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ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήμερα την 17η του μήνα Ιουλίου του έτους 2015
και ώρα 10.00 π.μ, η υπογεγραμμένη Σταυρούλα Ζάρρα
(υπάλληλος Δήμου Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 97 του Ν 3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο
προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της
υπ’ αριθμ. 352/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτού στις 13-7-2015.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από την
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 352
Απόσπασμα από το υπ’αριθ.
16/13-7-2015
Πρακτικό Συνεδριάσεως του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι μάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Αρ. Πρωτ.:16372/17-7-2015

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

ΘΕΜΑ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου του
Επιχειρησιακού Προγράμματος στο Πλαίσιο εκπόνησης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Δήμου Καρδίτσας (2014 – 2019)
Στην Καρδίτσα σήμερα την 13η του μηνός Ιουλίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα
12.00' μ., στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 15813/9-7-2015 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους
ορισμούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αντωνίου Ελένη

14) Τίκας Τριαντάφυλλος

1) Κουρκούνας Βασίλειος

2) Αντωνίου Σωτήριος

15) Ψημμένος Κωνσταντίνος

2) Μαντζιάρας Παναγιώτης

3) Αραμπατζής Δημήτριος

16) Παπαλός Κωνσταντίνος

3) Ντελής Ιωάννης

4) Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος

17) Μαρκινός Αθανάσιος

4) Ξυλομένος Κωνσταντίνος

5) Γεννάδιος Ιωάννης

18) Παπαγεωργίου Σταύρος

5) Σβάρνας Ιωάννης

6) Γιαννέλος Κλεομένης

19) Παπαδημητρίου Χαρίλαος 6) Γούλας Σωτήριος

7) Γούλας Γεώργιος

20) Τσιούκης Λάμπρος

8) Διαμαντή Ευαγγελία

21) Βαρελάς Βάιος

9) Καπράνας Απόστολος

22) Μιχαλάκης Κωνσταντίνος

10) Κολοκύθα Άλκηστις

23) Χατζής Ηλίας

11) Λέκκας Αλέξανδρος

24) Σχορετσανίτης Ηλίας

12) Μπακαλάκου Σωτηρία

25)

13) Τάντος Μιχαήλ

26)

7) Αμπαντζή Μαρία
8)Λέμας Ευάγγελος
9)Κρανιάς Βασίλειος
Αν και κλήθηκαν νόμιμα
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Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 33
μελών, παρόντες ήταν 24), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος,
σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού
Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης,
παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Φώτη Αλεξάκου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με έγκριση του
Στρατηγικού Σχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Καρδίτσας και αφού
έλαβε υπόψη:


Τα άρθρα 203-207 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/8.6.2006) «Κώδικας Δήμων και
Κοινοτήτων».



Το άρθρο 266 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» με το οποίο επιβεβαιώνεται
η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους Ο.Τ.Α. α βαθμού



Την υπ’ αριθ. 41179/23-10-2014 Υπουργική Απόφαση «Περιεχόμενο, δομή και
υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των

τρόπος

Οργανισμών Τοπικής

Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού για τη δημοτική περίοδο 2014-2019» (ΑΔΑ: Ω2ΛΒΝΣ4Α)


Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 18183/2.4.2007 (ΦΕΚ Β’ 534/13.4.2007) Υπουργικής
Απόφασης «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού» όπως τροποποιήθηκε με την
αριθμ. 5694/11.3.2011 όμοια



Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 185/2007 (ΦΕΚ A΄ 221/12.09.2007) «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού», όπως ισχύει.



Τον από Σεπτέμβριο 2011 Οδηγό Κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΟΤΑ α΄
βαθμού της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ)



Την εισήγηση της Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Σωτηρίας Μπακαλάκου, με αρμοδιότητα την προετοιμασία κατάρτισης του πενταετούς επιχειρησιακού, σύμφωνα με την αριθμ. 1468/2015 απόφαση Δημάρχου Καρδίτσας, που έχει ως εξής:
Η διαδικασία εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Καρδίτσας όπως

περιγράφεται στον «Οδηγό κατάρτισης επιχειρησιακών σχεδίων δήμων» του Υπουργείου
Εσωτερικών, προβλέπει στην παρούσα φάση και ως τμήμα της διαβούλευσης του
προγράμματος, παρουσίαση και έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου από το Δημοτικό
Συμβούλιο.
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Θα ακολουθήσει:
1.

η άμεση παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου στη Δημοτική Επιτροπή διαβούλευσης,

2.

η επεξεργασία των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης και δημοσιότητας από την αρ-

μόδια υπηρεσία, και η ενσωμάτωσή τους στο τελικό κείμενο
3.

η τελική παραλαβή από τον Δημοτικό Συμβούλιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

του Δήμου Καρδίτσας,
4.

η έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Επιγραμματικά τα βασικά αναπτυξιακά προβλήματα που διέγνωσε η Εκτελεστική Επιτροπή
κατά την διάρκεια των συσκέψεων που πραγματοποίησε είναι:
1. Η οικονομική κατάσταση του Δήμου ως:


χρηματοδοτική ασφυξία του δήμου από την κεντρική διοίκηση



υπερχρέωση του Δήμου Καρδίτσας



η οικονομική κρίση που πλήττει την περιοχή και αυξάνει την ανεργία.

2. Την αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών με δεδομένη την
συρρίκνωση του ανθρώπινου δυναμικού του δήμου, με:


Ολοκλήρωση των θεσμικών αλλαγών που απαιτούνται για την βέλτιστη λειτουργία
των υπηρεσιών του Δήμου, με εφαρμογή του νέου οργανογράμματος.



Αξιοποίηση όλου του υπάρχοντος προσωπικού με στόχο την καλύτερη και αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών στον πολίτη.

3. Ποιότητα ζωής και σχετικές υποδομές με δεδομένη την προαναφερθείσα οικονομική
κατάσταση:
 Συντήρηση για διασφάλιση της λειτουργικότητας των πλέον βασικών δικτύων που
σχετίζονται με την ποιότητα ζωής (ύδρευση, αποχέτευση, αποκομιδή απορριμμάτων,
οδοποιία, σχολική στέγη, πράσινο κ.λ.π.)
 Ρεαλιστική στόχευση για ωρίμανση και ένταξη έργων στο ΕΣΠΑ με προτεραιότητα
αυτά τα οποία θεωρούνταν διαχρονικά αιτήματα της περιοχής.
4. Γενικότερα αναπτυξιακά ζητήματα όπως:
 Προτεραιότητα στην αγροτική παραγωγή (εκσυγχρονισμός και ποιότητα)
 Μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, τουρισμός, περιβαλλοντική καινοτομία και Α.Π.Ε.
 Ανανέωση δομών και νοοτροπιών στο Δήμο, με τη συμμετοχή όλων των δυνάμεων
(υπηρεσιών και πολιτών)
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Στη συνέχεια έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την υπ’ αριθ. 1/16-6-2015 απόφαση της Εκτελεστικής
Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το Στρατηγικού Σχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο Πλαίσιο εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Καρδίτσας (2014 –
2019), και η οποία έχει ως εξής:
Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 όπως αναδιατυπώθηκε με την
παρ.10κα του άρθρου 18 του N. 3870/2010 (ΦΕΚ 138/09.08.2010 τεύχος Α):
« Για το μεσοπρόθεσμο Προγραμματισμό των Δήμων εκπονείται πενταετές Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ' έτος σε ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και Ετήσιο
Προϋπολογισμό. Το τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται μαζί με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης,
το οποίο αποτελεί μέρος του και επισυνάπτεται, σε αυτό, ως παράρτημα. »
Σύμφωνα με το άρθρο 3 «Δομή των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων» της υπ’
αριθ. 41179/23-10-2014 Υπουργική Απόφαση «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των
Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)
α’ βαθμού για τη δημοτική περίοδο 2014-2019» (ΑΔΑ: Ω2ΛΒΝ-Σ4Α), ορίζονται τα εξής :
«Τα πενταετή Επιχειρησιακά Προγράμματα περιλαμβάνουν :
1. Στρατηγικό Σχέδιο
2. Επιχειρησιακό Σχέδιο
3. Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης»
Σύμφωνα με τις παρ.1 έως 3 του άρθρου 2 του Π.Δ. 185/2007 (ΦΕΚ 221/12.09.2007
τεύχος Α’) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 2 του Π.Δ.89/2011 (ΦΕΚ 213/29.09.2011
τεύχος Α') ορίζονται τα εξής:
«1. Η αρμόδια, κατά τις οργανικές διατάξεις κάθε δήμου, υπηρεσία επί θεμάτων
προγραμματισμού συγκεντρώνει τα απαιτούμενα στοιχεία από τις υπηρεσίες του δήμου, των
νομικών προσώπων του, καθώς και τις εισηγήσεις των συμβουλίων των δημοτικών ή
τοπικών κοινοτήτων του δήμου προς την εκτελεστική επιτροπή σχετικά με την υφιστάμενη
κατάσταση και τις προτάσεις τους για τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του δήμου και
συντάσσει σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού του δήμου, το οποίο υποβάλλει στην εκτελεστική
επιτροπή.
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2. Η εκτελεστική επιτροπή, πριν εισηγηθεί το σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού στο δημοτικό
συμβούλιο, διαπίστωσε ότι δεν έχουν προταθεί νέες προτάσεις δράσεων υπερτοπικού
χαρακτήρα με τους όμορους δήμους.
Στην περίπτωση που προκύψει αντικείμενο συνεργασίας από τον Δήμο μας ή αίτημα από
όμορο δήμο, θα αντιμετωπιστεί άμεσα και θα ενταχθεί στην πλησιέστερη τροποποίηση του
Επιχειρησιακού Σχεδίου των εμπλεκομένων δήμων.
3. Η εκτελεστική επιτροπή εισηγείται το σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού στο δημοτικό
συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση.»
4. Το εγκεκριμένο από το δημοτικό συμβούλιο κείμενο στρατηγικού σχεδιασμού, θα τεθεί
προς συζήτηση στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (άρθρο 76 ν.3852/2010), και
παράλληλα δημοσιοποιείται για διαβούλευση τουλάχιστον επί δύο (2) εβδομάδες, με
καταχώρηση στην ιστοσελίδα του δήμου, καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Κατά τη
διάρκεια της δημοσιοποίησης μπορούν να υποβληθούν προτάσεις, εγγράφως ή ηλεκτρονικά
Στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010 ορίζονται τα εξής:
«4.Το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας με απόφαση που λαμβάνεται ένα μήνα
τουλάχιστον πριν την κατάρτιση του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του δήμου,
εισηγείται στην εκτελεστική επιτροπή με σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με τον επείγοντα
χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της περιφέρειάς του και τις προτεραιότητες για την
τοπική ανάπτυξη, τις δράσεις που πρέπει να περιλαμβάνει το επιχειρησιακό πρόγραμμα του
δήμου και τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν.
5.Στη συνεδρίαση του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας για τη λήψη των
αποφάσεων

της

προηγούμενης

παραγράφου,

καλούνται

οι

κοινωνικοί

φορείς

της

περιφέρειάς της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας, προκειμένου να υποβάλλουν τις προτάσεις
τους. Εάν το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας δεν υποβάλλει εισήγηση
εμπρόθεσμα στην εκτελεστική επιτροπή, το σχέδιο του επιχειρησιακού και τεχνικού
προγράμματος του δήμου καταρτίζεται χωρίς αυτήν.»
Με βάση τα παραπάνω τα συμβούλια των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων υπέβαλλαν
στην Εκτελεστική Επιτροπή τις παρακάτω αποφάσεις τους σχετικά με τα έργα που πρέπει να
εκτελεστούν στα διοικητικά όρια της καθεμίας:
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-Της

Δημοτικής

Κοινότητας

Καρδίτσας

(αποφ.

78/2015),

των

Τοπικών

Κοινοτήτων

Αρτεσιανού (αποφ. 1/2015), Καρδιτσομάγουλας (αποφ. 4/2015), Παλαιοκκλησίου (αποφ.
1/2015) και Ρούσσου (αποφ. 2/2015).
-Των

Τοπικών

Κοινοτήτων

Αμαράντου

(αποφ

1/2015),

Αμπελικού

(αποφ

2/2015),

Καλλιθήρου (αποφ 2/2015), Καροπλεσίου (αποφ αριθμ. πρωτ. 4137/27-2-2015), Καστανιάς
(αποφ 17/2015), Καταφυγίου (πρακτικό 1/2015), Νεράϊδας (αποφ 1/2015), Ραχούλας
(αποφ.3/2015) της Δημοτικής Ενότητας Ιτάμου.
-Των Τοπικών Κοινοτήτων Απιδιάς (αποφ.2/2015), Δαφνοσπηλιάς (αποφ.1/2015), Ζαϊμίου
(αποφ.1/2015),

Καλλιφωνίου

(αποφ.1/2015),

Μολόχας

(αποφ.1/2015),

Παλιουρίου

(αποφ.1/2015) της Δημοτικής Ενότητας Καλλιφωνίου.
-Των Τοπικών Κοινοτήτων Αγίου Θεοδώρου (αποφ.2/2015), Μακρυχωρίου (αποφ.2/2015),
Μέλισσας

(πρακτικό.3/2015),

Μυρίνης

(αποφ.1/2015),

Προδρόμου

(αποφ.2/2015),

Πτελοπούλας (αποφ.2/2015), Σταυρού (αποφ.4/2015) της Δημοτικής Ενότητας Κάμπου.
-Των Τοπικών Κοινοτήτων Αγίου Γεωργίου (αποφ./2015), Γεωργικού (αποφ.2/2015),
Μητρόπολης (αποφ.2/2015), Ξινονερίου (αποφ.2/2015), Πορτίτσας (αποφ.2/2015) και
Φράγκου (αποφ.1/2015) της Δημοτικής Ενότητας Μητρόπολης.
Στη συνέχεια η υπηρεσία προγραμματισμού του Δήμου Καρδίτσας αφού συγκέντρωσε τα
απαιτούμενα στοιχεία από τις υπηρεσίες του δήμου, των νομικών προσώπων του, καθώς και
τις εισηγήσεις των συμβουλίων των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων του δήμου προς την
εκτελεστική επιτροπή σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση και τις προτάσεις τους για τις
αναπτυξιακές προτεραιότητες του δήμου, συνέταξε σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού του
δήμου,

το

οποίο

υπέβαλε

στην

εκτελεστική

επιτροπή

με

το

υπ’

αριθ.13545

της

11ης/06/2015 έγγραφό της.
Η Εκτελεστική Επιτροπή θα προωθήσει κάθε πρόταση συνεργασίας με τους όμορους δήμους:
Σοφάδων, Παλαμά, Μουζακίου και Ν. Πλαστήρα (κατά τα προτεινόμενα στην παράγραφο 2)
και θα φροντίζει για τη διασφάλιση του συντονισμού των δράσεων υπερτοπικής ανάπτυξης
και την προώθηση τυχόν διαδημοτικών συνεργασιών.
Κατόπιν των ανωτέρω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.
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Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της


την εισήγηση του προέδρου



την παρ.1 του άρθρου 266, την περίπτ.β’ άρθρο 63, και τις παρ.4 και 5 του άρ-

θρου 86 του Ν.3852/2010


τις διατάξεις του Π.Δ. 185/07 (ΦΕΚ 221/12.09.2007 τεύχος Α’) όπως τροποποι-

ήθηκαν με το Π.Δ. 89/2011 (ΦΕΚ 213/29.09.2011 τεύχος Α’)


την υπ’ αριθ. 41179/23-10-2014 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: Ω2ΛΒΝ-Σ4Α)



την υπ’ αριθ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β’) απόφαση

ΥΠΕΣΔΔΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

-Της



την υπ’ αριθμ. 5694/03.02.2011 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ,



τις αποφάσεις των Δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων:

Δημοτικής

Κοινότητας

Καρδίτσας

(αποφ.

78/2015),

των

Τοπικών

Κοινοτήτων

Αρτεσιανού (αποφ. 1/2015), Καρδιτσομάγουλας (αποφ. 4/2015), Παλαιοκκλησίου (αποφ.
1/2015) και Ρούσσου (αποφ. 2/2015).
-Των

Τοπικών

Κοινοτήτων

Αμαράντου

(αποφ

1/2015),

Αμπελικού

(αποφ

2/2015),

Καλλιθήρου (αποφ 2/2015), Καροπλεσίου (αποφ αριθμ. πρωτ. 4137/27-2-2015), Καστανιάς
(αποφ 17/2015), Καταφυγίου (πρακτικό 1/2015), Νεράϊδας (αποφ 1/2015), Ραχούλας
(αποφ.3/2015) της Δημοτικής Ενότητας Ιτάμου.
-Των Τοπικών Κοινοτήτων Απιδιάς (αποφ.2/2015), Δαφνοσπηλιάς (αποφ.1/2015), Ζαϊμίου
(αποφ.1/2015),

Καλλιφωνίου

(αποφ.1/2015),

Μολόχας

(αποφ.1/2015),

Παλιουρίου

(αποφ.1/2015) της Δημοτικής Ενότητας Καλλιφωνίου.
-Των Τοπικών Κοινοτήτων Αγίου Θεοδώρου (αποφ.2/2015), Μακρυχωρίου (αποφ.2/2015),
Μέλισσας

(πρακτικό.3/2015),

Μυρίνης

(αποφ.1/2015),

Προδρόμου

(αποφ.2/2015),

Πτελοπούλας (αποφ.2/2015), Σταυρού (αποφ.4/2015) της Δημοτικής Ενότητας Κάμπου.
-Των Τοπικών Κοινοτήτων Αγίου Γεωργίου (αποφ./2015), Γεωργικού (αποφ.2/2015),
Μητρόπολης (αποφ.2/2015), Ξινονερίου (αποφ.2/2015), Πορτίτσας (αποφ.2/2015) και
Φράγκου (αποφ.1/2015) της Δημοτικής Ενότητας Μητρόπολης.
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ
στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου όπως αυτό
εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας
απόφασης.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ
ΕΛΣΤΑΤ

Ελληνική Στατιστική Αρχή

ΟΤΑ

Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΑΕΠ

Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν

ΤΕΙ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

ΑΕΙ

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

ΒΙ.ΠΕ

Βιομηχανική Περιοχή

ΟΠΑΑΧ

Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου

ΕΣΠΑ

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφορά

ΦΕΚ

Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης

ΕΛ.ΑΣ

Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός

ΠΑΘΕ

Οδικός άξονας Πατρών-Αθήνας-Θεσσαλονίκης-Ευζώνων

Δ.Ε.

Δημοτική Ενότητα

ΒΙΟΚΑ

Βιολογικός Καθαρισμός

ΑΠΕ

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

ΠΑΔΥΘ

Περιβαλλοντική Αναπτυξιακή Δυτικής Θεσσαλίας

Ε.Π.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

ΔΕΗ

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού

ΟΣΕ

Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος

Π.Δ.

Προεδρικό Διάταγμα

ΕΠΕΡΑ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

ΧΑΔΑ

Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων

Τ.Κ.

Τοπική Κοινότητα

ΓΠΣ

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο

ΣΧΟΟΑΠ

Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης

Δ.Κ.

Δημοτική Κοινότητα

ΚΑΠΗ

Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων

ΚΔΑΠ

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

ΚΗΦΗ

Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

ΑμεΑ

Άτομα με ειδικές Ανάγκες

ΔΗΠΕΘΕ

Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο

ΝΠΔΔ

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου

ΝΠΙΔ

Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου

Ε.Ο.

Εθνική Οδός

ΟΕΚ

Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (έχει ενσωματωθεί στον ΟΑΕΔ)

ΙΕΚ

Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης

ΚΕΚ

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης

ΤΠΕ

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

ΚΑΠ

Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι
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ΣΑΤΑ

Σύμφωνο Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ν.Α.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση (πλέον έχει καταργηθεί)

ΟΑΕΔ

Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού

ΕΟΤ

Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού

ΚΑΠ

Κοινή Αγροτική Πολιτική

ΣΔΙΤ

Σύμπραξη Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα

Π.Ε.

Περιφερειακή Ενότητα (πρώην νομός)

(σύμβαση) ΙΔΑΧ

Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου

(σύμβαση) ΙΔΟΧ

Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

ΚΕΠ

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών

ΚΕΔΚΕ

Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος

ΥΠΕΣΑΗΔ

Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η διαμόρφωση ενός στρατηγικού σχεδιασμού, με χρονικό ορίζοντα ανάλογο με την θητεία της εκάστοτε
Δημοτικής Αρχής, αποτελεί μία απαραίτητη και βαρύνουσας σημασίας εργασία. Με την υλοποίηση της
διαδικασίας αυτής, παρέχεται αφενός η δυνατότητα για την διαμόρφωση ορθολογικών, υλοποιήσιμων και
αποτελεσματικών ετήσιων προγραμμάτων και αφετέρου καθίσταται εφικτή η παρακολούθηση των επιδόσεων
του δήμου, σε ότι αφορά την υλοποίηση σχεδιαζόμενων δράσεων και κατ’ επέκταση διευκολύνεται η διαδικασία
διορθώσεων και αναπροσαρμογών.
Μεθοδολογικά, στην παρούσα ενότητα του Επιχειρησιακού Προγράμματος,

περιγράφεται αναλυτικά η

υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής του Δήμου Καρδίτσας, ανά θεματικό τομέα δραστηριότητας. Η ανάλυση
οδηγεί στη συνθετική διάγνωση των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης, ανά θεματικό τομέα. Η διαδικασία
αυτή, αποτελεί εισερχόμενο της διαδικασίας καθορισμού στρατηγικής (όραμα, στρατηγικοί στόχοι, μέτρα,
ειδικοί στόχοι) του δήμου για την πενταετία 2014-2019. Παρά το γεγονός ότι η επεξεργασία των στοιχείων της
απογραφής του 2011 έχει ολοκληρωθεί από την ΕΛ.ΣΤΑΤ, αυτά δεν είναι δημοσιευμένα. Για την ολοκλήρωση του
Επιχειρησιακού Προγράμματος χρησιμοποιήθηκαν όσα στοιχεία πήραμε κατόπιν ηλεκτρονικής αίτησης από την
ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επιπρόσθετη μεθοδολογική παρατήρηση αποτελεί, ότι το «βάθος ανάλυσης» ανά θεματικό τομέα,
είναι σχετικά οριοθετημένο από τους σκοπούς του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράμματος. Ως εκ τούτου, σε
κάθε επιμέρους τομέα, εφαρμόζεται ο βαθμός ανάλυσης που θεωρείται απαραίτητος, για τους σκοπούς της
παρούσης εργασίας και όχι η μέγιστη δυνατή.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η διαμόρφωση ενός στρατηγικού σχεδιασμού, με χρονικό ορίζοντα ανάλογο με την θητεία της εκάστοτε
Δημοτικής Αρχής, αποτελεί μία απαραίτητη και βαρύνουσας σημασίας εργασία. Με την υλοποίηση της
διαδικασίας αυτής, παρέχεται αφενός η δυνατότητα για την διαμόρφωση ορθολογικών, υλοποιήσιμων και
αποτελεσματικών ετήσιων προγραμμάτων και αφετέρου καθίσταται εφικτή η παρακολούθηση των επιδόσεων
του δήμου, σε ότι αφορά την υλοποίηση σχεδιαζόμενων δράσεων και κατ’ επέκταση διευκολύνεται η διαδικασία
διορθώσεων και αναπροσαρμογών.
Μεθοδολογικά, στην παρούσα ενότητα του Επιχειρησιακού Προγράμματος,

περιγράφεται αναλυτικά η

υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής του Δήμου Καρδίτσας, ανά θεματικό τομέα δραστηριότητας. Η ανάλυση
οδηγεί στη συνθετική διάγνωση των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης, ανά θεματικό τομέα. Η διαδικασία
αυτή, αποτελεί εισερχόμενο της διαδικασίας καθορισμού στρατηγικής (όραμα, στρατηγικοί στόχοι, μέτρα,
ειδικοί στόχοι) του δήμου για την πενταετία 2014-2019.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1.: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1.1.1. Η γενική εικόνα της περιοχής του Δήμου και του Δήμου ως Οργανισμού
Στο παρών κεφάλαιο αναλύεται η υφιστάμενη κατάσταση του Δήμου Καρδίτσας σε ότι αφορά το εξωτερικό του
περιβάλλον. Η ανάλυση πραγματοποιείται σε τρία επίπεδα:
α) Την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, στην οποία ανήκει διοικητικά ο Δήμος Καρδίτσας
β) Το Δήμο Καρδίτσας, όπως αυτός διαμορφώθηκε μετά την εφαρμογή των συγχωνεύσεων του Σχεδίου
Καλλικράτης
γ) Τις Δημοτικές Ενότητες από τις οποίες προέκυψε ο Δήμος Καρδίτσας, δηλαδή τους πρόδρομους του,
«Καποδιστριακούς» ΟΤΑ α’ βαθμού.
Τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την ανάλυση, είναι τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και της
εταιρείας “Invest In Greece” Α.Ε. η οποία εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, για την εκάστοτε περίοδο
αναφοράς
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ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_01: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΔΡΑ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΘΕΣΗ & ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ & ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Όσον αφορά τη χωροταξική ένταξη, ο Δήμος Καρδίτσας συνορεύει ανατολικά με το Δήμο Σοφάδων, δυτικά –
βορειοδυτικά με τους Δήμους Λίμνης Πλαστήρα και Παμίσου, βόρεια με το Δήμο Παλαμά και νότια – νοτιοδυτικά
με την Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας. Βρίσκεται περίπου στο κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας
και στο δυτικό άκρο του Θεσσαλικού κάμπου, ενώ κατά τα δύο τρίτα (περίπου) της έκτασής του είναι πεδινός και
κατά το ένα τρίτο ημιορεινός και ορεινός.
Χωροθετημένη περίπου στο κέντρο της χώρας, 308 χλμ. βόρεια της Αθήνας και 210 χλμ. νότια της Θεσσαλονίκης, η
Καρδίτσα κατέχει πλεονεκτική θέση σε σχέση με τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα. Οι αποστάσεις από τα δύο
μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα της χώρας καλύπτονται σχετικά γρήγορα τόσο λόγω μικρής απόστασης όσο και λόγω
καλού εθνικού οδικού δικτύου. Επίσης, σε επίπεδο Θεσσαλίας, η Καρδίτσα βρίσκεται 60 χλμ νοτιοδυτικά της
πόλης της Λάρισας και 30 χλμ νοτιοανατολικά της πόλης των Τρικάλων. Σύμφωνα με το Περιφερειακό Πλαίσιο
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Θεσσαλίας η Καρδίτσα είναι οικισμός 2ου επιπέδου και
αποτελεί έναν από τους δύο πόλους ανάπτυξης της Δυτικής Θεσσαλίας
Ο Δήμος Καρδίτσας αποτελεί έναν από τους έξη (6) Δήμους (πρωτοβάθμιους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
- Ο.Τ.Α.) της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, και ανήκει διοικητικά στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Είναι ο
πρώτος Δήμος στην Περιφερειακή Ενότητα από πλευράς πληθυσμιακού μεγέθους, με πληθυσμό 55.216 κατοίκους
και έκταση 647,92 Km2 (Πραγματικός πληθυσμός, απογραφή ΕΣΥΕ, 2011), αποτελώντας το 24,70 % της συνολικής
έκτασης της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας (συνολική έκταση: 2.638,00 Km2).
Ο νέος διευρυμένος Δήμος καταλαμβάνει μεγάλο ποσοστό πεδινών εκτάσεων (44,30%) του Θεσσαλικού κάμπου,
αλλά και μεγάλο ποσοστό ορεινών εκτάσεων (44,56%) του ορεινού όγκου της Πίνδου. Σύμφωνα με τα ποσοστά
των χρήσεων γης (Χρήσεις γης, απογραφή ΕΣΥΕ, 2001) το υψηλότερο ποσοστό καταλαμβάνουν οι
καλλιεργούμενες εκτάσεις και αγραναπαύσεις, γεγονός που σχετίζεται με τη γεωργική δραστηριότητα που
αναπτύσσουν οι κάτοικοι της περιοχής στον εύφορο κάμπο της Καρδίτσας (51,5%), ενώ, επίσης, σημαντικό
ποσοστό που καταλαμβάνουν τα δάση (41,7%).
Ο Δήμος Καρδίτσας αποτελεί έναν από τους δύο πόλους ανάπτυξης της Δυτικής Θεσσαλίας και κομβικό σημείο
(πέρασμα) για τις ορεινές τουριστικά ανεπτυγμένες περιοχές του Νομού. Αποτελεί την πύλη εισόδου προς την
περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα, την πλέον ανεπτυγμένη περιοχή του Νομού, ενώ η ανατολική του πλευρά αποτελεί
το σταυροδρόμι του ορεινού όγκου της Πίνδου, μεταξύ των τριών Νομών, Καρδίτσας, Ευρυτανίας και
Αιτωλοακαρνανίας.
Ο διευρυμένος Δήμος Καρδίτσας χαρακτηρίζεται από την ανομοιογένεια της περιοχής παρέμβασής του με
αποτέλεσμα να έχει να αντιμετωπίσει διαφορετικής φύσης προβλήματα στην πεδινή ζώνη που χαρακτηρίζεται
από έντονη γεωργική δραστηριότητα, διαφορετικά προβλήματα στην ορεινή ζώνη η οποία δεν έχει αξιοποιηθεί
επαρκώς τουριστικά και χαρακτηρίζεται από την παραδοσιακή γεωργία- κτηνοτροφία με παραγωγή προϊόντων
ιδιαίτερων τοπικών χαρακτηριστικών (αμπέλια, αιγοτροφία, βοοειδή ελευθέρας βοσκής, ποτάμια ιχθυοτροφία
κλπ) και διαφορετικά, αστικού τύπου προβλήματα στην πόλη της Καρδίτσας, την πρωτεύουσα του Νομού.
Από την άλλη πλευρά λόγω της γεωμορφολογικής διαφορετικότητας της περιοχής δίνεται η δυνατότητα η
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αναπτυξιακή πορεία του Δήμου να βασιστεί στην πολυτομεακή ανάπτυξη της παραγωγής (αγροτικός τομέας,
τουρισμός, βιοτεχνία, εμπόριο, υπηρεσίες). Στο πλαίσιο αυτό και δεδομένου του οικονομικού προβλήματος που
αντιμετωπίζει ο Δήμος, το οποίο περιγράφηκε αναλυτικά παραπάνω, ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στην
ανάπτυξη των υποδομών και των δικτύων, καθώς και στην προστασία και αξιοποίηση του φυσικού και
πολιτιστικού περιβάλλοντος, ώστε να αναβαθμιστεί το βιοτικό επίπεδο των πολιτών του Δήμου.
Η αντιμετώπιση των αστικών προβλημάτων της πόλης της Καρδίτσας, η αναζήτηση λύσεων στο πλαίσιο
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Ο ΔΗΜΟΣ:
ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ:

Ευρώ
10.213
0,5
%
11,8
10,3
77,9
%

ΑΕΠ κατά κεφαλή σε ευρώ
ΑΕΠ (% του μέσου όρου της χώρας)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:
ΑΕΠ % ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΑΕΠ % ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΑΕΠ % ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ:
ΖΩΝΗ
Επιχορήγηση επενδυτικών σχεδίων για μεγάλες επιχειρήσεις
Επιχορήγηση επενδυτικών σχεδίων για μεσαίες επιχειρήσεις
Επιχορήγηση επενδυτικών σχεδίων για μικρές επιχειρήσεις

Γ
50%
40%
30%

ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ:
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ (κατηγορίας Β)

Πλήθος
1

Πεδίο Προσγείωσης Μυρίνης
ΛΙΜΑΝΙΑ (Περιγραφή ή Τίτλος)

0

ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ (Περιγραφή ή Τίτλος)
Καρδίτσα-Σοφάδες
Καρδίτσα-Μουζάκι
Καρδίτσα-Τρίκαλα
Καρδίτσα-Λάρισα
Καρδίτσας – Νέο Μοναστήρι – Φάρσαλα - Βόλος
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ (Περιγραφή ή Τίτλος)

4

Καλαμπάκα-Τρίκαλα-Μαγούλα-Φανάρι-Καρδίτσα-Σοφάδες-Παλαιοφάρσαλος
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ (Περιγραφή ή Τίτλος)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Περιγραφή ή Τίτλος):

1
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Στη Περιφερειακή Ενότητα λειτουργούν τα εξής ακαδημαϊκά ιδρύματα:
o Τμήμα Κτηνιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Παράρτημα του ΤΕΙ Λάρισας με τα παρακάτω τμήματα
o Τμήμα Δασοπονίας και διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος ΤΕΙ Λάρισας (σε διαδικασία μεταφοράς
σύμφωνα με το πρόγραμμα Αθηνά)
o Τμήμα Σχεδιασμού-Τεχνολογίας ξύλου και επίπλου ΤΕΙ Λάρισας
o Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Λάρισας
o Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΠΟΛΕΙΣ (Περιγραφή ή Τίτλος):
Δεν υφίστανται στη Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (Περιγραφή ή Τίτλος):
Στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας λειτουργούν τα εξής ερευνητικά ιδρύματα
o Τοπικό Κέντρο αγροτικής ανάπτυξης
o Σταθμός Γεωργικής Έρευνας Παλαμά
o Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων
o Καπνικός Σταθμός Έρευνας Καρδίτσας
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΑ:
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (Περιγραφή ή Τίτλος)
1
Στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας λειτουργεί η Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ) Καρδίτσας, την οποία
διαχειρίζεται η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ Α.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ (Περιγραφή ή Τίτλος)
0
ΆΛΛΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ (εκτός ΒΙ.ΠΕ. και ΒΙΟ.ΠΑ.)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ:
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ 4 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
1. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
2. ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΟΦΑΔΩΝ
3. ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΛΑΜΑ
4. ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ:
ΚΛΙΝΕΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Πλήθος

0
Πλήθος
4

Πλήθος
2024 στο σύνολο
474 στη Δ.Ε.Καρδ.
1550 στην ευρύτερη
περιοχή
1
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ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Έκταση (τ.χμ.):
Πραγματικός Πληθυσμός:

647,920
1991

53.999

2001

1991

83,342

2001

57.089

2011

55.216

2011

85,2204

Πυκνότητα Πληθυσμού:
88,111

Ηλικιακή κατανομή μόνιμου πληθυσμού (2011):
Σύνολο

0-9

56.747
5.388
Δημογραφικοί δείκτες (2011) :

10-19

20-29

30-39

40-49

6.208

6.092

7.793

8.356

Δείκτης Γήρανσης
Δείκτης Εξάρτησης
Δείκτης Αντικατάστασης

50-59
7.713

6069
5.985

70
ετών
και
άνω
9.212

2,82
1,02
0,85

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
α/α
1.
2.
3.
4.
5.

Ονομασία
Ιτάμου
Καλλιφωνίου
Κάμπου
Καρδίτσας
Μητρόπολης

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ:

Έκταση (τ.χμ.):
Πραγματικός Πληθυσμός:

Καρδίτσας

110,086
1991

36.168

2001

41.411

2011

41.519

2011

377,15

Πυκνότητα Πληθυσμού:
1991 328,543
Ηλικιακή κατανομή μόνιμου πληθυσμού (2011):
Σύνολο

0-9

44002
4708
Δημογραφικοί δείκτες (2011) :

2001

376,17

10-19

20-29

30-39

40-49

5235

4958

6449

6760

50-59
5964

6069
4190

70
ετών
και
άνω
5738

Δείκτης Γήρανσης
2,11
Δείκτης Εξάρτησης
0,92
Δείκτης Αντικατάστασης
1,67
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Η Δημοτική Ενότητα Καρδίτσας είναι μια αμιγώς πεδινή περιοχή χωρίς εξάρματα ή τάφρους. Ο πληθυσμός της
Δημοτικής Ενότητας Καρδίτσας σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2011 παρουσιάζει ελάχιστη αύξηση σε
σχέση με την απογραφή του 2001, στοιχείο που προσδίδει στο δήμο μια δυναμική, αναλογιζόμενοι και το ρόλο της
πόλης της Καρδίτσας, ως πρωτεύουσα και εμπορικό κέντρο του Νομού
Τα στοιχεία για τους οικονομικούς τομείς της περιοχής αλλά και τα στοιχεία της απασχόλησης δείχνουν ότι τα
εισοδήματα των κατοίκων της περιοχής προέρχονται από οικονομικές δραστηριότητες και των τριών τομέων
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παραγωγής. Ειδικότερα, τα τοπικά διαμερίσματα του Δήμου (με εξαίρεση το τ.δ. Καρδίτσας) εξακολουθούν να
διατηρούν έντονα γεωργοκτηνοτροφικά χαρακτηριστικά με έμφαση στην καλλιέργεια των αγρών του εύφορου
Θεσσαλικού κάμπου. Ικανοποιητικός αριθμός κατοίκων απασχολείται στον τομέα της μεταποίησης μιας και στην
περιοχή είναι εγκατεστημένος σημαντικός αριθμός μεταποιητικών μονάδων, ενώ ο μεγαλύτερος αριθμός ατόμων του
ενεργού πληθυσμού απασχολείται στον τριτογενή τομέα, κυρίως στην Καρδίτσα όπου συγκεντρώνονται και οι
σημαντικότερες δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες.
Βασικό αναπτυξιακό πλεονέκτημα της Δημοτικής Ενότητας Καρδίτσας είναι ότι αποτελεί έναν από τους δύο πόλους
ανάπτυξης της Δυτικής Θεσσαλίας και κομβικό σημείο (πέρασμα) για τις ορεινές τουριστικά ανεπτυγμένες περιοχές του
Νομού.
Από την άλλη ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Δημοτική Ενότητα είναι η υπερφόρτωση των
υποδομών λόγω της συγκέντρωσης μεγάλου πληθυσμού στη Δημοτική Κοινότητα Καρδίτσας. Το γεγονός αυτό
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ:

Έκταση (τ.χμ.):
Πραγματικός Πληθυσμός:

Ιτάμου

234.840
1991

4.198

2001

3.354

2011

3.022

Πυκνότητα Πληθυσμού:
1991

17,88

2001

14,28

2011

12,87

Ηλικιακή κατανομή μόνιμου πληθυσμού (2011):
Σύνολο

0-9

2657
140
Δημογραφικοί δείκτες (2011) :

10-19

20-29

30-39

40-49

164

201

244

314

50-59
318

60-69
348

70 ετών και
άνω
928

Δείκτης Γήρανσης
9,11
Δείκτης Εξάρτησης
1,79
Δείκτης Αντικατάστασης
0,96
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Η Δημοτική Ενότητα Ιτάμου αριθμεί 3022 κατοίκους (Πραγματικός πληθυσμός, ΕΣΥΕ – Απογραφή Πληθυσμού 2001) και
καταλαμβάνει συνολική έκταση 234.384 στρεμμάτων. Βρίσκεται στο νότιο τμήμα του Νομού Καρδίτσας, στα σύνορα με
το Νομό Ευρυτανίας, γεγονός που τον καθιστά τον μεγαλύτερο ορεινό και τη δεύτερη σε έκταση Δημοτική Ενότητα σε
επίπεδο Νομού.
Τα στοιχεία για τους οικονομικούς τομείς της περιοχής αλλά και τα στοιχεία της απασχόλησης δείχνουν ότι τα
εισοδήματα των κατοίκων της περιοχής προέρχονται από οικονομικές δραστηριότητες και των τριών τομέων
παραγωγής. Τα περισσότερα τοπικά διαμερίσματα της Δημοτικής Ενότητας εξακολουθούν να διατηρούν έντονα
γεωργοκτηνοτροφικά χαρακτηριστικά με έμφαση στην καλλιέργεια των αγρών στα πεδινά, στην εκτατική
γεωργοκτηνοτροφία της ορεινής ζώνης και τα σύγχρονα γεωργοκτηνοτροφικά συστήματα.
Η κρίση που μαστίζει κατά την τελευταία δεκαετία τον πρωτογενή τομέα έχει επηρεάσει αρνητικά την οικονομία αλλά
και την κοινωνική δομή της περιοχής. Αυτό διαφαίνεται από τα οικονομικά στοιχεία της περιοχής και συγκεκριμένα από
την μεγάλη μείωση του πληθυσμού που απασχολείται στον πρωτογενή τομέα και την εκτόξευση του δείκτη ανεργίας
αλλά και τους δημογραφικούς δείκτες και συγκεκριμένα τον υψηλό δείκτη γήρανσης και την μείωση του μόνιμου
πληθυσμού της περιοχής. Το πρόβλημα γίνεται πιο έντονο από το γεγονός ότι ο δευτερογενής τομέας παραμένει
στάσιμος με αποτέλεσμα να μην αξιοποιούνται οι πλούσιοι φυσικοί πόροι της περιοχής.
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Άλλα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Δημοτική Ενότητα είναι αυτά που αφορούν το περιβάλλον και την
ποιότητα ζωής και κυρίως προβλήματα λειψυδρίας και ποιότητας του πόσιμου νερού που προκύπτουν από την πτώση
της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα αλλά και την έλλειψη αποχετευτικού δικτύου λυμάτων και την ανεξέλεγκτη
διάθεση απορριμμάτων.
Από την άλλη πλευρά τα περιθώρια ανάπτυξης της περιοχής είναι σημαντικά. Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι το γεγονός
ότι ο τομέας του τουρισμού αλλά και οι επιχειρήσεις που εξαρτώνται από την τουριστική κίνηση (πρατήρια πώλησης
τοπικών προϊόντων, καταστήματα πώλησης αναμνηστικών κ.α) βρίσκονται σε πορεία ανάπτυξης, αξιοποιώντας το
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ:
Καλλιφωνίου

Έκταση (τ.χμ.):
Πραγματικός Πληθυσμός:

154,700
1991

3.469

2001

2.818

2011

2.685

Πυκνότητα Πληθυσμού:
1991

22,42

2001

18,22

2011

17,36

Ηλικιακή κατανομή μόνιμου πληθυσμού (2011):
Σύνολο

0-9

10-19

20-29

30-39

40-49

2501
109
Δημογραφικοί δείκτες (2011) :

1814

195

255

290

Δείκτης Γήρανσης
Δείκτης Εξάρτησης
Δείκτης Αντικατάστασης

50-59
321

60-69
396

70 ετών και
άνω
754

10,55
1,71
0,90

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Η Δημοτική Ενότητα Καλλίφωνου αποτελείται από 6 τοπικές κοινότητες, καταλαμβάνει συνολική έκταση 154,7 χιλιάδες
στρέμματα και αποτελεί το 6% της συνολικής έκτασης του Νομού Καρδίτσας. Χαρακτηρίζεται στο σύνολό της ως ορεινή
περιοχή, εκτός των τοπικών διαμερισμάτων Ζαϊμίου και Καλλιφωνίου που χαρακτηρίζονται ως πεδινές περιοχές και των
τοπικών διαμερισμάτων Δαφνοσπηλιάς και Παληουρίου που χαρακτηρίζονται ως ημιορεινές περιοχές. Όσον αφορά τον
πραγματικό πληθυσμό της Δημοτικής Ενότητας Καλλιφωνίου σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2011
παρουσιάζει μείωση της τάξης του 4,72% σε σχέση με την απογραφή του 2001.
Τα στοιχεία για τους οικονομικούς τομείς της περιοχής αλλά και τα στοιχεία της απασχόλησης δείχνουν ότι η Δημοτική
Ενότητα διαθέτει οικονομική ομοιογένεια που εκφράζεται ως παραδοσιακή απασχόληση στη γεωργία και στην
κτηνοτροφία.
Το κύριο πρόβλημα της περιοχής συνοψίζεται στην έλλειψη ευκαιριών απασχόλησης και στην εξασφάλιση
ικανοποιητικού εισοδήματος για τους κατοίκους. Η διάρθρωση της παραγωγικής βάσης στους κυριότερους τομείς της
οικονομίας της περιοχής όπως κτηνοτροφία, γεωργία, δάση, δεν εξασφαλίζει την άνετη διαβίωση των κατοίκων με
αποτέλεσμα την όξυνση του προβλήματος της ανεργίας και τη μεταναστευτική διάθεση του πληθυσμού. Από την άλλη
πλευρά ο δευτερογενής τομέας παρουσιάζεται μη ανεπτυγμένος, ενώ ο τριτογενής εμφανίζει στοιχειώδη ανάπτυξη.
Επιπλέον, σημαντικές διαφορές στα επίπεδα ανάπτυξης εμφανίζονται μεταξύ του πεδινού τμήματος της Δημοτικής
Ενότητας που περιλαμβάνει τα τοπικά διαμερίσματα Καλλιφωνίου και Ζαϊμίου, το οποίο εντάσσεται στην ανεπτυγμένη
ζώνη του νομού που παρουσιάζει προβλήματα λόγω των δυσμενών συνθηκών στη γεωργία, και του ορεινού τμήματός
της Δημοτικής Ενότητας (τοπικά διαμερίσματα Απιδιάς και Μολόχας) που εντάσσεται στην ευρύτερη ορεινή ζώνη του
νομού.
Τέλος, η περιοχή διαθέτει πλούσιους φυσικούς πόρους, όπως συμπλέγματα θερμομεταλλικών πηγών, εκτεταμένες
δασικές εκτάσεις, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και αρκετούς αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους (μνημεία,
κάστρα, εκκλησίες), τους οποίους δεν έχει μέχρι στιγμής αξιοποιήσει. Η αναπτυξιακή πορεία του Δήμου θα πρέπει να
βασιστεί στην προστασία και αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, ώστε να αναβαθμιστεί το
βιοτικό επίπεδο των πολιτών του Δήμο
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ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ:

Έκταση (τ.χμ.):
Πραγματικός Πληθυσμός:

Κάμπου

90.400
1991

5.591

2001

5.360

2011

4.310

Πυκνότητα Πληθυσμού:
1991

61,85

2001

59,29

2011

47,68

Ηλικιακή κατανομή μόνιμου πληθυσμού (2011):
Σύνολο

0-9

4255
244
Δημογραφικοί δείκτες (2011) :

10-19

20-29

30-39

40-49

329

424

510

541

50-59
605

60-69
625

Δείκτης Γήρανσης
Δείκτης Εξάρτησης
Δείκτης Αντικατάστασης

70 ετών και
άνω
977

6,57
1,36
0,95

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Η Δημοτική Ενότητα Κάμπου είναι μια αμιγώς πεδινή περιοχή χωρίς εξάρματα ή τάφρους. Έχει προσανατολισμό από
βόρεια προς νότια και αποτελείται από επτά τοπικά διαμερίσματα. Ο πραγματικός πληθυσμός της Δημοτικής Ενότητας
Κάμπου σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2011 παρουσιάζει μείωση της τάξης του 19,59% σε σχέση με την
απογραφή του 2001. Η μείωση του ανθρώπινου δυναμικού που παρατηρείται αφορά κυρίως στο ενεργό και νέο
ανθρώπινο δυναμικό, η έξοδος του οποίου έχει επιπτώσεις στην οικονομία λόγω της εγκατάλειψης των
εκμεταλλεύσεων, τόσο γεωργικών όσο και κτηνοτροφικών με συνέπεια τη μείωση της συνολικής οικονομικής
δραστηριότητας άρα και τη μείωση των διαθέσιμων εισοδημάτων, αλλά παράλληλα και αρνητικές επιδράσεις στον
περιβάλλοντα χώρο.
Από την άλλη πλευρά, η γεωγραφική θέση της Δημοτικής Ενότητας Κάμπου, η εγγύτητα του στην πόλη της Καρδίτσας
και η διέλευση της εθνικής οδού Καρδίτσας-Αθηνών από τη Δημοτική Ενότητα, συνετέλεσαν στην μεγάλη ανάπτυξη της
μεταποιητικής δραστηριότητας στην περιοχή. Ωστόσο, ο δευτερογενής τομέας παρουσιάζει αδυναμία όσον αφορά την
εκμετάλλευση των τοπικών πρώτων υλών. Πολύ λίγες μονάδες χρησιμοποιούν ντόπιες πρώτες ύλες, με αποτέλεσμα να
μην εμπλουτίζονται με προστιθέμενη αξία τα ντόπια προϊόντα του πρωτογενή τομέα.
Επιπλέον, η ύπαρξη μειωμένων επενδυτικών πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων στον τριτογενή τομέα δημιουργεί την
αναγκαιότητα προγραμματισμού παρεμβάσεων στον τομέα. Οι παρεμβάσεις οφείλουν να απευθύνονται κατά κύριο
λόγο στο εμπόριο και στις υπηρεσίες.
Τέλος, η περιοχή διαθέτει αρκετούς ιστορικούς χώρους (μνημεία, τάφοι, εκκλησίες), τους οποίους δεν έχει μέχρι στιγμής
αξιοποιήσει. Η αναπτυξιακή πορεία του Δήμου θα πρέπει να βασιστεί στην προστασία και αξιοποίηση του πολιτιστικού
περιβάλλοντος, ώστε να αναβαθμιστεί το βιοτικό επίπεδο των πολιτών του Δήμου.
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ:

Έκταση (τ.χμ.):

Μητρόπολης

57,894

Πραγματικός Πληθυσμός:
1991

4.753

2001

4.146

2011

3.678

Πυκνότητα Πληθυσμού:
1991

93,36

2001

71,61

2011

63,53

Ηλικιακή κατανομή μόνιμου πληθυσμού (2011):
Σύνολο
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50-59
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70 ετών και
άνω
815
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Δημογραφικοί δείκτες (2011) :
Δείκτης Γήρανσης
Δείκτης Εξάρτησης
Δείκτης Αντικατάστασης

