και αδύνατα (weaknesses) σηµεία του εξεταζόµενου «αντικειµένου» 
(οργανισµός, γεωγραφική περιοχή, κλπ.) και θα τα συσχετίσει µε τις ευκαιρίες 
(opportunities) και τις απειλές (threats) που προκύπτουν από το εξωτερικό 
περιβάλλον του. 
Ο εντοπισµός των δυνατών και των αδυνάτων σηµείων, των ευκαιριών και των 
απειλών αποτελεί βασικό εργαλείο για το στρατηγικό σχεδιασµό ανάπτυξης του 
«αντικειµένου», καθώς προσδιορίζει κατηγορίες πιθανών στόχων στην: 
• Αξιοποίηση των δυνατών σηµείων και των ευκαιριών για τη δηµιουργία 
συγκριτικού πλεονεκτήµατος. 
• Αντιµετώπιση των αδυναµιών και των απειλών (κινδύνων) για την αποφυγή 
συγκριτικού µειονεκτήµατος, µε  αναφορά στον Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου ∆οµοκού .  
 
SWOT  ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΟΜΟΚΟΥ 
 

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

 
●Άµεση και ικανοποιητική ανταπόκριση των 
παρεχόµενων εν γένει υπηρεσιών των Αυτοτελών 
στις ανάγκες των ∆ηµοτών. 
●∆ιοικητική εξυπηρέτηση των δηµοτών των 
Τοπικών Κοινοτήτων από υπηρεσίες 
του ∆ήµου που οργανώθηκαν στις ΤΚ µετά την 
έναρξη της εφαρµογής του Καλλικράτη. 
●Ικανοποιητική διοικητική εξυπηρέτηση των 
δηµοτών (δηµοτολόγιο, ληξιαρχείο κλπ) 
●Αξιοποίηση δυνατοτήτων χρηµατοδότησης έργων 
αν αδιοργάνωσης 
µέσω των προγραµµάτων Ψηφιακής Σύγκλισης και 
Αναβάθµισης 
δηµόσιας διοίκησης. 
●Εφαρµογή συστήµατος ∆ιοίκησης Ολικής 
Ποιότητας το οποίο µπορεί να συµβάλλει στη 
βελτιστοποίηση των διαδικασιών για την 
αποτελεσµατικότερη και αποδοτικότερη λε 
ιτουργία των Υπηρεσιών. 
●Η κατεύθυνση εξορθολογισµού των υφιστάµενων 
διοικητικών δοµών, µε γνώµονα την καταπολέµηση 
της γραφειοκρατίας, την απλούστευση 
και επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών και 
την εν γένει αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του 
δηµόσιου τοµέα, της περιφερειακής διοίκησης και 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που εµπεριέχεται στη 
στρατηγική για τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση στο πλαίσιο 

●∆υσλειτουργία των υπηρεσιών εξαιτίας της 
αύξησης της γραφειοκρατίας στην εκτέλεση των 
διοικητικών πράξεων. 
●Εµπλοκή στην αποτελεσµατική 
 λειτουργία των υπηρεσιών 
εξαιτίας της εµπλοκής πολλών συναρµόδιων 
φορέων. 
●∆ηµιουργία πρόσθετης µη παραγωγικής 
απασχόλησης για την κάλυψη των αναγκών του 
«∆ιαύγεια». 
●∆υσκολία των Τµηµάτων στο συντονισµό των 
επιµέρους διαδικασιών 
●Προβλήµατα ολοκλήρωσης θεσµικού πλαισίου 
ηλεκτρονικήςδιοίκης ης. 
●Οι αδυναµίες στοχοθεσίας, παρακολούθησης 
και µέτρησης των αποτελεσµάτων και 
αξιολόγησης της απόδοσης και της ποιότητας των 
παρεχόµενων υπηρεσιών από τους οργανισµούς 
της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 
●Η έµφαση στις διαδικασίες τυπικής νοµιµότητας 
δεν είναι πάντοτε αντίστοιχη µε την προσπάθεια 
παραγωγής υψηλής ποιότητας έργων και 
υπηρεσιών. 
●Αδυναµία εξασφάλισης των αναγκαίων 
προϋποθέσεων(θεσµικών, οργανωτικών, 
στελέχωσης, κλπ.) για την πλήρη αξιοποίηση των 
ΤΠΕ για την ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής 
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του ΕΣΠΑ. 
●Η αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη διεύρυνση των 
υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την 
καθιέρωση των ψηφιακών συναλλαγών. 
● Καλό επίπεδο λειτουργίας του γραφείου 
πρωτοκόλλου και καλή συνεργασία µε τα  
υπόλοιπα τµήµατα  και αποκεντρωµένες υπηρεσίες. 
●Αποτελεσµατική λειτουργία του Τµήµατος 
εισπράξεων και καλή συνεργασία και συντονισµός 
µε τις αποκεντρωµένες υπηρεσίες. 
●Η συνεχής βελτίωση των συνεργασιών µεταξύ 

των υπηρεσιών του ∆ηµοσίου τοµέα 

●Η εισαγωγή συστηµάτων ηλεκτρονικών 

συναλλαγών. 

