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Η υποχρέωση κατάρτισης επιχειρησιακών προγραµµάτων από τους ∆ήµους θεσπίστηκε για πρώτη φορά µε το Ν. 3463/2006, άρθρα

203-207, ενώ

� µε την Υπουργική Απόφαση 18183/2007 καθορίστηκε η δοµή και το περιεχόµενό τους,

� µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα 185/2007 καθορίστηκε η διαδικασία κατάρτισής τους και

Σύµφωνα δε µε την Υπουργική Απόφαση 5694/2011, η διάρκεια των επιχειρησιακών προγραµµάτων των ΟΤΑ γίνεται πενταετής

(αφού ακολουθεί τη δηµοτική περίοδο), ενώ ειδικά για τη δηµοτική περίοδο 2011-2014 η διάρκεια ορίζεται σε τριετή (2012-2014).

Πλαίσιο Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδιασµού των ΟΤΑ

Τόσο, λοιπόν, µε το νέο κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων του 2006, όσο και µε τον Καλλικράτη του 

2010, στόχος της Κεντρικής ∆ιοίκησης είναι η διαδικασία του προγραµµατισµού, της παρακολούθησης 

και της µέτρησης των αποτελεσµάτων των δράσεων των Ο.Τ.Α., να αποτελέσει µια σταθερή εσωτερική 

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

δυναµικό τους

Τόσο, λοιπόν, µε το νέο κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων του 2006, όσο και µε τον Καλλικράτη του 

2010, στόχος της Κεντρικής ∆ιοίκησης είναι η διαδικασία του προγραµµατισµού, της παρακολούθησης 

και της µέτρησης των αποτελεσµάτων των δράσεων των Ο.Τ.Α., να αποτελέσει µια σταθερή εσωτερική 

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

δυναµικό τους
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Στόχοι και Χαρακτηριστικά του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΟΤΑ

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ενός ΟΤΑ στοχεύει:

�στην προώθηση της τοπικής ανάπτυξης 

(µέσα από δράσεις για ην προστασία και αναβάθµιση του 

φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος της περιοχής και τη 

βελτίωση της κοινωνικής και οικονοµικής ευηµερίας των 

κατοίκων της),

�στην εσωτερική ανάπτυξη του ΟΤΑ 

(µέσα από δράσεις για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας, 

της αποδοτικότητας και της νοµιµοποίησης της λειτουργίας 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ενός ΟΤΑ στοχεύει:

�στην προώθηση της τοπικής ανάπτυξης 

(µέσα από δράσεις για ην προστασία και αναβάθµιση του 

φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος της περιοχής και τη 

βελτίωση της κοινωνικής και οικονοµικής ευηµερίας των 

κατοίκων της),

�στην εσωτερική ανάπτυξη του ΟΤΑ 

(µέσα από δράσεις για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας, 

της αποδοτικότητας και της νοµιµοποίησης της λειτουργίας 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ενός ΟΤΑ:

�είναι ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα τοπικής 

ανάπτυξης και βελτίωσης της διοικητικής του 

ικανότητας,

�αποτελεί το πενταετές πρόγραµµα δράσης του 

ΟΤΑ και των Νοµικών προσώπων του,

�είναι οργανικό στοιχείο της καθηµερινής 

λειτουργίας και διοίκησης του ∆ήµου και µέρος του 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ενός ΟΤΑ:

�είναι ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα τοπικής 

ανάπτυξης και βελτίωσης της διοικητικής του 

ικανότητας,

�αποτελεί το πενταετές πρόγραµµα δράσης του 

ΟΤΑ και των Νοµικών προσώπων του,

�είναι οργανικό στοιχείο της καθηµερινής 

λειτουργίας και διοίκησης του ∆ήµου και µέρος του 
της αποδοτικότητας και της νοµιµοποίησης της λειτουργίας 

του) και

�στην ανάπτυξη των συνεργασιών του ΟΤΑ και της 

επιρροής άλλων φορέων 

(µε εντοπισµό δράσεων που ανήκουν στην αρµοδιότητα άλλων 

δηµόσιων φορέων και προσδιορισµό των αναγκαίων ενεργειών 

συνεργασίας και επιρροής των φορέων αυτών από τον ΟΤΑ)

της αποδοτικότητας και της νοµιµοποίησης της λειτουργίας 

του) και

�στην ανάπτυξη των συνεργασιών του ΟΤΑ και της 

επιρροής άλλων φορέων 

(µε εντοπισµό δράσεων που ανήκουν στην αρµοδιότητα άλλων 

δηµόσιων φορέων και προσδιορισµό των αναγκαίων ενεργειών 

συνεργασίας και επιρροής των φορέων αυτών από τον ΟΤΑ)

προγραµµατικού του κύκλου ,

�υλοποιείται µέσω του ετήσιου προγράµµατος 

δράσης του ΟΤΑ και των Νοµικών προσώπων του 

και

�εκπονείται µε τη συµµετοχή όλων των 

εµπλεκόµενων 

προγραµµατικού του κύκλου ,

�υλοποιείται µέσω του ετήσιου προγράµµατος 

δράσης του ΟΤΑ και των Νοµικών προσώπων του 

και

�εκπονείται µε τη συµµετοχή όλων των 

εµπλεκόµενων 
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Κοινωνική 
∆ιάσταση

Κοινωνική πολιτική, 
παιδεία, πολιτισµός, 

αθλητισµός

Οικονοµική 
∆ιάσταση

Περιβαλλοντική 
∆ιάσταση

∆ιαστάσεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΟΤΑ

ΟΤΑ
∆ιάσταση

Επιχειρηµατικότητα, 
απασχόληση

Εσωτερική 
∆ιάσταση

∆ραστηριότητες, δοµές, 
συστήµατα, άνθρωποι, 
υποδοµές, οικονοµικά

∆ιάσταση

Φυσικό περιβάλλον, 
οικιστικό περιβάλλον, 

υποδοµές
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∆ιαδικασία Στρατηγικού & Επιχειρησιακού των ΟΤΑ

Καταγραφή και αξιολόγηση εσωτερικού και εξωτερικού 

περιβάλλοντος

Στρατηγικός σχεδιασµός και καθορισµός αναπτυξιακών 

προτεραιοτήτων

Έγκριση του στρατηγικού σχεδίου και διαβούλευση

∆υνατά 

Σηµεία

Αδύνατα 

Σηµεία

Ευκαιρίες Απειλές

Ανάλυση 
SWOT

Έγκριση του στρατηγικού σχεδίου και διαβούλευση

Κατάρτιση σχεδίων δράσης, χρονικός και οικονοµικός 

προγραµµατισµός

Έγκριση επιχειρησιακού σχεδίου και δηµοσιοποίηση
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∆οµή Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΟΤΑ

Αποστολή

Όραµα

Στρατηγική

Γιατί υπάρχουµε;

Πού οραµατιζόµαστε να βρεθούµε;

9

Άξονες και Μέτρα Στρατηγικής

Γενικοί Στόχοι Ανάπτυξης

Σχέδια ∆ράσης

Πού πρέπει να 
επικεντρώσουµε τις 
προσπάθειες µας;

Τι πρέπει να κάνουµε για να επιτύχουµε;
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Σύντοµη Παρουσίαση του ∆ήµου Αγιάς

Ο ∆ήµος Αγιάς, µε πληθυσµό 14,5 χιλ. κατοίκους µε βάση την απογραφή

2001, βρίσκεται στο ανατολικό τµήµα του Νοµού Λάρισας, καταλαµβάνοντας το

σύνολο σχεδόν των παραλίων του Νοµού. Έχει έδρα την Αγιά και προέκυψε, µε

το Πρόγραµµα Καλλικράτης, από την επέκταση του αρχικού ∆ήµου Αγιάς και τη

συνένωσή του µε τους ∆ήµους:

�Ευρυµενών,

�Λακέρειας και

�Μελιβοίας.

Ο ∆ήµος Αγιάς διαιρείται σε 4 ∆ηµοτικές Ενότητες, οι οποίες αντιστοιχούν στους

4 συγχωνευθέντες ∆ήµους. Κάθε ∆ηµοτική Ενότητα διαιρείται σε «κοινότητες»,

οι οποίες αντιστοιχούν στα διαµερίσµατα των καταργηθέντων ΟΤΑ. Οι

σηµερινές τοπικές κοινότητες του ∆ήµου, ήταν αυτόνοµες κοινότητες και δήµοι,

πριν την εφαρµογή του προγράµµατος Καποδίστρια.

Πιο συγκεκριµένα:
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Η ∆ηµοτική Ενότητα Αγιάς, µε έκταση 189,4 km2 και 6,5

χιλ. κατοίκους (απογραφή 2001), αποτελείται από τις

ακόλουθες τοπικές κοινότητες:

� Αγιάς

� Αετολόφου

� Ανάβρας (περιλαµβάνει και τον οικισµό Πρινιά)

� Γερακαρίου

� Ελάφου

� Μεγαλόβρυσου

Σύντοµη Παρουσίαση του ∆ήµου Αγιάς

Η ∆ηµοτική Ενότητα Λακέρειας, µε έκταση 179,4 km2 και

1,8 χιλ. κατοίκους (απογραφή 2001), αποτελείται από τις

ακόλουθες τοπικές κοινότητες:

�∆ήµητρας 

�Αµυγδαλής 

�Ανατολής  (περιλαµβάνει και τον οικισµό Τσαΐρι)

�Καστρίου (περιλαµβάνει και τον οικισµό Νεοχωρίου)

�Μαρµαρίνης

� Μεγαλόβρυσου

� Μεταξοχωρίου

� Νεροµύλων

� Ποταµιάς

12

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Αγιάς 2012-2014 / Ενότητα 1



Η ∆ηµοτική Ενότητα Ευρυµενών, µε έκταση 95,3 km2 και

2,4 χιλ. κατοίκους (απογραφή 2001), αποτελείται από τις

ακόλουθες τοπικές κοινότητες:

�Στοµίου  (περιλαµβάνει και τους οικισµού Απ. Παύλος και 

Αγ. ∆ηµήτριος)

�Καρίτσης (περιλαµβάνει και τους οικισµούς Κόκκινο Νερό και 

Πλατιά Άµµος)

�Οµολίου

�Παλαιοπύργου (περιλαµβάνει και τον οικισµό Αλεξανδρινή)

Σύντοµη Παρουσίαση του ∆ήµου Αγιάς

Η ∆ηµοτική Ενότητα Μελιβοίας, µε έκταση 197,6 km2 και

3,5 χιλ. κατοίκους (απογραφή 2001), αποτελείται από τις

ακόλουθες τοπικές κοινότητες:

�Σωτηρίτσας

�Μελιβοίας (περιλαµβάνει και τους οικισµούς Βελίκα, Κόκκινο 

Νερό Μελιβοίας, Κουτσουπιά, Παλιουριά) 

�Σκήτης  (περιλαµβάνει και τους οικισµούς Αγιόκαµπος και 

Κάτω Πολυδένδρι)

�Σκλήθρου (περιλαµβάνει και τους οικισµούς Ισιώµατα και �Παλαιοπύργου (περιλαµβάνει και τον οικισµό Αλεξανδρινή)
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�Σκλήθρου (περιλαµβάνει και τους οικισµούς Ισιώµατα και 

Ρακοπόταµος
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∆ηµοτική Ενότητα Αγιάς

Η περιοχή της Αγιάς κατοικήθηκε ήδη από τους προϊστορικούς χρόνους και στην αρχαιότητα λόγω της στρατηγικής θέσης, έπαιξε

σηµαντικό ρόλο ενώνοντας τη Λάρισα µε τα παράλια της περιοχής. Τον 11ο αιώνα η περιοχή αποτέλεσε τόπο έντονης θρησκευτικής

ζωής, όπως µαρτυρεί ο µεγάλος αριθµός των θρησκευτικών µνηµείων της. Η µακραίωνη ιστορία της έχει να επιδείξει πολλές

επιδροµές, λεηλασίες και κατακτήσεις: Καταλανών, Αλβανών, Οθωµανών. Η κωµόπολη της Αγιάς χτίστηκε στο πρώτα χρόνια της

Τουρκοκρατίας και γνώρισε µεγάλη άνθηση το 17ο και 18ο αι.

Στα µέση του 18ου αιώνα γνώρισε µια σηµαντική εµπορική και βιοτεχνική άνθηση. Η ευφορία του εδάφους, η πλούσια παραγωγή

βαµβακιού και η παραγωγή του µεταξιού υπήρξαν οι βασικότεροι παράγοντες, που αργότερα ώθησαν την ανάπτυξη της βιοτεχνίας

ύφανσης, αλλά και του εµπορίου των κόκκινων νηµάτων και του µεταξιού. Ανάλογη είναι η άνθηση των γραµµάτων, καθώς το

Ιστορική αναδροµή στο ∆ήµο Αγιάς

ύφανσης, αλλά και του εµπορίου των κόκκινων νηµάτων και του µεταξιού. Ανάλογη είναι η άνθηση των γραµµάτων, καθώς το

Σχολείο των κοινών γραµµάτων αναβαθµίστηκε σε Αλληλοδιδακτικό και ιδρύθηκαν εδώ Ελληνικό Σχολείο και Σχολείο Θηλέων. Μετά

την απελευθέρωση της Θεσσαλίας και την προσάρτησή της στο ελληνικό κράτος (1881) η περιοχή αλλάζει γρήγορα φυσιογνωµία. Το

εµπόριο µεταξιού διακόπηκε, η σηροτροφία όµως συνεχίστηκε έως το 1930 (οπότε εγκαταλείφτηκε και αντικαταστάθηκε µε

δενδροκαλλιέργειες) και συνδυάστηκε µε την παραγωγή µεταξόσπορου, ο οποίος εξαγόταν µέχρι την Περσία.

Σε ένα σηµείο που απέχει µία ώρα από την Αγιά και που τον 19ο αιώνα σώζονταν ερείπια βυζαντινού φρουρίου, τοποθετήθηκε από

ορισµένους συγγραφείς η παλαιά πόλη ∆ώτιον. «Μάνα Νερού» ονοµάζονται οι πηγές υδροδότησης της Αγιάς, τις οποίες µπορεί

κάποιος να επισκεφθεί από χωµατόδροµο (1,5 χλµ.) και από µονοπάτι (500 µ.). Το «Παλιόκαστρο» προσφέρει άπλετη θέα προς το

Αιγαίο, το ∆ώτιο πεδίο, το θεσσαλικό κάµπο και το δρόµο για Μεγαλόβρυσο. Η παρουσία εκεί τριών πυροβολείων υπενθυµίζει στους

κατοίκους τα δύσκολα χρόνια του Εµφυλίου.
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∆ηµοτική Ενότητα Ευρυµενών

Η περιοχή των Ευρυµενών αποτελούσε µέρος της αρχαίας Μαγνησίας, η οποία εκτείνονταν από την κοιλάδα των Τεµπών µέχρι τη

Σηπιάδα, το σηµερινό ακρωτήριο του Αγίου Γεωργίου, στην άκρη του Παγασητικού και περιλάµβανε τις επαρχίες Βόλου και Αγιάς. Ο

∆ήµος Ευρυµενών αναφέρεται ως ένας εκ των τριών δήµων της επαρχίας Αγιάς. Η βορειότερη πόλη αυτής της περιοχής ήταν το

Οµόλιο (Οµόλη, Όµολος), το οποίο ήκµασε τον 4ο αι. π.χ. Χτισµένο στις βόρειες πλαγιές της Όσσας, το Οµόλιο έλεγχε το ανατολικό

άκρο του περάσµατος των Τεµπών, αλλά και το δρόµο που οδηγούσε από τα παράλια προς το εσωτερικό της Θεσσαλίας. Τα ερείπια

της αρχαίας πόλης, τα οποία σώζονται έως σήµερα, βρίσκονται κοντά στο σηµερινό χωριό, στη θέση της εκκλησίας του Προφήτη

Ηλία.

Στην περιοχή των Ευρυµενών υπήρχαν οι αρχαίες πόλεις Μύρες και Ευρυµενές. Ο Stahlin τοποθετεί στο Στόµιο τις Μύρες και τις

Ιστορική αναδροµή στο ∆ήµο Αγιάς

Στην περιοχή των Ευρυµενών υπήρχαν οι αρχαίες πόλεις Μύρες και Ευρυµενές. Ο Stahlin τοποθετεί στο Στόµιο τις Μύρες και τις

Ευρυµενές ή Ευρυµένη στο Κόκκινο Νερό, νότια της Καρίτσας. Οι Fr. Hild και Κ. Σπανός τοποθετούν τις Ευρυµενές στα ΒΑ του

Στοµίου, όπου και τα ερείπια του βυζαντινού κάστρου που βρέθηκαν στη θέση Παλαιόπυργος. Η άποψη αυτή ενισχύεται και από την

εύρεση τάφων του 6ου – 5ου αι. π.χ. στο λιµανάκι του Στοµίου.

Νοτιότερα του Στοµίου, σε υψόµετρο 500m συναντά κανείς την κοινότητα Καρίτσας, από όπου ξεκινούν µονοπάτια που οδηγούν στις

παραλίες της Πλατιάς Άµµου και της Παναγίτσας. Στο δρόµο για την Πλατιά Άµµο απαντώνται τα ερείπια κάστρου, τα οποία

ταυτίζονται µε αυτά των αρχαίων Ευρυµενών. Στην κοινότητα Καρίτσας ανήκει και ο οικισµός Κόκκινο Νερό, ο οποίος φηµίζεται για

τις ιαµατικές του πηγές. Πάνω από την πηγή βρίσκεται ένα γεφύρι µε στοιχεία παλαιοχριστιανικής κατασκευής, το οποίο πήρε τη

σηµερινή του µορφή το 1719. Από αυτό λέγεται πως πέρασε ο Αλέξιος Α’ το 1084 κατευθυνόµενος προς την πολιορκηµένη από τους

Νορµανδούς πόλη της Λάρισας.
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∆ηµοτική Ενότητα Λακέρειας

Η Λακέρεια ήταν αρχαία πόλη της Θεσσαλίας. Τη θεωρούσαν πόλη των µυθολογικών Φλεγύων. Κατά τον Πίνδαρο, η πόλη αυτή

βρισκόταν πάνω σε ένα από τα δύο υψώµατα, τα οποία αποτελούσαν τους δίδυµους λόφους όπως λέγονταν από τον Ησίοδο. Το

διπλό αυτό λόφο ταυτίζει ο Leake µε τον ψηλό λόφο Πέτρα. Η ΒΑ κορυφή του λόφου περιβάλλεται από ελληνικούς αρχαιότατους

τοίχους. Τη Λακέρεια άλλοι αρχαιολόγοι, όπως ο Lolling τη ταυτίζουν µε το Καστρί, άλλοι πάλι και µε το Παλαιό Κάστρο.

Η Λακέρεια αναφέρεται από τον Πλίνιο και τον Στέφανο Βυζάντιο µε την ονοµασία ∆ώτιον, από την οµώνυµη πεδιάδα όπου βρίσκεται

ο δίδυµος λόφος. Κατά τον Ησίοδο, εδώ έµενε η Κορωνίς, η µητέρα του Ασκληπιού από τον Απόλλωνα, ο οποίος τη θανάτωσε

εξαιτίας της εύνοιάς της προς τον Ίσχο, το γιο του Έλατου.

Η ευρύτερη περιοχή της Λακέρειας παρουσίασε µία σηµαντική ανάπτυξη κατά τους αρχαίους και κατά τους βυζαντινούς χρόνους.

Ιστορική αναδροµή στο ∆ήµο Αγιάς

Η ευρύτερη περιοχή της Λακέρειας παρουσίασε µία σηµαντική ανάπτυξη κατά τους αρχαίους και κατά τους βυζαντινούς χρόνους.

Σπουδαίοι αρχαιολογικοί χώροι, βυζαντινά µνηµεία και διασωθέντα κτίρια επιβεβαιώνουν ή υπογραµµίζουν µεγάλα κεφάλαια του

πολιτισµού της. Για παράδειγµα,

(α) στη ∆ήµητρα, που στις αρχές του 20ου αιώνα (1907-1909) εποικίστηκε µε πρόσφυγες από την Ανατολική Ρωµυλία, σώζεται το

παλιό σχολείο του χωριού, που χρονολογείται στα τέλη του 19ου αιώνα,

(β) το Καστρί ταυτίζεται από τους ερευνητές µε τις αρχαίες πόλεις Κερκίνειο ή Άµυρο, µε τη βυζαντινή Κέστριτζα και µε το

Καστριτσικιό Κεσσερίτς κιόι της Τουρκοκρατίας, ενώ

(γ) στη Μαρµαρίνη σώζονται αρκετοί νερόµυλοι και έχουν ανασκαφεί τάφοι της Μυκηναϊκής εποχής.
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∆ηµοτική Ενότητα Μελιβοίας

Η ανατολική Όσσα των Αρχαίων ήταν γνωστή ήδη από την απώτατη αρχαιότητα µε κέντρο την αναφερόµενη για πρώτη φορά, από

τον Όµηρο, Μελιβοία. Ο εύφορος τόπος µε τις αµέτρητες πηγές και το ήπιο κλίµα, τα προϊόντα του και η θάλασσα δηµιούργησαν τις

προϋποθέσεις για την εδραίωση και εξέλιξη του πολιτισµού και της ακµής αυτής της περιοχής της αρχαίας Μαγνησίας. Ονοµαστά

υπήρξαν κατά την αρχαιότητα τα κρασιά της και τα κάστανα που διακινούνταν στα λιµάνια του Αιγαίου αλλά και πέραν αυτού από

την πρώτη ήδη χιλιετία π. Χ. Η πόλη, στις αρχές του 4ου π.Χ. αιώνα έκοβε δικά της νοµίσµατα, στα οποία απεικονιζόταν ο ∆ιόνυσος ή

η νύµφη Μελίβοια.

Εδώ κατά τον Όµηρο βρίσκονταν το αρχαίο βασίλειο του Φιλοκτήτη ο οποίος πήρε µέρος µε επτά πλοία και τριακόσιους πενήντα

άνδρες στον Τρωικό πόλεµο. Όµως η πρώτη περιγραφή της περιοχής οφείλεται στον Ηρόδοτο από την αναφορά του στο ναυάγιο και

Ιστορική αναδροµή στο ∆ήµο Αγιάς

άνδρες στον Τρωικό πόλεµο. Όµως η πρώτη περιγραφή της περιοχής οφείλεται στον Ηρόδοτο από την αναφορά του στο ναυάγιο και

την καταστροφή του στόλου του Ξέρξη, πριν από την ναυµαχία του Αρτεµίσιου.