6,64
1,41
0,96

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Χωροταξικά η Δημοτική Ενότητα Μητρόπολης συνορεύει ανατολικά με το Δημοτική Ενότητα Καρδίτσας, δυτικά με το
Δήμο Λίμνης Πλαστήρα, βορειοδυτικά με το Δήμο Μουζακίου και νότια με το Δημοτική Ενότητα Ιτάμου. Βρίσκεται
περίπου στο κέντρο του Νομού Καρδίτσας και στο δυτικό άκρο του Θεσσαλικού κάμπου, ενώ δεν αποτελεί έναν
εξολοκλήρου πεδινό δήμο καθώς η Τοπική Κοινότητα Πορτίτσης είναι ημιορεινή.
Ο πραγματικός πληθυσμός της Δημοτικής ενότητας Μητρόπολης σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2001
παρουσιάζει μείωση της τάξης του 11,29% σε σχέση με την απογραφή του 2001, στοιχείο που προσδίδει στο δήμο μια
δυναμική αναλογιζόμενοι και το μικρό μέγεθος του δήμου.
Τα στοιχεία για τους οικονομικούς τομείς της περιοχής αλλά και τα στοιχεία της απασχόλησης δείχνουν ότι τα
εισοδήματα των κατοίκων της περιοχής προέρχονται από όλες τις οικονομικές δραστηριότητες. Οι βιοτεχνίες και μικρές
επιχειρήσεις που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Μητρόπολης είναι κυρίως οικογενειακές με το
μεγαλύτερο μέρος να καλύπτει δραστηριότητες στον τομέα των μεταλλικών κατασκευών, του ξύλου και των τροφίμων.
Στον τριγενή τομέα σε καταστήματα εστίασης και αναψυχής η περιοχή έχει αναπτυχθεί και θα μπορούσε να αναπτυχθεί
περισσότερο.
Σημαντικά προβλήματα παρατηρούνται στη Δημοτική ενότητα στον τομέα του Περιβάλλοντος και της ποιότητας Ζωής
με κυριότερο τον κίνδυνο ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος και των υπόγειων υδάτων και εδαφών λόγω της
ανεξέλεγκτης διάθεσης των απορριμμάτων και λόγω έλλειψης αποχετευτικών δικτύων. Από την ανάλυση της
υφιστάμενης κατάστασης της Δημοτικής Ενότητας προκύπτει το γεγονός ότι δίκτυα αποχέτευσης λυμάτων και ομβρίων
είναι ανύπαρκτα, ενώ δημόσιοι και κοινόχρηστοι χώροι όπως είναι οι χώροι πρασίνου, οι πλατείες, οι παιδικές χαρές
αλλά και μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι χρήζουν σημαντικής βελτίωσης.
Μεγάλη ώθηση στη Δημοτική Ενότητα δίνει η ιδιαίτερη γεωγραφική θέση που κατέχει και τον κάνει να αποτελεί πύλη
εισόδου προς τη Λίμνη Πλαστήρα, περιοχή μεγάλης φυσικής ομορφιάς που τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται συνεχώς.
Επίσης ένα συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής είναι η γειτνίαση της με την Καρδίτσα, όπου μαζί με το γεγονός ότι
διαθέτει εξυπηρετήσεις για τον αστικό πληθυσμό της Καρδίτσας κυρίως στον τομέα του πολιτισμού (θέατρο –
συναυλιακός χώρος) και στον τομέα της ψυχαγωγίας μέσω υποδομών εστίασης και αναψυχής, αποτελεί μια μοναδική
ευκαιρία περαιτέρω ανάπτυξης της περιοχής.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
Δ.Ε.
Δ.Ε.
Δ.Ε.
Δ.Ε.
Δ.Ε.
ΔΗΜΟΣ
Δείκτης
Καρδίτσας
Ιτάμου
Καλλιφωνίου Κάμπου
Μητρόπολης
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Μέσο υψόμετρο
102
552
450
102
461
333
Πυκνότητα Πληθυσμού
377,15
12,87
17,36
47,68
63,53
85,22
Δείκτης Γήρανσης
2,11
9,11
10,55
6,57
6,64
2,82
Δείκτης Εξάρτησης
0,92
1,79
1,71
1,36
1,41
1,02
Δείκτης Αντικατάστασης
1,67
0,96
0,90
0,95
0,96
0,85
Εξέλιξη Πληθυσμού (%)
2,61
-9,90
-4,72
-19,59
-11,29
-3,28
Ποσοστό Ανεργίας
13,45
14,83
9,96
13,47
14,60
13,42
Αριθμός Ανέργων
2211
166
81
256
154
2868
Απασχόληση σε 1ογενη Τομέα
1071
221
301
457
182
1513
Απασχόληση σε 2ογενη Τομέα
3493
196
95
304
333
2565
Απασχόληση σε 3ογενη Τομέα
11606
293
215
508
513
10077
Αιτημα στην ΕΛ.ΣΤΑΤ 19.3.15 Περιμένουμε στοιχεία
Ο Δήμος Καρδίτσας, όπως διαμορφώθηκε μετά την εφαρμογή του Σχεδίου Καλλικράτης παρουσιάζει σημαντική
ανομοιομορφία, σε σχέση με τα γεωμορφολογικά του χαρακτηριστικά. Δυο Δημοτικές Ενότητες του είναι αμιγώς πεδινές, μια
πεδινή και ορεινή, μία πεδινή και ημιορεινή και μία περιλαμβάνει ορεινή, πεδινή και ημιορεινή ζώνη. Αυτή η ανομοιομορφία
αποτελεί ένα σημαντικό πρόσχωμα στην ισόρροπη ανάπτυξη της περιοχής, αφού τόσο οι οποιεσδήποτε αναπτυξιακές
παρεμβάσεις (έργα υποδομής, προμήθειες και δράσεις πληροφορικής, υπηρεσίες προς τον τοπικό πληθυσμό κ.α) έχουν
διαφορετικές απαιτήσεις υλοποίησης σε κάθε γεωμορφολογική ζώνη, όσο και οι αναπτυξιακές προτεραιότητας στην εκάστοτε
ζώνη είναι διαφορετικές.
Ένα ιδιαίτερα σημαντικό και υψηλής προτεραιότητας ζήτημα για τους περιφερειακούς ΟΤΑ της Ελλάδας είναι η δημογραφική
τους κατάσταση. Η συγκέντρωση πληθυσμού προς τα αστικά κέντρα που παρατηρείται σταθερά από την δεκαετία του 1950
και μετά, έχει οδηγήσει σε μείωση πληθυσμού στη πλειονότητα των δήμων της Περιφέρειας, με αποτέλεσμα αυτοί να μην
διαθέτουν ουσιαστικές αναπτυξιακές προοπτικές και να μην μπορούν να προσελκύσουν πόρους για την υλοποίηση
αναπτυξιακών παρεμβάσεων. Ο Δήμος Καρδίτσας δεν είναι εξ αυτών που αντιμετωπίζουν σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα. Σε
επίπεδο μέσου όρου, ο πληθυσμός παρουσίαζε θετική τάση σταθερά από την δεκαετία του 1950 και μετά, ενώ τώρα υπάρχει
μείωση σε όλες τις δημοτικές ενότητες εκτός από εκείνη του Δήμου Καρδίτσας. Έτσι το πρόβλημα αφορά συνολικά τον Δήμο
Καρδίτσας.
(Συνάρτηση των στοιχείων της ΕΛ.ΣΤΑΤ)
Ένας άλλος παράγοντας-κλειδί για την ανάπτυξη είναι η ανεργία, πόσο μάλλον την περίοδο μετά το 2009, όπου λόγω της
οικονομικής κρίσης, η ανεργία έχει καταστεί το βασικότερο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας. Και εδώ τα στοιχεία για τον
Δήμο Καρδίτσας δεν είναι ενθαρρυντικά, καθώς το ποσοστό ανεργίας βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα και υπερβαίνει κατά
πολύ τον μέσο όρο της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Σε κάθε περίπτωση, το πρόβλημα τις ανεργίας υφίσταται συνολικά στον
«Καλλικρατικό» Δήμο Καρδίτσας, με δομικούς του παράγοντες, τα διαρθρωτικά προβλήματα που μαστίζουν των πρωτογενή
τομέα παραγωγής σε επίπεδο χώρας (και με δεδομένο ότι αυτός αποτελεί την βάση της τοπικής οικονομίας) και την αδυναμία
των άλλων δύο τομέων παραγωγής να απορροφήσουν τους άνεργους του τομέα αυτού. Ιδίως ο δευτερογενής τομέας
παραγωγής (μεταποίηση) σε όλες τις Δ.Ε. παρουσιάζει ιδιαίτερα αρνητική εικόνα, με πολύ χαμηλό ποσοστό απασχολούμενων
σε αυτό και ελάχιστες επιχειρήσεις με δυναμική και πραγματικές προοπτικές ανάπτυξης.
Τέλος, αναφορικά με την τοπική οικονομία και τις οικονομικές δραστηριότητες που ασκούνται στις Δ.Ε., σε γενικές γραμμές ο
πρωτογενής τομέας αποτελεί την βάση της τοπικής οικονομίας, καθώς συγκεντρώνει υψηλότατο ποσοστό απασχόλησης. Τα
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γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά των περισσότερων Δ.Ε. (πεδινές περιοχές, περιοχές υψηλής γεωργικής παραγωγικότητας,
πλούσιο υδρογραφικό δίκτυο, παραδοσιακή ενασχόληση τοπικών πληθυσμών) υποδεικνύουν ότι αναπόφευκτα στο
μεγαλύτερο μέρος του Δήμου Καρδίτσας. αυτή η τάση δεν αναμένεται να αλλάξει τα επόμενα χρόνια.
Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός του Δήμου Καρδίτσας θα πρέπει να περιέχει ιδιαίτερη μέριμνα για την περιοχές των Δ.Ε. Ιτάμου
Καλλιφωνίου και Μητρόπολής αφού λόγων των γεωμορφολογικών τους χαρακτηριστικών αλλά και της Λίμνης Ν. Πλαστήρα
αποτελούν σημαντικούς πόλους τουριστικής ανάπτυξης. Σε ότι αφορά τη Δ.Ε. Καρδίτσας, αν και αμιγώς πεδινή περιοχή φέρει
ορισμένα διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σύγκριση με τις υπόλοιπες, τα οποία οφείλονται στην πόλη των Καρδίτσας. Η
Καρδίτσα είναι η μοναδική περιοχή του Δήμου με αστικά χαρακτηριστικά, καθώς ο πληθυσμός είναι πολλαπλάσιος σε σχέση
με τους υπόλοιπους οικισμούς του δήμου, ενώ η περιοχή αποτελεί διοικητικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής. Η Δ.Ε.
Καρδίτσας θα πρέπει επίσης να διαθέτει ιδιαίτερη αντιμετώπιση, σε ότι αφορά τον προγραμματισμό αναπτυξιακών
παρεμβάσεων.
Εν κατακλείδι, συμπεραίνουμε ότι ο Δήμος Καρδίτσας παρουσιάζει σημαντικό βαθμό ανομοιογένειας, εξαιτίας της
ανομοιομορφίας των γεωμορφολογικών ζωνών. Η ανομοιομορφία αυτή δυσχεραίνει σε μεγάλο βαθμό τον σχεδιασμό και
προγραμματισμό των αναπτυξιακών παρεμβάσεων, καθώς απαιτείται συνδυαστική λογική ώστε να οι όποιες σχεδιαζόμενες
παρεμβάσεις να επιφέρουν ισόρροπη ανάπτυξη. Φυσικά, υφίστανται ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά, τα οποία αφορούν
όλες τις Δ.Ε. ο υπανάπτυκτος δευτερογενής τομέας παραγωγής, το υψηλό ποσοστό ανεργίας και το αρνητικό δημογραφικό
περιβάλλον. Το δεδομένο αυτό επιβάλλει να συμπεριλαμβάνονται σε όλες τις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις, ένα ελάχιστο
επίπεδο αντιμετώπισης των παραπάνω τριών ανασταλτικών για την ανάπτυξη, παραγόντων.
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1.1.2. Η περιοχή του Δήμου και οι κάθετες υπηρεσίες στο θεματικό τομέα «Περιβάλλον και
ποιότητα ζωής».
Στο παρών κεφάλαιο του στρατηγικού σχεδίου, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης της περιοχής
του Δήμου Καρδίτσας (τόσο το εξωτερικό περιβάλλον, όσο και σε επίπεδο δημοτικών υπηρεσιών) σε ότι αφορά
το φυσικό περιβάλλον, τις βασικές υποδομές ποιότητα ζωής και τα δίκτυα. Τα στοιχεία που αξιοποιήθηκαν για
την ανάλυση αυτή, προέρχονται από τα επίσημα στατιστικά δεδομένα της ΕΛ.ΣΤΑΤ, από μελέτες που έχουν
εκπονηθεί για την περιοχή, την απογραφή της Δημοτικής Περιουσίας που διεξήγαγε ο Δήμος Καρδίτσας, αλλά
και από επίσημα στοιχεία σχετικών φορέων, ανά αντικείμενο (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, Εμπορικό
Επιμελητήριο Καρδίτσας, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καρδίτσας, ΠΑΔΥΘ Α.Ε.).

ΕΝΥΠΟ ΕΠ_02: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ
Φυσικοί Πόροι

Δάση

Μονάδες Μέτρησης
Ονομασία

Έκταση (στρ.)

1. Διακατεχόμενο Δάσος ΤΚ.
Απιδιάς

47.370,2

2.Δημοτικό Δάσος Τ.Κ Απιδιάς

2.433,6

3 .Δημοτικό Δάσος Τ.Κ
Δαφνοσπηλιάς Αρ. τεμ. 115
4. Δημοτικό Δάσος Τ.Κ
Δαφνοσπηλιάς Αρ. τεμ. 151Α
5..Δημοτικό Δάσος Τ.Κ
Δαφνοσπηλιάς Αρ. τεμ.170Β
6. Δημοτικό Δάσος
Καλλιθήρου
7. Δημοτικό Δάσος
Καταφυγίου

57,29
251,68
48,32
10,17
17,94

8. Δημοτικό Δάσος Αμαράντου

22,975

9. Δημοτικό Δάσος Ραχούλας

23,77

10. Δημοτικό Δάσος Καστανιάς

12,231

11. Καστανεώνα –θέση
Προσήλια Ραχούλας
12. Καστανεώνα –θέση
Πλατανάκια Παλιοζωγλόπι
Ραχούλας
13. Διακατεχόμενο Δάσος ΤΚ.
Αγ. Γεωργίου
14. Μερηάς(Δάσος)

2,00
2,00
114,5
2.200,00

Πηγή Άντλησης Στοιχείων
Απογραφή Δημοτικής
Περιουσίας
Απογραφή Δημοτικής
Περιουσίας
Απογραφή Δημοτικής
Περιουσίας
Απογραφή Δημοτικής
Περιουσίας
Απογραφή Δημοτικής
Περιουσίας
Απογραφή Δημοτικής
Περιουσίας
Απογραφή Δημοτικής
Περιουσίας
Απογραφή Δημοτικής
Περιουσίας
Απογραφή Δημοτικής
Περιουσίας
Απογραφή Δημοτικής
Περιουσίας
Απογραφή Δημοτικής
Περιουσίας
Απογραφή Δημοτικής
Περιουσίας
Απογραφή Δημοτικής
Περιουσίας
Απογραφή Δημοτικής

Ημερομηνία
Καταγραφής
15/07/2011
15/07/2011
15/07/2011
15/07/2011
15/07/2011
15/07/2011
15/07/2011
15/07/2011
15/07/2011
15/07/2011
15/07/2011
15/07/2011
15/07/2011
15/07/2011
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Βιότοποι

Πεδιάδες
Λίμνες
(περιλαμβάνονται
και λίμνες από
φράγματα)
Βοσκότοποι

Κατοικημένα
Νησιά
Ακατοίκητα
Νησιά

15. Διακατεχόμενο Δάσος Τ.Κ.
Πορτίτσας

24,00

16. Χίλια Δένδρα

100

17. Άλσος Φαναρίου

100

1 -Περιοχή Μπέσια-ΡευστάΚαροπλέσιο-Μαυρομμάτα
2. Περιοχή ΜάρτσαΚοκκινόβρυση
3. Περιοχή Λογγιές
Καταφυγίου

Ακτές

Ποτάμια

Ορυκτοί ΠόροιΜεταλλεία

Περιοχές Natura

8.450

1.Λίμνη Νικολάου Πλαστήρα

25000

2. Αναρρυθμιστική λίμνη
Μέγδοβα

131,5

15/07/2011
15/07/2011

Απογραφή ΕΣΥΕ

2001
15/07/2011
15/07/2011

4600

Απογραφή ΕΣΥΕ

2001

6500

Απογραφή ΕΣΥΕ

2001

1100

Απογραφή ΕΣΥΕ

2001

2700

Απογραφή ΕΣΥΕ

2001

3500

Απογραφή ΕΣΥΕ

2001

Πλήθος

Πηγή Άντλησης Στοιχείων

Ημερομηνία
Καταγραφής

Πηγή Άντλησης Στοιχείων

Ημερομηνία
Καταγραφής

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ονομασία

Ορεινοί Όγκοι

6.900

286800

15/07/2011

ΦΕΚ 318/1306-1981
ΦΕΚ
708β/1980
ΦΕΚ 183/1304-1983

17.300

1.Γενικό Σύνολο

1. Δημοτικής ενότητας Ιτάμου
2. Δημοτικής ενότητας
Καλλιφωνίου
3. Δημοτικής ενότητας Κάμπου
4. Δημοτικής ενότητας
Καρδίτσας
5. Δημοτικής ενότητας
Μητρόπολης
Ονομασία

Περιουσίας
Απογραφή Δημοτικής
Περιουσίας
Απογραφή Δημοτικής
Περιουσίας
Απογραφή Δημοτικής
Περιουσίας

Ποσοστό Κάλυψης %

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΕΔΙΟ
Ονομασία
χλμ
Πηγή Άντλησης Στοιχείων
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΕΔΙΟ
1. Καράμπαλης
28
2. Καλέντζης
18,25
3. Γαβράς
11,06
4. Μέγδοβας
9
5. Άσπρος
2,7
6. Σαρανταπορίτης
Ορυκτοί Πόροι (ονομασία)
Μεταλλεία (ονομασία)
1.Λατομείο στη
Θέση Λειβάδια
Ρούσου
Ονομασία
κωδικός
1.

“Περιοχή λίμνης Ταυρωπού Δημοτική Ενότητα
Ιτάμου

GR1410001 τύπου SCI
GR2430002 τύπου SPA

Ημερομηνία
Καταγραφής

Έκταση
(στρ.)
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Προβλήματα
Ρύπανσης
1. Ρύπανση των
εδαφών και
των υπόγειων
υδάτων

Δημοτική
Ενότητα
Πλειοψηφία Δ.Ε.
με πιο έντονο το
φαινόμενο στις
πεδινές.

2. Ανεξέλεγκτη
διάθεση
απορριμμάτων

Πλειοψηφία Δ.Ε.

3. Ανεξέλεγκτη
διάθεση
λυμάτων

Πλειοψηφία Δ.Ε.
εκτός από την
Δ.Κ. Καρδίτσας

Περιγραφή
Χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων καθώς και από τα
εκπλύματα των γεωργικών φαρμάκων.
Μεγάλος όγκος διάσπαρτων απορριμμάτων που παράγονται από τη γεωργική
δραστηριότητα (σακούλες, δοχεία φυτοφαρμάκων κ.α.).
Παράνομες απορρίψεις απορριμμάτων, από βιοτεχνικές και κτηνοτροφικές
μονάδες.
Ανεξέλεγκτη διάθεση λυμάτων (χρήση απορροφητικών βόθρων, άντληση των
λυμάτων από τους βόθρους και παροχέτευση τους σε παρακείμενα ποτάμια,
ρέματα ή χαντάκια, διάθεση βιομηχανικών αποβλήτων σε παρακείμενα ρέματα,
παράνομες συνδέσεις αστικών λυμάτων με το δίκτυο όμβριων ).

Υποδομές
εξυπηρέτησης
δικτύων

Μονάδες Μέτρησης
Υδρόμετρα

Δίκτυο (χλμ)

Μέση ετήσια
κατανάλωση (μ3)

Γεωτρήσεις Ύδρευσης

Ύδρευση
22765

Αφαλατώσεις
(πλήθος)
Φράγματα Λιμνοδεξαμενές
Υδατοφόρα
Οχήματα
(πλήθος)
Αποχέτευση
ΒΙΟΚΑ
Οχήματα
Μεταφοράς
Λυμμάτων
(πλήθος)
Άρδευση

170

125

Πλήθος

9

Ημερομηνία Καταγραφής
ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ονομασία
Ημερομηνία Καταγραφής
Αναρρυθμιστική λίμνη Μέγδοβα
Φράγμα Λίμνης Σμοκόβου
Πλήθος
Ημερομηνία Καταγραφής
15/07/2011
4
Δίκτυο (χλμ)

Ημερομηνία Καταγραφής

Πλήθος

Ημερομηνία Καταγραφής
23/03/2015

1
0
Γεωτρήσεις
Άρδευσης
34 Δημοτικές
15 Κρατικές

Ημερομηνία Καταγραφής
23/03/2015

ΑντλιοστάσιαΘυροφράγματα
11 για τη
διευθέτηση της
παροχής
61 παρόχθια
4 θυροφράγματα

23/03/2015

Ημερομηνία
Καταγραφής
19/10/2011
Στοιχεία
ΔΕΥΑΚ (δεν
μας έχουν
χορηγηθεί
πρόσφατα
στοιχεία)
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και 1 αναβαθμός
Ενέργεια

ΑΠΕ
Διαχείριση
Όμβριων

kwh

Ημερομηνία Καταγραφής

Εγκατεστημένα
kwh
237,5MW

Ημερομηνία Καταγραφής

Δίκτυο (χλμ)

Ημερομηνία Καταγραφής

22/05/2015

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ρ.Α.Ε.

Προγράμματα/Δράσεις/Ενέργειες Εξοικονόμησης Ενέργειας (τίτλος)
α/α
Τίτλος
1.
Έχουν συνδεθεί με το δίκτυο φυσικού αερίου 6 σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
και 4 σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
2.
Υπάρχει μελέτη που αφορά τη σύνδεση 20 σχολικών κτιρίων με το δίκτυο φυσικού αερίου σε
συνεργασία με την ΕΠΑ Θεσσαλίας

Καθαριότητα
Τόνοι/ετησίω
ς

Όγκος
Απορριμμάτων

17.671,61
πλήθος

Απορριμματοφόρα
(συμβατικά)

16

Διαχείριση
Απορριμμάτων
(ΧΥΤΑ)

πλήθος
1
πλήθος

Υπόγειοι κάδοι

12
πλήθος
Κάδοι (συμβατικοί)

1764

πλήθος

Οχήματα - Σκούπες

3
Κυβικά μέτρα

Όγκος Ογκωδών
Αντικείμενων
Πολιτική
Προστασία
Υποδομές Εξοπλισμός
Δράσεις Ενέργειες -

Πλήθος

1

Ημερομηνία
καταγραφής
2015 (στοιχεία
ΠΑΔΥΘ)
Ημερομηνία
καταγραφής
23/03/2015
Ημερομηνία
καταγραφής
23/03/2015
Ημερομηνία
καταγραφής
23/03/2015
Ημερομηνία
καταγραφής
2015 (στοιχεία
ΠΑΔΥΘ)

Ημερομηνία
καταγραφής

Απορριμματοφόρα
(ανακύκλωσης)

πλήθος

Οχήματα (πλύσιμο
κάδων)

πλήθος

3

2

1233

Ημερομηνία
καταγραφής
2010
(στοιχεία
ΠΑΔΥΘ)

πλήθος

Ημερομηνία
καταγραφής

πλήθος
Κάδοι
(ανακύκλωσης)

Ημερομηνία
καταγραφής
15/07/2011
Ημερομηνία
καταγραφής
15/07/2011

Ημερομηνία
καταγραφής
23/03/2015
Ημερομηνία
καταγραφής

Οχήματα Συλλογής
Ογκωδών
Αντικείμενων

Περιγραφή

Γενικό Σχεδίο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, στο πλαίσιο του Γενικού
Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης»
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Προγράμματα

1

Έχει συγκροτηθεί Συντονιστικό Τοπικό Όργανο πολιτικής προστασίας για το
Δήμο Καρδίτσας (με βάση την 557/2014 Απόφαση τουΔ.Σ.) σύμφωνα με το
άρθρο 13 παρ. 3β του Ν. 3013/2002. Το όργανο αποτελείται από 13 μέλη με
επικεφαλή τον Δήμαρχο Καρδίτσας.

Δημοτική Συγκοινωνία
Οχήματα
χλμ
Αριθμός
Συχνότητα
(πλήθος)
Γραμμών
Δρομολογίων
ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Υποδομές Μεταφορών
Υποδομές
Ονομασία Εμπορευματικών Σταθμών
Σιδηρόδρομοι

Εθνικές Οδοί

Περιφερειακές/Τοπικές
Οδοί

Ποδηλατοδρόμοι

Πεδίο προσγείωσης
ελαφρών αεροσκαφών

Αστικές Μεταφορές

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ονομασία
1.Καρδίτσας Αθηνών
2.Καρδίτσας Θεσσαλονίκης
3. Εθνική οδός 30 (Άρτα - Βουλγαρέλι - Τρίκαλα Καρδίτσα - Νέο Μοναστήρι - Φάρσαλα Μικροθήβες - Αγχίαλος – Βόλος)
1.Περιφεριακή Οδός Καρδίτσας-Τρικάλων
2.Περιφεριακή Οδός Καρδίτσας-Λάρισας
3.Περιφεριακή Οδός Καρδίτσας-Βόλου
4. Καρδίτσας Άρτας
5.Καρδίτσα-Μητρόπολη-λίμνη Ν. Πλαστήρα
6. Καρδίτσα -Καλλίθηρο-λίμνη Ν. Πλαστήρα
1. Οδός Καραϊσκάκη- Υψηλάντου- Αθλητικό Πάρκο
2. Οδός Καραϊσκάκη- Μπλατσούκα- Φαναριού
3.Περιαστικός Ποδηλατόδρομος
4. Οδός Καμινάδων-Κονδύλη- ΜπούσδραΣωτήρος-Κίτρους Επισκόπου-και περιμετρικά της
πλατείας του πρώην 8ου Δημοτικού Σχολείου
5. Οδός Τρικάλων-Αγίου Σεραφείμ-18ης Αυγούστου
6. Οδός Καρδιτσομαγούλας
7. Τέρμα Φαναριού -Παλαιοκλήσι
Ονομασία
Πεδίο προσγείωσης Μυρίνης
Πλήθος Γραμμών
Συχνότητα Δρομολογίων
5 Γραμμές Αστικού
Κτέλ
31 δρομολόγια/ημέρα
22 Γραμμές
Υπεραστικού Κτέλ
225 δρομολόγια/ημέρα

Ονομασία Επιβατικών Σταθμών
1.Σιδηροδρομικός Σταθμός
Καρδίτσας
Χλμ Δικτύου
33
34,3
50,7
18,7
34,3
46
31,9
55
60
2,25
0,370
3,5
1,875
1.700
1.030
2
150 στρέμματα
Χλμ Δικτύου
15
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Πολεοδομική Πληροφορία
Α. Ανάλυση εντός σχεδίου εκτάσεων
*Τα παρακάτω δεδομένα προέρχονται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Καρδίτσας, το οποίο αφορά αποκλειστικά
το παλαιό Δήμο Καρδίτσας, οπότε και τα στοιχεία δεν αφορούν τον ΟΤΑ που προέκυψε μετά το Σχέδιο
Καλλικράτης.
στρ.
% κάλυψης
Ημερομηνία Καταγραφής
Σύνολο εντός ΓΠΣ εκτάσεων Καρδίτσας
9095
23/03/2015
Σύνολο εντός σχεδίου εκτάσεων Καρδίτσας
7195
Οικοδομήσιμοι χώροι Καρδίτσας
4607
Κοινόχρηστοι χώροι Καρδίτσας
2260
Δρόμοι
1164
Πεζόδρομοι (χαρακτηρισμένοι)
575
Κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου-πλατείες
521
Κοινωφελείς χώροι Καρδίτσας
328
Σύνολο εντός ΓΠΣ εκτάσεων Καρδίτσομαγούλας
Σύνολο εντός σχεδίου εκτάσεων
Καρδίτσομαγούλας

1750
1450

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ
Δημοτική Ενότητα
Μητρόπολης

Περιγραφή
Oικισμός Άγ. Γεωργίου χαρακτηρισμένος ως «ιστορικός – διατηρητέος» οικισμός (ΦΕΚ
45Β/3-2-1983)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1.Αντικείμενο της υπηρεσίας αποτελούν τα ακόλουθα θέματα: Περιβάλλον, ύδρευσηαποχέτευση Δημοτικών Ενοτήτων πλην της Καρδίτσας, Δίκτυα-υποδομές
Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών (Δ/νση
2.Ειδικότερα η υπηρεσία ασχολείται με :τη Νομοθεσία Δημοσίων έργων – την Επίβλεψη
Έργων και Μελετών)
έργων, τη Νομοθεσία – Προδιαγραφές – Διαδικασίες Μελετών κλπ
1.Η Διεύθυνση Πολεοδομίας είναι αρμόδια για την εφαρμογή του πολεοδομικού
σχεδιασμού, την έκδοση και έλεγχο εφαρμογής των οικοδομικών αδειών, τον έλεγχο των
Διεύθυνση
αυθαιρέτων, κατασκευών και για την προστασία και αναβάθμιση του τοπικού φυσικού
Πολεοδομίας
αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.
1.Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του
Γραφείου Σχεδιασμού και Εποπτείας Πρασίνου και συγκροτεί τα συνεργεία για την εκτέλεση
των εργασιών συντήρησης πρασίνου και κηποτεχνίας.
2. Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο του συντήρησης πρασίνου
και κηποτεχνίας.
3. Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των τεχνικών
Δ/νση Καθαριότητας και μέσων που χρησιμοποιούν τα συνεργεία του Τμήματος
Ανακύκλωσης/ Τμήμα
4. Καταγράφει και συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραμμάτων
Συντήρησης Χώρων
πρασίνου του Τμήματος και ενημερώνει σχετικά το Γραφείο Σχεδιασμού και Εποπτείας
Πρασίνου
Πρασίνου.
Δ/νση Καθαριότητας και 1. Μελετά την οργάνωση και λειτουργία του συστήματος συλλογής και μεταφοράς και
Ανακύκλωσης/ Τμήμα
μεριμνά για την έκδοση της προβλεπόμενης άδειας συλλογής και μεταφοράς.
Καθαριότητας
2. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται για τη βελτίωση των συστημάτων και μέσων που είναι
κατάλληλα για τη διασφάλιση της αποκομιδής και μεταφοράς των απορριμμάτων και των
ανακυκλώσιμων υλικών καθώς και της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
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3. Συγκροτεί τα συνεργεία για την αποκομιδή των αστικών απορριμμάτων και των
ανακυκλούμενων υλικών και την μεταφορά τους στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας
τους.
4. Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των οχημάτων
και τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούν τα συνεργεία καθαριότητας του Τμήματος.
5. Διαχειρίζεται το στόλο των οχημάτων του Δήμου (απορριμματοφόρα, διάφορα
αυτοκινούμενα μηχανήματα, φορτηγά και επιβατηγά οχήματα) μεριμνώντας για τη
στελέχωσή τους, την ασφάλισή τους και τον εφοδιασμό με όλα τα σχετικά με την κίνηση
έγγραφα. Μεριμνά για την αποκατάσταση κάθε είδους βλαβών και την επισκευή των
οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου.
ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΉ ΚΑΙ ΕΠΗΡΕΆΖΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Έχει ως αποστολή τη μελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση των πάσης
φύσεως τεχνικών έργων που εκτελούνται στην περιοχή ευθύνης της περιφερειακής
ενότητας.
Στο Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος υπάγονται ιδίως οι αρμοδιότητες που ανάγονται στην
Διεύθυνση Τεχνικών
εκτέλεση και μελέτη εγγειοβελτιωτικών έργων, έργων περιβάλλοντος και υδραυλικών
Έργων ΠΕ Καρδίτσας
έργων, στην κατασκευή και συντήρηση κτιριακών και λοιπών αρχιτεκτονικών έργων που
κατ’ αρμοδιότητα ανήκουν στην Περιφέρεια και ασκούνται στο επίπεδο της περιφερειακής
ενότητας, καθώς και στην άσκηση εποπτείας επί των Γενικών Οργανισμών Εγγείων
Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Διεύθυνση
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ανάγονται ιδίως
Περιβάλλοντος και
στον έλεγχο τήρησης των περιβαλλοντικών όρων για δραστηριότητες και έργα σύμφωνα με
Χωρικού
την ισχύουσα νομοθεσία, τη λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, την
ΣχεδιασμούΠεριφέρεια κατάρτιση και έγκριση του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης των στερεών αποβλήτων
ς Θεσσαλίας
στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού σχεδιασμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
o Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (τομέας
Αγροτικής Ανάπτυξης): Διαθέτει σημαντικούς πόρους για την ανασυγκρότηση της υπαίθρου, μέσω του Ε.Π. «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας»
o Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (τομέας ΠεΦορείς Κεντρικής
ριβάλλοντος): Προωθεί δράσεις προστασίας και ανάδειξης του περιβάλλοντος, ως ανακυβέρνηση
πόσπαστου τμήματος οποιασδήποτε αειφόρου αναπτυξιακής προσπάθειας και αποτελεί
το όργανο διαχείρισης και σχεδιασμού δράσεων ενέργειας, διαχείρισης απορριμμάτων
και πολεοδομικών αναπλάσεων.
o Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων: Είναι αρμόδιο για την υλοποίηση
βασικών έργων υποδομής, που θα επηρεάσουν άμεσα την περιοχή (π.χ. Ε65)
o Παρέχει αδειοδότηση για την οποιαδήποτε απόπειρα παρέμβασης στον τομέα της ενέρΡυθμιστική Αρχή
γειας, όπως υδροηλεκτρικές, φωτοβολταϊκές ή αιολικές μονάδες παραγωγής ενέργειας,
Ενέργειας
οι οποίες αυξάνονται διαρκώς στην περιοχή.
Διαχειριστικές Αρχές
Διαχειρίζονται το βασικό εργαλείο χρηματοδότησης αναπτυξιακών παρεμβάσεων.
των Ε.Π. του ΕΣΠΑ
o Η ΔΕΗ Α.Ε. κατασκεύασε και θα θέσει σε λειτουργία την υδροηλεκτρική μονάδα της Λίμνης Σμοκόβου, ενώ πιθανόν να προχωρήσει και σε άλλες επενδύσεις στον τομέα της
ΔΕΚΟ
ενέργειας(ιδίως στον κλάδο των φωτοβολταϊκών)
o Η ΟΣΕ Α.Ε. αναμένεται να προχωρήσει σε έργα αναβάθμισης του σιδηροδρομικού δικτύου της περιοχής (όπως ηλεκτροκίνηση) και του επιβατικού σταθμού των Καρδίτσας.
o Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Καρδίτσας
o “Λέσχη εκτός Δρόμου Αυτοκινήτων 4Χ4 Νομού Καρδίτσας
o Εθελοντική Ομάδα “ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α. ‘’Καρδίτσας
Άλλοι τοπικοί φορείς
o ΔΡΑΣΗ Εθελοντών ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - Δ.Ε.ΚΑ " με τη συμπαράσταση της "Ένωσης Εργαζόμενων
Καταναλωτών Ελλάδος" που εδρεύει στο Εργατικό Κέντρο Καρδίτσας
o ΟΙΚΟΣΦΑΙΡΑ-Κίνηση για το περιβάλλον, τον άνθρωπο και την ποιότητα ζωής
ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
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1.

Συμμετοχή του Δήμου Καρδίτσας στην «Περιβαλλοντική Αναπτυξιακή Δυτικής Θεσσαλίας Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε με ποσοστό 5,13%. Η συμμετοχή του Δήμου στην Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε. έχει ως σκοπό
την εφαρμογή προγράμματος ανακύκλωσης απορριμμάτων σε όλα τα τοπικά διαμερίσματα
του Δήμου. Επίσης, στους απώτερους στόχους της εν λόγω συνεργασίας είναι η διαχείριση
των απορριμμάτων του Δήμου Καρδίτσας, μέσω της μεταφοράς τους αρχικά σε σταθμούς
μεταφόρτωσης και στη συνέχεια στον ΧΥΤΑ Ν. Τρικάλων. Οι Σταθμοί Μεταφόρτωσης
Απορριμμάτων έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν.
Συμμετοχή του Δήμου Καρδίτσας στο «Σύνδεσμο Ύδρευσης Καρδίτσας, Σοφάδων και πέριξ
Κοινοτήτων» μαζί με τους Δήμους Σοφάδων, Μουζακίου, Παλαμά του Νομού Καρδίτσας
και το Δήμο Πελλιναίων του Νομού Τρικάλων. Στόχος του Συνδέσμου είναι η παροχή
καθαρού πόσιμου νερού στα μέλη του. Συνολικά ο Σύνδεσμος Ύδρευσης, υδροδοτεί
συνολικά 37 οικισμούς των Δήμων που συμμετέχουν σε αυτόν, περίπου 80.000 κατοίκους
(στοιχεία 2000). Η ύδρευση γίνεται από το νερό που προέρχεται από τον υδροηλεκτρικό
σταθμό Ταυρωπού. Το νερό μετά από την χρήση του για την παραγωγή ενέργειας στον
υδροηλεκτρικό σταθμό συγκεντρώνεται σε μία αναρρυθμιστική δεξαμενή χωρητικότητας
600.000 m3 και από αυτή διανέμεται μέσω κεντρικών αγωγών στα δίκτυα ύδρευσης των
οικισμών. Το νερό που συγκεντρώνεται στην αναρρυθμιστική δεξαμενή χρησιμοποιείται και
για την άρδευση της πεδιάδας της Καρδίτσας.
Συμμετοχή του Δήμου Καρδίτσας στο Ενεργειακό Κέντρο Δυτικής Θεσσαλίας. Στόχοι του
Κέντρου να αυξηθεί η χρήση της τοπικά παραχθείσας ενέργειας από ανανεώσιμές πηγές
βιομάζα, ηλιακή, αιολική κ.α. καθώς επίσης και η απασχόληση στην ενεργειακή παραγωγή,
να συμβάλλει στη μείωση της άσκοπης σπατάλης ενεργειακών πόρων και κατά συνέπεια να
συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, στην μείωση των εκπομπών CO2, την
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής.

2.

3.

Θεματικός τομέας «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής»
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ
Τομέας 1:
«Περιβάλλον»

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Προβλήματα/ανάγκες
 Περιβαλλοντική επιβάρυνση από τον κυκλοφοριακό φόρτο, τόσο στο Πολεοδομικό Συγκρότημα της Καρδίτσας, όσο στους κύριους
οδικούς άξονες (Ε.Ο. Καρδίτσα-Λαμία).
 Περιβαλλοντική υποβάθμιση από τη ρύπανση των υδάτων, την παράνομη απόρριψη
απορριμμάτων και μη επεξεργασμένων λυμάτων από βιοτεχνικές και κτηνοτροφικές
μονάδες και τη χρήση γεωργικών φαρμάκων.
 Περιορισμένη περιβαλλοντική συνείδηση
των κατοίκων και των αγροτών.
 Έλλειψη περιβαλλοντικού και βιοκλιματικού
σχεδιασμού, στα περισσότερα δημοτικά κτίρια και γενικότερα στις υποδομές του δήμου.
 Υποβάθμιση και πτώση της στάθμης του
υδροφόρου ορίζοντα, λόγω της αλόγιστης
χρήσης υδάτων για αρδευτικούς σκοπούς.
 Ανομοιογενές ανάγλυφο (ο Δήμος Καρδίτσας περιλαμβάνει πεδινή, ορεινή και ημιορεινή ζώνη), το οποίο δυσκολεύει τη περιβαλλοντική διαχείριση.
 Δεν υφίστανται δίκτυα αποχέτευσης ακα-













ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Δυνατότητες
Ύπαρξη σημαντικών φυσικών πόρων,
εντός των γεωγραφικών ορίων του δήμου
(δάση, υδρογραφικό δίκτυο, άλση, Λίμνη
Πλαστήρα).
Ύπαρξη παραποτάμιων χώρων, σημαντικής οικολογικής και αισθητικής αξίας.
Εκπόνηση ολοκληρωμένου πλάνου αξιοποίησης ΑΠΕ και λειτουργία φωτοβολταϊκών στην υφιστάμενη κατάσταση.
Πλούσια χλωρίδα και πανίδα, κυρίως στις
ορεινές εκτάσεις.
Ευρεία χρήση ποδηλάτου στην πόλη της
Καρδίτσας.
Σχεδιασμός, αναζήτηση χρηματοδότησης
και κατασκευή αποχετευτικών δικτύων
και μονάδων ΒΙΟ.ΚΑ. σε όλες τις Δ.Ε.
Διαρκής ενημέρωση για την ανακύκλωση
Παροχή περισσότερων δωρεάν κάδων κομποστοποίησης στους δημότες.
Αναζήτηση ευκαιριών χρηματοδότησης
για αγορά εξοπλισμού καθαριότητας.
Αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων συλλογής απορριμμάτων (ρομποτικοί ή
υπόγειοι κάδοι)
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θάρτων, στο σύνολο των περιοχών εκτός της  Επίτευξη συνεργασίας με όμορους ΟΤΑ
πόλης της Καρδίτσας.
για την διαχείριση των απορριμμάτων.
 Δεν υφίστανται δίκτυα όμβριων, στο μεγα Αξιοποίηση για την παραγωγή κομπόστ
λύτερο τμήμα των οικισμών, εκτός της
και ενέργειας του γκαζόν και των κλαδεπόλης της Καρδίτσας.
μάτων με τον κατάλληλο σχεδιασμό, την
 Περιβαλλοντικά προβλήματα που δημιουραπόκτηση κλαδοτεμαχιστή και το αντίγούν η παράνομη υλοτομία, η παράνομη
στοιχο προσωπικό σε δημοτική έκταση.
θύρα και η υπερβόσκηση στις ορεινές κυρίως Τ.Κ.
 Έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδίου αντιπυρικής προστασίας και δασοπροστασίας.
 Έλλειψη διαδικασιών συστηματικής μέτρησης της ποιότητας υδάτων και ατμόσφαιρας.
 Περιβαλλοντική επιβάρυνση που προκαλεί
η τουριστική ανάπτυξη, κυρίως στα ορεινά
τμήματα του δήμου.
Περιορισμοί
Ευκαιρίες
 Περικοπές των κρατικών πόρων που κατευ Περαιτέρω αξιοποίηση ΑΠΕ.
θύνονται στους ΟΤΑ α’ βαθμού για δράσεις
 Αξιοποίηση των προγραμμάτων χρηπροστασίας του περιβάλλοντος.
ματοδότησης δράσεων προστασίας
 Κίνδυνοι εκδήλωσης πυρκαγιών στις δασιτου περιβάλλοντος (ΕΠΕΡΑΑ, Ε.Π.
κές εκτάσεις του δήμου.
«Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας»).
 Κίνδυνοι κατολισθήσεων στις ορεινές και
 Υλοποίηση δράσεων περιβαλλοντικής
ημιορεινές περιοχές.
εκπαίδευσης και συνείδησης.
 Χρονοβόρες διαδικασίες για την έγκριση πε-  Ενσωμάτωση περιβαλλοντικών καινοριβαλλοντικών σχεδίων και μελετών.
τομιών, στο σύνολο των υπαρχουσών
ή σχεδιαζόμενων υποδομών και λει Περιορισμοί που επιβάλλει το «Ειδικό
τουργιών του Δήμου Καρδίτσας.
Πρόγραμμα Εξυγίανσης ΟΤΑ» στην υλοποίηση νέων έργων και στις προσλήψεις προσω-  Κατάρτιση ολοκληρωμένου σχεδίου
πικού (σε περίπτωση που υπαχθεί ο Δήμος
για την προώθηση της χρήσης ποδηΚαρδίτσας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα).
λάτου.
 Συνεργασία με αρμόδιους φορείς
(ΚΑΠΕ, ΥΠΕΚΑ) , για τη διοργάνωση
δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας.
 Σχεδιασμός αστικής βιώσιμης κινητικότητας στην πόλη της Καρδίτσας
 Μείωση της χρήσης αυτοκινήτου από
τους πολίτες, λόγω του υψηλού
κόστους συντήρησης (τέλη κυκλοφορίας, ασφαλιστική κάλυψη, σέρβις)
και κυκλοφορίας (καύσιμα).

Τομέας 2
«Καθαριότητα/Διαχείρισ
η απορριμμάτων»







Προβλήματα/ανάγκες
Ανεπαρκής και με τεχνολογική υστέρηση, ο
εξοπλισμός ανακύκλωσης.
Ανεπαρκές επίπεδο καθαριότητας σε πολλούς κοινόχρηστους χώρους.
Δυσκολίες στην καθαριότητα, που δημιουργούνται από τη μεγάλη διασπορά των
χώρων πρασίνου, που υφίστανται στο
δήμο.
Μεγάλος όγκος διάσπαρτων απορριμ-






Δυνατότητες
Η συνεργασία με όμορους ΟΤΑ (μέσω
της ΠΑΔΥΘ), σε ότι αφορά τη διαχείριση απορριμμάτων.
Λειτουργία του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ).
Σημαντική αύξηση της χρήσης των
κάδων ανακύκλωσης, από τους δημότες.
Αποκαταστάσεις όλων των ΧΑΔΑ.
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μάτων που παράγονται από τη γεωργική

δραστηριότητα (σακούλες, δοχεία φυτο
φαρμάκων κ.α).
 Παράνομες απορρίψεις απορριμμάτων,
από βιοτεχνικές και κτηνοτροφικές μονάδες.
 Ύπαρξη σημαντικού όγκου απορριμμάτων,
που απαιτούν ειδική διαχείριση (π.χ. νοσοκομειακά, στρατοπέδων).
 Ελλείψεις, σε προσωπικό και μηχανολογικό
εξοπλισμό στις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου.
 Έλλειψη μονάδων επεξεργασίας λυμάτων
σε όλες τις Δ.Ε., πλην αυτής της Καρδίτσας.
 Έλλειψη προσωπικού, οικονομικών πόρων
και τεχνικών μέσων για να αντιμετωπιστεί η
ύπαρξη του σημαντικού όγκου των απορριμμάτων, η διασπορά των Δημοτικών Ενοτήτων και οι μεγάλες αποστάσεις μεταξύ τους
και το ανεπαρκές επίπεδο καθαριότητας σε
πολλούς κοινόχρηστους χώρους.

Τομέας 3
«Βασικές ΥποδομέςΔίκτυα»

Ύπαρξη Κανονισμού Καθαριότητας.
Σχεδιασμός για κατασκευή μονάδας
ΒΙΟ.ΚΑ στην Τ.Κ. Σαραντάπορου (το
έργο βρίσκεται σε εξέλιξη)

Περιορισμοί

Ευκαιρίες

 Οι περιορισμένοι οικονομικοί πόροι για την
υλοποίηση των απαιτούμενων παρεμβάσεων, στο τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων.
 Η χρονική καθυστέρηση που παρατηρείται
στην ολοκλήρωση των διαδικασιών δημοπράτησης και εκτέλεσης των σχετικών έργων.
 Εξαιρετικά μεγάλος όγκος απορριμμάτων
στην πόλη της Καρδίτσας, λόγω της συγκέντρωσης πληθυσμού και δραστηριοτήτων σε αυτήν.
 Περιορισμοί που επιβάλλει το «Ειδικό
Πρόγραμμα Εξυγίανσης ΟΤΑ» στην υλοποίηση νέων έργων και στις προσλήψεις προσωπικού.

 Αναζήτηση ευκαιριών χρηματοδότησης
για αγορά εξοπλισμού καθαριότητας.
 Η χρηματοδότηση σημαντικών δράσεων
(ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή,
σύστημα συγκέντρωσης και αξιοποίησης
των οργανικών απορριμμάτων για την
παραγωγή κομπόστ και ενέργειας, κατασκευή αποχετευτικών δικτύων και μονάδων ΒΙΟΚΑ κ.α) στο τομέα της καθαριότητας, από το ΕΣΠΑ.
 Εθελοντικές δράσεις φυτεύσεων και καθαρισμού χώρων.
 Μεγάλες ποσότητες γκαζόν ή κλαδεμάτων. Οι ποσότητες αυτές μπορούν με
τα κατάλληλα μέσα, να αξιοποιούνται
για παραγωγή κομπόστ και ενέργειας
αντίστοιχα.
 Υπογειοποίηση των κάδων απορριμμάτων στο κέντρο της πόλης της Καρδίτσας.
 Εγκατάσταση κάδων για απόθεση
σκευασμάτων γεωργικών φαρμάκων,
στις γεωργικές περιοχές.
 Αυστηρή αστυνόμευση και επιβολή προστίμων, για παράνομη απόρριψη απορριμμάτων.
Δυνατότητες
 Η ύπαρξη διαχειριστικά επαρκούς τεχνικής υπηρεσίας.
 Ικανοποιητικό δίκτυο τηλεπικοινωνιών.
 Η ύπαρξη του πεδίου προσγείωσης ελαφρών αεροσκαφών στη Τ.Κ. Μυρίνης.