●Η δυνατότητα αξιοποίησης των ΕΠ Ψηφιακή 
Σύγκλιση και ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση της 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 
 
●Η αξιοποίηση των αρχών του e-government για 
την αναδιοργάνωση της εσωτερικής λειτουργίας 
των δηµόσιων υπηρεσιών. 
●Εφαρµογή νέου ρυθµιστικού πλαισίου της 
διοικητικής δράσης και της 
οργάνωσης των δηµόσιων υπηρεσιών. 
●Προώθηση δράσεων οργανωτικού και 
επιχειρησιακού ανασχεδιασµού 
της κεντρικής, περιφερειακής διοίκησης και της 

τοπικής αυτοδιοίκησης µέσω του ΕΠ «∆ιοικητική 

Μεταρρύθµιση ». 

●Σηµαντικήεµπειρία και εξειδίκευση των 
στελεχών του Τµήµατος Ταµειακής Υπηρεσίας της 
∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
●Επάρκεια υλικοτεχνικού εξοπλισµού στην Τ.Κ. 
∆οµοκού και στις έδρες των συνενωθέντων ∆ήµων. 
Αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού των 
∆ηµοτικών Ενοτήτων και 
των Τοπικών Κοινοτήτων. 
●Βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδοµής µέσω 
συγχρηµατοδοτηµένων 
έργων. 
●Η ορθή εφαρµογή του νέου ΟΕΥ θα συµβάλλε ι 
στην αναδιάταξη των 
∆/νσεων ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών 

και στη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας. 

●Σηµαντική προτεραιότητα του ΕΣΠΑ, η βελτίωση 
της διοικητικής 

διακυβέρνησης. 
●Μη ικανοποιητική συνεργασία και επικοινωνία 
µεταξύ των διαφόρων Τµηµάτων των  
∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών αλλά 
και µε άλλες υπηρεσίες του ∆ήµου. 
●Ανάγκη καλύτερης και ουσιαστικότερης 
συνεργασίας των  ∆ιοικητικών και Οικονοµικών 
Υπηρεσιών µε τους αιρετούς εκπροσώπους του 
∆ήµου. 
●Πρόβληµα κατανοµής υπευθυνοτήτων µεταξύ 
των διαφόρων γραφείων και υπευθύνων των 
γραφείων µε αρνητικές συνέπειες στη λειτουργία 
των  ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
●Ο ρόλος των αιρετών δεν περιορίζεται µόνο 
στην άσκηση των προβλεπόµενων καθηκόντων, 
αλλά λειτουργούν και ως υπηρεσιακά όργανα. 
●Το κανονιστικό πλαίσιο της ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης που χαρακτηρίζεται από σοβαρές 
δυσλειτουργίες λόγω της 
πολυπλοκότητας των διαδικασιών και της 
ασάφειας του θεσµικού πλαισίου, κυρίως σε ό,τι 
αφορά στις συναλλαγές των δηµοσίων υπηρεσιών 
µε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. 
●Η ύπαρξη ρυθµίσεων που το κόστος εφαρµογής 
τους υπερβαίνει το δηµόσιο όφελος, οικονοµικό ή 
άλλο. 
●Η απουσία οργάνωσης σε θέσεις εργασίας, 
καθηκοντολογίου και περιγραφών εργασίας για 
τους οργανισµούς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 
●∆υσκολίες προσαρµογής του προσωπικού των 
συνενωθέντων ∆ήµων στις νέες διαδικασίες και 
στο πλαίσιο λειτουργίας όπως προκύπτε ι από την 
εφαρµογή του«Καλλικράτη». 
●Έλλειψη προσωπικού για την κάλυψη των νέων 
αρµοδιοτήτων που έχουν µεταφερθεί στους ΟΤΑ 
α΄ βαθµού. 
●Μη ικανοποιητικοί χώροι εργασίας εν γένει για 
τη λειτουργία των Υπηρεσιών (κατακερµατισµός 
κτιρίων). 
●Αδυναµία χρήσης τεχνολογικών εργαλείων, 
µέσων και εφαρµογών από µερίδα των στελεχών 
των ∆/νσεων ∆ιοικητικών & Οικονοµικών 
Υπηρεσιών. 
●Στενότητα των χώρων στέγασης του Τµήµατος 
Ανάπτυξης & ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου 
∆υναµικού της ∆/νσης∆οικητικών Υπηρεσιών. 
●Ανεπάρκεια χώρων εργασίας και αναβάθµιση 
των Η/Υ στο Τµήµα Ταµειακής Υπηρεσίας της 
∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
●Μεγάλη χωρική διασπορά του ανθρώπινου 
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ικανότητας της δηµόσιας διοίκησης. 
●Παροχή δυνατοτήτων κάλυψης των αναγκών 
στελέχωσης µε σύγχρονες 
ειδικότητες διαµέσου του νέου κλαδολογίου. 
●Αξιοποίηση των προγραµµάτων απασχόλησης. 
●Νέα προγράµµατα διοίκησης ανθρώπινου 
δυναµικού και στοχοθεσίας. 
●Ιδιαίτερη έµφαση των ευρωπαϊκών πολιτικών 
στην ανάπτυξη του 
ανθρώπινου δυναµικού και την ενίσχυση της 
διοικητικής ικανότητας. 
●Η εισαγωγή των Τεχνολογικών Πληροφορικής 
και Επικοινων ιών στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, ως 
εργαλείο για την υποστήριξη των διοικητικών και 
οργανωτικών αλλαγών. 
●∆υνατότητες αξιοποίησης της δηµοτικής 
περιουσίας, µέσω νέων 
µορφών συνεργασίας/χρηµατοδότησης 

●Αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού των 
∆ηµοτικών Ενοτήτων και των Τοπικών 
Κοινοτήτων. 
●Βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδοµής 
µέσω συγχρηµατοδοτηµένων 
έργων. 
●Η ορθή εφαρµογή του νέου ΟΕΥ θα συµβάλλε ι 
στην αναδιάταξη των ∆/νσεων ∆ιοικητικών και 
Οικονοµικών Υπηρεσιών και στη βελτίωση της 
αποτελεσµατικότητας. 
● Μείωση κόστους λειτουργίας λόγω της 
γενίκευσης της χρήσης δικτυακών εφαρµογών. 
●Ύπαρξη ευκαιριών αξιοποίησης της δηµοτικής 
περιουσίας (πχ. Σ'ΙΤ). 
●∆υνατότητα εξασφάλισης χρηµατοδοτήσεων από 
προγράµµατα 
περιφερειακού ή εθνικού χαρακτήρα ή µε 
απευθείας χρηµατοδότηση 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
●Αξιοποίηση των νέων χρηµατοδοτικών 
προγραµµάτων εργαλείων και 
µέσων. 
●Προθυµία του ιδιωτικού τοµέα να  
συνεργαστεί µε τον δηµόσιο τοµέα 
και να συµµετάσχει σε πρωτοβουλίες. 
 
 
 

δυναµικού 
●∆υσλειτουργία των υπηρεσιών από την 
εφαρµογή µη ενιαίου ωραρίου. 
●Έλλειψη κινήτρων και προσωπικού 
ενδιαφέροντος 
του προσωπικού να υιοθετήσε ι και να 
προσαρµοστεί στο νέο θεσµικό πλαίσιο 
λειτουργίας. 
●Περιορισµός προσλήψεων. 
●Η αναντιστοιχία µεταξύ της στελέχωσης των 
υπηρεσιών και των πραγµατικών αναγκών τους, 
σε ενδο-υπηρεσιακό και σε δι-υπηρεσιακό 
επίπεδο, ως προς τα αριθµητικά µεγέθη, τα 
ουσιαστικά προσόντα, και το χρονισµό των 
προσλήψεων κ.λ.π. 
●Η περιορισµένη, µέχρι σήµερα, αξιοποίηση των 
ΤΠΕ 
σε σχέση µε την εσωτερική λειτουργία των 
υπηρεσιών και τις συναλλαγές τους µε τους 
πολίτες και τις επιχειρήσεις. 
●Αντιστάσεις στην εισαγωγή σύγχρονων 
ρυθµίσεων στον τοµέα του ανθρώπινου 
δυναµικού. 
●∆ηµοσιονοµική κρίση – ύφεση της ελληνικής 
οικονοµίας. 
●Έλλειψη ταµειακής ρευστότητας µε αρνητικές 
συνέπειες ανταπόκρισης της ∆/νσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών στο καθηµερινό της έργο. 
●∆υσκολία στις συναλλαγές µε τρίτους της ∆νσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών (προµηθευτές κ.τ.λ.), 
λόγω της συνολικής οικονοµικής δυσχέρειας του  
∆ήµου. 
●Ανάγκη καλύτερου ελέγχου και εξορθολογισµού 
των δαπανών. 
●Μείωση των ΚΑΠ. 
●Μη ικανοποιητική λε ιτουργία του γραφείου 
εισπράξεων. 
●Ανελαστικές δαπάνες λειτουργίας. 
●Περιορισµένη αξιοποίηση των εθνικών και 
ευρωπαϊκών κονδυλίων. 
●Αυξανόµενη εξάρτηση των ΟΤΑ από 
εξωτερικές ενισχύσεις. 
●Μειωµένες δυνατότητες χρηµατοδότησης των 
ΟΤΑ, λόγω της συνεχιζόµενης οικονοµικής 
κρίσης στη χώρα η οποία  προκαλεί µείωση των 
δαπανών του δηµοσίου. 
●Μειωµένες δυνατότητες δανεισµού των ΟΤΑ 
από Τράπεζες και µικτών επενδύσεων µε ιδιώτες. 
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ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ/ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
●Βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων των  Υπηρεσιών και ενίσχυση του 
υφιστάµενου υλικοτεχνικού εξοπλισµού. 
●Βελτίωση της συνεργασίας και επικοινωνίας µεταξύ των Τµηµάτων των ∆/νσεων 
∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών και µε τις άλλες υπηρεσίες του ∆ήµου. 
●Τυποποίηση των διαδικασιών των Υπηρεσιών για την αποτελεσµατικότερη και 
ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών και διεκπεραίωση των καθηµερινών εργασιών. 
●Ανάγκη εξορθολογισµού των δαπανών και αντιµετώπισης των οικονοµικών 
ζητηµάτων του ∆ήµου. 
●Βελτίωση διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου. 
 