Στη βυζαντινή περίοδο δηµιουργούνται ανθηροί οικισµοί στη Σκήτη και τη σηµερινή Μελίβοια αλλά η περιοχή του Κισσάβου γίνεται

γνωστή κυρίως για το πλήθος των µοναχών της, που της έδωσαν το όνοµα «Όρος των Κελλίων». Έχουν επισηµανθεί δεκάδες ερείπια

µοναστηριών, κρυµµένα µέσα στην πυκνή βλάστηση, µερικά από τα οποία έχουν ερευνηθεί ανασκαφικά και είναι επισκέψιµα. Μέχρι

τον 15ο αιώνα οι οικισµοί έλαβαν την οριστική τους διαµόρφωση, αποτραβηγµένοι από την παραλία (Μελίβοια, Σωτηρίτσα, Σκήτη

και Σκλήθρο) και διατηρούν αξιόλογες µορφές παραδοσιακού πολιτισµού.
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Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής στο ∆ήµο Αγιάς

Φυσικό Περιβάλλον

Ο ∆ήµος διαθέτει ένα πολύ πλούσιο και ποικίλο φυσικό περιβάλλον, όπου συναντά κανείς:

� τον υδροβιότοπο του ∆έλτα του Πηνειού,

� το άλσος της κοιλάδας των Τεµπών

� το Κόκκινο Νερό, πηγή µε ιαµατικό νερό, που βάφει τα πετρώµατα κόκκινα

� το χείµαρρο Άµυρο

� τα δάση του Κισσάβου και του Μαυροβουνίου

� τα καταφύγια άγριας ζωής του Μαυροβουνίου (Σκλήθρο, Πολυδένδρι)

18

� τις αξιόλογες παραλίες, όπως

� του Στοµίου,

� του Στρίντζου,

� της Παλιουριάς

� της Βελίκας,

� του Αγιόκαµπου

Συναντά, επίσης, σπάνια είδη αετών (χρυσαετός, φιδαετός), γεράκια και γενικά αρπακτικά πουλιά,

αγριογούρουνα, ζαρκάδια, λαγούς, φασιανούς, πέρδικες, λύκους, κ.α.,

Οι ακτές της ∆Ε Μελιβοίας βραβεύονται από το Πρόγραµµα 
Γαλάζιες Σηµαίες
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Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής στο ∆ήµο Αγιάς

Φυσικό Περιβάλλον - Η Όσσα (Κίσσαβος)

Βρίσκεται στα ΒΑ. του Νοµού Λάρισας και χωρίζεται από τον Κάτω Όλυµπο µε την κοιλάδα των Τεµπών. Στη

µυθολογία η αναφορά του ονόµατος της Όσσας γίνεται στις προσπάθειες των γιγάντων να τοποθετήσουν τα

τρία µεγάλα βουνά µαζί (Όλυµπο, Όσσα, Πήλιο) για να φτάσουν τους θεούς. Η Άννα η Κοµνηνή στην

«Αλεξιάδα» (12ος αι.) αναφέρει για πρώτη φορά την Όσσα µε το όνοµα Κίσσαβος, ονοµασία που επικράτησε

ως τις µέρες µας και έτσι είναι γνωστή στο ευρύτερο κοινό.

Είναι ένα βουνό κατάφυτο από δάση οξιάς, καστανιάς, κουµαριάς, ελάτης και βελανιδιάς. Μεγάλη έκταση είναι

χαρακτηρισµένη «Αισθητικό ∆άσος της Όσσας» και προστατεύεται από το Πανευρωπαϊκό ∆ίκτυο NATURA
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χαρακτηρισµένη «Αισθητικό ∆άσος της Όσσας» και προστατεύεται από το Πανευρωπαϊκό ∆ίκτυο NATURA

2000. Οι πλαγιές της φιλοξενούν γραφικά χωριά (Αµπελάκια, Καρίτσα, Μελιβοία, Μεγαλόβρυσο, Ανατολή,

Σπηλιά), χαρακτηρίζονται από έντονες χαραδρώσεις και ρέµατα, που δηµιουργούν πανέµορφους καταρράκτες

και εντυπωσιακά φαράγγια και καταλήγουν στις χρυσαφένιες δαντελωτές ακτές του Αιγαίου.

Η ψηλότερη κορυφή (Προφ. Ηλίας 1.978 µ.) είναι ορατή από όλο σχεδόν το Νοµό και εύκολα αναγνωρίσιµη,

λόγω του κωνικού σχήµατος. Αποτελεί ιδανικό προορισµό για τους λάτρεις της φύσης και της περιπέτειας,

καθώς διασχίζεται από καλοσηµαδεµένα µονοπάτια (02), διαθέτει οργανωµένα αναρριχητικά πεδία, ενώ

παράλληλα προσφέρεται για κατάβαση φαραγγιών, ποδηλασία βουνού (Αγώνες Πανελλήνιου Πρωταθλήµατος)

και διάσχιση µε οχήµατα 4Χ4.
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Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής στο ∆ήµο Αγιάς

Φυσικό Περιβάλλον - Το Μαυροβούνι

Το κατάφυτο Μαυροβούνι (1.054 µ.) υψώνεται ανάµεσα στην Όσσα (Κίσσαβος) και το Πήλιο και αποτελεί σηµαντικό βιότοπο για

πολλά είδη αρπακτικών, όπως ο γυπαετός, ο ασπροπάρης και ο φιδαετός. Προστατεύεται από το ευρωπαϊκό δίκτυο NATURA 2000.

Το Μαυροβούνι καλύπτεται κυρίως από δάση δρυός, οξιάς και καστανιάς. Πανέµορφα χωριά όπως το Σκλήθρο, ο Έλαφος και η

Σκήτη, σκαρφαλωµένα στις κατάφυτες πλαγιές αποτελούν πόλους έλξης για τον επισκέπτη, καθώς δεν έχουν χάσει ακόµα την

αυθεντικότητά τους. ∆ιατηρούν αρκετά παραδοσιακά στοιχεία, βρύσες, σπίτια, νερόµυλους, ενώ σηµαντικά µνηµεία (Μονή

Καµπάνας, Παναγία Πολυδενδρίου) προβάλλουν ανάµεσα στα πυκνά δάση που φτάνουν ως τις ακτές του Αιγαίου.

20
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Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής στο ∆ήµο Αγιάς

Φυσικό Περιβάλλον - Προστατευόµενες Περιοχές

Στην περιοχή οι πιο εκτεταµένες και σηµαντικές είναι οι δύο περιοχές Natura 2000 – Τόποι

Κοινοτικής Σηµασίας (ΤΚΣ), που αναφέρονται παρακάτω και οι οποίες, µέσα στα όρια της

περιοχής έχουν τα ίδια χερσαία όρια µε τις «Περιοχές Ειδικής Προστασία της Ορνιθοπανίδας» (SPA).

Αισθητικό ∆άσος Όσσας

Η περιοχή περιλαµβάνει το ∆ασικό Σύµπλεγµα του όρους Όσσα, από την ακτογραµµή µέχρι την υψηλότερη κορυφή του Προφ. Ηλία

(1980µ.). Οι ευνοϊκές περιβαλλοντικές και κλιµατικές συνθήκες µε υψηλό ποσοστό βροχοπτώσεων, αποτέλεσµα των ανατολικών
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(1980µ.). Οι ευνοϊκές περιβαλλοντικές και κλιµατικές συνθήκες µε υψηλό ποσοστό βροχοπτώσεων, αποτέλεσµα των ανατολικών

ανέµων, συµβάλλουν στη δηµιουργία ενός υπέροχου δασικού συµπλέγµατος µε πολλούς ειδικούς οικότοπους, προσφέροντας

αυξηµένη ποικιλότητα βλαστητικών τύπων χλωρίδας και πανίδας που καθιστούν την Όσσα ένα φυσικό βοτανικό κήπο µε πλούσια

πανίδα και ορνιθοπανίδα.

Κάρλα – Μαυροβούνι

Η περιοχή περιλαµβάνει το όρος Μαυροβούνι και δύο ταµιευτήρες νερού στην περιοχή της παλιάς λίµνης Κάρλας. ∆ιαθέτει ποικιλία

γεωµορφολογικών σχηµατισµών και µεγάλη ποικιλία τύπων οικοτόπων. Υπάρχουν εκτεταµένα και ικανοποιητικά διατηρηµένα δάση

φυλλοβόλων πλατύφυλλων ειδών και µεγάλη ποικιλότητα πουλιών και κυρίως αρπακτικών στο Μαυροβούνι, όπως και σηµαντική

ποικιλότητα ερπετών, αµφίβιων, θηλαστικών και ψαριών, τα περισσότερα από τα οποία είναι «είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος».
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Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής στο ∆ήµο Αγιάς

Φυσικό Περιβάλλον - Προστατευόµενες Περιοχές

Τόποι Κοινοτικής Σηµασίας (ΤΚΣ) – Περιοχές Natura 2000: 

• Αισθητικό ∆άσος Όσσας – GR 142003

• Κάρλα – Μαυροβούνι – GR 142004

Περιοχές Ειδικής Προστασίας για την Ορνιθοπανίδα – SPA

Λοιπές προστατευόµενες περιοχές:

• Καταφύγιο άγριας ζωής – ∆ασόκτηµα Πολυδενδρίου –

Κ 226

• Καταφύγιο άγριας ζωής – ∆ασιά Πλατάνια (Σκήτη -

Αµυγδαλή - Ποταµιά) - Κ 230

• Καταφύγιο άγριας ζωής – όρος Μαυροβούνι (περιοχή

Σκλήθρου) – Κ 231
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Περιοχές Ειδικής Προστασίας για την Ορνιθοπανίδα – SPA

• Όρος Μαυροβούνι – GR 142006

• Όρος Όσσα – GR 142007

Σκλήθρου) – Κ 231

• Αισθητικό ∆άσος – ∆ασικό Σύµπλεγµα Όσσας – Α 3

• Ελεγχόµενη Κυνηγετική περιοχή – όρος Όσσα – Χ 2
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Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής στο ∆ήµο Αγιάς

Φυσικό Περιβάλλον - ∆έλτα Πηνειού

Ο Πηνειός ποταµός εκτείνεται και διατρέχει ένα σηµαντικό τµήµα της κεντρικής Ελλάδας.

Πηγάζει από τις νότιες περιοχές της οροσειράς της Πίνδου, και διασχίζει τη Θεσσαλική

πεδιάδα για να εκβάλει στο Αιγαίο Πέλαγος κοντά στη µυθική περιοχή του Κάτω Ολύµπου.

Στις εκβολές σχηµατίζεται το «∆έλτα Πηνειού» µε άνοιγµα 13 χιλιοµέτρων περίπου στο θαλάσσιο µέτωπο. Η περιοχή του ∆έλτα

Πηνειού:

•∆ιαθέτει όλα τα φυσικό – βιολογικά χαρακτηριστικά, ώστε να περιλαµβάνεται στις περιοχές που ισχύει το καθεστώς προστασίας των διεθνών συµβάσεων της

Βόννης, της Βέρνης, της Βαρκελώνης, της Ουάσιγκτον (CITES)
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•Έχει χαρακτηριστεί ως Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ)

•Aνήκει στη λίστα των βιοτόπων CORINE (1988) και αποτελεί περιοχή “ειδικής προστασίας” σύµφωνα µε την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ, και στις περιοχές Natura 2000

(GR1420002). Περιλαµβάνει υγροτοπικούς οικοτόπους, δασάκια από άγριες ελιές, καλλιεργούµενους ελαιώνες, βοσκότοπους, παράκτια και παραποτάµια δάση,

θίνες και αµµώδεις χερσότοπους

•Σε διεθνές επίπεδο ανήκει στις Σηµαντικές Περιοχές για τα Πουλιά (ΣΣΠ), (ICBP-IWRB) εφόσον πολλά αρπακτικά πουλιά φωλιάζουν εκεί και πολλά παρυδάτια

είδη πτηνών χρησιµοποιούν τα έλη του. Στην περιοχή παρατηρήθηκαν 226 είδη πουλιών που ανήκουν σε περισσότερα από 50 γένη

•Έχει χαρακτηριστεί ως καταφύγιο ή εκτροφείο θηραµάτων, και απαγορεύεται η αλιεία κατά την περίοδο της αναπαραγωγής

•Από ιχθυολογική άποψη, η ιχθυοπανίδα των γλυκών νερών του ποταµού και της θαλάσσιας περιοχής είναι πλούσια σε πληθυσµούς και σε είδη. Η ιχθυοπανίδα

των γλυκών νερών περιλαµβάνει 37 είδη ψαριών και άλλα 11 µε πιθανή παρουσία, ενώ η ιχθυοπανίδα της θαλάσσιας περιοχής, περιλαµβάνει 123 είδη ψαριών

από τα οποία µόνο τα 10 από αυτά έχουν πιθανή παρουσία σήµερα

•Από γεωλογική άποψη, ανήκει στην πελαγονική ζώνη και αποτελείται κυρίως από αποθέσεις άµµου, αργίλου, και κροκαλοπαγή πετρώµατα

•
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Οικιστικό Περιβάλλον

Σηµαντικό χαρακτηριστικό του ∆ήµου Αγιάς είναι ότι το µεγαλύτερο µέρος της έκτασής του αποτελείται από δάση ή δασικές

περιοχές, που ανήκουν στο ∆ήµο ή το ∆ηµόσιο, από καλλιεργούµενες εκτάσεις, που είναι ιδιόκτητες, από βοσκοτόπους και από

εκτάσεις που καλύπτονται µε νερό, αφήνοντας µικρό ποσοστό για δοµηµένο χώρο. Χαρακτηριστικά είναι άλλωστε τα στοιχεία

πληθυσµιακής πυκνότητας του ∆ήµου (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2011):

Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής στο ∆ήµο Αγιάς

Πληθυσµός Έκταση 
(km2)

Πληθυσµιακή 
Πυκνότητα

(κάτοικοι / km2) 

Με εξαίρεση τα ανωτέρω, άλλες θεσµοθετηµένες χρήσεις εκτός των οικισµών και οικιστικών υποδοχέων δεν υπάρχουν και το πλαίσιο

δόµησης στον εξωαστικό χώρο είναι το γενικής εφαρµογής εθνικό πλαίσιο δόµησης στις εκτός σχεδίου περιοχές. Σε πολλές περιοχές

του ∆ήµου, λόγω και της απουσίας ρυµοτοµικών σχεδίων, παρατηρείται άναρχη ή / και αυθαίρετη δόµηση, ενώ η απουσία

πολεοδοµικών σχεδίων και µορφολογικών κανόνων έχει επιδράσει αρνητικά στο αισθητικό αποτέλεσµα των πόλεων / οικισµών και

στο τοπικό χρώµα.
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(κάτοικοι / km ) 

∆ήµος Αγίας 11.440 668 17,2

Περιφέρεια 
Θεσσαλίας

730.730 14.036 52,1

Σύνολο Χώρας 10.787.690 131.957 81,8
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Οικιστικό Περιβάλλον

∆εν ισχύει το ίδιο µε τις περιοχές, που έχουν χαρακτηριστεί ως παραδοσιακοί οικισµοί, οι οποίες διατηρούν το «χρώµα» και την

παραδοσιακή τους φυσιογνωµία:

Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής στο ∆ήµο Αγιάς

∆Ε 
Αγιάς

∆Ε 
Ευρυµενών

∆Ε
Λακέρειας

∆Ε
Μελιβοίας

Ανάβρα

25

Καρίτσα Ανατολή ΜελιβοίαΜεγαλόβρυσο

Μεταξοχώρι
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∆ιαχείριση Απορριµµάτων

Η ηµερήσια παραγωγή απορριµµάτων ανά κάτοικο του ∆ήµου Αγιάς ανέρχεται σε 1,6 κιλά / ηµέρα περίπου, ποσότητα που βρίσκεται

στα άνω παραδεκτά όρια που ισχύουν για τα ελληνικά δεδοµένα για αγροτικούς δήµους. Η εξήγηση για τη διαµόρφωση της

συγκεκριµένης τιµής βρίσκεται στον έντονο τουριστικό χαρακτήρα του ∆ήµου.

Η αποκοµιδή των απορριµµάτων γίνεται µε επτά απορριµµατοφόρα οχήµατα, µία, δύο ή τρεις φορές την εβδοµάδα. Η απόθεση των

απορριµµάτων γίνεται στο ΣΜΑ Αγιάς, από όπου µεταφέρονται στο ΧΥΤΑ Λάρισας.

Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής στο ∆ήµο Αγιάς

Αναφορικά µε την ανακύκλωση, µεγάλη υπήρξε η δραστηριοποίηση του πρώην ∆ήµου Μελιβοίας, όπου, µέσα από συνεργασίες και

συµβάσεις, περισυλλέγονταν προς ανακύκλωση:

• Εγκαταλελειµµένα οχήµατα και γεωργικά µηχανήµατα

• Γυαλί

• Πλαστικό

• Χαρτί

• Σίδηρος και αλουµίνιο

• Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές

• Μαγειρικά λάδια
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Ύδρευση – Αποχέτευση – Βιολογικός Καθαρισµός

∆ηµοτική Ενότητα Αγιάς

Υ∆ΡΕΥΣΗ

Η Αγιά αριθµεί 1.720 υδρόµετρα. Υπάρχουν τέσσερις δεξαµενές, οι οποίες υδροδοτούν την κοινότητα στις θέσεις «Ανάληψη», 300

κυβικών, «Αστερίου», 300 κυβικών, «Αγία Τριάδα», 300 κυβικών, και «Πόλεµος», 200 κυβικών. Τις δεξαµενές τροφοδοτούν πέντε

γεωτρήσεις στις θέσεις «Σφαγεία», «Αγροκήπιο», «Ανάληψη», «Χατζηαποστόλη», «Ίσιωµα». Οι υπόλοιπες τοπικές Κοινότητες έχουν

αυτόνοµο δίκτυο ύδρευσης και συνολικά 8 γεωτρήσεις.

Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής στο ∆ήµο Αγιάς

αυτόνοµο δίκτυο ύδρευσης και συνολικά 8 γεωτρήσεις.

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Η αποχέτευση αποτελεί ουσιαστικό πρόβληµα για την περιοχή. Ολοκληρωµένο σύστηµα αποχέτευσης υπάρχει µόνο στην Αγιά, όπου

λειτουργεί και Μονάδα Επεξεργασίας Λυµάτων. Από τις συνολικά 1.400 κατοικίες έχουν συνδεθεί συνολικά 228. Η µικρή

συνδεσιµότητα, που παρατηρείται, δηµιουργεί πρόβληµα στη λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισµού, καθώς εισρέουν µικρές

ποσότητες λυµάτων στην Μονάδα.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Λειτουργεί Μονάδα Βιολογικού Καθαρισµού στην περιοχή.
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Ύδρευση – Αποχέτευση – Βιολογικός Καθαρισµός

∆ηµοτική Ενότητα Μελιβοίας

Υ∆ΡΕΥΣΗ

Η Μελιβοία έχει µικτό σύστηµα ύδρευσης. Υπάρχουν χωριστά δίκτυα για κάθε κοινότητα. Για τις ανάγκες ύδρευσης όλων των

κοινοτήτων χρησιµοποιούνται 3 πηγές (Σκήτη, Μελιβοία, Πολυδέντρι, Αγιόκαµπος, Σκλήθρο) και 8 γεωτρήσεις [Κουτσουπιά (1),

Παλιουργιά (1), Μελιβοία (1), Βελίκα(2), Κάτω Σωτηρίτσα (2), Ρακοπόταµος (1)]. Για την οµαλή λειτουργία του δικτύου υπάρχουν

και 5 αντλιοστάσια (Πολυδέντρι, Βραχάκια Βελίκας, Σκήτης, Αγιοκάµπου, Κάτω Σωτηρίτσας). Οι γεωτρήσεις τροφοδοτούν τις

Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής στο ∆ήµο Αγιάς

και 5 αντλιοστάσια (Πολυδέντρι, Βραχάκια Βελίκας, Σκήτης, Αγιοκάµπου, Κάτω Σωτηρίτσας). Οι γεωτρήσεις τροφοδοτούν τις

δεξαµενές Μελιβοίας (200 κυβικών), Άνω Σωτηρίτσας (50 κυβικών), Σκλήθρου (200 κυβικών), Σκήτης (300 κυβικών), Κουτσουπιάς

(200 κυβικών), Παλιουργιάς (200 κυβικών), Καστριών (200 κυβικών), Βελίκας (1.200 κυβικών), Σωτηρίτσας (1.300 κυβικών),

Αγιοκάµπου (1.200 κυβικών), Πολυδεντρίου (400 κυβικών).

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Ολοκληρωµένο σύστηµα αποχέτευσης υπάρχει σήµερα στον οικισµό Μελιβοίας. Στην κοινότητα Σκήτης υπάρχει ένα υποτυπώδες

αποχετευτικό δίκτυο το οποίο βέβαια χρήζει πολλές βελτιώσεις χωρίς µονάδα επεξεργασίας λυµάτων.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Λειτουργεί µονάδα Βιολογικού Καθαρισµού στην περιοχή. Στην παραλιακή ζώνη και για τους οικισµούς Βελίκας, Σωτηρίτσας και

Αγιοκάµπου προβλέπεται η κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και η κατασκευή µονάδας Βιολογικού Καθαρισµού.
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Ύδρευση – Αποχέτευση – Βιολογικός Καθαρισµός

∆ηµοτική Ενότητα Ευρυµενών

Με το Φ.Ε.Κ. 266 Β΄/1-3-05 συστάθηκε η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καθαριότητας του πρώην ∆ήµου Ευρυµενών,

η οποία δε λειτούργησε ποτέ.

Υ∆ΡΕΥΣΗ

Η Εδαφική Περιφέρεια Ευρυµενών έχει µικτό σύστηµα ύδρευσης. Υπάρχουν χωριστά δίκτυα για κάθε κοινότητα. Για τις ανάγκες

Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής στο ∆ήµο Αγιάς

Η Εδαφική Περιφέρεια Ευρυµενών έχει µικτό σύστηµα ύδρευσης. Υπάρχουν χωριστά δίκτυα για κάθε κοινότητα. Για τις ανάγκες

ύδρευσης όλων των κοινοτήτων χρησιµοποιούνται πέντε (5) γεωτρήσεις και τρεις πηγές.