Προβλήματα/ανάγκες
 Πεπαλαιωμένο δίκτυο και υποδομές (δεξαμενές, υδραγωγεία) ύδρευσης, στο μεγαλύτερο τμήμα του δήμου.
 Προβλήματα λειψυδρίας σε πολλές Τ.Κ., κυρίως κατά τη θερινή περίοδο.
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 Ανάγκες για επεκτάσεις του δικτύου ηλε Δρομολόγηση των κατασκευών παρακάμκτροφωτισμού, λόγω της οικιστικής ανάπτυψεων στις Τ.Κ. Αρτεσιανού και Ριζοβουνίξης, τόσο στην πόλη της Καρδίτσας, όσο και
ου.
σε ορισμένες Δ.Ε..
 Διέλευση οδικού άξονα από το εσωτερικό
των Τ.Κ. Αρτεσιανού και Ριζοβουνίου.
 Προβλήματα στο οδικό δίκτυο (κακό
οδόστρωμα, ανεπαρκής σήμανση, ανεπαρκής χάραξη) κυρίως στα ορεινά τμήματα του
δήμου.
 Ελλείψεις υποδομών αντιπλημμυρικής προστασίας (αντλιοστάσια, συλλεκτήρες)
 Ελλιπής ηλεκτροφωτισμός κοινοχρήστων
χώρων, σε πολλές Τ.Κ.
 Έλλειψη ολοκληρωμένου Σχεδίου Πολιτικής
Προστασίας και Σχεδίου αντιμετώπισης
έκτακτων αναγκών.
 Απουσία προδιαγραφών στις θέσεις τοποθέτησης καλωδίων υψηλής τάσης.
 Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου είναι πλέον
εξαιρετικά υποστελεχωμένη, εξαιτίας της
συνταξιοδότησης και της μετάταξης πολλών
υπαλλήλων με την ταυτόχρονη απαγόρευση
προσλήψεων.
Περιορισμοί
Ευκαιρίες
 Η αύξηση του κόστους των έργων υποδομής  Η ένταξη τεχνικών έργων και μελετών σε
(λόγω γενικής αύξησης των τιμών των
προγράμματα χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ.
πρώτων υλών), σε συνδυασμό με τη περικο-  Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρονικής
πή των πόρων του Προγράμματος Δημοσίων
διαχείρισης δημοτικού ηλεκτροφωτισμού.
Επενδύσεων.
 Υλοποίηση έργων υποδομής, μέσω ΣΔΙΤ.
 Η έλλειψη προγράμματος χρηματοδότησης
μελετών, τεχνικών έργων της αυτοδιοίκησης, μετά τη διακοπή του προγράμματος
«Θησέας».
 Το αυξημένο κόστος υλοποίησης τεχνικών
έργων, στις ορεινές περιοχές.
 Η ύπαρξη ιστορικού φυσικών καταστροφών,
σε αρκετές περιοχές του δήμου, λόγω πλημμυρών και κατολισθίσεων.

Τομέας 4
«Αστική ΑνάπτυξηΠολεοδομικός
Σχεδιασμός-Κυκλοφορία»

Προβλήματα/ανάγκες
 Ανάγκη διαφορετικής αντιμετώπισης των
πεδινών και ορεινών εκτάσεων στο σχεδιασμό και στις παρεμβάσεις, λόγω της ανομοιομορφίας του γεωγραφικού αναγλύφου.
 Έλλειψη ακριβούς καθορισμού ρυμοτομικών γραμμών, σε περιοχές του σχεδίου
πόλης.
 Καθυστέρηση της ολοκλήρωσης των τριών
μελετών νέων επεκτάσεων σχεδίου πόλης,
με αποτέλεσμα τη δέσμευση ιδιοκτησιών.

Δυνατότητες
 Συντήρηση και ανάπτυξη ελκυστικότητας
του κέντρου πόλης στην Καρδίτσα (πεζόδρομοι, κεντρική πλατεία, Δημοτική
Αγορά).
 Περαιτέρω επέκταση του δικτύου ποδηλατοδρόμων.
 Επικαιροποίηση μελέτης αστικής κινητικότητας και εφαρμογή κυκλοφοριακών
λύσεων με έργα χαμηλού κόστους
 Αξιοποίηση ισχύοντος ΣΧΟΟΑΠ στη Δ.Ε.
Ιτάμου για την ανάπτυξη της περιοχής.
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 Άναρχη δόμηση και διασπορά χρήσεων
γης, στην εκτός σχεδίου πόλης, περιοχή.
 Η έλλειψη ολοκλήρωσης του πολεοδομικού
σχεδιασμού στο σύνολο των ΔΕ.
 Ελλιπής πεζοδρόμηση σε πολλές Τ.Κ.
 Υποβαθμισμένοι κοινόχρηστοι χώροι (πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές) σε πολλές
Τ.Κ.
 Απώλεια δημόσιου χώρου υπέρ του ιδιωτικού (πχ καταπατήσεις πεζοδρομίων, ενοικίαση δημόσιων χώρων, περίπτερα, καταστήματα, τραπεζο-καθίσματα).
 Σημαντικά προβλήματα στάθμευσης (έλλειψη χώρων, παράνομη στάθμευση) στο
κέντρο της Καρδίτσας.
 Κυκλοφοριακά προβλήματα στο κέντρο της
πόλης της Καρδίτσας.

 Ολοκλήρωση πολεοδομικού σχεδιασμού
στη Δ.Ε. Καρδίτσας (Γενικό Πολεοδομικό
Σχέδιο) και άλλες Δ.Ε. (ΣΧΟΟΑΠ Κάμπου
και Μητρόπολης).
 Σύνταξη ΣΧΟΟΑΠ στη Δ.Ε. Καλλιφωνίου
 Ύπαρξη σημαντικού αριθμού χώρων στο
σύνολο του δήμου, οι οποίοι με τις κατάλληλες παρεμβάσεις (αναπλάσεις, παρεμβάσεις ήπιας μορφής) μπορούν να
αποτελέσουν αξιόλογους χώρους αναψυχής.
 Ευρεία χρήση του ποδηλάτου από τους
δημότες.
 Αξιοποίηση του Άλσους και των υπαρχόντων κτιρίων του πρώην στρατοπέδου
«Λουμάκη»
 Ανάπλαση κτιρίου παλαιάς Ηλεκτρικής
Καρδίτσας και περιβάλλοντος χώρου

Περιορισμοί
Στασιμότητα οικιστικής ανάπτυξης στην
πόλη της Καρδίτσας.
Συγκρούσεις χρήσεων γης.
Προβλήματα εξεύρεσης χρηματοδότησης
για παρεμβάσεις πολεοδομικού σχεδιασμού.
Περικοπές των πόρων του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων που κατευθύνονται
σε έργα αστικής ανάπλασης.

Ευκαιρίες
 Αξιοποίηση σύγχρονων καινοτόμων μεθόδων βιώσιμης αστικής κινητικότητας
(συνύπαρξης πεζών, ποδηλάτων κ.α.)
 Αξιοποίηση του ΕΣΠΑ και της «Αγροτικής
Ανάπτυξης της Ελλάδας», για χρηματοδότηση δράσεων πολεοδομικού σχεδιασμού και αστικών αναπλάσεων.
 Αξιοποίηση κτιρίων και περιβάλλοντα
χώρου πρώην Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Ζώων για πολιτιστικούς σκοπούς και
αγορά τοπικών και αγροτικών προϊόντων.
 Διερεύνηση αξιοποίησης παραποτάμιων
περιοχών για πεζούς, ποδήλατο και
άθληση.
 Αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου
στους χώρους των παλαιών ΧΑΔΑ (δενδροφυτεύσεις, αναπλάσεις)
 Διερεύνηση κατασκευής υπόγειου παρκινγκ στην πόλη της Καρδίτσας.
 Αλλαγή θέσης των στάσεων της αστικής
συγκοινωνίας, που εδρεύουν στο κέντρο
της πόλης, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.
 Αναβάθμιση πυλών εισόδου στην πόλη
της Καρδίτσας.






ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Ο συγκεκριμένος θεματικός τομέας παρουσιάζει αυξανόμενη σημασία για τους ΟΤΑ α’ βαθμού. Οι οργανισμοί Τ.Α. έχουν
αυξημένες αρμοδιότητες και κεντρικό ρόλο, σε ζητήματα όπως η διαχείριση απορριμμάτων, η περιβαλλοντική
προστασία, η ενέργεια και ο πολεοδομικός σχεδιασμός. Ταυτόχρονα, τα πεδία αυτά επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα
ζωής των δημοτών, οπότε οι όποιες δυσλειτουργίες ανακύπτουν, καθίστανται άμεσα αντιληπτές στον πολίτη και
υποβαθμίζουν το προφίλ της εκάστοτε Δημοτικής Αρχής. Φυσικά, οι δήμοι δεν διαθέτουν ούτε αποκλειστική
αρμοδιότητα, ούτε πρωτοβουλία κινήσεων στα παραπάνω ζητήματα, αλλά σε πολλές περιπτώσεις εξαρτώνται από τις
αποφάσεις και τις επιλογές των οργάνων της κεντρικής κυβέρνησης ή ανεξάρτητων αρχών. Σε πολλές περιπτώσεις δε, η
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έλλειψη κρατικών πόρων (λόγω της κρίσης χρέους που μαστίζει τη χώρα) «παραλύει» του ΟΤΑ, οι οποίοι εξαιτίας αυτής,
δεν είναι σε θέση να προγραμματίσουν και πολύ περισσότερο να υλοποιήσουν ουσιαστικές παρεμβάσεις.
Στον περιβαλλοντικό τομέα, τα μειονεκτήματα που παρουσιάζονται στην περιοχή του Δήμου Καρδίτσας, οφείλονται σε
δύο κύριους παράγοντες, την αγροτική δραστηριότητα και την αστική ανάπτυξη. Ο πρώτος εμφανίζεται κυρίως στις
πεδινές περιοχές του δήμου και προκαλεί περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως η υποβάθμιση του υδροφόρου ορίζοντα, η
ανεξέλεγκτη διάθεση ιδιαίτερα ρυπογόνων απορριμμάτων και οι παράνομες απορρίψεις λυμάτων από βιομηχανικές και
βιοτεχνικές μονάδες, ενώ ο δεύτερος παρουσιάζεται κυρίως στο πολεοδομικό συγκρότημα Καρδίτσας και έχει ως
αποτέλεσμα, τον αυξημένο όγκο απορριμμάτων. Χρόνια προβλήματα, όπως η έλλειψη βιοκλιματικού σχεδιασμού στα
κτίρια και η έλλειψη περιβαλλοντικής συνείδησης του τοπικού πληθυσμού, δυσχεραίνουν τις προσπάθειες αναβάθμισης
του περιβάλλοντος της περιοχής, ενώ ιδιαίτερης αναφοράς χρήζει η ανομοιογένεια του γεωγραφικού ανάγλυφου (ο
Δήμος Καρδίτσας περιλαμβάνει πεδινές, ορεινές και ημιορεινές ζώνες, όπως επίσης και αστική και μη αστική ανάπτυξη),
η οποία δυσκολεύει τον σχεδιασμό δράσεων και υποδομών περιβάλλοντος. Η υλοποίηση των περιβαλλοντικών
υποδομών (αποχετεύσεις, μονάδες βιολογικού καθαρισμού) στις Δ.Ε. του δήμου (πλην της Καρδίτσας) αποτελεί μία
απαραίτητη παρέμβαση στον εξεταζόμενο τομέα, καθώς η έλλειψη τους, στην υφιστάμενη κατάσταση αποτελεί
σημαντικό μειονέκτημα. Σε ότι αφορά τα θετικά δεδομένα που παρουσιάζονται στον εξεταζόμενο θεματικό τομέα,
ξεχωρίζουν, η ύπαρξη στην περιοχή σημαντικών φυσικών πόρων (δάση, άλση, πλούσιο υδρογραφικό δίκτυο).
Επιπρόσθετα, η χρήση του ποδηλάτου από μεγάλο μέρος των δημοτών, αποτελεί θετικό δεδομένο για το φυσικό
περιβάλλον της περιοχής, διότι μειώνει τον κυκλοφοριακό φόρτο και τις δυσάρεστες συνέπειες που αυτός επιφέρει
(ηχορύπανση, ατμοσφαιρική ρύπανση). Ενθαρρυντικό στοιχείο για το μέλλον είναι η επικαιροποίηση της κυκλοφοριακής
μελέτης που πρόκειται να εκπονηθεί από το Δήμο Καρδίτσας, στην κατεύθυνση της βιώσιμης κινητικότητας, με βάση την
οποία θα υλοποιηθούν έργα και δράσεις χαμηλού κόστους. Σε ότι έχει να κάνει με τους περιορισμούς, σημαντικότεροι
κρίνονται, οι δραστικές περικοπές πόρων που δεν επιτρέπουν στον Δήμο να υλοποιήσει τον προγραμματισμό του στο
συγκεκριμένο πεδίο, οι χρονικές καθυστερήσεις στην έγκριση μελετών και την υλοποίηση περιβαλλοντικών έργων και οι
κίνδυνοι περιβαλλοντικών καταστροφών εξαιτίας πυρκαγιών, κατολισθήσεων και σεισμών.
Εν γένει, ο Δήμος Καρδίτσας παρουσιάζει προβλήματα περιβαλλοντικής υποβάθμισης, τα οποία είναι ιδιαίτερα δύσκολο
να αντιμετωπίσει λόγω έλλειψης πόρων αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις, λόγω έλλειψης αρμοδιότητας. Σε κάθε
περίπτωση, η πλήρης αξιοποίηση ορισμένων σημαντικών πλεονεκτημάτων της περιοχής (παράδοση χρήσης ποδηλάτου
από τους δημότες), η ολοκλήρωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών, σε συνδυασμό με την υλοποίηση δράσεων
χαμηλού προϋπολογισμού (κυρίως περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ενημέρωσης, κυκλοφοριακών ρυθμίσεων),
αποτελούν τις κύριες αναπτυξιακές παρεμβάσεις του παρόντος πεδίου.
Η διαχείριση απορριμμάτων, αν και παραπλήσιο πεδίο με το περιβαλλοντικό, εξετάζεται ξεχωριστά, τόσο γιατί οι ΟΤΑ α’
βαθμού στον συγκεκριμένο τομέα διαθέτουν σημαντικές δυνατότητες παρέμβασης, όσο και γιατί οι αστικές περιοχές
(όπως η πόλη της Καρδίτσας) μαστίζονται από χρόνια προβλήματα και δυσλειτουργίες, στο συγκεκριμένο πεδίο. Στον
εξεταζόμενο δήμο, τα κυριότερα προβλήματα συνδέονται με τις ελλιπείς υποδομές καθαριότητας αλλά και ορισμένες
εξωγενείς δυσκολίες που εμφανίζονται στην περιοχή. Η έλλειψη υποδομών καθαριότητας είναι συνολικό πρόβλημα, που
αφορά όλες τις Δ.Ε., πλην της πόλης της Καρδίτσας, καθώς τα δίκτυα ακαθάρτων και οι μονάδες επεξεργασίας υγρών
λυμάτων εκλείπουν πλήρως, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Θετικό
βήμα πάντως στον τομέα αυτό είναι τα έργα μεταφοράς υγρών λυμάτων στον ΒΙΟ.ΚΑ Καρδίτσας από τις γειτονικές Τ.Κ.
(Αρτεσιανό, Καρδιτσομάγουλα). Πέραν αυτών, η μεγάλη διασπορά των χώρων πρασίνου και γενικότερα των
κοινόχρηστων χώρων όπως και η ύπαρξη δημοσίων υποδομών που έχουν ειδικές απαιτήσεις διαχείρισης απορριμμάτων
(νοσοκομείο, στρατόπεδο, Εθνικό Στάδιο), αποτελούν υφιστάμενα δεδομένα τα οποία δυσχεραίνουν την λειτουργία
καθαριότητας του δήμου. Στον αντίποδα, η αλματώδης αύξηση της χρήσης του συστήματος ανακύκλωσης από τους
δημότες, σε συνδυασμό με την λειτουργία του ΚΔΑΥ στα όρια του δήμου, προσμετρούνται στα θετικά δεδομένα της
υφιστάμενης κατάστασης, ενώ η συνεργασία με όμορους ΟΤΑ α’ βαθμού στην αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων
(μέσω της ΠΑΔΥΘ Α.Ε.) και η υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων στο κέντρο της πόλης της Καρδίτσας, καθώς και η
τοποθέτηση κάδων για συλλογή γυάλινων αντικειμένων, αποτελούν επιπρόσθετα πλεονεκτήματα. Σε σχέση με τις
μελλοντικές ευκαιρίες, επισημαίνονται - πέραν της ένταξης σχετικών έργων σε προγράμματα χρηματοδότησης- η
επέκταση της υπογειοποίησης των κάδων καθαριότητας σε περιοχές εκτός του κέντρου της Καρδίτσας, η τοποθέτηση
κάδων απόθεσης άδειων συσκευασιών φυτοφαρμάκων στις αγροτικές περιοχές, η έναρξη προγράμματος
κομποστοποίησης και η διοργάνωση εθελοντικών δράσεων καθαριότητας από τον δήμο, σε συνεργασία με αρμόδιους
φορείς και εθελοντικές οργανώσεις. Ως εξωγενείς ανασταλτικούς παράγοντες εντοπίζουμε την έλλειψη πόρων που
αντιμετωπίζει ο δήμος και την υπερσυγκέντρωση πληθυσμού στην πόλη της Καρδίτσας, που αυτόματα αυξάνει τον όγκο
των απορριμμάτων.
Σε γενικές γραμμές, στο πεδίο της διαχείρισης απορριμμάτων, υφίστανται μία σειρά σημαντικών και περίπλοκων
προβλημάτων. Εν πολλοίς, τα προβλήματα αυτά είναι χρόνια και δυσεπίλυτα, εξαιτίας της αστικής ανάπτυξης της πόλης
της Καρδίτσας και της αύξησης του τοπικού πληθυσμού, αλλά κυρίως λόγω του οικονομικού και θεσμικού
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περιβάλλοντος, στο οποίο δρα ο Δήμος Καρδίτσας. Αναλυτικότερα, η οικονομική αδυναμία του δήμου, οι περιορισμοί
στις προσλήψεις εποχικού προσωπικού (ιδιαίτερα κρίσιμου στον κλάδο της καθαριότητας, συνυπολογίζοντας και τις
αποχωρήσεις υπαλλήλων λόγω συνταξιοδότησης) και οι μεγάλες καθυστερήσεις στην ωρίμανση και υλοποίηση των
δημοσίων έργων υποδομής, οδηγούν αναπόφευκτα σε προβλήματα στο πεδίο της καθαριότητας, τα οποία δημιουργούν
αρνητική εικόνα στον πολίτη, παρά τις προσπάθειες των δημοτικών υπηρεσιών και της Δημοτικής Αρχής.
Στο πεδίο αυτό εντάσσονται οι βασικές υποδομές και τα δίκτυα που αφορούν την ύδρευση, τον ηλεκτροφωτισμό, τις
τηλεπικοινωνίες και την οδοποιία. Πριν προχωρήσουμε στη ανάλυση, πρέπει να σημειωθεί, ότι μέρος των δράσεων στο
συγκεκριμένο τομέα, δεν έγκειται στην αρμοδιότητα των ΟΤΑ α’ βαθμού, αλλά της κεντρικής διοίκησης ή των ΔΕΚΟ. Το
πεπαλαιωμένο δίκτυο ύδρευσης, οι ανάγκες επέκτασης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και η κακή κατάσταση του οδικού
δικτύου (κυρίως στις ορεινές περιοχές), αποτελούν συνηθισμένα προβλήματα των περιφερειακών ΟΤΑ α’ βαθμού, χωρίς
ο Δήμος Καρδίτσας να διαφεύγει από αυτόν τον κανόνα. Επιπρόσθετα, ιδιαίτερα επικίνδυνος παράγοντας είναι η
διέλευση οδικών αξόνων από κατοικημένες περιοχές (με την επισήμανση ότι ήδη έχουν δρομολογηθεί σε αυτές, έργα
παράκαμψης), ενώ η έλλειψη ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας για το σύνολο του δήμου, αποτελεί
παράλειψη, συνυπολογίζοντας το βεβαρυμμένο ιστορικό φυσικών καταστροφών της περιοχής. Ως ιδιαίτερα θετικό
στοιχείο στο συγκεκριμένο πεδίο, καταγράφεται η υλοποίηση του έργου «Αεροδρομίου ελαφρών αεροσκαφών» στην
Τ.Κ. Μυρίνης, το οποίο αποτελεί έργο πνοής, προσμετρώντας την έλλειψη ανάλογης υποδομής στη Δυτική Θεσσαλία.
Αρνητικοί παράγοντες εξωτερικού περιβάλλοντος, θεωρούνται η έλλειψη προγράμματος χρηματοδότησης μελετών και
μικρών τεχνικών έργων της αυτοδιοίκησης (σε αναπλήρωση του προγράμματος «Θησέας»), η αύξηση του κόστους
υλοποίησης έργου λόγω της ανόδου της τιμής των καυσίμων, του ΦΠΑ και των πρώτων υλών, όπως και το επιβαρυμένο
κόστος υλοποίησης έργων υποδομής σε ορεινό περιβάλλον.
Γενικά, η περιοχή του Δήμου Καρδίτσας παρουσιάζει ικανοποιητικές επιδόσεις στον τομέα των βασικών υποδομών,
πάντα σε σύγκριση με τον μέσο ελληνικό ΟΤΑ α’ βαθμού. Φυσικά, αυτό δεν αναιρεί την ανάγκη για διαρκή βελτίωση και
αναβάθμιση των υποδομών και δικτύων, τουλάχιστον σε ότι αφορά το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του δήμου. Έτσι
πάγιες απαιτήσεις, όπως οι βελτιώσεις των συνθηκών ύδρευσης, οι επεκτάσεις του δικτύου ηλεκτροφωτισμού, τα
αντιπλημμυρικά έργα και η βελτίωση των συνθηκών οδικής ασφάλειας, πρέπει να εντάσσονται στον σχεδιασμό του
δήμου, με υψηλή προτεραιότητα.
 Αναφορικά με τον πολεοδομικό σχεδιασμό και την αστική ανάπτυξη, ως αρνητικά δεδομένα της υφιστάμενης κατάστασης, διακρίνουμε την έλλειψη ενιαίου πολεοδομικού σχεδιασμού για το σύνολο των ΔΕ, την έλλειψη πεζοδρομήσεων και τις καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των πολεοδομικών μελετών, η οποία έχει ως αποτέλεσμα να παραμένουν άλυτα ζητήματα άναρχης δόμησης και παράνομων αλλαγών χρήσης γης. Ιδιαίτερο πρόβλημα για τη περιοχή
(κυρίως την πόλη της Καρδίτσας), αποτελεί η ένταση του φαινομένου της παράνομης κατάληψης δημόσιου χώρου
από ιδιώτες (κυρίως καταστήματα), και των κυκλοφοριακών προβλημάτων (παράνομη στάθμευση, κυριαρχία του αυτοκινήτου στο κέντρο της πόλης) παρά τις προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής. Θετικά στοιχεία αποτελούν, το ανεπτυγμένο δίκτυο ποδηλατοδρόμων στην πόλη της Καρδίτσας, σε συνδυασμό με την παράδοση και τις ιδανικές συνθήκες
για τη χρήση ποδηλάτου στην περιοχή, η ύπαρξη πλαισίου χωροθέτησης των οικιστικών παρεμβάσεων στη Δ.Ε. Ιτάμου
(Ζ.Ο.Ε.), η σύνταξη ΣΧΟΟΑΠ στη ΔΕ Κάμπου και Μητρόπολης και η ύπαρξη πολλών χώρων οικολογικής και αισθητικής
αξίας στα όρια του δήμου (άλσος Παπαράντζας, ποταμός Γαβράς, άλσος Ξυνονερίου), οι οποίοι με τις κατάλληλες
(ήπιες) παρεμβάσεις μπορούν να αποτελέσουν χώρους αναψυχής. Σε ότι αφορά τις μελλοντικές ευκαιρίες του πεδίου
αυτού, η σημαντικότερη είναι η αξιοποίηση του χώρου που θα προκύψει από την μετεγκατάσταση του στρατοπέδου
«Λουμάκη». Το συγκεκριμένο έργο αναμένεται να αποτελέσει την σημαντικότερη παρέμβαση αστικής ανάπτυξης στην
πόλη της Καρδίτσας για τα επόμενα χρόνια, (λαμβάνοντας υπόψη και την συνεχή οικιστική ανάπτυξη της πόλης που
δεν αφήνει μεγάλες εκτάσεις προς αξιοποίηση), οπότε η ορθή αξιοποίηση του είναι ιδιαίτερα κρίσιμο ζήτημα για την
τοπική ανάπτυξη. Άλλες ευκαιρίες είναι η αξιοποίηση κτιρίων και περιβάλλοντα χώρου του πρώην Κέντρου Γενετικής
Βελτίωσης Ζώων για πολιτιστικούς σκοπούς και αγορά τοπικών και αγροτικών προϊόντων, και η αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων κτιρίων, στην πόλη της Καρδίτσας. Οι εξωγενείς περιορισμοί σε ότι αφορά την αστική ανάπτυξη και τον πολεοδομικό σχεδιασμό, είναι οι μεγάλες δυσκολίες εξεύρεσης χρηματοδότησης για τις σχετικές παρεμβάσεις και η συνεχής αυξητική τάση της οικιστικής ανάπτυξης στην πόλη της Καρδίτσας. Στον εξεταζόμενο τομέα υπάγεται και η κυκλοφορία οχημάτων, πεδίο που σε αντίθεση με τους άλλους ΟΤΑ της ΠΕ Καρδίτσας, στο Δήμο Καρδίτσας αποτελεί μεγάλης σημασίας. Ο κυκλοφοριακός φόρτος -κυρίως στο κέντρο της πόλης- έχει αυξηθεί κατά πολύ τελευταία χρόνια
και η ανάδειξη της Καρδίτσας ως διοικητικό και εμπορικό κέντρο της ΠΕ έχει ως λογικό επακόλουθο την κυκλοφοριακή
συμφόρηση και τα προβλήματα στάθμευσης, ιδίως τις πρωινές ώρες. Ως λύσεις, προτείνονται η διερεύνηση της Μεθοδολογίας Εφαρμογής Συνδυασμένων Πολεοδομικών και Κυκλοφοριακών Πολιτικών για τη δημιουργία Συνθηκών
Βιώσιμης Κινητικότητας, στην κατεύθυνση της υλοποίησης τους, ανάλογα με τις χρηματοδοτικές δυνατότητες του Δήμου. η επέκταση των ποδηλατοδρόμων προς όλες τις γειτονιές της πόλης και η διερεύνηση (σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς) για μετεγκατάσταση των στάσεων αφετηρίας και τερματισμού των αστικών δρομολογίων, που χωροθετούνται στο κέντρο της πόλης.
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Εν κατακλείδι, στον τομέα του πολεοδομικού σχεδιασμού, της αστικής ανάπτυξης και της κυκλοφορίας, η περιοχή του
Δήμου Καρδίτσας παρουσιάζει θετικά στοιχεία, τα οποία όμως απειλούνται βάσιμα από πολλούς κινδύνους που
πηγάζουν από την συνεχή οικιστική ανάπτυξη που παρουσιάστηκε τα τελευταία χρόνια. Στη βάση αυτή, προβλήματα
όπως η άναρχη δόμηση, η κυκλοφοριακή συμφόρηση, η παράνομη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και οι πολεοδομικές
παραβάσεις αποκτούν αυξανόμενη συχνότητα εμφάνισης και απειλούν να «καταστρέψουν» την εικόνα της περιοχής.
ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 Η περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής του Δήμου από τη ρύπανση των υδάτων και η ολοκλήρωση των
υποδομών διαχείρισης υγρών αποβλήτων.
 Βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας της περιοχής του Δήμου.
 Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
 Ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων της περιοχής.
 Η αναβάθμιση του αστικού πολεοδομικού συγκροτήματος της Καρδίτσας.
 Αναβάθμιση της αισθητικής και αρχιτεκτονικής εικόνας οικισμών.
 Βελτίωση της ασφάλειας του οδικού δικτύου του Δήμου.
 Αξιοποίηση σύγχρονων καινοτόμων μεθόδων βιώσιμης αστικής κινητικότητας (συνύπαρξης πεζών, ποδηλάτων κ.α.)
 Ολοκλήρωση του πολεοδομικού – Χωροταξικού Σχεδιασμού.
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1.1.3. Η περιοχή του Δήμου και οι κάθετες υπηρεσίες στο θεματικό τομέα «Κοινωνική Πολιτική,
Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός».
Στο παρών κεφάλαιο του στρατηγικού σχεδίου, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυση της περιοχής του
Δήμου Καρδίτσας, (τόσο το εξωτερικό περιβάλλον, όσο και σε επίπεδο δημοτικών υπηρεσιών) σε ότι αφορά την
κοινωνική Πολιτική, την υγεία, την παιδεία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Τα δομικά στοιχεία της ανάλυσης
προέρχονται από τα στατιστικά της ΕΛ.ΣΤΑΤ, από μελέτες που έχουν εκπονηθεί για την περιοχή και τον τοπικό
πληθυσμό, την απογραφή της Δημοτικής Περιουσίας που διεξήγαγε ο δήμος αλλά και τις δημοτικές υπηρεσίες.

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_03: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΔΟΜΕΣ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ
ΣΥΝΟΛΟ
Δήμου
Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης
Υγεία - Πρόνοια
Υπηρεσίες Υγείας (πλήθος)
Πρωτοβάθμια Φροντίδα
Υγείας (Πολυιατρεία ΙΚΑ,
Αγροτικά Ιατρεία, Ιδιωτικές
κλινικές)-Στοιχεία Έκθεση
Αξιολόγησης Γενικού
νοσοκομείου Καρδίτσας
Αριθμός ατόμων που
έκαναν χρήση των
υπηρεσιών
Δευτεροβάθμια Φροντίδα
Υγείας
Τριτοβάθμια Φροντίδα
Υγείας
Δημόσια Υγεία - Αγωγή
Υγείας
Επωφελούμενοι

ΚΑΠΗ (πλήθος δομών)
Αιτήσεις
Αριθμός αιτήσεων που
ικανοποιήθηκαν
Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών
(ΚΔΑΠ)
Αιτήσεις
Αριθμός αιτήσεων που

Δ.Ε.
Καρδίτσας

Δ.Ε. Ιτάμου

11

7

0

Δημοτικές Ενότητες
Δ.Ε.
Δ.Ε.
Καλλιφωνίου
Κάμπου

Δ.Ε.
Μητρόπολης

0

2

2

1

1

6

Υπηρεσίες Πρόνοιας (πλήθος)
4
1
1

0

0

5

4

1

Δ.Ε.6
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ικανοποιήθηκαν
ΚΔΑΠ - ΜΕΑ
Αιτήσεις
Αριθμός αιτήσεων που
ικανοποιήθηκαν
Βρεφονηπιακοί - Παιδικοί
Σταθμοί
Αιτήσεις
Αριθμός αιτήσεων που
ικανοποιήθηκαν
ΚΗΦΗ
Αιτήσεις
Αριθμός αιτήσεων που
ικανοποιήθηκαν

Δομές Ανοιχτής Φροντίδας
Αιτήσεις
Αριθμός αιτήσεων που
ικανοποιήθηκαν
Δομές Ψυχικής Υγείας
Αιτήσεις
Αριθμός αιτήσεων που
ικανοποιήθηκαν

7

6

2

2 (Κέντρο
Γυναικών,
Κέντρο
Πρόληψης)

1

2(Ορίζοντες,
Ειδικό Δ.Σ.)

Δομές Υποστήριξης ΑμεΑ
2
Αιτήσεις
Αριθμός αιτήσεων που
ικανοποιήθηκαν
Κινητές Μονάδες
Λοιπές Υπηρεσίες Πρόνοιας
Πρόγραμμα Βοήθεια στο
σπίτι 6
2
Εθελοντικός Τομέας (Προγράμματα/Δράσεις/Ενέργειες)

1

1

1

1

Τράπεζα ρουχισμού, Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρμακείο
Προγράμματα/Δράσεις/Ενέργειες Πρόνοιας





Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός :Τμήμα Νοσηλευτικής και Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας
Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι»
Κέντρο Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων (πρώην Ιατρο-κοινωνικό Κέντρο Αθίγγανων) Δήμου Καρδίτσας

Υποδομές Εκπαίδευσης & Δια Βίου Μάθησης
Δ.Ε.
Πλήθος
Σύνολο
Καρδίτσας
Νηπιαγωγεία 41
33
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 25
18
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 18
17
Μεταδευτεροβάθμια 3
3

Δ.Ε. Ιτάμου
1
1

Δ.Ε.
Καλλιφωνίου
1
1

Δ.Ε. Κάμπου
4
3

Δ.Ε.
Μητρόπολης
2
2
1
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εκπαίδευση
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 5
Κέντρα Εκπαίδευσης
Ενηλίκων 1
Σχολές Γονέων 1
Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας 1
Ιερατικό Σχολείο Δεύερης
Ευκαιρίας 1
Μουσικές Σχολές 3
Λοιπές Υποδομές
Εκπαίδευσης
Ειδικές πληθυσμιακές ομάδες
Πληθυσμός
ΑμεΑ 1000
Άνεργοι 7000
ΡΟΜΑ 1500
Μετανάστες 1270
Πολύτεκνοι 8000
Άστεγοι 120
Φτωχοί εργαζόμενοι 800
Φτωχοί συνταξιούχοι 700
Πολιτιστική Υποδομή και Δραστηριότητες
Υποδομές - Χώροι - Δομές
Πλήθος
Αρχαιολογικοί Χώροι 9
Μουσεία 6
Μνημεία Σύγχρονου
Πολιτισμού
Πολιτιστικά Κέντρα
Δημοτικές Βιβλιοθήκες 13
Φιλαρμονική 1
ΔΗΠΕΘΕ
Δημοτικοί Κινηματογράφοι 2
Σχολές Χορού 10
Εργαστήρι Τέχνης
Ωδεία 3
Λοιπές Πολιτιστικές
Υποδομές
Δημοτική Πινακοθήκη 1

5
1
1
1
1
3

650

120

180

220

100

1
5

1

1
1

2

4

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις
Εκδηλώσεις

Ονομασία
1. Αποκριάτικές Εκδηλώσεις στη Δ.Ε Καρδίτσας
1. "Καραϊσκάκεια"
2. Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου
3. Στις Τοπικές Κοινότητες της Δ.Ε. Καλλίφωνιου καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους
πραγματοποιούνται ποικιλία εκδηλώσεων θρησκευτικών, πολιτιστικών και αθλητικών,
ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες ή τις εορτές όπως των Χριστουγέννων και του
Πάσχα.
4. Στις Τοπικές Κοινότητες της Δ.Ε. Κάμπου καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους
πραγματοποιούνται ποικιλία εκδηλώσεων θρησκευτικών, πολιτιστικών και αθλητικών,
ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες ή τις εορτές όπως των Χριστουγέννων και του
Πάσχα.
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Φεστιβάλ

Καρναβάλι

5. Τα Ρογκάτσια ή Ρογκατσάρια στην ΤΚ Αγίου Γεωργίου της ΔΕ Μητρόπολης στα οποία
την παραμονή των Φώτων ομάδες μεταμφιεσμένων γυρίζουν στα σπίτια και τραγουδούν
κουνώντας κουδούνια για να φοβίσουν τα πνεύματα
6. «Τα Σίγνα» στην ΤΚ Αγίου Γεωργίου της ΔΕ Μητρόπολης την δεύτερη μέρα του Πάσχα
γίνεται περιφορά των εικόνων της εκκλησίας στους αμπελώνες και γύρω από το χωριό
για να προκαλέσουν γονιμότητα και γενικά ευφορία του τόπου
7. Στην ΤΚ Γεωργικού της ΔΕ Μητρόπολης στις 19 Μαίου γίνεται πανηγύρι στην εκκλησία
του χωριού με γλέντι και παραδοσιακό πλιγούρι.
8. Στην ΤΚ Γεωργικού της ΔΕ Μητρόπολης, στις 18 και 20 Αυγούστου στην πλατεία του
χωριού, ο Μορφωτικός σύλλογος διοργανώνει την Έκθεση Αγροτικών Προϊόντων
9. «Οικολογική Γιορτή» Καρδίτσας
10. Εαρινή Γιορτή της Φύσης
11. Fly inn στο αεροδρόμιο Μυρίνης (συγκέντρωση φίλων αεροσκαφών)
1. "Καραϊσκάκεια"
2. Διεθνές Χωροδιακό Φεστιβάλ
3. Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου
4. Παιδικό Φεστιβάλ Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών
5. Πανελλήνιος Διαγωνισμός Παιδικού Τραγουδιού
1.Την Καθαρή Δευτέρα στην ΤΚ Αγίου Γεωργίου της ΔΕ Μητρόπολης ,στο Ξωκλήσι του
Προφήτη Ηλία, προσφέρονται νηστήσιμα και κρασί με συνοδεία ορχήστρας
2. Την περίοδο του καρναβαλιού στη Δημοτική Κοινότητα Καρδίτσας διοργανώνονται
διάφορες εκδηλώσεις

Σύλλογοι
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Σύλλογος Λαϊκής Βιβλιοθήκης «Η Αθήνα»
Λέσχη Φωτογραφίας Κινηματογράφου Καρδίτσας (ΛΕΦΚ)
Εικαστικός Όμιλος « Ο Αρίων»
Λαογραφικός Χορευτικός ¨Ομιλος «Καραγκούνα»
Κέντρο Ιστορικής & Λαογραφικής Έρευνας «Ο Απόλλων»
Λαογραφικός Χορευτικός ‘Ομιλος «Μενελαίς»
Καλλιτεχνικός Σύλλογος Καρδίτσας «ΑΡΙΩΝ»
Λαογραφική Εταιρεία Μουσικών & Χορευτικών Μελετων «Νικόλαος Πλαστήρας»
Λαογραφικός Σύλλογός «Ο Καλλίχορος»
Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων Ν. Καρδίτσας
Λαογραφικός Σύλλογος «Ο Θεσσαλικός Κάμπος»
Μορφωτικός Σύλλογος Καλλιθήρου
Μορφωτικός Σύλλογος Αγίων Θεοδώρων
Εκπολιτιστικός Σύλλογος Αγιοπηγής «Η Δήμητρα»
Εκπολιτιστικός Σύλλογος Άγιος Γεώργιος
Σύλλογος των απανταχού Αμαραντιωτών Καρδίτσας
Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Αμπελικού
Πολιτιστικός Σύλλογος Απιδιωτών
Πολιτιστικός Σύλλογος Απιδιάς Καρδίτσας
Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Αρτεσιανού
Μορφωτικός Σύλλογος Γεωργικού
Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Δήμου Ιτάμου Ν. Καρδίτσας
Μορφωτικός Σύλλογος Καλλιφωνίου
Εκπολιτιστικό Μορφωτικό Σωματείο «Πνευματική εστία»
Πολιτιστικό Κέντρο – Λαογραφικό Επιμορφωτικό Σωματείο Χορού & Ήχου – Λέσχη
Καραγκούνα
Σύνδεσμος των απανταχού Καροπλεσιτών
Πολιτιστικός Σύλλογος Καροπλεσίου
Εκπολιτιστική Κίνηση Νέων Καστανιάς
Μορφωτικός Σύλλογος Καταφυγίου
Εκπολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Κρύας Βρύσης
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31.
32.

Εκπολιτιστικός Σύλλογος των απανταχού ευρισκομένων Κουτσουριωτών «Η Εξοχή»
Μορφωτικός Εκπολιτιστικός & Λαογραφικός Σύλλογος « Ο ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ »
Πολιτιστική Περιβαλλοντική Παρέμβαση Κατοίκων Συνοικίας Αγίου Παντελεήμονα
33. Καρδίτσας
34. Ερασιτεχνικός Θεατρικός Όμιλος Καρδίτσας (ΘΟΚ)
35. Φίλοι Ιστορίας Νομού Καρδίτσας
36. Σύλλογος Οικιστών Εργατικών Κατοικιών Αγίου Δημητρίου
37. Μορφωτικός & Σύλλογος Συνοικίας Αγίας Παρασκευής
38. Οργανισμός Πολιτισμού και Επικοινωνίας – Δημιουργία
39. Πανηπειρωτικός Σύλλογος
40. Εταιρεία Καρδιτσιώτικων Μελετών
41. Κινηματογραφική Λέσχη Καρδίτσας
42. Σύλλογος Βορειοηπ. Καρδ. Ο Άγιος Νικόλαος»
43. Πολιτιστικός - Λαογραφικός Αρχαιολογικός – Χορευτικός Όμιλος Καρδίτσας (Π.Α.Λ.Α.Σ)
44. Ένωση Επιστημόνων Ν. Καρδίτσας
45. Πολιτιστικός Σύλλογος Πελοπονησίων Ν. Καρδίτσας «Ο Μωριάς»
46. Σύλλογος Κρητών Ν. Καρδίτσας
47. Φυσιολατρικός Όμιλος Καρδίτσας
48. Περιφερειακό Θέατρο Καρδίτσας
49. Θεατρική Σκηνή Καρδίτσας
50. Σύλλογος Ποντίων Καρδίτσας «Εύξεινος Λέσχη»
51. Λέσχη Προσωπικού ΟΤΕ Ν.Καρδίτσας
52. Εκπολιτιστικός Σύλλογος Οικιστών Εργατικών Κατοικιών «Ο Άγιος Φανούριος»
53. Γυναικείος Σύλλογος Καρδίτσας «Γυναικεία Πρωτοβουλία»
54. Σύλλογος Αιτωλοακαρνάνων Ν.Καρδίτσας
55. Μορφωτικός Σύλλογος Καμινάδων
56. Σύλλογος Γυναικών Ν. Καρδίτσας
57. Φιλοτελική Ένωση Καρδίτσας
58. Μουσικός Μορφωτικός & Λαογραφικός Σύλλογος Καρδίτσας «Χορωδία Καρδίτσας»
59. Μορφωτικός Σύλλογος Μακρυχωρίου
60. Λαογραφικός Σύλλογος Μακρυχωρίου
61. Μορφωτικός Σύλλογος Μητρόπολης
62. Εκπολιτιστικός Σύλλογος Μέλισσας
63. Εκπολιτιστικός–Επιμορφωτικός Σύλλογος Νέων Μούχας
64. Μορφωτικός Λαογραφικός & Εκπολιτιστικός Σύλλογος Μυρίνης
65. Μορφωτικός & Εκπολιτιστικός Σύλλογος Παλαιοχωριτών
66. Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Καρδίτσας
Αδελφοποιήσεις/Δικτυώσεις Πόλεων

Ο Δήμος Καρδίτσας συμμετέχει (ως διάδοχη κατάσταση του Καποδιστριακού Δήμου Ιτάμου) σε εθνικό
επίπεδο στο «Δίκτυο Αμφικτυονία» με Δήμους της Βουλγαρίας και της Ιταλίας.

Ο Δήμος Καρδίτσας (ως διάδοχη κατάσταση του Καποδιστριακού Δήμου Κάμπου) έχει αναπτύξει αδελφοποίηση με το Δήμο Capannolli της Ιταλίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 43/2004 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κάμπου.
Αθλητικές Υποδομές & Δραστηριότητες
Αθλητικοί Χώροι
Πλήθος
Γήπεδα
Κλειστά Γυμναστήρια
Κολυμβητήρια
Εθνικά Στάδια

59
5
1
1

Έκταση
(τ.μ)
374.216,4
8
3.775,76
1.657,27
38.495,32

Δ.Ε.
Καρδίτσας
8
5
1
1

Δ.Ε.
Ιτάμου
16

Δ.Ε.
Καλλιφωνίο
υ
10

Δ.Ε.
Κάμπου
6

Δ.Ε.
Μητρόπολης
19
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Αθλητικά Κέντρα
117.267,0
Λοιποί αθλητικοί Χώροι
4
8
4
Αθλητικοί Φορείς και Σωματεία
1. Αθλητικός Σύλλογος Αναγέννηση (ΑΣΑ)
2. A.O KAΡΔΙΤΣΑΣ
3. Σύλλογος Πετοσφαίρισης Αθλητών Καρδίτσας
4. Α.Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ
5. Α.Σ.Μ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ
6. Α.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ
7. Α.Ο ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ
8. Α.Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ
9. Α.Ο ΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
10. Α.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ
11. Α.Ο ΔΟΞΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ
12. Α.Ο ΠΡΟΔΡΟΜΙΑΚΟΣ
13. Α.Σ ΝΕΦΕΛΗ ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΥ
14. Α.Ο ΑΕΤΟΣ ΑΓ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
15. Α.Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΛΑΙΟΚΚΛΗΣΙΟΥ
16. Α.Ο ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
17. Α.Ο ΝΙΚΗ ΑΓΙΟΠΗΓΗΣ
18. Α.Ε ΡΟΥΣΣΟΥ
19. Α.Ο ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ
20. ΑΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΑΥΡΩΠΟΣ Ο ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
21. ΑΣΚ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
22. ΑΟ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΟΠΛΕΣΙΟΥ
23. Α.Σ ΑΡΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
24. Α.Ο ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ
25. Α.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ
26. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
27. Α.Σ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
28. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΟΡΦΕΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
29. Α.Σ ΝΕΑ ΝΙΚΗ ΚΑΜΙΝΑΔΩΝ
30. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
31. Αθλητική Κολυμβητική Ακαδημία Καρδίτσας
32. Κολυμβητικός Όμιλος Καρδίτσας
33. Ποδηλατικός Όμιλος Καρδίτσας
34. Σύλλογος Δρομέων Καρδίτσας
Αθλητικός Σκοπευτικός Όμιλος
35. Ιτάμου και Αγράφων
36. Αθλητικός Όμιλος Καρδίτσας "Αρτεμις"
37. Όμιλος Πρακτικής Σκοποβολής Καρδίτσας
Όμιλος Πρακτικής. Σκοποβολής Λίμνης Πλαστήρα.
38. Πεζούλα Καρδίτσας,
39. Αερολέσχη Νομού Καρδίτσας
Διοργανώσεις - Εκδηλώσεις - Αγώνες
Καραϊσκάκειος Δρόμος
Ποδηλατικός Γύρος Καρδίτσας
Χ-ΤΕRRΑ
Aεραθλητικοί Αγώνες ΕΛ.Α.Ο.
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Δ/νση Κοινωνικής
Μέριμνας

Γραφείο Παιδείας –
Πολιτισμού

Διεύθυνση Παιδικών
και Βρεφονηπιακών
Σταθμών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 Ενταξη δικαιούχων σε προγράμματα Κοινωνικής Προστασίας
 Χορήγηση επιδομάτων
 Προστασία σε άτομα ευάλωτα και ευπαθή
 Έκδοση και θεώρηση βιβλιαρίων ανασφαλίστων
 Κοινωνικές έρευνες για τα προγράμματα επιδότησης
 Κοινωνικές έρευνες για το Α΄ Κοιν. Βοηθειών
 Κοινωνικές έρευνες για Εισαγγελικές εντολές
 Κοινωνικές έρευνες για Δικαστική Συμπαράσταση και Γονική Μέριμνα
 Κοινωνική εργασία-συμβουλευτική, υποστήριξη, καθοδήγηση-με άτομα ή οικογένειες
 Κοιν. έρευνες για τοποθέτηση ανηλίκων σε Κ.Π.Μ., ηλικιωμένων σε Γηροκομεία, σε
χρονίων παθήσεων κ.λ.π. Εισαγωγές φοιτητών στις φοιτητικές εστίες.
 Συνεργασία με υπηρεσίες εντος και εκτός Νομού.
 Συμμετοχή στο πρόγραμμα Στέγασης- Σίτισης Αστέγων
 Ελάχιστο Κοινωνικό Εισόδημα
 Διανομή τροφίμων σε άπορες οικογένειες με τη συνεργασία Σούπερ Μάρκετ του Δήμου μας.
 Συνεργασία με ξενόγλωσσα φροντιστήρια και ελληνικής γλώσσας προκειμένου να γίνεται δωρεάν παρακολούθηση παιδιών από άπορες οικογένειες
 Έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών παιδικών σταθμών.
Από το Σεπτέμβριο 2014 μεταβιβάστηκαν στη Δ/νση Κοινων. Πολιτικών αρμοδιότητες της
υπό εκκαθάριση Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καρδίτσας (ΔΗ.Κ.Ε.Κ.), μεταξύ των
οποίων:
 Η οργάνωση λειτουργιών, δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται
στους τομέα της κοινωνικής Προστασίας καθώς και η μελέτη και εφαρμογή σχετικών
κοινωνικών προγραμμάτων.
 Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης.
 Η λειτουργία των προγραμμάτων Βοήθεια στο Σπίτι
1. Υποστήριξη λειτουργίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
2. Υποστήριξη λειτουργίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
3. Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.): Φύλαξη και Απασχόληση παιδιών,
με ειδικούς εκπαιδευτικούς σε διάφορες δραστηριότητες, όπως: Θεατρικά δρώμενα,
ζωγραφική, μουσική, χορός, γυμναστική, αθλοπαιδιές κ.λ.π. Εξυπηρετούνται ιδιαίτερα παιδιά
ευπαθών ομάδων.
Προσχολική αγωγή, φροντίδα, εκπαίδευση, ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών και κατά
προτεραιότητα των οικονομικά ασθενέστερων ομάδων για την εξάλειψη των κοινωνικών
διαφορών, καθώς και ημερήσια διατροφή νηπίων από 2,5 έως την φοίτησή τους στο
Νηπιαγωγείο σε ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον . Συγκεκριομένα:
 Παρέχουν ενιαία προσχολική αγωγή σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά
δεδομένα.
 Βοηθούν τα παιδιά να αναπτυχθούν ολόπλευρα, σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά
και κοινωνικά μέσα από projects διαφόρων θεμάτων, ψυχοκινητικές ασκήσεις, θεατρικό παιχνίδι.
 Εξαλείφουν κατά το δυνατό, τις διαφορές που τυχόν προκύπτουν από το πολιτιστικό,
οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο των γονέων τους.
 Εξυπηρετούν τους γονείς και παράλληλα τους ευαισθητοποιούν πάνω σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής κι ψυχολογίας.
 Βοηθούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην ομαλή μετάβασή τους από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον.
 Παρέχουν ημερήσια διατροφή και φροντίδα στα παιδιά που φιλοξενούν τηρώντας
τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας
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Δημιουργία εκδηλώσεων σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και δομές του Δήμου
(ΚΑΠΗ, Παιδικές Βιβλιοθήκες, Αντιδημαρχία Εθελοντισμού, Ειδικών ΠληθυσμιακώνΚοινωνικών Ομάδων και Αλληλεγγύης κ.λ.π.)