 

4. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΑΣΜΟΣ 
4.1. Όραµα , Στρατηγική του ∆ήµου ∆οµοκού 
Ο ∆ήµος ∆οµοκού είναι ένας ∆ήµος µε καθετοποιηµένη πρωτογενή παραγωγή 

και διακριτή τοπική ταυτότητα και ποιότητα ζωής. Ως πρωτοβάθµιος Οργανισµός 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θα επιχειρήσει να αποκτήσει τα  χαρακτηριστικά εκείνα που 
θα του δώσουν τη δυνατότητα να χαράξει µια στρατηγική πραγµατικής ανάπτυξης για 
τον τόπο, µε βάση τις ανάγκες της κοινωνίας. Ζήτηµα κορυφαίας σηµασίας για τη 
∆ηµοτική Αρχή είναι η επιδίωξη της συµµετοχής των πολιτών σε διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων και η συµµετοχή τους στα κοινωνικά δρώµενα της περιοχής, ώστε να 
απελευθερωθούν και να στηριχθούν από το ∆ήµο όλες οι κοινωνικές δυνάµεις που 
αναπτύσσουν πλούσια δραστηριότητα, στον τοµέα του εθελοντισµού και της 
αλληλεγγύης.  

Ένας σωστός συντονισµός όλων των δυνάµεων αυτών µπορεί να οδηγήσει σε 
πολύ στοχευµένες παρεµβάσεις στον τρόπο που λειτουργεί η κοινωνία µας.  
          Επιπλέον, στο πλαίσιο αναβάθµισης των παρεχόµενων υπηρεσιών του ∆ήµου 
προς τους πολίτες, θα  καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειµένου αυτές να  
αποκτήσουν περισσότερο ποιοτικά χαρακτηριστικά. 

 
4.1.2 Κατευθυντήριες Αρχές 
 

Γενικός στρατηγικός στόχος 1: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, 
της δασοκοµίας και του αγροδιατροφικού τοµέα 
 
Με το στόχο αυτό επιδιώκεται η βελτίωση των συνθηκών ανταγωνισµού των 
προϊόντων της πρωτογενούς και µεταποιηµένης ελληνικής γεωργικής παραγωγής, 
έτσι ώστε αυτή να αντεπεξέλθει στις πιέσεις που θα προέλθουν από τη πιθανή 
διεύρυνση της εισαγωγικής διείσδυσης αφ’ ενός, και αφ’ ετέρου να διευρύνει τις 
εξαγωγικές της επιδόσεις. Οι σχετικές παρεµβάσεις θα συντελέσουν αποφασιστικά 
στη βελτίωση του εισοδήµατος των παραγωγών, αλλά και θα προσφέρουν στην 
κατανάλωση νέα και σαφώς βελτιωµένα ποιοτικά προϊόντα που θα σέβονται το 
περιβάλλον, τα οποία θα είναι πλήρως συµβατά µε τους κανόνες της Ενιαίας 
Κοινοτικής Αγοράς, που σχετίζονται µε την διασφάλιση της υγιεινής κατάστασης 
αυτών των προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή. 
Παράλληλα θα συµπεριληφθούν δράσεις αντιµετώπισης των διατηρούµενων 
διαρθρωτικών προβληµάτων των γεωργικών εκµεταλλεύσεων (ηλικιακή διάρθρωση, 
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µικρό µέγεθος γεωργικών εκµεταλλεύσεων και κατακερµατισµένος µέσος κλήρος) 
µέσω της πρόωρης συνταξιοδότησης και της ενθάρρυνσης εγκατάστασης νέων 
γεωργών καθώς και υποδοµές ανάπτυξης του πρωτογενούς τοµέα σχετικές µε την 
πρόσβαση στη γεωργική και δασική γη, την έγγειο βελτίωση, τον εφοδιασµό µε 
ενέργεια και την εισαγωγή και χρήση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) καθώς 
και τη διαχείριση των υδάτων. 
Η επίτευξη του προαναφερθέντος στρατηγικού στόχου θα επιδιωχθεί µέσω των 
ακόλουθων Ειδικών Στόχων. 
_ στην αναστροφή της ηλικιακής διάρθρωσης και του µικρού µέσου µεγέθους των 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων 
_ στην αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των επιχειρηµατικών δοµών µέσω της 
προώθησης του  τεχνολογικού εξοπλισµού και της καινοτοµίας 
_ στην αναβάθµιση και βελτίωση των υποδοµών του πρωτογενή τοµέα 
_ στην ανάπτυξη δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού για την προσαρµογή του 
στις νέες απαιτήσεις 
 