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Η κοινότητα Στοµίου, ενώ διαθέτει µονάδα επεξεργασίας λυµάτων, δεν διαθέτει αγωγούς αποχέτευσης µέσα στον οικισµό (έχει

κατασκευαστεί µόνο ο κεντρικός αγωγός) και φυσικά η µονάδα δεν λειτουργεί.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Έχει κατασκευαστεί µονάδα Βιολογικού Καθαρισµού, στο Στόµιο, που όµως παραµένει ανενεργή.
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Ύδρευση – Αποχέτευση – Βιολογικός Καθαρισµός

∆ηµοτική Ενότητα Λακέρειας

Η Λακέρεια δεν διέθετε ∆ΕΥΑ και υπαλλήλους στην ύδρευση. Οι συντηρήσεις των δικτύων και η χλωρίωση του νερού γινόταν από

ιδιώτες.

Υ∆ΡΕΥΣΗ

Η υδροδότηση των τοπικών κοινοτήτων πραγµατοποιείται µε γεωτρήσεις καθώς η κάθε µία από αυτές έχει την δική του ξεχωριστή

Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής στο ∆ήµο Αγιάς

Η υδροδότηση των τοπικών κοινοτήτων πραγµατοποιείται µε γεωτρήσεις καθώς η κάθε µία από αυτές έχει την δική του ξεχωριστή

γεώτρηση και το δικό του αυτόνοµο δίκτυο ύδρευσης. Το σύνολο των παροχών ύδρευσης στον ∆ήµο είναι 1.080 υδρόµετρα

περίπου.

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Καµία τοπική κοινότητα δεν διαθέτει ολοκληρωµένο αποχετευτικό δίκτυο.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

∆εν έχει κατασκευαστεί µονάδα Βιολογικού Καθαρισµού.
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Κοινωνική Πολιτική – Κατανοµή πληθυσµού 2011 σε φύλα

Σύµφωνα µε τα προσωρινά αποτελέσµατα της απογραφής 2011, ο πληθυσµός του ∆ήµου ανέρχεται σε 11.440 κατοίκους (µειωµένος

κατά 20% περίπου σε σχέση µε τους 14.524 κατοίκους, που αριθµούσαν συνολικά οι πρώην ∆ήµοι).

Ο πληθυσµός του 2011 ισοκατανέµεται σχεδόν στα δύο φύλα:

Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισµός & Αθλητισµός στο ∆ήµο Αγιάς

Σύνολο Άρρενες Θήλεις
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Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (προσωρινά αποτελέσματα απογραφής έτους 2011)

Σύνολο Άρρενες Θήλεις

∆ήµος Αγιάς 11.440 5.860 5.580

Περιφέρεια 
Θεσσαλίας

730.730 361.900 368.830

Σύνολο 
Χώρας

10.787.690 5.303.690 5.484.000
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Κοινωνική Πολιτική – Ηλικιακή κατανοµή πληθυσµού 2001 στον πρώην ∆ήµου Αγιάς

Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισµός & Αθλητισµός στο ∆ήµο Αγιάς

∆ήµος/οµάδες 
ηλικιών

Αµφοτέρων 
των φύλων

Άρρενες Θήλεις

ΠΡΩΗΝ ∆ΗΜΟΣ 
ΑΓΙΑΣ                                                                                                             

6.458 3.220 3.238

0-4 298 153 145

5-9 279 137 142

10-14 290 131 159

15-19 378 198 180

20-24 421 227 194

25-29 483 263 220 22%
25%

1%

πρώην ∆ήµος Αγιάς 2001

0-24 25-44 45-64 65-84 85+
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30-34 448 252 196

35-39 388 205 183

40-44 414 223 191

45-49 314 159 155

50-54 387 181 206

55-59 385 194 191

60-64 534 232 302

65-69 492 244 248

70-74 425 187 238

75-79 241 109 132

80-84 153 69 84

85+ 128 56 72

23%

29%

25%

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (Απογραφή πληθυσμού 2001)
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Κοινωνική Πολιτική – Ηλικιακή κατανοµή πληθυσµού 2001 στον πρώην ∆ήµου Μελιβοίας

Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισµός & Αθλητισµός στο ∆ήµο Αγιάς

∆ήµος/οµάδες 
ηλικιών

Αµφοτέρων 
των φύλων

Άρρενες Θήλεις

ΠΡΩΗΝ ∆ΗΜΟΣ 
ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ                                                                                                         

3.472 1.778 1.694

0-4 113 62 51

5-9 144 77 67

10-14 144 76 68

15-19 144 74 70

20-24 154 79 75

25-29 201 106 95 22%
25%

1%

πρώην ∆ήµος Μελιβοίας 2001

0-24 25-44 45-64 65-84 85+
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25-29 201 106 95

30-34 236 130 106

35-39 208 110 98

40-44 181 83 98

45-49 208 117 91

50-54 242 122 120

55-59 312 163 149

60-64 347 172 175

65-69 337 183 154

70-74 214 99 115

75-79 121 58 63

80-84 94 37 57

85+ 72 30 42

23%

29%

25%

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (Απογραφή πληθυσμού 2001)
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Κοινωνική Πολιτική – Ηλικιακή κατανοµή πληθυσµού 2001 στον πρώην ∆ήµου Ευρυµενών

Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισµός & Αθλητισµός στο ∆ήµο Αγιάς

∆ήµος/οµάδες 
ηλικιών

Αµφοτέρων 
των φύλων

Άρρενες Θήλεις

ΠΡΩΗΝ ∆ΗΜΟΣ 
ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ                                                                                                         

2.428 1.217 1.211

0-4 84 45 39

5-9 90 58 32

10-14 115 52 63

15-19 130 70 60

20-24 128 64 64

25-29 136 66 70 22%
25%

1%

πρώην ∆ήµος Ευρυµενών 2001

0-24 25-44 45-64 65-84 85+
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25-29 136 66 70

30-34 157 92 65

35-39 128 69 59

40-44 156 83 73

45-49 153 70 83

50-54 178 85 93

55-59 179 88 91

60-64 214 110 104

65-69 197 100 97

70-74 159 64 95

75-79 98 44 54

80-84 76 38 38

85+ 50 19 31

23%

29%

25%

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (Απογραφή πληθυσμού 2001)
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Κοινωνική Πολιτική – Ηλικιακή κατανοµή πληθυσµού 2001 στον πρώην ∆ήµου Λακέρειας

Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισµός & Αθλητισµός στο ∆ήµο Αγιάς

∆ήµος/οµάδες 
ηλικιών

Αµφοτέρων 
των φύλων

Άρρενες Θήλεις

ΠΡΩΗΝ ∆ΗΜΟΣ 
ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ                                                                                                         

1.763 884 879

0-4 69 31 38

5-9 69 42 27

10-14 68 34 34

15-19 80 38 42

20-24 97 55 42

25-29 129 75 54 22%
25%

1%

πρώην ∆ήµος Λακέρειας 2001

0-24 25-44 45-64 65-84 85+
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Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (Απογραφή πληθυσμού 2001)

25-29 129 75 54

30-34 87 50 37

35-39 92 50 42

40-44 92 44 48

45-49 79 32 47

50-54 102 40 62

55-59 130 49 81

60-64 194 96 98

65-69 176 98 78

70-74 144 76 68

75-79 86 38 48

80-84 46 23 23

85+ 23 13 10

23%

29%

25%
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Κοινωνική Πολιτική – Αλλοδαπός πληθυσµός 2001 πρώην ∆ήµων

Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισµός & Αθλητισµός στο ∆ήµο Αγιάς

Πρώην 
∆ήµος

Αλλοδαποί 
κάτοικοι 1991

Αλλοδαποί 
κάτοικοι 2001

Ποσοστό 
αλλοδαπών  στο 
σύνολο του 

πληθυσµού 2001 
ανά ∆ήµο

Αγιάς 19 227 3,5%

Ευρυµενών 7 12 0,5%

Λακέρειας 46 46 2,6%
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Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (Απογραφή πληθυσμού έτους 1991 και 2001)

Μελιβοίας 2 69 2,0%

Σύνολο 354 354 -

227

69

12 46

Αλλοδαπός Πληθυσµός 2001

πρώην ∆ήµος Αγιάς

πρώην ∆ήµος Μελιβοίας

πρώην ∆ήµος Ευρυµενών

πρώην ∆ήµος Λακέρειας

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Αγιάς 2012-2014 / Ενότητα 1



Κοινωνική Πολιτική – Κοινωνικές Υποδοµές

Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισµός & Αθλητισµός στο ∆ήµο Αγιάς

∆Ε Αγιάς ∆Ε Μελιβοίας ∆Ε Ευρυµενών ∆ε Λακέρειας

5 Νηπιαγωγεία 2 Νηπιαγωγεία
3 Νηπιαγωγεία 2 Νηπιαγωγεία

∆ηµοτικά αποδυτήρια 

Παιδικός σταθµός

Κέντρο Υγείας
Αγροτικό  ιατρείο

Πολυϊατρείο Αγροτικό  ιατρείο
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Κέντρο Υγείας
Αγροτικό  ιατρείο

(καλοκαιρινοί µήνες)
Πολυϊατρείο Αγροτικό  ιατρείο

Τοπικό Αρχείο Αγιάς που 
ανήκει στα Γενικά Αρχεία 

του Κράτους (Γ.Α.Κ.)

ΚΑΠΗ

Κοινωνική Υπηρεσία

Πρόγραµµα Βοήθεια στο 
Σπίτι

Πρόγραµµα Βοήθεια στο 
Σπίτι

Πρόγραµµα Βοήθεια στο 
Σπίτι

Πρόγραµµα Βοήθεια στο 
Σπίτι

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Αγιάς 2012-2014 / Ενότητα 1



Παιδεία – Υποδοµές

Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισµός & Αθλητισµός στο ∆ήµο Αγιάς

∆Ε Αγιάς ∆Ε Μελιβοίας ∆Ε Ευρυµενών ∆ε Λακέρειας

Ενιαίο Λύκειο

ΕΠΑΛ

Γυµνάσιο Γυµνάσιο Γυµνάσιο Γυµνάσιο

10 ∆ηµοτικά Σχολεία 3 ∆ηµοτικά Σχολεία 3 ∆ηµοτικά Σχολεία 4 ∆ηµοτικά Σχολεία
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10 ∆ηµοτικά Σχολεία 3 ∆ηµοτικά Σχολεία 3 ∆ηµοτικά Σχολεία 4 ∆ηµοτικά Σχολεία

Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης 
(καταργείται)

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Αγιάς 2012-2014 / Ενότητα 1



Παιδεία - Στοιχεία µορφωτικού επιπέδου πληθυσµού

Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισµός & Αθλητισµός στο ∆ήµο Αγιάς

Κάτοχοι διδακτορικού τίτλου 10
Κάτοχοι Μάστερ 14
Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών 400
Πτυχιούχοι ΤΕΙ (ΚΑΤΕ, ΚΑΤΕΕ) και 
Ανωτέρων Σχολών 170
Πτυχιούχοι µεταδευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης 230

Απόφοιτοι Μέσης εκπαίδευσης 1.603
Πτυχιούχοι ΤΕΛ 155
Πτυχιούχοι ΤΕΣ 143
Απόφοιτοι 3ταξίου Γυµνασίου 1.426
Απόφοιτοι ∆ηµοτικού 5.262
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Απόφοιτοι ∆ηµοτικού 5.262
Φοιτούν στο ∆ηµοτικό 586
Εγκατέλειψαν το ∆ηµοτικό, αλλά 
γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση 1.640
∆ε γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση 885
Σύνολο 12.524

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (Απογραφή πληθυσμού 2001)

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Αγιάς 2012-2014 / Ενότητα 1



Πολιτισµός - Φορείς , Μνηµεία, Υποδοµές και ∆ράσεις

Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισµός & Αθλητισµός στο ∆ήµο Αγιάς

Αγιά

• Σύλλογος Γυναικών Αγιάς

• Μουσική Σχολή

• ∆ηµοτικό Θέατρο Αγιάς

• Πολιτιστικό Κέντρο Χρυσαλλίδα

• Πνευµατικό Κέντρο Αγ. Αντωνίου

• Πολιτιστικός Σύλλογος

Ευρυµενές

• Λαογραφικό Εκθετήριο Οµολίου 

• Αίθουσα Πολιτισµού Οµολίου 

• Αρχαίο Θέατρο

• Βιβλιοθήκη

Λακέρεια

Πολιτιστικό Κέντρο Αµυγδαλής 
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• Πολιτιστικός Οργανισµός

• Μορφωτικός Σύλλογος

• Μουσικός Σύλλογος – Χορωδία

• Πνευµατικός Σύλλογος

• Λαογραφικό Μουσείο (Ποταµιά)

• Αγροτουριστικός Συνεταιρισµός Γυναικών «Το 

Χειροποίητο» (Γερακάρι)

• Εκθετήριο Ιστορικών ευρηµάτων και λαϊκής τέχνης 

(Έλαφος)

• Πολιτιστικό Κέντρο Αµυγδαλής 

• Πολιτιστικό Κέντρο Καστρίου 

• Κέντρο Ψυχαγωγίας  

• Σύλλογος Γυναικών ∆ήµητρας 

Μελιβοία

• Σύλλογος Γυναικών Μελιβοίας

• Πήλινο χωριό στον Κίσσαβο

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Αγιάς 2012-2014 / Ενότητα 1



Πολιτισµός - Φορείς , Μνηµεία, Υποδοµές και ∆ράσεις

Βυζαντινές θέσεις στον Κίσσαβο

Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισµός & Αθλητισµός στο ∆ήµο Αγιάς

• Οµόλιο, ασκηταριό Αγίας Παρασκευής (Ευρυµενές)
• θ. Αµπελική του Στοµίου (Ευρυµενές)
• Στόµιο, µονή Αγίου ∆ηµητρίου (Ευρυµενές)
• Στόµιο, ναός Αγίων Αποστόλων (Ευρυµενές)
• Στόµιο, ναός Παναγίας (Ευρυµενές)
• Στόµιο, βυζαντινός πύργος (Ευρυµενές)
• Καρύτσα, Ναός Προδρόµου (Ευρυµενές)
• Καρύτσα, Ναός Παναγίας 
• Καρύτσα, βυζαντινός ναός στη θ. Μιτσιβιό 

• θ. Ντίνος, βυζαντινό κτίσµα (Μελιβοία)
• Οστροβός, Ν. Αγίας Παρασκευής (Μελιβοία)
• Παλιουριά, βυζαντινός ναός στο κτήµα Γουργιώτη (Μελιβοία)
• Παλιουριά, συγκρότηµα ληνών στην ιδιοκτησία Γ. Πλάδα 
• Κούτζιµπος, θ. Βίγλα, βυζαντινή οχύρωση (Μελιβοία) 
• Κούτζιµπος, θ. ∆ερµατάς, βυζαντινή µονή 
• Κούτζιµπος, Κόκκινη Εκκλησιά 
• Κούτζιµπος, βυζαντινό κτίσµα στη θ. Σαίτες
• Κούτζιµπος, Παναγία ή Σκάλα Παναγιά 
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• Καρύτσα, βυζαντινός ναός στη θ. Μιτσιβιό 
• Καρύτσα, βυζαντινό κτίσµα στη θ. Πηγάδι 
• Καρύτσα, βυζαντινό κτίσµα 
• Καρύτσα, βυζαντινό κτίσµα 
• Κόκκινο Νερό, γέφυρα (Ευρυµενές)
• Κόκκινο Νερό, κάστρο 
• Κόκκινο Νερό, τρίκογχος ναός 
• Κόκκινο Νερό, βυζαντινή µονή στην ιδιοκτησία Βόγια- Χύτα 
• Κόκκινο Νερό, βυζαντινή µονή στην ιδιοκτησία Τσιοφλίκη 
• Κόκκινο Νερό, βυζαντινή Μονή στον αγρό Θ. Ευσταθίου 
• Κόκκινο Νερό, βυζαντινή µονή στον αγρό Γ. Πλατσά
• Κόκκινο Νερό, βυζαντινός ναός στην ιδιοκτησία πατρός Γ. Τσανάκα 
• Παλιοχώρι 
• Κουτσουπιά, θ. ∆ένδρος (Μελιβοία)
• Κουτσουπιά, ιδιοκτησία Πινίκη 
• Μονόπετρα, βυζαντινή µονή 1 (Μελιβοία)
• Μονόπετρα, βυζαντινή µονή 2 

• Κούτζιµπος, Παναγία ή Σκάλα Παναγιά 
• Κούτζιµπος, Παλιοθεολόγος 
• Κούτζιµπος, βυζαντινό κτίσµα στη θ. Παλιοπήγαδα 
• Κούτζιµπος, θ. Ανάληψη 
• Άλλη Χώρα, θ. Τσαιράκι (Μελιβοία)
• Μελιβοία, ανατολική συνοικία 
• Σωτηρίτσα, Ν. Σωτήρα (Μελιβοία)
• Βελίκα, µονή Θεολόγου (Μελιβοία)
• Βελίκα, Ν. Παναγίας (Μελιβοία)
• Βελίκα, Παλιοκκλήσι 
• Μονή Παντελεήµονα Αγιάς 
• Αγιά 
• Μεγαλόβρυσο, µονή Παναγίας (Αγιά)
• Βαθύρεµα (Αγιά)

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Αγιάς 2012-2014 / Ενότητα 1



Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισµός & Αθλητισµός στο ∆ήµο Αγιάς

• Ασκηταριά Αγίων Αναργύρων 
• Σκήτη, θ. Παλιοµέτοχο 
• Σκήτη, θ. Κάστρο 
• Ποταµιά, θ. Άγιος Αθανάσιος 
• Ποταµιά 
• Ποταµιά 
• Αετόλοφος, Παναγία 
• Ανάβρα 
• Καστρί 1 

Πολιτισµός - Φορείς , Μνηµεία, Υποδοµές και ∆ράσεις

Βυζαντινές θέσεις στο Μαυροβούνι
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• Καστρί 1 
• Καστρί, Κάστρο 
• Αµυγδαλή, Παναγία 
• Καλαµάκι, θ. Γκούβα ή Κατή το Μνήµα 
• Έλαφος, Παναγία Καµπάνα

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Αγιάς 2012-2014 / Ενότητα 1



Πολιτισµός - Φορείς , Μνηµεία, Υποδοµές και ∆ράσεις

Αγιά: Πολλά θρησκευτικά µνηµεία λόγω του ότι κατά τον 11ο αιώνα αποτελούσε τόπο έντονης θρησκευτικής ζωής, ερείπια
βυζαντινού φρουρίου, πηγές υδροδότησης της Αγιάς «Μάνα Νερού» (1,5 χλµ. Χωµατόδροµος ή 500µ. µονοπάτι για επίσκεψη), Μονή
Αγίων Αναργύρων: ξυλόστεγη Βασιλική µε σπαράγµατα τοιχογραφιών του 17ου αιώνα. Υπήρχε από το 1588 και ανακαινίστηκε τον
17ο αιώνα. Βρίσκεται σε τοποθεσία µε πλατάνια, ΒΑ της Αγιάς βρίσκεται η µονή των Εσοδιών της Θεοτόκου που είναι σταυροειδής
ναός, τετρακιόνιος µε τρεις τρούλους. Ακόµα, υπάρχει ένας τριώροφος πύργος και τις όχθες του ποταµού Άµυρου ενώνουν τρία
λιθόκτιστα γεφύρια.

Μελιβοία: Μοναστήρι Ιωάννη Θεολόγου µε θέα στο Αιγαίο, «θέατρο της θάλασσας» (χώρος διασκέδασης, συναυλιών και άθλησης),
κάστρο Βελίκας, εκκλησίες, µοναστήρια.

Ευρυµενές: Βυζαντινά µνηµεία, πέτρινο γεφύρι του Οµολίου που γεφύρωνε τον Πηνειό µε 13 τόξα σε µήκος 200µ. και

Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισµός & Αθλητισµός στο ∆ήµο Αγιάς

Ευρυµενές: Βυζαντινά µνηµεία, πέτρινο γεφύρι του Οµολίου που γεφύρωνε τον Πηνειό µε 13 τόξα σε µήκος 200µ. και
αναστηλώθηκε το 1730, παραδοσιακά σπίτια, λουλουδιασµένες αυλές, στενά πλακόστρωτα δροµάκια, τεράστιος πλάτανος στο
κέντρο του χωριού Καρίτσα, πρωτοβυζαντινό γεφύρι (1719), υπολείµµατα µεσαιωνικού κάστρου, ερείπια βυζαντινού ναού του 12ου
αιώνα µ.Χ., το µοναστήρι της Παναγίας του Οικονοµίου (µονή Αγίου ∆ηµητρίου) που αποτελούσε καταφύγιο κατά την περίοδο της
Τουρκοκρατίας, η αρχαία πόλη του Οµολίου, το παλιόκαστρο Καρίτσας, το γεφύρι της Παπαρίζαινας για πέρασµα των ρευµάτων από
τον Κίσσαβο, η πηγή της ∆άφνης στις όχθες του Πηνειού µε πλούσιο φυσικό περιβάλλον, η Αγία Παρασκευή, η Αγία Τριάδα που είναι
χώρος αναψυχής και παρατηρητήριο θέας, ο Προφήτης Ηλίας για θαυµασµό του άγριου φυσικού περιβάλλοντος (Κίσσαβος) και το
Λαογραφικό Εκθετήριο.

Λακέρεια: Βυζαντινό κάστρο, αρχαίο λατοµείο µαρµάρου, λιθόκτιστο µονοπάτι µε εκκλησίες, εκκλησιαστικό µουσείο, µοναστήρια,
πέτρινες βρύσες, παλιές εκκλησίες
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Πολιτισµός - Φορείς , Μνηµεία, Υποδοµές και ∆ράσεις

Αγιά
• Γιορτή Μήλου η οποία διοργανώνεται από το 1966 στις αρχές του Σεπτέµβρη µε διάρκεια 7 µέρες. Περιλαµβάνει θρησκευτικές

τελετές, µουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, παρουσίαση του βασικού προϊόντος, του µήλου.
• Γιορτή Κερασιού, η οποία διοργανώνεται στο Μεταξοχώρι εδώ και 23 περίπου χρόνια. Οι εκδηλώσεις πραγµατοποιούνται στα µέσα

Ιουνίου. Λαµβάνει χώρα στο πολιτιστικό κέντρο και περιλαµβάνει θεατρικές παραστάσεις και συναυλίες λαϊκής µουσικής.
• Γιορτή Μηλίτη/Μήλου, η οποία διεξάγεται στο Νερόµυλο κάθε Αύγουστο. Προσφέρονται όλα τα παράγωγα του µήλου µε

πολιτιστικές εκδηλώσεις ενώ στο πολιτιστικό κέντρο υπάρχει πλούσια λαογραφική συλλογή και καλλιτεχνικές δηµιουργίες ντόπιων
δηµιουργών.

