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ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

 

Γενικά 

 

1. Θεσμικό Πλαίσιο: 

 

• Τα άρθρα 203-207 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» και το άρθρο 266 

του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

– Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

• Το Π.Δ. 185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης 

των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ 

βαθμού» όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 89/2011. 

• Η 18183/2.4.2007 Υπουργική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την 5694/3.2.11 Υπουρ-

γική Απόφαση. 

• Οι 45/2006, 66/2007 και 18183/2.4.2007 Εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών. 

• Το άρθρο 2 παρ. 5 «Ρυθμίσεις επειγόντων θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών» της Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 268Α΄/2011. 

 Η 41179/23.10.2014 Υπουργική Απόφαση 

 

Με βάση τα οποία προβλέπεται η εκπόνηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων σε όλους τους 

Δήμους, που αποσκοπεί στην εισαγωγή μόνιμων εσωτερικών διαδικασιών και συστημάτων 

προγραμματισμού τους. Σε αυτά περιλαμβάνονται και οι δράσεις των Νομικών Προσώπων 

που εποπτεύουν. Ως τέτοια νοούνται τα ιδρύματα και τα ΝΠΔΔ, οι αστικές εταιρείες μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα και οι κάθε λογής επιχειρήσεις των ΟΤΑ (επιχειρήσεις του Π.Δ 

410/95, κοινωφελείς επιχειρήσεις, ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ, καθώς και δημοτικές 

επιχειρήσεις ειδικού σκοπού). 

 

2. Σκοπός: 

Σκοπός τους είναι η προώθηση της Δημοτικής και της εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου, σε 

εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και 

τις νέες αρμοδιότητες που ορίζει το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Ειδικότερα, καθορίζονται οι 

στρατηγικοί στόχοι, οι αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου και οι δράσεις που πρόκειται 

να υλοποιήσει την επόμενη χρονική περίοδο στους τομείς αρμοδιοτήτων του (περιβάλλον, 

υποδομές, κοινωνική μέριμνα κοκ). Επίσης, περιλαμβάνονται στόχοι και δράσεις για τη 

βελτίωση της εσωτερικής του οργάνωσης και λειτουργίας.  

 

3. Κύρια χαρακτηριστικά: 

α. Είναι ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της διοικητικής 

ικανότητας του Δήμου. Αφορά τις αναπτυξιακές υποδομές και τοπικές επενδύσεις, αλλά και 

τη βελτίωση της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών και των εποπτευόμενων Νομικών 

Προσώπων. Καλύπτει όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων του Δήμου και εν δυνάμει το σύνολο 

των τοπικών υποθέσεων. Δίνει έμφαση στη διάγνωση, στην αποτύπωση του εξωτερικού και 

εσωτερικού περιβάλλοντος, στην ανάδειξη των βασικών αναπτυξιακών προτεραιοτήτων και 

στον τεκμηριωμένο προσδιορισμό των κρίσιμων ζητημάτων στα οποία πρέπει να επικεντρώσει 

τις προσπάθειές του ο Δήμος, λαμβάνοντας υπόψη τα τοπικά προβλήματα, τις εθνικές και 

περιφερειακές αναπτυξιακές προτεραιότητες και τις δυνατότητές του ως οργανισμού.  
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β. Αποτελεί το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δράσης του Δήμου και των Νομικών Προσώπων 

του. Στις προτεραιότητές του αντανακλάται η βούληση και το όραμα της Δημοτικής Αρχής 

που αποτυπώνεται στη στρατηγική και αναλύεται σε τριετές και σε ετήσιο πρόγραμμα 

δράσης. Υλοποιείται μέσω των ετήσιων προγραμμάτων δράσης, σκοπός των οποίων είναι η 

εξειδίκευση του συνολικού τριετούς επιχειρησιακού προγράμματος με στόχο τον επιμερισμό 

των δράσεων στις υπηρεσίες που υλοποιούν τμήματά του. Συνδέεται με το τεχνικό 

πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του Δήμου. Συγκεκριμένα, το Τεχνικό Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα εξειδικεύεται κατ’ έτος σε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και ετήσιο Προϋπολογισμό. 

Το Τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται και υποβάλλεται μαζί με το Ε.Π.Δ., του οποίου αποτελεί 

μέρος. 

 

γ. Αποτελεί προϊόν συλλογικής λειτουργίας των δομών και υπηρεσιών του Δήμου και οδηγεί 

στην ανάληψη δεσμεύσεων μεταξύ των διαδοχικών ιεραρχικών επιπέδων, σε ότι αφορά την 

υλοποίηση του τμήματος στο οποίο αυτά εμπλέκονται. Είναι οργανικό στοιχείο της 

καθημερινής λειτουργίας και διοίκησης του Δήμου και μέρος του προγραμματικού του 

κύκλου. Η σύνταξή του είναι η αρχική φάση της διαδικασίας προγραμματισμού, 

παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης του Δήμου, η οποία θα αποτελεί διαρκές 

αντικείμενο των οργάνων και υπηρεσιών του.  Διατυπώνει μετρήσιμους στόχους, η επίτευξη 

των οποίων παρακολουθείται μέσω της αξιοποίησης συστήματος δεικτών επίδοσης. Αποτελεί 

την κεντρική αναφορά ώστε να δίνει το υπόβαθρο για την εκπόνηση επιμέρους σχεδίων 

δράσης, αποτελεί το βασικό πλαίσιο κατεύθυνσης, προσδιορισμού και συντονισμού των 

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

εργαζόμενους του Δήμου, προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι του.  

 

δ. Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες εκφράζονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα με τη μορφή 

αξόνων. Ενδεικτικά, οι άξονες αυτοί μπορεί να είναι: 1. Περιβάλλον και ποιότητα ζωής, 2. 

Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός, 3. Τοπική Οικονομία και 

Απασχόληση, 4. Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου. 

 

ε. Περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες ενότητες και κεφάλαια: 

α. Ενότητα 1: Στρατηγικός σχεδιασμός  

Κεφάλαιο1.1: Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης  

Κεφάλαιο1.2: Στρατηγική του Ο.Τ.Α. και αναπτυξιακές προτεραιότητες 

  

β. Ενότητα 2: Επιχειρησιακός προγραμματισμός  

Κεφάλαιο 2.1: Στόχοι και δράσεις  

Κεφάλαιο 2.2:Τριετής προγραμματισμός των δράσεων  

 

γ. Ενότητα 3: Οικονομικός προγραμματισμός και δείκτες παρακολούθησης και 

αξιολόγησης  

Κεφάλαιο 3.1: Οικονομικός προγραμματισμός  

Κεφάλαιο 3.2: Δείκτες παρακολούθησης & αξιολόγησης του προγράμματος 
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Το παρόν επιχειρησιακό 

 

1. Γενικοί Στόχοι: 

 

1α) Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης  

i) προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος της περιοχής και 

διασφάλιση της ποιότητας ζωής, με παρεμβάσεις ενδεικτικά στους τομείς της προστασίας και 

της αειφόρου διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος, της βελτίωσης και διαχείρισης του 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, των τεχνικών υποδομών και των δικτύων εξυπηρέτησης. 

ii) βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας των κατοίκων της περιοχής μας, με 

παρεμβάσεις ενδεικτικά στους τομείς της Κοινωνικής Πολιτικής και της Κοινωνικής 

Ενσωμάτωσης, της Υγείας, της Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, της Ισότητας των Φύλων 

και των Ευκαιριών. 

iii) βελτίωση της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης,  με παρεμβάσεις ενδεικτικά στους 

τομείς των οικονομικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων. 

 

1β) Εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου ως οργανισμού 

Δράσεις για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου, με σκοπό τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της λειτουργίας του. Ειδικότερα,  βελτίωση της 

εξυπηρέτησης του πολίτη, της παραγωγικής ικανότητας των υπηρεσιών του Δήμου, ανάπτυξη 

του υφιστάμενου προσωπικού και εξοπλισμού, βελτίωση της οικονομικής κατάστασης και 

διαχείρισης του Δήμου. 

 

1γ) Ανάπτυξη των συνεργασιών του Δήμου  

Αναβάθμιση του επιπέδου συνεργασίας του Δήμου με τους τοπικούς κοινωνικούς και 

οικονομικούς φορείς, τους όμορους Δήμους, και τους λοιπούς φορείς του διοικητικού 

συστήματος της χώρας και της Ε.Ε., σε τοπικό, διαπεριφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, 

για τη συντονισμένη προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την από κοινού παροχή 

υπηρεσιών ή υλοποίηση δράσεων και συμφωνιών. 

 

2. Κρίσιμα ζητήματα κατά σειρά προτεραιότητας: 

 

Άξονας 1. Περιβάλλον και ποιότητα ζωής 

1. Βελτίωση των υποδομών ύδρευσης των προβληματικών στο θέμα αυτό οικισμών. 

2. Δημιουργία δικτύων αποχέτευσης και βιολογικών καθαρισμών στους 2 μεγαλύτερους 

οικισμούς του Δήμου. 

3. Ενίσχυση των υποδομών αντιπλημμυρικής προστασίας, ιδίως των ευαίσθητων περιοχών 

του Δήμου. 

4. Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στους οικισμούς με έργα στοχευμένων αστικών 

αναπλάσεων και αστικού εξοπλισμού. 

5. Βελτίωση των συνθηκών ενδοδημοτικής συγκοινωνίας. 

 

6. Βελτίωση, αξιοποίηση και επέκταση των χώρων πρασίνου. 

7. Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας και υιοθέτησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 

 

 

 



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Φαρκαδόνας 

 

Δήμος Φαρκαδόνας   

 

5 

Άξονας 2. Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός 

1.  Βελτίωση / ανάπτυξη των εκπαιδευτικών υποδομών. 

2. Κάλυψη των αναγκών των κατοίκων σε παιδικούς σταθμούς.  
 

3. Ενίσχυση / επέκταση δραστηριοτήτων των λοιπών δομών κοινωνικής φροντίδας. 

4. Βελτίωση των υποδομών αθλητισμού. 

5. Δημιουργία νέων και βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών πολιτισμού.  
 

6. Προστασία, Ανάδειξη και Αξιοποίηση της τοπικής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. 

7. Ενίσχυση Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων. 

8. Λειτουργία Κέντρων Δια Βίου Μάθησης. 

 

Άξονας 3. Τοπική Οικονομία και Απασχόληση 

1. Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας και υποδομών άρδευσης. 

2. Διαχείριση υδατικών πόρων. 

3. Δημιουργία υποδομών που μπορούν να ενισχύσουν την οικονομική δραστηριότητα στην 

περιοχή. 

4. Ενίσχυση εναλλακτικών δραστηριοτήτων στην κατεύθυνση του αγροτουρισμού. 

5. Δημιουργία νέων και αξιοποίηση των υφιστάμενων χώρων που μπορούν να αποτελέσουν 

πόλο έλξης επισκεπτών στην περιοχή. 

6. Δημιουργία Αγροτικού Σχολείου και δομών ενημέρωσης αγροτών για τη βιολογική γεωργία 

- κτηνοτροφία, τα ενεργειακά φυτά και τις δυνατότητες παραγωγής Π.Ο.Π. 

 

Άξονας 4. Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου 

1. Διοικητική και χωρική και οργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου και σαφής καθορισμός 

αρμοδιοτήτων και ροής εργασιών. 

2. Ενίσχυση με ανθρώπινο δυναμικό των Δημοτικών Υπηρεσιών, των Νομικών Προσώπων και 

Δημοτικών Επιχειρήσεων του Δήμου. 

3. Βελτίωση των υποδομών των Δημοτικών κτιρίων. 

 

Άξονας 5. Συνεργασίες του Δήμου 

1. Ανάπτυξη συνεργασιών για την ενίσχυση της απασχόλησης και την καταπολέμηση της 

φτώχειας. 

2. Δημιουργία εθελοντικών ομάδων σε πεδία δράσεων. 

3. Οργάνωση δικτύων συνεργασίας με με ελληνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς. 

4. Ανάπτυξη συνεργασιών για την προώθηση επενδυτικών σχεδίων. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 

                          ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 
1. ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ – ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

1.i. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 

Ο Δήμος Φαρκαδόνας ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας. Αποτελείται από 3 Δημοτικές Ενότητες: Φαρκαδόνας με έδρα τη Φαρκαδόνα 

(έδρα του Δήμου), Οιχαλίας με έδρα την Οιχαλία και Πελλιναίων με έδρα τους Ταξιάρχες. 

Βρίσκεται μεταξύ των Τρικάλων και της Λάρισας, η έκτασή του είναι 370,23 τ.χλμ., ο μόνιμος 

πληθυσμός του 13.396 κάτοικοι και ο νόμιμος 16.238 κάτοικοι (απογραφή 2011).   

                                                           

 

 

 

 

Εικ. 1. Θέση του Δ. 