Γενικός στρατηγικός στόχος 2: Προστασία του περιβάλλοντος και της υπαίθρου 
 
Στο πλαίσιο του στόχου, θα ενταθεί η προσπάθεια υιοθέτησης µεθόδων φιλικών προς 
το περιβάλλον που διασφαλίζουν την ασφάλεια των τροφίµων και τη δηµόσια υγεία. 
Θα προωθηθούν δράσεις σχετικά µε την προστασία και ανάδειξη των 
προστατευόµενων περιοχών, όπως των περιοχών του δικτύου Natura 2000, τη 
διατήρηση της βιοποικιλότητας και την ορθολογική χρήση της γεωργικής γης και των 
δασών, καθώς επίσης την ενίσχυση των µειονεκτικών περιοχών για τη διατήρηση της 
γεωργικής δραστηριότητας. Ιδιαίτερα θα χρηµατοδοτηθούν παρεµβάσεις υπέρ της 
προστασίας του εδάφους και των υδάτων, καθώς επίσης και την αύξηση της δασικής 
έκτασης και την προώθηση των ενεργειακών καλλιεργειών. Ιδιαίτερη έµφαση θα 
δοθεί στην προώθηση της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας και στην προώθηση 
καλλιεργητικών µεθόδων και τεχνικών που στοχεύουν στην εξοικονόµηση των 
υδατικών πόρων. 
Οι ανωτέρω δράσεις θα συµβάλλουν στη διατήρηση του τοπίου και τη µείωση των 
κινδύνων που συνδέονται µε την εγκατάλειψη και απερήµωση σε περιοχές λιγότερο 
ευνοηµένες, στην προώθηση ενεργειών για την προστασία του περιβάλλοντος και 
φιλικών προς τα ζώα πρακτικών εκτροφής, για την προστασία των νερών και του 
εδάφους, στην καταπολέµηση της αλλαγής του κλίµατος και στην παγίωση της 
συµβολής της βιολογικής γεωργίας. 
Η επίτευξη του προαναφερθέντος στρατηγικού στόχου θα επιδιωχθεί µέσω των 
ακόλουθων Ειδικών Στόχων 
_ της προστασίας του εδάφους 
_ της προστασίας των υδατικών πόρων 
_ της άµβλυνσης των κλιµατικών µεταβολών 
_ της προστασίας της βιοποικιλότητας 
_ της προστασίας – διατήρησης του αγροτικού τοπίου 
_ της βελτίωσης της οικολογικής σταθερότητας των δασών 
 
 
Γενικός στρατηγικός στόχος 3: Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές 
περιοχές και ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της αγροτικής οικονοµίας 
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Οι αγροτικές περιοχές της χώρας µπορούν να οµαδοποιηθούν σε δύο βασικές 
κατηγορίες: τις ορεινές/ µειονεκτικές περιοχές και τις λοιπές περιοχές. Οι ορεινές/ 
µειονεκτικές περιοχές διακρίνονται από σηµαντικές ελλείψεις σε υποδοµές και στην 
πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες µε αποτέλεσµα να αντιµετωπίζουν έντονο πρόβληµα 
συγκράτησης του πληθυσµού σε αντίθεση µε τις λοιπές περιοχές, οι οποίες 
χαρακτηρίζονται έως σήµερα από σχετικά υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης, ωστόσο 
αναµένεται να αντιµετωπίσουν προβλήµατα σε βασικούς κλάδους παραγωγής 
εξαιτίας των επιπτώσεων της εφαρµογής της νέας ΚΑΠ. Οι παρεµβάσεις που 
προτείνονται στο πλαίσιο εφαρµογής του παρόντος γενικού στόχου (άξονας 3) 
προσανατολίζονται στις ορεινές/ µειονεκτικές περιοχές δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση 
στη δηµιουργία βασικών υποδοµών καθώς και στην προώθηση της διαφοροποίησης 
της τοπικής οικονοµίας. 
Στο πλαίσιο αυτό θα αναληφθούν πρωτοβουλίες για τη διαφοροποίηση της αγροτικής 
οικονοµίας και της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές µε στόχο τη δηµιουργία 
ευκαιριών απασχόλησης και προϋποθέσεων οικονοµικής ανάπτυξης. Ειδικότερα 
επιδιώκεται η αναστροφή των δυσµενών τάσεων της πληθυσµιακής συρρίκνωσης, 
κυρίως των φθινουσών περιοχών, και της εγκατάλειψης των ορεινών περιοχών των 
οποίων η τοπική οικονοµία εξαρτάται άµεσα από τον πρωτογενή τοµέα, καθώς και η 
ενσωµάτωση των περιοχών αυτών σε µια ολοκληρωµένη προσπάθεια δηµιουργίας 
µιας ζωντανής και εξελισσόµενης υπαίθρου µε προοπτικές ανάπτυξης, µέσω της 
προώθησης ευκαιριών πολυαπασχόλησης, της διασφάλισης συνθηκών ίσων 
ευκαιριών µεταξύ των δύο φύλων, της αξιοποίησης του φυσικού και ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος, την αναβάθµιση των υποδοµών, την προστασία και ανάδειξη των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των περιοχών της υπαίθρου που θα συµβάλλουν στη 
βελτίωση της ελκυστικότητας ως περιοχές κατοίκησης και στην προσέλκυση 
επενδύσεων. 
Επίσης, θα αναληφθούν δράσεις για την ενεργοποίηση του ενδογενούς δυναµικού 
των αγροτικών περιοχών µέσω της ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας µικρής 
κλίµακας είτε µέσω παρεµβάσεων για την επεξεργασία των τοπικών προϊόντων και 
την ενίσχυση του τουρισµού. Η αξιοποίηση των πλεονεκτηµάτων της υπαίθρου, τα 
νέα πρότυπα κατοίκησης αστικοποίησης ή επαναστικοποίησης που ενισχύονται µέσω 
των µεγάλων έργων υποδοµής που θα χρηµατοδοτηθούν από τα διαρθρωτικά ταµεία, 
θα αξιοποιηθούν µέσω του παρόντος γενικού στόχου. 
Η επίτευξη του προαναφερθέντος στρατηγικού στόχου θα επιδιωχθεί µέσω των 
ακόλουθων Ειδικών Στόχων: 
_ βελτίωση της ελκυστικότητας των αγροτικών περιοχών 
_ ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας 
 