• Τον Σεπτέµβριο διεξάγεται το πανηγύρι του Αγίου Αντωνίου, µε εµποροπανήγυρη, πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές
εκδηλώσεις.

• Αποκριάτικες εκδηλώσεις. Την Καθαρά ∆ευτέρα στα χωριά Ανάβρα και Ποταµιά υπάρχει ορχήστρα και προσφέρονται

Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισµός & Αθλητισµός στο ∆ήµο Αγιάς

• Αποκριάτικες εκδηλώσεις. Την Καθαρά ∆ευτέρα στα χωριά Ανάβρα και Ποταµιά υπάρχει ορχήστρα και προσφέρονται
σαρακοστιανά, πίτες, λαγάνες, κρασί.

Μελιβοία
• Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως οι γυναίκες µαζεύονται σε ταβέρνα και γλεντούν µέχρι το πρωί.
• Γιορτή Μανιταριού.
• Αποκριάτικες εκδηλώσεις κατά τις οποίες οµάδες καρναβαλιστών επισκέπτονται τα σπίτια των αρραβωνιασµένων και τους κερνάνε

χαλβά. Οι γυναίκες καίνε τον καρνάβαλο στην πλατεία του Αγιόκαµπου και µοιράζουν στους επισκέπτες τοπικά εδέσµατα µε κρασί
και τσίπουρο. Την Καθαρά ∆ευτέρα προσφέρουν στους επισκέπτες και στους διερχόµενους οδηγούς λαγάνες, φασολάδα, κρασί και
σαρακοστιανά εδέσµατα.

• Παγκόσµιο Θεσσαλικό Αντάµωµα.
• Φιλοκτήτεια µουσικές, θεατρικές εκδηλώσεις, προβολές ταινιών κ.α.
• Κάθε Σεπτέµβριο διεξάγεται το Αγιώτικο Πανηγύρι
• Κάθε Μάιο διοργανώνεται η γιορτή του µονατηριού του Ιωάννου Θεολόγου στη Βελίκα
• Κάθε Απρίλιο γίνεται το πανηγύρι του Αγίου Θωµά.
• Των Ταξιαρχών στις 6-8 Σεπτεµβρίου, στον Αγιόκαµπο, γίνεται τριήµερο πανηγύρι µε εδέσµατα, µουσική και παραδοσιακούς

χορούς.
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Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισµός & Αθλητισµός στο ∆ήµο Αγιάς

Πολιτισµός - Φορείς , Μνηµεία, Υποδοµές και ∆ράσεις

Ευρυµενές
• Εκδηλώσεις στη µνήµη του Μαρίνου Αντύπα-ηγέτη της σοσιαλιστικής ιδέας που δολοφονήθηκε το 1907 στη διάρκεια του αγώνα

για απαλλοτρίωση των τσιφλικιών στη Θεσσαλία (µνηµείο στο Οµόλιο).
• Γιορτή Θάλασσας (23-25 Ιουλίου) κατά την οποία πραγµατοποιούνται αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις µε παραδοσιακούς

χορούς και ψήσιµο σαρδέλας σε υπαίθριες ψησταριές.
• Γιορτή Καλαµποκιού (3ο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου), στην οποία διοργανώνεται η συγκοµιδή καλαµποκιού και ακτινίδιου.

Συµµετέχουν επισκέπτες από όλη την Ελλάδα, υπάρχουν χορευτικές εκδηλώσεις, θεατρικές και µουσικές παραστάσεις, όλοι
απολαµβάνουν δωρεάν καλαµπόκι και την παραδοσιακή µποµπότα από καλαµποκάλευρο.

• Γιορτή Κάστανου (3η εβδοµάδα του Οκτώβρη): Ξεκίνησε πριν 13 χρόνια από γυναίκες. Περιλαµβάνει µουσικοχορευτικές
εκδηλώσεις, εκθέσεις παραδοσιακών καλλιεργητικών εργαλείων, οι επισκέπτες µπορούν να γευτούν ψητά και βραστά κάστανα,
διανέµονται αναµνηστικά πήλινα µε χούνες κάστανων.

45

διανέµονται αναµνηστικά πήλινα µε χούνες κάστανων.
• Φεστιβάλ Πολιτισµού – Τουρισµού – Αθλητισµού
Λακέρεια
• Πασχαλόγιορτα: ∆ιοργανώνεται τη 2η ηµέρα του Πάσχα, όπου τραγουδούν και χορεύουν όλοι οι κάτοικοι του χωριού

Κουκουράβα.
• Γιορτή Αλώνια: στο χωριό Ανατολή συγκεντρώνονται και αναπαριστούν τις διαδικασίες του θερισµού.
• Πανηγύρι Ιεράς Μονής Προδρόµου: Πραγµατοποιείται στην Αµυγδαλή. Την παραµονή διανέµεται φαγητό και ανήµερα οι γυναίκες

του Πολιτιστικού Συλλόγου προσφέρουν παραδοσιακό φαγητό από ρεβίθια και ρύζι στους επισκέπτες.
• 2 Μαΐου πανηγύρι στη ∆ήµητρα προς τιµήν του Αγίου Αθανασίου
• 15 Αυγούστου διοργανώνεται πανηγύρι στην Ανατολή τη γιορτή της Παναγίας.
• 29 Αυγούστου γίνονται πανηγύρια στα χωριά Αµυγδαλή και Ανατολή προς τιµήν του Ιωάννη του Προδρόµου.
• 26 Οκτωβρίου την ηµέρα του Αγίου ∆ηµητρίου γίνονται πανηγύρια στα χωριά Καστρί και Μαρµαρίνη.
• Κάθε καλοκαίρι στη Λακέρεια διοργανώνεται ένα πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων, µε θεατρικές παραστάσεις, µουσικές βραδιές.
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Αθλητισµός - Υποδοµές και δράσεις

Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισµός & Αθλητισµός στο ∆ήµο Αγιάς

Αθλητικοί χώροι

Αγιά

• 6 γήπεδα ποδοσφαίρου

• 1 γήπεδο µπάσκετ (Μεταξοχώρι)

• 1 χώρος γενικής άθλησης (Μεταξοχώρι)

• 1 Κλειστό γυµναστήριο (Αγιά)

• 1 Χώρος άθλησης µη εξειδικευµένος (Μεταξοχώρι)

• Γυµναστικός Σύλλογος Ερµής

Αθλητικές Εκδηλώσεις

Αγιά

• Τουρνουά βόλεϊ και ποδοσφαίρου

Μελιβοία

• Πανελλήνιος µαραθώνιος κολυµβητικός αγώνας.

• Ιστιοπλοΐα ανοιχτής θάλασσας: πρακτική εκπαίδευση µε

σεµινάρια και τµήµα αγωνιστικής ιστιοπλοΐας, από τον

Αίολο-Φιλοκτήτη.

46

• Γυµναστικός Σύλλογος Ερµής

Μελιβοία

• 5 γήπεδα µπάσκετ (Σωτηρίτσα, Μελιβοία, Σκήτη), 

• 4 γήπεδα ποδοσφαίρου (Μελιβοία, Σκήτη, Σκλήθρο) 

• 2 γήπεδα τένις (Σωτηρίτσα). 

Ευρυµενές

• 3 γήπεδα ποδοσφαίρου (Οµολίου, Στοµίου, 

Παλαιόπυργου)

Λακέρεια

• 4 γήπεδα ποδοσφαίρου

• 1 Αθλητικός όµιλος «χείµαρρος Μαρµαρίνης»

• 2 Αθλητικές ενώσεις 

Αίολο-Φιλοκτήτη.

• Τουρνουά ποδοσφαίρου 5x5.

• Beach χάντµπολ.

• Beach βόλεϊ.

• Beach soccer.

Ευρυµενές

• Τουρνουά ποδοσφαίρου

Λακέρεια

• Ποδηλατικός µαραθώνιος Κισσάβου
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Εθελοντισµός

Αγιά

• Καθαρισµός της παραλίας στο ∆ήµο Αγιάς από µαθητές δηµοτικού (Μάιος 2011), 

• εθελοντισµός σε δασοπυρόσβεση, 

• καθαρισµός σε κλασσικά και βυζαντινά µνηµεία, 

• καθαρισµός περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλους, 

• δενδροφύτευση.

Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισµός & Αθλητισµός στο ∆ήµο Αγιάς

Μελιβοία

• Καθαρισµός παραλιών (Μάιος 2010),

• εθελοντική οµάδα διάσωσης στη θάλασσα και κάθε είδους βοήθεια 

εντός και εκτός συνόρων, 

• εθελοντικός πυροσβεστικός σταθµός (από το 2008), 

• εθελοντική αιµοδοσία.
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Ευρυµενές

•Εθελοντικός καθαρισµός παραλίας, 

•εθελοντική αιµοδοσία.

Λακέρεια

•Εθελοντική εργασία για την προστασία

του περιβάλλοντος, 

•συντήρηση κοινόχρηστων χώρων, 

•δενδροφύτευση.
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Συλλογικοί Φορείς

Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισµός & Αθλητισµός στο ∆ήµο Αγιάς

Α/Α
∆ΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΦΟΡΕΑΣ

1 ΑΓΙΑ Αγροτικός Συνεταιρισµός Μεταξοχωρίου
2 ΑΓΙΑ Γ.Α.Κ. -Τοπικό Αρχείο Αγιάς
3 ΑΓΙΑ Γυµναστικός Σύλλογος Ερµής
4 ΑΓΙΑ Εµπορικός Σύλλογος Αγιάς
5 ΑΓΙΑ Επαγγελµατική Ένωση ∆. Αγιάς
6 ΑΓΙΑ Ι. Μ. ∆ηµητριάδος ∆ιαχειριστική Επιτροπή Ι.Ν. ΑΓ. Συµεών

7 ΑΓΙΑ
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κισσάβου-
Μαυροβουνίου

8 ΑΓΙΑ Κέντρο Υγείας Αγιάς
9 ΑΓΙΑ Μορφωτικός Σύλλογος Αγιωτών Μιλτιάδης ∆άλλας
10 ΑΓΙΑ Πνευµατικό Κέντρο Αγ. Αντωνίων Αγιάς
11 ΑΓΙΑ Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Μεγαλόβρυσου

Α/
Α

∆ΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΦΟΡΕΑΣ

29 ΛΑΚΕΡΕΙΑ Αθλητική Ένωση Καστρίου

30 ΛΑΚΕΡΕΙΑ Αθλητικός Όµιλος ∆όξα Αµυγδαλής

31 ΛΑΚΕΡΕΙΑ Αθλητικός Όµιλος Χείµαρρος Μαρµαρίνης

32 ΛΑΚΕΡΕΙΑ Οικισµός Άνω Ανυγδαλής (Κουκουράβα)

33 ΛΑΚΕΡΕΙΑ Πολιτιστικός Σύλλογος Ανατολιτών ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ

34 ΛΑΚΕΡΕΙΑ Σύλλογος Γυναικών Μαρµαρίνης

35 ΛΑΚΕΡΕΙΑ Σύλλογος Σαρακατσαναίων Επαρχίας Αγιάς

36 ΛΑΡΙΣΑ Γεωπονικός Σύλλογος Ν. Λάρισας

37 ΛΑΡΙΣΑ ΓΕΩΤΕΕ
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12 ΑΓΙΑ Πολιτιστικός Σύλλογος Νεροµύλων
13 ΑΓΙΑ Σύλλογος Αιµοδοτών Εθελοντών Επαρχίας Αγιάς

14 ΑΓΙΑ
Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων 1ου ∆ηµοτικού Σχολίου 
Αγιάς

15 ΑΓΙΑ Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων Γυµνασίου Αγιάς
16 ΑΓΙΑ Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων Λυκείου Αγιάς
17 ΑΓΙΑ Σύλλογος Γυναικών Αγιάς
18 ΑΓΙΑ Σύλλογος Γυναικών Ποταµιάς
19 ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ Αγροτικός Συνεταιρισµός Καρίτσας
20 ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ Αγροτικός Συνεταιρισµός Οµολίου
21 ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ Αγροτικός Συνεταιρισµός Παλαιόπυργου
22 ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ Αθλητικός Όµιλος  "ΗΡΑΚΛΗΣ" Οµολίου
23 ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ Θεσσαλοί Πολίτες του Κόσµου
24 ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ Μορφωτικός & Πολιτιστικός Σύλλογος Παλαιόπυργου
25 ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ Οικισµός Αλεξανδρινής

26 ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ
Σύλλογος Γονέων Και Κηδεµόνων Νηπιαγωγείου και 
∆ηµοτικού Σχολίου Στοµίου

27 ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ Τοπικό Συµβούλιο Νέων ∆. Ευρυµενών
28 ΛΑΚΕΡΕΙΑ Αγροτικός Συνεταιρισµός ∆ήµητρας

37 ΛΑΡΙΣΑ ΓΕΩΤΕΕ

38 ΛΑΡΙΣΑ Επιµελητήριο Λάρισας

39 ΛΑΡΙΣΑ Περιφερειακή Οµοσπονδία ΑµεΑ Θεσσαλίας

40 ΛΑΡΙΣΑ Σωµατείο Περιφερειακών Ταξί Ν. Λάρισας "Άγιος Χριστόφορος"

41 ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΕ Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος Περιφ Τµ. Κ. & ∆. Θεσσαλίας

42 ΜΕΛΙΒΟΙΑ Εκπολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Κουτσουπιάς

43 ΜΕΛΙΒΟΙΑ Εξωραϊστικός Σύλλογος Παλιουριάς

44 ΜΕΛΙΒΟΙΑ
Ν.Ι.Λ.Ο. Ναυτικός Ιστιοπλοϊκός Λαρισαϊκός Όµιλος "Αίολος 
Φιλοκτήτης"

45 ΜΕΛΙΒΟΙΑ Πολιτιστικός Σύλλογος Σκλήθρου

46 ΜΕΛΙΒΟΙΑ Σύλλογος Γονέων Και Κηδεµόνων Σωτηρίτσας

47 ΜΕΛΙΒΟΙΑ Σύλλογος Επαγγελµατιών Αγιοκάµπου

48 ΜΕΛΙΒΟΙΑ Σύλλογος Επαγγελµατιών Βελίκας - Σωτηρίτσας

49
ΜΕΛΙΒΟΙΑ

Κοκκινο Νερό 
Σύλλογος Επαγγελµατιών Κ. Νερού– Κουτσουπιάς - Παλιουριάς
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Τοπική Οικονοµία και Απασχόληση στο ∆ήµο Αγιάς

Επισκόπηση

Το µεγαλύτερο ποσοστό του εργατικού δυναµικού της περιοχής απασχολείται στον πρωτογενή τοµέα παραγωγής (γεωργία -

κτηνοτροφία) και κυρίως µε την παραγωγή µήλων, αχλαδιών και κερασιών, τα οποία καταλαµβάνουν τις πρώτες θέσεις στο εµπόριο.

Η παραγωγή µήλων της Αγιάς αποτελεί το 20% της παραγωγής µήλων της Ελλάδας.

Η παράγωγη κάστανου στην περιοχή της Μελιβοίας ανέρχεται στους 1.200 τόνους περίπου µε αυξητικές τάσεις, αποτέλεσµα

ανανέωσης των καστανεώνων που πραγµατοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια. Περίπου 9.200 στρέµµατα καστανεώνων και

καστανοδασών υπάρχουν στην περιοχή µε τα κασταναριά ή οπωρώνες να κυριαρχούν. Οι κάτοικοι στη Λακέρεια και στις Ευρυµενές
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καστανοδασών υπάρχουν στην περιοχή µε τα κασταναριά ή οπωρώνες να κυριαρχούν. Οι κάτοικοι στη Λακέρεια και στις Ευρυµενές

ασχολούνται κυρίως µε τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Εποµένως, η γεωργία διαδραµατίζει τον σηµαντικότερο ρόλο στην

οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής.

Η µεταποιητική δραστηριότητα αγροτικών προϊόντων δεν είναι αρκετά ανεπτυγµένη στο ∆ήµο Αγιάς. Οι µεταποιητικές και µη

µονάδες που βρίσκονται στην περιοχή έχουν περισσότερο βιοτεχνικό χαρακτήρα.

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Αγιάς 2012-2014 / Ενότητα 1



Τοπική Οικονοµία και Απασχόληση στο ∆ήµο Αγιάς

Συγκεκριµένα:

• Εργαστήρια Επεξεργασίας Ξηρών Καρπών (7 σε αριθµό)

• Εργαστήρια Παραγωγής και Επεξεργασίας Γαλακτοκοµικών Προϊόντων (3 σε αριθµό)

• Εργαστήρια Ξύλινων Κατασκευών (16 σε αριθµό)

• Υφαντουργεία (3 σε αριθµό)

• Εργαστήρια Επεξεργασίας ∆ερµάτων (2 σε αριθµό)

• Εργαστήριο Επεξεργασίας Κερήθρων (1 σε αριθµό)

• Εργαστήριο Ψηφιδωτού (1 σε αριθµό)

• Ελαιοτριβείο (1 σε αριθµό)
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• Ελαιοτριβείο (1 σε αριθµό)

Σε αντίθεση µε το δευτερογενή τοµέα παραγωγής, ο τριτογενής τοµέας στο ∆ήµο Αγιάς είναι ιδιαίτερα ανεπτυγµένος. Ένα µεγάλο

ποσοστό απασχολείται στον τριτογενή τοµέα παραγωγής (ιδιωτικοί-δηµόσιοι υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελµατίες) και συγκεκριµένα

σε διοικητικές υπηρεσίες και σε υπηρεσίες δηµόσιας τάξης, δικαιοσύνης, υγείας και πρόνοιας, στο εµπόριο µικρό ποσοστό

γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων διακινείται από την ένωση γεωργικών συνεταιρισµών ενώ το µεγαλύτερο ποσοστό µέσω λαϊκών

αγορών στα αστικά κέντρα Λάρισας, Αλµυρού και Αθήνας. Σηµαντική οικονοµική δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια αποτελεί και ο

τουρισµός. Πιο συγκεκριµένα πρόκειται για καταλύµατα, παντοπωλεία και ταβέρνες.
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Αγροτική Οικονοµία – Προϊόντα

Αγιά: µήλα, αχλάδια, κεράσια, σιτηρά και πατάτες.

Μελιβοία: κρασί, κεράσια, κάστανα, µήλα, αχλάδια και ελιές. Υπάρχουν 5 ελαιοτριβεία νέας τεχνολογίας που δουλεύουν από την

αρχή Νοεµβρίου έως µέσα Φεβρουαρίου. Η περιοχή προµηθεύεται κυρίως σιτηρά και χειµερινά λαχανικά. Ενώ σε αντίθεση

προµηθεύει άλλες περιοχές µε µεγάλες ποσότητες ελαιόλαδο, ελιές, οπωρικά και κάστανα. Ορισµένοι κάτοικοι του χωριού παράγουν

σε ιδιωτικά αποστακτήρια τσίπουρο φτιαγµένο από σύκα. Ονοµαστό ήταν παλαιότερα το τσίπουρο από κούµαρο που παρήγαγαν

ορισµένοι κάτοικοι αλλά αυτό επειδή είναι δύσκολο στην συγκοµιδή να µαζεύουν κούµαρα από κουµαριές πλέον δεν γίνεται.

Τοπική Οικονοµία και Απασχόληση στο ∆ήµο Αγιάς

ορισµένοι κάτοικοι αλλά αυτό επειδή είναι δύσκολο στην συγκοµιδή να µαζεύουν κούµαρα από κουµαριές πλέον δεν γίνεται.

Ευρυµενές: κάστανα, ελιές, ακτινίδια, γαλακτοκοµικά προϊόντα.

Λακέρεια: σιτηρά, βαµβάκι, µηλιές, αµυγδαλιές, κερασιές, βερικοκιές, καστανιές, καρυδιές, κηπευτικά, πατάτες, µπάτζιο (είδος

τυριού).
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Γεωργία – Κτηνοτροφία

Τοπική Οικονοµία και Απασχόληση στο ∆ήµο Αγιάς

ΑΓΙΑ

ΈΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ∆ΕΝ∆ΡΩΝΕΣ
ΣΕ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ 
ΗΛΙΚΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΜΠΕΛΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ 
ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ ΠΡΟΣ 
ΓΛΕΥΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΖΩΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΣΦΑΓΕΝΤΑ 
ΜΕΣΑ ΣΤΟ 

∆ΗΜ. 
∆ΙΑΜΕΡ.

ΒΑΡΟΣ 
ΣΦΑΓΕΝΤΩΝ 
ΜΕΣΑ ΣΤΟ 
∆ΙΑΜΕΡ.

2005 44.207.920 1.162.805 1.068.332 149 4.000 33.500 33.257 1.705.000 41.163 343.000
2006 66.002.954 1.132.805 1.068.332 149 4.000 33.500 33.179 1.534.100 37.130 370.070
2007 63.801.772 1.140.665 1.045.372 128 5.000 29.500 35.217 1.849.890 36.186 230.200

Απογραφή µεγεθών Γεωργίας και Κτηνοτροφίας για τα έτη 
2005-2007 ανά περιοχή
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ΜΕΛΙΒΟΙΑ

ΈΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΣΕ 

∆ΕΝ∆ΡΩΝΕΣ

ΣΕ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ 

ΗΛΙΚΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΜΠΕΛΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ 
ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ ΠΡΟΣ 
ΓΛΕΥΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΖΩΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΣΦΑΓΕΝΤΑ 
ΜΕΣΑ ΣΤΟ 

∆ΗΜ. 
∆ΙΑΜΕΡ.

ΒΑΡΟΣ 
ΣΦΑΓΕΝΤΩΝ 
ΜΕΣΑ ΣΤΟ 
∆ΙΑΜΕΡ.

ΣΦΑΓΕΝΤΑ 
ΕΞΩ ΑΠΟ 
ΤΟ  ∆ΗΜ. 
∆ΙΑΜΕΡ.

ΒΑΡΟΣ 
ΣΦΑΓΕΝΤΩΝ 
ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ 

∆ΙΑΜΕΡ.

2005 25.001.064 342.687 386.290 168 6.000 60.800 9.960 574.700 9.591 70.517 1.050 9.450
2006 17.317.058 342.687 387.590 168 6.000 60.800 9.960 562.700 8.115 59.290 1.050 9.450
2007 16.690.118 362.050 385.190 168 6.000 60.800 9.960 562.700 8.115 58.990 1.050 9.450

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (στοιχεία 2005-2007)

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Αγιάς 2012-2014 / Ενότητα 1



Γεωργία – Κτηνοτροφία

Τοπική Οικονοµία και Απασχόληση στο ∆ήµο Αγιάς

ΕΥΡΥΜΕΝΕΣ

ΈΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΣΕ 

∆ΕΝ∆ΡΩΝΕΣ

ΣΕ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ 

ΗΛΙΚΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΜΠΕΛΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ ΠΡΟΣ 
ΓΛΕΥΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΣΦΑΓΕΝΤΑ 
ΜΕΣΑ ΣΤΟ 

∆ΗΜ. 
∆ΙΑΜΕΡ.