Φαρκαδόνας 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιλαμβάνει 2 Δημοτικές Κοινότητες, της Φαρκαδόνας και της Οιχαλίας και 16 Τοπικές 

Κοινότητες: του Αχλαδοχωρίου, του Γριζάνου, του Ζάρκου, του Διασέλλου, του Κεραμιδίου, 

της Πηνειάδας, της Παναγίτσας, της Κρήνης, του Κλοκοτού, του Πετρωτού, των 

Γεωργανάδων,  των Ταξιαρχών, της Νομής, της Φανερωμένης, του Πετρόπορου και των 

Σερβωτών. 

                        

 

 

 

 

 

 

Εικ. 2. Δημοτικές 

Ενότητες, Τοπικές 

Κοινότητες και 

όρια Δ. 

Φαρκαδόνας 
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1.ii. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ – ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

Τα όρια του Δ. Φαρκαδόνας εκτείνονται από τα όρια του Δ. Τρικκαίων ανατολικά, έως τα όρια 

της Περ. Εν. Λάρισας Δυτικά και από τα όρια του Δ. Τρικκαίων και της Περ. Εν. Λάρισας 

βόρεια, έως τα όρια της Περ. Εν. Καρδίτσας νότια.  

 

Η μορφολογία του εδάφους της περιοχής του νέου Δήμου είναι κατά το 40% περίπου 

ημιορεινή – ορεινή με βοσκές, στο βόρειο τμήμα του, και κατά το 60% περίπου πεδινή με 

καλλιέργειες, στο νότιο τμήμα του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 3. Μορφολογία περιοχής Δ. Φαρκαδόνας 

 

Από τις ημιορεινές περιοχές ξεκινούν χείμαρροι, ορισμένοι από τους οποίους διέρχονται 

πλησίον οικισμών και όλοι καταλήγουν στον ποταμό Πηνειό, ο οποίος διασχίζει ολόκληρο το 

πεδινό τμήμα του Δήμου από ανατολικά προς δυτικά, επίσης πλησίον αρκετών οικισμών, με 

εκτεταμένο πλέγμα καναλιών και αναχωμάτων. 

 

Το κλίμα της περιοχής είναι εύκρατο. Χαρακτηρίζεται από ψυχρό χειμώνα, με αρκετές βροχές 

και ζεστό καλοκαίρι με λίγες τοπικές βροχές.  

 

Τα επικρατέστερα οικοσυστήματα της περιοχής της είναι υδάτινα – υγροτοπικά,  

ψευδοστέππες με γράστεις και ετήσιες πόες,  μικτοί θαμνώνες αείφυλλων και φυλλοβόλων 

ειδών και αγροτικές καλλιέργειες.  

 

Μέρος της περιοχής του Δήμου βρίσκεται εντός του βιοτόπου ειδικής προστασίας (SPAs) 

«Όρη Αντιχάσια – Μετέωρα» λόγω σημαντικής ορνιθοπανίδας.  

 

      

1.iii. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

Η οικονομική δραστηριότητα της περιοχής του Δήμου βασίζεται κατά κύριο λόγο στον 

πρωτογενή τομέα, ήτοι: 

 

α) στη γεωργία στις πλούσιες σε ύδατα πεδινές περιοχές που αποτελεί την κυριότερη 

οικονομική δραστηριότητα της περιοχής, με κυριότερες καλλιέργειες το καλαμπόκι, τα 
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σιτηρά, το βαμβάκι τη βιομηχανική πιπεριά και τον καπνό, οι οποίες είναι εντατικές 

καλλιέργειες, καθώς και εναλλακτικές καλλιέργειες ροδιάς.  

 

β) στην κτηνοτροφία στις ημιορεινές περιοχές με κυριότερα είδη τα αμνοερίφια, τα 

βοοειδή και τους χοίρους.  

 

γ) τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκε πολύ και η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων 

σε αγροτεμάχια της περιοχής. Παρόλο που δεν ανήκουν στον πρωτογενή τομέα, αναφέρονται 

εδώ επειδή χρησιμοποιούν εν δυνάμει καλλιεργήσιμες εκτάσεις. 

 

Δραστηριότητες δευτερογενούς τομέα υπάρχουν αρκετές στην περιοχή και αφορούν: 

  

α) μεταποιητικές μονάδες προϊόντων του πρωτογενή τομέα, όπως εκκοκκιστήρια, μονάδες 

επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων, μύλοι, μονάδες παρασκευής ζωοτροφών, σφαγεία και 

μονάδες συλλογής και επεξεργασίας γάλακτος.  

 

β) μονάδες που σχετίζονται κυρίως με τεχνικά έργα, όπως λατομεία, μονάδα παραγωγής 

προκατασκευασμένων στοιχείων, βιοτεχνίες σιδηροκατασκευών, επίπλων, μετάλλων, και 

ασβεστοποιία.  

 

Δραστηριότητες τριτογενούς τομέα αναπτύσσονται κυρίως στις δύο κωμοπόλεις του Δήμου, 

δηλαδή στη Φαρκαδόνα και την Οιχαλία και αφορούν: 

 

α) το εμπόριο, με αρκετά εμπορικά καταστήματα, όπως ρούχων, οικοδομικών υλικών, 

φαρμακεία, κλπ. αλλά κυρίως στον κλάδο των τροφίμων, ορισμένα από τα οποία 

συνδυαστικά με τον πρωτογενή τομέα πωλούν τοπικά προϊόντα.  

 

      β) δημόσιες υπηρεσίες, όπως Δημοτικά καταστήματα και Επιχειρήσεις, Αστυνομικό 

Σταθμό, Πυροσβεστική, ΕΛΤΑ, Υποθηκοφυλακείο, Κέντρο Υγείας, Αγροτικά Ιατρεία, 

Κτηνιατρείο, τράπεζες, κλπ.  

 

γ) ιδιωτικές υπηρεσίες, όπως γραφεία δικηγόρων, συμβολαιογράφων, μηχανικών, ιατρών, 

συνεργεία τεχνικών έργων, συνεργεία αυτοκινήτων, κλπ. Υπάρχουν επίσης και εναλλακτικές 

δραστηριότητες όπως βοτανικός κήπος, καθώς και πολλά καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος όπως αίθουσες κοινωνικών εκδηλώσεων, ταβέρνες, καφετέριες, κλπ. 

 

1.iv. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα στοιχεία για τον πληθυσμό. Η διαφορά των 

2.842 κατοίκων μεταξύ μόνιμου και νόμιμου πληθυσμού οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι 

υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός ανθρώπων με καταγωγή από την περιοχή, που ζεί είτε στα 

αστικά κέντρα της χώρας, είτε είναι μετανάστες σε χώρες κυρίως της δυτικής Ευρώπης. 

Επίσης υπάρχουν αρκετοί αλλοδαποί μετανάστες που ζουν και εργάζονται στην περιοχή του 

Δήμου. Εδώ, θα πρέπει να τονιστεί και μια ιδιομορφία στη σύνθεση του πληθυσμού, διότι 

υπάρχει οικισμός Ελληνοποντίων που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή το 1992 και αριθμεί 

περίπου 550 άτομα. 
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  Μόνιμος πληθυσμός Νόμιμος πληθυσμός 

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 13.396 16.238 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 5.877 7.699 

Δ.Κ. Φαρκαδόνας 2.052   

Τ.Κ. Αχλαδοχωρίου 103   

Τ.Κ. Γριζάνου 1.290   

Τ.Κ. Διασέλλου 286   

Τ.Κ. Ζάρκου 1.247   

Τ.Κ. Κεραμιδίου 325   

Τ.Κ. Παναγίτσας 251   

Τ.Κ. Πηνειάδος 323   

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 4.781 5.224 

Δ.Κ. Οιχαλίας 2.357   

Τ.Κ. Γεωργανάδων 336   

Τ.Κ. Κλοκοτού 572   

Τ.Κ. Κρήνης 733   

Τ.Κ. Πετρωτού 783   

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΙΝΑΙΩΝ 2.738 3.315 

Τ.Κ. Ταξιαρχών 902   

Τ.Κ. Νομής 378   

Τ.Κ. Πετροπόρου 452   

Τ.Κ. Σερβωτών 582   

Τ.Κ. Φανερωμένης 424   
 

 

1.v. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ – ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ  
 

Οικιστικά, ο νέος Δήμος  περιλαμβάνει 2 κωμοπόλεις άνω των 2.000 κατοίκων, τη 

Φαρκαδόνα και την Οιχαλία, 3 χωριά άνω των 1.000 κατοίκων, το Ζάρκο και το Γριζάνο, 

καθώς και 14 χωριά κάτω των 1.000 κατοίκων. Οι οικισμοί του Δήμου στη μεγάλη 

πλειοψηφία τους είναι πεδινοί, με εξαίρεση δύο ημιορεινούς.                 
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Εικ. 4, 5, 6: Οικισμοί Φαρκαδόνας, Οιχαλίας, Ταξιαρχών 

 

Χωροταξικά, κυριαρχεί το τοπικό δίπολο Φαρκαδόνας – Οιχαλίας που βρίσκεται επάνω στον 

άξονα που συνδέει τα (μεγαλύτερης τάξης) περιφερειακά διπόλα Λάρισας – Βόλου και 

Τρικάλων - Καρδίτσας.  

 

Το μεγαλύτερο τμήμα της οικιστικής συγκέντρωσης και της οικονομικής δραστηριότητας της 

περιοχής του Δήμου συγκεντρώνεται στο πεδινό τμήμα του, πλησίον του οδικού άξονα 

Τρικάλων – Λαρίσης και της λεκάνης του Πηνειού ποταμού, που αποτελούν αναπτυξιακούς 

πόλους της περιοχής. 

 

Το βόρειο ημιορεινό – ορεινό τμήμα της περιοχής καλύπτεται κυρίως με βοσκήσιμες εκτάσεις, 

ενώ το νότιο πεδινό τμήμα του καλύπτεται κυρίως με εντατικές καλλιέργειες και 

δευτερευόντως με οικισμούς και δραστηριότητες δευτερογενούς τομέα.  Οι δασικές εκτάσεις 

και οι υδάτινοι πόροι (ποτάμια) καταλαμβάνουν μικρότερο  μέρος της περιοχής. 

 

Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρατίθενται κατά προσσέγγιση στοιχεία για το είδος των 

εκτάσεων: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο Δήμο δεν υπάρχουν κηρυγμένοι παραδοσιακοί οικισμοί ή οικιστικά σύνολα, ούτε 

διακρίνεται κάποια ιδιαίτερη ή αξιόλογη αρχιτεκτονική φυσιογνωμία. Ωστόσο, υπάρχουν 

κάποια μεμονωμένα αξιόλογα δείγματα κλασικής και λαϊκής αρχιτεκτονικής. 

 

Το κτιριακό απόθεμα της περιοχής είναι μικτού χαρακτήρα, αποτελείται δηλαδή από κτίρια 

μονώροφα ή  διώροφα, κατασκευής είτε προ του 1955, είτε μεταξύ 1955 – 1985, αλλά και 

πολλά νεότερα, διότι τα τελευταία χρόνια υπήρξε σχετικά ανεπτυγμένη οικοδομική δραστη-

ριότητα. Τέλος, σε ότι αφορά οικιστικό δυναμικό της περιοχής πρέπει να αναφερθεί και ο 

νεοκατασκευασθείς οικισμός των Ελληνοποντίων στη Φαρκαδόνα. 
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1.vi. ΑΞΙΟΛΟΓΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

 

Στην περιοχή του Δήμου υπάρχουν αρκετές περιοχές αρχαιολογικού ή περιβαλλοντικού 

ενδιαφέροντος, όπως χώροι Νεολιθικής και Χάλκινης Εποχής, Κάστρα της Ελληνιστικής 

Εποχής, Βυζαντινές Εκκλησίες και Μοναστήρια, καθώς άλση φυσικού κάλλους. Τέτοιοι χώροι 

είναι π.χ. οι αρχαίοι οικισμοί Οιχαλία, Φαρκαδόνα, Πέλλινα κοντά στο Πετρόπορο, Άτραξ 

κοντά στην Πηνειάδα, Φαετός κοντά στο Ζάρκο, το Πλατανόδασος της Οιχαλίας, οι 

βυζαντινές Μονές Αγ. Νικολάου Κρήνης, Ζωοδόχου Πηγής Παναγίτσας, Αγ. Ιωάννου 

Θεολόγου Ζάρκου και Γεννέσιου της Θεοτόκου Οιχαλίας, οι Βυζαντινές εκκλησίες Ταξιαρχών, 

Αγ. Παρασκευής Παναγίτσας, Παναγίας Αχλαδοχωρίου, το Βυζαντινό κάστρο Γριζάνου, κλπ. 

 

 

1.vii. ΥΠΟΔΟΜΕΣ  

 

α) Οδικό δίκτυο – πλατείες – πεζοδρόμια, κλπ. 

 

Οι περισσότεροι οικισμοί του Δήμου βρίσκονται κοντά στην Εθνική Οδό Τρικάλων  - Λάρισας, 

η οποία, εξ’ αυτού του γεγονότος, εξυπηρετεί σε μεγάλο βαθμό και τις τοπικές μετακινήσεις 

εντός των ορίων του Δήμου. 