Γενικός στρατηγικός στόχος 4: ∆ηµιουργία τοπικών ικανοτήτων για την 
απασχόληση και τη διαφοροποίηση στις αγροτικές περιοχές µέσω ευρωπαϊκών 
Προγραµµάτων 
 
Οι στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης που θα αναπτυχθούν µέσω της προσέγγισης 
ευρωπαϊκών προγραµµάτων έχουν ολοκληρωµένο και πολυτοµεακό χαρακτήρα. Η 
ολοκληρωµένη προσέγγιση αφορά στην προώθηση όλωντων οικονοµικών 
δραστηριοτήτων στις οποίες στηρίζεται το τοπικό παραγωγικό σύστηµα, στην 
ισόρροπη ανάπτυξη του αγροτικού χώρου (ορεινές, µειονεκτικές, νησιωτικές και 
πεδινές περιοχές) και την τοπική ανάπτυξη σε πλαίσια οικονοµικής, κοινωνικής και 
περιβαλλοντικής ισορροπίας. Η ολοκληρωµένη προσέγγιση στην τοπική ανάπτυξη 
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ταυτίζεται µε την «εκ των κάτω» προσέγγιση, αφού προϋποθέτει συµµετοχικό 
προγραµµατισµό (σχεδιασµό) και κινητοποίηση των τοπικών φορέων και του τοπικού 
πληθυσµού, οι οποίοι γνωρίζουν τα προβλήµατα και τις δυνατότητες της περιοχής 
τους. 
Η επίτευξη του προαναφερθέντος στρατηγικού στόχου θα επιδιωχθεί µέσω των 
ακόλουθων Ειδικών Στόχων: 
 _ της εφαρµογής σχεδίων συνεργασίας 
_ της ενίσχυσης της ικανότητας των τοπικών φορέων και κινητοποίησης του 
πληθυσµού για το σχεδιασµό και υλοποίηση τοπικών στρατηγικών ανάπτυξης 

 
 
4.2. Γενικοί Στόχοι Τοπικής Ανάπτυξης 
 

Θεµατικός Τοµέας Γενικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης  

Περιβάλλον και 
Ποιότητα Ζωής 

� Αξιοποίηση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και 
Ενηµέρωση των Πολιτών σε θέµατα Α.Π.Ε. 

� Βιώσιµη διαχείριση/Προστασία ∆ασικών εκτάσεων 
και Υδάτινων Πόρων  

� Βελτίωση /επέκταση δικτύων ύδρευσης – 
αποχέτευσης 

� Πολεοδοµικός  - Χωροταξικός Σχεδιασµός του 
Καλλικρατικού ∆ήµου ∆οµοκού 

� Βελτίωση υποδοµών διαχείρισης υγρών και στερεών 
αποβλήτων 

� Βελτίωση και ανάδειξη κοινόχρηστων & 
Κοινωφελών χώρων 

� Βελτίωση του οδικού δικτύου και δηµιουργία 
υποδοµών στάθµευσης 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (2) 

Θεµατικός Τοµέας  Γενικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης 

Κοινωνική 
Πολιτική, 
Παιδεία, 
Πολιτισµός 
και Αθλητισµός 

� Αναβάθµιση / Συντήρηση / ∆ηµιουργία υποδοµών Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

� ∆ηµιουργία Οργανωµένων υποδοµών για την Τρίτη Ηλικία 
� ∆ηµιουργία νέων οργανωµένων υποδοµών για πολιτιστική χρήση και 

διατήρηση, προβολή και αξιοποίηση των υφιστάµενων χώρων 
πολιτιστικής σηµασίας 

� Συντήρηση υφιστάµενων και δηµιουργία σύγχρονων αθλητικών 
εγκαταστάσεων 

Τοπική Οικονοµία 
και απασχόληση 

� Ενίσχυση της απασχόλησης των ευαίσθητων κοινωνικά οµάδων 
πληθυσµού (νέοι, γυναίκες) και βελτίωση των δεξιοτήτων και γνώσεων 
του πληθυσµού. 