ΒΑΡΟΣ 
ΣΦΑΓΕΝΤΩΝ 
ΜΕΣΑ ΣΤΟ 
∆ΙΑΜΕΡ.

ΣΦΑΓΕΝΤΑ 
ΕΞΩ ΑΠΟ 
ΤΟ  ∆ΗΜ. 
∆ΙΑΜΕΡ.

ΒΑΡΟΣ 
ΣΦΑΓΕΝΤΩΝ 
ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ 

∆ΙΑΜΕΡ.

2005 21.030.889 75.425 79.634 34 21.000 7.614 1.524.200 971 4.077 8.110 165.654
2006 21.045.949 75.425 79.634 34 21.000 8.357 1.460.700 1.086 5.577 7.693 115.370
2007 17.798.422 77.767 79.634 34 18.300 8.617 1.561.700 436 1.006 8.664 127.030

Απογραφή µεγεθών Γεωργίας και Κτηνοτροφίας για τα έτη 
2005-2007 ανά περιοχή
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ΛΑΚΕΡΕΙΑ

ΈΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΣΕ 

∆ΕΝ∆ΡΩΝΕΣ

ΣΕ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ 

ΗΛΙΚΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΜΠΕΛΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ ΠΡΟΣ 
ΓΛΕΥΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΖΩΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΣΦΑΓΕΝΤΑ ΜΕΣΑ 
ΣΤΟ ∆ΗΜ. 
∆ΙΑΜΕΡ.

ΒΑΡΟΣ 
ΣΦΑΓΕΝΤΩ
Ν ΜΕΣΑ 
ΣΤΟ 

∆ΙΑΜΕΡ.

ΣΦΑΓΕΝΤΑ 
ΕΞΩ ΑΠΟ 
ΤΟ  ∆ΗΜ. 
∆ΙΑΜΕΡ.

ΒΑΡΟΣ 
ΣΦΑΓΕΝΤΩΝ 
ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ 

∆ΙΑΜΕΡ.

2005 52.046.076 189.637 164.478 96 49.500 37.701 2.537.950 5.375 10.605 25.924 633.796
2006 47.009.360 189.931 160.472 96 72.000 37.675 2.682.100 3.444 12.543 33.479 444.107
2007 23.682.183 182.971 171.472 96 64.000 37.540 2.720.760 3.766 11.920 34.432 459.948

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Αγιάς 2012-2014 / Ενότητα 1



Τουρισµός – Καταλύµατα

Τοπική Οικονοµία και Απασχόληση στο ∆ήµο Αγιάς

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟΥ 
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΚΑΜΠΙΝΓΚ 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΙ 

ΞΕΝΩΝΕΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ∆ΩΜΑΤΙΑ

3*** 2** 1*
Γ' 

TAΞHΣ
4 

ΚΛΕΙ∆ΙΑ
2 

ΚΛΕΙ∆ΙΑ
2 

ΚΛΕΙ∆ΙΑ
Α' 

TAΞHΣ
Β' 

TAΞHΣ
Γ' 

TAΞHΣ

ΚΑΡΙΤΣΑ 1 1 1
ΣΤΟΜΙΟ 1 3 1 1 8 2 3

ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ 1 1 3 17 11 2
ΑΝΩ ΣΩΤΗΡΙΤΣΑ 1
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ΑΝΩ ΣΩΤΗΡΙΤΣΑ 1

ΣΩΤΗΡΙΤΣΑ 11 3 1
ΒΕΛΙΚΑ 1 1 26 29 15

ΚΟΚΚΙΝΟ ΝΕΡΟ 3 16 15 13
ΜΕΛΙΒΟΙΑ 1 1 1

ΑΓΙΑ 1 1 1 1

Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Αγιάς 2012-2014 / Ενότητα 1



Τουρισµός – Έρευνα για τα παράλια του Ν. Λάρισας

Τοπική Οικονοµία και Απασχόληση στο ∆ήµο Αγιάς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

31%
10%

15%
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Πηγή: ΤΕΔΚ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ (TOYΡΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 2009)

39%

5%

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ∆ΩΜ./ ∆ΙΑΜ.

ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ

ΑΛΛΟ 

Η&Τ

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Αγιάς 2012-2014 / Ενότητα 1



Τοπική Οικονοµία και Απασχόληση στο ∆ήµο Αγιάς

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ

15%

Τουρισµός – Έρευνα για τα παράλια του Ν. Λάρισας

56
Πηγή: ΤΕΔΚ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ (TOYΡΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 2009)

22%

63%

ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ ΝΟΜΟΣ

Η&Τ

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Αγιάς 2012-2014 / Ενότητα 1



Τοπική Οικονοµία και Απασχόληση στο ∆ήµο Αγιάς

5%

5%
∆Γ/ ∆Α

 ΕΠΙΠΕ∆Ο ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Τουρισµός – Έρευνα για τα παράλια του Ν. Λάρισας
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Πηγή: ΤΕΔΚ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ (TOYΡΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 2009)

44%

46%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

ΧΑΜΗΛΟ

ΜΕΤΡΙΟ

ΥΨΗΛΟ

Η&Τ

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Αγιάς 2012-2014 / Ενότητα 1



Τοπική Οικονοµία και Απασχόληση στο ∆ήµο Αγιάς

5%
∆Γ/∆Α

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ

 ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τουρισµός – Έρευνα για τα παράλια του Ν. Λάρισας
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Πηγή: ΤΕΔΚ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ (TOYΡΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 2009)

73%

22%

0%

0% 20% 40% 60% 80%

ΟΧΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

ΠΟΛΥ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

Η&Τ

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Αγιάς 2012-2014 / Ενότητα 1



Τοπική Οικονοµία και Απασχόληση στο ∆ήµο Αγιάς

ΥΠΑΡΞΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Τουρισµός – Έρευνα για τα παράλια του Ν. Λάρισας
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Πηγή: ΤΕΔΚ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ (TOYΡΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 2009)

98%

2%

Η&Τ

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Αγιάς 2012-2014 / Ενότητα 1



Τοπική Οικονοµία και Απασχόληση στο ∆ήµο Αγιάς

 ΥΠΑΡΞΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

10%

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Τουρισµός – Έρευνα για τα παράλια του Ν. Λάρισας
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Πηγή: ΤΕΔΚ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ (TOYΡΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 2009)

10%

90%

Η&Τ

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Αγιάς 2012-2014 / Ενότητα 1



Τοπική Οικονοµία και Απασχόληση στο ∆ήµο Αγιάς

Τουρισµός – ∆υνατότητες εναλλακτικού τουρισµού

∆Ε

Αγιάς

∆Ε

Μελιβοίας

∆Ε

Ευρυµενών

∆Ε

Λακέρειας

Οικοτουρισµός Rafting στο Βερνέζι

Canoe kayak

Πεζοπορία

Rafting στην Κοιλάδα  

Περιπατητικός τουρισµός

Ποδηλασία

Κυνηγετικός τουρισµός

Κάµπινγκ

Πεζοπορικές διαδροµές

61

Rafting στην Κοιλάδα  

Τεµπών

Αεροπτερισµός

Θαλάσσιες δραστηριότητες 

Οικοτουρισµός

Κατάβαση φαραγγιών

Ποδήλατο βουνού

Κάµπινγκ

Αναρρίχηση

Ορειβασία

∆ιάσχιση του Πηνειού µε 

canoe kayak

Rafting ως τις εκβολές του 

Πηνειού

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Αγιάς 2012-2014 / Ενότητα 1



Τοπική Οικονοµία και Απασχόληση στο ∆ήµο Αγιάς

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΡ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1 Άγνωστη ∆ραστηριότητα 6

2 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 10

3 ∆ασοκοµία και υλοτοµία 4

4 Βιοµηχανία τροφίµων 23

5 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 3

6 Βιοµηχανία δέρµατος και δερµάτινων ειδών 1

7
Βιοµηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα κατασκευή ειδών 

καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 
8

8 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραµµένων µέσων 1

Επιχειρηµατική ∆ραστηριότητα – Αγιά
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Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (στοιχεία έτους 2006)

8 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραµµένων µέσων 1

9 Παραγωγή χηµικών ουσιών και προϊόντων 1

10 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 1

11 Παραγωγή άλλων µη µεταλλικών ορυκτών προϊόντων 2

12 Κατασκευή µεταλλικών προϊόντων, µε εξαίρεση τα µηχανήµατα και τα είδη εξοπλισµού 13

13 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 1

14 Κατασκευή µηχανηµάτων και ειδών εξοπλισµού π.δ.κ.α. 2

15 Κατασκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων, ρυµουλκούµενων και ηµιρυµουλκούµενων οχηµάτων 1

16 Κατασκευή επίπλων 4

17 Επισκευή και εγκατάσταση µηχανηµάτων και εξοπλισµού 4

18 Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου, ατµού και κλιµατισµού 10

19 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 2

20 Επεξεργασία λυµάτων 1

21 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων- ανάκτηση υλικών 1

22 Κατασκευές κτιρίων 7

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Αγιάς 2012-2014 / Ενότητα 1



Τοπική Οικονοµία και Απασχόληση στο ∆ήµο Αγιάς

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΡ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

23 Εξειδικευµένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 41

24 Χονδρικό και λιανικό εµπόριο επισκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων και µοτοσυκλετών 17

25 Χονδρικό εµπόριο, εκτός από το εµπόριο µηχανοκίνητων οχηµάτων και µοτοσυκλετών 37

26 Λιανικό εµπόριο, εκτός από το εµπόριο µηχανοκίνητων οχηµάτων και µοτοσυκλετών 126

27 Χερσαίες µεταφορές και µεταφορές µέσω αγωγών 27

28 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη µεταφορά δραστηριότητες 1

29 Καταλύµατα 18

30 ∆ραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 73

31 ∆ραστηριότητες προγραµµατισµού και ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών 1

∆ραστηριότητες χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, µε εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα 

Επιχειρηµατική ∆ραστηριότητα – Αγιά
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Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (στοιχεία έτους 2006)

32
∆ραστηριότητες χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, µε εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα 

συνταξιοδοτικά ταµεία 
10

33 ∆ραστηριότητες συναφείς προς τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες 2

34 Νοµικές και λογιστικές δραστηριότητες 7

35 ∆ραστηριότητες παροχής συµβουλών διαχείρισης 2

36 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες µηχανικών τεχνικές δοκιµές και αναλύσεις 17

37 Άλλες επαγγελµατικές, επιστηµονικές και τεχνικές δραστηριότητες 1

38 ∆ραστηριότητες ενοικίασης και εκµίσθωσης 2

39 ∆ραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους 3

40
∆ιοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραµµατειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής 

υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις
4

41 Εκπαίδευση 1

42 ∆ηµιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 2

43 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 2

44 ∆ραστηριότητες οργανώσεων 2

45 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατοµικής ή οικιακής χρήσης 1

46 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 14

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Αγιάς 2012-2014 / Ενότητα 1



Τοπική Οικονοµία και Απασχόληση στο ∆ήµο Αγιάς

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΡ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 3

2 ∆ασοκοµία και υλοτοµία 1

3 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 2

4 Βιοµηχανία τροφίµων 11

5

Βιοµηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα-κατασκευή ειδών 

καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 
1

6 Παραγωγή άλλων µη µεταλλικών ορυκτών προϊόντων 1

7 Κατασκευή µεταλλικών προϊόντων, µε εξαίρεση τα µηχανήµατα και τα είδη εξοπλισµού 1

Επιχειρηµατική ∆ραστηριότητα – Μελιβοία

64
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (στοιχεία έτους 2006)

7 Κατασκευή µεταλλικών προϊόντων, µε εξαίρεση τα µηχανήµατα και τα είδη εξοπλισµού 1

8 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 2

9 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων- ανάκτηση υλικών 1

10 Κατασκευές κτιρίων 3

11 Έργα πολιτικού µηχανικού 1

12 Εξειδικευµένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 13

13 Χονδρικό και λιανικό εµπόριο- επισκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων και µοτοσυκλετών 1

14 Χονδρικό εµπόριο, εκτός από το εµπόριο µηχανοκίνητων οχηµάτων και µοτοσυκλετών 3

15 Λιανικό εµπόριο, εκτός από το εµπόριο µηχανοκίνητων οχηµάτων και µοτοσυκλετών 52

16 Καταλύµατα 30

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Αγιάς 2012-2014 / Ενότητα 1



Τοπική Οικονοµία και Απασχόληση στο ∆ήµο Αγιάς

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΡ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

17 ∆ραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 83

18

∆ραστηριότητες χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, µε εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και 

τα συνταξιοδοτικά ταµεία 
1

19 ∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας 3

20 Νοµικές και λογιστικές δραστηριότητες 1

21 ∆ραστηριότητες κεντρικών γραφείων- δραστηριότητες παροχής συµβουλών διαχείρισης 1

22 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες µηχανικών- τεχνικές δοκιµές και αναλύσεις 1

23 Άλλες επαγγελµατικές, επιστηµονικές και τεχνικές δραστηριότητες 2

Επιχειρηµατική ∆ραστηριότητα – Μελιβοία
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Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (στοιχεία έτους 2006)

23 Άλλες επαγγελµατικές, επιστηµονικές και τεχνικές δραστηριότητες 2

24

∆ραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωµένων ταξιδιών και υπηρεσιών 

κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 
2

25 ∆ραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους 1

26

∆ιοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραµµατειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής 

υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις 
1

27 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 2

28 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 2

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Αγιάς 2012-2014 / Ενότητα 1



Τοπική Οικονοµία και Απασχόληση στο ∆ήµο Αγιάς

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΡ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1 Άγνωστη ∆ραστηριότητα 4

2 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 7

3 ∆ασοκοµία και υλοτοµία 2

4 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 1

5 Βιοµηχανία τροφίµων 7

6 Κατασκευή µεταλλικών προϊόντων, µε εξαίρεση τα µηχανήµατα και τα είδη εξοπλισµού 1

7 Κατασκευή µηχανηµάτων και ειδών εξοπλισµού π.δ.κ.α. 1

8 Κατασκευή επίπλων 1

Επιχειρηµατική ∆ραστηριότητα – Ευρυµενές
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Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (στοιχεία έτους 2006)

8 Κατασκευή επίπλων 1

9 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 1

10 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων ανάκτηση υλικών 1

11 Εξειδικευµένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 9

12 Χονδρικό και λιανικό εµπόριο επισκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων και µοτοσυκλετών 4

13 Χονδρικό εµπόριο, εκτός από το εµπόριο µηχανοκίνητων οχηµάτων και µοτοσυκλετών 5

14 Λιανικό εµπόριο, εκτός από το εµπόριο µηχανοκίνητων οχηµάτων και µοτοσυκλετών 42

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Αγιάς 2012-2014 / Ενότητα 1



Τοπική Οικονοµία και Απασχόληση στο ∆ήµο Αγιάς

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΡ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

15 Χερσαίες µεταφορές και µεταφορές µέσω αγωγών 6

16 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη µεταφορά δραστηριότητες 1

17 Καταλύµατα 22

18 ∆ραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 44

19 ∆ραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 1

20

∆ραστηριότητες χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, µε εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και 

τα συνταξιοδοτικά ταµεία 
4

21 ∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας 4

Επιχειρηµατική ∆ραστηριότητα – Ευρυµενές
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Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (στοιχεία έτους 2006)

21 ∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας 4

22 Νοµικές και λογιστικές δραστηριότητες 1

23 ∆ραστηριότητες κεντρικών γραφείων δραστηριότητες παροχής συµβουλών διαχείρισης 1

24

∆ραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωµένων ταξιδιών και υπηρεσιών 

κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 
1

25 ∆ραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους 1

26

∆ιοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραµµατειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες 

παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις 
1

27 ∆ηµόσια διοίκηση και άµυνα υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 1

28 Εκπαίδευση 1

29 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 2

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Αγιάς 2012-2014 / Ενότητα 1



Τοπική Οικονοµία και Απασχόληση στο ∆ήµο Αγιάς

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΡ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 5

2 Παραγωγή βασικών µετάλλων 1

3 Κατασκευή µεταλλικών προϊόντων, µε εξαίρεση τα µηχανήµατα και τα είδη εξοπλισµού 2

4 Χονδρικό εµπόριο, εκτός από το εµπόριο µηχανοκίνητων οχηµάτων και µοτοσυκλετών 4

5 Λιανικό εµπόριο, εκτός από το εµπόριο µηχανοκίνητων οχηµάτων και µοτοσυκλετών 6

6 Χερσαίες µεταφορές και µεταφορές µέσω αγωγών 1

7 ∆ραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 5
∆ραστηριότητες χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, µε εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα 

Επιχειρηµατική ∆ραστηριότητα – Λακέρεια
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Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (στοιχεία έτους 2006)

8
∆ραστηριότητες χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, µε εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα 
συνταξιοδοτικά ταµεία 4

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Αγιάς 2012-2014 / Ενότητα 1



Στοιχεία απασχόλησης πληθυσµού

Τοπική Οικονοµία και Απασχόληση στο ∆ήµο Αγιάς

Ποσοστά ανεργίας

ΕΤΟΣ ΠΡΩΗΝ ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΠΡΩΗΝ ∆ΗΜΟΣ 
ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ

ΠΡΩΗΝ ∆ΗΜΟΣ 
ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ

ΠΡΩΗΝ ∆ΗΜΟΣ 
ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

1999 5% 8% 7% 6% 13,1 %
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Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (Απογραφή πληθυσμού 1991 και 2001  και Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 10 τρίμηνο 2011)

1999 5% 8% 7% 6% 13,1 %

2001 6% 10% 9% 5% 11,6 %

Α’ τρίµηνο 2011 14,3 %

Μ.Ο. 5,5 % 9% 8% 5,5%

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Αγιάς 2012-2014 / Ενότητα 1



Στοιχεία απασχόλησης πληθυσµού

Τοπική Οικονοµία και Απασχόληση στο ∆ήµο Αγιάς

Οικονοµικώς µη ενεργός πληθυσµός - Απογραφή πληθυσµού 1991 και 2001

ΕΤΟΣ ΠΡΩΗΝ ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΠΡΩΗΝ ∆ΗΜΟΣ 
ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ

ΠΡΩΗΝ ∆ΗΜΟΣ 
ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ

ΠΡΩΗΝ ∆ΗΜΟΣ 
ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ

1999
59% 53% 61% 62%
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1999
59% 53% 61% 62%

2001
36% 55% 60% 55%

Μ.Ο. 47,5 % 54% 60,5 % 58,5 %

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (Απογραφή πληθυσμού 1991 και 2001 )

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Αγιάς 2012-2014 / Ενότητα 1



Στοιχεία απασχόλησης πληθυσµού

Τοπική Οικονοµία και Απασχόληση στο ∆ήµο Αγιάς

Οικονοµικώς ενεργός πληθυσµός -Απογραφή πληθυσµού 1991

ΠΡΩΗΝ ∆ΗΜΟΣ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ 

ΤΟΜΕΑΣ
∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ

∆ΕΝ 
ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ

ΑΓΙΑΣ 52% 14% 32% 2%

ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ 74% 10% 13% 3%

ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ 47% 23% 26% 4%

ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ 81% 6% 11% 2%
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Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (Απογραφή πληθυσμού της 17ης Μαρτίου 1991 και 18ης Μαρτίου 2001 )

ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ 81% 6% 11% 2%

Οικονοµικώς ενεργός πληθυσµός -Απογραφή πληθυσµού 2001

ΠΡΩΗΝ ∆ΗΜΟΣ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ 

ΤΟΜΕΑΣ
∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ

∆ΕΝ 
ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ

ΑΓΙΑΣ 51% 12% 34% 3%

ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ 65% 10% 23% 2%

ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ 50% 17% 32% 2%

ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ 74% 6% 20% 1%

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Αγιάς 2012-2014 / Ενότητα 1



Αλλοδαποί απασχολούµενοι στους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας - Απογραφή πληθυσµού 1991

ΠΡΩΗΝ 
∆ΗΜΟΣ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ 
ΤΟΜΕΑΣ

∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ

ΑΓΙΑΣ 10% 20% 40%

ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ - - -

ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ 67% - -

ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ - - -

Τοπική Οικονοµία και Απασχόληση στο ∆ήµο Αγιάς

Στοιχεία απασχόλησης πληθυσµού
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Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (Απογραφή πληθυσμού έτους 1991 και 2001)

Αλλοδαποί απασχολούµενοι στους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας - Απογραφή πληθυσµού 2001

ΠΡΩΗΝ ∆ΗΜΟΣ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ 

ΤΟΜΕΑΣ
∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ

ΛΟΙΠΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

∆ΕΝ 
ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ

ΑΓΙΑΣ 77% 11% 7% 3% 1%

ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ 84% 12% 4% - -

ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ 50% 25% 8% 17% -

ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ 91% 9% - - -

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Αγιάς 2012-2014 / Ενότητα 1



∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 20122012--20142014

1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ

1.1 Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης1.1 Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης

1.1.2 Περιγραφή και αξιολόγηση του ∆ήµου και των Ν.Π. 1.1.2 Περιγραφή και αξιολόγηση του ∆ήµου και των Ν.Π. 
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Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Αγιάς 2012-2014 / Ενότητα 1



Οργανωτική ∆οµή του ∆ήµου Αγιάς

∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΙ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤ. 
ΑΝΑΠ. &  ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ, 
ΤΥΠΟΥ,  ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 

ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ 
ΣΧΕΣΕΩΝ

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ / 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

74
Πηγή: Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αγιάς

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Αγιάς 2012-2014 / Ενότητα 1

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 
∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Α’ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Β’ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 

ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ 
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 

ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆Ε 
ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆Ε 
ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆Ε 
ΜΕΛΙΒΟΙΑΣΤΜΗΜΑ 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ 
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 

ΑΝΑΚΥΚΛ. & ΣΥΝΤΗΡ. 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ



Προσωπικό του ∆ήµου Αγιάς

Αγιά: 26 άτοµα

• 21 µόνιµοι εργαζόµενοι

• 3 άτοµα µε σύµβαση Ι.∆.Α.Χ.

• 1 άτοµο µε 18µηνη σύµβαση µερικής απασχόλησης

• 1 άτοµο µε Σ.Ο.Χ.