 

Το εσωτερικό επαρχιακό δίκτυο του Δήμου, το οποίο εξυπηρετεί επίσης σε μεγάλο βαθμό τη 

διασύνδεση των οικισμών, είναι στο σύνολό του ασφαλτοστρωμένο.  

 

Στο εσωτερικό των οικισμών το οδικό δίκτυο είναι σχεδόν στο σύνολό του ασφαλτοστρω-

μένο. Ορισμένοι οικισμοί διαθέτουν και περιφερειακές ασφαλτόστρωτες οδούς. 

 

Το αγροτικό οδικό δίκτυο αποτελείται στην πλειοψηφία του από χωματόδρομους, υπάρχουν 

όμως και ορισμένες ασφαλτοστρωμένες αγροτικές οδοί. 

 

Τέλος, υπάρχει αξιόλογο – για τα δεδομένα της ελληνικής επαρχίας – δίκτυο 

ποδηλατοδρόμων. 

 

Οι περισσότεροι οικισμοί διαθέτουν καλά διαμορφωμένες πλατείες. Στο θέμα των 

πεζοδρομίων υπάρχει μια μικτή κατάσταση, διότι αλλού υπάρχουν πλήρως διαμορφωμένα 

πεζοδρόμια, αλλού υποτυπωδώς διαμορφωμένα και αλλού αδιαμόρφωτα. 

 

β) Ύδρευση – αποχέτευση – άρδευση – όμβρια – αντιπλημμυρική προστασία, κλπ.  

 

Τα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου είναι σχεδόν στο σύνολό τους εκσυγχρονισμένα και σε καλή 

κατάσταση. Αντίθετα, δεν υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης σε κανέναν οικισμό του Δήμου και ως 

εκ τούτου οι οικισμοί εξυπηρετούνται αποκλειστικά από βόθρους. 

  

 Η άρδευση των καλλιεργειών επιτυγχάνεται με το εκτεταμένο δίκτυο καναλιών του Πηνειού 

ποταμού και των παραποτάμων του, καθώς και με γεωτρήσεις. Υπάρχουν επίσης ποτίστρες 

που εξυπηρετούν την κτηνοτροφία. Για την ορθολογικότερη διαχείριση των υδάτινων πόρων 

έχουν κατασκευαστεί τα τελευταία χρόνια μικρά φράγματα σε κοίτες χειμάρρων. 

 

Το δίκτυο των ομβρίων εντός των οικισμών είναι αρκετά ανεπτυγμένο. Τα όμβρια 

διοχετεύονται κυρίως σε ρέματα πλησίον των οικισμών. Για την αντιπλημμυρική προστασία 

τόσο των οικισμών, όσο και των καλλιεργειών, υπάρχουν αναχώματα στην κοίτη του Πηνειού 
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ποταμού και των παραποτάμων του. Επίσης τα τελευταία χρόνια έχει γίνει επένδυση των 

οχθών ορισμένων χειμάρρων με συρματοκιβώτια. 

 

γ) Κοινωνικές υποδομές 

 

Σχεδόν σε όλους οικισμούς του Δήμου υπάρχουν σχολεία Αβάθμιας εκπαίδευσης. Στους 

μεγαλύτερους οικισμούς υπάρχουν τόσο σχολεία Ββάθμιας εκπαίδευσης, όσο και παιδικοί 

σταθμοί και ΚΑΠΗ. 

 

Επίσης στους περισσότερους οικισμούς υπάρχουν εγκαταστάσεις αθλοπαιδιών, όπως γήπεδα 

ποδοσφαίρου, κλπ. και αθλητικοί σύλλογοι, καθώς και πολιτιστική δραστηριότητα 

(φιλαρμονική, εκπολιτιστικοί σύλλογοι, πολιτιστικοί οργανισμοί, κλπ.) 

 

1.viii. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  

 

    α) Περιβάλλον  

 

1. Η περιβαλλοντική επιβάρυνση του εδάφους και του υπεδάφους με λιπάσματα και 

φυτοφάρμακα που οφείλεται κυρίως στην εντατική γεωργική δραστηριότητα της περιοχής. 

 

2. Η διάθεση των αστικών λυμάτων σε απορροφητικούς βόθρους και η διάθεση των 

απορριμμάτων σε ΧΑΔΑ με τον κυριότερο να λειτουργεί ακόμη εντός περιοχής Natura 2000.  

 

3. Η έλλειψη αναδασώσεων, ιδιαίτερα σε περιοχές που είτε μπορούν να λειτουργήσουν 

ως τόποι αναψυχής, είτε παρουσιάζουν προβλήματα διάβρωσης.  

 

4. Οι  πλημμύρες στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις και στους οικισμούς που προκαλούνται 

από τις υπερχειλίσεις του Πηνειού ποταμού και των παραποτάμων του.  

 

5. Η πτώση του υδροφόρου ορίζοντα και των νερών του Πηνειού και των παραποτάμων 

του κατά τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω της εντατικής άρδευσης.  

 

    β)  Χωροταξία 

 

1. Οι περισσότεροι οικισμοί του Δήμου στερούνται πολεοδομικού σχεδιασμού. 

 

2. Η διέλευση της Εθνικής Οδού Τρικάλων Λαρίσης με τη μορφή που έχει σήμερα 

διχοτομεί τον οικισμό της Φαρκαδόνας και γενικότερα το Δήμο. 

 

3. Η διασπορά της βιοτεχνικής δραστηριότητας σε ολόκληρο το πεδινό τμήμα του Δήμου 

που δυσκολεύει τη δημιουργία των απαιτούμενων υποδομών για την οργάνωσή της. 

 

    γ)  Οικονομία 

 

1. Η συνεχής πτώση του αγροτικού εισοδήματος, που αποτελεί τον κύριο τομέα 

απασχόλησης στην περιοχή, λόγω των κατά κανόνα παραδοσιακών καλλιεργειών που 

εφαρμόζονται. 

 

2. Η χωρίς σχεδιασμό ανάπτυξη του δευτερογενούς τομέα, ο οποίος είναι ο λιγότερο 

ανεπτυγμένος οικονομικός τομέας στην περιοχή. 
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3. Ο μικρός αριθμός του οικονομικά ενεργού πληθυσμού και παρά ταύτα το υψηλό 

ποσοστό ανεργίας.  

 

4. Η συγκέντρωση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού σε ορισμένες οικονομικές 

δραστηριότητες και η υποαπασχόληση σε άλλες.  

 

δ) Πληθυσμός   

 

1. Το σημαντικό ποσοστό γηρασμένου και εξαρτημένου πληθυσμού, των μεταναστών 

στην Ευρώπη με καταγωγή από την περιοχή και των αλλοδαπών μεταναστών στην περιοχή.  

 

2. Η μετακίνηση των ηλικιακά νεότερων και μορφωτικά υψηλότερου επιπέδου 

πληθυσμιακών ομάδων προς τα μεγάλα αστικά κέντρα. 

 

ε) Υποδομές 

 

1.  Η μέτρια κατάσταση των δικτύου αγροτικών οδών στην περιοχή που δυσκολεύουν τις 

δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα. 

 

2. Η μέτρια και ανισομερής εικόνα του αστικού ιστού των οικισμών που διαδραματίζει 

σημαίνοντα ρόλο στην ποιότητα ζωής των κατοίκων. 

 

3. Η παντελής έλλειψη δικτύων αποχέτευσης και βιολογικής επεξεργασίας των λυμάτων 

των οικισμών. 

 

4. Η έλλειψη τουριστικών υποδομών, όπως υποδομών εναλλακτικού τουρισμού. 

 

5. Η μείωση των αποθεμάτων νερού κατά τη θερινή περίοδο και η έλλειψη 

ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισής τους. 

 

6. Η έλλειψη υποδομών πολιτισμού και ανάδειξης των αρχαιολογικών χώρων της 

περιοχής. 

 

7. Η μέτρια κατάσταση των κοινωνικών υποδομών και των υποδομών παιδείας, ιδίως 

στην Αβάθμια εκπαίδευση. 

 

 

1.ix. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

 

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της περιοχής είναι τα ακόλουθα: 

 

1. Η ομοιομορφία των χαρακτηριστικών σχεδόν σε όλους του τομείς των συνενωθέντων 

Ο.Τ.Α. που αποτελούν το νέο Δήμο και οι σχετικά μικρές αποστάσεις μεταξύ τους. 

 

2. Οι πλούσιοι φυσικοί πόροι, είτε οι υδάτινοι, είτε οι εδαφικοί, αφού το ορεινό 

ανάγλυφο ευνοεί την κτηνοτροφία και το εκτεταμένο πεδινό τμήμα την συστηματική 

γεωργία. 

 

3. Η ύπαρξη χώρων φυσικού, αρχαιολογικού και οικοτουριστικού ενδιαφέροντος στην 

περιοχή. 
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4. Η θέση του Δήμου στο μέσο του οδικού άξονα Τρικάλων – Λαρίσης και η εύκολη 

πρόσβαση στα δύο αυτά κέντρα. 

 

5. Ο ανεπτυγμένος πρωτογενής και τριτογενής τομέας και οι ευνοϊκές συνθήκες 

ανάπτυξης του δευτερογενούς. 

 

Η ανάπτυξη της περιοχής πρέπει να βασίζεται στα παραπάνω πλεονεκτήματά της και να 

προσανατολίζεται στους εξής κυρίως άξονες: 

 

1. Στην αξιοποίηση της θέσης του Δήμου ανάμεσα στα Τρίκαλα και την Λάρισα, π.χ. με 

την ανάπτυξη του δευτερογενούς τομέα με τη δημιουργία Βιοτεχνικού Πάρκου. 

 

2. Στην ορθολογική διαχείριση του υδάτινου δυναμικού της περιοχής, π.χ. με τη 

δημιουργία φραγμάτων και συστημάτων εκ περιτροπής άρδευσης, ώστε να καλύπτει επαρκώς 

τις τοπικές ανάγκες. 

 

3. Στον εκσυγχρονισμό και την αειφορική διαχείριση του πρωτογενούς τομέα (γεωργία – 

κτηνοτροφία), π.χ. με τις εναλλακτικές μορφές καλλιεργειών και με τη δημιουργία 

κτηνοτροφικού πάρκου. 

 

4. Στην τουριστική αξιοποίηση του οικολογικού και αρχαιολογικού πλούτου της 

περιοχής, π.χ. με τη δημιουργία δασικών και λοιπών χώρων αναψυχής, την ανάδειξη των 

αρχαιολογικών χώρων και τη δημιουργία εγκαταστάσεων οικοτουριστικού ενδιαφέροντος. 

 

5. Στη βελτίωση των υποδομών αστικού ιστού, π.χ. με τη δημιουργία ή βελτίωση των 

απαραίτητων δικτύων,  που θα καταστήσουν του οικισμούς ελκυστικούς για μόνιμη διαβίωση. 

 

6. Στην προώθηση της ανάπτυξης του τριτογενούς τομέα, π.χ. της εμπορικής ή 

εκπαιδευτικής δραστηριότητας, προκειμένου να ενισχυθεί η αυτάρκεια της περιοχής στην 

παροχή υπηρεσιών. 

 

7. Στη δημιουργία αξιοποιήσιμης «ταυτότητας» της περιοχής, π.χ. με την πιστοποίηση 

και προώθηση των τοπικών προϊόντων, ή με τη δημιουργία πολιτιστικών ή αθλητικών 

υποδομών και την οργάνωση εκδηλώσεων. 

 

8. Στη δημιουργία ή επέκταση δραστηριοτήτων κοινωνικής υποστήριξης, όπως π.χ. η 

«βοήθεια στο σπίτι», οι παιδικοί σταθμοί, γραφείο επαγγελματικού προσανατολισμού, κλπ., 

ώστε να βοηθηθεί ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός της περιοχής.  

 

9. Στην αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, π.χ. με τη δημιουργία 

φωτοβολταϊκού πάρκου, για τη μείωση της εξάρτησης της περιοχής από τις συμβατικές πηγές 

ενέργειας. 

 

 

Ανάλυση τομέων 
 

1.1.1.1 Χωροταξική ένταξη  
 
Η περιοχή του Δήμου Φαρκαδόνας στο Χωροταξικό Σχέδιο Θεσσαλίας αναφέρεται ενδεικτικά 

στα εξής σημεία: 
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- η Φαρκαδόνα, ανήκει ως δευτερεύων πόλος στην Ζώνη Ανάπτυξης Ημερήσιων 

Μετακινήσεων ανάμεσα στα Τρίκαλα και τη Λάρισα έχει σημαντικό ρόλο καθώς χωροθετείται 

στον άξονα σύνδεσης της Ζώνης Ημερήσιας Μετακίνησης (ΖΗΜ) της Λάρισας και της ΖΗΜ 

Τρικάλων.  