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΚΟΥΡΕΜΑ 40 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ
2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
Δημοτικός Οργανισμός 3. ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
Πολιτισμού και
4. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ/ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
Αθλητισμού Καρδίτσας 5. ΑΡΧΕΙΟ / ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΟΥ
(Δ.Ο.Π.Α.Κ.)
6. ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κέντρο Γυναικών

Κέντρο Υποστήριξης και
Παροχής Συμβουλών
για Ανθρώπους με
Αναπηρία -Ορίζοντες

7. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΙΣΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Έχει ως κύριους σκοπούς:
• την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, ενημέρωσης και βοήθειας στις γυναίκες της
περιοχής σε θέματα εργασίας,
• την ενεργή υποστήριξη του σε "μειονεκτούσες" ομάδες γυναικών της περιοχής, όπως οι
άγαμες μητέρες, οι μετανάστριες, οι γυναίκες που υφίστανται βία μέσα και έξω από το σπίτι.
• την διευκόλυνση του συνδυασμού των πολλαπλών ρόλων των γυναικών (επαγγελματικές και
οικογενειακές ευθύνες), παρέχοντας στις εργαζόμενες μητέρες τη δυνατότητα να κάνουν
χρήση των υπηρεσιών του (Χώρος Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, Βρεφικός Σταθμός,
Τμήμα Στήριξης Γυναικών, Τμήμα Προώθησης Γυναικείας Απασχόλησης – Επιχειρηματικότητας)
• τη συνεργασία με όλους εκείνους τους φορείς που έχουν άμεση σχέση με τα εργασιακά,
κοινωνικά, πολιτικά και πολιτιστικά θέματα των γυναικών
• την παροχή πληροφόρησης ακόμη και στις γυναίκες των ορεινών ή απομακρυσμένων
περιοχών
• την ενθάρρυνση και στήριξη για την απόκτηση και ανάπτυξη σύγχρονων επαγγελματικών
δεξιοτήτων των γυναικών
• την στήριξη των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές
παραμέτρους και τις συνθήκες που επικρατούν και την ενθάρρυνση των τοπικών
πρωτοβουλιών
• την ενημέρωση για τα Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα ενίσχυσης της γυναικείας
επιχειρηματικότητας
• την ευαισθητοποίηση των κοινωνικών εταίρων και των φορέων για την επαγγελματική
προώθηση και ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας υποστηρίζοντας την ισότιμη
πρόσβαση στην απασχόληση και την ίση μεταχείριση στο χώρο εργασίας
Συγκεκριμένα:
•
Ενημέρωση για τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό
επίπεδο
•
Ενημέρωση και υποστήριξη για γυναίκες επιχειρηματίες
•
Συμβουλευτική απασχόλησης
•
Ψυχοκοινωνική υποστήριξη γυναικών ευπαθών κοινωνικών ομάδων
•
Λειτουργία δομών για μητέρες, άνεργες και εργαζόμενες (Βρεφονηπιακός σταθμός και
Χώρος Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών- ΧΔΑΠ)
•
Ενέργειες ευαισθητοποίησης ευρέως κοινού για την προώθηση της Ισότητας των 2
φύλων
 Σκοπός του ¨Θεοδωρίδειου Κέντρου – Ορίζοντες¨ είναι να παρέχει υποστήριξη στους
νέους-ες με Ειδικές Ανάγκες καθώς και στις οικογένειες τους.
 Συμβάλλει στην εκπαίδευση των ΑμεΑ μέσα από τα προστατευμένα παραγωγικά εργαστήρια Κεραμικής- Ζωγραφικής- Αγιογραφίας και βοηθά στην ένταξη τους στην αγορά εργασίας.
 Το Κέντρο παρέχει υπηρεσιές για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού των
ΑμεΑ και διοργανώνει διαλέξεις , ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τον κόσμο.
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Δημοτική Φιλαρμονική

Φορείς κεντρικής
κυβέρνηση

Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού
Αρχαιολογική
Υπηρεσία
Διαχειριστικές Αρχές
ΕΣΠΑ και ΕΠ
«Αγροτικής
Ανάπτυξης της
Ελλάδας»

Στο ¨Θεοδωρίδειο Κέντρο - Ορίζοντες λειτουργούν και άλλα προγράμματα που συμβάλουν στην εκπαίδευση των ΑμεΑ όπως
Ομάδα Θεάτρου, προγράμματα Κοινωνικοποίησης, διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα
και με τη χρήση Υπολογιστή με ειδικό λογισμικό για άτομα με αναπηρία κ.α.
Το Κέντρο διοργανώνει δύο φορές το χρόνο Παζάρια με εκθέματα με τη συμμετοχή των
νέων του Κέντρου, όπου ένα μέρος των εσόδων δίνεται στους εκπαιδευόμενους του.
Συμβουλευτικός σταθμός
Ενημέρωση Ευαισθητοποίηση
Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη
Εργαστήρια Επαγγελματικής Κατάρτισης
Προγράμματα Δημιουργικής Απασχόλησης
Προγράμματα Κοινωνικοποίησης
Προγράμματα Αθλησης

1. Διοίκηση Κοινωφελούς Επιχείρησης
2. Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων
3. Λειτουργία κινηματοθεάτρου και θερινού κινηματογράφου
4. Υλοποίηση προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι
5. Υλοποίηση προγραμμάτων ΚΔΑΠ
6. Λειτουργία Τράπεζας Ρουχισμού
o Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων: Είναι αρμόδιο για το σχεδιασμό και
διαχείριση πράξεων ανάδειξης και προώθησης του πολιτιστικού προϊόντος, για τη στελέχωση των σχολικών μονάδων, την παροχή συγγραμμάτων και τεχνικού εξοπλισμού και για το
σχεδιασμό δράσεων κατάρτισης και εκπαίδευσης.
o Υπουργείο Υγείας και Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: Είναι αρμόδια για
τις δράσεις υγείας και κοινωνικής μέριμνας. Παράλληλα είναι αρμόδιο για τις παρεμβάσεις
προστασίας ευπαθών κοινωνικών ομάδων (αθίγγανοι, μετανάστες, ΑμεΑ)
o Χρηματοδοτεί δράσεις κατασκευής ή αναβάθμισης αθλητικών υποδομών.
o Είναι αρμόδια για οποιαδήποτε δράση αφορά αρχαιολογικά μνημεία ή χώρους .
o Σχεδιάζουν, χρηματοδοτούν και παρακολουθούν όλες τις αναπτυξιακές παρεμβάσεις που
υλοποιεί ο δήμος.

1.

2.
4.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Συμμετοχή του Δήμου Καρδίτσας στο «Κέντρο Γυναικών»,Αστική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπική
Παρέμβασης και συστάθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 376/21-12-1992 απόφαση του
Πρωτοδικείου Καρδίτσας. Σκοπός του νομικού προσώπου είναι η συμβολή του στην ανάπτυξη
και επίλυση των προβλημάτων που σχετίζονται με την Ισότητα των φύλων και τις ίσες
ευκαιρίες, στο Νομό Καρδίτσας.
Συμμετοχή του Δήμου Καρδίτσας στο Κέντρο «Ορίζοντες»,Αστική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικής
Παρέμβασης και συστάθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 150/14-07-1995 απόφαση του
Πρωτοδικείου Καρδίτσας. Σκοπός του κέντρου Ορίζοντες είναι i. Να παρέχει υποστήριξη και
να δίνει πληροφορίες στα άτομα με ειδικές ανάγκες και στις οικογένειές τους για θεραπευτικά
ιδρύματα και ειδικούς επιστήμονες, για ζητήματα συντάξεων, επιδομάτων και παροχών, για
προγράμματα εκπαίδευσης, για το νομικό πλαίσιο που διέπει τις προσλήψεις, καθώς και ότι
άλλο απασχολεί τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες.
Συμμετοχή του Δήμου Καρδίτσας «Πρόταση Κοινωνικής Παρέμβασης», Αστική Εταιρεία Μη
Κερδοσκοπικής Παρέμβασης και συστήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 235/12-12-2001
απόφαση του Πρωτοδικείου Καρδίτσας. Σκοπός της Πρότασης Κοινωνικής Παρέμβασης είναι η
χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα προώθηση των εργασιών του «Κέντρου Πρόληψης Ενάντια
στην Εξάρτηση και προαγωγής της Υγείας Ν. Καρδίτσας», όπως είναι: η ορθή, πλήρης,
αντικειμενική και πλήρως απαλλαγμένη από προσπάθειες εκφοβισμού και δημιουργίας
πανικού, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού του Νομού Καρδίτσας για τις
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ψυχοτρόπες ουσίες, ως εργαλείο για την αποφυγή εξαρτητικών συμπεριφορών, καθώς και η
ενθάρρυνση της δημιουργίας συνθηκών που προάγουν υγιείς τρόπους ζωής, δημιουργώντας
μια κουλτούρα αντίθετη στην κουλτούρα της χρήσης.
Συμμετοχή του Δήμου Καρδίτσας στο Αθλητικό Σύλλογο Αναγέννηση Καρδίτσας

Θεματικός τομέας «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός»
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ

Τομέας 1
«Δημόσια Υγεία»

Τομέας 2
«Κοινωνική Μέριμνα»

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Προβλήματα/ανάγκες
 Έλλειψη ικανοποιητικών δημοσίων
εγκαταστάσεων υγιεινής (δημόσιες
τουαλέτες) στις περισσότερες Δ.Ε.
 Μεγάλος αριθμός ηλικιωμένων δημοτών, με αυξημένες απαιτήσεις ιατρικής φροντίδας.
 Ελλιπής ενημέρωση περί ιατρικών
θεμάτων, κυρίως στις ειδικές πληθυσμιακές ομάδες.
 Έλλειψη διαδικασίας συστηματικών
μετρήσεων ποιοτικής στάθμης
υδάτων και ατμόσφαιρας.
 Έλλειψη ιατρικής υποστήριξης, σε
ορισμένες αθλητικές εκδηλώσεις.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Δυνατότητες
 Λειτουργία αγροτικών ιατρείων στους περισσότερους οικισμούς.
 Σημαντικός αριθμός δομών και χώρων,
αποκατάστασης ατόμων με ψυχικές παθήσεις (ξενώνες, διαμερίσματα, ψυχιατρικό
τμήμα νοσοκομείου, κινητή μονάδα ψυχικής υγείας).
 Λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας, εντός των ορίων του δήμου.

Περιορισμοί
 Αυξημένη ατμοσφαιρική ρύπανση
και ηχορύπανση, λόγω του κυκλοφοριακού φόρτου (ιδίως στο πολεοδομικό συγκρότημα Καρδίτσας).
 Έλλειψη συνείδησης πρόληψης υγείας γενικότερα στον ελληνικό πληθυσμό.
 Σοβαρές ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό υγείας, στο σύνολο των μονάδων υγείας της χώρας
λόγω υπό-χρηματοδότησης.
 Αύξηση των αρμοδιοτήτων πρωτοβάθμιας υγείας των ΟΤΑ α’ βαθμού,
χωρίς αντίστοιχη μεταφορά επιπλέον
χρηματοδότησης.

Ευκαιρίες
 Ανάπτυξη εφαρμογών τηλε-ιατρικής.
 Λειτουργία μονάδων κινητής ιατρικής, σε
συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας.
 Συνεργασία με μέλη εθελοντικών οργανώσεων και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (π.χ. Ερυθρός Σταυρός ή Χαμόγελο του
Παιδιού) για τη διοργάνωση δράσεων ενημέρωσης και προληπτικής ιατρικής.
 Υποβολή προτάσεων για ένταξη δράσεων
ανάπτυξης πρωτοβάθμιας υγείας στο
δήμο, στα Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού» και «Υγεία-Πρόνοια» του
ΕΣΠΑ.
 Διοργάνωση σε συνεργασία με ακαδημαϊκά και νοσοκομειακά ιδρύματα, ενημερωτικών δράσεων για ζητήματα υγείας.
 Αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων,
για εξοπλισμό των μονάδων υγείας του
δήμου.
Δυνατότητες
 Καλύτερη οργάνωση του Κοινωνικού Ιατρείου- Φαρμακείου
 Λειτουργία του υπό ίδρυση Κοινωνικού
Παντοπωλείου
 Κοινωνικό Εκπαιδευτικό Φροντιστήριο για

Προβλήματα/ανάγκες
 Έλλειψη κονδυλίων για οικονομική
ενίσχυση ατόμων ή οικογενειών με
σοβαρά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα
 Ελάχιστο προσωπικό για την εκπόνη-
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ση προγραμμάτων που αναλαμβάνει
ο Δήμος (Ε.Κ.Ε, πρόγραμμα σίτισηςστέγασης για αστέγους)
Δεν υπάρχουν αρκετοί πόροι για να
γίνουν δράσεις κοιν. μέριμνας
Μεγάλος ο αριθμός ατόμων που
αντιμετωπίζουν κοινωνικοοικονομικά
προβλήματα και προβλήματα υγείας
λόγω οικονομικής κρίσης.
Έλλειψη Κέντρου Ψυχικής Υγείας
Δυσκολία στην επανένταξη στην αγορά εργασίας αποφυλακιζομένων
Έλλειψη θέσεων εργασίας για ανέργους
Έλλειψη κέντρων πρόληψης & υποστήριξης, θεραπείας & αποκατάστασης
Έλλειψη σωστής ενημέρωσης για την
πρόληψη κατά του AIDS και τη σωστή
αντιμετώπιση των ασθενών
Ο Δήμος Καρδίτσας, είναι ο μόνος
Δήμος του Νομού Καρδίτσας με
Δ/νση Κοινωνικών Πολιτικών, η
οποία επιβαρύνεται με τη φροντίδα
των δικαιούχων όλων των Δήμων του
Νομού (όπως για την έκδοση βιβλιαρίων ανασφαλίστων) με συνέπεια τη
δυσκολία ανταπόκρισης στις
ανάγκες.
Έλλειψη ξενώνα αστέγων
Έλλειψη πόρων, που καθιστά την
προμήθεια εξοπλισμού και την συντήρηση των κτιρίων Παιδικών Σταθμών πολύ δύσκολη
Έλλειψη ΚΑΠΗ σε Τοπικές Κοινότητες.
Προβλήματα και ελλείψεις στη λειτουργία των ΚΑΠΗ.
Προβλήματα στη χρηματοδότηση του
προγράμματος <<Βοήθεια στο
Σπίτι>>
Σταμάτησε η χρηματοδότηση για το
πρόγραμμα Α΄ Κοινωνικών Βοηθειών
(εθνικοί πόροι) (λόγω ένταξης του
Δήμου Καρδίτσας στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα), από το οποίο
υπήρχε σημαντική επιχορήγηση
απόρων και με προβλήματα υγείας
ατόμων.
Έλλειψη πόρων λειτουργίας του υπό
ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου
Αδυναμίες του συστήματος καταγραφής των δικαιούχων
Οι ειδικότητες και τα προσόντα του
υπάρχοντος προσωπικού δεν αντιστοιχούν στις απαιτήσεις των δρα-

παιδιά των οποίων οι γονείς τους δεν
έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν
 Δημιουργία & Στελέχωση Δομών Κοινωνικής Πρόνοιας
 Καλές και αποτελεσματικές συνεργασίες,
με πολλούς φορείς κοινωνικής πρόνοιας
 Η λειτουργία μητρώου καταγραφής δημοτών που χρήζουν κοιν. μέριμνας
 Εκμετάλλευση κάθε κονδυλίου που αφορά
την κοιν. Μέριμνα
 Μεταφορά στην Περιφέρεια τομέων της
κεντρικής διαχείρισης των πόρων που διατίθενται για τέτοιες ανάγκες
 Ενίσχυση του Εθελοντισμού με ενημέρωση
του κοινού
 Εκπαίδευση εθελοντών σε συγκεκριμένα
θέματα κοινωνικής φροντίδας
 Δημιουργία κοινωνικής υπηρεσίας για
συμβουλευτική υποστήριξη της οικογένειας & του παιδιού.
 Παραχώρηση στο Δήμο του σχεδόν έτοιμου για λειτουργία κτιρίου του Π.Σ. της Εργατικής Εστίας
 Εφαρμογή προγράμματος προληπτικής ιατρικής για τα παιδιά των Π.Σ.
 Χρηματοδότηση για προσωπικό και συντήρηση/λειτουργία χώρων του Θεοδωρίδειου Κέντρου Ορίζοντες
 Καλές και αποτελεσματικές συνεργασίες,
με πολλούς φορείς κοινωνικής πρόνοιας.
 Σημαντικός αριθμός μονάδων και δομών
κοινωνικής πρόνοιας (Κέντρο Γυναικών,
Ορίζοντες).
 Λειτουργία δομών «Βοήθεια στο Σπίτι» σε
όλες τις Δ.Ε.
 Λειτουργία Κέντρου Στήριξης Ρομά και άλλων ευπαθών ομάδων (πρών Ιατροκοινωνικού Κέντρου για αθίγγανους.)
 Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών.
 Κατασκευή υποδομών προσβασιμότητας
ΑμεΑ, σε πολλά πεζοδρόμια, στη πόλη της
Καρδίτσας.
 Διαμόρφωση, εξοπλισμός και λειτουργία
χώρων κατάλληλων προδιαγραφών για φιλοξενία παιδιών
 Ανέγερση σύγχρονου Βρεφονηπιακού
Σταθμού Ολοκληρωμένης Φροντίδας.
 Αποπεράτωση Βρεφονηπιακού Σταθμού.
 Στελέχωση Παιδικών-Βρεφονηπιακών
Σταθμών με εκπαιδευτικό και βοηθητικό
προσωπικό
 Προγράμματα κατάρτισης, εκπαίδευσης,
ενημέρωσης, συμβουλευτικής.
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στηριοτήτων της Υπηρεσίας του Δήμου.
Δεν ασκείται συστηματική πολιτική
επιμόρφωσης του προσωπικού
Ελλείψεις εξειδικευμένου και βοηθητικού προσωπικού των Παιδικών
Σταθμών. Ανάγκη για μόνιμο προσωπικό, δεδομένου ότι οι ανάγκες είναι
πάγιες και διαρκείς.
Ελλείψεις χώρων κατάλληλων προδιαγραφών για φιλοξενία παιδιών
Ελλείψεις των Παιδικών Σταθμών
στην υποστήριξη με συστήματα πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ)
για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητάς τους
Ελλιπείς υποδομές προσβασιμότητας
ΑμεΑ, στα περισσότερα δημόσια κτίρια.
Χαμηλό το ύψος της οικονομικής ενίσχυση, στα άτομα τα οποία χρήζουν
κοινωνικής μέριμνας .
Προβλήματα επάρκειας χώρου σε
ορισμένες δομές Κοινωνικής Μέριμνας (για παράδειγμα το Κέντρο Ορίζοντες), λόγω αύξησης των ωφελουμένων.
Ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο κοινωνικής
ενσωμάτωσης των ειδικών πληθυσμιακών ομάδων (αθίγγανοι, μετανάστες).
Προβλήματα εύρεσης χρηματοδότησης για έκτακτες ανάγκες κοινωνικής
πρόνοιας (όπως έκτακτα βοηθήματα),η αντιμετώπιση των οποίων είναι
απαραίτητη.
Έλλειψη δομών υποστήριξης μεταναστών.
Έλλειψη ξενώνα γυναικών (θυμάτων
κακοποίησης)
Έλλειψη κατάλληλου κτιρίου για τη
στέγαση των λειτουργιών του
Κέντρου Γυναικών
Όχι σταθερή ροή χρηματοδότησης
από τις πηγές εσόδων, με εξαίρεση
την συνδρομή των γονέων
Αλληλοεπικάλυψη εκδηλώσεων για
παιδιά
Μερική έλλειψη επιστημονικού προσωπικού διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
Ελλείψεις εξειδικευμένων συνεργατών
Έλλειψη προσωπικού λόγω αδυναμίας χρηματοδότησης και συντήρησης
του κτιρίου του Θεοδωρίδειου

 Προμήθεια σχολικού λεωφορείου για την
εξυπηρέτηση απομακρυσμένων περιοχών
 Υλικοτεχνικός εξοπλισμός παιδικών σταθμών
 Λειτουργία δομής ολιγοήμερης φιλοξενίας
γυναικών – θυμάτων ενδοοικογενειακής
βίας και των παιδιών τους, που εγκαταλείπουν το σπίτι τους.
 Αύξηση δυναμικότητας Βρεφονηπιακού
Σταθμού του Κέντρου Γυναικών
 Χρηματοδότηση για ενοικίαση κατάλληλου
κτιρίου, προσβάσιμου από ανθρώπους με
κινητικά προβλήματα, και λειτουργικών
δαπανών
 Δημιουργία επιπλέον εργαστηρίων και λειτουργία τους για απασχόληση των ΑμεΑ
 Ένταξη στο ΕΣΠΑ της κατασκευής της
επέκτασης του κτιρίου των ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ
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Κέντρου Ορίζοντες
 Έλλειψη επάρκειας χώρων, όπως για
παράδειγμα δεν υπάρχει μία μεγάλη
αίθουσα πολλαπλών δραστηριοτήτων για γυμναστική, θέατρο κ.α του
Θεοδωρίδειου Κέντρου Ορίζοντες
 Η κοινότητα των Ρομά στην περιοχή
Μαύρικα πληθυσμού 1500 ατόμων
αποτελεί θύλακα που προτάθηκε
από το Δήμο Καρδίτσας για «Περιοχή
Ολοκληρωμένης Παρέμβασης» (Π.Ο.Π) λόγω των έντονων προβλημάτων
φτώχειας, συνθηκών και υποδομών.
Περιορισμοί
 Έλλειψη συντονισμού και συνέργεια
μεταξύ των υπηρεσιών για εξεύρεση
λύσεων.
 Δύσκολη η επικοινωνία με τα αρμόδια υπουργεία, λόγω κεντρικού
ελέγχου πόρων
 Μεγάλη γραφειοκρατία (πλήθος δικαιολογητικών), που απαιτείται για
την ένταξη των δικαιούχων, σε
κάποιο πρόγραμμα κοινωνικής μέριμνας.
 Η μη έγκαιρη καταβολή των χρηματοδοτήσεων, προκαλεί προβλήματα
ρευστότητας στις δομές κοινωνικής
μέριμνας (Ορίζοντες, Κέντρο Γυναικών).
 Εκμηδένιση των πόρων του κράτους,
που κατευθύνονται σε δράσεις κοινωνικής μέριμνας.
 Σημαντική αύξηση του πληθυσμού
που χρήζει κοινωνικής στήριξης,
λόγω της οικονομικής κρίσης και της
γήρανσης του πληθυσμού.

Ευκαιρίες

-Συνεργασία με την Εκκλησία και με
άλλους φορείς που μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία κοιν. Δομών ( κοιν.
παντοπωλείο, ξενώνας αστέγων κ.λ.π.)
 Κατάρτιση ενιαίου μητρώου καταγραφής
δημοτών που χρήζουν κοινωνικής μέριμνας, για το σύνολο του δήμου.
 Επικοινωνία και συνεργασία με φορείς,
που μπορούν να τους παρέχουν δωρεάν
συμμετοχή σε εκπαιδευτικές, αθλητικές
και ψυχαγωγικές δραστηριότητες καθώς
επίσης και δωρεάν υποστήριξη-κατεύθυνση.
 Επέκταση δομών δημιουργικής απασχόλησης ατόμων ΑμεΑ (εργαστήρια τέχνης, πολιτιστικές ομάδες ΑμεΑ).
 Συνεργασία με εκκλησιαστικές οργανώσεις, κοινωφελείς ιδρύματα και φιλανθρωπικές οργανώσεις, για την υλοποίηση
δράσεων κοινωνικής μέριμνας.
 Χρηματοδότηση προγραμμάτων κοινωνικής μέριμνας από το ΕΣΠΑ.
 Συμμετοχή του Δήμου Καρδίτσας σε προγράμματα κοινωνικής μέριμνας που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και
πρόγραμμα Progress).
 Προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής
γλώσσας σε μετανάστες προς διευκόλυνση
της κοινωνικής τους ενσωμάτωσης.
 Αύξηση των δράσεων κοινωνικής μέριμνας
(ίδρυση κοινωνικού παντοπωλείου, τράπεζας ρουχισμού).
 Διοργάνωση πανελλήνιων αθλητικών εκδηλώσεων ΑμεΑ.
 Διερεύνηση κατασκευής δημοτικού ξενώνα
αστέγων.
 Ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρέμβασης
για την κοινότητα των Ρομά στην περιοχή
Μαύρικα που προτάθηκε από το Δήμο
Καρδίτσας για «Περιοχή Ολοκληρωμένης
Παρέμβασης» (Π.Ο.Π)
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Τομέας 3
«ΠολιτισμόςΑθλητισμός»

















Προβλήματα/ανάγκες
Η έλλειψη διαδικασιών συντονισμού
και δικτύωσης των πολιτιστικών συλλόγων και φορέων της περιοχής.
Περιορισμένες δραστηριότητες προσέγγισης του νεανικού κοινού, από
τις κύριες πολιτιστικές υποδομές της
πόλης (Αρχαιολογικό Μουσείο, Μουσείο Πόλης, Πινακοθήκη, Δημοτική
Βιβλιοθήκη).
Ελλιπής προβολή των τοπικών λαογραφικών στοιχείων (τοπική κουζίνα,
παραδοσιακά επαγγέλματα, ποδήλατο, τοπικά ήθη και έθιμα).
Μη αξιοποίηση σημαντικών κειμηλίων, που περιήλθαν στο δήμο, από
δωρεές και κληρονομιές (κειμήλια
Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ, συλλογή
Θωμά Νικολάου).
Ανεπαρκείς χώροι ψυχαγωγίας νεολαίας.
Υποβαθμισμένες αθλητικές υποδομές, στις περισσότερες Δ.Ε.
Υποβαθμισμένες εξειδικευμένες
αθλητικές εγκαταστάσεις (κλειστό
γυμναστήριο, υποδομές κλασσικού
αθλητισμού).
Υπερσυγκέντρωση των αθλητικών
δραστηριοτήτων και υποδομών, στην
περιοχή του Αθλητικού Πάρκου.
Ανάγκη για αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Εθνικού Αθλητικού
Κέντρου Καρδίτσας (μεταλλικό
στέγαστρο, κατεδάφιση ανατολικής
κερκίδας, γεωλογική μελέτη).
Έλλειψη κλειστού προπονητηρίου
στίβου.




















Περιορισμοί
 Περικοπές πόρων της κεντρικής κυβέρνησης, που αφορούν πολιτιστικές
και αθλητικές δραστηριότητες.
 Αυξημένη γραφειοκρατία και καθυστερήσεις, στις εγκρίσεις δαπανών
για πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις.
 Περιορισμένη συνείδηση μαζικού
αθλητισμού, γενικότερα στον ελληνικό πληθυσμό.






Δυνατότητες
Ύπαρξη μεγάλου αριθμού πολιτιστικών εκδηλώσεων .
Δραστήριοι σύλλογοι σε πολλά πολιτιστικά
πεδία (ΛΕΦΚ, εικαστικός όμιλος, ποδηλατικός όμιλος, φίλοι σιδηροδρόμου κλπ).
Σημαντικές ιδιωτικές συλλογές πολιτιστικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος.
Ανάδειξη συλλογής Γιολδάση.
Λειτουργία πολλών πολιτιστικών δομών
και μουσείων (αρχαιολογικό, πινακοθήκη,
λαογραφικό, ύδρευσης, Μουσείο Φλωράκη), στα όρια του δήμου.
Ύπαρξη παραδοσιακών χειροτεχνικών
επαγγελμάτων, κυρίως στο ιστορικό κέντρο
της πόλης της Καρδίτσας.
Λειτουργία ετήσιων αναγνωρισμένων εκδηλώσεων πανελλαδικής εμβέλειας (Καραϊσκάκεια, πανελλήνιο φεστιβάλ ερασιτεχνικού θεάτρου, χορωδιακό φεστιβάλ, οικολογική γιορτή, εμποροβιοτεχνική έκθεση, διαγωνισμός παιδικού τραγουδιού,
Μενελαϊδεια κλπ).
Περιοχές και χώροι μεγάλης αρχαιολογικής
σημασίας, στα όρια του δήμου (π.χ. Ανασκαφές Μητρόπολης, Προδρόμου και Καλλιφωνίου).
Λειτουργία Φιλαρμονικής, μουσικών σχολών, θεατρικών σκηνών, εργαστηριών και
ωδείων.
Ύπαρξη σύγχρονου θερινού κινηματογράφου.
Μεγάλος αριθμός πολιτιστικών και θρησκευτικών μνημείων, σε όλες τις Δ.Ε. του
Δήμου.
Λειτουργία υπαίθριου Θεάτρου Μητρόπολης.
Μοναδικός δήμος στην Π.Ε. Καρδίτσας,
που διαθέτει κινηματόγραφους.
Ύπαρξη μεγάλου αριθμού αθλητικών συλλόγων, σε μεγάλη ποικιλία αθλημάτων.
Καθιέρωση του «Διάπλου» της Λίμνης
Πλαστήρα, ως πανελλήνιο αθλητικό γεγονός.
Ευκαιρίες
Χρηματοδότηση του Ωδείου –Λαογραφικού Μουσείου –Παιδικών Βιβλιοθηκών –
Πινακοθήκης-Φιλαρμονικής, από Το
Υπουργείο Πολιτισμού.
Στήριξη και προώθηση μοντέρνων τάσεων
και μορφών τέχνης.
Αξιοποίηση Τ.Π.Ε. για την προβολή του πολιτιστικού προϊόντος (διαδραστικά φωτογραφικά εκθέματα, ψηφιακό σύστημα ξενάγησης σε μουσεία, ιστοσελίδες, ψηφια-
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 Χαμηλή συμμετοχή σε προγράμματα
μαζικού αθλητισμού.








Τομέας 4
«Παιδεία και δια βίου
κατάρτιση»


















Προβλήματα/ανάγκες
Πολλές πεπαλαιωμένες οι περισσότερες σχολικές μονάδες, με ελλείψεις
σε εξοπλισμό.
Σημαντικός αριθμός παιδιών ειδικών
πληθυσμιακών ομάδων (μετανάστες,
τσιγγάνοι κλπ), που δεν εντάσσονται
στο σύστημα εκπαίδευσης.
Ανεπάρκεια συμπληρωματικών υποδομών Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες τηρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές (υποδομές
άθλησης, χώροι πολύ- δραστηριοτήτων κλπ).
Ανεπάρκεια υποδομών Α’ βάθμιας
και Β’ βάθμιας εκπαίδευσης, για τη
λειτουργία ολοήμερων σχολείων.
Έλλειψη δομών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης για ΑμεΑ.
Υψηλά ποσοστά αναλφαβητισμού ειδικών πληθυσμιακών ομάδων (π.χ.
τσιγγάνοι, μετανάστες)
Ανεπαρκής κτιριακός και εργαστηριακός εξοπλισμός των ΤΕΙ, ΑΕΙ.
Περιορισμοί
Διαρκής αύξηση της ζήτησης των
υπηρεσιών βρεφονηπιακού σταθμού.
Αυξημένες αρμοδιότητες σχετικών με
την παιδεία στους ΟΤΑ α’ βαθμού,
χωρίς παροχή αντίστοιχης αντίστοιχης χρηματοδότησης από την Πολιτεία.
Περιορισμός και προβλήματα ροής
των κρατικών δαπανών που παρέχονται στους ΟΤΑ για την παιδεία.
Δυσκολίες στις μετακινήσεις των μαθητών, κυρίως στις ορεινές Τ.Κ.
Αποφάσεις της κεντρικής κυβέρνησης













κοί κατάλογοι βιβλιοθηκών κ.α).
Ολοκλήρωση της κατασκευής του Θεάτρου
Καλλίθηρου.
Διοργάνωση εκδηλώσεων και φεστιβάλ, με
επίκεντρο τοπικά προϊόντα ή παραδόσεις
(π.χ. γιορτή σταφυλιού).
Κατασκευή πίστας moto-cross στη Δ.Ε. Μητρόπολης (υφίστανται μελέτες).
Χρηματοδότηση δράσεων μαζικού αθλητισμού και αναβάθμισης αθλητικών υποδομών από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και τον ΟΠΑΠ.
Διερεύνηση δημιουργίας δεύτερου πόλου
αθλητικών δραστηριοτήτων, στην πόλη της
Καρδίτσας.
Δυνατότητες
Διαθέτει εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των
βαθμίδων.
Ικανοποιητικός αριθμός δομών υποστήριξης για παιδιά (παιδικές βιβλιοθήκες,
ΚΔΑΠ).
Λειτουργία 5 ωδείων στην πόλη της Καρδίτσας και σχολής Βυζαντινής Μουσικής.
Η υφιστάμενη συνεργασία του δήμου, με
το ίδρυμα υποτροφιών «Αλεξόπουλου».

Ευκαιρίες
Συνεργασία με αρμόδιους φορείς (π.χ. ΙΕΚ
ή ΚΕΚ), για διοργάνωση δραστηριοτήτων
κατάρτισης και εκπαίδευσης, στην περιοχή
του δήμου.
Αξιοποίηση Τ.Π.Ε. για διοργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (e-learning).
Αξιοποίηση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια
βίου μάθηση», που χρηματοδοτεί σχετικές
δραστηριότητες.
Συνεργασία με τον ΟΣΚ για την αναβάθμιση σχολικών μονάδων και την ανανέωση
του τεχνικού τους εξοπλισμού.
Διοργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, με αποδέκτες γονείς σε συνεργασία
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για κατάργηση τμημάτων του ΤΕΙ
Λάρισας, τα οποία υπάγονται στο παράρτημα Καρδίτσας.

με αρμόδιους φορείς (ενώσεις γονέων,
διευθύνσεις εκπαίδευσης) για θέματα διαπαιδαγώγησης, προσαρμογής, οικογενειακών σχέσεων και ειδικότερα σχέσεων γονιών-παιδιών, συμμετοχής σε εθελοντικές
ομάδες
 Επιμόρφωση σε θέματα
 Αντιμετώπιση προβλημάτων παιδιών
με μαθησιακές δυσκολίες
 Αγωγή και αγάπη
 Θεατρικό παιχνίδι για μικρά παιδιά
 Υγιεινή-ασφάλεια-πρόληψη
 Επαναλειτουργία των παιδικών κατασκηνώσεων Καστανιάς, σε συνεργασία με το
Υπουργείο Παιδείας, στου οποίου την περιουσία υπάγονται.
 Η ίδρυση από το αρμόδιο Υπουργείο, αποκλειστικά Βρεφικού Σταθμού σε οικόπεδο
του Δήμου και η χρηματοδότησή του,
μέσω ΕΣΠΑ.

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Ο συγκεκριμένος θεματικός τομέας, συνδυάζει αρμοδιότητες που σε τοπικό επίπεδο παραδοσιακά υλοποιούνταν
από τους ΟΤΑ α’ βαθμού (πολιτισμός, αθλητισμός, κοινωνική μέριμνα) με δραστηριότητες που (μέρος ή στο σύνολο
τους), μεταφέρθηκαν στους οργανισμούς αυτούς, μετά την εφαρμογή του Σχεδίου Καλλικράτης (π.χ. δημόσια υγεία,
κατάρτιση και δια βίου μάθηση). Επισημαίνουμε, ότι οι δυνατότητες σχεδιασμού και υλοποίησης ουσιαστικών
παρεμβάσεων από πλευράς των ΟΤΑ σε πολλές περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα περιορισμένες, λόγω τόσο των
περικοπών των κρατικών δαπανών, όσο και των σημαντικών καθυστερήσεων στην καταβολή των σχετικών
επιχορηγήσεων (ΚΑΠ, ΣΑΤΑ). Ως εκ τούτου, όλες οι παρεμβάσεις και οι δράσεις του δήμου, στον συγκεκριμένο
θεματικό τομέα, θα πρέπει να επιτυγχάνουν υψηλό βαθμό παραγωγικότητας, δηλαδή να συνδυάζουν το
χαμηλότερο εφικτό κόστος, με την υψηλότερη δυνατή αποτελεσματικότητα.
Σε ότι αφορά τη δημόσια υγεία στην εξεταζόμενη περιοχή, ως βασικότερα προβλήματα εντοπίζονται η αύξηση της
ζήτησης για υπηρεσίες υγείας που συνδέεται με τη γήρανση του τοπικού πληθυσμού, η ελλιπής ενημέρωση ειδικών
πληθυσμιακών ομάδων περί στοιχειωδών ιατρικών ζητημάτων και οι υποβαθμισμένες εγκαταστάσεις δημόσιας
χρήσης στις περισσότερες Τ.Κ., που αποτελούν πηγή μόλυνσης αλλά και αισθητικής υποβάθμισης, των περιοχών
αυτών. Ως σημαντικότατη παράλειψη κρίνεται η απουσία συστηματικών διαδικασιών μέτρησης του επιπέδου
ρύπανσης της ατμόσφαιρας και των υδάτων, καθώς η αστική ανάπτυξη του συγκεκριμένου δήμου (λόγω της πόλης
της Καρδίτσας), εμπεριέχει κινδύνους για τη δημόσια υγεία, οι οποίο παραμένουν «αχαρτογράφητοι» εξαιτίας της
έλλειψης αυτής. Στην αντίπερα όχθη, η λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας το οποίο αποτελεί την
μεγαλύτερη ιατρική μονάδα σε επίπεδο ΠΕ Καρδίτσας, η πιλοτική λειτουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής για ιατρική
παρακολούθηση από απόσταση μακροχρόνια ασθενών και η ικανοποιητική παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας,
αποτελούν τα πλεονεκτήματα της περιοχής, στον εξεταζόμενο τομέα. Σε επίπεδο μελλοντικών ενεργειών, πέραν της
διεκδίκησης χρηματοδοτήσεων από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα για σχετικά έργα και δράσεις (τα οποία
αποτελούν ευκαιρία που απαιτεί αξιοποίηση σε όλους τους τομείς δράσης), διαγιγνώσκονται η συνεργασία με
εθελοντικούς φορείς για διοργάνωση δράσεων προληπτικής ιατρικής (μετρήσεις βασικών δεικτών υγείας,
υποστήριξη κατοίκων σε ιατρικά ζητήματα) και η επιδίωξη –σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο- για συνεχής
λειτουργία των κινητών μονάδων υγείας στις Τ.Κ. εκτός Καρδίτσας. Τέλος, οι σημαντικότερες εξωγενείς
περιοριστικές συνθήκες θεωρούνται οι δραστικές περικοπές των κρατικών πόρων που κατευθύνονται στο χώρο της
υγείας (ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα με δεδομένο ότι η υγεία αποτελεί δημόσιο αγαθό και συνάμα πολυδάπανη
δραστηριότητα για τον απλό πολίτη), οι μεγάλες ελλείψεις σε στελεχιακό δυναμικό και τεχνικό εξοπλισμό των
ιατρικών μονάδων σε επίπεδο χώρας αλλά και η έλλειψη κουλτούρας πρόληψης σε ζητήματα υγείας, η οποία
διακατέχει γενικότερα τον ελληνικό πληθυσμό και σε πολλές περιπτώσεις δυσκολεύει το ιατρικό έργο.
Στον κλάδο της δημόσιας υγείας, η περιοχή αντιμετωπίζει μία σειρά σοβαρών προβλημάτων, τα οποία δυστυχώς
τείνουν να διογκώνονται, λόγω της έλλειψης πόρων. Οι λόγοι αυτής της εξέλιξης εντοπίζονται σε δύο κύριους
παράγοντες, την γήρανση του τοπικού πληθυσμού, δεδομένο που επιβαρύνει ιδιαίτερα όλες τις βαθμίδες υγείας
αλλά και η έλλειψη πόρων, ή οποία έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση των υποδομών υγείας. Στο περιβάλλον
αυτό, οι ΟΤΑ α’ βαθμού, έχουν μάλλον περιορισμένο πεδίο παρέμβασης, με τις δράσεις πρωτοβάθμιας φροντίδας
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υγείας και ενημέρωσης του πληθυσμού επί ιατρικών ζητημάτων να είναι οι πλέον ενδεδειγμένες, καθώς δεν
απαιτούν υψηλά κονδύλια και παράλληλα περιλαμβάνονται στο πλέγμα των αρμοδιοτήτων τους.
Ο τομέας της κοινωνικής μέριμνας στην περιοχή του Δήμου Καρδίτσας, αντιμετωπίζει προβλήματα από την έλλειψη
ΚΑΠΗ σε αρκετές Τ.Κ., αλλά και τις δυσλειτουργίες που παρατηρούνται στις ανάλογες μονάδες που βρίσκονται σε
λειτουργία. Επιπλέον, σε ότι αφορά τις ειδικές πληθυσμιακές ομάδες (μετανάστες, αθίγγανους), το επίπεδο
κοινωνικής ενσωμάτωσης είναι ιδιαίτερα χαμηλό, με συνέπεια την αύξηση της εγκληματικότητας και την
υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των ομάδων αυτών, ενώ ως σοβαρό διοικητικό πρόβλημα, εντοπίστηκε το
πρόβλημα καταβολής έκτακτων βοηθημάτων προς άτομα που χρήζουν κοινωνικής μέριμνας. Θετικά υφιστάμενα
δεδομένα, αποτελούν η ύπαρξη ικανοποιητικού αριθμού δομών κοινωνικής στήριξης στην έδρα του δήμου, η
ανάπτυξη δομών κοινωνικής ενσωμάτωσης μεταναστών (η οποία είναι δυνατό να βοηθήσει στην κοινωνική ένταξη
μελών των συγκεκριμένων ομάδων) και η λειτουργία των δομών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», σε όλες
τις Δ.Ε. Οι μελλοντικές ευκαιρίες στο πεδίο αυτό, αφορούν κυρίως στην εκπόνηση ενιαίου (για όλες τις Δ.Ε.)
μητρώου ατόμων που χρήζουν κοινωνικής μέριμνας, στην ένταση των δραστηριοτήτων κοινωνικής ενσωμάτωσης
ειδικών πληθυσμιακών ομάδων και στην καθιέρωση συνεργασιών με εθελοντικές και εκκλησιαστικές,
φιλανθρωπικές οργανώσεις και αρμόδιους κρατικούς φορείς, για οργάνωση σχετικών δραστηριοτήτων. Ιδιαίτερο
κεφάλαιο- ελέω οικονομικής κρίσης- αποτελεί η φροντίδα των απόρων, ο αριθμός των οποίων έχει παρουσιάσει
αλματώδη αύξηση, την τελευταία διετία. Η ανάγκη δημιουργίας δομών υποστήριξης, φιλοξενίας και σίτισης των
ατόμων αυτών, με ενδεικτικά παραδείγματα, Δημοτικό Ξενώνα Απόρων, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Τράπεζα
Ρουχισμού (ήδη λειτουργεί από την ΔΗΚΕΚ), αναδεικνύεται συνεχώς και η δρομολόγηση σχετικών δράσεων
διαφαίνεται όλο και πιο αναγκαία. Σε επίπεδο περιορισμών, η διαρκής αύξηση των ατόμων που χρήζουν κοινωνικής
στήριξης (λόγω οικονομικής κρίσης και δημογραφικού προβλήματος) σε πανελλήνιο επίπεδο, είναι ο κυριότερος,
λαμβάνοντας υπόψη και την έλλειψη κρατικών πόρων, που κατευθύνονται σε δράσεις κοινωνικής πρόνοιας.
Ο τομέας κοινωνικής μέριμνας στον εξεταζόμενο δήμο παρουσιάζει προβλήματα, τα οποία οφείλονται κυρίως στην
οικονομική κρίση. Ο παράγοντας αυτός από την μία αυξάνει διαρκώς τα άτομα που χρήζουν κοινωνικής στήριξης
(άπορους, άστεγους, τοξικομανείς) και από την άλλη μειώνει του πόρους που κατευθύνονται σε σχετικές δράσεις
ενώ ταυτόχρονα υποβαθμίζει την επιχειρησιακή δυνατότητα των δομών στήριξης (αποχωρήσεις προσωπικού,
προβλήματα ρευστότητας, ελλείψεις σε υποδομές και εξοπλισμό). Οι ΟΤΑ α’ βαθμού έχουν αυξημένες
αρμοδιότητες σε ζητήματα κοινωνικής μέριμνας και το πεδίο αυτό θα πρέπει να έχει πρωτεύοντα ρόλο στον
επιχειρησιακό τους σχεδιασμό, πάντα υπό το πρίσμα της υλοποίησης δράσεων χαμηλού κόστους και υψηλής
αποτελεσματικότητας.
Στον τομέα πολιτισμού, παραδοσιακά οι ΟΤΑ έχουν να επιδείξουν σημαντική δραστηριότητα. Στον Δήμο Καρδίτσας,
ως κυριότερα μειονεκτήματα εντοπίζουμε την ελλιπή προβολή του τοπικού πολιτιστικού προϊόντος, το οποίο είναι
ιδιαίτερα πλούσιο στην περιοχή (παραδοσιακά επαγγέλματα, ποδήλατο, τοπικές συνταγές, λαογραφικά στοιχεία)
και την ανεπαρκή αξιοποίηση σημαντικών κειμηλίων που περιήλθαν στην κατοχή του δήμου από δωρεές ή
κληρονομιές, (αν και ως θετικότατο βήμα στο κομμάτι αυτό, κρίνεται η ένταξη σε πρόγραμμα χρηματοδότησης της
ανάδειξης της συλλογής του ζωγράφου Γιολδάση). Επιπλέον, επισημαίνεται η έλλειψη πολιτιστικών εκδηλώσεων
και χώρων ψυχαγωγίας, που απευθύνονται στις νεότερες ηλικίες. Τα θετικά στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης
είναι η λειτουργία μεγάλου αριθμού συλλόγων και μουσείων, σε ποικιλία επί μέρους πολιτιστικών θεμάτων
(ζωγραφική, θέατρο, κινηματογράφος, λαογραφική ιστορία, φωτογραφία), που σε πολλές περιπτώσεις είναι και ο
μοναδικοί σε επίπεδο ΠΕ, οι τακτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις πανελλαδικής εμβέλειας (Καραϊσκάκεια,
Μενελαϊδεια, φεστιβάλ παιδικού τραγουδιού) και ο πλούτος πολιτιστικών, αρχαιολογικών και θρησκευτικών
μνημείων. Ιδιαίτερης μνείας χρήζουν τα υπαίθρια θέατρα, καθώς αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτημα της
εξεταζόμενης περιοχής και ενδείκνυνται για την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων μεγάλης εμβέλειας. Σε ότι
αφορά τις μελλοντικές ευκαιρίες, η διοργάνωση ετήσιων πολιτιστικών γεγονότων με επίκεντρο τοπικά προϊόντα ή
παραδόσεις (γιορτή κρασιού, γιορτή σταφυλιού κ.α) και η αξιοποίηση Τ.Π.Ε. για την ψηφιοποίηση των συλλογών
και των αρχείων που βρίσκονται στην κατοχή του δήμου αποτελούν τις βασικότερες. Τέλος, σε ότι αφορά τις
περιοριστικές συνθήκες, η αυξημένη γραφειοκρατία που υφίσταται στην έγκριση υλοποίησης πολιτιστικών
εκδηλώσεων και η μείωση των πόρων που αφορούν πολιτιστικές δράσεις και δομές, κρίνονται ως οι πλέον
σημαντικές.
Στον αθλητικό τομέα στην εξεταζόμενη περιοχή, παρουσιάζονται σημαντικά μειονεκτήματα, κυρίως σε επίπεδο
υποδομών. Στις περισσότερες Τ.Κ., η συντήρηση των αθλητικών χώρων δεν είναι επαρκής, με αποτέλεσμα την
αισθητή υποβάθμιση τους. Σε ότι έχει να κάνει δε με την Δ.Κ. Καρδίτσας, στην οποία η υπερσυγκέντρωση
πληθυσμού και το γεγονός ότι αποτελεί την εμπορική και διοικητική έδρα του δήμου έχει αυξήσει τον αριθμό των
αθλούμενων και τις ανάγκες άθλησης, οι υποδομές αθλητισμού δεν είναι ικανοποιητικές. Πολλές εξειδικευμένες
υποδομές, είτε δεν υφίστανται, είτε δεν βρίσκονται σε ικανοποιητικό επίπεδο, τη στιγμή που το Εθνικό Αθλητικό
Κέντρο Καρδίτσας, το οποίο αποτελεί την μεγαλύτερη αθλητική υποδομή σε επίπεδο Π.Ε. Καρδίτσας και βρίσκεται
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υπό την αρμοδιότητα του Δήμου Καρδίτσας (μέσω του ΔΟΠΑΚ), χρειάζεται σημαντικές παρεμβάσεις και
ανακατασκευές (μερικές εκ των οποίων ήδη έχουν προγραμματιστεί). Επίσης, η κατασκευή Κλειστού
Προπονητηρίου Στίβου αποτελεί μία ακόμη σημαντική ανάγκη. Επιπλέον στρέβλωση στον συγκεκριμένο τομέα
αποτελεί, η υπερσυγκέντρωση των αθλητικών υποδομών και δραστηριοτήτων στο Αθλητικό Πάρκο, με αποτέλεσμα
πολλοί οικισμοί και γειτονιές της Καρδίτσας να μειονεκτούν στο συγκεκριμένο κομμάτι. Ως θετικό δεδομένο
καταγράφεται η διοργάνωση του διάπλου Λίμνης Πλαστήρα, ο οποίος αποτελεί κωπηλατικό γεγονός πανελλαδικής
εμβέλειας αλλά και η ύπαρξη πλήθους δραστήριων αθλητικών συλλόγων και σωματείων σε μεγάλο αριθμό
αθλημάτων. Ως μελλοντικές ευκαιρίες προς αξιοποίηση εντοπίζονται, η κατασκευή της πίστας moto-cross στην Τ.Κ.
Μητρόπολης, έργο για το όποιο ήδη υπάρχει ωρίμανση καθώς και οι απόπειρες χρηματοδότησης έργων, δράσεων
και συλλόγων με αθλητικό αντικείμενο, από την ΓΓΑ και τον ΟΠΑΠ, που διαθέτουν σχετικά κονδύλια. Ιδιαίτερης
σημασίας κρίνεται η δημιουργία δεύτερου πόλου αθλητικών δραστηριοτήτων στην πόλη της Καρδίτσας. Τέλος,
πέραν της δεδομένης έλλειψης πόρων, σημαντικός περιορισμός για τον δήμο στο πεδίο αυτό, αποτελεί η έλλειψη
συνείδησης μαζικού αθλητισμού, που υφίσταται γενικότερα στον ελληνικό πληθυσμό.
Ο Δήμος Καρδίτσας αποτελεί το κέντρο της ΠΕ σε δράσεις πολιτισμού και αθλητισμού. Η συνένωση των ΟΤΑ α’
βαθμού, βάσει του Σχεδίου Καλλικράτης, αύξησε σημαντικά το πολιτιστικό προϊόν του δήμου (υπαίθρια θέατρα,
λαογραφικά μουσεία, Μουσείο Φλωράκη, αρχαιολογικές περιοχές) αλλά και επακόλουθα τις απαιτήσεις
αξιοποίησης. Επιπλέον, πολλές μορφές τέχνης (κυρίως μοντέρνες) παρουσιάζουν δραστηριότητα, μόνο στην πόλη
της Καρδίτσας. Αντιθέτως, στον αθλητισμό η υφιστάμενη κατάσταση είναι αρκετά προβληματική, καθώς οι
υποδομές είτε δεν βρίσκονται σε ικανοποιητική κατάσταση, είτε εκλείπουν, πρόβλημα που πολλαπλασιάζεται από
το γεγονός, ότι στην πόλη της Καρδίτσας, η ζήτηση για αθλητικές υποδομές είναι μεγάλη και δεν ικανοποιείται.
Τόσο στον πολιτιστικό όσο και στον αθλητικό τομέα, οι μελλοντικές ευκαιρίες είναι σημαντικές, όμως και εδώ η
έλλειψη χρημάτων αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα των όποιων προσπαθειών αξιοποίησης.
Σε ζητήματα παιδείας και δια βίου κατάρτισης, τα σημαντικότερα μειονεκτήματα στην περιοχή του Δήμου
Καρδίτσας, επικεντρώνονται στις πεπαλαιωμένες και ελλιπείς (κυρίως ως προς τους δευτερεύοντες χώρους)
εκπαιδευτικές μονάδες και στον ανεπαρκή εκπαιδευτικό και εργαστηριακό εξοπλισμό, πρόβλημα που παρατηρείται
σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Η μη ένταξη πολλών παιδιών των ειδικών πληθυσμιακών ομάδων στο σύστημα
εκπαίδευσης (με συνέπεια τα υψηλότατα ποσοστά αναλφαβητισμού στις ομάδες αυτές), αποτελεί ένα πρόσθετο
πρόβλημα του τομέα της παιδείας, στην περιοχή παρέμβασης. Στην αντίπερα όχθη, η ύπαρξη εκπαιδευτικών
μονάδων όλων των βαθμίδων στα όρια του δήμου και η λειτουργία δομών απασχόλησης για παιδιά και εφήβους
(ΚΔΑΠ, ωδεία, εργαστήρια τέχνης) αποτελούν τα θετικά δεδομένα στην υφιστάμενη κατάσταση. Σε ότι αφορά το
μέλλον, η ίδρυση βρεφικού σταθμού στην πόλη της Καρδίτσας, διαφαίνεται ως έργο που απαιτεί εκτεταμένη
διερεύνηση (με βάση και την αύξουσα ζήτηση για υπηρεσίες βρεφονηπιακού σταθμού), η πιλοτική εφαρμογή elearning, η καθιέρωση συνεργασιών με αρμόδιους φορείς, τόσο για τις σχολικές υποδομές (ΟΣΚ), όσο και για
ζητήματα ενημέρωσης και κατάρτισης (ενώσεις γονέων, Υπουργείο Παιδείας και Περιφερειακές Διευθύνσεις
Εκπαίδευσης, ΙΕΚ, ΚΕΚ) και η διερεύνηση της επαναλειτουργίας των παιδικών κατασκηνώσεων Καστανιάς,
αποτελούν τις πλέον βασικές. Τέλος, οι εξωγενείς περιορισμοί, αφορούν τις δυσκολίες μετακίνησης των μαθητών
στις ορεινές περιοχές (κυρίως την χειμερινή περίοδο) και η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες
βρεφονηπιακών σταθμών, η οποία καθίσταται δύσκολο πλέον να καλυφθεί πλήρως. Επιπρόσθετα, η σημαντική
περικοπή αλλά και οι καθυστερήσεις στην επιχορήγηση που λαμβάνουν οι ΟΤΑ α’ βαθμού για την βελτίωση των
σχολικών μονάδων (ΚΑΠ σχολικών μονάδων) και η βούληση της κεντρικής κυβέρνησης για κατάργηση ή
συγχώνευση των τμημάτων του ΤΕΙ Λάρισας που εδρεύουν στο Παράρτημα Καρδίτσας, αποτελούν επιπλέον
περιορισμούς στην περιοχή, σε ότι αφορά την παιδεία.
Στον τομέα της παιδείας και δια βίου κατάρτισης -προς στιγμήν-η παρεμβατική δυνατότητα των ΟΤΑ α’ βαθμού
είναι σχετικά περιορισμένη και τα βασικότερα προβλήματα, όπως και οι στρατηγικές αποφάσεις αφορούν φορείς
της κεντρικής κυβέρνησης. Εξαίρεση αποτελούν οι βρεφονηπιακοί σταθμοί (οι οποίοι άλλωστε δεν αποτελούν αμιγή
εκπαιδευτικό φορέα αλλά και φορέα κοινωνικής μέριμνας), στους οποίους η αυξανόμενη ζήτηση για τις υπηρεσίες
τους, σε συνδυασμό με την έλλειψη πόρων, δημιουργεί προβλήματα.
ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 Δημιουργία συνείδησης πρόληψης υγείας στον πληθυσμό του Δήμου.
 Η διατήρηση και ενδυνάμωση των κοινωνικών δομών και υπηρεσιών του Δήμου καθώς και η δημιουργία
νέων.
 Εξειδικευμένη αντιμετώπιση προβλημάτων κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων.
 Ανάδειξη και προβολή των πολιτιστικών μνημείων του Δήμου.
 Ενίσχυση της πολιτισμικής ταυτότητας του Δήμου.
 Στήριξη των σύγχρονων πολιτιστικών τάσεων και ρευμάτων – ενίσχυση της εξωστρέφειας των μουσείων του
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Δήμου.
Αναβάθμιση και συντήρηση των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου.
Αποκέντρωση και διάχυση αθλητικής δραστηριότητας στις συνοικίες της Καρδίτσας και σε άλλους οικισμούς
του Δήμου.
Ανάπτυξη της Αθλητικής Συνείδησης στους κατοίκους του Δήμου και ειδικά στους νέους.
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1.1.4. Η περιοχή του Δήμου και οι κάθετες υπηρεσίες στο θεματικό τομέα «Τοπική Οικονομία και
Απασχόληση».
Στο παρών κεφάλαιο του στρατηγικού σχεδίου παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης της περιοχής
του Δήμου Καρδιτσας, (τόσο το εξωτερικό περιβάλλον όσο και σε επίπεδο δραστηριότητας δημοτικών
υπηρεσιών) σε ότι αφορά την οικονομία και απασχόληση. Τα δομικά στοιχεία της ανάλυσης προέρχονται από τα
στατιστικά της ΕΛ.ΣΤΑΤ, από μελέτες που έχουν εκπονηθεί για την περιοχή και τον τοπικό πληθυσμό, την
απογραφή της Δημοτικής Περιουσίας που διεξήγαγε ο δήμος, αλλά και στατιστικά δεδομένα δημοσίων
υπηρεσιών σχετικών με την γεωργία.
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ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_04: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Οικονομικώς ενεργοί
Απασχολούμενοι