Μελιβοία: 16 άτοµα

• 9 µόνιµοι εργαζόµενοι

• 5 άτοµα µε σύµβαση Ι.∆.Α.Χ.

• 11 άτοµα µε σύµβαση Ι.∆.Α.Χ.

• 39 εργαζόµενοι µε Σ.Ο.Χ.

• 9 εργαζόµενοι µε Σ.Ο.Χ. µερικής απασχόλησης

• 2 µόνιµοι εργαζόµενοι

ΣΥΝΟΛΟ: 119 εργαζόµενοι 

Νέες προσλήψεις
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• 5 άτοµα µε σύµβαση Ι.∆.Α.Χ.

• 2 άτοµα µε Σ.Ο.Χ. 

Ευρυµενές: 8 άτοµα

• 6 µόνιµοι εργαζόµενοι

• 2 άτοµα µε σύµβαση Ι.∆.Α.Χ.

Λακέρεια: 8 άτοµα

• 7 µόνιµοι εργαζόµενοι

• 1 άτοµο µε σύµβαση Ι.∆.Α.Χ.
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Μόνιμοι 

εργαζόμενοι

38%

18μηνη σύμβαση 

μερικής 

Σ.Ο.Χ. 

35%

Σύμβαση 

Ι.Δ.Α.Χ.

18%

Σ.Ο.Χ. μερικής 

απασχόλησης

8%

Σχέση εργασίας εργαζομένων

Προσωπικό του ∆ήµου Αγιάς

Μορφωτικό επίπεδο μερικής 

απασχόλησης

1%

35%
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ΥΕ

39%

ΔΕ

35%

ΤΕ

5%

ΠΕ

21%

Μορφωτικό επίπεδο 

εργαζομένων
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Η ανάλυση των Οικονοµικών Στοιχείων του ∆ήµου Αγίας, όπως προέκυψε από την ένωση των τεσσάρων (4) πρώην δήµων,

(Ευρυµενές – Αγιά – Λακέρεια – Μελιβοία), µε βάση τον Καλλικράτη παρουσιάζεται στη συνέχεια. Η ανάλυση αυτή αφορά τις

ταµειακές κινήσεις του προϋπολογισµού και δεν αναφέρεται στα οικονοµικά αποτελέσµατα της λειτουργίας του ∆ήµου (ο τρόπος

τήρησης των οικονοµικών του δεν καθιστά δυνατό τον υπολογισµό των οικονοµικών αποτελεσµάτων). Είναι σαφές ότι υφίσταται

ελλειµµατική λειτουργία, χωρίς να µπορεί να καθοριστεί το ύψος της.

Ανάλυση Εσόδων

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά ανά δηµοτική ενότητα τα σύνολα των εσόδων όπως αυτά διαµορφώνονται

Οικονοµικά του ∆ήµου Αγιάς

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά ανά δηµοτική ενότητα τα σύνολα των εσόδων όπως αυτά διαµορφώνονται

σύµφωνα µε τα απολογιστικά τους στοιχεία.

Παρατηρείται πτωτική τάση στο σύνολο των εσόδων για κάθε δηµοτική ενότητα. Συγκριµένα:

• Μεταξύ 2010 και 2009: Συνολική Μείωση 18% περίπου

• Μεταξύ 2009 και 2008: Συνολική Μείωση 7% περίπου

H σύνθεση των εσόδων αναλύεται ως εξής:

� 47% τακτικά έσοδα (Μ.Ο. τριετίας)

� 42% έκτακτα έσοδα (Μ.Ο. τριετίας)

Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) ακολουθούν και αυτά πτωτική τάση την τριετία

2010-2008.

Με βάση τα διαθέσιµα στοιχεία, η διαφορά µεταξύ βεβαιωµένων – εισπραχθέντων εσόδων είναι µικρή.

77

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Αγιάς 2012-2014 / Ενότητα 1



Οικονοµικά του ∆ήµου Αγιάς – Πίνακες Εσόδων

∆.Ε. ΑΓΙΑΣ ∆.Ε. ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ∆.Ε. ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ ∆.Ε. ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

2010

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 2.111.624,28 1.404.567,48 532.633,88 568.815,29 4.617.640,93

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α 767.242,33 603.708,06 373.153,53 431.400,64 2.175.504,56

Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονται για 
πρώτη φορά 

25,00 94.247,72 142.865,58 0,00
237.138,30

∆ΑΝΕΙΑ – Π.Ο.Ε. 41.907,72 204.198,98 683.222,12 51.594,88 980.923,70

ΣΥΝΟΛΑ: 2.920.799,33 2.306.722,24 1.731.875,11 1.051.810,81 8.011.207,49

2009

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 2.304.310,22 1.516.308,18 598.204,04 796.044,45 4.418.822,44

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α 1.238.522,29 1.488.980,63 1.659.023,39 562.646,21 4.386.526,31
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ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α 1.238.522,29 1.488.980,63 1.659.023,39 562.646,21 4.386.526,31

Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονται για 
πρώτη φορά 

4.341,11 498.315,63 43.518,74 17.648,96
546.175,48

∆ΑΝΕΙΑ – Π.Ο.Ε. 21.514,23 196.961,96 212.498,54 100.000,00 430.974,73

ΣΥΝΟΛΑ: 3.568.687,85 3.700.566,40 2.513.447,10 1.476.339,62 9.782.701,35

2008

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 2.359.273,80 1.278.881,98 445.404,35 560.977,66 4.083.560,13

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α 1.140.002,60 1.395.966,43 2.521.812,64 341.955,01 5.057.781,67

Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονται για 
πρώτη φορά 

0,00 32.509,59 62.189,10 45.323,04
94.698,69

∆ΑΝΕΙΑ – Π.Ο.Ε. 686.655,02 382.665,34 197.777,52 - 1.267.097,88

ΣΥΝΟΛΑ: 4.185.895,42 3.090.023,34 3.227.183,61 948.255,71 10.503.102,37
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Ανάλυση των Εξόδων

Σύµφωνα µε την ανάλυση των εξόδων όπως αυτή παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί, παρατηρείται ότι τα έξοδα µεταξύ των

ετών 2009 – 2008, παρουσιάζουν µικρή αύξηση της τάξης του 2,8%, ενώ στο διάστηµα 2010 – 2009 µειώνονται κατά 7,4%.

Επιπλέον, διαπιστώνεται ότι στο σύνολο των πληρωθέντων εξόδων το µεγαλύτερο µέρος καταλαµβάνουν οι αµοιβές, µε ποσοστό

που ανέρχεται στο 41,6% επί των συνολικών πληρωµών.

Οι πληρωµές για τοκοχρεωλυτικές δόσεις ανέρχονται σε:

Οικονοµικά του ∆ήµου Αγιάς

Οι πληρωµές για τοκοχρεωλυτικές δόσεις ανέρχονται σε:

• 2010: 13,1% επί των εξόδων

• 2009: 9,8% επί των εξόδων (χωρίς αντίστοιχες πληρωµές στις ∆Ε Ευρυµενών και Λακέρειας)

• 2008: 11,3% επί των εξόδων

Οι πληρωµές προηγούµενων οικονοµικών ετών (Π.Ο.Ε.) κυµαίνονται στο ύψος των 2 εκατ. € ετησίως, και αναλυτικά:

• 2010: 2.065.496,77 €

• 2009: 1.867.901,73 €

• 2008: 2.303.576,28 €
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Οικονοµικά του ∆ήµου Αγιάς – Πίνακες Εξόδων

∆.Ε. ΑΓΙΑΣ ∆.Ε. ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ∆.Ε. ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ ∆.Ε. ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

2010

60 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 871.749,93 519.730,14 421.987.40 208.645,62 1.985.181,95 (40,6%)

61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ & ΤΡΙΤΩΝ 61.595,98 73.010,84
293,912.56

35.177,19

62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 447.610,42 258.733,72 89.898,26

63 ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ 2.063,00 3.000,00
17.317,85

1.280,00

64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α 52.518,39 38.486,72 43.685,45

65
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 
ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ 

279.978,58 214.320,67 138.676,71 17.812,43 650.788,39 (13,3%)

66 ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 84.961,97 125.998,27 35.198,65 130.091,21

67
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ 
ΤΡΙΤΟΥΣ 

226.166,20 177.614,98 55.895.36 18.390,77

68 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α 0,00 519.730,14 0,00 208.645,62
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ΣΥΝΟΛΑ: 2.035.609,47 1.410.895,34 962.988,53 544.980,93 4.893.034,15

2009

60 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 959.888,62 641.754,69 425.899,91 213.601,02 2.204.607,16 (41,7%) 

61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ & ΤΡΙΤΩΝ 75.840,89 139.455,09 124.655,84 24.537,12

62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 263.434,60 189.077,60 139.178,44 85.594,66

63 ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ 2.932,20 973,16 0,00 1.406,00

64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α 32.938,03 20.343,67 20.833,33 45.880,23

65
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 
ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ 

310.394,27 209.737,25 0,00 0,00 520.131,52 (9,8%)

66 ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 123.368,36 190.965,32 104.552,62 168.162,14

67
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ 
ΤΡΙΤΟΥΣ 

598.134,58 98.683,87 74.826,29 25.137,76

68 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α 2.660,88 3.778,24 0,00

ΣΥΝΟΛΑ: 2.365.270,84 1.493.651,53 893.724,67 564.318,93 5.282.008,70
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Οικονοµικά του ∆ήµου Αγιάς – Πίνακες Εξόδων

∆.Ε. ΑΓΙΑΣ ∆.Ε. ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ∆.Ε. 
ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ

∆.Ε. 
ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

2008

60 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
870.646,29 561.824,81 399.713,10

330.191,33 2.126.686,97 (41,4%)

61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ & ΤΡΙΤΩΝ 

108.238,74 70.622,71 102.921,16

88.714,92

62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 

176.946,55 215.546,42 144.166,90

66.947,89

63 ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ 

2.814,01 1.067,80 1.700,00

1.354,60

64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α 

16.750,25 33.390,61 17.911,40

39.241,73

65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ 
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ 

282.372,51 195.909,18 104.586,01

0,00 582.867,70 (11,3%)
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∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ 
282.372,51 195.909,18 104.586,01

66 ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 

119.020,76 99.801,93 103.947,20

172.746,66

67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 

668.690,23 55.573,34 77.133,96

35.100,15

68 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α 

0,00 6.676,57 980,17

0,00

ΣΥΝΟΛΑ: 
2.245.479,34 1.240.413,37 953.059,90

734.296,68 5.137.560,73
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Οικονοµικά του ∆ήµου Αγιάς – Πίνακες Εξόδων ανά Υπηρεσία

2010 2009 2008

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆.Ε. ΑΓΙΑΣ ∆.Ε. ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ∆.Ε. ΑΓΙΑΣ ∆.Ε. ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ∆.Ε. ΑΓΙΑΣ ∆.Ε. ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ

0 613.827,35 494.487,79 1.046.487,38 476.802,64 1.089.402,52 359.947,21

10 360.451,37 272.767,97 412.482,04 287.796,33 362.016,98 265.815,18

15 2.972,28 27.892,97 0,00 19.424,02 0,00 18.611,04

20 654.504,65 582.407,20 406.939,67 634.217,18 408.860,44 546.432,69

Στους επόµενους πίνακες παρουσιάζεται το κόστος λειτουργίας κάθε Υπηρεσίας, µε βάση τους κωδικούς Υπηρεσιών των ΟΤΑ:

20 654.504,65 582.407,20 406.939,67 634.217,18 408.860,44 546.432,69

25 23.744,82 29,52 26.847,14 8.282,40 13.537,83 1.272,67

30 220.943,62 32.404,63 325.345,62 66.448,67 244.349,08 44.014,25

35 23.796,78 905,28 58.056,37 680,29 27.473,80 1.646,61

40 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

0,00

45 60.563,13 0,00 34.877,27 0,00 29.018,84 2.673,75

70 74.805,47 0,00 54.235,35 0,00 70.819,85 0,00
Σύνολο

Υπηρεσιών 2.035.609,47 1.410.895,34 2.365.270,84 1.493.651,53 2.245.479,34 1.240.413,37

80 430.071,76 866.865,47 442.013,28 775.634,75 769.473,17 829.086,39

ΣΥΝΟΛΑ 2.465.681,23 2.277.760,81 2.807.284,12 2.269.286,28 3.014.952,51 2.069.499,79
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Οικονοµικά του ∆ήµου Αγιάς – Πίνακες Εξόδων ανά Υπηρεσία

2010 2009 2008

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆.Ε. ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ ∆.Ε. ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ ∆.Ε. ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ ∆.Ε. ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ ∆.Ε. ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ ∆.Ε. ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ

0 291.323,04 76.945,88 213.374,07 47.025,78 290.049,94 109.676,06

10 149.775,05 305.706,99 138.775,59 325.576,97 172.192,98 430.535,76

15 15.308,00 41.098,83 19.184,82 37.325,79 27.337,30 25.403,81

20 222.762,85 46.718,21 194.858,57 41.948,69 218.209,19 55.316,52

25 101.547,52 25.057,49 131.331,91 39.235,78 110.458,64 65.699,82

30 53.176,26 39.714,14 72.041,07 65.298,60 64.319,24 51.767,98

35 67.394,39 9.739,39 50.836,98 2.288,00 41.937,78 3.113,54

40 0,00 0,00 0,00 0,00 53.380,92 0,00

45 10.303,53 0,00 1.231,04 0,00 0,00 0,00

70 51.397,89 0,00 58.136,84 0,00 28.554,83 0,00
Σύνολο 

Υπηρεσιών 962.988,53 544.980,93 879.770,89 559.399,61 1.006.440,82 741.512,99

80 484.888,45 283.671,09 459.573,08 190.680,62 637.524,35 67.492,37

ΣΥΝΟΛΑ 1.447.876,98 828.652,02 1.339.343,97 750.080,23 1.643.965,17 809.005,36
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2010

∆.Ε. ΑΓΙΑΣ ∆.Ε. ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ∆.Ε. ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ ∆.Ε. ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ

10 12.754,90 0,00 21.793,13 0,00

15 0,00 0,00 39.779,01

20 124.316,73 47.409,20 706,80 3.570,00

25 400.850,46 24.172,28 238.370,53 13.969,11

30 190.861,07 554.861,65 53.539,87 344.166,17

35 1.330,60 0,00 13.970,00 0,00

45 8.694,25 0,00 0,00 0,00

70 1.799,88 0,00 0,00 0,00

Οικονοµικά του ∆ήµου Αγιάς – Επενδύσεις 
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1.799,88 0,00

Σύνολα: 738.808,01 626.443,13 368.159,34 365.149,28

2009

10 5.762,39 0,00 29.801,35 7.374,00

15 8.632,59 0,00

20 124.259,73 2.000,00 58.537,58 9.716,20

25 150.039,74 167.108,69 1.120.759,56 26.308,77

30 580.637,16 908.915,39 64.112,95 346.961,47

35
3.517,64 12.924,89 0,00

0,00

40 32.618,41 0,00

45 1.764,18 0,00 6.925,25 0,00

70 1.697,39 0,00 3.000,00 0,00

Σύνολα: 867.678,23 1.090.948,97 1.324.387,69 390.360,44

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Αγιάς 2012-2014 / Ενότητα 1



2008

∆.Ε. ΑΓΙΑΣ ∆.Ε. ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ∆.Ε. ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ ∆.Ε. ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ

10 3.094,00 42.441,88 12.151,32 39.578,88

15 115.140,62 0,00

20 181.099,93 338.149,40 235.113,56 18.129,44

25 40.968,94 43.422,94 1.204.409,34 0,00

30 924.813,00 723.419,10 137.864,92 358.872,01

35 28.948,99 8.253,92 1.190,00 0,00

45 0,00

70 2.699,64 0,00 20.400,00 0,00

Οικονοµικά του ∆ήµου Αγιάς – Επενδύσεις 
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2.699,64 0,00 20.400,00

Σύνολα: 1.183.424,38 1.155.687,24 1.779.650,68 416.580,33

Ανακεφαλαιώνοντας, το σύνολο των επενδύσεων ανά έτος διαµορφώνεται ως εξής:

• 2010: 2.089.559,76 €

• 2009: 3.673.375,33 €

• 2008: 4.535.342,63 €

Από τα παραπάνω, παρατηρείται σαφής υστέρηση επενδύσεων από το 2008 έως το 2010, γεγονός που αποδίδεται στη µεγάλη

καθυστέρηση της υλοποίησης του ΕΣΠΑ.
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Υποχρεώσεις του ∆ήµου

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της απογραφής, που απαιτούσε η εφαρµογή του νόµου 3852/2010, οι υποχρεώσεις του ∆ήµου Αγιάς

ανέρχονται σε 9,6 εκατ. € και αναλύονται ως εξής:

∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

Υποχρεώσεις 

Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων:  206.842,40

Προµηθευτές: 5.168.456,00

Οικονοµικά του ∆ήµου Αγιάς
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Προµηθευτές: 5.168.456,00

Πιστωτές: 629.792,67

Πιστωτικά Ιδρύµατα: 3.059.273,21

∆ΕΚΟ: 53.484,00

Ασφαλιστικοί Οργανισµοί: 
448.306,23

Σύνολα: 9.566.154,51

Ως εκ τούτου, οι υποχρεώσεις του ∆ήµου αποτελούν το 141% των εσόδων του, σχέση η οποία δείχνει το µεγάλο οικονοµικό

πρόβληµα που αντιµετωπίζει ο ∆ήµος και γι’ αυτό πρέπει να δράσει άµεσα προς την κατεύθυνση της εξυγίανσης.
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Κοινωφελής Επιχείρηση «Καλυψώ»

Νοµική Μορφή: Ν.Π.Ι.∆. µε κοινωφελή χαρακτήρα

Έτος ίδρυσης: 2011

Όργανα ∆ιοίκησης: ∆ιοικητικό συµβούλιο (11) µέλη:

• ∆ήµαρχος, ως Πρόεδρος

• Τρεις δηµοτικοί σύµβουλοι εκ των οποίων ο ένας από την µειοψηφία, µε αναπληρωτές.

• Ένας εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα, µε αναπληρωτή.

• Έξι δηµότες ή κάτοικοι του ∆ήµου που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές µε το αντικείµενο του Νοµικού Προσώπου, µε

αναπληρωτές.

Σκοπός λειτουργίας:
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Σκοπός λειτουργίας:

• Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη

• ∆ράσεις στον τοµέα της Παιδείας, του Πολιτισµού και του Αθλητισµού

• ∆ράσεις στον τοµέα του Περιβάλλοντος

• Η µη κερδοσκοπικού σκοπού, οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση τουριστικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων του ∆ήµου Αγιάς

καθώς και η δηµιουργία και διαχείριση νέων δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα στον τουριστικό τοµέα για την παροχή υψηλού επιπέδου

υπηρεσιών στους επισκέπτες, και την αξιοποίηση και προβολή των πόρων της περιοχής

• Η οργάνωση δηµοτικής συγκοινωνίας

• Η οργάνωση και εκτέλεση της µεταφοράς µαθητών και η κάλυψη των νέων αναγκών που θα προκύψουν από τη συνένωση των

Σχολείων

• Η εκπόνηση και εφαρµογή προγραµµάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής τους

• Η εκπόνηση και εφαρµογή προγραµµάτων και πολιτικών προώθησης της απασχόλησης για την ανάπτυξη της περιοχής του ∆ήµου.
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Ν.Π.∆.∆. «Ηρακλείδης»

Νοµική Μορφή: Ν. Π. ∆. ∆.

Έτος ίδρυσης: 2011

Όργανα ∆ιοίκησης: ∆ιοικητικό συµβούλιο (11) µέλη:

• ∆ήµαρχος, ως Πρόεδρος

• Τρεις δηµοτικοί σύµβουλοι, εκ των οποίων ο ένας από την µειοψηφία.

• Ένας εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα.

• Έξι δηµότες ή κάτοικοι του ∆ήµου που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές µε το αντικείµενο του

Νοµικού Προσώπου.

Σκοπός λειτουργίας:
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Σκοπός λειτουργίας:

• Η καθηµερινή φύλαξη, φροντίδα, ηµερήσια διατροφή, διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία νήπιων εργαζοµένων γονέων, η

πολύπλευρη νοητική, συναισθηµατική, κοινωνική και ψυχοσωµατική ανάπτυξη των παιδιών, η προπαρασκευή τους για την φυσική

µετάβαση από την οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον.

• Η παροχή κοινωνικής, πολιτιστικής, ψυχαγωγικής και ιατρικής προστασίας στα ηλικιωµένα άτοµα του ∆ήµου Αγιάς, σε εφαρµογή

του εκάστοτε προγράµµατος εξω-ϊδρυµατικής προστασίας υπερηλίκων.
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∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Αγιάς

Νοµική Μορφή: Ν.Π.Ι.∆. µε κοινωφελή χαρακτήρα

Έτος ίδρυσης: 2011

Όργανα ∆ιοίκησης: Το ∆.Σ. απαρτίζεται από εννέα µέλη:

• Ο ∆ήµαρχος ή ο Αντιδήµαρχος ή ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος που ορίζει ο δήµαρχος.

• Τέσσερις ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι (εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον από τη µειοψηφία).

• Ένας εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα του ∆ήµου Αγιάς.

• Τρεις ∆ηµότες ή κάτοικοι του ∆ήµου που έχουν πείρα και γνώσεις µε το αντικείµενο της Επιχείρησης.

• Στην περίπτωση που η Επιχείρηση απασχολεί περισσότερους από είκοσι εργαζόµενους τότε στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο συµµετέχει

και ένας εκπρόσωπος των εργαζοµένων οπότε µειώνεται κατά έναν ο αριθµός των λαϊκών µελών. Υποχρεωτική εκπροσώπηση στο
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και ένας εκπρόσωπος των εργαζοµένων οπότε µειώνεται κατά έναν ο αριθµός των λαϊκών µελών. Υποχρεωτική εκπροσώπηση στο

∆.Σ. της ∆ΕΥΑ ενός τουλάχιστον µέλους από κάθε εδαφική περιφέρεια του ∆ήµου Αγιάς.

Σκοπός λειτουργίας:

• Η µελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκµετάλλευση έργων µεταφοράς

• Η διοίκηση και η λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και οµβρίων υδάτων καθώς και των µονάδων

επεξεργασίας λυµάτων και αποβλήτων της περιοχής αρµοδιότητάς της (διοικητική περιφέρεια του ∆ήµου Αγιάς).

• Η ενασχόληση µε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (σύµφωνα µε το Ν. 1069/80).
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Camping Στοµίου A.E.

Νοµική Μορφή: Μονοµετοχική ∆ηµοτική Α. Ε.