- Τα οικιστικά κέντρα της Περιφέρειας έχουν καταταγεί σε 5 επίπεδα. Η Φαρκαδόνα είναι 3ου 

επιπέδου (1ου επιπέδου είναι η Λάρισα και 2ου επιπέδου τα Τρίκαλα), η Οιαλία 4ου επιπέδου και 

οι υπόλοιποι οικισμοί του Δήμου είναι 5ου επιπέδου.  

- Δημιουργία Βιοτεχνικού Πάρκου στην περιοχή της Φαρκαδώνας.  

- Ως κατάλληλη περιοχή για την ανάπτυξη κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων χωρίς να 

δημιουργούνται προβλήματα από συγκρούσεις χρήσεων γης, θεωρείται η περιοχή των 

Αντιχασίων.  

 

Επομένως, ο Δήμος Φαρκαδόνας βρίσκεται πάνω σε έναν υπό εξέλιξη δευτερεύοντα 

αναπτυξιακό άξονα, αποτελώντας συγχρόνως και τοπικό κέντρο υπηρεσιών. 
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Όσον αφορά τη θέση του Δ. Φαρκαδόνας στη Χωρική Δομή του Θεσσαλικού χώρου, ο Δήμος 

εντάσσεται στο κεντρικό της τμήμα το οποίο συνδέει τον υπό διαμόρφωση εθνικό 

αναπτυξιακό πόλο (Λάρισα – Βόλος) με έναν δευτερεύοντα άξονα Καρδίτσα - Τρίκαλα.  

 

Στον Χάρτη των Γενικευμένων Ζωνών Χρήσεων, βάσει του αναπτυξιακού προσανατολισμού, 

φαίνεται ότι ο Δήμος Φαρκαδόνας ανήκει στη ζώνη ανάπτυξης αγροτικών δραστηριοτήτων. 

 

Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει τελικά, ότι ο Δήμος Φαρκαδόνας, βρίσκεται ανάμεσα 

σε δύο διαφορετικού βαθμού αναπτυξιακές ζώνες, μεταξύ της ζώνης αστικής ανάπτυξης του 

διπόλου Βόλος – Λάρισα και της ζώνης αστικής ανάπτυξης Τρίκαλα – Καρδίτσα.  εντατικών 

αγροτικών δραστηριοτήτων.  

Την ίδια στιγμή το Εθνικό Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό δεν περιλαμβάνει τη 

περιοχή του Δήμου Φαρκαδόνας στις περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης εναλλακτικών 

μορφών τουρισμού, εντείνοντας τις δυσκολίες ένταξης της περιοχής σε έναν στοχευμένο 

αναπτυξιακό προσανατολισμό για τον τουρισμό σε εθνικό επίπεδο. 



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Φαρκαδόνας 

 

Δήμος Φαρκαδόνας   

 

17 

1.1.1.2 Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 

 
α. Ανάγλυφο 
 

Εξετάζοντας το φυσικό περιβάλλον του Δήμου Φαρκαδόνας, διαπιστώνεται ότι αποτελεί μια 

περιοχή που διαθέτει, στο κεντρικό και νότιο τμήμα μια εύφορη πεδιάδα η οποία διατρέχεται 

από τον Πηνείο ποταμό, ενώ βόρεια το έδαφος γίνεται ημιορεινό και ορεινό, όπου συνεχίζεται 

ο κορμός της οροσειράς των Αντιχασίων με χαρακτηριστικό το απότομο ανάγλυφο της 

περιοχής. 

 
Αξιολόγηση 

Υπάρχει ένας ξεκάθαρος δυϊσμός του χώρου ανάμεσα στο πεδινό νότιο τμήμα και το ορεινό 

βόρειο. Ο δυϊσμός αυτός υπάρχει και στις αγροτικές δραστηριότητες, αφού στο πεδινό τμήμα 

υπάρχει γεωργία και μάλιστα εντατικού χαρακτήρα, ενώ στο ορεινό τμήμα κυριαρχεί η 

κτηνοτροφία εκτατικής μορφής.   

 

β. Χρήσεις γης 
 

Στην περιοχή κυριαρχούν οι καλλιεργούμενες εκτάσεις σημαντικό μέρος των οποίων είναι 

αρδευόμενες (επομένως εντατική γεωργία) και ένα ακόμη μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής 

που είναι βοσκότοποι με φυσική βλάστηση. 

 

Αξιολόγηση 

Η περιοχή χαρακτηρίζεται από σημαντικές καλλιεργούμενες εκτάσεις (αρδευόμενες), εκτάσεις 

με Φυσικούς Βοσκότοπους, αλλά και από έλλειψη δασοκάλυψης.   

Χρειάζεται εντατικοποίηση των προσπαθειών για δάσωση εκτάσεων δεδομένου ότι οι έντονες 

κλίσεις δημιουργούν κινδύνους διαβρώσεων και απόπλυσης των εδαφών. 

 

γ. Υδρολογία – Υδρολογικό δίκτυο 
 

Ενδιάμεσα των οικισμών, νότια, διαρρέει ο ποταμός Πηνειός, με κατεύθυνση προς τα 

ανατολικά σχηματίζοντας πλεξοειδή και μαιανδρική μορφή. Αρκετά ρέματα (χείμαρροι) 

διαρρέουν την περιοχή, με κυριότερο το Νεοχωρίτη.  

 
Αξιολόγηση 

Ανάγκη έργων Διαχείρισης του Υδάτινου Δυναμικού, ώστε να γίνεται αποδοτικότερη χρήση 

των υδάτινων πόρων, μείωση του κόστους αυτών, αποταμίευση και εξοικονόμησή τους, 

επίλυση του προβλήματος ύδρευσης και άρδευσης, εμπλουτισμός του υδροφόρου ορίζοντα, 

βελτίωση ποιότητας υδάτινων πόρων, αύξηση του αγροτικού εισοδήματος. 

 

δ. Ζώνες Ειδικής Προστασίας - Καταφύγια άγριας ζωής 
 

Στο Δήμο Φαρκαδόνας περιλαμβάνονται τμήματα ζωνών Natura 2000. 

Τα καταφύγια άγριας ζωής που είχαν χαρακτηριστεί στις περιοχές της Πηνειάδας και Ζάρκου 

- Φαρκαδόνας έχουν αποχαρακτηριστεί από το 2001 διότι δεν πληρούσαν πλέον τις 

προϋποθέσεις για τη διατροφή, διαχείμαση, αναπαραγωγή ή διάσωση των ειδών άγριας 

πανίδας ή αυτοφιούς χλωρίδας. 
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Αξιολόγηση 

Οι ζώνες Natura 2000 και τα καταφύγια ζωής χρήζουν ενεργειών αναβάθμισής τους.  

 
ε. Υποβαθμισμένες περιοχές 
 

Υδάτινοι Πόροι 

 

Οι επιφανειακοί υδάτινοι πόροι της περιοχής δέχονται σημαντικό μέρος της ρύπανσης κυρίως 

από τις δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα (φυτοφάρμακα, λιπάσματα, κλπ.). Επιπλέον 

πολλά προϊόντα οικιακής χρήσης όπως απορρυπαντικά, διαλυτικά, χρώματα, προϊόντα κήπου 

είναι επικίνδυνα και ενδέχεται να καταλήξουν στους υδάτινους πόρους. 

 

Έδαφος και Υπέδαφος 

 

Η περιβαλλοντική επιβάρυνση του εδάφους και του υπεδάφους στη περιοχή οφείλεται κυρίως 

στις γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες της περιοχής, οι οποίες είναι ιδιαίτερης 

έντασης (κυρίως οι γεωργικές). 

 

Η χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων έχει δυσμενείς επιπτώσεις και συνεχή επιβάρυνση 

του εδάφους, ενώ με τις αποπλύσεις καταλήγουν στον υδροφόρο ορίζοντα ή τα επιφανειακά 

νερά, ρυπαίνοντας τους υδάτινους πόρους.  

 

Σημαντικά επίσης είναι τα προβλήματα από τη διάβρωση του εδάφους εκατέρωθεν του 

Πηνειού ποταμού καθώς και από την αλάτωση του εδάφους εξαιτίας της άρδευσης με νερό 

κακής ποιότητας. 

 

Σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα δημιουργείται και από τα αστικά απόβλητα λόγω της 

ύπαρξης απορροφητικών βόθρων, καθώς και από την ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων.  

 

Πηγές Ρύπανσης 

 

Στην περιοχή δεν υπάρχουν βιομηχανίες που να δημιουργούν προβλήματα ρύπανσης, ενώ 

ούτε οι βιοτεχνίες απειλούν το φυσικό περιβάλλον. Το Βιομηχανικό Πάρκο Φαρκαδόνας που 

δέχεται μονάδες μέσης και χαμηλής όχλησης προβλέπει επεξεργασία των αποβλήτων. 

 

Όσον αφορά τις αγροτικές δραστηριότητες προβλήματα προκύπτουν κυρίως από τη 

νιτρορύπανση και στη ρύπανση από τη χρήση λιπασμάτων.  

 

Επίσης, μια πρόσθετη πηγή ρύπανσης αποτελούν και οι διάφορες κτηνοτροφικές μονάδες 

όπως τα βουστάσια. Ο Θεσσαλικός κάμπος έχει χαρακτηρισθεί ως ευαίσθητη ζώνη έτσι ώστε 

να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της περιοχής. 

 

Στις κτηνοτροφικές ζώνες του Δήμου Φαρκαδόνας, οι μη περιφραγμένες ομβροδεξαμενές, 

αυξάνουν τους κινδύνους για μολύνσεις. Επίσης, η υπερβόσκηση έχει υποβαθμίσει την 

βοσκοϊκανότητα της περιοχής, ενώ οι όποιες προσπάθειες αναδάσωσης δασικών περιοχών 

δεν συνδοδεύονται από περίφραξη για τη βόσκηση και ενημέρωση των κτηνοτρόφων και των 

πολιτών, έχοντας πολύ μικρά αποτελέσματα. 
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Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι υπάρχει μικρής κλίμακας κτηνοτροφία μέσα στους οικισμούς 

με μικρές μονάδες οι οποίες καταλαμβάνουν εκτάσεις στο εσωτερικό ορισμένων οικισμών. 

 

Κύρια Σημεία 

 Έδαφος και επιφανειακά και υπόγεια ύδατα από τη γεωργική δραστηριότητα 

(νιτρορύπανση), 

 Ζώνη εκατέρωθεν του Πηνειού με διαβρώσεις και αλάτωση του εδάφους 

 Απορροφητικοί βόθροι 

 Προστασία ομβροδεξαμενών 

 Κτηνοτροφία μέσα στους οικισμούς  

 

Αξιολόγηση 

Δεν υπάρχει σημαντική περιβαλλοντική προστασία και οι πηγές ρύπανσης και μόλυνσης είναι 

αρκετές. Κυριότερη πηγή ρύπανσης είναι η γεωργική δραστηριότητα της οποίας όμως η 

εντατικότητα περιορίζεται λόγω των αλλαγών της ΚΑΠ. Σημαντικό επίσης για την 

κτηνοτροφία είναι το ζήτημα της προστασίας των ομβροδεξαμενών για την υγεία των ζώων.    

 

στ. Δασικός πλούτος 
 

Στην περιοχή του Δήμου Φαρκαδόνας οι δασικές εκτάσεις είναι περιορισμένες και για το λόγο 

αυτό καταβάλλονται προσπάθειες για αναδάσωση περιοχών και προστασία και ανάδειξη των 

υφιστάμενων δασικών εκτάσεων. Σημαντικότερες περιοχές είναι το Δάσος του Αγίου 

Νικολάου στη Φαρκαδόνα και το Πλατανόδασος στην Οιχαλία.  

 

Κύρια Σημεία 

 Λίγες δασικές εκτάσεις 

 Λίγες αναδασώσεις 

 Αξιόλογο δάσος Αγίου Νικολάου και Πλατανόδασος  

 Προστασία από βόσκηση 

 Περιοχές εκγύμνασης σκύλων 

 

Αξιολόγηση 

Ανάγκη για προώθηση και εντατικοποίηση των αναδασώσεων ιδιαίτερα σε περιοχές που 

μπορούν να λειτουργήσουν ως τόποι αναψυχής (θέα, τοπίο), καθώς και σε περιοχές με 

προβλήματα διάβρωσης.  

 

ζ. Πηνειός 
 
Στα νότια του Δήμου Φαρκαδόνας περνά ο Πηνειός, ένα από τα μεγαλύτερα ποτάμια της 

χώρας με μήκος 205 χλμ. Η λεκάνη απορροής του καλύπτει 10.700 Km². Η ήρεμη ροή του 

δημιουργεί προσχώσεις και συχνά προκαλεί πλημμύρες στις καλλιεργήσιμες περιοχές. Για το 

λόγο αυτό έχουν κατασκευαστεί αναχώματα σε παρόχθιες καλλιεργήσιμες περιοχές. Επίσης 

λειτουργούν εποχιακά φράγματα (από την Άνοιξη μέχρι το Φθινόπωρο) με σκοπό την 

άρδευση. 
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Στην παρόχθια ζώνη του Πηνειού κατά μήκος του Δ. Φαρκαδόνας συναντούμε εκτός από τη 

καλλιεργήσιμη – αρδευόμενη γη, σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, φυσικούς βοσκότοπους 

και δάση αειφύλλων πλατυφύλλων.  