Σύνολο
20757

Σύνολο
17889

Ημερομηνία
Καταγραφής
2015
Αγροτική
Δραστηριότητα
Κτηνοτροφική
Δραστηριότητα

2015
2015
2015
(Επιμελητήριο
Καρδίτσας

Άνεργοι

Πρωτογενής
Δευτερογενής Τριτογενής
Τομέας
Τομέας
Τομέας
NACE A-B
NACE C-F
NACE G-Q
Σύνολο
2242
2805
12842
2868
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Μονάδες Μέτρησης
Δ.Ε.
Δ.Ε.
Δ.Ε.
Δ.Ε.
Κάμπο Δ.Ε.
Σύνολο
Καρδίτσας
Ιτάμου
Καλλιφωνίου
υ
Μητρόπολης
Καλλιεργήσιμη Έκταση σε στρ.
227868
75087
17650
40549
64401
30181
Επιχειρήσεις Επεξεργασίας Αγροτικών Προϊόντων (δεν προσκομίστηκαν στοιχεία)
Μονάδες Εκτροφής (πλήθος)
487
78
155
72
Ζωικός Πληθυσμός
38343
4962
13390
5631
Επιχειρήσεις Επεξεργασίας Κτηνοτροφικών Προϊό
ντων

105

77

8250

6110

Οικονομικώς μη ενεργοί
34641
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11
Αλιευτικά Σκάφη

10

1

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ιχθυόσκαλες
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Μονάδες Ιχθυοκαλλιέργειας

Αλιεία/Ιχθυοκαλλιέρ
γεια

2015
(Επιμελητήριο
Καρδίτσας

2015
(Επιμελητήριο
Καρδίτσας
Δραστηριότητες
Μεταποίησης/Παραγ
ωγής
Δραστηριότητες
Τουρισμού/Υπηρεσίε
ς

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Επιχειρήσεις Επεξεργασίας Αλιευμάτων
2
Επιχειρήσεις

2

855
Ναυπηγεία Πλοίων

713

20

20

Ναυπηγεία Μικρών Σκαφών και Επαγγελματικών
Ξενοδοχεία/Καταλύματα 5***** (κλίνες)
2015 (Στοιχεία
μόνο για την
πόλη της
Καρδίτσας)

128

Ξενοδοχεία/Καταλύματα 4**** (κλίνες)
2015 (Στοιχεία
μόνο για την
πόλη της
Καρδίτσας)
2015 (Στοιχεία
μόνο για την
πόλη της
Καρδίτσας)

60

Ξενοδοχεία/Καταλύματα 3*** (κλίνες)
144

65

37
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Ξενοδοχεία/Καταλύματα 2** (κλίνες)
142
Ξενοδοχεία/Καταλύματα 1* (κλίνες)

142

Τουριστικά κάμπινγκ
Μονάδες
Αγροτουρισμο
ύ
Εμπορικές
Επιχειρήσεις
2015
(Επιμελητήριο
Καρδίτσας

2015
(Επιμελητήριο
Καρδίτσας

1096
990 20
10
59 17
Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών (εκτός ξενοδοχείων/ καταλυμάτων/ τουριστικών κάμπινγκ)

1862 1614
Χιονοδρομικά Κέντρα (Ολικό
μήκος πιστών)

54

37

83

Εγκαταστάσεις Θερμαλιστικού Τουρισμού - Ιαματικές Πηγές (Πλήθος)
Μαρίνες
Παραγωγή Ενέργειας

Θερμική Παραγωγή
Ισχύς μικρότερη των 0.5 MW (πλήθος)
Ισχύς μεγαλύτερη των 0.5 MW (πλήθος)
Σύνολο (Πλήθος)

74
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Υδροηλεκτρική
Ισχύς μικρότερη των 10 MW (πλήθος)
Ισχύς μεγαλύτερη των 10 MW (πλήθος)
Σύνολο (Πλήθος)
Αιολική
Ισχύς μικρότερη των 100 KW (πλήθος)
Ισχύς μεγαλύτερη των 100 KW (πλήθος)
Σύνολο (Πλήθος)
Ηλιακή (φωτοβολταϊκά)
63
48
2
Άλλη ΑΠΕ
Ισχύς μικρότερη των 10 MW (πλήθος)

2

6

5

Ισχύς μεγαλύτερη των 10 MW (πλήθος)
Σύνολο (Πλήθος)
Βιομηχανικές
Μονάδες

Μονάδες Πετροχημικών (Πλήθος)
Κινητήρια ισχύς έως 22 KW ή θερμική ισχύς έως 50 KW
Κινητήρια ισχύς μεγαλύτερη των 22 KW ή θερμική ισχύς μεγαλύτερη των 50 KW
Μονάδες Επεξεργασίας Μεταλλευμάτων (Πλήθος)
Κινητήρια ισχύς έως 22 KW ή θερμική ισχύς έως 50 KW
Κινητήρια ισχύς μεγαλύτερη των 22 KW ή θερμική ισχύς μεγαλύτερη των 50 KW
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Τσιμεντοβιομηχανίες (Πλήθος)
15

13

2
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Διαχείριση Δασών-Διαχείριση Βοσκότοπων- Διαχείριση και εποπτεία αρδευτικού δικτύου –
Διαχείριση Παρόχθιων Συστημάτων- Εποπτεία Αντλιοστασίων-Δημοτικών γεωτρήσεων &
Τμήμα Αγροτικής
φραγμάτων- Καταγραφή σημείων υδροληψίας επιφανειακών και υπόγειων, Δημοτικών και
Παραγωγής
ιδιωτικών-Άδειες χρήσης νερού για άρδευση- Εποπτεία ΤΟΕΒ –Διαχείριση υδάτινων πόρωνΒελτίωση και στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης –Αδέσποτα
Τμήμα Καταναλωτή και Το τμήμα είναι υποστελεχωμένο και δεν λειτουργεί.
Απασχόλησης –
Τουρισμού
ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΎΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΉ ΚΑΙ ΕΠΗΡΕΆΖΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
o Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι το αρμόδιο για τις παρεμβάσεις
στον πρωτογενή τομέα παραγωγής.
o Το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (πρώην Ανάπτυξης) και
οι εποπτευόμενοι φορείς του έχει την αρμοδιότητα την δημιουργία των κατάλληλων
συνθηκών για τη προσέλκυση δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων και την προώθηση
της καινοτομίας, τις συγκοινωνίες και οι μεταφορές, τα δημόσια έργα, τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, την ρύθμιση θεμάτων που αφορούν θέματα Εμπορικής Ναυτιλίας, Λιμενικού Σώματος και Ελληνικής Ακτοφυλακής, αλλά και για την προώθηση
Φορείς Κεντρικής
δράσεων τουριστικής προβολής και ανάδειξης του τουριστικού προϊόντος της χώρας.
κυβέρνησης
o Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (πρώην Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) έχει την αρμοδιότητα για την υπογραφή ατομικών
και συλλογικών συμβάσεων εργασίας για τον σχεδιασμό και την εξειδίκευση μέτρων καταπολέμησης της ανεργίας, για την κοινωνική ενσωμάτωση των αλλοδαπών στην Ελλάδα
και για την κοινωνική προστασία και αποκατάσταση των ατόμων ειδικών κατηγοριών.
o Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (πρώην Πολιτισμού και Τουρισμού) είναι αρμόδιο για την πολιτική που είναι σχετική με όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, την προστασία και την ανάδειξη του πολιτισμού μας, και τέλος με την προώθηση της έρευνας και της τεχνολογίας.
o Είναι αρμόδιος για την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων προώθησης της απαΟΑΕΔ
σχόλησης (π.χ. πρόγραμμα επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών)
o Διαχειρίζονται τα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ σύμφωνα με το σύστημα διαΔιαχειριστικές Αρχές
των Ε.Π. του ΕΣΠΑ
χείρησης και ελέγχου και την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.
o Προωθεί -σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς- τις κατά τόπους παρεμβάσεις ανάδειΕΟΤ
ξης τουριστικού προϊόντος.
Ακαδημαϊκά και
o Υλοποιούν δράσεις καινοτομίας και έρευνας
Ερευνητικά
Ιδρύματα
ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
1. Συμμετοχή του Δήμου στην «ΠΑΥΣΙΛΥΠΟ Α.Ε. ΟΤΑ»
2. Συμμετοχή του Δήμου στην «ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.»
Συμμετοχή του Δήμου στην «ΕΝ.Κ.ΔΗ.ΚΑ.» (ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΜΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε.
3. ΟΤΑ
4. Συμμετοχή του Δήμου στην ΔΕΥΑΚ
5. Συμμετοχή του Δήμου στο Σύνδεσμο Ύδρευσης Καρδίτσας και λοιπών Δήμων
6. Συμμετοχή του Δήμου στο Σύνδεσμο Ύδρευσης Σμοκόβου
7. Συμμετοχή του Δήμου στο Σύνδεσμο Ύδρευσης Καταφυγίου-Λαμπερού
8. Συμμετοχή του Δήμου στην Ένωση Υποστηρικτικών φορέων για την υλοποίηση
Επιχειρηματικών Ιδιωτικών Σχεδίων «ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ»
9. Συμμετοχή του Δήμου Καρδίτσας στην ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
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10.

Συμμετοχή του Δήμου Καρδίτσας στον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας Ε.Ο.Ε.Σ.
ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
Θεματικός τομέας «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση»

ΤΟΜΕΑΣ
Τομέας 1
«Αγροτική-Κτηνοτροφική
Παραγωγή»
























ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Προβλήματα/ανάγκες
Δυνατότητες
Ελλιπείς υποδομές άρδευσης.
 Μεγάλες εκτάσεις γης υψηλής παραγωγικότητας, στα όρια του δήμου.
Κακή κατάσταση αγροτικής οδοποιίας
(τους χειμερινούς μήνες λόγω καιρικών  Λειτουργία ερευνητικών φορέων και ινσυνθηκών, τους θερινούς λόγω υπερστιτούτων, με ειδίκευση στον πρωτογενή
δραστηριότητας).
τομέα παραγωγής εντός του δήμου
(Κέντρο Πιστοποίησης Βάμβακος).
Προβλήματα διαδοχής στον πρωτογενή
τομέα (περιορισμένος αριθμός νέων
 Λειτουργία υπηρεσιακής μονάδας του
αγροτών).
δήμου, με εξειδίκευση στον πρωτογενή
τομέα παραγωγής (Γραφείο Αγροτικής
Χαμηλά εισοδήματα των παραγωγών
Ανάπτυξης).
από την πώληση των προϊόντων τους,
λόγω των στρεβλώσεων της εφοδιαστι-  Σημαντικός αριθμός παραδοσιακών τοκής αλυσίδας.
πικών προϊόντων.
Μικρού μεγέθους γεωργικές εκμεταλ Μακροχρόνια ενασχόληση των κατοίκων
λεύσεις με πολυτεμαχισμένο κλήρο.
των περισσότερων Δ.Ε. με την γεωργία
και την κτηνοτροφία.
Έλλειψη πιστοποίησης των τοπικών
προϊόντων.
Χαμηλός βαθμός καθετοποίησης και
διασύνδεσης του πρωτογενούς τομέα
με τους άλλους τομείς παραγωγής.
Έντονη μονό-δραστηριότητα στις τοπικές καλλιέργειες.
Η έλλειψη οργανωμένων δομών για
την προώθηση δευτερευόντων προϊόντων (οπωροκηπευτικά κ.α.) σε μεγαλύτερες αγορές.
Οι περιορισμένες προσπάθειες βιολογικής καλλιέργειας.
Ποιμνιοστάσια χωρίς άδεια λειτουργίας και χωροθετημένα εντός των οικισμών.
Περιορισμοί
Ευκαιρίες
Συγκρούσεις χρήσεων γης.
 Πιστοποίηση τοπικών προϊόντων (Π.Ο.Π.).
Ο εφησυχασμός που προκαλεί το σύστημα των επιδοτήσεων.
 Κατασκευή δικτύου κλειστών αγωγών
άρδευσης.
Αδυναμία ανταπόκρισης του υφιστάμενου παραγωγικού συστήματος στις
 Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας.
απαιτήσεις της Νέας ΚΓΠ.
 Περαιτέρω εξηλεκτρισμός των αγροτιΗ παρούσα μεταβατική περίοδο της
κών εκμεταλλεύσεων.
ΚΓΠ, δημιουργεί συνθήκες «εγκλωβι Διενέργεια επιστημονικών ερευνών, για
σμού» των αγροτών και ιδιαίτερα των
την αποδοτικότητα νέων και καινοτόμων
νέων (ή υποψήφιων νέων) αγροτών.
καλλιεργειών.
Κίνδυνοι καταστροφών των γεωργικών
 Το επενδυτικό ενδιαφέρον μεγάλων επικαλλιεργειών, είτε από φυσικά φαινόμεχειρηματικών ομίλων στον τομέα παρανα (πλημμύρες) είτε από ασθένειες.
γωγής ενέργειας, από αγροτικές καλλιέρΥδατικό πρόβλημα που υφίσταται γενιγειες.
κά στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
 Αξιοποίηση του ΕΠ «Αγροτικής Ανάπτυ-
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 Αυξημένο κόστος γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, λόγω αυξήσεων
των τιμών των καυσίμων, των πρώτων
υλών και της έμμεσης και άμεσης φορολογίας.
 Ισχυρός ανταγωνισμός από τα φθηνά εισαγόμενα προϊόντα.
 Ισχυρή εξάρτηση του εισοδήματος των
παραγωγών από εξωγενείς παράγοντες
(διεθνείς τιμές προϊόντος, ΚΓΠ, καιρικές
συνθήκες).
 Ανυπαρξία σταθερής οικονομικής πολιτικής στη χώρα.









Τομέας 2
«Τουρισμός»

Προβλήματα/ανάγκες
 Έλλειψη μακροπρόθεσμου στρατηγικού
σχεδιασμού τουριστικής προβολής της
περιοχής.
 Ανεπαρκής ξενοδοχειακή υποδομή
εντός της πόλης της Καρδίτσας.
 Ανεπαρκής σήμανση και υποδομές
πρόσβασης, στις ορεινές περιοχές γεγονός που δυσχεραίνει την προσέλκυση
και μετακίνηση επισκεπτών.
 Ανεπαρκής αξιοποίηση του πλούσιου
πολιτιστικού προϊόντος, για την προσέλκυση επισκεπτών.
 Μηδαμινή τουριστική ανάπτυξη των πεδινών περιοχών του δήμου.
 Έλλειψη εμπειρίας και τεχνογνωσίας
για δραστηριότητες τουρισμού, των κατοίκων και των φορέων του πεδινού
τμήματος του δήμου.
 Έλλειψη τουριστικού περιπτέρου στην
πόλη της Καρδίτσας (πλατεία Πλαστήρα).

Περιορισμοί
 Διαρκής μείωση του εσωτερικού τουρισμού, λόγω της οικονομικής κρίσης.
 Κίνδυνος περιβαλλοντικής υποβάθμισης
των ορεινών περιοχών, από την τουριστική ανάπτυξη (καταπάτηση δασών,











ξης της Ελλάδας», για χρηματοδότηση
παρεμβάσεων στον αγροτικό τομέα.
Πιθανή στροφή του πληθυσμού σε δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα,
λόγω της έντονης ύφεσης που μαστίζει
σε πανελλαδικό επίπεδο, τον κλάδο των
οικοδομικών δραστηριοτήτων και των
υπηρεσιών.
Αξιοποίηση θεσμικού πλαισίου για οργάνωση και δικτύωση γεωργών.
Στροφή του καταναλωτικού κοινού στα
ντόπια κτηνοτροφικά προϊόντα, μετά τα
διατροφικά σκάνδαλα της τελευταίας εικοσαετίας.
Δημιουργία υποδομών μεταποίησης
αγροτικών προϊόντων (π.χ. τυροκομείου,
σφαγείων).
Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων
σε ειδικά αγροτικά ζητήματα (καινοτόμες καλλιέργειες, βιολογική κτηνοτροφία, επιδοτήσεις), σε συνεργασία με
σχετικούς φορείς (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΕΘΙΑΓΕ, Κέντρο Πιστοποίησης Βάμβακος).
Δυνατότητες
Η τουριστική ανάπτυξη της Λίμνης Πλαστήρα (μέρος της οποίας, υπάγεται στο
δήμο).
Ορεινές περιοχές με σημαντικά περιθώρια τουριστικής ανάπτυξης.
Ικανοποιητικές προϋποθέσεις για την
ανάπτυξη πολιτικού τουρισμού (Μουσείο Φλωράκη, περιοχές με συμβολική
και ιστορική αξία στα ορεινά του δήμου).
Εκπλήρωση προϋποθέσεων, για την
ανάπτυξη μορφών εναλλακτικού τουρισμού (ποδηλατοδρόμοι, σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων, ορεινά μονοπάτια και καταφύγια).
Τουριστική αξιοποίηση αθλητικών και
πολιτιστικών γεγονότων (διάπλους Λίμνης Πλαστήρα,ΧTERA GREECE, Καραϊσκάκεια).
Αξιοποίηση αεροδρομίου Μυρίνης για
τουρισμό, αεραθλητισμό και άλλες δραστηριότητες, λόγω δυνατότητας σύνδεσής του με άλλα αεροδρόμια με πτήσεις ιδιωτικών αεροσκαφών

Ευκαιρίες
 Αξιοποίηση των ιαματικών πηγών Κουτσώνα (Τ.Κ. Αμαράντου).
 Χρηματοδότηση αγροτουριστικών δραστηριοτήτων από τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης (leader, ΟΠΑΑΧ)
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ρύπανση κ.α).
 Περικοπές των πόρων της κεντρικής κυβέρνησης που κατευθύνονται στη τουριστική ανάπτυξη.
 Αύξηση του κόστους λειτουργίας και
μείωση του περιθωρίου κέρδους των
τουριστικών επιχειρήσεων, λόγω της οικονομικής κρίσης της Ελλάδας.
 Ανυπαρξία σταθερής οικονομικής πολιτικής στη χώρα.

Τομέας 3
«Απασχόληση»











Προβλήματα/ανάγκες
Υψηλό ποσοστό ανεργίας , ιδιαίτερα
στους νέους και στις γυναίκες κυρίως
λόγω της οικονομικής κρίσης.
Υψηλά ποσοστά ανασφάλιστης εργασίας και παράνομης απασχόλησης (κυρίως
αλλοδαπών).
Αύξηση του ποσοστού ανεργίας στις μεγάλες ηλικίες, στις οποίες η εύρεση εργασίας είναι ιδιαίτερα δύσκολη.
Χαμηλός αριθμός μεγάλων επιχειρήσεων και εργοστασίων στη περιοχή (όπως
και γενικότερα στην ΠΕ Καρδίτσας),
όπου θα μπορούσαν να απορροφήσουν
ανέργους.
Περιορισμοί
Αλματώδης αύξηση της ανεργίας σε πανελλαδικό επίπεδο
Περικοπές πόρων από την κεντρική κυβέρνηση, για την καταπολέμηση της
ανεργίας.
Υψηλό κόστος απασχόλησης προσωπικού, λόγω της αύξησης των εργοδοτικών
εισφορών.
Στασιμότητα των μεγάλων έργων υποδομής λόγω έλλειψης χρηματοδοτήσεων, γεγονός που «δημιουργεί» επιπλέον
ανέργους.

 Μεγάλος όγκος διερχομένων από τα
όρια του δήμου.
 Αξιοποίηση θρησκευτικών και αρχαιολογικών μνημείων για προσέλκυση επισκεπτών.
 Συνεργασία με σχετικούς δημόσιους
(ΕΟΤ, Περιφέρεια Θεσσαλίας) και ιδιωτικούς φορείς (τουριστικοί πράκτορες) για
την προβολή του τουριστικού προϊόντος
του δήμου.
 Χρηματοδότηση δράσεων εναλλακτικού
και «πράσινου» τουρισμού, από Ε.Π. του
ΕΣΠΑ.
 Αξιοποίηση συνεργατικών σχημάτων
ιδιωτών, στον τομέα του τουρισμού (τοπικά σύμφωνα ποιότητας, clusters
ομοειδών επιχειρήσεων κ.α).
 Δημιουργία στοχευμένων τουριστικών
πακέτων (ιαματικού, θρησκευτικού, πολιτικού τουρισμού κ.α).
 Ανάπτυξη πρότυπων αγροτουριστικών
μονάδων, με συμμετοχή των τουριστών
στην αγροτική καθημερινότητα.
 Αναβάθμιση και πλήρης λειτουργία της
πίστας αιωροπτεριστών στην Τ.Κ. Αγίου
Γεωργίου (θέση Κονάκια).
 από όλα τα αεροδρόμια της Ελλάδας
Δυνατότητες
 Λειτουργία φορέων υποστήριξης του ανθρώπινου δυναμικού (ΚΕΚ, ΟΑΕΔ, Κέντρο
Δια Βίου Μάθησης) στα όρια του δήμου.
 Λειτουργία δομών υποστήριξης της εργαζόμενης μητέρας (Βρεφονηπιακοί
σταθμοί, Κέντρο Γυναικών, ΚΔΑΠ).
 Η υλοποίηση σημαντικών δημοσίων έργων (Ε-65,αγωγοί φυσικού αερίου, Κλειστό Γυμναστήριο Καρδίτσας, Διοικητήριο
Καρδίτσας, Εθνική οδός Καρδίτσας Τρικάλων) εντός των γεωγραφικών ορίων
του δήμου.

Ευκαιρίες
 Αξιοποίηση των προγραμμάτων επιδότησης της απασχόλησης (ΟΑΕΔ).
 Πλήρης αξιοποίηση των Τοπικών Συμφώνων Απασχόλησης (ΤΟΠΣΑ).
 Συνεργασία με ΟΤΑ και αρμόδιους φορείς (ΟΑΕΔ, σύλλογοι απασχόλησης, Εργατικό Κέντρο, ΑΝ.ΚΑ), για υλοποίηση
δράσεων καταπολέμησης της ανεργίας.
 Παροχή κινήτρων (όπως μείωση ή και
απαλλαγή από υποχρέωση καταβολής
δημοτικών τελών) στις επιχειρήσεις που
προσλαμβάνουν ή δεν απολύουν προσω-
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Προβλήματα/ανάγκες
 ‘Ελλειψη καινοτόμων αγροτικών δραστηριοτήτων στην περιοχή.
 Επιφυλακτική στάση των τοπικών παραγωγών για συμμετοχή σε καινοτόμες παρεμβάσεις.
 Χαμηλός αριθμός πολιτών με ανώτατο
μορφωτικό επίπεδο (τριτοβάθμια και
μετά-τριτοβάθμια εκπαίδευση), στις περισσότερες Τ.Κ.
 Προβλήματα χρήσης Τ.Π.Ε. στις ορεινές
περιοχές.
 Μεγάλη ανισορροπία στην ανάπτυξη
υποδομών και δικτύων Τ.Π.Ε., ανάμεσα
στις ΔΕ του δήμου.

«Τομέας 4
«Καινοτομία-Τ.Π.Ε.»

Περιορισμοί
 Σημαντικές περικοπές των πόρων του
κεντρικού κράτους, για την καινοτομία
και την έρευνα.
 Το υφιστάμενο σύστημα επιδοτήσεων
των αγροτών, αποτελεί αντικίνητρο για
καινοτόμες αλλαγές και παρεμβάσεις.
 Αποφάσεις της κεντρικής διοίκησης για
κατάργηση τμημάτων τριτοβάθμιων
ιδρυμάτων και ερευνητικών οργανισμών
που εδρεύουν στην περιοχή.
 Πολύ περιορισμένη χρήση Τ.Π.Ε. στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

«Τομέας 5
«ΕπιχειρηματικότηταΠροσέλκυση επενδύσεων»

Προβλήματα/ανάγκες
 Χαμηλός βαθμός εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων.
 Έλλειψη σχεδιασμού χωροθέτησης των
παραγωγικών δραστηριοτήτων.

πικό, για έναν συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα.
 Διερεύνηση δημιουργίας Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης (Τ.Π.Α), σε συνεργασία με άλλους τοπικούς φορείς
(Συνεταιριστική Τράπεζα, Ενώσεις Επαγγελματιών).
 Λειτουργία του Γραφείου Απασχόλησης
του δήμου.

Δυνατότητες
 Λειτουργία ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εντός των ορίων του δήμου.
 Λειτουργία ερευνητικών ινστιτούτων και
ιδρυμάτων σε μεγάλη ποικιλία τομέων
(γεωργία, κτηνοτροφία, εντός των ορίων
του δήμου).
 Υψηλός ρυθμός αύξησης των πτυχιούχων ανώτατης εκπαίδευσης (απόφοιτοι
πανεπιστημίου, κάτοχοι μεταπτυχιακών
και διδακτορικών).
 Υφιστάμενα δίκτυα επιχειρήσεων (clusters).
 Ευρυζωνικό δίκτυο στο μεγαλύτερο
μέρος του δήμου.
 Συμμετοχή του δήμου στην «Ψηφιακές
Πόλεις Κεντρικής Ελλάδος» Α.Ε., που
αποτελεί διαδημοτική συνεργασία για
την ανάπτυξη Τ.Π.Ε.
 Ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών, σε τμήμα της πόλης της Καρδίτσας.
 Ασύρματο δίκτυο δωρεάν πρόσβασης,
σε επιλεγμένα σημεία της πόλης της
Καρδίτσας.
Ευκαιρίες
 Αξιοποίηση προγραμμάτων χρηματοδότησης για την υλοποίηση δράσεων
καινοτομίας (π.χ. νέα καινοτομική επιχειρηματικότητα του ΕΣΠΑ).
 Διερεύνηση ένταξης καινοτόμων δράσεων στην τοπική κτηνοτροφία σε ευρωπαϊκά προγράμματα.
 Συνεργασία με ακαδημαϊκά και ενημερωτικά ιδρύματα, για την υλοποίηση
καινοτόμων δράσεων.
 Περαιτέρω αξιοποίηση των Τ.Π.Ε., κυρίως στις Δ.Ε. εκτός Καρδίτσας.
 Διοργάνωση δράσεων ενημέρωσης/εκπαίδευσης για ζητήματα Τ.Π.Ε. στο σύνολο των ΔΕ του δήμου.
Δυνατότητες
 Η πόλη της Καρδίτσας αποτελεί το εμπορικό και διοικητικό κέντρο της Π.Ε. καθώς και πόλο ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Θεσσαλίας.
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 Δεν υπάρχει εξειδικευμένο ανθρώπινο
δυναμικό, που να ανταποκρίνεται στις
ανάγκες νέων οικονομικών δραστηριοτήτων που αναπτύχθηκαν στην περιοχή
(ενέργεια, τουρισμός).
 Έλλειψη φορέα λειτουργίας και διαχείρισης του ΒΙΟ.ΠΑ.











Περιορισμοί
Δυσχερέστατο επιχειρηματικό περιβάλλον για την πραγματοποίηση επενδύσεων (υψηλή φορολογία, οικονομική
αστάθεια, υψηλό κόστος λειτουργίας,
πολύπλοκη νομοθεσία).
Δυσκολία στην εξασφάλιση κεφαλαίων
για πραγματοποίηση επενδύσεων, λόγω
δυσχερειών στη συγκέντρωσης δανειακών πιστώσεων.
Μεγάλες καθυστερήσεις στη καταβολή
στους δικαιούχους, των επιδοτήσεων
από τα προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας.
Συνεχείς μεταβολές των διατάξεων του
«Αναπτυξιακού» νόμου
Ανεπτυγμένος τριτογενής τομέας παραγωγής.
Ανυπαρξία σταθερής οικονομικής πολιτικής στη χώρα.

 Λειτουργία εμποροβιοτεχνικής έκθεσης.
 Η αδειοδότηση από το δήμο, επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.















Ευκαιρίες
Αυξανόμενη ζήτηση για παραδοσιακά
ποιοτικά προϊόντα.
Πλήρης αξιοποίηση των προγραμμάτων
χρηματοδότησης νέων και υφιστάμενων
επιχειρήσεων (LEADER, Ε.Π. του ΕΣΠΑ
κ.α)
Δυνατότητα συνεργασίας του Δήμου με
τον Εμπορικό Σύλλογο και το Επιμελητήριο, για τη στήριξη των εμπορικών καταστημάτων της πόλης.
Συνεργασία με αρμόδιους φορείς και
υπηρεσίες (π.χ. Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων) για διοργάνωση εκδηλώσεων ενημέρωσης επενδυτών στα μεγάλα αστικά
κέντρα.
Αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων,
για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων
σε συνεργασία με ιδιώτες (JESSICA,
JEREMIE).
Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων
για νέους επιχειρηματίες.
Ίδρυση Κτηνοτροφικού Πάρκου.
Αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας
για προσέλκυση επενδύσεων).
Στήριξη των clusters ομοειδών επιχειρήσεων και αξιοποίηση των σχετικών προγραμμάτων χρηματοδότησης της Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας.