Όργανα ∆ιοίκησης: Εννεαµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο

• Πρόεδρος

• Αντιπρόεδρος

• ∆υο Σύµβουλοι πλειοψηφίας, µε τους αναπληρωτές τους

• Ένας Σύµβουλος µειοψηφίας, µε τον αναπληρωτή του

• Έξι ∆ηµότες

Περιγραφή:

Το κάµπινγκ Στοµίου βρίσκεται στους πρόποδες του Κισσάβου και λειτουργεί από 1η Μάιου έως 10 Σεπτεµβρίου. ∆ιαθέτει 200 θέσεις
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Το κάµπινγκ Στοµίου βρίσκεται στους πρόποδες του Κισσάβου και λειτουργεί από 1 Μάιου έως 10 Σεπτεµβρίου. ∆ιαθέτει 200 θέσεις

επισκεπτών, χώρους κατασκήνωσης για σκηνές, αντίσκηνα, τροχόσπιτα και τροχοσκηνές.

∆ραστηριότητες:

Οι κατασκηνωτές έχουν τη δυνατότητα να ενοικιάσουν ποδήλατο για να περιηγηθούν στα αξιοθέατα του Στοµίου, να συµµετάσχουν

στα µαθήµατα κολύµβησης και Πρώτων Βοηθειών καθώς και σε µαθήµατα ιστιοπλοΐας. Τα εν λόγω µαθήµατα πραγµατοποιούνται

δίχως κόστος συµµετοχής, διότι αποτελούν χορηγία του ∆ήµου. Επίσης, διοργανώνονται αγώνες ποδηλασίας και κολύµβησης µε

βράβευση των συµµετεχόντων.
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∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 20122012--20142014

1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ

1.1 Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης1.1 Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης

1.1.3 Αξιολόγηση υφιστάµενης κατάστασης1.1.3 Αξιολόγηση υφιστάµενης κατάστασης

91

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Αγιάς 2012-2014 / Ενότητα 1



∆υνατά και αδύνατα σηµεία – Ευκαιρίες και απειλές στο ∆ήµο Αγιάς

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

∆υνατότητες / Ευκαιρίες

•Η περιοχή του ∆ήµου διαθέτει πλούσιο και ποικιλόµορφο φυσικό περιβάλλον, που συνδυάζει το βουνό µε τη θάλασσα

•Το ήπιο φυσικό περιβάλλον, που προσεγγίζει φιλικά τον άνθρωπο, δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για υψηλή ποιότητα ζωής

•Τα δάση έχουν πρωτεύοντα ρόλο στο ∆ήµο Αγιάς, όχι µόνο από άποψη φυσικού πλούτου αλλά και από άποψη οικονοµικών δραστηριοτήτων, µε σηµαντική

παραγωγή οξιάς και δρυός

•Το πλούσιο φυσικό περιβάλλον του ∆ήµου, µε πολλούς ειδικούς οικοτόπους, προσφέρει αυξηµένη ποικιλότητα χλωρίδας και πανίδας και ορνιθοπανίδας

•Γενικά, η περιοχή χαρακτηρίζεται από µεγάλη ποικιλότητα πουλιών και κυρίως αρπακτικών, και από σηµαντική ποικιλότητα ερπετών, αµφίβιων, θηλαστικών

και ψαριών, τα περισσότερα από τα οποία είναι «είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος»

•Το ιδιαίτερα ανεπτυγµένο πνεύµα εθελοντισµού, που παρατηρείται στον πρώην ∆ήµο Μελιβοίας, δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη στην
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•Το ιδιαίτερα ανεπτυγµένο πνεύµα εθελοντισµού, που παρατηρείται στον πρώην ∆ήµο Μελιβοίας, δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη στην

κατεύθυνση της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος

•Οι ακτές της ∆Ε Μελιβοίας βραβεύονται από το Πρόγραµµα Γαλάζιες Σηµαίες, αποδεικνύοντας ότι ικανοποιούν αυστηρά κριτήρια καθαρότητας, οργάνωσης

και ασφάλειας

•Στα γεωγραφικά όρια του ∆ήµου ανήκει το ∆έλτα του Πηνειού, µε ποικιλόµορφο περιβαλλοντικό και οικολογικό ενδιαφέρον

•Οι πλούσιοι φυσικοί πόροι της περιοχής, θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

•Παρατηρείται χρηµατοδοτικό ενδιαφέρον από ιδιώτες για αξιοποίηση του αιολικού δυναµικού της περιοχής (∆Ε Λακέρειας)

•Παρατηρείται γενικότερο χρηµατοδοτικό ενδιαφέρον από ιδιώτες για επενδύσεις στον τοµέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

•Η ύπαρξη προηγούµενης εµπειρίας στη λειτουργία ∆ΕΥΑ στις ∆Ε Αγιάς και Μελιβοίας, βοηθά στην επίτευξη σχετικά άµεσης αποτελεσµατικότητας από τη

νεοσυσταθείσα κοινή ∆ΕΥΑ Αγιάς

•Σχεδόν το σύνολο του δικτύου ύδρευσης / αποχέτευσης (όπου υπάρχει) των οικισµών και κοινοτήτων του ∆ήµου είναι κατασκευασµένο µε σύγχρονα υλικά

και µη αναβαθµισµένα δίκτυα αποκαθίστανται σταδιακά
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∆υνατά και αδύνατα σηµεία – Ευκαιρίες και απειλές στο ∆ήµο Αγιάς

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

∆υνατότητες / Ευκαιρίες

•Τόσο το τοµεακό πρόγραµµα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» όσο και το ΠΕΠ Θεσσαλίας είναι δυνατό να χρηµατοδοτήσουν έργα στον τοµέα

ύδρευσης / αποχέτευσης / βιολογικού καθαρισµού

•Το προσωπικό της ∆ΕΥΑ είναι σαφώς προσανατολισµένο και διαθέτει εµπειρία στην αξιοποίηση χρηµατοδοτικών εργαλείων για την εκτέλεση επενδυτικών

έργων

•Έργα για τη διασφάλιση της ποιότητας του νερού, τον έλεγχο της καλής λειτουργίας των δικτύων και την αντιµετώπιση της αυξηµένης ζήτησης κατά την

καλοκαιρινή περίοδο έχουν ήδη δροµολογηθεί

•Η υδροδότηση των οικισµών / κοινοτήτων του ∆ήµου µε αυτόνοµα δίκτυα περιορίζει το κόστος συντήρησης και διασφαλίζει την ποιότητα του νερού

•Παρατηρείται αύξηση των νέων συνδέσεων ύδρευσης στους παράλιους οικισµούς, λόγω τουριστικής ανάπτυξης
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•Παρατηρείται αύξηση των νέων συνδέσεων ύδρευσης στους παράλιους οικισµούς, λόγω τουριστικής ανάπτυξης

•Ολοκληρωµένο δίκτυο αποχέτευσης συνδεδεµένο µε Βιολογικό Καθαρισµό υπάρχει σήµερα στην ΤΚ Μελιβοίας. Ολοκληρωµένο δίκτυο αποχέτευσης υπάρχει

και στην ∆Κ Αγιάς, όπου λειτουργεί και µονάδα επεξεργασίας λυµάτων, αν και µε µικρό όµως αριθµό συνδέσεων

•Μονάδα επεξεργασίας λυµάτων και κεντρικός αγωγός αποχέτευσης έχει κατασκευαστεί και στη ∆Κ Στοµίου

•Στις ΤΚ Σκήτης και Καρίτσας υπάρχει υποτυπώδες αποχετευτικό δίκτυο

•Η κατασκευή Βιολογικού Καθαρισµού για τα παράλια της ∆Ε Μελιβοίας (εκτός Παλιουριά και Κουτσουπιά) βρίσκεται στο στάδιο της επικαιροποίησης των

µελετών

•Τα στερεά απορρίµµατα µεταφέρονται, µέσω του ΣΜΑ Αγιάς, στο ΧΥΤΑ της Λάρισας

•Περισυλλογή των εγκαταλελειµµένων οχηµάτων και γεωργικών µηχανηµάτων, ανακύκλωση γυαλιού, πλαστικού, χαρτιού, σιδήρου και αλουµινίου,

ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και ανακύκλωση µαγειρικών λαδιών λαµβάνουν χώρα στη ∆Ε Μελιβοίας και η κουλτούρα αυτή µπορεί

να µεταφερθεί στο νέο ∆ήµο
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∆υνατά και αδύνατα σηµεία – Ευκαιρίες και απειλές στο ∆ήµο Αγιάς

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

∆υνατότητες / Ευκαιρίες

•Σηµαντικά έργα αναπλάσεων εισόδων ∆ηµοτικών Ενοτήτων και παράλιων περιοχών είτε έχουν υποβληθεί προς χρηµατοδότηση είτε βρίσκονται στο τελικό

στάδιο ωρίµανσης

•Όσοι οικισµοί έχουν χαρακτηριστεί ως παραδοσιακοί έχουν καταφέρει να διασώσουν το «χρώµα» τους και να διατηρήσουν την ελκυστικότητά τους για τον

επισκέπτη

•Η γεωγραφική θέση του ∆ήµου παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης του ∆ήµου σε όλο του το µήκος µε τη Βόρεια Ελλάδα, µέσα από µια διαδροµή πλούσια σε

φυσική οµορφιά, και σχετικά έργα διασύνδεσης είναι σχεδόν ώριµα και θα χρηµατοδοτηθούν από το ΠΕΠ

Προβλήµατα / Απειλές
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Προβλήµατα / Απειλές

•Η ορεινή και ηµιορεινή µορφολογία του ∆ήµου, σε συνδυασµό µε το µη ολοκληρωµένο εσωτερικό δίκτυο οδοποιίας δυσχεραίνει τις µεταφορές και τη

σύνδεση των οικισµών µεταξύ τους και µε τις ∆Ε και την έδρα του ∆ήµου

•Περιορισµένες δράσεις έχουν λάβει χώρα για την ευαισθητοποίηση των κατοίκων σε θέµατα διαχείρισης / προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος

•Η αξιοποίηση αλλά και η προβολή των δυνατοτήτων, που παρέχει το φυσικό περιβάλλον, προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης της περιοχής, είναι

περιορισµένη, µε αποτέλεσµα ο ∆ήµος και οι κάτοικοί του να µην καρπώνονται τα οφέλη από το περιβάλλον, στο οποίο ζουν και δραστηριοποιούνται

•Οι φυσικοί πόροι καθώς και η βιοµάζα, που θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, παραµένουν αναξιοποίητοι και

επενδυτικά έργα στον τοµέα των ΑΠΕ δεν έχουν υλοποιηθεί

•Τα Φ/Β δεν αξιοποιούνται για τη µείωση της κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας από τον ίδιο ∆ήµο (δηµοτικά κτίρια, ηλεκτροφωτισµός δρόµων, κλπ)

•Συχνά τα έργα ΑΠΕ βρίσκονται αντιµέτωπα µε προβληµατισµούς ή / και αντιδράσεις των κατοίκων των περιοχών, στις οποίες εκτελούνται

•Η εξαντλητική άρδευση και οι εν γένει απώλειες λειτουργούν αρνητικά σε συνδυασµό και µε την απουσία ολοκληρωµένου σχεδιασµού διαχείρισης των

υδατικών πόρων
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Προβλήµατα / Απειλές

•Μόνο η ∆ΕΥΑ Μελιβοίας είχε στην ευθύνη της το σύνολο του δικτύου ύδρευσης της περιοχής, ενώ η Λακέρεια και οι Ευρυµενές δεν διέθεταν καν

λειτουργούσες ∆ΕΥΑ και η ∆ΕΥΑ Αγιάς είχε στην ευθύνη της µόνο το δίκτυο της δηµοτικής κοινότητας Αγιάς

•Οι παραλιακές περιοχές της ∆Ε Μελιβοίας δεν διαθέτουν αποχετευτικό δίκτυο και Βιολογικό Καθαρισµό

•Η ∆Κ Στοµίου δεν διαθέτει δίκτυο αποχέτευσης, που θα µπορούσε να συνδεθεί µε την υφιστάµενη ΜΕΛ, ενώ δίκτυο αποχέτευσης δεν διαθέτουν και οι

λοιπές παραλιακές περιοχές των Ευρυµενών

•Το υποτυπώδες αποχετευτικό δίκτυο των ΤΚ Σκήτης και Καρίτσας χρήζει σηµαντικών βελτιώσεων

•Η µη βιώσιµη λειτουργία είναι ένα φαινόµενο που παρατηρείται συχνά στους βιολογικούς καθαρισµούς

•∆ράσεις διαχείρισης απορριµµάτων / ανακύκλωσης δεν λαµβάνουν χώρα µέχρι σήµερα στο σύνολο του ∆ήµου

∆υνατά και αδύνατα σηµεία – Ευκαιρίες και απειλές στο ∆ήµο Αγιάς

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

•∆ράσεις διαχείρισης απορριµµάτων / ανακύκλωσης δεν λαµβάνουν χώρα µέχρι σήµερα στο σύνολο του ∆ήµου

•Οι ∆Ε Αγιάς και Μελιβοίας έχουν εκπονήσει ΓΠΣ, τα οποία όµως δεν έχουν οριστικοποιηθεί και εγκριθεί

•Η ∆Ε Ευρυµένων έχει εκπονήσει ΣΧΟΟΑΠ, το οποίο όµως δεν έχει ακόµη οριστικοποιηθεί

•Η ∆Ε Λακέρειας δεν έχει εκπονήσει ΣΧΟΟΑΠ

•∆εν υπάρχει ρυµοτοµικό σχέδιο ειδικά για τους παραλιακούς οικισµούς, µε αποτέλεσµα την άναρχη δόµηση

•Η εσωτερική οδοποιία του ∆ήµου χρήζει βελτιώσεων και επεκτάσεων, ενώ η µορφολογία του ∆ήµου δηµιουργεί εκτεταµένες ανάγκες συντήρησης

•Η πρόσβαση στο ∆ήµο γίνεται µόνο οδικά και δεν έχει µελετηθεί η δυνατότητα ακτοπλοϊκής σύνδεσης τους καλοκαιρινούς µήνες

•∆εν υπάρχει επαρκής συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση µεταξύ των οικισµών του ∆ήµου, ειδικά το καλοκαίρι, που θα επέτρεπε σε µεγαλύτερο µέρος των

κατοίκων να κάνει χρήση των ακτών
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∆υνατότητες / Ευκαιρίες

•Ο σαφής προσανατολισµός της ∆ηµοτικής Αρχής στον εθελοντισµό µπορεί να δώσει ώθηση σε κοινωνικού χαρακτήρα δράσεις

•Η διαµορφούµενες οικονοµικές συνθήκες του ευρύτερου περιβάλλοντος δηµιουργούν τις προϋποθέσεις για συγκράτηση ή / και αύξηση του πληθυσµού

του ∆ήµου

•Ο ∆ήµος διαθέτει εµπειρία στην υλοποίηση προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (µέσω του ΚΠΕ Κισσάβου – Μαυροβουνίου) παιδιών και νέων

•Η περιοχή είναι ιδιαίτερα προικισµένη και από πλευράς πολιτισµικής παράδοσης, αφού σε αυτή απαντούν µνηµεία τόσο από τα αρχαία όσο και από τα

βυζαντινά χρόνια

•Ο σηµαντικός αριθµός εκκλησιών και µοναστηριών δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για προσέλκυση σηµαντικού αριθµού επισκεπτών

•Σηµαντικός αριθµός εκδηλώσεων και πανηγυριών λαµβάνουν χώρα στις κοινότητες και τους οικισµούς του ∆ήµου

∆υνατά και αδύνατα σηµεία – Ευκαιρίες και απειλές στο ∆ήµο Αγιάς

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΠΑΙ∆ΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

•Σηµαντικός αριθµός εκδηλώσεων και πανηγυριών λαµβάνουν χώρα στις κοινότητες και τους οικισµούς του ∆ήµου

•Σηµαντικός είναι ο αριθµός των γηπέδων ποδοσφαίρου, ενώ αθλητικές εκδηλώσεις λαµβάνουν χώρα τους καλοκαιρινούς µήνες

•Η περιοχή, λόγω του ιδιαίτερου φυσικού της περιβάλλοντος, δίνει πολλές δυνατότητες για ανάπτυξη εναλλακτικών αθλητικών δραστηριοτήτων (rafting,

canoe kayak, κλπ)
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Προβλήµατα / Απειλές

•Η περιοχή δεν είχε καταφέρει να συγκρατήσει τον πληθυσµό της, γεγονός που – µεταξύ άλλων – επιδρά αρνητικά στη βιωσιµότητα δράσεων και

πρωτοβουλιών

•Η µεγάλη γεωγραφική διασπορά των κοινοτήτων / οικισµών και η ιδιαίτερα µικρή πυκνότητα του πληθυσµού δυσχεραίνει την ανάληψη βιώσιµων δράσεων

•∆ράσεις που να σχετίζονται µε τη διασφάλιση της ψυχικής και σωµατικής υγείας των κατοίκων υλοποιούνται σε µικρή κλίµακα

•ΚΑΠΗ και παιδικοί σταθµοί δεν υπάρχουν παρά µόνο στη ∆Ε Αγιάς, ενώ η διασπορά των οικισµών δυσχεραίνει την οργάνωση βιώσιµων δοµών και

δραστηριοτήτων
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Προβλήµατα / Απειλές

•Οι αποφάσεις της Κεντρικής ∆ιοίκησης για κατάργηση / συγχώνευση Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης θα περιορίσει τη δυναµική της περιοχής στα

θέµατα της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης

•Η αστυνόµευση, ειδικά των παραλιακών οικισµών κατά τους θερινούς µήνες, θεωρείται ελλιπής

•Οι δράσεις προβολής και προώθησης του πολιτισµικού προϊόντος του ∆ήµου ακόµη και µέσα στα όρια του Νοµού είναι περιορισµένες

•Η εµβέλεια των εκδηλώσεων είναι κατά βάση τοπική, και κανένα πολιτισµικό γεγονός δεν έχει καταφέρει να λάβει εθνικές ή έστω περιφερειακές διαστάσεις

•∆εν διαπιστώνονται στοχευµένες δράσεις προσέλκυσης επισκεπτών, στη βάση της αξιοποίησης του πολιτισµικού προϊόντος

•Η εµβέλεια των αθλητικών εκδηλώσεων είναι τοπική (εξαίρεση το beach handball στη ∆Ε Μελιβοίας)

•∆εν έχει καταστεί εφικτό να αναδειχθούν οι δυνατότητες του ∆ήµου για εναλλακτικές µορφές αθλητικών δραστηριοτήτων, ούτε στο ευρύτερο τοπικό, ούτε

∆υνατά και αδύνατα σηµεία – Ευκαιρίες και απειλές στο ∆ήµο Αγιάς

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΠΑΙ∆ΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

•∆εν έχει καταστεί εφικτό να αναδειχθούν οι δυνατότητες του ∆ήµου για εναλλακτικές µορφές αθλητικών δραστηριοτήτων, ούτε στο ευρύτερο τοπικό, ούτε

στο εθνικό / διεθνές επίπεδο
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∆υνατότητες / Ευκαιρίες

•Η τοπική οικονοµία βασίζεται στην παραγωγή υψηλής ποιότητας αγροτικών προϊόντων

•Η οικονοµική κρίση είναι πιθανό να βοηθήσει στη συγκράτηση ή και αύξηση των αγροτών στην περιοχή και στην ενασχόληση νέων ανθρώπων µε τη

γεωργία

•Η παραλιακή ζώνη της περιοχής προσφέρει τη δυνατότητα σηµαντικής τουριστικής ανάπτυξης

•Ο τόπος, λόγω του ιδιαίτερου φυσικού του περιβάλλοντος, προσφέρεται για την ανάπτυξη εναλλακτικών και µη µορφών τουρισµού καθ’ όλη τη διάρκεια

του χρόνου

•Η φυσιογνωµία του ∆ήµου επιτρέπει την ανάπτυξη του αγροτουρισµού

∆υνατά και αδύνατα σηµεία – Ευκαιρίες και απειλές στο ∆ήµο Αγιάς

ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
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Προβλήµατα / Απειλές

•Η τοπική οικονοµία βασίζεται στις παραδοσιακές καλλιέργειες και σύγχρονες, βιολογικές µορφές καλλιέργειας ολοκληρωµένης διαχείρισης δεν έχουν

εφαρµοστεί

•Τα τοπικά προϊόντα, παρά την ποιότητα και ιδιαιτερότητά τους, δεν είναι πιστοποιηµένα / «επώνυµα», ούτε έχουν προβληθεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό

•Οι µεταποιητικές δραστηριότητες στα παραγόµενα προϊόντα είναι περιορισµένες και δε συνδυάζονται µε την δηµιουργία ταυτότητας

•Οι τουριστικές δραστηριότητες της περιοχής απευθύνονται κυρίως στους ντόπιους, στους οποίους βασίζεται και η τουριστική ανάπτυξη

•Η ποιότητα του τουριστικού προϊόντος είναι µάλλον χαµηλή, ενώ η απουσία οργανωµένων ξενοδοχειακών υποδοµών δε βοηθά στην προσέλκυση

τουριστών

•Ο εναλλακτικός τουρισµός, συµπεριλαµβανοµένου του αγροτουρισµού, δεν είναι ανεπτυγµένος

•Το τουριστικό προϊόν της περιοχής δεν έχει ταυτότητα και η ανάπτυξη των παραλίων στερείται συνοχής και «χρώµατος»
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∆υνατότητες / Ευκαιρίες

• Το προσωπικό διαθέτει προηγούµενη εµπειρία στην αξιοποίηση χρηµατοδοτικών εργαλείων για τεχνικά έργα και έχει γίνει σαφής η ανάγκη εξεύρεσης

πηγών χρηµατοδότησης

•Τα τοµεακά προγράµµατα (π.χ. ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση, Ψηφιακή Σύγκλιση) σε συνδυασµό µε το ΠΕΠ είναι δυνατό να χρηµατοδοτήσουν έργα τεχνικά

και διοικητικής οργάνωσης

•Το προσωπικό του ∆ήµου, δεδοµένου ότι προέρχεται από τους µικρούς πρώην ∆ήµους που συνενώθηκαν, έχει γενικά τη δυνατότητα να εργάζεται κάτω

από την πίεση δυσχερών συνθηκών

•Η συνένωση των ∆ήµων επιβάλλει πλέον τη λειτουργία κεντρικών ελεγκτικών µηχανισµών, που θα οδηγήσουν αναπόφευκτα στην οργάνωση