 

Σύμφωνα με Νομαρχιακή απόφαση, ορίζεται η χρήση των νερών του Πηνειού για το τμήμα 

από τη συμβολή του με τον Ενιπέα, μέχρι τα όρια του Νομού Λάρισας, σαν νερά για 

παραγωγή πόσιμου νερού κατηγορίας Α21, και κάθε άλλη χρήση πλην της κατηγορίας Α12, 

ενώ απαγορεύεται η διάθεση βιομηχανικών αποβλήτων. Με την ίδια απόφαση, επιτρέπεται η 

διάθεση λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων στο τμήμα του Πηνειού από τη γέφυρα 

Μουργκανίου μέχρι τη συμβολή με τον ποταμό Ενιπέα. 

 

Ο Πηνειός αποτελεί αποδέκτη των υγρών αποβλήτων διαφόρων βιομηχανιών και βιοτεχνιών. 

Η ρύπανση είναι ιδιαίτερα έντονη τους καλοκαιρινούς μήνες, όπου η παροχή του Πηνειού και 

των παραποτάμων του μειώνεται λόγω έλλειψης βροχοπτώσεων και αυξημένης ζήτησης 

νερού για άρδευση. Το πρόβλημα εντείνεται κι από το γεγονός ότι το καλοκαίρι λειτουργούν 

πολλές εποχιακές βιομηχανίες οι οποίες απορρίπτουν τα απόβλητά τους στον Πηνειό. Βέβαια, 

οι βιομηχανίες λειτουργούν κατόπιν έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Ωστόσο, δεν υπάρχει 

πάντα συμμόρφωση των βιομηχανιών με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους στην 

ποιότητα των εκροών τους. 

 

Συχνά η περιοχή του Πηνείου στα όρια του Δήμου Φαρκαδόνας πλημμυρίζει προκαλώντας 

προβλήματα στις αγροτικές καλλιέργειες. Για το λόγο αυτό απαιτούνται δράσεις πρόληψης 

από τέτοια φαινόμενα με έργα όπως ο καθαρισμός της κοίτης του.  

 

Κύρια Σημεία 

 Σημαντικό οικοσύστημα (χλωρίδας και πανίδας) 

 Πηγή άρδευσης 

 Πτώση στάθμης 

 Χρήση ακόμη και ως πόσιμο 

 Σημαντική ρύπανση ιδιαίτερα το καλοκαίρι 

 Έλλειψη αποτελεσματικού μηχανισμού ελέγχου για τη ρύπανση 

 Πλημμύρες και ζημιές στις καλλιέργειες 

 

Αξιολόγηση 

Ανάγκη για πιο αποτελεσματικούς περιβαλλοντικούς ελέγχους στον Πηνειό. Ανάγκη για 

διαμόρφωση και εφαρμογή ενός σχεδίου δράσης για το πρόβλημα των πλημμυρών από τον 

Πηνειό με συγκεκριμένα έργα (καθαρισμός κοίτης, φράγμα Τιτάνα, αντιπλημμυρικά έργα 

βάσει μελέτης Διαχείρισης του Υδάτινου Δυναμικού)  

 

η. Οικιστική δομή 

Τόσο η έδρα του Δήμου, η Φαρκαδόνα, όσο και οι άλλες δύο έδρες των Δημοτικών 

Ενοτήτων, Οιχαλία και Ταξιάρχες, βρίσκονται πάνω ή πολύ κοντά στην Εθνική οδό Τρικάλων-

Λαρίσης, και γενικά σε πεδινό έδαφος.  
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Στο εσωτερικό του οικισμού της Φαρκαδόνας διαμορφώνονται δύο ευρύτερες πολεοδομικές 

ενότητες μία στα βόρεια και μία στα νότια, οι οποίες λόγω του μεγέθους εξετάζονται πάντα 

ως μια ενιαία πολεοδομική ενότητα. Το κέντρο του οικισμού στο οποίο συγκεντρώνονται οι 

κύριες διοικητικές και κοινωνικές υποδομές, βρίσκεται στο βόρειο παλαιότερο τμήμα του 

οικισμού. Υπάρχουν επίσης εργατικές κατοικίες και συνοικισμός Ελληνοποντίων ομογενών 

παλινοστούντων.  

Επίσης, δυτικά του οικισμού της Φαρκαδόνας έχει καθοριστεί να γίνει το Βιομηχανικό Πάρκο, 

το οποίο εφάπτεται του οικισμού.  

Κύρια Σημεία 

 

Το οικιστικό δίκτυο του Δήμου περιλαμβάνει 18 οικισμούς, οι περισσότεροι από τους οποίους 

βρίσκονται κοντά στην Ε.Ο. Λαρίσης – Τρικάλων, και στις έδρες του Δήμου και των 

Δημοτικών Ενοτήτων, ενώ άλλοι είναι πιο απομακρυσμένοι, με αντίστοιχη επιρροή στην 

πρόσβαση σε λειτουργίες και εξυπηρετήσεις.  

 

Αξιολόγηση 

Η Φαρκαδόνα, η Οιχαλία και οι Ταξιάρχες αποτελούν τα τοπικά κέντρα της περιοχής, ωστόσο 

υπάρχουν και οικισμοί όπως το Γριζάνο και το Ζάρκο που έχουν σημαντικό πληθυσμιακό 

δυναμικό. Στη βάση αυτή οι Δημοτικές Ενότητες και ο Δήμος καλούνται να λειτουργήσουν ως 

ανοικτή πόλη, για να καλύψουν τις ανάγκες των κατοίκων.  

 

θ. Οικοδομική δραστηριότητα – Αστικό τοπίο 
 
Στην περιοχή υπάρχουν αρκετές περιοχές μέσα στους οικισμούς που μπορούν να βελτιωθούν 

μέσω στοχευμένων αναπλάσεων, είτε σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους, είτε σε ρέματα 

και χείμαρρους πουν διασχίζουν τους οικισμούς, καθώς και στις περιοχές που η οδός Λάρισας 

– Τρικάλων διασχίζει ή διέσχιζε τους οικισμούς.  

 

Αξιολόγηση 

Από την οικοδομική δραστηριότητα διαφαίνεται κάποια αναπτυξιακή δυναμική στους 

οικισμούς του Δήμου. Η διαπίστωση αυτή ενισχύει την ανάγκη για βελτίωση του οικιστικού 

περιβάλλοντος στο σύνολο σχεδόν των οικισμών του Δήμου. 

   

ι. Χαρακτηριστικά κτιρίων οικισμών – απόθεμα  
 
Στο Δήμο δεν υπάρχουν κηρυγμένοι παραδοσιακοί οικισμοί ή οικιστικά σύνολα, ούτε 

διακρίνεται κάποια ιδιόμορφη ή ιδιαίτερη αξιόλογη αρχιτεκτονική φυσιογνωμία. Ωστόσο, 

υπάρχουν κάποια μεμονωμένα αξιόλογα δείγματα κλασικής και λαϊκής αρχιτεκτονικής, καθώς 

και διάσπαρτα πέτρινα μονώροφα και διώροφα σπίτια με στέγη από κεραμίδια.  

Στη Φαρκαδόνα διακρίνεται ως αξιόλογο στοιχείο του δομημένου περιβάλλοντος, ο παλιός 

στενός και πυκνοδομημένος εμπορικός δρόμος με μαγαζιά μερικά εκ των οποίων διατηρούν 

αξιόλογα μορφολογικά στοιχεία παλιών εμπορικών καταστημάτων, κάτι που αποτελεί εν 

δυνάμει τοπίο για ανάδειξη της φυσιογνωμίας του οικισμού και αναβάθμισης της εικόνας της 

περιοχής.   
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Τα περισσότερα δημοτικά κτίρια χρησιμοποιούνται. Τα παλιά Κοινοτικά Καταστήματα των 

Κοινοτήτων που καταργήθηκαν χρησιμοποιούνται ως αγροτικά ιατρεία. 

 

Κύρια Σημεία 

Απουσία κτιρίων που να προστατεύονται για την αρχιτεκτονική τους (διατηρητέα) 

Γενικότερα τα αξιόλογα κτίρια είναι ελάχιστα 

Αξιόλογος είναι ο παλιός εμπορικός δρόμος της Φαρκαδόνας 

 

Αξιολόγηση 

Τα αξιόλογα οικιστικά στοιχεία της περιοχής μπορούν να αξιοποιηθούν και να ενταχθούν στο 

ευρύτερο πολιτιστικό προϊόν του Δήμου, μέσα από την ανάπτυξη χρήσεων αρθρωμένων με 

άλλα πολιτιστικά αγαθά της περιοχής (υλικά και άυλα).  

 
 ια. Οδικά δίκτυα – κυκλοφοριακό  
 

Στο εσωτερικό του Δήμου η συγκοινωνία γίνεται κυρίως με λεωφορεία του ΚΤΕΛ, με ΙΧ και 

με ταξί. Η σύνδεση με τα Τρίκαλα και τη Λάρισα γίνεται με δρομολόγια του ΚΤΕΛ.  

 

Στους οικισμούς της Φαρκαδόνας και της Οιχαλίας υπάρχουν και περιμετρικοί δρόμοι. Έχει 

επίσης διαμορφωθεί δίκτυο ποδηλατοδρόμων, ενώ μελέτη για τη Φαρκαδόνα προβλέπει και 

πεζοδρομήσεις. 

 

Γενικά σε όλους τους οικισμούς η οδοποιία είναι σχετικά καλή με ασφαλτοστρωμένους 

δρόμους, σημάνσεις κλπ. 

 

Τα προβλήματα στάθμευσης είναι περιορισμένα και εμφανίζονται κυρίως στη Φαρκαδόνα  

κατά τις ώρες λειτουργίας των καταστημάτων.  

 

Το επαρχιακό δίκτυο του Δήμου είναι στο σύνολό του ασφαλτοστρωμένο. Οι κυριότερες 

ανάγκες του δικτύου εκτός των οικισμών αφορούν την κατασκευή γεφυρών και τη βελτίωση 

και διαπλάτυνση του συνόλου του επαρχιακού δικτύου εντός του Δήμου. Επίσης την 

αναπτυξιακή διαδικασία του Δήμου θα ενισχύσει η διαδημοτική οδική σύνδεση της 

Φαρκαδόνας μέσω Γριζάνου με το Μεγ. Ελευθεροχώρι και την οδό Λάρισας – Κοζάνης. 

 

Τέλος, πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι πλέον ολοκληρώθηκε και λειτουργεί ο οδικός 

άξονας Λάρισας – Τρικάλων, ενώ στα όρια του Δήμου βρίσκεται ο υπό κατασκευή 

αυτοκινητόδρομος Ε-65. 

 

Κύρια Σημεία 

- Προώθηση πεζοδρομήσεων και ποδηλατόδρομων  

- Ανάγκη βελτίωσης των οδικών συνδέσεων του επαρχιακού δικτύου εντός του Δήμου 

- Προώθηση των διαδημοτικών οδικών συνδέσεων με την οδό Λάρισας – Κοζάνης. 

 
 

Αξιολόγηση 

Ο Δήμος πρέπει να αξιοποιήσει τη γεωγραφική του θέση και να προωθήσει τη σύνδεσή του με 

τους γειτονικά κέντρα και οδικούς άξονες.  
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ιβ. Ύδρευση  – Αποχέτευση – Λύματα 
 
Ύδρευση 
 

Το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου έχει γενικά εκσυγχρονιστεί. Η υδροδότηση του Δήμου γίνεται 

από δεξαμενές, μέσω γεωτρήσεων και αντλιοστασίων. 

Σε ορισμένους οικισμούς, όπως το Διάσελλο, το Γριζάνο, ο Κλοκοτός, οι Γεωργανάδες 

υπάρχουν προβλήματα ποσότητας / ποιότητας νερού.  

 

Υποδομή άρδευσης 
 

Αρδευτικό δίκτυο έχει αναπτυχθεί κατά μήκος του Πηνειού ποταμού για τις ανάγκες των 

εντατικών καλλιεργειών της περιοχής. Οι περισσότερες εκτάσεις αρδεύονται είτε από κρατικές 

είτε από ιδιωτικές γεωτρήσεις, ενώ ένα σε μεγάλο βαθμό η άρδευση γίνεται από τον Πηνειό. 

Yπάρχουν φορείς διαχείρισης των αρδευτικών δικτύων, οι ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ.  

 

Επισημαίνεται ότι υπάρχουν αρκετές ανάγκες για άρδευση και είναι αναγκαίο να προωθηθεί 

ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης των υδάτων. 

 

Αποχέτευση – όμβρια 
 

Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων δεν υπάρχει σε κανέναν από τους οικισμούς του Δήμου και 

εξυπηρετούνται αποκλειστικά με απορροφητικούς βόθρους. 