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Ο συγκεκριμένος θεματικός τομέας έχει αποκτήσει κεντρικό ρόλο στον προγραμματισμό των ΟΤΑ α’ βαθμού. Οι λόγοι
της εξέλιξης αυτής οφείλονται στην οικονομική κρίση που μαστίζει την χώρα και η οποία έχει «εκτινάξει» σε δυσθεώρητα
ύψη το ποσοστό ανεργίας, αναδεικνύοντας την οικονομική βιωσιμότητα, ως αντικειμενικό σκοπό τόσο των πολιτών, όσο
και των δημοσίων και ιδιωτικών οργανισμών. Στη κατεύθυνση αυτή, γενικές επιδιώξεις όπως η προώθηση της
απασχόλησης, η προσέλκυση επενδύσεων, η υλοποίηση καινοτόμων παρεμβάσεων (οι οποίες στη συνέχεια θα
επιτύχουν οικονομίες κλίμακας) αλλά και η ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας, έχουν ανακηρυχθεί ως ζωτικής
σημασίας στόχοι των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ. Υπογραμμίζουμε, ότι οι ριζικές αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου σε πολλά
από τα θεματικά πεδία (προσέλκυση επενδύσεων, χωροθέτηση παραγωγικών ζωνών) που συνθέτουν τον εξεταζόμενο
τομέα, έχουν επιφέρει νέους ορίζοντες αλλά και σημαντικούς περιορισμούς στο πεδίο παρέμβασης των ΟΤΑ. Η μελέτη
και η διερεύνηση των θεσμικών αυτών μεταβολών αποτελεί απαρέγκλιτη προϋπόθεση, πριν την οποιαδήποτε ανάληψη
αναπτυξιακής πρωτοβουλίας στους τομείς αυτούς.
Στη τοπική οικονομία του Δήμου Καρδίτσας, ο πρωτογενής τομέας παραγωγής έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, κυρίως στις
Τ.Κ. πλην Καρδίτσας, όπου και αποτελεί την κύρια οικονομική δραστηριότητα. Τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην
αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή στην περιοχή, δεν διαφοροποιούνται σημαντικά, σε σχέση με τα παραδοσιακά
προβλήματα του κλάδου σε πανελλαδικό επίπεδο. Τα προβλήματα διαδοχής, η μεταβατική περίοδος της ΚΓΠ, οι
στρεβλώσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, όπου αφήνουν μικρά περιθώρια κέρδους στους παραγωγούς και η έλλειψη
πιστοποιήσεων των αγροτικών προϊόντων, αποτελούν χρόνια προβλήματα της ελληνικής γεωργικής οικονομίας, που
ταλανίζουν και την εξεταζόμενη περιοχή. Σε τοπικό επίπεδο, τα βασικότερα προβλήματα είναι οι ελλιπείς υποδομές
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άρδευσης, η ανάγκη αναβάθμισης της αγροτικής οδοποιίας, τα ποιμνιοστάσια που δεν διαθέτουν άδεια (και δεν
πληρούν και τις προϋποθέσεις λειτουργίας) και η έντονη μονοκαλλιέργεια. Σε σχέση με τα θετικά στοιχεία, διακρίνονται
η εμπειρία των κατοίκων των περισσότερων ΔΕ στην γεωργία (καθώς αποτελεί παραδοσιακή ενασχόληση), η λειτουργία
ειδικευμένων ερευνητικών ιδρυμάτων σε αγροτικά και κτηνοτροφικά ζητήματα, στα όρια του δήμου και η λειτουργία
υπηρεσιακής μονάδας του δήμου, με ειδίκευση στα αγροτικά ζητήματα. Οι μελλοντικές ευκαιρίες προς αξιοποίηση, είναι
η συνεχής αναβάθμιση των αγροτικών υποδομών (κλειστοί αγωγοί άρδευσης, αγροτική οδοποιία, εξηλεκτρισμός
αγροτικών εκμεταλλεύσεων), η πιστοποίηση τοπικών προϊόντων ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ και η διερεύνηση κατασκευής
εγκαταστάσεων μεταποίησης αγροτικών προϊόντων. Μεγάλη προστιθέμενη αξία μπορούν να προσδώσουν οι
συνεργασίες με ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, για διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων και για εκπόνηση
μελετών και ερευνών για αγροτικά ζητήματα. Σε ότι αφορά τους εξωτερικούς περιοριστικούς παράγοντες, ως
κυριότερους αναφέρουμε το υδατικό πρόβλημα της Περιφέρειας Θεσσαλίας (η μη επίλυση του υπονομεύει το μέλλον
της τοπικής γεωργίας), τον εφησυχασμό που έχει δημιουργήσει το σύστημα το επιδοτήσεων σε μεγάλο μέρος του
τοπικού αγροτικού πληθυσμού, ο ισχυρός ανταγωνισμός από τα εισαγόμενα φθηνότερα προϊόντα και οι κίνδυνοι
καταστροφής των αγροτικών καλλιεργειών, από φυσικές καταστροφές ή ασθένειες (τελευταία υπάρχει σοβαρό
πρόβλημα με το «πράσινο» σκουλήκι και τον περονόσπορο στα αμπέλια).
Σε γενικές γραμμές ο πρωτογενής τομέας παραγωγής παραμένει -παρά τις όποιες χρόνιες αδυναμίες του- ο ισχυρότερος
πυλώνας της τοπικής οικονομίας στην περιοχή του Δήμου Καρδίτσας, με τις τάσεις επιστροφής μέρους του πληθυσμού
στις αγροτικές καλλιέργειες, λόγω της ύφεσης που πλήττει τους κλάδους οικοδομής, αυτοκινήτου, λιανικών πωλήσεων
και υπηρεσιών, να ενισχύουν περαιτέρω τον ρόλο του. Οι δήμοι στον συγκεκριμένο τομέα, μπορεί να «παίξουν»
σημαντικό υποστηρικτικό ρόλο (ενημερώσεις, υποστήριξη, βελτίωση υποδομών) όχι όμως και σχεδιαστικό, οπότε τα
προβλήματα που προκαλούνται από χρόνιες στρεβλώσεις του πρωτογενούς τομέα και εθνικές ή υπερεθνικές πολιτικές,
δεν είναι δυνατό να επιλυθούν με ενέργειες του δήμου. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο Δήμος Καρδίτσας θα πρέπει να
δραστηριοποιηθεί (το δυνατό περισσότερο) ιδίως στο κομμάτι των υποδομών αγροτικού ενδιαφέροντος, όπου και
διαθέτει ουσιαστικές δυνατότητες παρέμβασης και προγραμματισμού.
Το πεδίο του τουρισμού αποτελεί πρόκληση για τον Δήμο Καρδίτσας. Η ενσωμάτωση στο δήμο λόγω Καλλικράτη, μέρους
της τουριστικά ανεπτυγμένης Λίμνης Πλαστήρα αλλά και σημαντικών μνημείων που μπορούν να προσελκύσουν
εσωτερικό κατά βάση τουρισμό (Μουσείο Φλωράκη, Υπαίθρια θέατρα, Δασικό χωριό), σε συνδυασμό με τις
προϋπάρχουσες τουριστικές υποδομές, θέτουν περιθώρια τουριστικής ανάπτυξης, τα οποία δεν πρέπει να μείνουν
ανεκμετάλλευτα. Ως σημαντικότερα μειονεκτήματα, εντοπίζουμε την έλλειψη μακροπρόθεσμου σχεδιασμού τουριστικής
ανάπτυξης του δήμου, την ελλιπή προβολή και προώθηση των μνημείων του και τη μηδαμινή τουριστική ανάπτυξη των
πεδινών τμημάτων. Από την άλλη, στα θετικά στοιχεία εντάσσουμε την ενσωμάτωση μέρους της περιοχής της Λίμνης
Πλαστήρα στο νέο δήμο, την εκπλήρωση των στοιχειωδών προϋποθέσεων ανάπτυξης εναλλακτικών και ειδικών μορφών
τουρισμού (θρησκευτικά και πολιτικά μνημεία, ορεινά μονοπάτια και καταφύγια, ποδηλατοδρόμοι, Δασικό χωριό) και
την ύπαρξη τακτικών πολιτιστικών και αθλητικών γεγονότων πανελλαδικής εμβέλειας, τα οποία προσελκύουν επισκέπτες
στην περιοχή. Σε επίπεδο μελλοντικών ενεργειών προτείνονται, η συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς
για προσφορά στοχευμένων τουριστικών πακέτων (πολιτικού, θρησκευτικού, φυσιολατρικού τουρισμού), η εκπόνηση
στρατηγικού σχεδίου με αναλυτική καταγραφή των τρόπων αξιοποίησης του τοπικού τουριστικού προϊόντος και η
υποστήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων της περιοχής, για τη σύνθεση συνεργατικών σχημάτων. Σε σχέση με τους
εξωτερικούς περιορισμούς, το γεγονός ότι η οικονομική κρίση πλήττει κυρίως τον εσωτερικό τουρισμό ο οποίος και
αποτελεί τον κύριο αποδέκτη του τουριστικού προϊόντος της περιοχής είναι ο πλέον βασικός, επικουρούμενος από την
αύξηση του κόστους λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων.
Σημαντικό πλεονέκτημα για την περιοχή του Δήμου Καρδίτσας αποτελεί η ύπαρξη του αεροδρομίου Μυρίνης. Η
αξιοποίηση του για τουρισμό, αεραθλητισμό και άλλες δραστηριότητες είναι πολύ σημαντική για την ανάδειξη του
τουριστικού προϊόντος της περιοχής, με δεδομένο ότι η δραστηριότητα αυτή απευθύνεται σε τουρίστες με οικονομική
επιφάνεια. Μελλοντικά προτείνεται η επέκταση του αεροδρομίου ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις για
εμπορευματικές μεταφορές που μπορούν να δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη επιχειρήσεων της περιοχής
Εν κατακλείδι, ο τουρισμός αποτελεί μία σχετικά νέα ανάγκη για τον Δήμο Καρδίτσας, καθώς το βασικότερο τμήμα του
τοπικού τουριστικού προϊόντος, εδράζεται στους πρόδρομους δήμους. Στην περιοχή υφίστανται περιθώρια τουριστικής
ανάπτυξης κυρίως σε επικεντρωμένες τουριστικές δραστηριότητες (εναλλακτικός και ειδικός τουρισμός), όμως η
οικονομική κρίση αποτελεί «τροχοπέδη» καθώς επηρεάζει κυρίως τον εγχώριο πληθυσμό, ο οποίος αποτελεί την ομάδαστόχο για τον τουρισμό της περιοχής. Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος Καρδίτσας οφείλει να προωθήσει την τουριστική
ανάπτυξη (πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα), καθώς αποτελεί σημαντική δυνητική πηγή εσόδων,
τόσο για τον ίδιο ως οργανισμό, όσο και για τον τοπικό πληθυσμό.
Η απασχόληση αποτελεί ένα «ιδιαίτερο κεφάλαιο» για το Δήμο Καρδίτσας (αλλά και γενικότερα για τους ελληνικούς ΟΤΑ
α’ βαθμού), αφού το υψηλότατο ποσοστό ανεργίας που παρουσιάζει η περιοχή, σε συνδυασμό με την αλματώδη αύξηση
των ανέργων που παρατηρείται σε πανελλήνιο επίπεδο, τα τελευταία χρόνια -ελέω ύφεσης της ελληνικής οικονομίας-
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δημιουργεί μία «εκρηκτική» κατάσταση στον τομέα αυτό, η οποία και απαιτεί άμεσα, αποτελεσματικές δράσεις
αντιμετώπισης. Τα μειονεκτήματα σε ζητήματα απασχόλησης στην περιοχή, πέραν των υψηλών ποσοστών ανεργίας,
είναι η έλλειψη μεγάλων επιχειρήσεων και βιομηχανικών μονάδων στην περιοχή, όπου θα μπορούσαν να απασχολήσουν
σημαντικούς αριθμούς εργαζομένων και τα συντριπτικά ποσοστά ανασφάλιστης εργασίας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις
της περιοχής. Η λειτουργία μιας σειράς δομών και υπηρεσιακών μονάδων για την προώθηση της απασχόλησης, την
υποστήριξη των εργαζόμενων γυναικών και την στήριξη των ανέργων στα όρια του δήμου, αποτελούν θετικά στοιχεία
στο εξεταζόμενο πεδίο, σε συνδυασμό με την υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής στα γεωγραφικά όρια του δήμου,
τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Ως βασικότερες μελλοντικές ευκαιρίες κρίνονται, η πλήρης
αξιοποίηση των Τοπικών Συμφώνων Απασχόλησης και γενικότερα των προγραμμάτων καταπολέμησης της ανεργίας και η
παροχή κινήτρων (κυρίως οικονομικού περιεχομένου) σε τοπικές επιχειρήσεις για διατήρηση των θέσεων εργασίας ή την
πρόσληψη ανέργων της περιοχής. Σε ότι αφορά τους εξωγενείς περιοριστικούς παράγοντες, η αλματώδης αύξηση της
ανεργίας σε πανελλαδικό επίπεδο, παράλληλα με την ύφεση της ελληνικής οικονομίας (που δεν αφήνει περιθώρια για
άμεση μείωση των ποσοστών ανεργίας), είναι ο πλέον σημαντικός, ενώ η αύξηση των εργοδοτικών ασφαλιστικών
εισφορών,- δεδομένο που διατηρεί σε πολύ υψηλά επίπεδα τα κόστος απασχόλησης εργαζομένων,- είναι εξίσου
σημαντικός περιοριστικός παράγοντας.
Γενικά, η απασχόληση αποτελεί ένα ιδιαίτερα περίπλοκο πρόβλημα, με κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις που
υπερβαίνουν κατά πολύ, τα όρια παρέμβασης των ΟΤΑ α’ βαθμού. Η «γιγάντωση» όμως του προβλήματος, το οποίο
τείνει να εξελιχθεί στο πλέον βασικό πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας, υποχρεώνει τους ΟΤΑ να κινηθούν όσο πιο
αποτελεσματικά μπορούν, τουλάχιστον σε τοπικό επίπεδο. Οι παρεμβάσεις έχουν διττή κατεύθυνση, από τη μία τη
στήριξη των ανέργων (με έμφαση στις ενέργειες που θα βοηθήσουν στην επανένταξη τους στην εργασία και στην
στήριξη του εισοδήματος τους) και από την άλλη την προώθηση της απασχόλησης, με κινήσεις διατήρησης των θέσεων
εργασίας ή δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης. Η συνεργασία με τοπικούς φορείς που εμπλέκονται έμμεσα ή
άμεσα στο πεδίο της απασχόλησης, είναι επιβεβλημένη και η αξιοποίηση των προγραμμάτων και σχημάτων
χρηματοδότησης, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική συνθήκη για την επιτυχία των προγραμματιζόμενων πρωτοβουλιών. .
Η καινοτομία αποτελεί ένα σχετικά «αχαρτογράφητο» πεδίο για τους περιφερειακούς ΟΤΑ α’ βαθμού. Η περικοπή των
κρατικών επιχορηγήσεων και η ύφεση που μαστίζει τις τοπικές οικονομίες, έχει αναδείξει την ανάγκη για υλοποίηση
καινοτόμων δράσεων και παρεμβάσεων, καθώς μέσω αυτών μπορούν να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας και να
τονωθεί η τοπική οικονομία. Στην περιοχή του εξεταζόμενου δήμου, ο πρωτογενής τομέα παραγωγής είναι ο πλέον
συμβατός για την απορρόφηση καινοτόμων παρεμβάσεων, εξαιτίας της μακράς παράδοσης ενασχόλησης των κατοίκων
με σχετικές δραστηριότητες, των εδαφικών και κλιματολογικών συνθηκών και του μεγάλου τμήματος του τοπικού
πληθυσμού, που δραστηριοποιείται σε δραστηριότητες του εν λόγω τομέα. Σε ότι αφορά δε τις τεχνολογίες και τα
συστήματα πληροφορικής, αυτά αποκτούν αυξανόμενη βαρύτητα στην καθημερινή ζωή και την επαγγελματική
δραστηριότητα των τοπικών πληθυσμών. Στο πλαίσιο αυτό, οι ΟΤΑ α’ βαθμού είναι υποχρεωμένοι να συμβάλλουν στη
διασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής πρόσβασης σε Τ.Π.Ε. στους δημότες και τους επαγγελματίες της περιοχής τους.
Απαραίτητη μεθοδολογική παρατήρηση αποτελεί, ότι στο παρών σημείο της ανάλυσης δεν εξετάζεται η απορρόφηση και
χρήση Τ.Π.Ε. από τον ίδιο τον οργανισμό, ούτε οι εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, πεδία τα οποία εξετάζονται
σε άλλη ενότητα του παρόντος στρατηγικού σχεδίου.
Στην περιοχή του Δήμου Καρδίτσας, σε σχέση με την καινοτομία, τα κύρια μειονεκτήματα που παρατηρήθηκαν είναι η
αδυναμία σύνδεσης της αγροτικής παραγωγής με την καινοτομία και η επιφυλακτική έως και αρνητική προδιάθεση των
τοπικών παραγωγών απέναντι σε καινοτόμες παρεμβάσεις και αλλαγές, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρωτογενής τομέα
είναι ο πλέον συμβατός στην απορρόφηση καινοτόμων παρεμβάσεων. Στα πλεονεκτήματα κατατάσσουμε την λειτουργία
ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων στην περιοχή του Δήμου Καρδίτσας, καθώς αυτοί είναι οι πλέον σχετικοί με
την καινοτομία φορείς, ο υψηλός ρυθμός αύξησης των πτυχιούχων ανωτάτης εκπαίδευσης σε όλες τις Δ.Ε., στοιχείο
επίσης σημαντικό, αφού το υψηλό μορφωτικό επίπεδο ευνοεί την ανάπτυξη καινοτομίας και τα υφιστάμενα δίκτυα
ομοειδών επιχειρήσεων της περιοχής (δίκτυο τροφίμων και ποτών, δίκτυο δομικών υλικών) καθώς εντός των σχημάτων
αυτών, η αναζήτηση καινοτόμων λύσεων και παρεμβάσεων είναι πάγια διαδικασία. Η διεκδίκηση χρηματοδότησης από
το ΕΣΠΑ αλλά και προγράμματα της Ε.Ε. για καινοτόμες παρεμβάσεις σε ποικίλα πεδία (επιχειρηματικότητα,
κτηνοτροφία, ενέργεια) αποτελούν ευκαιρίες για το μέλλον, συνδεδεμένες πάντα με συνεργασίες του δήμου με άλλους
ΟΤΑ και ακαδημαϊκά/ερευνητικά ιδρύματα, ενώ οι αποφάσεις για κατάργηση ερευνητικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων,
που έχουν εξαγγελθεί από τα αρμόδια υπουργεία, τον βασικότερο εξωγενή περιορισμό στον τομέα αυτό. Αναφορικά με
τη χρήση Τ.Π.Ε. στην περιοχή, ως υφιστάμενα μειονεκτήματα σημειώνονται η διαφορά επιπέδου χρήσης Τ.Π.Ε. ανάμεσα
στην Δ.Κ. Καρδίτσας και τις υπόλοιπες περιοχές του δήμου, αλλά και τα προβλήματα στην παροχή υπηρεσιών Τ.Π.Ε. στα
ορεινά τμήματα του δήμου, λόγω των καιρικών και εδαφικών συνθηκών. Πλεονεκτήματα στην υφιστάμενη κατάστασης,
είναι η ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου στην πλειονότητα των Τ.Κ. αλλά και δικτύου οπτικών ινών εντός της πόλης της
Καρδίτσας και η συμμετοχή του Δήμου Καρδίτσας σε διαδημοτική συνεργασία, με αποκλειστικό αντικείμενο την
προώθηση Τ.Π.Ε (Ψηφιακές πόλεις Α.Ε.). Σε επίπεδο μελλοντικών ευκαιριών, η ένταση των προσπαθειών ανάπτυξης
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Τ.Π.Ε. στις Δ.Ε. πλην Καρδίτσας, σε συνδυασμό με διοργάνωση ενημερωτικών και εκπαιδευτικών δράσεων –σχετικών με
Τ.Π.Ε.- με αποδέκτη τον τοπικό πληθυσμό, διαγιγνώσκονται ως οι σημαντικότερες. Τέλος, η μηδαμινή χρήση τεχνολογιών
πληροφορικής στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας (παρά τα θετικά βήματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια)
αποτελεί τον βασικότερο εξωτερικό περιορισμό, στο εξεταζόμενο πεδίο.
Σε γενικές γραμμές, η καινοτομία (περισσότερο) και η χρήση Τ.Π.Ε. (λιγότερο) δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη ανάπτυξη
στην περιοχή του Δήμου Καρδίτσας. Σε ότι αφορά την πρώτη και παρά τη λειτουργία επί μεγάλου χρονικού διαστήματος
ερευνητικών και ακαδημαϊκών μονάδων στα όρια του δήμου, οι όποιες καινοτόμες προσπάθειες δεν θεωρούνται
επαρκής, ούτε σε ποιοτικό, ούτε σε ποσοτικό επίπεδο και η ανάληψη πρωτοβουλιών από τον Δήμο Καρδίτσας κρίνεται
απαραίτητη. Σε σχέση με τη χρήση Τ.Π.Ε., η ανάπτυξη δεν είναι ισορροπημένη, αφού στη μεν Δ.Κ. Καρδίτσας το επίπεδο
των σχετικών υποδομών είναι υψηλό και η χρήση ανάλογων τεχνολογιών εντατική, στις περισσότερες όμως Τ.Κ.
υφίστανται προβλήματα πρόσβασης και μειωμένη ως και μηδενική χρήση. Σε κάθε περίπτωση και στο πεδίο αυτό
απατούνται ένταση των προσπαθειών (πάντα στο μέτρο του δυνατού) κυρίως για την προώθηση των Τ.Π.Ε. στις
περιφερειακές (πλην Καρδίτσας) Τ.Κ.
Ο τομέας της επιχειρηματικότητας και της προσέλκυσης επενδύσεων συνθέτουν ένα πεδίο με αυξανόμενη βαρύτητα για
τους ΟΤΑ α΄ βαθμού. Στο παρελθόν δεν προϋπήρξε αξιοσημείωτη δραστηριότητα από τους περισσότερους
«Καποδιστριακούς» δήμους, στα συγκεκριμένα πεδία. Η δημιουργία όμως ισχυρών αυτοδιοικητικών μονάδων στα
πλαίσια του «Σχεδίου Καλλικράτης», σε συνδυασμό με την ανάγκη διασφάλισης πόρων και ανάπτυξης των τοπικών
οικονομιών, έχει προσδώσει δυναμική στα συγκεκριμένα πεδία, σε ότι έχει να κάνει με τους ΟΤΑ. Στην περιοχή του
εξεταζόμενου δήμου, τα κυριότερα προβλήματα είναι η χαμηλή εξωστρέφεια των περισσότερων τοπικών επιχειρήσεων
και η έλλειψη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, σε ορισμένες οικονομικές δραστηριότητες (όπως ενέργεια,
τουρισμός, διαχείριση υδάτινων πόρων) οι οποίες παρουσιάζουν μεγάλη δυναμική τα τελευταία χρόνια. Ιδιαίτερο
μειονέκτημα, είναι η έλλειψη φορέα λειτουργίας και διαχείρισης του Βιομηχανικού Πάρκου Καρδιτσομάγουλας ,
διότι«ακυρώνει» την όλη προεργασία (χωροθέτηση) που ήδη έχει πραγματοποιηθεί. Σημαντικά υφιστάμενα
ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
1. Βελτίωση και ολοκλήρωση των αντιπλημμυρικών και αρδευτικών έργων και υποδομών.
2. Αύξηση της παραγωγικότητας και της Ανταγωνιστικότητας της γεωργίας και κτηνοτροφίας στο Δήμο.
3. Προώθηση εναλλακτικών καλλιεργειών (π.χ. ενεργειακά φυτά, αρωματικά φυτά κλπ).
4. Η οργάνωση και προώθηση του τουριστικού προϊόντος και η σύνδεσή του με τον πολιτισμό και τα παραγόμενα
τοπικά προϊόντα.
5. Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας του τουρισμού.
6. Δομές και μέτρα υποστήριξης της οικονομίας της περιοχής.
7. Η απορρόφηση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού (ιδιαίτερα των νέων και των γυναικών) στην αγορά εργασίας.
8. Η δημιουργία εξειδικευμένου προσωπικού που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των νέων οικονομικών συστη-
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μάτων που αναπτύχθηκαν στην περιοχή.
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1.1.5. Το οργανόγραμμα, το εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου και οι οριζόντιες υπηρεσίες.
Στο παρών κεφάλαιο του στρατηγικού σχεδίου παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του Δήμου Καρδίτσας, σε ότι
αφορά το εσωτερικό του περιβάλλον. Για την ανάλυση της δράσης και των αρμοδιότητων των δημοτικών
υπηρεσιών, αξιοποιήθηκε ο ισχύον Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου.
Τα δομικά στοιχεία της ανάλυσης προέρχονται από την απογραφή της Δημοτικής Περιουσίας (Έντυπα 05-06) που
διεξήγαγε ο Δήμος αλλά και την επικοινωνία με εκπροσώπους όλων των υπηρεσιών του δήμου, είτε σε
προφορικό επίπεδο, είτε μέσω σχετικού ερωτηματολογίου.
Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκαν οι αναρτημένες στον ιστοχώρο του Δήμου Καρδίτσας και στο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», αποφάσεις αιρετών οργάνων καθώς και η επίσημη λίστα του απασχολούντος προσωπικού του δήμου
και των νομικών του προσώπων.
Επισημαίνεται ότι ενώ συντάσσεται το παρών επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου για την δημοτική περίοδο 20142019, είναι σε διαδικασία εξέλιξης η τροποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρρεσίας (Ο.Ε.Υ.). Η ανάγκη για
τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. προέκυψε από την υποστελέχωση των υπηρεσιών λόγω μείωσης του προσωπικού
(συνταξοδιοτήσεις, έλλειψη νέων προσλήψεων). Είναι πιθανόν μελλοντικά να προκύψουν διαφοροποιήσεις,
καθώς δεν υφίσταται ακόμα η τελική κατανομή προσωπικού και αξιολόγηση θέσεων προϊσταμένων.
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ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_05: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ
στο ΦΕΚ Β' 2649/09.11.2011 δημοσιεύθηκε ο νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρδίτσας, ο οποίος γραφικά αναπαρίσταται ως εξής :
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Οικονομική Επιτροπή
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Εκτελεστική Επιτροπή
Επιτροπή Διαβούλευσης
Επιτροπής Ονοματοδοσίας
Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού
Επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων
Επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκμίσθωση ακινήτων
Επιτροπή καθορισμού τιμήματος εκποιούμενων δημοτικών ακινήτων
Επιτροπή Κοινωνικής Αρωγής
Δημοτική Επιτροπή Παιδείας
Επιτροπή παραλαβής τροφίμων παιδικών σταθμών
Επιτροπής επιλογής εγγραφής νηπίων για το σχολικό έτος 2011-2012
Επιτροπή σχετικά με την οργανωμένη εγκατάσταση πλανοδίων
Επιτροπή πωλητών λαϊκών αγορών
Επιτροπή χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών
Επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς
Επιτροπές παραλαβής που αφορούν εργασίες - παροχές υπηρεσιών
Επιτροπή παραλαβής της προμήθειας σίτισης Μουσικού Σχολείου Καρδίτσας
Ομάδα ελέγχου για την ανάληψη και άσκηση αρμοδιοτήτων της πρώην δημοτικής αστυνομίας
Επιτροπή διαχείρισης και λειτουργίας του Πεδίου Προσγείωσης Ελαφρών Αεροσκαφών Μυρίνης
Επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασιών του αποκλειστικού δικαιώματος της καρπώσεως των μη
εκμεταλλευομένων δι'αυτεπιστασίας δημοσίων δασών
Επιτροπή ελέγχου υλοτομίας στο διακατεχόμενο και δημοτικό δάσος Τ.Κ Απιδιάς
Επιτροπή λειτουργίας του Μουσείου Φλωράκη

Περιβάλλον & Ποιότητα Ζωής

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΛΟΥΝ ΚΥΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών

1.Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
2.Τμήμα Κτηριακών Έργων και
Υπαίθριων Χώρων
3.Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων
και Σηματοδότησης
4.Τμήμα Υδραυλικών Εγγειοβελτιωτικών
Έργων και Περιβαλλοντικών Έργων
5.Τμήμα Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας
6.Τμήμα Εγκαταστάσεων και Αδειών
Μεταφορών
1.Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών

Διεύθυνση Πολεοδομίας και
Περιβάλλοντος

2.Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών

Διεύθυνση Καθαριότητας,
Ανακύκλωσης και Πρασίνου

3.Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών
1.Τμήμα Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης
2.Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης
Οχημάτων
3.Τμήμα Συντήρησης Χώρων Πρασίνου

Κοινωνικ
ή
πολιτική,
παιδεία,

Διεύθυνση Τοπικής Ανάπτυξης

1.ΑΠΕ και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων

Υπηρεσία Ύδρευσης - Αποχέτευσης

ΔΕΥΑΚ
1.Τμήμα Μέριμνας
2.Τμήμα εποπτείας και ελέγχου
Δημόσιας και Ιδιωτικής Πρωτοβουλίας

Διεύθυνση Κοινωνικών, Πολιτικών
και Δημόσιας Υγείας
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Διεύθυνση Παιδείας- Πολιτισμού

Διεύθυνση Παιδικών Σταθμών

Ιδρυμάτων Προστασίας
3.Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων
Κοινωνικής Προστασίας
4.Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της
δημόσιας Υγείας
5.Τμήμα ΚΑΠΗ
1.Τμήμα Πολιτισμού –Νέας ΓενιάςΙσότητας Φύλλων
2.Τμήμα Παιδείας- Δια βίου Μάθησης
και Αθλητισμού
Τμήμα Α΄ Παιδικού Σταθμού
Τμήμα Β΄ Παιδικού Σταθμού
Τμήμα Γ΄ Παιδικού Σταθμού
Τμήμα Δ΄ Παιδικού Σταθμού
Τμήμα Α΄ Βρεφονηπιακου Σταθμού
Τμήμα Παιδικού Σταθμού Αρτεσιανού
Τμήμα Παιδικού Σταθμού Μητρόπολης
Τμήμα Παιδικού Σταθμού
Καρδιτσομάγουλας

Ν.Π.Δ.Δ
πολιτισμός
&
αθλητισμός

Αστικές Μη Κερδοσκοπικές
Εταιρείες

Δημοτική Ενότητα Ιτάμου

Δημοτική Ενότητα Καλλιφωνίου

ΔΟΠΑΚ
Ορίζοντες
Κέντρο Γυναικών
Δημοτική Φιλαρμονική
Υπηρεσία ΚΕΠ
Τμήμα Διοικητικών θεμάτων και
Εξυπηρέτησης Πολίτη
Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων
Υπηρεσία ΚΕΠ
Τμήμα Διοικητικών θεμάτων και
Εξυπηρέτησης Πολίτη
Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων

Δημοτική Ενότητα Κάμπου

Υπηρεσία ΚΕΠ
Τμήμα Διοικητικών θεμάτων και
Εξυπηρέτησης Πολίτη
Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων
Τμήμα Συντήρησης Υποδομών
Υπηρεσία ΚΕΠ

Δημοτική Ενότητα Μητρόπολης

Τμήμα Διοικητικών θεμάτων και
Εξυπηρέτησης Πολίτη
Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΟΥ
ΕΠΙΤΕΛΟΥΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ
Τοπική
Οικονομία ΑΡΜΟΔΙΟΤ
ΗΤΕΣ ΚΑΙ
&
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
Απασχόλη
ση

Διεύθυνση Τοπικής Ανάπτυξης
Διεύθυνση Προγραμματισμού,
Πληροφορικής και Διαφάνειας

1.Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής
2.Τμήμα Καταναλωτή και Απασχόλησης,
Τουρισμού
1.Τμήμα Προγραμματισμού
2.Τμήμα Αποτελεσματικότητας,
Ποιότητας και Οργάνωσης
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3.Τμήμα Διαφάνειας, Στρατηγικής και
Μελετών ΤΠΕ
4.Τμήμα Δικτύων, Τηλεπικοινωνιών και
Υποστήριξης εξοπλισμού ΤΠΕ
5.Τμήμα Διαχείρισης Γεωχωρικών
Πληροφοριών, διαδικτύου και
Διαχείρισης Λογισμικού
1.Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών
Οργάνων του Δήμου
2.Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
ΥΠΟΣΤΗΡΙ
ΚΤΙΚΕΣ ή
ΟΡΙΖΟΝΤΙ
ΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓ
ΙΕΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

3.Τμήμα Ληξιαρχείου
4.Τμήμα Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης
5.Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου
Δυναμικού
6.Τμήμα Διαδικασιών Μισθοδοσίας
7.Τμήμα Εσωτερικής Διοίκησης
8.Τμήμα Επιχειρηματικών
Δραστηριοτήτων
1.Τμήμα Λογιστηρίου, Προϋπολογισμού
και Οικονομικής Πολιτικής
2.Τμήμα Εσόδων και Περιούσιας

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

3.Τμήμα Ταμείου
4.Τμήμα Προμηθειών Υλικών/
Εξοπλισμού/ Υπηρεσιών
5.Τμήμα Υπαίθριου Εμπορίου

Διεύθυνση ΚΕΠ

1.Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών
2.Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης
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ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Σημειώνεται ότι για τη συμπλήρωση του παρακάτω πίνακα χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία που προέκυψαν από το
ερωτηματολόγιο που συμπληρώθηκε από τις Υπηρεσίες του Δήμου
ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ
Ανθρώπινο Δυναμικό Γραφείου Δημάρχου
1
ΠΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

(ΙΔΑΧ Γραφείο Δημάρχου)

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ανθρώπινο Δυναμικό Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας
Σχέση Εργασίας( Οργανικές θέσεις μόνιμου
Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ,
προσωπικού, Προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου
Πλήθος
ΥΕ) Κλάδος &Ειδικότητα
προσωπικού, Ειδικές Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ)
1

ΠΕ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

2

ΠΕ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Προγραμματισμού

1

ΠΕ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2

ΔΕ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Δικτύων,
Τηλεπικοινωνιών και υποστήριξης εξοπλισμού ΤΠΕ
(ΙΔΑΧ) Τμήμα Δικτύων, Τηλεπικοινωνιών και
υποστήριξης εξοπλισμού ΤΠΕ

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ανθρώπινο Δυναμικό Διεύθυνσης Τοπικής Ανάπτυξης
Πλήθος

Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ,
ΥΕ) Κλάδος & Ειδικότητα

Σχέση Εργασίας( Οργανικές θέσεις μόνιμου
προσωπικού, Προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου
προσωπικού, Ειδικές Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ)

1

ΠΕ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ -ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

1

ΠΕ-ΓΕΩΠΟΝΩΝ

1

ΤΕ-ΓΕΩΠΟΝΩΝ

1

ΠΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Καταναλωτή και
Απασχόλησης – Τουρισμού

1

ΠΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

1

ΥΕ-ΕΡΓΑΤΩΝ

(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα ΑΠΕ και
Διαχείρισης Φυσικών Πόρων
(ΙΔΑΧ) Τμήμα ΑΠΕ και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων

(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Αγροτικής
Παραγωγής
(ΙΔΑΧ) Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ανθρώπινο Δυναμικό Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος
Πλήθος

Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ,
ΥΕ) Κλάδος &Ειδικότητα

Σχέση Εργασίας( Οργανικές θέσεις μόνιμου
προσωπικού, Προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου
προσωπικού, Ειδικές Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:ΩΤΓΘΩΕΗ-ΣΔΗ

1

ΠΕ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1
1
1

ΠΕ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΤΕ-ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΙΟ

1

ΤΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1
1

ΔΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΕ-ΕΡΓΑΤΩΝ

1

ΠΕ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΤΕ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

1

1
1
1
1
1

ΠΕ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΕ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΕ-ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΕ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
(ΙΔΑΧ) Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών
(ΙΔΑΧ) Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών
(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Έκδοσης
Οικοδομικών Αδειών
(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Έκδοσης
Οικοδομικών Αδειών
(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Έκδοσης
Οικοδομικών Αδειών
(ΙΔΑΧ) Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών
(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Έκδοσης
Οικοδομικών Αδειών
(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Πολεοδομικών
Εφαρμογών
(ΙΔΑΧ) Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών
(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Πολεοδομικών
Εφαρμογών

(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Ελέγχου
Κατασκευών
(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Ελέγχου
Κατασκευών
(ΙΔΑΧ) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών
(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Ελέγχου
Κατασκευών
(ΙΔΟΧ ΑΜΕΑ) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών

Ανθρώπινο Δυναμικό Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου
Σχέση Εργασίας( Οργανικές θέσεις μόνιμου
Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ,
προσωπικού, Προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου
Πλήθος
ΥΕ) Κλάδος &Ειδικότητα
προσωπικού, Ειδικές Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ)
1

ΤΕ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

12

ΔΕ-ΟΔΗΓΩΝ

13
1

ΔΕ-ΟΔΗΓΩΝ
ΔΕ-ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΩΝ
ΔΕ-ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΩΝ
ΥΕ-ΕΡΓΑΤΩΝ

2
26
15
1
1
1
1

ΥΕ-ΕΡΓΑΤΩΝ
ΔΕ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ
ΔΕ-ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ
ΥΕ- ΚΛΗΤΗΡΩΝ – ΘΥΡΩΡΩΝ –
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΥΕ– ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Καθαριότητας &
Ανακύκλωσης
(ΙΔΑΧ) Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Καθαριότητας &
Ανακύκλωσης
(ΙΔΑΧ) Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Καθαριότητας &
Ανακύκλωσης
(ΙΔΑΧ) Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
(ΙΔΑΧ) Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
(ΙΔΑΧ) Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Καθαριότητας &
Ανακύκλωσης
(ΙΔΑΧ) Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
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1

ΔΕ-ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

1
1

ΤΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ
ΔΕ-ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

3

1

ΔΕ–ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΗΤΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΔΕ–ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΗΤΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΥΕ-ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

1

ΔΕ-ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

1
1

ΔΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΔΕ-ΗΛ/ΓΩΝ

1

ΠΕ-ΓΕΩΠΟΝΩΝ

2

ΤΕ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

2

ΔΕ-ΟΔΗΓΩΝ

1
1
5

ΔΕ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΔΕ-ΔΕΝΤΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ
ΚΗΠΟΥΡΩΝ
ΥΕ-ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

3

ΥΕ-ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

3

(ΙΔΑΧ) Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
(ΙΔΑΧ) Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων
(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Διαχείρισης &
Συντήρησης Οχημάτων
(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Διαχείρισης &
Συντήρησης Οχημάτων
(ΙΔΑΧ) Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων
(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Διαχείρισης &
Συντήρησης Οχημάτων
(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Διαχείρισης &
Συντήρησης Οχημάτων
(ΙΔΑΧ) Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων
(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Διαχείρισης &
Συντήρησης Οχημάτων
(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Συντήρησης Χώρων
Πρασίνου
(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Συντήρησης Χώρων
Πρασίνου
(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Συντήρησης Χώρων
Πρασίνου
(ΙΔΑΧ) Τμήμα Συντήρησης Χώρων Πρασίνου
(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Συντήρησης Χώρων
Πρασίνου
(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Συντήρησης Χώρων
Πρασίνου
(ΙΔΑΧ) Τμήμα Συντήρησης Χώρων Πρασίνου

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Ανθρώπινο Δυναμικό Διεύθυνσης Κοινωνικών Πολιτικών και Δημόσιας Υγείας
Σχέση Εργασίας( Οργανικές θέσεις μόνιμου
Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ,
προσωπικού, Προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου
Πλήθος
ΥΕ) Κλάδος &Ειδικότητα
προσωπικού, Ειδικές Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ)
2
1

ΤΕ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΕ-ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1

ΔΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1

ΔΕ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1

ΠΕ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1

ΔΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1

ΠΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Μέριμνας
(ΙΔΟΧ ΑΜΕΑ) Τμήμα Μέριμνας
(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Εποπτείας και
Ελέγχου Δημόσιας και Ιδιωτικής Πρωτοβουλίας
Ιδρυμάτων Προστασίας Οικογένειας
(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Εποπτείας και
Ελέγχου Δημόσιας και Ιδιωτικής Πρωτοβουλίας
Ιδρυμάτων Προστασίας Οικογένειας
(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Εποπτείας και
Ελέγχου Δημόσιας και Ιδιωτικής Πρωτοβουλίας
Ιδρυμάτων Προστασίας Οικογένειας
(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Εφαρμογής
Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας
(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Εφαρμογής
Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:ΩΤΓΘΩΕΗ-ΣΔΗ

1

ΤΕ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

(ΙΔΑΧ) Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων
Κοινωνικής Προστασίας
(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Εφαρμογής
Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας
(ΙΔΑΧ) Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων
Κοινωνικής Προστασίας

1

ΔΕ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1

ΔΕ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1
1
2
1

ΤΕ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΤΕ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ
ΥΕ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ
ΤΕ-ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα ΚΑΠΗ
(ΙΔΑΧ) Τμήμα ΚΑΠΗ
(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα ΚΑΠΗ
(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα ΚΑΠΗ

1
5
2
4
5

ΠΕ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
ΤΕ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
ΤΕ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΔΕ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΥΕ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ

(IΔΟΧ) Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι»
(IΔΟΧ) Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι»
(IΔΟΧ) Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι»
(IΔΟΧ) Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι»
(IΔΟΧ) Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι»

1

ΠΕ-ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ

1

ΤΕ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ

(IΔΟΧ) Πρόγραμμα «Κέντρο στήριξης ΡΟΜΑ και
ευπαθών ομάδων»
(IΔΟΧ) Πρόγραμμα «Κέντρο στήριξης ΡΟΜΑ και
ευπαθών ομάδων»

Ανθρώπινο Δυναμικό Διεύθυνσης Παιδείας Πολιτισμού
Σχέση Εργασίας( Οργανικές θέσεις μόνιμου
προσωπικού, Προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου
προσωπικού, Ειδικές Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ)

Πλήθος

Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ,
ΥΕ) Κλάδος &Ειδικότητα

1

ΤΕ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

1

ΤΕ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ

4

ΔΕ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1

ΠΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ

(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Πολιτισμού –Νέας
Γενιάς- Ισότητας Φύλλων
(ΙΔΑΧ) Τμήμα Πολιτισμού –Νέας Γενιάς- Ισότητας
Φύλλων
(ΙΔΑΧ) Τμήμα Πολιτισμού –Νέας Γενιάς- Ισότητας
Φύλλων

1

ΠΕ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1

ΠΕ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1

ΔΕ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

15

ΔΕ-ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ

55

ΥΕ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

5
2
1
2

ΠΕ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΠΕ-ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ
ΔΕ-ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ –
ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΥΕ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

2

ΔΕ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ

(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Παιδείας- Δια βίου
Μάθησης και Αθλητισμού
(ΙΔΑΧ) Τμήμα Παιδείας- Δια βίου Μάθησης και
Αθλητισμού
(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Παιδείας- Δια βίου
Μάθησης και Αθλητισμού
(ΙΔΑΧ) Τμήμα Παιδείας- Δια βίου Μάθησης και
Αθλητισμού
(ΙΔΑΧ) Τμήμα Παιδείας- Δια βίου Μάθησης και
Αθλητισμού
(ΙΔΟΧ) ΚΔΑΠ
(ΙΔΟΧ) ΚΔΑΠ
(ΙΔΟΧ) ΚΔΑΠ
(ΙΔΟΧ) ΚΔΑΠ
(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) ΔΟΠΑΚ Τμήμα Διοικητικών

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:ΩΤΓΘΩΕΗ-ΣΔΗ

1

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
ΔΕ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
ΥΕ- ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

1

ΥΕ- ΚΛΗΤΗΤΡΑΣ

1

ΥΕ- ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

2

ΔΕ-ΠΙΣΙΝΑΣ

1
5
7
1

ΠΕ-ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ
ΤΕ- ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ
ΔΕ- ΜΟΥΣΙΚΩΝ
ΔΕ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

2

ΠΕ- ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

1

ΠΕ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

1

ΠΕ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

1

ΤΕ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ

1

ΠΕ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΟΣ

(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) ΔΟΠΑΚ Τμήμα Πολιτισμού
– Γραφείο Δημοτικού Λαογραφικού Μουσείου Λ. &
Ν. Σακελλαρίου

1
1

ΠΕ-ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ)
ΔΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ

(ΙΔΑΧ) ΔΟΠΑΚ Τμήμα Πολιτισμού – Γραφείο
Δημοτικού Χορευτικού
(ΙΔΑΧ) ΔΟΠΑΚ Τμήμα Πολιτισμού – Γραφείο
Δημοτικού Χορευτικού

1

ΠΕ-ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΤΕΧΝΗΣ

1

ΥΕ-ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

(ΙΔΑΧ) ΔΟΠΑΚ Τμήμα Πολιτισμού – Γραφείο
Δημοτικής Πινακοθήκης
(ΙΔΑΧ) ΔΟΠΑΚ Τμήμα Πολιτισμού – Γραφείο
Δημοτικής Πινακοθήκης

1

ΔΕ-ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΣ

1

ΔΕ-ΜΟΥΣΙΚΟΣ–ΤΕΧΝΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1

Υπηρεσιών
(ΙΔΑΧ) ΔΟΠΑΚ Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών
(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) ΔΟΠΑΚ Τμήμα Διοικητικών
Υπηρεσιών
(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) ΔΟΠΑΚ Τμήμα Διοικητικών
Υπηρεσιών
(ΙΔΑΧ) ΔΟΠΑΚ Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών
(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) ΔΟΠΑΚ Τμήμα Τεχνικών
Υπηρεσιών
(ΙΔΑΧ) ΔΟΠΑΚ Τμήμα Ωδείου
(ΙΔΑΧ) ΔΟΠΑΚ Τμήμα Ωδείου
(ΙΔΑΧ) ΔΟΠΑΚ Τμήμα Ωδείου
(ΙΔΑΧ) ΔΟΠΑΚ Τμήμα Ωδείου
(ΙΔΑΧ) ΔΟΠΑΚ Τμήμα Αθλητισμού
(ΙΔΑΧ) ΔΟΠΑΚ Τμήμα Πολιτισμού – Γραφείο
Παιδικών Βιβλιοθηκών
(ΙΔΑΧ) ΔΟΠΑΚ Τμήμα Πολιτισμού – Γραφείο
Παιδικών Βιβλιοθηκών
(ΙΔΑΧ) ΔΟΠΑΚ Τμήμα Πολιτισμού – Γραφείο
Παιδικών Βιβλιοθηκών

(ΙΔΑΧ) ΔΟΠΑΚ Τμήμα Πολιτισμού – Αυτοτελές
Γραφείο Δημοτικής Φιλαρμονικής
(ΙΔΑΧ) ΔΟΠΑΚ Τμήμα Πολιτισμού – Αυτοτελές
Γραφείο Δημοτικής Φιλαρμονικής

Ανθρώπινο Δυναμικό Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών
Πλήθος

Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ,
ΥΕ) Κλάδος &Ειδικότητα

1

ΠΕ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

1
1

ΔΕ-ΤΥΠΟΓΡΑΦΩΝ-ΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΩΝ
ΔΕ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

Σχέση Εργασίας( Οργανικές θέσεις μόνιμου
προσωπικού, Προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου
προσωπικού, Ειδικές Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ)
(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

(ΙΔΑΧ) Τμήμα Διοίκησης
(ΙΔΑΧ) Τμήμα Διοίκησης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:ΩΤΓΘΩΕΗ-ΣΔΗ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

3
1

ΠΕ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΠΕ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ

1

ΥΕ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1

ΠΕ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

1

ΤΕ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΥΕ-ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΕ-ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

1
1

(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Α’ Παιδικού
Σταθμού Καρδίτσας
(ΙΔΑΧ) Τμήμα Α’ Παιδικού Σταθμού Καρδίτσας
(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Α’ Παιδικού
Σταθμού Καρδίτσας
(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Β’ Παιδικού
Σταθμού Καρδίτσας
(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Β’ Παιδικού
Σταθμού Καρδίτσας
(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Β’ Παιδικού
Σταθμού Καρδίτσας
(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Β’ Παιδικού
Σταθμού Καρδίτσας

2
1
1

ΠΕ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΠΕ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΥΕ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Γ’ Παιδικού
Σταθμού Καρδίτσας
(ΙΔΑΧ) Τμήμα Γ’ Παιδικού Σταθμού Καρδίτσας
(ΙΔΑΧ) Τμήμα Γ’ Παιδικού Σταθμού Καρδίτσας

1
1

ΥΕ-ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΕ-ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Δ’ Παιδικού
Σταθμού Καρδίτσας
(ΙΔΑΧ) Τμήμα Δ’ Παιδικού Σταθμού Καρδίτσας

1

ΠΕ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΥΕ-ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Α’- Β’
Βρεφονηπιακού Σταθμού Καρδίτσας
(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Α’- Β’
Βρεφονηπιακού Σταθμού Καρδίτσας

1

1
1

ΤΕ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΥΕ-ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

1

ΥΕ- ΕΡΓΑΤΩΝ

(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Παιδικού Σταθμού
Καρδιτσομαγούλας
(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Παιδικού Σταθμού
Καρδιτσομαγούλας
(ΙΔΑΧ) Τμήμα Παιδικού Σταθμού
Καρδιτσομαγούλας

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ανθρώπινο Δυναμικό Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών
Σχέση Εργασίας( Οργανικές θέσεις μόνιμου
προσωπικού, Προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου
προσωπικού, Ειδικές Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ)

Πλήθος

Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ,
ΥΕ) Κλάδος &Ειδικότητα

1

ΠΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

1

ΠΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

2

ΔΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

2

ΔΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Υποστήριξης
Πολιτικών Οργάνων του Δήμου
(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Υποστήριξης
Πολιτικών Οργάνων του Δήμου
(ΙΔΑΧ) Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του
Δήμου

1

ΔΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Δημοτικής

(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:ΩΤΓΘΩΕΗ-ΣΔΗ

Κατάστασης
(ΙΔΑΧ) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης

5

ΔΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

2
3
1

ΠΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΔΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΔΕ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ

1

ΠΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

2
1

ΔΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΔΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

1
1
1

ΠΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΔΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΔΕ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

1

ΠΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

1
1
4
2
1

ΔΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΔΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΕ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
ΥΕ-ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΥΕ-ΚΛΗΤΗΡΩΝ-ΘΥΡΩΡΩΝΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

(ΙΔΑΧ) Τμήμα Εσωτερικής Διοίκησης
(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Εσωτερικής
Διοίκησης
(ΙΔΑΧ) Τμήμα Εσωτερικής Διοίκησης
(ΙΔΑΧ) Τμήμα Εσωτερικής Διοίκησης
(ΙΔΑΧ) Τμήμα Εσωτερικής Διοίκησης
(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Εσωτερικής
Διοίκησης

2
1

ΔΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΤΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΩΝ

(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Επιχειρηματικών
Δραστηριοτήτων
(ΙΔΑΧ) Τμήμα Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων

(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Ληξιαρχείου
(ΙΔΑΧ) Τμήμα Ληξιαρχείου
(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Ληξιαρχείου
(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναμικού
(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναμικού
(ΙΔΑΧ) Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Διαδικασιών
Μισθοδοσίας
(ΙΔΑΧ) Τμήμα Διαδικασιών Μισθοδοσίας
(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Διαδικασιών
Μισθοδοσίας

Ανθρώπινο Δυναμικό Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Σχέση Εργασίας( Οργανικές θέσεις μόνιμου
προσωπικού, Προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου
προσωπικού, Ειδικές Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ)

Πλήθος

Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ,
ΥΕ) Κλάδος &Ειδικότητα

1

ΠΕ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1

ΠΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1

ΠΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1

ΠΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

1

ΤΕ-ΛΟΓΙΣΤΩΝ

1

ΤΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

1

ΔΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Λογιστηρίου,
Προϋπολογισμού, και Οικονομικής Πολιτικής
(ΙΔΑΧ) Τμήμα Λογιστηρίου, Προϋπολογισμού, και
Οικονομικής Πολιτικής
(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Λογιστηρίου,
Προϋπολογισμού, και Οικονομικής Πολιτικής
(ΙΔΑΧ) Τμήμα Λογιστηρίου, Προϋπολογισμού, και
Οικονομικής Πολιτικής
(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Λογιστηρίου,
Προϋπολογισμού, και Οικονομικής Πολιτικής
(ΙΔΑΧ)Τμήμα Λογιστηρίου, Προϋπολογισμού, και
Οικονομικής Πολιτικής

1
1

ΠΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Εσόδων και
Περιουσίας
(ΙΔΑΧ) Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας

(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:ΩΤΓΘΩΕΗ-ΣΔΗ

1
1

ΤΕ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΤΕ-ΛΟΓΙΣΤΩΝ

4
1
1

ΔΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΔΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΕ-ΕΡΓΑΤΩΝ

(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Εσόδων και
Περιουσίας
(ΙΔΑΧ) Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας
(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Εσόδων και
Περιουσίας
(ΙΔΑΧ) Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας
(ΙΔΑΧ) Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας

2
2

ΠΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Ταμείου
(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Ταμείου

1

ΠΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

3

ΔΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

1
1

ΤΕ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Προμηθειών
Υλικών / Εξοπλισμού / Υπηρεσιών
(ΙΔΑΧ) Τμήμα Προμηθειών Υλικών / Εξοπλισμού /
Υπηρεσιών
(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Υπαίθριου
Εμπορίου
(ΙΔΑΧ) Τμήμα Υπαίθριου Εμπορίου

Ανθρώπινο Δυναμικό Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Σχέση Εργασίας( Οργανικές θέσεις μόνιμου
προσωπικού, Προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου
προσωπικού, Ειδικές Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ)

Πλήθος

Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ,
ΥΕ) Κλάδος &Ειδικότητα

1

ΠΕ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

2
1

ΠΕ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Συγκοινωνιακών
Έργων
(ΙΔΑΧ) Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Συγκοινωνιακών
Έργων
(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Συγκοινωνιακών
Έργων

1

2
1
1

ΤΕ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΕ-ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΩΝ
ΔΕ-ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΩΝ
ΥΕ-ΕΡΓΑΤΩΝ
ΥΕ-ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

1

ΠΕ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

3

ΥΕ- ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

1

ΠΕ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2

ΔΕ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

1

ΔΕ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

1

ΔΕ-ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΗΤΩΝ

1
1

ΔΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΔΕ-ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

2

(ΙΔΑΧ) Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
(ΙΔΑΧ) Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
(ΙΔΑΧ) Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Κτιριακών Έργων
και Υπαίθριων Χώρων
(ΙΔΑΧ) Τμήμα Κτιριακών Έργων και Υπαίθριων
Χώρων
(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Σηματοδότησης
(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Σηματοδότησης
(ΙΔΑΧ) Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και
Σηματοδότησης
(ΙΔΑΧ) Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και
Σηματοδότησης
(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Σηματοδότησης
(ΙΔΑΧ) Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:ΩΤΓΘΩΕΗ-ΣΔΗ

Σηματοδότησης
(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Υδραυλικών
Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Περιβαλλοντικών
Έργων
(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Υδραυλικών
Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Περιβαλλοντικών
Έργων
(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Υδραυλικών
Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Περιβαλλοντικών
Έργων
(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Υδραυλικών
Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Περιβαλλοντικών
Έργων
(ΙΔΑΧ) Τμήμα Υδραυλικών Εγγειοβελτιωτικών
Έργων και Περιβαλλοντικών Έργων

1

ΠΕ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΠΕ—ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΤΕ—ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΙΟ

1

ΔΕ—ΤΕΧΝΗΤΩΝ

1

ΥΕ—ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

2
1

ΠΕ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΥΕ-ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

1

ΠΕ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΤΕ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΔΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

1

ΔΕ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ

1

ΥΕ-ΕΡΓΑΤΩΝ

(ΙΔΑΧ) Τμήμα Εγκαταστάσεων και Αδειών
Μεταφορών
(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Εγκαταστάσεων και
Αδειών Μεταφορών
(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Εγκαταστάσεων και
Αδειών Μεταφορών
(ΙΔΑΧ) Τμήμα Εγκαταστάσεων και Αδειών
Μεταφορών
(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Εγκαταστάσεων και
Αδειών Μεταφορών

Πλήθος

Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ,
ΥΕ) Κλάδος &Ειδικότητα

Σχέση Εργασίας( Οργανικές θέσεις μόνιμου
προσωπικού, Προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου
προσωπικού, Ειδικές Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ)

1

ΠΕ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(ΙΔΑΧ) ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

3
1

ΠΕ-ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΠΟΛΙΤΩΝ
ΠΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Εξυπηρέτησης
Πολιτών
(ΙΔΑΧ) Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών

3

ΠΕ-ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΠΟΛΙΤΩΝ

(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Εσωτερικής
Ανταπόκρισης
(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Εσωτερικής
Ανταπόκρισης
(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Εσωτερικής
Ανταπόκρισης

(ΙΔΑΧ) Τμήμα Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας
(ΙΔΑΧ) Τμήμα Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας

Ανθρώπινο Δυναμικό Διεύθυνσης ΚΕΠ

1
1

ΔΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΔΕ-ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΠΟΛΙΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ : ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοτικών Ενοτήτων
Πλήθος

Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ,
ΥΕ) Κλάδος &Ειδικότητα

Σχέση Εργασίας( Οργανικές θέσεις μόνιμου
προσωπικού, Προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου
προσωπικού, Ειδικές Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ)
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ΙΤΑΜΟΥ

1

ΔΕ-ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΠΟΛΙΤΩΝ

3

ΔΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

1

ΔΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Υπηρεσία ΚΕΠ

(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Διοικητικών
θεμάτων και εξυπηρέτησης του πολίτη
(ΙΔΑΧ) Τμήμα Διοικητικών θεμάτων και
εξυπηρέτησης του πολίτη

ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ

2

2

ΔΕ-ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΠΟΛΙΤΩΝ

ΔΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Υπηρεσία ΚΕΠ
(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Διοικητικών
θεμάτων και εξυπηρέτησης του πολίτη

ΚΑΜΠΟΥ

1

ΔΕ-ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΠΟΛΙΤΩΝ
ΤΕ-ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΠΟΛΙΤΩΝ

2

ΔΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1

ΔΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

2

ΔΕ-ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΠΟΛΙΤΩΝ

2

ΔΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

1

ΠΕ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

1

ΥΕ-ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1

(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Υπηρεσία ΚΕΠ
(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Υπηρεσία ΚΕΠ
(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Διοικητικών
θεμάτων και εξυπηρέτησης του πολίτη
(ΙΔΑΧ) Τμήμα Διοικητικών θεμάτων και
εξυπηρέτησης του πολίτη

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ

(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Υπηρεσία ΚΕΠ
(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Διοικητικών
θεμάτων και εξυπηρέτησης του πολίτη
(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Παιδικού Σταθμού
Μητρόπολης
(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Παιδικού Σταθμού
Μητρόπολης
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ΣΥΝΟΛΑ

Πλήθος

Επίπεδο
Εκπαίδευσης (ΠΕ,
ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) Κλάδος
&Ειδικότητα

53
22
71
47
23
15
87
94
9
8
5
7
0
0
1
1

Σχέση Εργασίας( Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού,
Προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου προσωπικού, Ειδικές Θέσεις,
ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ)
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)
ΠΕ
ΤΕ
ΔΕ
ΥΕ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΙΔΑΧ)
ΠΕ
ΤΕ
ΔΕ
ΥΕ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΙΔΟΧ)
ΠΕ
ΤΕ
ΔΕ
ΥΕ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΙΔΟΧ-ΑΜΕΑ)
ΠΕ
ΤΕ
ΔΕ
ΥΕ

443

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Α/Α

1.

Επίπεδο Ηλεκτρονικών
Υπηρεσιών
Ηλεκτρονική πληροφόρηση για
τις παρεχόμενες υπηρεσίες

Περιγραφή
Στην ιστοσελίδα του δήμου, παρέχεται πληροφόρηση σχετικά τόσο
με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, όσο και για τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται για την υλοποίηση της καθεμίας από αυτές.
Υπάρχει τυποποιημένα έντυπα, τα οποία οι πολίτες μπορούν να
μεταφορτώσουν στον υπολογιστή τους, να τα συμπληρώσουν και να
τα χρησιμοποιήσουν στις συναλλαγές με τον Δήμο Καρδίτσας

Λήψη (μεταφόρτωση –
downloading) εντύπων
Επεξεργασία εντύπων,
συμπεριλαμβανομένης και της
3. ταυτοποίησης
Δεν παρέχεται τέτοια δυνατότητα από τον Δήμο Καρδίτσας
Διεκπεραίωση αιτημάτων,
ολοκλήρωση συναλλαγών και
4. πληρωμή
Παρέχεται τέτοια δυνατότητα από τον Δήμο Καρδίτσας
Προληπτική, στοχευμένη παροχή
5. υπηρεσιών
Δεν παρέχεται τέτοια δυνατότητα από τον Δήμο Καρδίτσας
Επίπεδο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ορίζονται τα 5 στάδια υλοποίησης: Στάδιο 1 - Πληροφόρηση, Στάδιο 2 Αλληλεπίδραση, Στάδιο 3 Αμφίδρομη αλληλεπίδραση, Στάδιο 4 Συναλλαγή, Στάδιο 5 Προσωποποίηση.
2.

ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
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Ονομασία Κτιρίου
Δημοτικό
Κατάστημα Απιδιάς
Δημοτικό
Κατάστημα
Δαφνοσπηλιάς
Δημοτικό
Κατάστημα Ζαϊμίου
Δημοτικό
Κατάστημα
Καλλιφωνίου
Αγροτικό
Ιατρείο Καλλιφωνίου
Αποθήκες .
Ε.Α.Σ.Κ. Τ.Κ.
Καλλιφωνίου
Δημοτικό
Κατάστημα
Μολόχας
Δημοτικό
Κατάστημα
Παληουρίου
Δημαρχείο ΤΚ.
Σταυρού
Κοινοτικό
κατάστημα Τ.Κ.
Σταυρού
Κοινοτικό
κατάστημα
Τ.Κ. Αγίου Θεοδώρου
Κοινοτικό κατάστημα
Τ.Κ. Μακρυχωρίου
Κοινοτικό κατάστημα
Τ.Κ. Μυρίνης
Κοινοτικό κατάστημα
Τ.Κ. Προδρόμου
Κοινοτικό κατάστημα
Τ.Κ. Πτελοπούλας
Κοινοτικό κατάστημα
Τ.Κ. Μέλισσας
Αγροτικό Ιατρείο Τ.Κ
Μακρυχωρίου
Αγροτικό Ιατρείο Τ.Κ.
Μέλισσας
Αγροτικό Ιατρείο Τ.Κ.
Προδρόμου
Κτήριο Πολλαπλών
Χρήσεων- ΚΑΠΗ Τ.Κ.
Μακρυχωρίου
Οστεοφυλάκιο Τ.Κ.
Αγίου Θεοδώρου
Οστεοφυλάκιο Τ.Κ.