∆υνατά και αδύνατα σηµεία – Ευκαιρίες και απειλές στο ∆ήµο Αγιάς

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
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Προβλήµατα / Απειλές

•Η οικονοµική κατάσταση του ∆ήµου είναι ιδιαίτερα δυσχερής και απαιτεί άµεσες ενέργειες εξορθολογισµού του κόστους και αύξησης των εσόδων

•Ο χαµηλός βαθµός ενεργοποίησης των τοµεακών προγραµµάτων σε συνδυασµό µε τη µικρή προηγούµενη εµπειρία του προσωπικού είναι πιθανό να

επιφέρει καθυστερήσεις στην υλοποίηση µη τεχνικών έργων

•Ανταποδοτικότητα στα τέλη ουσιαστικά δεν υφίσταται, γεγονός που επιδεινώνεται από τον µη αποτελεσµατικό µηχανισµό βεβαίωσης εσόδων και από την

διασπορά των οικισµών

•Το προσωπικό έχει µεταφέρει στο νέο ∆ήµο τη δική του κουλτούρα και η οµοιογένεια δεν έχει ακόµη επιτευχθεί

•Οι ρόλοι και οι αρµοδιότητες δεν είναι πάντα σαφείς, δεδοµένου και µεγέθους του ∆ήµου, ενώ ένα µεγάλο µέρος των οργανωτικών µονάδων δεν είναι

στελεχωµένο
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Προβλήµατα / Απειλές

•Η απουσία συστηµάτων και η χαµηλή οργάνωση δηµιουργούν την εντύπωση ότι η δύναµη είναι περιορισµένη

•Το προσωπικό, επιφορτισµένο µε τα καθηµερινά καθήκοντα της εργασίας του, παρουσιάζει χαµηλό ενδιαφέρον για αναπτυξιακές δράσεις βελτίωσης /

αλλαγής (π.χ. επιχειρησιακός σχεδιασµός)

•∆εν έχουν αναπτυχθεί συστήµατα διαδικασιών, που να αποσαφηνίζουν τον τρόπο εργασίας

•∆εν έχουν εγκατασταθεί ή δε λειτουργούν επαρκή πληροφοριακά συστήµατα που να βελτιώνουν την εργασία και τη λήψη αποφάσεων

•Ο ∆ήµος δε διαθέτει ακόµη διαχειριστική επάρκεια

•Οι υπηρεσίες του ∆ήµου είναι διεσπαρµένες στην έκτασή του που σε συνδυασµό µε τη µικρή διείσδυση των ΤΠΕ µειώνει την αποτελεσµατικότητα

•∆εν αξιοποιούνται οι ΤΠΕ για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη

∆υνατά και αδύνατα σηµεία – Ευκαιρίες και απειλές στο ∆ήµο Αγιάς

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ

•∆εν αξιοποιούνται οι ΤΠΕ για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη
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Κρίσιµα ζητήµατα τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης στο ∆ήµο Αγιάς

- Προστασία, ανάδειξη και 

προβολή του φυσικού 

περιβάλλοντος

- Ορθολογική διαχείριση, 

διασφάλιση και 

αξιοποίηση των φυσικών 

πόρων

- Αξιοποίηση και επέκταση 

του εθελοντισµού σε 

πολλαπλά επίπεδα 

προσφοράς

- Ανάπτυξη και προβολή 

πολιτιστικών, αθλητικών 

και άλλων 

- Ενηµέρωση, ενδυνάµωση 

και υποστήριξη των 

επαγγελµατιών

- Υποστήριξη της 

δηµιουργίας 

«ταυτότητας» για τα 

γεωργικά προϊόντα

- Επίτευξη βιωσιµότητας 

για το ∆ήµο και της 

δραστηριότητές του

- Αξιοποίηση κάθε δυνατής 

πηγής εσόδων και 

χρηµατοδότησης έργων 

και δραστηριοτήτων

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΠΑΙ∆ΕΙΑ, 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ -
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
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πόρων

- ∆ηµιουργία ενός 

ποιοτικού και ελκυστικού 

οικιστικού περιβάλλοντος 

- Βελτίωση της 

προσβασιµότητας του 

∆ήµου και των οικισµών 

του

και άλλων 

δραστηριοτήτων  σε 

εθνική εµβέλεια

- ∆ιασφάλιση της 

επάρκειας και της καλής 

κατάστασης των 

κοινωνικών, πολιτιστικών, 

εκπαιδευτικών και 

αθλητικών υποδοµών

γεωργικά προϊόντα

- Υποστήριξη της 

δηµιουργίας 

«ταυτότητας» για το 

τουριστικό προϊόν

- ∆ιασφάλιση της 

επάρκειας και καλής 

κατάστασης των 

υποδοµών υποστήριξης 

της τοπικής οικονοµίας

και δραστηριοτήτων

- Οργάνωση συστηµάτων 

διαδικασιών και ρόλων

- Γνωστική ενδυνάµωση 

του ανθρώπινου 

δυναµικού

- Αξιοποίηση των ΤΠΕ σε 

εσωτερικά και για τον 

πολίτη

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Αγιάς 2012-2014 / Ενότητα 1



∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 20122012--20142014

1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ

1.1 Στρατηγική του ∆ήµου και αναπτυξιακές προτεραιότητες1.1 Στρατηγική του ∆ήµου και αναπτυξιακές προτεραιότητες

1.1.2 Το όραµα και η στρατηγική του ∆ήµου1.1.2 Το όραµα και η στρατηγική του ∆ήµου
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Όραµα της ∆ηµοτικής Αρχής του ∆ήµου Αγιάς

Άνθρωπος

Οραµατιζόµαστε ένα 
∆ήµο ανθρώπινο, φιλικό 
και εύρωστο, που να 
εξασφαλίζει υψηλής 
ποιότητας συνθήκες 
ζωής για τους κατοίκους 
και να αποτελεί  
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Βιωσιµότητα

Περιβάλλον
και να αποτελεί  
σηµαντικό πόλο έλξης 
σε τοπικό, εθνικό και 
διεθνές επίπεδο, 
διασφαλίζοντας την 
αειφορική συνύπαρξη 
του ανθρώπου µε το 
φυσικό περιβάλλον
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Άξονες και Μέτρα Στρατηγικής του ∆ήµου Αγιάς

Η αναπτυξιακή στρατηγική του ∆ήµου Αγιάς δοµείται σε άξονες, µέτρα και γενικούς στόχους ανάπτυξης, που απορρέουν από το

όραµα της ∆ηµοτικής Αρχής και από τα κρίσιµα ζητήµατα τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης, που ανέδειξε η καταγραφή και

αξιολόγηση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος του ∆ήµου. Πιο συγκεκριµένα:

Άξονας 1. 

Περιβάλλον και 
Ποιότητα Ζωής

• Μέτρο 1.1. Φυσικό 

Περιβάλλον

• Μέτρο 1.1. Φυσικό 

Περιβάλλον

Άξονας 2.

Κοινωνική Πολιτική, 
Παιδεία, Πολιτισµός 
και Αθλητισµός

• Μέτρο 2.1. Κοινωνική 

Πολιτική

• Μέτρο 2.1. Κοινωνική 

Πολιτική

Άξονας 3.

Τοπική Οικονοµία και 
Απασχόληση

• Μέτρο 3.1. Απασχόληση 

και Επιχειρηµατικότητα

• Μέτρο 3.1. Απασχόληση 

και Επιχειρηµατικότητα

Άξονας 4.

∆ιοικητική Ικανότητα 
του ∆ήµου

• Μέτρο 4.1. Οικονοµικά

• Μέτρο 4.2. Οργάνωση 

• Μέτρο 4.1. Οικονοµικά

• Μέτρο 4.2. Οργάνωση 
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Περιβάλλον

• Μέτρο 1.2. Οικιστικό 

Περιβάλλον

• Μέτρο 1.3. ∆ιαχείριση 

φυσικών πόρων και 

αποδεκτών

• Μέτρο 1.4. 

Προσβασιµότητα

Περιβάλλον

• Μέτρο 1.2. Οικιστικό 

Περιβάλλον

• Μέτρο 1.3. ∆ιαχείριση 

φυσικών πόρων και 

αποδεκτών

• Μέτρο 1.4. 

Προσβασιµότητα

Πολιτική

• Μέτρο 2.2. Παιδεία

• Μέτρο 2.3. Πολιτισµός

• Μέτρο 2.4. Αθλητισµός

Πολιτική

• Μέτρο 2.2. Παιδεία

• Μέτρο 2.3. Πολιτισµός

• Μέτρο 2.4. Αθλητισµός

και Επιχειρηµατικότητα

• Μέτρο 3.2. Υποδοµές 

υποστήριξης της τοπικής 

οικονοµίας

και Επιχειρηµατικότητα

• Μέτρο 3.2. Υποδοµές 

υποστήριξης της τοπικής 

οικονοµίας

• Μέτρο 4.2. Οργάνωση 

και Συστήµατα

• Μέτρο 4.2. Οργάνωση 

και Συστήµατα
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1. Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής

1.1. 
Φυσικό Περιβάλλον

1.2.
Οικιστικό Περιβάλλον

1.3.
∆ιαχείριση φυσικών 
πόρων και αποδεκτών

1.4.
Προσβασιµότητα

Στο µέτρο αυτό περιλαµβάνονται:

- ∆ράσεις πρόληψης και 

διαχείρισης του φυσικού 

περιβάλλοντος από φυσικές ή 

ανθρωπογενείς καταστροφές

- Παρεµβάσεις για την ανάδειξη 

Στο µέτρο αυτό περιλαµβάνονται:

- Εκπόνηση µελετών και 

θεσµοθέτηση πολεοδοµικών 

σχεδίων, όρων δόµησης, 

µορφολογικών κανόνων, κλπ

- Παρεµβάσεις για την ανάπλαση 

Στο µέτρο αυτό περιλαµβάνονται:

-∆ράσεις αξιοποίησης των 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 

(αιολική, φωτοβολταϊκά)

-Έργα στον τοµέα ύδρευσης, 

αποχέτευσης  και βιολογικού 

Στο µέτρο αυτό περιλαµβάνονται:

- Έργα επέκτασης, βελτίωσης, 

συντήρησης και σήµανσης της 

εσωτερικής οδοποιίας 

-Έργα επέκτασης, βελτίωσης, 

συντήρησης και σήµανσης των 

Άξονες και Μέτρα Στρατηγικής του ∆ήµου Αγιάς

105

- Παρεµβάσεις για την ανάδειξη 

του πλούσιου φυσικού 

περιβάλλοντος (µονοπάτια, 

πηγές, παραλίες, κλπ)

- ∆ράσεις για τη δηµοσιοποίηση  

πληροφορικών και φωτογραφιών 

για το φυσικό περιβάλλον της 

περιοχής (π.χ. φυλλάδια, 

προβολή σε sites υψηλής 

επισκεψιµότητας, κλπ) 

- Παρεµβάσεις για την ανάπλαση 

πόλεων και οικισµών και την 

ανάδειξη σηµείων ενδιαφέροντος

- ∆ράσεις για τη ρύθµιση θεµάτων 

κυκλοφορίας και στάθµευσης 

εντός των πόλεων και οικισµών

αποχέτευσης  και βιολογικού 

καθαρισµού, 

συµπεριλαµβανοµένων δράσεων 

περιβαλλοντικής 

ευαισθητοποίησης και ορθολογικής 

διαχείρισης των φυσικών πόρων 

-∆ράσεις ανακύκλωσης

συντήρησης και σήµανσης των 

οδικών αξόνων σύνδεσης του 

∆ήµου µε τους όµορους ∆ήµους
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2. Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισµός και Αθλητισµός

2.1. 
Κοινωνική Πολιτική

2.2.
Παιδεία 

2.3.
Πολιτισµός

2.4.
Αθλητισµός

Στο µέτρο αυτό περιλαµβάνονται:

- ∆ραστηριότητες υποστήριξης 

ευαίσθητων οµάδων του 

πληθυσµού, 

συµπεριλαµβανοµένων των 

ηλικιωµένων 

- Έργα ανάπτυξης και συντήρησης 

Στο µέτρο αυτό περιλαµβάνονται:

- ∆ραστηριότητες και 

προγράµµατα για τη δηµιουργική 

απασχόληση  και την 

ενδυνάµωση της γνώσης, των 

ικανοτήτων και των 

συµπεριφορών της νεολαίας  

Στο µέτρο αυτό περιλαµβάνονται:

-Παρεµβάσεις για την ανάδειξη της 

πολιτισµικής κληρονοµιάς  (π.χ. 

αρχιτεκτονικά µνηµεία, 

αρχαιολογικά µνηµεία, κλπ)

-∆ράσεις για τη δηµιουργία  

πολιτισµικής ταυτότητας, 

Στο µέτρο αυτό περιλαµβάνονται:

-Καθιέρωση αθλητικών γεγονότων 

µε εθνικής ή διεθνούς εµβέλειας 

οµάδες

-Έργα ανάπτυξης και συντήρησης 

των αθλητικών υποδοµών (π.χ. 

γήπεδα, γυµναστήρια, κλπ)

Άξονες και Μέτρα Στρατηγικής του ∆ήµου Αγιάς
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- Έργα ανάπτυξης και συντήρησης 

των κοινωνικών υποδοµών 

- ∆ιασφάλιση της ασφάλειας των 

κατοίκων και των επισκεπτών 

του ∆ήµου

- Παρεµβάσεις ενίσχυσης της 

εθελοντικής συµµετοχής σε 

δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα

συµπεριφορών της νεολαίας  

- ∆ραστηριότητες και 

προγράµµατα δηµιουργικής 

απασχόλησης των παιδιών

- Έργα ανάπτυξης και συντήρησης 

των εκπαιδευτικών υποδοµών 

και υποδοµών ψυχαγωγίας

πολιτισµικής ταυτότητας, 

αναγνωρίσιµης και έξω από τα 

σύνορα του νοµού (π.χ. προβολή 

/ δηµοσιότητα, φεστιβάλ µε 

εθνικής εµβέλειας πρόσωπα, κλπ)

-Έργα ανάπτυξης και συντήρησης 

των πολιτισµικών υποδοµών (π.χ. 

πνευµατικά κέντρα, βιβλιοθήκες, 

µουσεία)

γήπεδα, γυµναστήρια, κλπ)
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3. Τοπική Οικονοµία - Απασχόληση 4. ∆ιοικητική Ικανότητα του ∆ήµου

3.1. 
Απασχόληση και 
Επιχειρηµατικότητα

3.2.
Υποδοµές υποστήριξης 
τοπικής οικονοµίας

4.1.
Οικονοµικά

4.2.
Οργάνωση και 
Συστήµατα

Στο µέτρο αυτό περιλαµβάνονται:

- Εκπαίδευσης και ενηµέρωση των 

επαγγελµατιών (κυρίως στους 

τοµείς αγροτικής ανάπτυξης και 

τουρισµού) µε τις εξελίξεις και 

τις εναλλακτικές κατά τοµέα

Στο µέτρο αυτό περιλαµβάνονται:

- Έργα για τη βελτίωση και 

συντήρηση ποικίλων 

υποστηρικτικών υποδοµών του 

αγροτικού τοµέα (π.χ. αρδευτικό 

δίκτυο, αγροτική οδοποιία)

Στο µέτρο αυτό περιλαµβάνονται:

-Οικονοµικές µελέτες και 

καθιέρωση µηχανισµών εκτίµησης 

του κόστους έναντι του οφέλους 

για τις δραστηριότητες που 

αναλαµβάνει ο ∆ήµος

Στο µέτρο αυτό περιλαµβάνονται:

-Ανάπτυξη συστηµάτων 

διαδικασιών µε αποσαφήνιση 

ρόλων και αρµοδιοτήτων

-Ανάπτυξη κοστολογικών 

µηχανισµών µε ταυτόχρονη 

Άξονες και Μέτρα Στρατηγικής του ∆ήµου Αγιάς
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τις εναλλακτικές κατά τοµέα

- Υποστήριξης των αγροτών για τη 

επίτευξη πιστοποιηµένων 

προϊόντων και διαδικασιών 

παραγωγής (π.χ. ΠΟΠ, 

βιολογικές καλλιέργειες, κλπ)

- Ευαισθητοποίηση των 

επαγγελµατιών του τουρισµού 

σε θέµατα ποιότητας στο 

τουριστικό προϊόν 

δίκτυο, αγροτική οδοποιία)

- Έργα και δραστηριότητες για την 

αναβάθµιση / βελτίωση και 

συντήρηση ποικίλων 

υποστηρικτικών υποδοµών του 

τουριστικού τοµέα (π.χ. 

αξιοποίηση παραλιών, 

καθαρισµός ακτών, 

ηλεκτροφωτισµός παραλίας, κλπ)

αναλαµβάνει ο ∆ήµος

-Αναζήτηση νέων πηγών εσόδων 

για την κάλυψη του ταµειακού 

«ανοίγµατος» του ∆ήµου

-Αξιοποίηση του ΕΣΠΑ, των 

ευρωπαϊκών προγραµµάτων και 

κάθε άλλου είδους πηγής για τη 

χρηµατοδότηση επενδύσεων

µηχανισµών µε ταυτόχρονη 

διασφάλιση της έγκαιρης 

βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων

-Αξιοποίηση κάθε δυνατής πηγής 

χρηµατοδότησης για την ενίσχυση 

της δύναµης και τη γνωστική 

ενδυνάµωση του προσωπικού

-Αξιοποίηση των ΤΠΕ τόσο για την 

εσωτερική επικοινωνία όσο και για 

την εξυπηρέτηση του πολίτη
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Γενικοί Στόχοι Ανάπτυξης του ∆ήµου Αγιάς

Άξονας 1. Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής

Γενικός Στόχος 1.1.1. Προστασία του περιβάλλοντος από φυσικές και άλλες καταστροφές 

Γενικός Στόχος 1.1.2. Ανάδειξη και βελτίωση περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους

Γενικός Στόχος 1.1.3. Προβολή των δυνατοτήτων του φυσικού περιβάλλοντος σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

Μέτρο 1.1. Φυσικό Περιβάλλον

Μέτρο 1.2. Οικιστικό Περιβάλλον
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Γενικός Στόχος 1.2.1. Σχεδιασµός και οργάνωση των πόλεων και οικισµών µε σεβασµό στον άνθρωπο, στην ιστορία και στο 

περιβάλλον

Γενικός Στόχος 1.2.2. Βελτίωση / αναβάθµιση της συνολικής εικόνας των πόλεων και των οικισµών

Γενικός Στόχος 1.2.3. ∆ηµιουργία ή / και διαφύλαξη της  ταυτότητας της περιοχής

Γενικός Στόχος 1.2.4. Οργάνωση και διασφάλιση της ποιότητας της κυκλοφορίας και της στάθµευσης

Μέτρο 1.2. Οικιστικό Περιβάλλον
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Άξονας 1. Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής

Γενικός Στόχος 1.3.1. Αξιοποίηση των φυσικών πόρων και των νέων τεχνολογιών παραγωγής ενέργειας µε τρόπο αποδοτικό 

για το ∆ήµο και τους ∆ηµότες

Γενικός Στόχος 1.3.2. Επέκταση υποδοµών αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισµού µε έµφαση στις περιοχές τουριστικού 

ενδιαφέροντος

Γενικός Στόχος 1.3.3. ∆ιασφάλιση της ποιότητας και ορθολογική διαχείριση της ποσότητας του νερού 

Μέτρο 1.3. ∆ιαχείριση φυσικών πόρων και αποδεκτών

Γενικοί Στόχοι Ανάπτυξης του ∆ήµου Αγιάς
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Γενικός Στόχος 1.3.3. ∆ιασφάλιση της ποιότητας και ορθολογική διαχείριση της ποσότητας του νερού 

Γενικός Στόχος 1.3.4. Ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης

Γενικός Στόχος 1.3.5. Επέκταση της ανακύκλωσης σε όλο το εύρος του ∆ήµου

Γενικός Στόχος 1.4.1. Βελτίωση της σύνδεσης των οικισµών µεταξύ τους και µε τις έδρες των ∆ηµοτικών Ενοτήτων

Γενικός Στόχος 1.4.2. Αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης για διασύνδεση µε τη Βόρεια Ελλάδα

Μέτρο 1.4. Προσβασιµότητα
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Άξονας 2. Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισµός και Αθλητισµός

Γενικός Στόχος 2.1.1. Υποστήριξη ευαίσθητων οµάδων πληθυσµού

Γενικός Στόχος 2.1.2. Βελτίωση της αστυνόµευσης µε έµφαση στις τουριστικές περιοχές

Γενικός Στόχος 2.1.3. Ενδυνάµωση του εθελοντισµού

Γενικός Στόχος 2.1.4. ∆ιασφάλιση της επάρκειας και καλής κατάστασης των κοινωνικών υποδοµών

Μέτρο 2.1. Κοινωνική Πολιτική
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Γενικός Στόχος 2.2.1. Ενίσχυση δράσεων νεολαίας

Γενικός Στόχος 2.2.2. Ενίσχυση δράσεων δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών

Γενικός Στόχος 2.2.3. ∆ιασφάλιση της καλής κατάστασης των υποδοµών εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας παιδιών / νέων

Μέτρο 2.2. Παιδεία
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Άξονας 2. Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισµός και Αθλητισµός

Γενικός Στόχος 2.3.1. Προβολή του πολιτισµικού προϊόντος

Γενικός Στόχος 2.3.2. Προώθηση πολιτιστικών εκδηλώσεων εθνικής εµβέλειας

Γενικός Στόχος 2.3.3. Ανάδειξη σηµείων ιδιαίτερου πολιτιστικού ενδιαφέροντος

Γενικός Στόχος 2.3.4. ∆ιασφάλιση της επάρκειας και καλής κατάστασης των πολιτιστικών υποδοµών

Μέτρο 2.3. Πολιτισµός
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Γενικός Στόχος 2.4.1. Προβολή των αθλητικών δραστηριοτήτων και των δυνατοτήτων της περιοχής

Γενικός Στόχος 2.4.2. Προώθηση αθλητικών γεγονότων εθνικής εµβέλειας

Γενικός Στόχος 2.4.3. ∆ιασφάλιση της επάρκειας και καλής κατάστασης των αθλητικών υποδοµών

Μέτρο 2.4. Αθλητισµός
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Άξονας 3. Τοπική Οικονοµία – Απασχόληση 

Γενικός Στόχος 3.1.1. Ενηµέρωση / ενδυνάµωση επαγγελµατιών 

Γενικός Στόχος 3.1.2. Υποστήριξη της πιστοποίησης προϊόντων, ονοµασίας προέλευσης και γεωγραφικής ένδειξης
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