 

Στο Διάσελλο υπάρχει μικρή ΕΕΛ, ενώ εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ η κατασκευή δικτύου 

αποχέτευσης και ΕΕΛ στην Οιχαλία. Στην Οιχαλία μάλιστα, η κατασκευή του δικτύου 

αποχέτευσης ολοκληρώθηκε.  

 

Στην περιοχή υπάρχει ο φυσικός αποδέκτης που είναι ο Πηνειός ποταμός, ο οποίος μπορεί να 

δεχθεί με φυσική ροή επεξεργασμένα λύματα από τις προβλεπόμενες ΕΕΛ. 

 

Στους περισσότερους οικισμούς υπάρχουν δίκτυα ομβρίων και στραγγιστικά κανάλια. Τα 

όμβρια διοχετεύονται σε ρέματα, καθώς και σε στραγγιστικά δίκτυα. 

 

Κύρια Σημεία 

- Ύπαρξη βασικών υποδομών ύδρευσης. Ωστόσο υπάρχει πρόβλημα με την ποσότητα του 

νερού σε ορισμένους οικσμούς.  

- Η άρδευση γίνεται κυρίως από γεωτρήσεις (κρατικές και ιδιωτικές) και δευτερευόντως από 

τον Πηνειό.  

- Υπάρχει ανάγκη για ύδρευση των κτηνοτροφικών μονάδων. 

- Η αποχέτευση αρχίζει να οργανώνεται για τα αστικά λύματα. 
 

Αξιολόγηση 

Είναι άμεση η ανάγκη για την βελτίωση των υποδομών ύδρευσης, άρδευσης και 

αποχέτευσης.  
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ιγ. Απορρίμματα – χώροι διάθεσης 
 
Ο Δήμος Φαρκαδόνας εξυπηρετείται από τον ΧΥΤΑ στο Δήμο Παλαιοκάστρου. Η συλλογή των 

απορριμμάτων πραγματοποιείται τακτικά σε όλους τους οικσμούς. Σε όλους τους οικισμούς 

υπάρχουν κάδοι, ενώ ο Δήμος διαθέτει δικά του απορριμματοφόρα. Η διαλογή και 

ανακύκλωση των απορριμμάτων είναι περιορισμένη.  

 
ιδ. Ενέργεια  
 
Οι οικισμοί του Δήμου Φαρκαδόνας ηλεκτροδοτούνται επαρκώς από δίκτυο μέσης τάσης 

χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα στην οικιακή χρήση. Θεωρούνται ωστόσο αναγκαία έργα 

αγροτικού εξηλεκτρισμού τόσο στη γεωργική όσο και στη κτηνοτροφική δραστηριότητα της 

περιοχής. 

Όσον αφορά τον ηλεκτροφωτισμό κοινόχρηστων χώρων, υπάρχουν ανάγκες για επέκταση 

του δικτύου και εκσυγχρονισμό του. 

Ακόμη ο Δήμος θα πρέπει να αξιοποιήσει  τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, και κυρίως την 

ηλιακή, προκειμένου να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας.  

 

Πίνακες Αξιολόγησης  
 

Θεματικός τομέας :  Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 

Θέμα  : Περιβαλλοντική προστασία  

 

Προβλήματα & Περιορισμοί  Δυνατότητες & Ευκαιρίες  

 
Υποβάθμιση αρκετών περιοχών που 

παρουσιάζουν περιβαλλοντικό ενδιαφέρον, 
μείωση της βιοποικιλότητας 
 

Ανάγκη ευαισθητοποίησης του πληθυσμού  
 
Εκτεταμένη χρήση φυτοφαρμάκων και 
λιπασμάτων στη γεωργία της περιοχής 
 
Εντατική καλλιέργεια γεωργικών εκτάσεων  

 
Έλλειψη δασικών εκτάσεων 
 
Κλιματική αλλαγή – Φυσικές Καταστροφές 
 
Αφαίρεση από τον κατάλογο των καταφυγίων 
άγριας ζωής ορισμένων περιοχών  

 

Υποβάθμιση ποσότητας και ποιότητας 
υδάτινων πόρων. 
 
 

 
Αξιοποίηση πολλών και αξιόλογων περιοχών με 

σπάνιο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον και συμβολή 
στην οικολογική ισορροπία.  
 

Εναλλακτικές καλλιέργειες οικονομικά 
αξιοποιήσιμες.   
 
Ενεργοποίηση κατοίκων μέσα από την εφαρμογή 
προγραμμάτων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης  
 

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και 
αιολικού πάρκου για παραγωγής ενέργειας 
 
Διαχείριση και Αξιοποίηση Περιβαλλοντικά 
Ευαίσθητων Περιοχών  
 
Αξιοποίηση των περιοχών αυτών μέσω της ένταξή 

τους σε πολιτιστικές διαδρομές 

 
Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων για 
προστασία και διατήρηση ευαίσθητων 
οικοσυστημάτων. Ένταξη σε διεθνή δίκτυα 
προστασίας βιοτόπων. 
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Θεματικός τομέας :  Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 

Θέμα  : Ρύπανση – Απόβλητα 

 

Προβλήματα & Περιορισμοί  Δυνατότητες & Ευκαιρίες  

 
Ρύπανση του αέρα, του εδάφους και των 
νερών από τα γεωργικά απόβλητα. 
 

Χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων στη 
γεωργία της περιοχής 
 
Απουσία αποχετευτικών δικτύων και 
βιολογικών καθαρισμών  
 

 
 

 
Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης και ΕΕΛ. 
 
Επέκταση και βελτίωση των δικτύων ομβρίων. 

 
Ενεργοποίηση μέσω συμμετοχικών διαδικασιών του 
τοπικού πληθυσμού. 
 
Αξιοποίηση απορριμμάτων – προγράμματα 
ανακύκλωσης 

 
Ανάπτυξη εναλλακτικών καλλιεργειών και υιοθέτηση 
συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιερ-
γειών. 

 
Η συγκέντρωση βιομηχανικών εγκαταστάσεων στο 
ΒΙΠΑ θα επιτρέψει τον περιβαλλοντικό έλεγχο και τις 

συλλογικές περιβαλλοντικές υποδομές 
 
Χρήση νέων τεχνολογιών στην παραγωγή ενέργειας, 
με την υιοθέτηση ΑΠΕ 
 

 Παρακολούθηση των ρύπανσης 
 

 
 

Θεματικός τομέας :  Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 

Θέμα  : Υδάτινο Δυναμικό – Πηνειός 

 

Προβλήματα & Περιορισμοί  Δυνατότητες & Ευκαιρίες  

 
Έλλειψη συστήματος διαχείρισης υδάτινου 
δυναμι-κού 

 
Πλημμυρικά φαινόμενα στη περιοχή του 
Πηνειού 
 
Προβλήματα στην ποσότητα του πόσιμου 
νερού. 
 

Ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων 
υδάτων από τις ανθρωπογενείς 
δραστηριότητες (αστικά απόβλητα, γεωργία 
κλπ) 
 
Υπεράντληση υπόγειων υδάτων για τη 

γεωργία, ταπείνωση του υπόγειου ορίζοντα 

και ανεπαρκής αξιοποίηση υπέργειων υδάτων  
 

 
Δίκτυα φραγμάτων, εγγειοβελτιωτικά έργα και έργα 
άρδευσης 

  
Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων  

Έργα Ύδρευσης, και κυρίως γεωτρήσεις και 
εξωτερικά δίκτυα. 

Ο Πηνειός, μέσα από κατάλληλη περιβαλλοντική 
διαχείριση μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες ανάπτυξης 
δραστηριοτήτων αναψυχής, αθλητισμού και 

οικοτουρισμού  
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Θεματικός τομέας :  Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 

Θέμα  : Οικιστικό περιβάλλον – Οδικές Συνδέσεις 

 

Προβλήματα & Περιορισμοί  Δυνατότητες & Ευκαιρίες  

 
Υποβάθμιση του οικιστικού αποθέματος 
 
Έλλειψη αρχιτεκτονικού ύφους στην περιοχή 

 
Εγκατάλειψη αξιόλογων παλαιών κτιρίων 
 
Πρόβλημα με τους χώρους στάθμευσης στο 
κέντρο της Φαρκαδόνας  
 

Προβλήματα προσβασιμότητας σε 
επισκέψιμες περιοχές 
 
Προβλήματα προσβασιμότητας των 

κοινόχρηστων χώρων από ΑΜΕΑ. 
 
Υποβάθμιση του ενδοδημοτικού οδικού 

δικτύου (ανάγκη για βελτίωση και κατασκευή 
γεφυρών) 

 
Αξιοποίηση των δημοτικών κτιρίων  
 
Προώθηση της δημιουργίας δικτύων 

ποδηλατοδρόμων, καθώς και πεζοδρόμων στη 
Φαρκαδόνα  
 
Δυνατότητα ανάδειξης του κτιριακού αποθέματος 
αντιπροσωπευτικού παλαιότερων εποχών  
 

Οδική σύνδεση της περιοχής με γειτονικούς Δήμους 
και οδικούς άξονες 
 
Ύπαρξη ελεύθερων χώρων που μπορούν να 

λειτουργήσουν ως κοινόχρηστοι χώροι μετά από 
ανάπλαση 
 

Προστασία, Ανάδειξη και Αξιοποίηση της τοπικής 
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, έργα προσβασιμότητας 

 

 

 

1.1.1.3 Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός 
 

α. Πληθυσμός 
 

Η περιοχή κατά τις τελευταίες δεκαετίες, σε γενικές γραμμές, επωφελούμενη από την θέση 

της (μεταξύ Λάρισας και Τρικάλων) υπέστει σχετικά με άλλες αγροτικές περιοχές της χώρας, 

περιορισμένες απώλειες πληθυσμού, λόγω της μετανάστευσης στο εξωτερικό και τα μεγάλα 

αστικά κέντρα.  

 

Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί ο οικισμός Οιχαλίας, ο οποίος ακόμη και σήμερα διαθέτει 

σημαντικό αριθμό μεταναστών στο εξωτερικό. 

 

Η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των ανθρωπίνων πόρων μιας περιοχής είναι από τους 

κυριότερους παράγοντες για τον προσδιορισμό του προτύπου ποιοτικής και ποσοτικής 

ανάπτυξης και επηρεάζει την επιτυχία μιας αναπτυξιακής προσπάθειας.  

 

Ο Δήμος Φαρκαδόνας έχει υψηλούς δείκτες γήρανσης και εξάρτησης, αλλά σχετικά 

ικανοποιητικό τον δείκτη νεανικότητας.  

 

Η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας αναμένεται να οδηγήσει σε νέο κύμα 

μετανάστευσης των παραγωγικών ηλικιακά ομάδων και κυρίως των νέων στο εξωτερικό, 

διαταρράσοντας την ηλικιακή πυραμίδα και εντείνοντας τα προβλήματα γήρανσης του 

πληθυσμού.  
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Παρά το γεγονός ότι οι κάτοικοι της περιοχής επιθυμούν να μείνουν στον τόπο τους, η 

μείωση των γεννήσεων και η αποχώρηση των νέων μετά τις βασικές σπουδές, θα μειώνει 

συνεχώς τον νεανικό πληθυσμό της περιοχής 

 

Τέλος, όσον αφορά τους αλλοδαπούς, ο Δήμος Φαρκαδόνας αποτέλεσε πόλο έλξης για 

πολλούς που κατάγονται από την Αλβανία.  

 

Αξιολόγηση 

Ο πληθυσμός της περιοχής παραμένει σχετικά σταθερός κατά τις τελευταίες δεκαετίες, με 

μικρές αυξομειώσεις.  

Σημαντικό τμήμα του πληθυσμού της περιοχής ανήκει στην τρίτη ηλικία.   

Η μετανάστευση στο εξωτερικό αναμένεται να εντείνει τα προβλήματα γήρανσης του 

πληθυσμού. 

Η περιοχή έχει σημαντικό αριθμό αλλοδαπών (κυρίως Αλβανών) τα προβλήματα των οποίων 

πρέπει να αντιμετωπίζονται με εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών.  

Η περιοχή έχει ένα σημαντικό μέρος του ανθρώπινου δυναμικού της διεσπαρμένο τόσο στην 

Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, το οποίο μπορεί με κατάλληλες δράσεις να αξιοποιήσει με 

αναπτυξιακούς σκοπούς. 

 

β. Εκπαίδευση  
 

Όσον αφορά τις υποδομές και τη λειτουργία της δημόσιας εκπαίδευσης στο Δήμο 

Φαρκαδόνας, μετά τις πρόσφατες συγχωνεύσεις – καταργήσεις σχολείων, υπάρχουν μονάδες 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στους μεγαλύτερους σχετικά πληθυσμιακά οικισμούς, ενώ δε 

λειτουργούν στους μικρότερους. Μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης λειτουργούν μόνο 

στη Φαρκαδόνα και στην Οιχαλία.  

 

Οι υπάρχουσες υποδομές καλύπτουν τις ανάγκες εκπαίδευσης, όμως πρέπει να γίνουν οι 

απαραίτητες συντηρήσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις των σχολικών μονάδων.  