Επιφάνεια
(τ.μ.)

247,5
85,8
364,2
335,4
83
765,5
87,43
71,14
577,7
68,71
67,83
97,94
110,93
560
52,33
30
82,6
75,99
72,24
272
50
50

Κτίσματα
Ιστορικής /
Αρχιτεκτονικής
αξίας

Δυναμικότητα
κτιρίου

Αριθμός
Εργαζομένων

Προσβασιμότητα
σε ΑΜΕΑ
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Μακρυχωρίου
Οστεοφυλάκιο Τ.Κ.
Σταυρού
Οστεοφυλάκιο Τ.Κ.
Μυρίνης
Οστεοφυλάκιο Τ.Κ.
Προδρόμου
Οστεοφυλάκιο Τ.Κ.
Πτελοπούλας
Οστεοφυλάκιο Τ.Κ.
Μέλισσας
Δημαρχείο –Τ.Κ.
Καλλιθήρου
Αποδυτήρια Γηπέδου
Τ.Κ. Καλλιθήρου
Κτηριακές
εγκαταστάσεις
υπαίθριου θεάτρου
Τ.Κ. Καλλιθήρου
Αναψυκτήριο Πάρκου
Κυκλοφοριακής
Αγωγής Τ.Κ.
Καλλιθήρου
Κοινοτικό Γραφείο Τ.Κ.
Αμπελικού
Κτήριο Παλαιού
Δημοτικού Σχολείου
Ξύλινα Αποδυτήρια
Γηπέδου Τ.Κ.
Αμπελικου
Κοινοτικό Γραφείο Τ.Κ.
Ραχούλας180
Ιστορικό Μουσείο
Χαρίλαου Φλωράκη
Παλαιοζογλώπι Τ.Κ.
Ραχούλας
Ξύλινη κινητή καντίνα
Τ.Κ. Ραχούλας
Τουριστικό Περίπτερο
Τ.Κ. Ραχούλας
Ξύλινο Αναψυκτήριο
στον οικισμό Ιταμο
Ραχούλας
¼ Παλαιάς Κειμένη
στη Ραχούλα
Μουσείο Χλωρίδας και
Πανίδας (Πρώην
Δημοτικό Σχολείο Τ.Κ.
Καστανιάς)
Κοινοτικό Γραφείο Τ.Κ.
Καστανιάς
Ιατρείο Τ.Κ. Καστανιάς
Δημοτικό Κτήριο
Αναψυκτήριο Τ.Κ
Καστανιάς

72
50
62,4
24
16
274
50

200

25
50
404,87
50

100
30
15
25
25

670
50
50
92,14
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Δημοτικό Κατάστημα
(περίπτερο) Θέση
Αηλιας Τ.Κ Καστανιάς
Κοινοτικό Γραφείο Τ.Κ.
Καροπλεσίου
Αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων Ανθηρού ΤΚ
Καροπλεσίου
Πρώην Αστυνομικός
Σταθμός ΤΚ
Καροπλεσίου
Δημοτικός Ξενώνας
Αμαράντου (Ημιτελής)
Ξενώνας Αμάραντου
(Πρώην δημοτικό
Σχολείου ΤΚ
Αμάραντου)
Οστεοφυλάκιο ΤΚ
Αμάραντου
Πνευματικό Κέντρο ΤΚ
Καταφυγίου
(Ημιτελες)
Κοινοτικό Γραφείο Τ.Κ.
Νεράιδας
Οστεοφυλάκιο ΤΚ
Νεράιδας
Ιατρείο –Πνευματικό
Κέντρο ΤΚ Νεράιδας
Πνευματικό Κέντρο ΤΚ
Σαραντάπορου
Οστεοφυλάκιο ΤΚ
Σαραντάπορου
Δημοτικό
Αναψυκτήριο ΤΚ
Νεράιδας
Δημοτικό Κατάστημα
στη Λάρισα ΤΚ
Ραχούλας
4 Ξύλινα Κιόσκια
3 Ξύλινα Κιόσκια
Ξύλινο Περίπτερο
Θέας ΤΚ Καταφυγίου
Ιαματικά Λουτρά ΤΚ
Αμαράντου
Ιαματικά Λουτρά ΤΚ
Αμπελικού
Ιαματικά Λουτρά ΤΚ
Ραχούλας
Κοινοτικό Κατάστημα
Δ.Ε Μητρόπολης
ΚΕΠ –Τεχνική
Υπηρεσία-Αποθήκες
Δ.Ε Μητρόπολης
Αγροτικό Ιατρείο ΤΚ

5
30
50
60
600

227
60
245
40
30
90
60
30
25
25
68
51
15
14,4
14,4
14,4
197,3
160
85
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Μητρόπολης
Κτίριο προγράμματος
«Βοήθεια στο σπίτι»Αποθήκες ΤΚ
Μητρόπολης
Μεταλλικό Κτίριο στην
πίστα Motocross ΤΚ
Μητρόπολης
Παλαιά Σφαγεία ΤΚ
Μητρόπολης
Κοινοτικό ΚατάστημαΑγροτικό Ιατρείο ΤΚ
Αγίου Γεωργίου
Κοινοτικό ΚατάστημαΤΚ Ξυνονερίου
Πολιτιστικός Σύλλογος
ΤΚ Ξυνονερίου
Κοινοτικό ΚατάστημαΤΚ Κρύας Βρύσης
Κοινοτικό ΚατάστημαΤΚ Γεωργικού
Κοινοτικό ΚατάστημαΤΚ Φράγκου
Κοινοτικό ΚατάστημαΤΚ Πορτίτσας
Διώροφη Οικοδομή
στη Θέση
Καρδιτσομάγουλας
Θερινό Σινεμά
Αποθήκη επί
οικοπέδου στη θέση
Ξηράυλακα
Δημοτική Λαχαναγορά
Καρδίτσας
Κατάστημα Δημοτικής
Αγοράς Δ.Κ. Καρδίτσας
Κ9- Ισόγειο
Κατάστημα Δημοτικής
Αγοράς Δ.Κ. Καρδίτσας
Κ10- Ισόγειο
Κατάστημα Δημοτικής
Αγοράς Δ.Κ. Καρδίτσας
Κ11- Ισόγειο
Κατάστημα Δημοτικής
Αγοράς Δ.Κ. Καρδίτσας
Κ12- Ισόγειο
Κατάστημα Δημοτικής
Αγοράς Δ.Κ. Καρδίτσας
Κ13- Ισόγειο
Κατάστημα Δημοτικής
Αγοράς Δ.Κ. Καρδίτσας
Κ14- Ισόγειο
Κατάστημα Δημοτικής
Αγοράς Δ.Κ. Καρδίτσας
Κ15- Ισόγειο

200
30
140
90,48
155,47
68
76,5
52,3
56,1
35
240

35,20

31&
Πατάρι
33&
Πατάρι
33 &
Πατάρι
33 &
Πατάρι
67 &
Πατάρι
33 &
Πατάρι
33 &
Πατάρι
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Κατάστημα Δημοτικής
Αγοράς Δ.Κ. Καρδίτσας
Κ16- Ισόγειο
Κατάστημα Δημοτικής
Αγοράς Δ.Κ. Καρδίτσας
Κ17- Ισόγειο
Κατάστημα Δημοτικής
Αγοράς Δ.Κ. Καρδίτσας
Κ18- Ισόγειο
Κατάστημα Δημοτικής
Αγοράς Δ.Κ. Καρδίτσας
Κ1- Ισόγειο
Κατάστημα Δημοτικής
Αγοράς Δ.Κ. Καρδίτσας
Κ19 Ισόγειο
Κατάστημα Δημοτικής
Αγοράς Δ.Κ. Καρδίτσας
Κ20 Ισόγειο
Κατάστημα Δημοτικής
Αγοράς Κ21 Ισόγειο
Κατάστημα Δημοτικής
Αγοράς Δ.Κ. Καρδίτσας
Κ22 Ισόγειο
Κατάστημα Δημοτικής
Αγοράς Δ.Κ. Καρδίτσας
Κ23 Ισόγειο
Κατάστημα Δημοτικής
Αγοράς Δ.Κ. Καρδίτσας
Κ24 Ισόγειο
Κατάστημα Δημοτικής
Αγοράς Δ.Κ. Καρδίτσας
Κ25 Ισόγειο
Κατάστημα Δημοτικής
Αγοράς Δ.Κ. Καρδίτσας
Κ26 Ισόγειο
Κατάστημα Δημοτικής
Αγοράς Δ.Κ. Καρδίτσας
Κ27 Ισόγειο
Κατάστημα Δημοτικής
Αγοράς Δ.Κ. Καρδίτσας
Κ28 Ισόγειο
Κατάστημα Δημοτικής
Αγοράς Δ.Κ. Καρδίτσας
Κ2 Ισόγειο
Κατάστημα Δημοτικής
Αγοράς Δ.Κ. Καρδίτσας
Κ29 Ισόγειο
Κατάστημα Δημοτικής
Αγοράς Δ.Κ. Καρδίτσας
Κ30 Ισόγειο
Κατάστημα Δημοτικής
Αγοράς Δ.Κ. Καρδίτσας
Κ31 Ισόγειο
Κατάστημα Δημοτικής
Αγοράς Δ.Κ. Καρδίτσας
Κ32 Ισόγειο

31 &
Πατάρι
33 &
Πατάρι
33 &
Πατάρι
132 &
Πατάρι
33 &
Πατάρι
55 &
Πατάρι
55 &
Πατάρι
33 &
Πατάρι
33 &
Πατάρι
134 &
Πατάρι
39
38
33 &
Πατάρι
33
33 &
Πατάρι
18
10
10
16
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Κατάστημα Δημοτικής
Αγοράς Δ.Κ. Καρδίτσας
Κ33 Ισόγειο
Κατάστημα Δημοτικής
Αγοράς Δ.Κ. Καρδίτσας
Κ33-34-35-36 Ισόγειο
Κατάστημα Δημοτικής
Αγοράς Δ.Κ. Καρδίτσας
Κ3 Ισόγειο
Σφαγεία στην Περιοχή
Καμινάδες Δ.Κ
Καρδίτσας
Παλαιά Σφαγεία Δ.Κ.
Καρδίτσας
Βιβλιοθήκη Αγ.
Νικολάου Δ.Κ.
Καρδίτσας
Δημαρχείο
Βιβλιοθήκης
Κινηματοθέατρο
Κτίριο Α΄Ορ. Δ.Κ.
Καρδίτσας
Λαογραφικό Μουσείο
Δημοτική Πινακοθήκη
(3όροφο) Δ.Κ.
Καρδίτσας
Παυσίλυπο –
Αναψυκτήριο Δ.Κ.
Καρδίτσας
Παιδική Βιβλιοθήκη
Παυσίλυπου Δ.Κ.
Καρδίτσας
Παιδική Βιβλιοθήκη
στη θέση Λάκα
Μαντζιάρα Δ.Κ.
Καρδίτσας
Παιδική Βιβλιοθήκη
στη θέση Στρατόπεδο
Δ.Κ. Καρδίτσας
Παλαιό Ηλεκτρικό
Εργοστάσιο Δ.Κ.
Καρδίτσας
Αμαξοστάσιο Εκτός
Σχεδίου Δ.Κ.
Καρδίτσας
ΛαχαναγοράΖωαγορά Δ.Κ.
Καρδίτσας
Κατάστημα Δημοτικής
Αγοράς Δ.Κ. Καρδίτσας
Κ5 Ισόγειο
Κατάστημα Δημοτικής
Αγοράς Δ.Κ. Καρδίτσας
Κ6 Ισόγειο
Κατάστημα Δημοτικής
Αγοράς Δ.Κ. Καρδίτσας

16
20
33 &
Πατάρι

100

120
1200

55 &
Πατάρι
33 &
Πατάρι
33 &
Πατάρι
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Κ7 Ισόγειο
Κατάστημα Δημοτικής
Αγοράς Δ.Κ. Καρδίτσας
Κ85 Ισόγειο
Δημοτικό Κατάστημα
ΤΚ Παλαιοκλησίου
Οστεοφυλάκιο ΤΚ
Παλαιοκλησίου
Αναψυκτήριο Ισόγειο
ΤΚ Αγιοπηγής
ΚΑΠΗ ΤΚ Αρτεσιανού
Βιβλιοθήκη ΤΚ
Καρδιτσομάγουλας
Κοινοτικό Κατάστημα
Διώροφο ΤΚ Ρούσου
Κοινοτικό Κατάστημα
Διώροφο ΤΚ
Αγιοπηγής
Διοικητήριο
Πνευματικό Κέντρο
(Κοινοτικό Κατάστημα)
ΤΚ Αρτεσιανού
Πνευματικό Κέντρο
Διοικητηρίου ΤΚ
Αρτεσιανού
Κοινοτικό Γραφείο ΤΚ
Καρδιτσομάγουλας
Παλαιο Δημαρχείο
στην Οδό Σακελαρίου
ΔΚ Καρδίτσας
Ισόγειο Κτίριο
ΔημαρχείουΚινηματοθέατρο ΔΚ
Καρδίτσας
Δημαρχείο- Γραφεία
Δήμου ΔΚ Καρδίτσας
(2ος και 3ος όροφος)
Κέντρο Αναψυχής
Παυσίλυπου ΔΚ
Καρδίτσας
2 Αποθήκες ΤΚ
Καρδιτσομάγουλας
Γεφυροπλάστιγγα ΤΚ
Καρδιτσομάγουλας
ΚΑΠΗ –Βιοκλιματικό
Κτίριο ΔΚ Καρδίτσας
Παιδική Βιβλιοθήκη
Συνοικίας Αγίας
Παρασκευής ΔΚ
Καρδίτσας
Παιδική Βιβλιοθήκη
Συνοικίας Αγίου
Γεωργίου ΔΚ
Καρδίτσας

48 &
Πατάρι
211 & Α΄
όροφος

Α΄ όροφος
250τμ & Β
όροφος

55

600
1200
826

50

50
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Παιδική Βιβλιοθήκη
Συνοικίας
Σεισμόπληκτα
Καμινάδων ΔΚ
Καρδίτσας
Παιδική Βιβλιοθήκη
Συνοικίας Αγίου
Νικολάου ΔΚ
Καρδίτσας
Παιδική Βιβλιοθήκη
Συνοικίας Αγίου
Φανουρίου ΔΚ
Καρδίτσας
Γραφείο Τοπικού
Συμβουλίου ΤΚ
Παλιοκλησίου
Οστεοφυλάκιο ΔΚ
Καρδίτσας
Οστεοφυλάκιο ΔΚ
Καρδίτσας
Γραφεία
Νεκροταφείου ΔΚ
Καρδίτσας
Θεοδωρίδειο ΊδρυμαΚέντρο Ορίζοντες ΔΚ
Καρδίτσας
Κυλικείο Λεωφόρος
Δημοκρατίας Τέρμα
ΔΚ Καρδίτσας
Αποθήκη Λεωφόρος
Δημοκρατίας Τέρμα
ΔΚ Καρδίτσας
Μουσείο Ύδρευσης Δ
ΔΚ Καρδίτσας
Προσωρινή Αποθήκη
Ιστορικού Λαογρφικού
Μουσείου-Αποθήκες
Ε.Γ.Σ. ΤΚ
Καρδιτσομάγουλας470
Κατάστημα Κ5
(Βαλταδώρου) ΔΚ
Καρδίτσας
Κατάστημα Κ4
(Βαλταδώρου) ΔΚ
Καρδίτσας
Κατάστημα Κ3
(Βαλταδώρου) ΔΚ
Καρδίτσας
Διαμέρισμα Δ1 4ου
ορόφου
(Βαλταδώρου) ΔΚ
Καρδίτσας
Διαμέρισμα Δ2 4ου
ορόφου
(Βαλταδώρου) ΔΚ
Καρδίτσας

45

60
65

193,5
132
50
42
217,32
63,44
46,42
470

80,8
78,9
104,8
68,10

85,6
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Διαμέρισμα Δ3 4ου
ορόφου
(Βαλταδώρου) ΔΚ
Καρδίτσας

Πλήθος
259
31
225
14
15
35
115
11
29
1
4
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
16
3
2
2
8/
3
15
1
8
2
2
2
1
2
1
17
2
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
8
11

76,9

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Είδος
τηλεφωνικές συσκευές
πολυμηχάνημα-αντιγραφικά (ΦΑΞ)
σταθμούς εργασίας (Η/Υ και οθόνη
laptop
εξυπηρετητές (servers)
Φωτοαντιγραφικά
εκτυπωτές διαφόρων ειδών
συσκευές σάρωσης (scanners)
μεγαφωνικές-μικροφωνικές εγκαταστάσεις
συσκευή προβολής (προτζέκτορας)
Τρίποδας αλουμινίου
Χωροβάτης LEICA NA720
Σταδία 5,00μέτρων
γεωδαιτικός σταθμός
τρίποδας αλουμινίου
ράβδος (κοντάρι) για κάτωπτρο
ράβδος (κοντάρι) για το gps rover
Πρίσμα απλό και βάση πρόσματος
Μίνι πρίσμα μεταλλικό
Πρόγραμμα Πυθαγοράς (Τοπογραφίας – Οδοποιιας) V 10.36 με το CD και το USB HASP.
Κλισιμετρο meridian MC-1002
Βαρόμετρο Thommen tx22
GPS MAGGELAN SPORTRAK COLOR χειρός
ΖΕΥΓΟΣ (BASE/ROVER) GPS TOPCON HIPER PRO
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ GPS TOPCON FC-200
ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Απορριμματοφόρα συμβατικά
Απορριμματοφόρα Ανακύκλωσης
Γερανοί
Οχήματα ( πλύσιμο κάδων)
Μηχανήματα Έργων
Μηχανοκίνητες σκούπες
Επιβατικά - Αγροτικά
Φορτηγό Γερανός
Φορτηγά
Υδροφόρες
Δίκυκλα
Γεωργικοί ελκυστήρες (τρακτέρ)
Καλαθοφόρα οχήματα
Διαμορφωτές γαιών
Κλαρκ
Καρότσια οδοκαθαριστών
Αλατιέρες χιονιού
Χλοοκοπτικά
Θαμνοκοπτικά
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2
1
3
4
6
1
2
1
1
2
1
1
1
4
1

Θαμνοκοπτικά πολυεργαλεία
Απορροφητήρας
Κονταροαλυσοπρίονα
Μπορντουροψαλίδα
Αλυσοπρίονα
Τρυπάνι
Φυσητήρας
Αρίδα
Ψεκαστικό κόμφλερ
Κόμφλερ αέρος
Αυλακωτήρας
Παρελκώμενο
Κομπρεσέρ
Τρακτεράκι
Τεμαχιστής κλαδιών

Αναφορικά με τη δημοτική περιουσία προς αξιοποίηση, χρησιμοποιήθηκαν αμιγώς τα δεδομένα της απογραφής
δημοτικής περιουσίας, καθώς αποτελούν τα πλέον πρόσφατα και επισήμως εγκεκριμένα στοιχεία για την περιουσία
του δήμου. Τονίζουμε ότι σκοπός του παρόντος πεδίου είναι στον πίνακα που ακολουθεί να γίνει μία συνοπτική
καταγραφή των μεγεθών της αναξιοποίητης δημοτικής περιουσίας και για τον λόγο αυτό σε μεθοδολογικό επίπεδο
συμπληρώθηκαν μόνο τα όσα περιουσιακά στοιχεία, φαίνονται ως μη αξιοποιημένα, στην απογραφή δημοτικής
περιουσίας. Δεν περιλαμβάνονται στο εύρος του Ε.Π., η διερεύνηση των τρόπων αξιοποίησης των περιουσιακών
δημοτικών στοιχείων, η οποία αποτελεί ευρύτερη και εξειδικευμένη εργασία που περιλαμβάνει αλλαγές χρήσης γης
και κτιρίων (μετεγκαταστάσεις υπηρεσιών, σχολικών μονάδων, αποθηκών), προτάσεις για οικοδόμηση, πώληση,
ενοικίαση ή εκμίσθωση οικοπέδων, γηπέδων και αγροτικών εκτάσεων που ανήκουν στο δήμο, καθώς και αποτίμηση
αξίας περιουσιακών στοιχείων και εκτίμηση μελλοντικών τάσεων της αγοράς ακινήτων.
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ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_06: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

Α/Α

Οδός

ΑΚΙΝΗΤΑ
Κτίσματα
Ιστορικής /
Κατάσταση
Αρχιτεκτονικής
αξίας

Περιοχή

Επιφάνεια
(τ.μ.)

Τ.Κ. Καλλιθήρου
ΤΚ Αμπελικού
Τ.Κ. Ραχούλας
Τ.Κ. Καστανιάς
Τ.Κ Καστανιάς
Τ.Κ Καστανιάς
ΤΚ Καροπλεσίου
ΤΚ Αμαράντου
ΤΚ Καταφυγίου
ΤΚ Νεράιδας
Λάρισα

200
404,87
15
670
92,14
5
60
600
245
25
25

ΤΚ Μητρόπολης

30

ΤΚ Μητρόπολης
ΤΚ
Καρδιτσομάγουλας

140

Κτηριακές εγκαταστάσεις υπαίθριου θεάτρου
Κτήριο Παλαιού Δημοτικού Σχολείου
Τουριστικό Περίπτερο
Πρώην Δημοτικό Σχολείο
Δημοτικό Κτήριο Αναψυκτήριο
Δημοτικό Κατάστημα (περίπτερο) Θέση Αηλιας
Πρώην Αστυνομικός Σταθμός
Δημοτικός Ξενώνας Αμαράντου (Ημιτελής)
Πνευματικό Κέντρο ΤΚ Καταφυγίου (Ημιτελής)
Δημοτικό Αναψυκτήριο
Δημοτικό Κατάστημα στη Λάρισα
Μεταλλικό Κτίριο στην πίστα Motocross ΤΚ
Μητρόπολης
Παλαιά Σφαγεία ΤΚ Μητρόπολης

240

Διώροφη Οικοδομή στη Θέση Καρδιτσομάγουλα

Δ.Κ. Καρδίτσας

35,2

Δ.Κ. Καρδίτσας
Δ.Κ. Καρδίτσας

579,20
132 & Πατάρι

Δ.Κ. Καρδίτσας

134 & Πατάρι

Δ.Κ. Καρδίτσας

38

Δ.Κ. Καρδίτσας

33 & Πατάρι

Δ.Κ. Καρδίτσας

33 & Πατάρι

Δ.Κ. Καρδίτσας
Δ.Κ. Καρδίτσας

120
55 & Πατάρι

ΤΚ Αγιοπηγής
ΤΚ
Καρδιτσομάγουλας

826

Περιγραφή

Αποθήκη επί οικοπέδου στη θέση Ξηράυλακα ΔΕ
Καρδίτσας
Δημοτική Λαχαναγορά Καρδίτσας
Κατάστημα Δημοτικής Αγοράς Δ.Κ. Καρδίτσας Κ1Ισόγειο
Κατάστημα Δημοτικής Αγοράς Δ.Κ. Καρδίτσας Κ24
Ισόγειο
Κατάστημα Δημοτικής Αγοράς Δ.Κ. Καρδίτσας Κ26
Ισόγειο
Κατάστημα Δημοτικής Αγοράς Δ.Κ. Καρδίτσας Κ27
Ισόγειο
Κατάστημα Δημοτικής Αγοράς Δ.Κ. Καρδίτσας Κ2
Ισόγειο
Παλαιό Ηλεκτρικό Εργοστάσιο
Κατάστημα Δημοτικής Αγοράς Δ.Κ. Καρδίτσας Κ5
Ισόγειο
Αναψυκτήριο Ισόγειο
2 Αποθήκες ΤΚ Καρδιτσομάγουλας
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ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_07: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΕΣΟΔΑ€
0
01
02
03
04
05
06
07

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

2014

1
11
12
13
14
15
16

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

2014

2
21
22

3
31
32

4
41
42

5
511
512

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΘΑ
ΒΕΒΑΙΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ
ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ)
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΩΝ
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

6
60
61
62

ΔΑΠΑΝΕΣ €
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΜΟΙΒΈΣ ΚΑΙ ΈΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ
ΑΜΟΙΒΈΣ ΑΙΡΕΤΏΝ ΚΑΙ ΤΡΊΤΩΝ
ΠΑΡΟΧΈΣ ΤΡΊΤΩΝ

550.668,00
27.370,00
2.772.650,00
914.149,00
120.963,00
19.218.335,00
43.413,00
23.647.548,00

60.181,00
2.806.018,00
2.988.376,00
0
376.883,00
85.002,00
6.316.460,00
2014
427.004,00
28.363,00
455.367,00
2014
0
954.620,00
954.620,00
2014
3.895.317,00
184.033,00
4.079.350,00
2014
489.764,00
2.658.184,00
3.147.948,00
38.601.293,00

2014
8.024.727,00
376.342,00
1.173.957,00
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63
64
65
66

ΦΌΡΟΙ ΚΑΙ ΤΈΛΗ
ΛΟΙΠΆ ΓΕΝΙΚΆ ΈΞΟΔΑ
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ
ΔΑΠΆΝΕΣ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΊΜΩΝ

67
68

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
ΛΟΙΠΆ ΈΞΟΔΑ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 6 ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

7
71
73
74
75

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
ΈΡΓΑ
ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

2014

8
81
82

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ , ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ)
ΛΟΙΠΈΣ ΑΠΟΔΌΣΕΙΣ
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ, ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

2010

85

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (6-7-8)

21.977,00
109.471,00
1.978.594,00
319.015,00
11.343.862,00
99.537,00
23.447.482,00

201.968,00
2.249.612,00
52.721,00
79.850,00
2.584.151,00

2.586.140,00
3.538.978,00
0,00
6.125.118,00
32.156.751,00

Θεματικός Τομέας «Το εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου και οι οριζόντιες υπηρεσίες»

ΤΟΜΕΑΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Προβλήματα/ανάγκες
Δυνατότητες
 Έλλειψη σαφώς καθορισμένων αρμοδιοτή Νέος Ο.Ε.Υ. που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες
των, ανά στέλεχος του δήμου.
και το προσωπικό του Δήμου.
 Προβλήματα απόκρισης, στη διαδικασία αυ Ύπαρξη διπλογραφικού λογιστικού συστήματος
τεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών.
στην οικονομική υπηρεσία.
 Έλλειψη συστήματος διαχείρισης ποιότητας.
 Ύπαρξη κανονισμών οργάνωσης και διαχείρισης,
στον ΔΟΠΑK
 Φαινόμενα άνισης κατανομής εργασιών, τόσο
ανάμεσα στα τμήματα, όσο και ανάμεσα στα
 Συνεργασία με ΟΤΑ α’ βαθμού, στη διαχείριση
στελέχη.
απορριμμάτων, μέσω της ΠΑΔΥΘ.
 Δυσκολίες στην επικοινωνία και τον συντονι Συνεργασία με άλλους ΟΤΑ, σε ζητήματα ύδρευσμό των τμημάτων, εξαιτίας της μεγάλης έλσης, μέσω των τοπικών Συνδέσμων Ύδρευσης.
λειψης προσωπικού την τελευταία τετραετία.  Καλή συνεργασία με τους τοπικούς συλλόγους
 Έλλειψη τυποποιημένης διαδικασίας υποδοκαι φορείς.
χής και διαχείρισης παραπόνων.
 Προβλήματα σε εσωτερικές λειτουργίες (μηχανοργάνωση, συντήρηση εξοπλισμού), λόγω
καθυστερήσεων, στις πληρωμές των ιδιωτών
προμηθευτών.
Περιορισμοί
Ευκαιρίες
 Έλλειψη συστήματος αξιολόγησης με βάση
 Συμμετοχή των υπηρεσιών στον ετήσιο προγραμαντικειμενικά κριτήρια και συστήματος επιματισμό του δήμου.
βράβευσης των πλέον παραγωγικών υπαλλή-  Νομοθετική πρόβλεψη για δυνατότητα ανάπτυλων, καθώς ο Ν.3230/2004 δεν εφαρμόζεται
ξης τοπικών δικτύων συνεργασίας με γειτονικούς
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στους ΟΤΑ α’ βαθμού.
 Η δομή οργάνωσης και ο τρόπος λειτουργίας
των ΟΤΑ α’ βαθμού δεν είναι συμβατή με
πολλές από τις λειτουργίες τους.
 Σοβαρές καθυστερήσεις, λόγω γραφειοκρατίας, πολυνομίας, αγκυλώσεων και αλληλοεπικαλύψεων του δημόσιου τομέα.
 Σε πολλές περιπτώσεις υφίστανται προβλήματα στην υποστήριξη των δημοτικών υπηρεσιών, από τους εποπτεύοντες φορείς (ιδίως
τα Υπουργεία).

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣ
Η

Προβλήματα/ανάγκες
 Έλλειψη σε ορισμένες εξειδικευμένες επιστημονικές ειδικότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες για ορισμένες λειτουργίες του δήμου
(αρχιτέκτονες, κτηνίατροι, γεωπόνοι, νομικοί,
περιβαλλοντολόγοι, λογιστές, επόπτες καθαριότητας).
 Έλλειψη σε ορισμένες εξειδικευμένες ειδικότητες, τεχνιτών και καλλιτεχνών (π.χ. χοροδιδασκάλοι).
 Σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και σε μηχανολογικό εξοπλισμό, στις υπηρεσίες πρασίνου και καθαριότητας.
 Σημαντικές ανάγκες για επιμόρφωση του προσωπικού, σε ζητήματα Τ.Π.Ε., νομοθεσίας, οικονομικής διαχείρισης και νέων αρμοδιοτήτων.
 Δεν έχουν οριστεί ιατροί εργασίας, παρά τη
σχετική νομοθετική πρόβλεψη.
 Προβλήματα που δημιουργεί η αποχώρηση
πολλών στελεχών, λόγω συνταξιοδότησης και
μετακίνησης σε άλλες υπηρεσίες.
 Απόλυση του προσωπικού των εργαστηρίων
τέχνης και κατάργηση της δομής.
Περιορισμοί

ΟΤΑ.
 Αξιοποίηση προσκλήσεων του ΕΣΠΑ (ΕΠ «Ανθρώπινο δυναμικό και Ψηφιακή Σύγκλιση») για
χρηματοδότηση δράσεων ανασχεδιασμού εσωτερικών διεργασιών.
 Αλλαγές στο σύστημα και τη διαδικασία προμηθειών.
 Επανασχεδιασμός του συστήματος διαχείρισης
καυσίμων.
 Λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης στόλου οχημάτων (με GPS).
 Λειτουργία συστήματος καταγραφής και αποτύπωσης κάδων καθαριότητας.
Δυνατότητες
 Εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού.
 Συνεργατικό πνεύμα μεταξύ των στελεχών.

Ευκαιρίες

 Αδυναμία κάλυψης των αναγκών σε προσωπι-  Δυνατότητα αξιοποίησης εθελοντών και εξωτερικό, λόγω μη προσλήψεων.
κών συνεργατών.
 Προβλήματα στην πρόσληψη εποχικού προ Αξιοποίηση του Ε.Π. «Ανθρώπινο Δυναμικό» για
σωπικού, λόγω του περίπλοκου νομοθετικού
χρηματοδότηση δράσεων επιμόρφωσης των στεπλαισίου.
λεχών
 Προβλήματα λόγω των ανακατατάξεων και
των ριζικών μεταβολών που δημιουργεί στο
στελεχιακό δυναμικό, η εφαρμογή του ενιαίου βαθμολογίου (Ν. 4024/2011) και οι αλλαγές στις διαδικασίες επιλογής προϊσταμένων.
Προβλήματα/ανάγκες
Δυνατότητες
 Δεν έχουν πραγματοποιηθεί η αναδιοργάνω-  Λειτουργία Τμήματος Γεωγραφικού Συστήματος
ση των λειτουργιών και των διαδικασιών του
Πληροφοριών GIS.
δήμου, που είναι απαραίτητη για την ανα Το μεγαλύτερο μέρος των υπηρεσιών είναι μηχα-
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βάθμιση του επιπέδου ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αυτού.
 Δεν έχουν αξιοποιηθεί πλήρως τα έργα πληροφορικής που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια
του Γ’ ΚΠΣ (GIS, ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω
portal).

νογραφημένο
 Άμεση υποστήριξη των στελεχών σε ζητήματα
ΤΠΕ, από την αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα του
δήμου.
 Λειτουργία του portal του δήμου, με καθημερινή
ανανέωση περιεχομένου (update) και με δυνατότητα παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους
πολίτες.
 Δημοσίευση όλων των διοικητικών εγγράφων
που παράγει ο Δήμος και στο portal και, στην
ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια».

Περιορισμοί
 Προβλήματα ηλεκτρονικής επικοινωνίας με
τις περιφερειακές δημοτικές ενότητες.
 Ανάγκη περαιτέρω αξιοποίησης της πληροφορικής, για τη βελτίωση της παραγωγικότητας
των υπηρεσιών.
 Δυσκολίες αφομοίωσης των δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, από τους δημότες
μεγαλύτερης ηλικίας.

Ευκαιρίες
 Αξιοποίηση του Ε.Π. «Ψηφιακή σύγκλιση» και
«Διοικητική Μεταρρύθμιση» για τη χρηματοδότηση δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

ΚΤΙΡΙΑΚΗ
Προβλήματα/ανάγκες
ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ  Ανεπαρκές το κεντρικό διοικητήριο (χώρου
ΤΕΧΝΙΚΟΣ
υποδοχής κοινού, αποθηκών).
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  Ανάγκη ανανέωσης του εξοπλισμού πληροφορικής (κυρίως των σταθμών εργασίας που
χρησιμοποιούνται καθημερινά από τους
υπαλλήλους).
 Ανάγκη ανανέωσης των μουσικών οργάνων
της Δημοτικής Φιλαρμονικής.
 Ελλείψεις σε φωτοτυπικά και εκτυπωτές σε
ορισμένες υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ.
 Ανάγκες ανακατασκευών και ανακαινίσεων
(αλλαγές κουφωμάτων, πορτοπαραθύρων,
βελτίωση συνθηκών ύδρευσης) σε ορισμένα
κτίρια του δήμου.
 Γενικότερες ελλείψεις σε αποθηκευτικούς
χώρους και χώρους αρχείου.
 Έλλειψη συσκευών UPS, για προστασία των
ηλεκτρονικών συσκευών από στιγμιαίες διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος.
 Ελλείψεις τεχνικού εξοπλισμού στο τμήμα συντήρησης οχημάτων (εργαλεία, ανταλλακτικά), οι οποίες δεν επιτρέπουν σε πολλές περιπτώσεις, την συντήρηση και επιδιόρθωση
οχημάτων, με ιδία μέσα.
Περιορισμοί
 Άνοδος των τιμών συντήρησης μηχανημάτων
και κτιριακών εγκαταστάσεων.
 Αδυναμία συντήρησης της υποδομής του δήμου, λόγω έλλειψης χρημάτων.

Δυνατότητες
 Λεπτομερής καταγραφή των κτιριακών υποδομών του δήμου, στα πλαίσια της απογραφής της
δημοτικής περιουσίας.
 Επιπλέον κτιριακή υποδομή και τεχνικός εξοπλισμός, που προέκυψε από την συγχώνευση με
τους «καποδιστριακούς» δήμους.

Ευκαιρίες
 Προγράμματα αξιοποίησης ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας, σε δημοτικά κτίρια.
 Αξιοποίηση προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, για την
αναβάθμιση του τεχνικού εξοπλισμού του δήμου.
 Εκπόνηση σχεδίου αναδιάρθρωσης της στέγασης
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των δημοτικών υπηρεσιών, με αξιοποίηση και
των εγκαταστάσεων των παλαιών δήμων.
 Ψηφιοποίηση και χρήση Τ.Π.Ε. στα εκθέματα και
τα αρχεία των δημοτικών βιβλιοθηκών και του
μουσείου του δήμου.
Δυνατότητες
 Λειτουργία ηλεκτρονικής βάσης παρακολούθησης και διαχείρισης της δημοτικής περιουσίας, με
βάση την αντίστοιχη νομοθετική πρόβλεψη.

Προβλήματα/ανάγκες
 Σοβαρό πρόβλημα υπερδανεισμού, καθώς το
συνολικό χρέος του Δήμου Καρδίτσας και οι
υπόλοιπες υποχρεώσεις του υπερβαίνουν
οριακά τα τακτικά έσοδα (ίδια έσοδα και επιχορηγήσεις για το έτος 2014).
 Δυσκολία είσπραξης των βεβαιωμένων οφειλών.
 Σημαντικά προβλήματα ρευστότητας και κίνδυνοι δικαστικών αγωγών από τρίτους, λόγω
των καθυστερήσεων πληρωμών.
 Έλλειψη μελέτης αξιοποίησης της δημοτικής
περιουσίας.
Περιορισμοί
Ευκαιρίες
 Συνεχής περικοπές των διασφαλισμένων –
 Περαιτέρω αξιοποίηση συγχρηματοδοτούμενων
από τη νομοθεσία- πόρων που λαμβάνει ο δήπρογραμμάτων.
μος, από την κεντρική κυβέρνηση.
 Δυνατότητα συστηματικής κοστολόγησης των
 Σημαντικές καθυστερήσεις στη ροή των επιχοδραστηριοτήτων.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ρηγήσεων που δικαιούνται οι ΟΤΑ, από την

Υλοποίηση σχεδιασμού εξοικονόμησης ενέργειας
ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
κεντρική διοίκηση.
στα δημοτικά κτίρια (με χρήση βιομάζας).
 Μειωμένα έσοδα από τα δημοτικά τέλη, λόγω  Μείωση των εξόδων του Δήμου σε θέρμανση και
της ύφεσης της οικονομικής δραστηριότητας.
κλιματισμό μετά το πέρας των εργασιώς ενερ Αύξηση των λειτουργικών δαπανών, λόγω της
γειακής αναβάθμισης του κεντρικού κτιρίου του
υψηλής τιμής των καυσίμων, των αναλωσίΔημαρχείου και του Ληξιαρχείου.
μων και των πρώτων υλών.
 Κατάλληλη διαμόρφωση του πρώην 1ο Λύκειου
 Μειωμένο ενδιαφέρον από ιδιώτες για αξιογια τη στέγαση της πλειονότητας των Υπηρεσιών
ποίηση δημοτικής περιουσίας, λόγω του δυτου Δήμου (με βάση το ΓΠΣ είναι χαρακτηρισμένο
σχερούς οικονομικού περιβάλλοντος.
ως Δημαρχείο).
 Δυσκολία συγκέντρωσης σημαντικών εσόδων
από τη δημοτική περιουσία, λόγω των χαμηλών τιμών των ακινήτων.
 Αύξηση των δημοτών που χρήζουν ειδικής
μέριμνας, διότι ανήκουν στις ασθενέστερες
κοινωνικές ομάδες.
 Μειωμένη φοροδοτική ικανότητα πολιτών, η
οποία δεν επιτρέπει περαιτέρω αύξηση τελών
και φόρων.
ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Το εσωτερικό περιβάλλον των ΟΤΑ α’ βαθμού έχει υποστεί ριζικές μεταβολές, μετά την εφαρμογή του Ν.3852/2010
(Σχέδιο Καλλικράτης) και των συνοδευτικών του νομοθετημάτων. Συγκεκριμένα, προέκυψαν μεγαλύτερες
αυτοδιοικητικές μονάδες, γεγονός που έχει θετική αλλά και αρνητική ανάγνωση. Από την μία, οι νέοι πρωτοβάθμιοι
ΟΤΑ έχουν πλέον, στελεχωμένες τις περισσότερες οργανικές τους μονάδες, διαθέτουν περισσότερα έμπειρα και
εξειδικευμένα στελέχη, μεγαλύτερο εύρος παρέμβασης, περισσότερες αρμοδιότητες, ενισχυμένο τεχνικό εξοπλισμό και
κτιριακές εγκαταστάσεις και εν γένει ισχυρότερο επιχειρησιακό μηχανισμό. Από την άλλη, οι νεοσύστατοι ΟΤΑ παρότι
απέκτησαν επιπλέον αρμοδιότητες και μεγάλες γεωγραφικές εκτάσεις, υπέστησαν δραστική περικοπή των
εισερχόμενων πόρων τους από το κράτος (περίπου 20% την τελευταία διετία, σε σύγκριση με την προηγούμενη διετία,
με βάση στοιχεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρδίτσας), και παράλληλα λειτουργούν σε ένα ιδιαίτερα
δυσμενές κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον, που έχει διαμορφωθεί από την οικονομική κρίση και το οποίο έχει αυξήσει
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τις απαιτήσεις των δημοτών, χωρίς παράλληλα να έχει αυξήσει σημαντικά τα εισερχόμενα από τα δημοτικά τέλη έσοδα
και έχει στενέψει τα περιθώρια υλοποίησης αναπτυξιακών παρεμβάσεων.
Σε ότι έχει να κάνει με την οργάνωση και τα συστήματα λειτουργίας, στο Δήμο Καρδίτσας, μετά τη μεταβατική περίοδο
που προέκυψε από την εφαρμογή του «Σχεδίου Καλλικράτης» κατά την οποία υπήρξε έλλειψη καθορισμένων
αρμοδιοτήτων ανά στέλεχος, πρόβλημα στον συντονισμό και την επικοινωνία των νέων τμημάτων και συγκρούσεις
αρμοδιοτήτων ανάμεσα στα τμήματα (που προέκυψαν από την σύνταξη του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας) και τα
στελέχη, σήμερα έχει προκύψει και ένα νέο δεδομένο, αυτό της μεγάλης μείωσης του προσωπικού εξαιτίας
συνταξιοδότησης πολλών υπαλλήλων, αλλά και μετακινήσεων που έγιναν με την ενδοδημοτική κινητικότητα προς
άλλους δήμους ή Υπηρεσίες της Περιφέρειας και της ταυτόχρονης απαγόρευσης προσλήψεων.
Το δεδομένο αυτό έχει δημιουργήσει μια νέα κατάσταση όπου υπάρχουν Τμήματα χωρίς όμως να είναι στελεχωμένα.
Επιπλέον το 2014 διαλύθηκε η Δημοτική Κοινοφελής Επιχείρηση Καρδίτσας (ΔΗΚΕΚ) που είχε ως αντικείμενο
δραστηριότητες Κοινωνικής Μέριμνας, Τουριστικές και Πολιτιστικές Δραστηριότητες και αυτό είχε ως αποτέλεσμα την
ενσωμάτωση μέρους του προσωπικού της στο Δήμο Καρδίτσας, αλλά και την κατάργηση των εργαστηρίων Τέχνης, μιας
δομής που διαχρονικά είχε προσφέρει πολλά στον πολιτιστικό τομέα.
Από την ανάλυση των προβλημάτων λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου, και σύμφωνα με τον αριθμό του
προσωπικού που στελεχώνει σήμερα το Δήμο προκύπτει η αναγκαιότητα εκπόνησης νέου ΟΕΥ και κανονισμών
οργάνωσης και διαχείρισης στο Δήμο και τους εποπτευόμενους φορείς.
Επίσης αναγκαία θεωρείται η εγκαθίδρυση συνεργασιών με όμορους ΟΤΑ, για ζητήματα απορριμμάτων και ύδρευσης.
Ως σημαντικότερες μελλοντικές ευκαιρίες διαγιγνώσκονται, η αναδιοργάνωση μίας σειράς εσωτερικών διαδικασιών
(προμήθειες, διαχείριση καυσίμων, καταβολή κοινωνικών βοηθημάτων) και η αυτοματοποίηση (μέσω Τ.Π.Ε.) κάποιων
άλλων (διαχείριση στόλου οχημάτων, διαχείριση κάδων), ενώ οι εξωτερικοί περιορισμοί αφορούν τα προβλήματα και
τις αγκυλώσεις των φορέων της κεντρικής κυβέρνησης, με τις οποίες συνεργάζεται (υποχρεωτικά) ο δήμος και κυρίως το
χάσμα που υφίσταται ανάμεσα στη δομή και τον τρόπο λειτουργίας των ΟΤΑ α΄ βαθμού και των σύγχρονων
διαδικασιών και πρακτικών διοίκησης και διαχείρισης (έλλειψη ομάδων έργου, ανύπαρκτες δια-υπηρεσιακές
συνεργασίες, άνιση κατανομή φόρτου εργασίας).
Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο ανασχεδιασμός και η αυτοματοποίηση ορισμένων εσωτερικών διαδικασιών, θα πρέπει να
αποτελέσει άμεση προτεραιότητα για την Δημοτική Αρχή, καθώς τα οφέλη που θα προκύψουν από μία τέτοια ενέργεια
θα είναι σημαντικά, ενώ το κόστος των παρεμβάσεων σχετικά περιορισμένο.
Σε ότι αφορά το στελεχιακό δυναμικό του Δήμου Καρδίτσας, ως κεντρικά μειονεκτήματα παρουσιάζονται οι ελλείψεις
σε εξειδικευμένες επιστημονικές και επαγγελματικές ειδικότητες, η έλλειψη συστηματικής διαδικασίας εντοπισμού και
κάλυψης επιμορφωτικών αναγκών των υπαλλήλων και ο μη ορισμός ιατρών εργασίας. Ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα
για την επιχειρησιακή δυνατότητα του δήμου, αποτελεί η αποχώρηση πολλών υπαλλήλων (λόγω συνταξιοδότησης) και
η αδυναμία αναπλήρωσης τους εξαιτίας των περιορισμών του νομοθετικού πλαισίου. Θετικά στοιχεία στο συγκεκριμένο
πεδίο αποτελούν, η καλή συνεργασία μεταξύ των στελεχών και η εμπειρία του προσωπικού, ενώ μελλοντικά πρέπει να
αξιοποιηθούν, τα προγράμματα χρηματοδότησης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και η αξιοποίηση εθελοντών και
ειδικών συνεργατών. Τέλος, αναφορικά με τους περιορισμούς, οι συνεχείς μεταβολές στο εργασιακό καθεστώς των
δημοτικών υπαλλήλων (νέο βαθμολόγιο και μισθολόγιο, αλλαγές στη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων), οι
περιορισμοί και οι γραφειοκρατικές διαδικασίες στην πρόσληψη προσωπικού (εποχικού και ορισμένου χρόνου).
Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού των ΟΤΑ α’ βαθμού είναι μία ιδιαίτερα περίπλοκη διαδικασία στην παρούσα
χρονική περίοδο για όλες τις Δημοτικές Αρχές, αφού τη στιγμή που οι απαιτήσεις από τις δημοτικές υπηρεσίες
αυξάνονται και οι αρμοδιότητες έχουν επεκταθεί, το στελεχιακό δυναμικό μειώνεται συνεχώς και σε πολλές
περιπτώσεις απαξιώνεται. Σημειωτέον, ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό οι δυνατότητες των ίδιων των ΟΤΑ, σε ζητήματα
διαχείρισης προσωπικού είναι περιορισμένες, αφού οι κρίσιμες αποφάσεις και η χάραξη στρατηγικής,
πραγματοποιούνται από την κεντρική διοίκηση.
Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αποτελεί έναν εξαιρετικά σημαντικό παράγοντα, για την σχέση του δήμου με τον πολίτη
αλλά και για την εύρυθμη εσωτερική λειτουργία των ΟΤΑ. Η συνεχής εξέλιξη των ΤΠΕ και η εκπεφρασμένη βούληση της
Ε.Ε. και των εθνικών κυβερνήσεων για ανάπτυξη ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καταδεικνύουν ότι τα επόμενα χρόνια,
το πεδίο αυτό θα αποτελέσει επίκεντρο των πόρων και του προγραμματισμού, των ελληνικών ΟΤΑ. Στον εξεταζόμενο
δήμο, τα κυριότερα προβλήματα στο πεδίο αυτό, είναι η ελλιπής αξιοποίηση των έργων πληροφορικής που υλοποίησε
ο Δήμος Καρδίτσας στα τελευταία Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα καθώς και ο σχετικά μεγάλος δείκτης
δυσκολίας της χρήσης εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από τον απλό πολίτη αλλά και τους υπαλλήλους του
δήμου, καθώς και η μη λειτουργία του GIS (Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών) . Ιδιαίτερο κεφάλαιο αποτελεί, το
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γεγονός ότι στο Δήμο Καρδίτσας δεν έχει πραγματοποιηθεί αναδιοργάνωση εσωτερικών διαδικασιών, με προσαρμογή
τους σε ζητήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, κάτι που αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στην ηλεκτρονική
διακυβέρνηση του δήμου, λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία αναδιοργάνωσης αποτελεί απαρέγκλιτη προϋπόθεση,
για την αναβάθμιση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ενός οργανισμού. Σε σχέση με τα πλεονεκτήματα, εντοπίζουμε
την χρήση πληροφοριακών συστημάτων από το μεγαλύτερο μέρος των υπηρεσιών, τη λειτουργία μονάδας Τ.Π.Ε., η
οποία υποστηρίζει τις δημοτικές υπηρεσίες σε άμεσο χρόνο και παράλληλα επιβλέπει τις δράσεις και τα έργα
πληροφορικής του δήμου, ενώ η δημοσίευση των αποφάσεων στον ιστοχώρο του δήμου και στην ιστοσελίδα του
Προγράμματος «Διαύγεια» και η λειτουργία της Εθνικής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης «Ερμής», αποτελούν σημαντικά
βήματα για την αναβάθμιση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, σε πανελλαδικό επίπεδο. Οι μελλοντικές ευκαιρίες στο
πεδίο είναι η λειτουργία του GIS και η αξιοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων για υλοποίηση δράσεων
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ενώ οι περιορισμοί έγκεινται στις δυσκολίες αφομοίωσης εφαρμογών πληροφορικής από
τους μεγαλύτερης ηλικίας δημότες, στα προβλήματα καθυστέρησης ή σφαλμάτων που παρουσιάζουν ορισμένες
ηλεκτρονικές πλατφόρμες της κεντρικής διοίκησης (που υποχρεούται να χρησιμοποιεί ο δήμος) .
Εν κατακλείδι, το επίπεδο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο Δήμο Καρδίτσας παρουσιάζεται αρκετά ικανοποιητικό, αλλά
με περιθώρια βελτίωσης. Ο ανασχεδιασμός των εσωτερικών διεργασιών του δήμου, με προσανατολισμό την
ενσωμάτωση σε αυτές, εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αποτελεί προτεραιότητα, αφού «ακυρώνει» στην
πράξη, έργα και δράσεις πληροφορικής και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, που υλοποιεί ο δήμος.
Η κτιριακή υποδομή και ο τεχνικός εξοπλισμός αποτελούν παραδοσιακά, απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπλήρωση
των στόχων ενός ΟΤΑ α’ βαθμού. Στο Δήμο Καρδίτσας, στο συγκεκριμένο πεδίο, παρουσιάζονται σημαντικά
προβλήματα, με βασικότερο το ανεπαρκές κεντρικό διοικητήριο (Δημαρχείο Καρδίτσας), αλλά και τη διασπορά των
Υπηρεσιών σε διάφορα κτίρια και εξ αυτού τη μειωμένη συνεργασία των στελεχών μεταξύ τους. Η εξεύρεση
χρηματοδοτικών εργαλείων για την ενεργειακή αναβάθμιση και την διαμόρφωση του πρώην 1 ου Λυκείου σε Δημαρχείο όπως είναι χαρακτηρισμένο από το ΓΠΣ Καρδίτσας- θα δώσει λύση στο πρόβλημα της στέγασης της πλειονότητας των
Υπηρεσιών του Δήμου.
Σε επίπεδο τεχνικού εξοπλισμού, υφίστανται ελλείψεις σε φωτοτυπικά και ορισμένα αναλώσιμα, όπως και συσκευές
UPS για την προστασία των ηλεκτρονικών συσκευών από τις απότομες πτώσεις της τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος.
Επίσης, η ανανέωση των σταθμών εργασίας (Η/Υ και οθόνη), οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε καθημερινή βάση από τους
υπαλλήλους και των μουσικών οργάνων της Φιλαρμονικής, αποτελούν ουσιώδεις παρεμβάσεις, ενώ οι ελλείψεις σε
βασικά στοιχεία συντήρησης οχημάτων (ανταλλακτικά, εργαλεία), δεν επιτρέπει σε κάποιες περιπτώσεις τη συντήρηση
των οχημάτων με ιδία μέσα. Στα θετικά στοιχεία προσμετρούνται η ύπαρξη λεπτομερούς καταγραφής της δημοτικής
περιουσίας του νέου δήμου (στα πλαίσια της απογραφής έναρξης) και η ύπαρξη κτιριακής υποδομής και τεχνικού
εξοπλισμού των παλαιών δήμων, που μπορούν να αξιοποιηθούν. Η άνοδος των τιμών συντήρησης και λειτουργίας
εξοπλισμού και κτιρίων και η απροθυμία των περισσοτέρων επαγγελματιών, για συνεργασία με το δήμο, λόγω των
καθυστερήσεων και δυσκολιών στη καταβολή των πληρωμών, αποτελούν τους κύριους εξωγενείς περιορισμούς.
Συμπερασματικά σε επίπεδο κτιριακής υποδομής και τεχνικού εξοπλισμού του Δήμου Καρδίτσας, απαιτούνται
σημαντικές βελτιώσεις και αναβαθμίσεις. Η έρευνα πεδίου υπέδειξε σημαντικές ελλείψεις, μερικές εκ των οποίων
(κεντρικό διοικητήριο) χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Ανασταλτικός παράγοντας πάντως για την υλοποίηση των
απαιτούμενων παρεμβάσεων, αποτελεί η έλλειψη χρημάτων, και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η αναζήτηση
χρηματοδοτικών εργαλείων..
Η οικονομική κατάσταση και η αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας έχουν αναδειχθεί σε ύψιστης προτεραιότητας
ζητήματα, για όλους τους δημόσιους οργανισμούς. Οι περικοπές πάσης φύσεως πόρων των ΟΤΑ α’ βαθμού από την
κεντρική διοίκηση, έχουν δημιουργήσει την ανάγκη αναπλήρωσης, οπότε ο πλήρης εξορθολογισμός του κόστους
λειτουργίας και η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας, αποτελούν «μονόδρομο» για τους ΟΤΑ.
Στο παρών πεδίο, το κεντρικό πρόβλημα του Δήμου Καρδίτσας είναι η υπερχρέωση. Το πρόβλημα αυτό έχει ως
αποτέλεσμα, να κινδυνεύει ο Δήμος Καρδίτσας, με υπαγωγή στο «Ειδικό Πρόγραμμα Εξυγίανσης ΟΤΑ», εξέλιξη που θα
επιφέρει ιδιαίτερα επαχθείς εξελίξεις (απαγόρευση υλοποίησης νέων έργων, απαγόρευση πρόσληψης προσωπικού,
δέσμευση μέρους ή του συνόλου των εσόδων). Επιπρόσθετα προβλήματα του δήμου, θεωρούνται οι καθυστερήσεις
στις πληρωμές τρίτων (που επισύρουν κινδύνους δικαστικών αγωγών) και οι δυσκολίες στην είσπραξη βεβαιωμένων
εσόδων. Η αναλυτική καταγραφή της δημοτικής περιουσίας που εκπονείται, η οποία περιλαμβάνει και αναλυτική
περιγραφή της οικονομικής κατάστασης αποτελεί θετική εξέλιξη, αφού διευκολύνει τον σχεδιασμό των δράσεων
βελτίωσης της οικονομικής κατάστασης του δήμου, ενώ η ηλεκτρονική βάση δεδομένων για τη διαχείριση της
δημοτικής περιουσίας (η οποία επιβάλλεται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο), επίσης επιδρά θετικά στο όλο ζήτημα
της αξιοποίησης δημοτικής περιουσίας. Ως μελλοντικές ευκαιρίες κρίνονται, η εκπόνηση σχεδίων για συστεγάσεις και
μετεγκαταστάσεις των δημοτικών υπηρεσιών, η χρήση του πρώην πρώτου Λυκείου για τη στέγαση των υπηρεσιών του
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Δήμου (εδώ θα πρέπει να αξιοποιηθεί και η πλεονάζουσα κτιριακή υποδομή των πρόδρομων δήμων) που θα μείωνε το
κόστος μισθωμάτων. Τέλος, σε επίπεδο εξωτερικών περιορισμών σημειώνονται, οι δραστικές περικοπές των πάσης
φύσεως πόρων των ΟΤΑ α΄ βαθμού, αλλά και οι καθυστερήσεις στην καταβολή των εισερχομένων πόρων, οι οποίες
δημιουργούν σοβαρά ταμειακά προβλήματα. Επιπλέον, περιορισμοί είναι, η μείωση των εσόδων από δημοτικά τέλη
(λόγω της ύφεσης των οικονομικών δραστηριοτήτων), η μειωμένη φοροδοτική ικανότητα των πολιτών και η αύξηση του
αριθμού των πολιτών, που χρήζουν κοινωνικής μέριμνας. Σε ότι αφορά δε τη δημοτική περιουσία, το μειωμένο
επενδυτικό ενδιαφέρον που προκαλεί το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον και η μείωση των τιμών των ακινήτων,
αποτελούν τους περιορισμούς στην αξιοποίηση της.
Η οικονομική κατάσταση του Δήμου Καρδίτσας δεν είναι ικανοποιητική. Το πρόβλημα υπερδανεισμού είναι ιδιαίτερα
σοβαρό, ενώ το δυσμενές εξωτερικό οικονομικό περιβάλλον δυσχεραίνει τις προσπάθειες αντιμετώπισης του.
ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 Βελτίωση της οργανωτικής δομής του Δήμου.
 Εξασφάλιση της βέλτιστης συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών του δήμου και των φορέων συνεργασίας.
 Αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του δήμου.
 Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες.
 Αναβάθμιση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
 Ορθολογική διαχείριση της κτιριακής υποδομής και του τεχνικού εξοπλισμού.
 Αναζήτηση επιπλέον πηγών χρηματοδότησης.
 Αξιοποίηση Δημοτικής Περιουσίας.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΑΝΕΡΓΙΑ

ΜΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΚΑΝΩΝ
ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΖΩΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Έλλειμμα ανάπτυξης

Γεωγραφική Απομόνωση

Ελλιπές προσωπικό
καθαριότητας

Ανυπαρξία σύγχρονου
Αναπτυξιακού Σχεδιασμού

Εξυπηρέτηση Δημοτών

Γήρανση Υπηρεσίας
καθαριότητας

Μη πιστοποιημένα
Αγροτικά Προϊόντα

Οργάνωση
Καθημερινότητας

Ελλιπής υλικοτεχνική
υποδομή καθαριότητας

Ανεπαρκές Πράσινο και
κουλτούρα πολιτών

Έλλειψη συνείδησης πολιτών
για την καθαριότητα

Ελλιπής συντήρηση
κοινόχρηστων χώρων

Κυκλοφοριακό πρόβλημα
Αποκατάσταση σωλήνων
ύδρευσης (κυρίως στα
χωριά
Ελλιπής αποχετεύσεις
ακαθάρτων στα χωριά
Ελλιπής συντήρηση
Αθλητικών
Εγκαταστάσεων

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έλλειψη οργάνωσης

Απουσία κατάταξης
προσωπικού
Έλλειψη συντονιστή
υπηρεσιών
Ελλιπής ιεράρχηση
προσωπικού σε επίπεδα
Ελλιπής έλεγχος, αξιολόγηση
και απόδοση ευθυνών

Έλλειψη εξειδικευμένου
προσωπικού

Ελλιπής εκπαίδευση

Ελλιπής αξιοποίηση υφιστάμενου
προσωπικού και υποδομών
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. 3. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Στο παρόν κεφάλαιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος παρουσιάζονται οι στρατηγικοί στόχοι και το
όραμα της Δημοτικής Αρχής για την περίοδο 2011 – 2014.
ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_08: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Ο Δήμος Καρδίτσας, είναι ο πρώτος Δήμος στην Περιφερειακή Ενότητα από πλευράς πληθυσμιακού
μεγέθους, με πληθυσμό 55.216 κατοίκους (Πραγματικός πληθυσμός, απογραφή ΕΛΣΤΑΤ, 2011) και έκταση
651,8 Km2, αποτελώντας το 24,70 % της συνολικής έκτασης της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας
(συνολική έκταση: 2.638,00 Km2).
Ο Δήμος καταλαμβάνει μεγάλο ποσοστό πεδινών εκτάσεων (44,30%) του Θεσσαλικού κάμπου, αλλά και
μεγάλο ποσοστό ορεινών εκτάσεων (44,56%) του ορεινού όγκου της Πίνδου. Σύμφωνα με τα ποσοστά των
χρήσεων γης (Χρήσεις γης, απογραφή ΕΛΣΤΑΤ, 2011) το υψηλότερο ποσοστό καταλαμβάνουν οι
καλλιεργούμενες εκτάσεις και αγραναπαύσεις, γεγονός που σχετίζεται με τη γεωργική δραστηριότητα που
αναπτύσσουν οι κάτοικοι της περιοχής στον εύφορο κάμπο της Καρδίτσας (51,5%), ενώ, επίσης, σημαντικό
ποσοστό που καταλαμβάνουν τα δάση (41,7%).
Ο Δήμος Καρδίτσας αποτελεί έναν από τους δύο πόλους ανάπτυξης της Δυτικής Θεσσαλίας και κομβικό
σημείο (πέρασμα) για τις ορεινές τουριστικά ανεπτυγμένες περιοχές του Νομού. Αποτελεί την πύλη εισόδου
προς την περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα, την πλέον ανεπτυγμένη περιοχή του Νομού, ενώ η ανατολική του
πλευρά αποτελεί το σταυροδρόμι του ορεινού όγκου της Πίνδου, μεταξύ των τριών Νομών, Καρδίτσας,
Ευρυτανίας και Αιτωλοακαρνανίας.
Ο Δήμος Καρδίτσας χαρακτηρίζεται από την ανομοιογένεια της περιοχής παρέμβασής του με αποτέλεσμα να
έχει να αντιμετωπίσει διαφορετικής φύσης προβλήματα στην πεδινή ζώνη που χαρακτηρίζεται από έντονη
γεωργική δραστηριότητα, διαφορετικά προβλήματα στην ορεινή ζώνη η οποία δεν έχει αξιοποιηθεί επαρκώς
τουριστικά και χαρακτηρίζεται από την παραδοσιακή γεωργία- κτηνοτροφία με παραγωγή προϊόντων
ιδιαίτερων τοπικών χαρακτηριστικών (αμπέλια, αιγοτροφία, βοοειδή ελευθέρας βοσκής, ποτάμια
ιχθυοτροφία κλπ) και διαφορετικά, αστικού τύπου προβλήματα στην πόλη της Καρδίτσας, την πρωτεύουσα
του Νομού.
Από την άλλη πλευρά λόγω της γεωμορφολογικής διαφορετικότητας της περιοχής δίνεται η δυνατότητα η
αναπτυξιακή πορεία του Δήμου να βασιστεί στην πολυτομεακή ανάπτυξη της παραγωγής (αγροτικός τομέας,
τουρισμός, βιοτεχνία, εμπόριο, υπηρεσίες). Στο πλαίσιο αυτό και δεδομένου του οικονομικού προβλήματος
που αντιμετωπίζει ο Δήμος, το οποίο έγινε τα τελευταία χρόνια εντονότερο, και οι κοινωνικές συνέπειες
αγγίζουν πλέον έντονα τους κατοίκους, ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στην αντιμετώπιση της φτώχειας
και των λοιπών κοινωνικών προβλημάτων, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των υποδομών και των δικτύων,
καθώς και την προστασία και αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, ώστε να
αντιμετωπιστούν τα άμεσα προβλήματα και να αναβαθμιστεί το βιοτικό επίπεδο των πολιτών του Δήμου.
Η αντιμετώπιση των αστικών προβλημάτων της πόλης της Καρδίτσας, η αναζήτηση λύσεων στο πλαίσιο
αναδιάρθρωσης της αγροτικής παραγωγής και της εξασφάλισης ικανοποιητικού εισοδήματος στην αγροτική
οικογένεια, η οργάνωση της βιοτεχνικής δραστηριότητας και του εμπορίου περιμετρικά της πόλης αλλά και
ευρύτερα στην περιοχή του Δήμου, οι προϋποθέσεις ανάπτυξης του τουριστικού τομέα, αλλά και η
εξασφάλιση βασικών υποδομών ποιότητας ζωής όπως οδικό δίκτυο, ύδρευση, διαχείριση απορριμμάτων κλπ
αποτελούν ένα πλήθος προβλημάτων η επίλυση των οποίων απαιτεί συντονισμό, συνεργασίες, στοχευμένες
δράσεις ανά τομέα και καλή οργάνωση των υπηρεσιών και συμμετοχή των πολιτών.
Δεδομένων των παραπάνω, το αναπτυξιακό όραμα της Δημοτικής Αρχής για την περιοχή του Δήμου
Καρδίτσας μπορεί να συνοψιστεί ως εξής:
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«Η συμμετοχή όλων των δυνάμεων - υπηρεσιών και πολιτών-για την ανανέωση δομών και νοοτροπιών στο
Δήμο μας με στόχο την εξασφάλιση των βασικών προϋποθέσεων ποιότητας ζωής και την αξιοποίηση όλων
των τοπικών πόρων για την οικονομική ανάκαμψη της περιοχής».
Η αποστολή του Δήμου ως οργανισμός είναι:
«Η δίκαιη και διαφανής αντιμετώπιση των τοπικών ζητημάτων και η παροχή δημόσιων αγαθών και
υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών των κατοίκων και των τοπικών φορέων, με απώτερο σκοπό
τη βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.»
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Η προσέγγιση του παραπάνω οράματος θα γίνει με επί μέρους στρατηγικές επιλογές της Δημοτικής Αρχής
που βασίζονται στις εξής κατευθυντήριες αρχές:
 Ανάδειξη και διεκδίκηση των μεγάλων αναπτυξιακών έργων υποδομής του τόπου
 Αξιοποίηση στο έπακρο των διατιθέμενων Κοινοτικών πόρων.
 Αξιοποίηση Δημοτικής περιουσίας
 Στήριξη της επιχειρηματικότητας
 Προβολή και ανάδειξη των τοπικών προϊόντων και αξιοποίηση των συγκριτικών τους πλεονεκτημάτων
 Στήριξη του αγροτικού εισοδήματος με τη βέλτιστη χρήση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος,
την ανάδειξη και αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των τοπικών προϊόντων και με σεβασμό των
αρχών της αειφόρου ανάπτυξης
 Επαναφορά στον αναπτυξιακό χάρτη των κοινοτήτων και ισόρροπη ανάπτυξη των τοπικών διαμερισμάτων,
ειδικά ως προς τις βασικές τους υποδομές, με στόχο την εξασφάλιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων
 Αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων και ιδιαίτερα των ευπαθών κοινωνικών ομάδων που έχουν
μεγεθυνθεί εξαιτίας της ιδιαίτερης οικονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η χώρα.
 Αναβάθμιση Θεσμών Πολιτισμού και προσέλκυση επισκεπτών.
 Προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας και ειδικότερα του ποδηλάτου ως κυρίου μέσου μετακίνησης και
προβολή της ως ταυτότητα της πόλης (city branding).
 Προώθηση δράσεων συμμετοχής, αλληλεγγύης και εθελοντισμού
 Επέκταση του προγράμματος προσβασιμότητας από τα ΑΜΕΑ
 Αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με την προστασία και τη φιλοξενία των αδέσποτων ζώων.
 Βελτίωση της εικόνας της πόλης στον τομέα της καθαριότητας - καθημερινότητας, αξιοποιώντας με τον
βέλτιστο τρόπο το ανθρώπινο δυναμικό των Υπηρεσιών και ταυτόχρονα αλλάζοντας τη νοοτροπία των
δημοτών σε θέματα κοινωνικού πολιτισμού με τη δημιουργία οικολογικής και κοινωνικής συνείδησης.
 Αναδιοργάνωση των υπηρεσιών και των δομών του Δήμου με τη συμμετοχή και τη συνεργασία των
εργαζομένων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της χρηστής διαχείρισης.
 Βέλτιστη χρήση της τεχνολογίας για τη βελτίωση της επαφής με τον Δημότη και της εξυπηρέτησής του
 Μείωση των δαπανών του Δήμου με την εξοικονόμηση πόρων κάθε είδους στο σύνολο των λειτουργιών του
Δήμου.
Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής
Μέτρο 1.1. Προστασία και ανάδειξη Περιβάλλοντος (Φυσικοί πόροι – Ενέργεια – Περιβαλλοντικές
Υποδομές)
Ενδεικτικές Κατηγορίες
Κωδ.
Στόχος
Αρμόδια Υπηρεσία
Δράσεων
1.1.1
Προστασία των υδάτων
Τεχνική Υπηρεσία
 Κατασκευή δικτύου αποαπό τη ρύπανση και
ΔΕΥΑΚ
χέτευσης ακαθάρτων
ολοκλήρωση των
Δ/νση Παιδείας
στους οικισμούς και σύνυποδομών διαχείρισης
Υπηρεσία
δεση των δικτύων με
υγρών αποβλήτων
Καθαριότητας
εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμμάτων
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1.1.2

Η μείωση των
απορριμμάτων που
καταλήγουν στο ΧΥΤΑ

Τεχνική Υπηρεσία
Δ/νση Παιδείας
Υπηρεσία
Καθαριότητας

1.1.3

Βελτίωση του επιπέδου
καθαριότητας της περιοχής
του Δήμου

Τεχνική Υπηρεσία
Δ/νση Παιδείας
Υπηρεσία
Καθαριότητας

 Επέκταση του δικτύου
όμβριων υδάτων στους
οικισμούς του Δήμου
 Ανάδειξη των παραποτάμιων περιοχών του Δήμου με συνεχή παρακολούθηση και προστασία
(καθαρισμός)
 Εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης αγροτών
και πολιτών (μαθητών
και ενηλίκων δημοτών)
για τη δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης
 Ολοκλήρωση των σχεδιασμένων έργων για την
συγκέντρωση και αποκομιδή των απορριμμάτων
(συνεργασία με αρμόδιους φορείς)
 Εφαρμογή και η επέκταση προγραμμάτων ανακύκλωσης
 Προώθηση προγραμμάτων κομποστοποίησης
 Εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης αγροτών
και πολιτών (μαθητών
και ενηλίκων δημοτών)
για τη δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης
 Ολοκλήρωση των σχεδιασμένων έργων για την
συγκέντρωση και αποκομιδή των απορριμμάτων
(συνεργασία με αρμόδιους φορείς)
 Αντιμετώπιση των προβλημάτων καθαριότητας
στους οικισμούς του Δήμου και ειδικά στην πόλη
της Καρδίτσας (αστικό
περιβάλλον)
 Διαχείριση των ογκωδών
απορριμμάτων
 Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης
διάθεσης απορριμμάτων
 Η εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης αγροτών
και πολιτών (μαθητών
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1.1.4

Αξιοποίηση των ΑΠΕ

Τεχνική Υπηρεσία
Τμήμα Αγροτικής
Ανάπτυξης








1.1.5

Προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος

Τεχνική Υπηρεσία
Γραφείο Πολιτικής
Προστασίας









1.1.6

Ολοκληρωμένη διαχείριση
των υδάτινων πόρων της
περιοχής

Τεχνική Υπηρεσία
ΔΕΥΑΚ







και ενηλίκων δημοτών)
για τη δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης
Δημιουργία και αξιοποίηση μικρών υδροηλεκτρικών έργων
Αξιοποίηση ηλιακής ενέργειας για τον ηλεκτροφωτισμό δημόσιων χώρων
και κτιρίων και εμπορική
εκμετάλλευση.
Ενεργειακή Αναβάθμιση
Δημοτικών κτιρίων με τη
χρήση ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων
Κατάρτιση ολοκληρωμένου ενεργειακού σχεδίου με σκοπό την ενεργειακή «αυτονομία» του
Δήμου
Μέτρα πυροπροστασίας
δασών
Διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας
Προστασία του περιβάλλοντος από τις φυσικές
καταστροφές
Εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος
πρόληψης φυσικών καταστροφών.
Έργα αντιπλημμυρικής
προστασίας.
Έργα αντιολισθητικής –
αντικατολισθητικής προστασίας.
Κατάρτιση σχεδίου πολιτικής προστασίας
Εμπλουτισμός του
υπόγειου υδροφόρου
ορίζοντα
Ορθολογική διαχείριση
δικτύου άρδευσης ( υπό
πίεση δίκτυα άρδευσης,
εγκατάσταση υδρομετρητών σε γεωτρήσεις)
Σύσταση αρμόδιου φορέα διαχείρισης υδάτων
Ορθολογική διαχείριση
νερού (περιορισμός κατανάλωσης, έλεγχος
διαρροών δικτύων, αντικαταστάσεις και επεκτάσεις δικτύων ύδρευ-
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σης οικισμών όπου απαιτείται κλπ)
 Αντιμετώπιση φαινομένων λειψυδρίας σε οικισμούς που έχουν
πρόβλημα
Μέτρο 1.2. Αστική ανάπτυξη και πολεοδομικός σχεδιασμός
Κωδ.

Στόχος

1.2.1

Η αναβάθμιση του αστικού
πολεοδομικού
συγκροτήματος της
Καρδίτσας

Αρμόδια Υπηρεσία
Τεχνική Υπηρεσία
Υπηρεσία
Καθαριότητας και
Πρασίνου















1.2.2

Αναβάθμιση της
αισθητικής και
αρχιτεκτονικής εικόνας
οικισμών

Δ/νση Πολεοδομίας
Τεχνική Υπηρεσία
Υπηρεσία
Καθαριότητας και
Πρασίνου








Ενδεικτικές Κατηγορίες
Δράσεων
Η επέκταση του δικτύου
ποδηλατοδρόμων και
σύνδεση αυτού με άλλους οικισμούς και προορισμούς αναψυχής
Η δημιουργία δικτύου πεζοδρομίων και ροών πρασίνου στο οδικό δίκτυο
εντός οικισμού
Βελτίωση των συνθηκών
μετακίνησης και πρόσβασης των ΑμεΑ
Ανάπλαση της νότιας
ζώνης της πόλης με επίκεντρο το πρώην στρατόπεδο «Λουμάκη»
Η Βελτίωση της ελκυστικότητας του ιστορικού
κέντρου της Καρδίτσας
Η αναβάθμιση της αισθητικής των δημόσιων και
κοινόχρηστων χώρων
(διαμόρφωση, εξοπλισμός κλπ)
Ανάπλαση και ανάδειξη
των περιαστικών Αλσών
και χώρων αναψυχής (Άλσος Παπαράτζας)
Εξοπλισμός αναβάθμισης
παιδικών χαρών στην
πόλη της Καρδίτσας
Παρεμβάσεις βελτίωσης
των κοινόχρηστων χώρων
των οικισμών (χώροι
πρασίνου, πλατείες, παιδικές χαρές κλπ)
Βελτίωση οδικού δικτύου
εντός οικισμών
Προώθηση της εθελοντικής συμμετοχής των πολιτών σε ζητήματα φροντίδας και διατήρησης
της αισθητικής εικόνας
των οικισμών
Παρεμβάσεις για τη δια-
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1.2.3

Επίλυση του
κυκλοφοριακού
προβλήματος της πόλης
της Καρδίτσας

Τεχνική Υπηρεσία
Δ/νση Πολεοδομίας









1.2.4

Ολοκλήρωση του
πολεοδομικού –
Χωροταξικού Σχεδιασμού
του Δήμου

Δ/νση Πολεοδομίας





τήρηση της αρχιτεκτονικής εικόνας των οικισμών
και των κτιρίων ιδιαίτερου πολιτιστικού ενδιαφέροντος
Επικαιροποίηση κυκλοφοριακής μελέτης και
εφαρμογή εξειδίκευμένων μέτρων στα σημεία που απαιτούνται
άμεσες λύσεις
Δημιουργία νέων χώρων
στάθμευσης
Δημιουργία ειδικών
χώρων στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων
Ανασχεδιασμός των δρομολογίων και των κατευθύνσεων της αστικής συγκοινωνίας
Διάνοιξη οδών και κατασκευή δημοτικής οδοποιίας για την εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
Εφαρμογή πολεοδομικών
μελετών
Πολεοδόμηση των περιοχών επέκτασης σχεδίου
πόλης
Σύνταξη και ολοκλήρωση
χωροταξικών σχεδίων και
ΓΠΣ των οικισμών του Δήμου

Μέτρο 1.3. Βασικές υποδομές ποιότητας ζωής - Δίκτυα
Κωδ.
1.3.1

Στόχος
Βελτίωση της ασφάλειας
του οδικού δικτύου του
Δήμου

Αρμόδια Υπηρεσία
Τεχνική Υπηρεσία







Ενδεικτικές Κατηγορίες
Δράσεων
Βελτίωση οδικού δικτύου
Δήμου Καρδίτσας
Κόμβοι επαρχιακού δικτύου και παρακάμψεις
οικισμών.
Η βελτίωση των οδικών
συνδέσεων του Δήμου
μεταξύ των οικισμών.
Βελτίωση αγροτικού και
δασικού οδικού δικτύου.
Βελτίωση της σήμανσης
και του ηλεκτροφωτισμού των οδικών αξόνων
και κατασκευή προστατευτικών κιγκλιδωμάτων
σε επικίνδυνα σημεία.
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1.3.2

Η βελτίωση των συνθηκών
ύδρευσης των οικισμών

ΔΕΥΑΚ
Τεχνική Υπηρεσία

 Επεκτάσεις δικτύων
ύδρευσης
 Αντικαταστάσεις και βελτιώσεις πεπαλαιωμένων
δικτύων ύδρευσης στους
οικισμούς
 Μέτρα για την αντιμετώπιση φαινομένων λειψυδρίας στους οικισμούς
που αντιμετωπίζουν
πρόβλημα.
 Έλεγχος ποιότητας πόσιμου νερού

1.3.3

Η βελτίωση των συνθηκών
ηλεκτροφωτισμού

Δ/νση Καθαριότητας
Τεχνική Υπηρεσία

 Εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης δημοτικού ηλεκτροφωτισμού.
 Επεκτάσεις, συντηρήσεις
και διαχείριση στο δίκτυο
ηλεκτροφωτισμού των οικισμών.

Άξονας 2 : Κοινωνική Πολιτική-Παιδεία-Πολιτισμός
και Αθλητισμός
Μέτρο 2.1. Δημόσια Υγεία
Κωδ.

Στόχος

Αρμόδια Υπηρεσία

2.1.1.

Δημιουργία συνείδησης
πρόληψης υγείας στον
πληθυσμό του Δήμου

Υπηρεσίες Κοινωνικών 
Πολιτικών και
Παιδείας


2.1.2

Αναβάθμιση του επιπέδου
προστασίας της δημόσιας
υγείας στην περιοχή του
Δήμου

Υπηρεσίες Κοινωνικών 
Πολιτικών και
Παιδείας



Ενδεικτικές Κατηγορίες
Δράσεων
Συμμετοχή σε προγράμματα πρόληψης υγείας.
Εκδηλώσεις ενημέρωσης
τοπικού πληθυσμού για
την προληπτική ιατρική.
Ανάπτυξη εφαρμογών
τηλε- ιατρικής.
Κατασκευή, βελτίωση
αγροτικών ιατρείων.
Αντιμετώπιση ζητημάτων
σχετικά με την προστασία
και τη φιλοξενία αδέσποτων ζώων

Μέτρο 2.2. Κοινωνική Μέριμνα
Κωδ.
2.2.1.

Στόχος
Η διατήρηση και
ενδυνάμωση των
κοινωνικών δομών και
υπηρεσιών του Δήμου
καθώς και η δημιουργία
νέων

Αρμόδια Υπηρεσία
Υπηρεσία Κοινωνικών
Πολιτικών

Ενδεικτικές Κατηγορίες
Δράσεων
 Αναβάθμιση και ενίσχυση
δομών παρέμβασης σε
πληθυσμιακές ομάδες
που χρήζουν βοήθειας
 Ενίσχυση της λειτουργίας
και δημιουργία νέων δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης
 Δράσεις για την ενίσχυση
των αδύναμων πληθυ-
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σμιακών ομάδων
2.2.2

Εξειδικευμένη
αντιμετώπιση
προβλημάτων κοινωνικά
περιθωριοποιημένων
ομάδων

Υπηρεσία Κοινωνικών
Πολιτικών

 Δημιουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοτών
Κοινωνικής Προστασίας
(άποροι, άστεγοι, πολύτεκνοι κλπ)
 Μέτρα καταπολέμησης
μάστιγας των ναρκωτικών και άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών
 Δημιουργία και αναβάθμιση δομών υποστήριξης
περιθωριοποιημένων
ομάδων
 Διοργάνωση στοχευμένων εκδηλώσεων για
όλα τα κοινωνικά ζητήματα.
 Προώθηση δράσεων
ισότιμης αντιμετώπισης
και ένταξης των περιθωριοποιημένων ομάδων
στο πλαίσιο της κοινωνικής ζωής του τόπου.
 Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της υγείας των
ιδιαίτερων κοινωνικά
ομάδων με με διευκόλυνση πρόσβασης σε δομές
υγείας, εκδηλώσεις ενημέρωσης και συμμετοχή
σε προγράμματα πρόληψης
 Αντιμετώπιση προβλημάτων στέγασης, δικτύων
και υποδομών περιθωριοποιημένων ομάδων
 Δράσεις υποστήριξης εκπαίδευσης ανηλίκων και
ενηλίκων περιθωριοποιημένων ομάδων
 Δράσεις υποστήριξης
ανάπτυξης επιχειρηματικότητας και προώθηση
στην απασχόληση περιθωριοποιημένων ομάδων

Μέτρο 2.3. Παιδεία
Κωδ.

Στόχος

Αρμόδια Υπηρεσία

Ενδεικτικές Κατηγορίες
Δράσεων
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2.3.1

Βελτίωση της λειτουργίας
και των υποδομών των
σχολικών μονάδων του
Δήμου

Τεχνική Υπηρεσία
Υπηρεσία Παιδείας

2.3.2

Ενίσχυση της δημιουργικής
απασχόλησης των παιδιών
του Δήμου

Τεχνική Υπηρεσία
Υπηρεσία Παιδείας
Δ/νση Παιδικών
σταθμών

2.3.3

Η προώθηση της δια βίου
μάθησης στους κατοίκους
του Δήμου

Υπηρεσία Παιδείας
Δ/νση Καθαριότητας

 Αξιοποίηση και επανάχρηση σχολικών κτιρίων για ευρύτερους εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς σκοπούς
 Βελτίωση αύλιων χώρων
και εγκαταστάσεων σχολικών μονάδων
 Εξοπλισμός ειδικών σχολείων
 Αναβάθμιση και εξοπλισμός βρεφονηπιακών και
παιδικών σταθμών
 Λειτουργία Κέντρων Προσχολικής Αγωγής
 Δημιουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης
 Δημιουργία κατάλληλου
χώρου για τη λειτουργία
Δημοτικού Ωδείου
 Γραφείο οργάνωσης εκδηλώσεων για παιδιά
 Ενημέρωση – Εκπαίδευση πολιτών σε ζητήματα
περιβαλλοντικής προστασίας του Δήμου (ανακύκλωση, εξοικονόμηση
ενέργειας, δράσεις οικονομίας υδάτινων πόρων
κλπ).
 Προώθηση της εθελοντικής συμμετοχής των πολιτών στο πλαίσιο εξασφάλισης υψηλών όρων
ποιότητας ζωής στο
Δήμο.

Μέτρο 2.4. Πολιτισμός
Κωδ.

Στόχος

2.4.1

Ανάδειξη και προβολή των
ιστορικών και πολιτιστικών
μνημείων του Δήμου

Αρμόδια Υπηρεσία
Υπηρεσία Παιδείας







2.4.2

Ενίσχυση της πολιτισμικής
ταυτότητας του Δήμου

Υπηρεσία Παιδείας
Δ/νση



Ενδεικτικές Κατηγορίες
Δράσεων
Αποκατάσταση, ανακαίνιση και επανάχρηση διατηρητέων κτιρίων
Ανάδειξη αρχαιολογικών
και ιστορικών χώρων και
μνημείων
Ανάδειξη μουσείων
Ανάδειξη μνημείων ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος
Ανάδειξη των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών κάθε οικισμού
Ανάδειξη του ποδηλάτου
ως στοιχείο ταυτότητας
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 Δημιουργία χώρων ψυχαγωγίας για νέους (στέκια
νεολαίας)
 Ανάπτυξη δραστηριοτήτων σύγχρονου πολιτισμού από τοπικούς καλλιτέχνες ή μέσω συνεργασιών
 Ανάπτυξη πολιτιστικών
και ιστορικών διαδρομών
και δικτύωση με άλλες
περιοχές εντός και εκτός
Ελλάδας με αντίστοιχες
διαδρομές
 Ανάπτυξη ολοκληρωμένων αγορών για την
προώθηση τοπικών προϊόντων και τοπικού πολιτισμού
Υπηρεσία Παιδείας και  Εκμετάλλευση υπαίθριων
Πολιτισμού
θεάτρων
 Συνεργασία του Δήμου
με σύγχρονους καλλιτέχνες που συσχετίζονται
με την περιοχή
 Εκθέσεις και πολιτιστικά
δρώμενα νέων μορφών
τέχνης
Υπηρεσία Παιδείας και  Συντήρηση έργων που
Πολιτισμού
βρίσκονται στη Δημοτική
Τεχνική Υπηρεσία
Πινακοθήκη, ανάδειξή
τους και βελτίωση των
συνθηκών αποθήκευσης
 Ψηφιοποίηση και προβολή πολιτιστικού υλικού
 Αξιοποίηση παλιών αποθηκών για πολιτιστικούς
σκοπούς
Προγραμματισμού

2.4.3

Στήριξη των σύγχρονων
πολιτιστικών τάσεων και
ρευμάτων – ενίσχυση της
εξωστρέφειας των
μουσείων του Δήμου

2.4.4

Στήριξη των δομών που
δραστηριοποιούνται στον
τομέα του πολιτισμού

Μέτρο 2.5. Αθλητισμός
Κωδ.

Στόχος

2.5.1

Αναβάθμιση και
συντήρηση των Αθλητικών
Εγκαταστάσεων του Δήμου

Αρμόδια Υπηρεσία
Τεχνική Υπηρεσία
ΔΟΠΑΚ







2.5.2

Αποκέντρωση και διάχυση

Τεχνική Υπηρεσία



Ενδεικτικές Κατηγορίες
Δράσεων
Κτιριακές υποδομές, εξοπλισμός και λειτουργία
αθλητικών εγκαταστάσεων
Βελτίωση αγωνιστικού
χώρου γηπέδων
Βελτίωση και ενεργειακή
αναβάθμιση αθλητικών
εγκαταστάσεων
Δημιουργία και βελτίωση
υπαίθριων αθλητικών
χώρων
Δημιουργία αθλητικών
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2.5.3

αθλητικής δραστηριότητας
στις συνοικίες της
Καρδίτσας και σε άλλους
οικισμούς του Δήμου
Ανάπτυξη της Αθλητικής
Συνείδησης στους
κατοίκους του Δήμου και
ειδικά στους νέους

ΔΟΠΑΚ

πάρκων στις συνοικίες
της πόλης και σε άλλους
οικισμούς

ΔΟΠΑΚ

 Διοργάνωση αθλητικών
εκδηλώσεων και ημερίδων ενημέρωσης
 Υλοποίηση προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού

Άξονας 3 : Τοπική Οικονομία-Απασχόληση
Μέτρο 3.1. Προσαρμογή του Πρωτογενούς Τομέα
Κωδ.

Στόχος

3.1.1

Βελτίωση και ολοκλήρωση
των αντιπλημμυρικών και
αρδευτικών έργων και
υποδομών

Αρμόδια Υπηρεσία
Υπηρεσία Τοπικής
Ανάπτυξης
Τεχνική Υπηρεσία







3.1.2

Αύξηση της
παραγωγικότητας και της
Ανταγωνιστικότητας της
γεωργίας και κτηνοτροφίας
στο Δήμο

3.1.3

Προώθηση εναλλακτικών
καλλιεργειών (π.χ.

Υπηρεσία Τοπικής
Ανάπτυξης
Τεχνική Υπηρεσία

Ενδεικτικές Κατηγορίες
Δράσεων
Ηλεκτροδότηση και ολοκλήρωση των αντλιοστασίων που παραμένουν
ανενεργά
Μικρά τεχνικά έργα για
την εκμετάλλευση των
επίγειων νερών
Αγροτική οδοποιία Δημοτικών Ενοτήτων
Βελτίωση και επέκταση
εγγειοβελτιωτικών έργων
(αντιπλημμυρικά, αρδευτικά)

 Ενημερωτικές εκδηλώσεις με σκοπό την προώθηση των βιολογικών
προϊόντων και τον τοπικών ποιοτικών προϊόντων
της περιοχής
 Υποστήριξη των αγροτών
στις διαδικασίες πιστοποίησης των παραγόμενων προϊόντων ως ΠΟΠ,
ΠΓΕ
 Υποστήριξη των αγροτών
για τη συμμετοχή τους σε
επιχειρηματικά δίκτυα
και την οργάνωσή τους
σε ομάδες παραγωγών
 Ενημέρωση για τις ευκαιρίες τυποποίησης και μεταποίησης αγροτικών
προϊόντων
 Λειτουργία θεσμών υποδοχής παραγωγικών δραστηριοτήτων
 Υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και
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ενεργειακά φυτά,
αρωματικά φυτά κλπ)

κατάρτισης αγροτών
 Κατάρτιση ολοκληρωμένου σχεδίου αναδιάρθρωσης της παραγωγής
για την περιοχή του Δήμου

Μέτρο 3.2.: Επιχειρηματικότητα – τουρισμός
Κωδ.

Στόχος

3.2.1

Η οργάνωση και προώθηση
του τουριστικού προϊόντος
και η σύνδεσή του με τον
πολιτισμό και τα
παραγόμενα τοπικά
προϊόντα

Αρμόδια Υπηρεσία
Υπηρεσία Τοπικής
Ανάπτυξης
Τεχνική Υπηρεσία







3.2.2

Η ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας του
τουρισμού

ΔΟΠΑΚ








3.2.3

Δομές και μέτρα
υποστήριξης της
οικονομίας της περιοχής

Υπηρεσία Τοπικής
Ανάπτυξης
Τεχνική Υπηρεσία







Ενδεικτικές Κατηγορίες
Δράσεων
Καθορισμός του τουριστικού προϊόντος του Δήμου
και ενέργειες προώθησης
αυτού
Κατάρτιση ενός πλήρους
σχεδίου τουριστικής
ανάπτυξης των περιοχών
που παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον
Ανάπτυξη ολοκληρωμένων αγορών για την
προώθηση τοπικών προϊόντων και τοπικού πολιτισμού
Δημιουργία τουριστικών
συμφώνων ποιότητας με
τη συμμετοχή του Δήμου
Συμμετοχή σε εκθέσεις
και καταχωρήσεις προβολής της περιοχής
Καλλιέργεια τοπικής καταναλωτικής συνείδησης
Η σήμανση των σημείων
τουριστικού ενδιαφέροντος
Η συμμετοχή του Δήμου
σε ομογενή τουριστικά
δίκτυα
Η διαμόρφωση ειδικών
τουριστικών πακέτων
στοχευόμενων σε συγκεκριμένες ομάδες στόχους
(π.χ. ηλικιωμένοι, φυσιολάτρες, ποδηλάτες κλπ)
Η δημιουργία φορέα διαχείρισης για τη δημιουργία και τη λειτουργία ΒΙΟΠΑ
Υποστήριξη των υφιστάμενων επιχειρηματικών δικτύων και τη δημιουργία νέων
Η εφαρμογή ελέγχου του
κανονιστικού πλαισίου
που αφορά στις υποχρε-
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ώσεις των επιχειρήσεων
που δραστηριοποιούνται
στην περιοχή του Δήμου
 Επέκταση του πεδίου
προσγείωση ελαφρών
αεροσκαφών Μυρίνης
Μέτρο 3.3.: Απασχόληση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού – προσέλκυση νέων επενδύσεων
Ενδεικτικές Κατηγορίες
Κωδ.
Στόχος
Αρμόδια Υπηρεσία
Δράσεων
3.3.1
Η απορρόφηση του
Υπηρεσίες Τοπικής
 Ενημέρωση για τις δυναοικονομικά ενεργού
Ανάπτυξης
τότητες εφαρμογής προπληθυσμού (ιδιαίτερα των Υπηρεσία Κοινωνικών
γραμμάτων ενίσχυσης
νέων και των γυναικών)
Πολιτικών
της γυναικείας και νεανιστην αγορά εργασίας
κής επιχειρηματικότητας
 Ενημέρωση για τις δυνατότητες εφαρμογής προγραμμάτων νέων επιχειρήσεων από ανέργους
3.3.2
Η δημιουργία
Δ/νση
 Συνεργασίες με Πανεπιεξειδικευμένου
Προγραμματισμού
στήμια και Ερευνητικά
προσωπικού που να
Υπηρεσίες Τοπικής
Ιδρύματα για την εισαγωανταποκρίνεται στις
Ανάπτυξης
γή τεχνογνωσίας στους
ανάγκες των νέων
επιχειρηματίες της περιοοικονομικών συστημάτων
χής
που αναπτύχθηκαν στην
 Ενημερωτικές εκδηπεριοχή
λώσεις με σκοπό την ενίσχυση του πνεύματος της
επιχειρηματικότητας και
την ενημέρωση σε θέματα νέων τεχνολογιών
 Συνεργασία του Δήμου
με εκπαιδευτικά ιδρύματα για την αξιοποίηση ευκαιριών κατάρτισης και
εκπαίδευσης ενηλίκων
3.3.3
Η προσέλκυση νέων
Δ/νση
 Δημιουργία προϋποθέσεεπενδύσεων
Προγραμματισμού
ων για την προσέλκυση
Υπηρεσίες Τοπικής
επενδυτικού κεφαλαίου
Ανάπτυξης
στην περιοχή
 Αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας προς την
κατεύθυνση προσέλκυσης νέων επενδύσεων
Άξονας 4 : Βελτίωση της Διοικητικής και της Οικονομικής Ικανότητας του Δήμου
Μέτρο 4.1. Οργανωτική Δομή και Συστήματα Λειτουργίας
Ενδεικτικές Κατηγορίες
Κωδ.
Στόχος
Αρμόδια Υπηρεσία
Δράσεων
4.1.1
Βελτίωση της οργανωτικής Δ/νση
 Εκπόνηση νέου ΟΕΥ
δομής του Δήμου
Προγραμματισμού
 Οριοθέτηση αρμοδιοτήτων στο προσωπικό του
Δήμου
 Εφαρμογή Συστημάτων
διοίκησης έργων (project
management)
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4.1.2

Εξασφάλιση της βέλτιστης
συνεργασίας μεταξύ των
υπηρεσιών του Δήμου και
των φορέων συνεργασίας

Δ/νση
Προγραμματισμού

 Εφαρμογή Συστημάτων
Διαχείρισης ποιότητας
(ISΟ, Διαχειριστική Επάρκεια κλπ)
 Εφαρμογή και παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος
 Οριοθέτηση αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπηρεσιών, του Νομικού Προσώπου και των Επιχειρήσεων του Δήμου
 Εφαρμογή και παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος
 Συμμετοχή σε δίκτυα και
συνεργασίες ΟΤΑ

Μέτρο 4.2. Ανθρώπινο δυναμικό
Κωδ.

Στόχος

4.2.1

Αύξηση της
αποδοτικότητας και
αποτελεσματικότητας των
υπηρεσιών του Δήμου

Δ/νση
Προγραμματισμού
Διοικητική Υπηρεσία

Αναβάθμιση των
παρεχόμενων υπηρεσιών
στους πολίτες

Διοικητική Υπηρεσία

4.2.2

Αρμόδια Υπηρεσία







Ενδεικτικές Κατηγορίες
Δράσεων
Καθορισμός συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων στα
στελέχη του Δήμου
Αξιολόγηση δομών
Επιμόρφωση προσωπικού
Επιμόρφωση προσωπικού
Διαμόρφωση μακροπρόθεσμου σχεδίου νέων
προσλήψεων
Διαχείριση αιτημάτων και
παραπόνων πολιτών

Μέτρο 4.3. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Κωδ.
4.3.1

Στόχος
Αναβάθμιση των
υπηρεσιών ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης

Αρμόδια Υπηρεσία
Δ/νση
Προγραμματισμού






Ενδεικτικές Κατηγορίες
Δράσεων
Αγορά επιπλέον αδειών
χρήσης νέων απαραίτητων λογισμικών
Έναρξη λειτουργίας εξειδικευμένου γραφείου GIS
Μηχανοργάνωση κρίσιμων διαδικασιών λειτουργίας
Επιμόρφωση προσωπικού

Μέτρο 4.4. Κτιριακή Υποδομή και Τεχνικός Εξοπλισμός
Κωδ.

Στόχος

4.4.1

Αναβάθμιση και
ορθολογική διαχείριση της
κτιριακής υποδομής του
Δήμου

Αρμόδια Υπηρεσία
Τεχνική Υπηρεσία

Ενδεικτικές Κατηγορίες
Δράσεων
 Εφαρμογή προγραμμάτων αξιοποίησης ΑΠΕ
σε δημοτικά κτίρια
 Ανακαίνιση και επανάχρηση δημοτικών κτιρί-
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ων για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου.
4.4.2

Αναβάθμιση και
ορθολογική διαχείριση του
τεχνικού εξοπλισμού του
Δήμου

Δ/νση Καθαριότητας

 Ανανέωση και αναβάθμιση του τεχνικού εξοπλισμού στις πλέον απαραίτητες περιπτώσεις

Μέτρο 4.5. Οικονομικά και Περιουσία
Κωδ.
4.5.1

Στόχος
Αναζήτηση πηγών
χρηματοδότησης

Αρμόδια Υπηρεσία
Δ/νση
Προγραμματισμού





4.5.2

Αξιοποίηση Δημοτικής
Περιουσίας

Δ/νση
Προγραμματισμού



Ενδεικτικές Κατηγορίες
Δράσεων
Αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων του ΕΣΠΑ και
των Ευρωπαϊκλων ανταγωνιστικών προγραμμάτων
Λήψη μέτρων για την είσπραξη των βεβαιωμένων οφειλών
Ορθολογική διαχείριση
πόρων
Εκπόνηση μελέτης αξιολόγησης της εκμεταλλεύσιμης Δημοτικής Περιουσίας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:ΩΤΓΘΩΕΗ-ΣΔΗ

Τις τοποθετήσεις, απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως καταγράφηκαν στα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης.
Αποφάσισε ομόφωνα
Εγκρίνει το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο
Πλαίσιο εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Καρδίτσας (2014 – 2019)
όπως αναφέρεται στην υπ’ αριθ. 1/2015 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθμό

352/2015

Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΑΠ. ΑΜΠΑΝΤΖΗ
Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝEΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακολουθούν υπογραφές