� Βελτίωση των υφιστάµενων και δηµιουργία νέων αγροτικών υποδοµών 
� Βελτίωση των υφιστάµενων και δηµιουργία νέων τουριστικών 

υποδοµών 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Θεµατικός Τοµέας Γενικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης  

∆ραστηριότητες και 
∆ιαδικασίες Λειτουργίας 

� Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων 
υπηρεσιών προς τους πολίτες 

� Εισαγωγή σύγχρονων διαδικασιών 
προγραµµατισµού, παρακολούθησης και 
αξιολόγησης της λειτουργίας του ∆ήµου 

Οργάνωση και 
Συνεργασίες 

� Ανάπτυξης συνεργασιών και ενίσχυση και 
ενίσχυση της εξωστρέφειας του ∆ήµου 

Ανθρώπινο ∆υναµικό και 
Υλικοτεχνική Υποδοµή 

� Βελτίωση της κτηριακής και υλικοτεχνικής  
υποδοµής  

� Ενίσχυση της στελέχωσης του ∆ήµου και των 
Νοµικών του Προσώπων / Επιµόρφωση 
ανθρώπινου ∆υναµικού 

Οικονοµικά 
� Αξιοποίηση της περιουσίας του ∆ήµου 

∆οµοκού 
 
 
 
4.2.2. Γενικοί Στόχοι Εσωτερικής Ανάπτυξης 
 

Ανθρώπινο ∆υναµικό και 
Υλικοτεχνική Υποδοµή 

� Βελτίωση της κτηριακής και υλικοτεχνικής  
υποδοµής  

� Ενίσχυση της στελέχωσης του ∆ήµου και των 
Νοµικών του Προσώπων / Επιµόρφωση 
ανθρώπινου ∆υναµικού 

� Βελτίωση παρεχόµενων υπηρεσιών 
 
 
4.3. Αναπτυξιακές προτεραιότητες του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
 

Προσδιορισµός Αναπτυξιακών Προτεραιοτήτων 
ΑΞΟΝΕΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

1. ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ 
ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 

ΜΕΤΡΟ1.1 Οικιστικό Περιβάλλον 
 
ΜΕΤΡΟ1.2.Μεταφορική 
υποδοµή/κυκλοφορία/στάθµευση/συγκοινωνία 
 
ΜΕΤΡΟ 1.3. Ύδρευση/Αποχέτευση 
 
ΜΕΤΡΟ 1.4.Καθαριότητα και ∆ιαχείριση στερεών αποβλήτων  
 
ΜΕΤΡΟ 1.5 Φυσικό Περιβάλλον-Πρόληψη κινδύνων 
 
ΜΕΤΡΟ 1.6.Χωροταξικός Πολεοδοµικός Σχεδιασµός 
 

2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ \, 
ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΚΑΙ 

ΜΕΤΡΟ 2.1. Υγεία και Κοινωνική  Μέριµνα 
 
ΜΕΤΡΟ 2.2. Παιδεία και Νεολαία 
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ  
ΜΕΤΡΟ 2.3. Αθλητισµός 
 
ΜΕΤΡΟ 2.4. Πολιτισµός 
 
ΜΕΤΡΟ 2.5. Εξωστρέφεια και Συνεργασίες 
 
ΜΕΤΡΟ 2.6. Ισότητα και Κοινωνική Ενσωµάτωση 
 

3. ΤΟΠΙΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
ΚΑΙ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΜΕΤΡΟ 3.1. Ενίσχυση Απασχόλησης και Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
∆υναµικού 
 
ΜΕΤΡΟ 3.2. Αναδιάρθρωση τοπικού παραγωγικού προτύπου 
 
ΜΕΤΡΟ 3.3. Πολιτιστική και Τουριστική Ανάπτυξη 
 
ΜΕΤΡΟ 3.4. Οριζόντιες δράσεις απασχόλησης 
 

4. ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Σ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ 
ΕΠΙΠΕ∆Ο 

ΜΕΤΡΟ 4.1. Εσωτερική Οργάνωση, ∆ιοίκηση και Ποιότητα των 
Υπηρεσιών του ∆ήµου 
 
ΜΕΤΡΟ 4.2. Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 
 
ΜΕΤΡΟ 4.3. Εκσυγχρονισµός και Τεχνολογίες Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών 
 
ΜΕΤΡΟ 4.4. Υλικοτεχνική υποδοµή 
 
ΜΕΤΡΟ 4.5. Οικονοµική λειτουργία και ∆ιαχείριση 
 
ΜΕΤΡΟ 4.6. Τεχνική Στήριξη του Επιχειρησιακού προγράµµατος 
 
ΜΕΤΡΟ 4.7. Εξωτερικές συνεργασίες και µεταφορά καλών 
πρακτικών 
 

 
4.3.1. Άξονες Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
 

ΑΞΟΝΕΣ & ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Οι συναφείς γενικοί στόχοι του ∆ήµου ∆οµοκού οµαδοποιούνται σε Μέτρα και τα 
συναφή Μέτρα σε Άξονες µε απώτερο στόχο την υλοποίηση του οράµατος του 
∆ήµου 