 

Ιδιαίτερο βάρος πρέπει να δοθεί και στην λειτουργία των προαυλίων των σχολείων ώστε να 

ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της νεολαίας. 

 

Φροντιστήρια ξένων γλωσσών και σχολικών μαθημάτων υπάρχουν στους μεγάλους οικισμούς 

του Δήμου. Ωστόσο, ένας αριθμός μαθητών μετακινείται καθημερινά κυρίως στα Τρίκαλα, για 

την εξυπηρέτησή τους.  

 

Αξιολόγηση 

Είναι αναγκαίο να προωθηθούν οι συντηρήσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις των σχολείων 

του Δήμου 

Οι μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι απαραίτητο να αποκτήσουν αίθουσες 

πολλαπλών χρήσεων και εργαστήρια  

Πρέπει να προωθηθεί η ανάπλαση των αυλών των σχολείων σύμφωνα με τις σύγχρονες 

πρακτικές  
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γ. Υποδομές υγείας  

 

Στον Δήμο Φαρκαδόνας λειτουργεί Κέντρο Υγείας για τις ανάγκες περίθαλψης των κατοίκων. 

Τα αγροτικά ιατρεία των Δημοτικών Διαμερισμάτων λειτουργούν κυρίως σε δημοτικά κτίρια.  

 

Στην περιοχή λειτουργούν ιδιωτικά ιατρεία στους μεγαλύτερους οικισμούς 

 

Αξιολόγηση 

Η εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής σε θέματα ιατρικής φροντίδας παρουσιάζει 

σημαντικές υστερήσεις και γίνεται μόνο σε πρώτο βαθμό εντός της περιοχής, ενώ για πιο 

σοβαρά περιστατικά η εξυπηρέτηση γίνεται είτε από το Νοσοκομείο Τρικάλων, είτε από το 

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. 

 

δ. Λοιπές Κοινωνικές Υποδομές 

 

Όσον αφορά τον τομέα της Πρόνοιας λειτουργούν Παιδικοί Σταθμοί και Κ.Α.Π.Η. Επίσης 

λειτουργεί η δομή του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι». Πρόκειται να κατασκευασθεί νέος 

παιδικός σταθμός στο πετρωτό. 

 

Αξιολόγηση 

Οι Κοινωνικές δομές του Δήμου παρέχουν σημαντικές υπηρεσίες στις ασθενέστερες ομάδες 

της περιοχής.  

 

ε. Δημόσιες υπηρεσίες και εξυπηρετήσεις στη περιοχή 

 

Στην περιοχή του Δήμου Φαρκαδόνας λειτουργούν εκτός από τις Δημοτικές και άλλες 

Υπηρεσίες όπως Τράπεζες, Ταχυδρομεία, και Αστυνομικό Τμήμα, Υποθηκοφυλακεία, κλπ. 

 

Ωστόσω μετά τις πρόσφατες συγχωνεύσεις φορέων δεν λειτουργούν πλέον η Δ.Ο.Υ., το 

Ι.Κ.Α., το Ειρηνοδικείο κλπ. υπηρεσίες, οι οποίες πλέον εξυπηρετούνται από τα Τρίκαλα. 

 

Αξιολόγηση 

Η Φαρκαδόνα συγκεντρώνει πλέον μικρό αριθμό υπηρεσιών εξυπηρέτησης του πληθυσμού.   

 

στ. Πολιτισμός 

 

Υπάρχει το Ν.Π.Δ.Δ. «Πέλιννα», καθώς και άλλοι πολιτιστικοί φορείς, κυρίως σύλλογοι, στο 

Δήμο Φαρκαδόνας.  

 

Οι παραπάνω φορείς προγραμματίζουν και υλοποιούν δραστηριότητες σε ετήσια βάση με 

στόχο την ψυχαγωγία των κατοίκων της περιοχής, την αναβίωση και διατήρηση των ηθων 

και εθίμων, (δ) τη θεσμοθέτηση εκδηλώσεων που θα προσελκύσουν επισκέπτες στην περιοχή  
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Κύρια σημεία   

 Σημαντικός αριθμός Πολιτιστικών Συλλόγων και με πλούσια δράση σε ετήσια βάση 

 Οι φορείς αναλαμβάνουν και δράσεις που συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη 

 Η ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των πολιτιστικών φορέων εντός και εκτός της περιοχής 

μελέτης βοηθά στην δημιουργία προϋποθέσεων για την ανάπτυξη της περιοχής  

 

Οι Πολιτιστικές υποδομές στο Δήμο Φαρκαδόνας είναι ελάχιστες. Στο χώρο πίσω από το 

Δημαρχείο υπάρχει μικρό ανοιχτό θέατρο.  

 

Ο Δήμος Φαρκαδόνας παρουσιάζει ιδιαίτερα σημαντικό πολιτιστικό πλούτο, που εκτείνεται 

από τα προϊστορικά χρόνια ως τη σύγχρονη εποχή. Ιδιαίτερη θέση σε αυτή την κληρονομιά 

κατέχουν οι Βυζαντινοί Ναοί, Κάστρο, και Γεφύρια,  οι Αρχαιολογικοί Χώροι της Προϊστορικής 

Περιόδου, καθώς και Μύλος της πρώιμης βιομηχανικής εποχής.  

 

Τέτοιοι χώροι είναι π.χ. οι αρχαίοι οικισμοί Οιχαλία, Φαρκαδόνα, Πέλλινα κοντά στο 

Πετρόπορο, Άτραξ κοντά στην Πηνειάδα, Φαετός κοντά στο Ζάρκο, οι βυζαντινές Μονές Αγ. 

Νικολάου Κρήνης, Ζωοδόχου Πηγής Παναγίτσας, Αγ. Ιωάννου Θεολόγου Ζάρκου και 

Γεννέσιου της Θεοτόκου Οιχαλίας, οι Βυζαντινές εκκλησίες Ταξιαρχών, Αγ. Παρασκευής 

Παναγίτσας, Παναγίας Αχλαδοχωρίου, το Βυζαντινό κάστρο Γριζάνου, κλπ. 

 

Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται έχουν άμεση σχέση με τα πανηγύρια της 

περιοχής. Εκτός των παραπάνω διοργανώνονται και άλλου τύπου εκδηλώσεις, όπως 

καρναβαλικές, συναυλίες, κλπ. 

 

Αξιολόγηση 

Η πολιτιστική δραστηριότητα της περιοχής πρέπει να συντονίζεται γύρω από συγκεκριμένες 

τοπικές στρατηγικές για να έχει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και άρθρωση με την τοπική 

οικονομία.  

Όσον αφορά τα επισκέψιμα σημεία, υπάρχουν αρκετά, τα οποία χρήζουν ανάδειξης και 

αξιοποίησης.   

 

ζ. Αθλητισμός 

 

Οι Αθλητικοί χώροι του Δήμου Φαρκαδόνας περιορίζονται κατά κύριο λόγο σε γήπεδα 

ποδοσφαίρου που υπάρχουν σχεδόν σε κάθε χωριό.  

 

Αξιολόγηση 

Η αθλητική δραστηριότητα της περιοχής είναι αξιόλογη αλλά σχετικά ανεπαρκής ως προς τις 

υποδομές και ιδιαίτερα τους κλειστούς χώρους.  
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Θεματικός τομέας :  Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός 

Θέμα: Δραστηριότητες και Υποδομές για την ανάπτυξη του σύγχρονου πολιτισμού και την 

αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς  

Προβλήματα & Περιορισμοί  Δυνατότητες & Ευκαιρίες  

Έλλειψη εξειδικευμένου ανθρώπινου 
δυναμικού στο «Πέλιννα» για την προσφορά 
νέων θεματικών και δράσεων για τον 
πολιτισμό, και για τη διεκδίκηση 

χρηματοδοτικών προγραμμάτων. 
 
Έλλειψη ενός τοπικού επιχειρησιακού 
σχεδίου που να καλύπτει τα ζητήματα 
διαχείρισης και αξιοποίησης της πολιτιστικής 
κληρονομιάς καθώς και της ανάπτυξης του 

σύγχρονου πολιτισμού. 
 
Έλλειψη βασικών πολιτιστικών υποδομών 
(βιβλιοθήκη, μουσεία-συλλογές,  κλπ.) 

 
Ελλιπής και μη συστηματική διαχρονική 
καταγραφή και τεκμηρίωση του πολιτιστικού 

πλούτου και δυναμικού  
 
Χαμηλό επίπεδο αξιοποίησης των τοπικών 
πολιτιστικών πόρων. 
 
Ανεπαρκής συντήρηση ορισμένων 
σημαντικών μνημείων της περιοχής 

 

Η ενίσχυση της «Πέλιννας» με εξειδικευμένο προσωπικό σε 
θέματα πολιτισμού, για την αξιοποίηση του πολιτιστικού 
προϊόντος της περιοχής.  
 

Ανάδειξη και αξιοποίηση των πολλών και σημαντικών 
πόρων πολιτιστικής κληρονομιάς 
 
Αξιοποίηση αξιόλογων τοπικών προϊόντων που μπορούν να 
συνδεθούν με τον τοπικό πολιτισμό και επιχειρηματικότητα 
για την παραγωγή τοπικών διακριτών προϊόντων  

 
Αξιοποίηση ανεκμετάλλευτων κτιρίων για την διαμόρφωση 
χώρων φιλοξενίας πολιτιστικών δραστηριοτήτων  
 

Ανάπτυξη δικτυώσεων πολιτιστικών χώρων και 
πολιτιστικών διαδρομών,  

Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου 

Αξιοποίηση της τεχνολογίας, προώθηση καινοτομικών 
δράσεων στον τομέα του πολιτισμού 
 
Ανάπτυξη δομών παραγωγής και έκφρασης πολιτισμού 
(Τοπικό Αρχείο,  Λειτουργία Βιβλιοθήκης) 

Προμήθεια πολιτιστικού εξοπλισμού (στολές, μουσικά 
όργανα, οπτικοακουστικός εξοπλισμός κ.α.) 

Πολιτιστικές και Καλλιτεχνικές Δραστηριότητες 

 
Θεματικός τομέας :  Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός 

Θέμα  : Κοινωνική Πρόνοια 

Προβλήματα & Περιορισμοί  Δυνατότητες & Ευκαιρίες  

Διαρκής αύξηση των αναγκών για 
υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικά ομάδων 
(ΕΚΟ) 
 
Δυσκολίες μετακίνησης των ΑΜΕΑ στην πόλη 

και πρόσβασης σε δημόσια και δημοτικά 
κτίρια  
 
Ελλείψεις σε εκπαιδευτικές υποδομές και 
υποδομές πρωτοβάθμιας υγείας 
 

Ελλείψεις σε αθλητικές υποδομές και 
ιδιαίτερα σε κλειστούς αθλητικούς χώρους  
 

Κίνδυνος περαιτέρω αύξησης της ανεργίας 
εξαιτίας των δυσκολιών του τοπικού 
επιχειρηματικού δυναμικού να 
διαφοροποιήσει την τοπική οικονομία και να 

αυξήσει την προστιθέμενη αξία τοπικά. 

Διατήρηση και Ενίσχυση / επέκταση δραστηριοτήτων των 
δομών κοινωνικής φροντίδας, εφαρμογή δράσεων 
κοινωνικής πολιτικής σε όλους τους οικισμούς του Δήμου. 

Διεύρυνση των ευκαιριών απασχόλησης με την αξιοποίηση 
των δυνατοτήτων ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών 

τουρισμού, αξιοποίησης των τοπικών  προϊόντων, 
προώθησης της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας και 
επιχειρηματικότητας 
 
Υποστήριξη Ευπαθών κοινωνικά ομάδων, στήριξη της 
κοινωνικής συνοχής και ενδυνάμωση των οικογενειακών 

και κοινωνικών σχέσεων 

Υποστήριξη δημιουργίας φορέων Κοινωνικής Οικονομίας, 
Σύσταση δομών Αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της 
φτώχειας 

Βελτίωση Πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 

Βελτίωση των εκπαιδευτικών υποδομών 

Δημιουργία και βελτίωση αθλητικών υποδομών 
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1.1.1.4 Τοπική οικονομία και απασχόληση 
 
Ο Δήμος Φαρκαδόνας εμφανίζει μια σημαντική εξειδίκευση στον πρωτογενή τομέα, με αρκετά 

περιορισμένη η συμμετοχή του στον δευτερογενή, ενώ ο τριτογενής τομέας απασχολεί ένα 

σημαντικό τμήμα του πληθυσμού. 

 

α. πρωτογενής τομέας 
 

Η παραγωγική δομή και διάρθρωση της περιοχής έχει περάσει διάφορα στάδια κατά τις 

τελευταίες δεκαετίες. Σε όλες αυτές τις διακυμάνσεις, πυλώνας της τοπικής οικονομίας ήταν 

σταθερά ο πρωτογενής τομέας, ο οποίος αποτέλεσε βασικό στοιχείο για την διάρθρωση της 

τοπικής απασχόλησης.  