ΑΞΟΝΑΣ 1: 
Προστασία του 
Περιβάλλοντος 
και Βελτίωση 
της ποιότητας 
ζωής 

Μέτρο 1.1 Οικιστικό/ 
Φυσικό περιβάλλον 

1.1.1 Αξιοποίηση των Ανανεώσιµων 
Ενέργειας και ενηµέρωση των πολιτών σε 
θέµατα Α.Π.Ε. 
1.1.2 Βιώσιµη διαχείριση /Προστασία 
∆ασικών εκτάσεων και Υδάτινων Πόρων 
1.1.3 Βελτίωση & Ανάδειξη 
Κοινόχρηστων Χώρων  
1.1.4 Πολεοδοµικός και Χωροταξικός 
Σχεδιασµός του Καλλικρατικού ∆ήµου 
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∆οµοκού 
Μέτρο 1.2 Μεταφορική 
Υποδοµή/ Κυκλοφορία/ 
Στάθµευση/ 
Συγκοινωνία 

1.2.1 Βελτίωση του οδικού δικτύου  
1.2.2 Υποδοµές στάθµευσης 

Μέτρο 1.3. 
Ύδρευση/ Αποχέτευση  

1.3.1 Βελτίωση-επέκταση δικτύων 
ύδρευσης - αποχέτευσης 

Μέτρο 1.4 
Καθαριότητα και 
∆ιαχείριση αποβλήτων  

1.4.1 Βελτίωση υποδοµών διαχείρισης 
υγρών και στερεών αποβλήτων 

 

ΑΞΟΝΑΣ 2: 
Κοινωνική 
Πολιτική, 
Παιδεία, 
Τουρισµός, 
Πολιτισµός 
Αθλητισµός 

Μέτρο 2.1 Τρίτη Ηλικία 
2.1.1 ∆ηµιουργία οργανωµένων 
υποδοµών για την Τρίτη Ηλικία 

Μέτρο 2.2. Παιδεία 
/Νεολαία 

2.2.1 Αναβάθµιση / Συντήρηση/ 
∆ηµιουργία υποδοµών 
Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

Μέτρο 2.3 Αθλητισµός 
2.3.1. Συντήρηση υφιστάµενων 
και δηµιουργία σύγχρονων 
αθλητικών εγκαταστάσεων  

Μέτρο 2.4 
Πολιτισµός 

2.4.1 ∆ηµιουργία νέων 
οργανωµένων υποδοµών για 
πολιτιστική χρήση και 
διατήρηση, προβολή και 
αξιοποίηση των υφιστάµενων 
χώρων πολιτιστικής σηµασίας 

ΑΞΟΝΑΣ 3: 
Τοπική 
Οικονοµία και 
Απασχόληση 

Μέτρο 3.1 
Απασχόληση 

3.1.1 Ενίσχυση της απασχόλησης 
των ευαίσθητων κοινωνικά 
οµάδων πληθυσµού (νέοι, 
γυναίκες) και βελτίωση των 
δεξιοτήτων και γνώσεων του 
πληθυσµού 

Μέτρο 3.2 Αγροτικές – 
Εµπορικές – Τουριστικές 
Υποδοµές 

3.2.1 Βελτίωση των υφιστάµενων 
και δηµιουργία νέων αγροτικών 
υποδοµών 
3.2.2 Βελτίωση των υφιστάµενων 
και δηµιουργία νέων τουριστικών 
υποδοµών 

ΑΞΟΝΑΣ 4: 
Βελτίωση της 
∆ιοικητικής 
ικανότητας του 
∆ήµου και των 
Νοµικών 
Προσώπων του 

Μέτρο 4.1 
Βελτίωση των διαδικασιών 
λειτουργίας των υπηρεσιών 
του ∆ήµου 

4.1.1 Εισαγωγή  σύγχρονων 
διαδικασιών προγραµµατισµού, 
παρακολούθησης και 
αξιολόγησης της λειτουργίας του 
∆ήµου 
4.1.2 Βελτίωση των παρεχόµενων 
υπηρεσιών προς τους πολίτες 

Μέτρο 4.2 
Αποτελεσµατική Οργάνωση 
του ∆ήµου και Προώθηση 
συνεργασιών 

4.2.1 Ανάπτυξη συνεργασιών και 
ενίσχυση της εξωστρέφειας του 
∆ήµου 
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Μέτρο 4.3 
Αναβάθµιση Υποδοµών, 
Εξοπλισµού και ∆εξιοτήτων 
Ανθρώπινου ∆υναµικού 

4.3.2 Βελτίωση της κτιριακή και 
υλικοτεχνικής υποδοµής 

Μέτρο 4.4 
Βελτίωση της οικονοµικής 
κατάστασης του ∆ήµου και 
των Νοµικών του 
Προσώπων 

4.4.1 Αξιοποίηση της περιουσίας 
του ∆ήµου 

 
ΠΗΓΕΣ 
1. ΟΕΥ ∆ήµου ∆οµοκού 
2. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου ∆οµοκού 2011-2014 
3. ΦΕΚ Νοµικών Προσώπων 
4. ΕΛΣΤΑΤ 
5. ΕΕΤΑΑ 