 

1. Γεωργία 

 

Η γεωργία είναι εντατικής εκμετάλλευσης. Αρκετοί παραγωγοί του Δήμου Φαρκαδόνας είναι 

αρχηγοί μικτής εκμετάλλευσης (γεωργία – κτηνοτροφία).   

 

Η γεωργική δραστηριότητα αφορά καλλιέργειες που προορίζονται κατά κύριο λόγο για την 

αγορά και για την τροφοδότηση του κτηνοτροφικού συστήματος (βαμβάκι, σιτάρι, 

καλαμπόκι, μηδική, κλπ.). Η δενδροκαλλιέργεια αφορά κυρίως καλλιέργεια δένδρων για 

παραγωγή ξύλου και ελαιοκαλλιέργεια.   

 

Το μέγεθος της γεωργικής εκμετάλλευσης είναι σχετικά μικρό. Παρόλο το σχετικά έντονο 

υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής, η άρδευση των καλλιεργούμενων εκτάσεων αντιμετωπίζει 

προβλήματα. Οι παραγωγοί αρδεύουν τις καλλιεργούμενες εκτάσεις τους είτε από κρατικές 

είτε από ιδιωτικές γεωτρήσεις αβαθείς. Μια γεώτρηση ανήκει συνήθως σε περισσότερους του 

ενός παραγωγούς και κάθε έτος εφαρμόζουν πρόγραμμα άρδευσης. Είναι αναγκαία τα έργα 

που αφορούν τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής. Προβλήματα 

άρδευσης δεν αντιμετωπίζουν οι καλλιεργούμενες εκτάσεις που βρίσκονται παραπλεύρως των 

ποταμών Ενιπέα και Πηνειού. Σε αυτή την περιοχή αναγκαία είναι τα έργα για προστασία των 

καλλιεργήσιμων εδαφών από πλημμύρες των ποταμών.  

 

Η περιοχή προσφέρεται για την ανάπτυξη νέων ειδών καλλιεργειών, και της βιολογικής 

γεωργίας, που θα βελτιώσουν το γεωργικό εισόδημα. Για το σκοπό αυτό απαιτείται 

ενημέρωση και δραστηριοποίηση των αγροτών. Γιαυτό και η προσπάθεια επιμόρφωσης – 

κατάρτισής τους,  πρέπει να εντατικοποιηθεί και να λάβει μόνιμο χαρακτήρα.  

 

Το αρδευτικό δίκτυο έχει αναπτυχθεί κατά μήκος του Πηνειού ποταμού για τις ανάγκες των 

εντατικών καλλιεργειών της περιοχής. Οι περισσότερες εκτάσεις αρδεύονται είτε από κρατικές 

είτε από ιδιωτικές γεωτρήσεις, ενώ ένα σε μεγάλο βαθμό η άρδευση γίνεται από τον Πηνειό.  

 

Τα τελευταία χρόνια αρκετές γεωργικές εκτάσεις χρησιμοποιήθηκαν για την εγκατάσταση 

φωτοβολταϊκών συστημάτων. 
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Υπάρχουν πολλές γεωργικές εκμεταλλεύσεις με υψηλό βαθμό εκσυγχρονισμού και 

οικογενειακής μορφής 

Τα τοπικά παραγόμενα γεωργικά προϊόντα δεν έχουν κάποια αναγνωρισιμότητα ως προς την 

ποιότητά τους 

Κυριαρχούν οι εκτατικές καλλιέργειες (βαμβάκι, σιτηρά) με γεωργικά προϊόντα χωρίς 

προστιθέμενη αξία 

Η γεωργία τροφοδοτεί την κτηνοτροφία τοπικά 

Αδυναμία στην ενημέρωση και επιμόρφωση των γεωργών 

Περιβαλλοντικά προβλήματα από την μείωση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων ή από 

πλημμύρες 

Δυνατότητα για εναλλακτικές καλλιέργειες και βιολογική γεωργία 

 
2. Κτηνοτροφία 

 

Η κτηνοτροφική δραστηριότητα, είναι σημαντικότατη δραστηριότητα στο Δήμο Φαρκαδόνας, 

και αφορά κυρίως την προβατοτροφία και την αιγοτροφία. Έντονη είναι και η εκτροφή 

βοοειδών. Τα περισσότερα ζώα που εκτρέφονται στο Δήμο είναι κυρίως ελευθέρας βοσκής, 

ελάχιστα είναι οικόσιτα (αυτό συμβαίνει σε περιοχές που δεν διαθέτουν βοσκήσιμη έκταση).  

 

Οι κτηνοτρόφοι είναι συνήθως αρχηγοί μικτής εκμετάλλευσης και εκτός από τα ζώα 

καλλιεργούν και κάποια κτήματα. 

 

Μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι υπάρχουν στο Δήμο, έχουν μεγάλου μεγέθους εκμεταλλεύσεις, 

διαχειμάζουν στο Δήμο Φαρκαδόνα ενώ περνούν τα καλοκαίρια στη Δυτική Μακεδονία, στο 

Δυτικό τμήμα του Νομού Τρικάλων, στο Βέρμιο στα Ιωάννινα. 

 

Οι εγκαταστάσεις των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων είναι συνήθως πρόχειρες, ενώ 

υπάρχουν και  λίγοι σύγχρονοι στάβλοι. Οι εκμεταλλεύσεις χωροθετούνται τόσο εντός όσο 

και εκτός των ορίων των οικισμών.  

 

Στο Δήμο Φαρκαδόνας εκτρέφονται και άλλα είδη ζώων (μελίσσια,  πουλερικά, κλπ.).  

 

Στο Δήμο υπάρχουν επίσης και Σφαγεία στην Οιχαλία, καθώς και δημόσια κτηνιατρεία στη 

Φαρκαδόνα και την Οιχαλία.  

 

Σημαντική είναι και η ύδρευση των ζώων, η οποία θα πρέπει να εξασφαλίζεται για όλες τις 

κτηνοτροφικές μονάδες.  

 

Η δημιουργία «ορεινού φυσικού Κτηνοτροφικού Πάρκου» με σκοπό τη μετατροπή της 

κτηνοτροφίας από τη παραδοσιακή μορφή της σε «βιολογική» κτηνοτροφία θα συμβάλλει 

στη βελτίωση των συνθηκών της άσκησης της κτηνοτροφικής δραστηριότητας. 
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Η κτηνοτροφία αποτελεί σημαντική οικονομική δραστηριότητα της περιοχής 

Οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις είναι συνήθως μεγάλου μεγέθους, οικογενειακές, και 

παραδοσιακής μορφής 

Παραγωγή ποιοτικών κτηνοτροφικών προϊόντων, αλλά χωρίς προστιθέμενη αξία 

Αδυναμία στην ενημέρωση και επιμόρφωση των κτηνοτρόφων 

Δυνατότητα ανάπτυξης βιολογικής κτηνοτροφίας λόγω ύπαρξης εκτεταμένων βοσκήσιμων 

εκτάσεων 

Η διασπορά των κτηνοτροφικών μονάδων στο χώρο δημιουργεί ανάγκες σε υποδομές  
 

 

β. Δευτερογενής Τομέας 
 

Στην περιοχή του Δήμου Φαρκαδόνας υπάρχουν αρκετές επιχειρήσεις μεταποίησης, και 

κυρίως στον κλάδο των τροφίμων, των μεταλλικών προϊόντων και των επίπλων. Επίσης 

υπάρχουν και αρκετές επιχειρήσεις στον κλάδο των κατασκευών. 

 

Ο Δήμος Φαρκαδόνας, με στόχο την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Δήμου, μέσα από 

την προσέλκυση παραγωγικών και άλλων δραστηριοτήτων αποφάσισε τη δημιουργία 

Βιομηχανικού Πάρκου (ΒΙ.ΠΑ.) σε δημοτική έκταση 902 στρεμμάτων που βρίσκεται πλησίον 

του οικισμού Φαρκαδόνας και εφάπτεται της Εθνικής Οδού Λάρισας – Τρικάλων και για το 

σκοπό αυτό ίδρυσε τη ΒΙ.ΠΑ.ΦΑ. Α.Ε. Σ' αυτό το ΒΙ.ΠΑ. επιτρέπεται η εγκατάσταση μονάδων 

χαμηλής και μέσης όχλησης και όλες οι άλλες δραστηριότητες (εμπορικές αποθήκες κτλ.) που 

προβλέπονται στα ΒΙ.ΠΑ. Το ΒΙ.ΠΑ. μπορεί να αποτελέσει έναν μοχλό ανάπτυξης της 

περιοχής μέσω της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης.  

 

Κύρια Σημεία -Αξιολόγηση 

 Ο μεταποιητικός κλάδος οργανώνεται κυρίως γύρω από τις κατασκευές και επιχειρήσεις 

που αφορούν την κτηνοτροφία ή τη βιομηχανία τροφίμων .  

 Η λειτουργία του ΒΙΠΑ θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της περιοχής 

 

 

γ. Τριτογενής Τομέας 
 

Στην περιοχή του Δήμου Φαρκαδόνας σύμφωνα, υπάρχουν αρκετές επιχειρήσεις, και κυρίως 

στους κλάδους του λιανικού εμπορίου, του αυτοκινήτου και της εστίασης.  

 

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Δήμο αφορούν την εξυπηρέτηση κυρίως των 

κατοίκων της περιοχής. Δεν υπάρχουν τουριστικές επιχειρήσεις στο Δήμο, ο οποίος λόγω του 

αγροτικού χαρακτήρα δεν αποτελεί χώρο προσέλκυσης τουριστών παρά μόνο των αποδήμων 

του. Διαθέτει επισκέψιμες περιοχές οι οποίες είναι διάσπαρτες στο χώρο του Δήμου και είτε 

υπο-αξιοποιούνται είτε δεν αξιοποιούνται. 
 

Κύρια Σημεία- Αξιολόγηση 

Ο τριτογενής τομέας στο Δ. Φαρκαδόνας αφορά κατά κύριο λόγο το εμπόριο, τις τοπικές 

υπηρεσίες και την εστίαση. 
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Θεματικός τομέας :  Τοπική οικονομία και απασχόληση 

Θέμα  : Εξασφάλιση των συνθηκών προώθησης της τοπικής Επιχειρηματικότητας 

Προβλήματα & Περιορισμοί Δυνατότητες & Ευκαιρίες 

 
Περιορισμένη τοπική μεταποίηση 
   
Η γειτνίαση με τις πόλεις της Λάρισας και των 
Τρικάλων λειτουργεί ανταγωνιστικά στην 

ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας (εμπόριο) 
στην περιοχή 
 
Έλλειμμα μηχανισμού πληροφόρησης και 
υποστήριξης για δημιουργία επιχειρήσεων 
καθώς και υφιστάμενων επιχειρήσεων για 
αξιοποίηση ευκαιριών σε τοπικό επίπεδο 

 
Μη συγκράτηση των νέων της περιοχής που 
δεν βρίσκουν απασχόληση. 

 
Η μείωση της αγοραστικής δύναμης λόγω της 
οικονομικής κρίσης  
 

 

 
Η γειτνίαση με τη Λάρισα και τα Τρίκαλα: 
 παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάδειξη των οικισμών ως  

έδρα ορισμένων τύπων επιχειρήσεων 
 δημιουργεί προϋποθέσεις συγκράτησης του νέου 

πληθυσμού στην περιοχή 
καθιστά ελκυστικό το ΒΙΠΑ, που μπορεί να αποτελέσει 
μοχλό ανάπτυξης στην περιοχή 
 
Η εύκολη πρόσβαση στα δίκτυα μεταφορών  
 
Προϊόντα με τοπική ταυτότητα μπορούν να μεταποιηθούν 

και να «προωθηθούν» στην αγορά 
 
Ενδυνάμωση του παραγωγικού συστήματος της περιοχής 

μέσω του εκσυγχρονισμού και της δικτύωσης των 
βιοτεχνικών επιχειρήσεων 
 
Η στήριξη της κατάρτισης και της Κοινωνικής 

Επιχειρηματικότητας μπορεί να βοηθήσει τη δημιουργία 
νέων επιχειρήσεων 
 

 

Θεματικός τομέας :  Τοπική οικονομία και απασχόληση 

Θέμα  : Αναδιάρθρωση της τοπικής αγροτικής δραστηριότητας 

Προβλήματα & Περιορισμοί  Δυνατότητες & Ευκαιρίες  

 
Μη δημιουργία προστιθέμενης αξίας των 
αγροτικών προϊόντων. Οι γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις καλλιεργούν προϊόντα 

άμεσα εξαρτώμενα από το σύστημα 

επιδοτήσεων της ΚΑΠ 
 
Η πλειονότητα των κτηνοτροφικών 
εκμεταλλεύσεων δεν έχουν εκσυγχρονιστεί 
για την παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ 
 

Έλλειμμα στην πληροφόρηση και 
υποστήριξη των αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων σε τοπικό επίπεδο  
 
Η μεγάλη διασπορά των κτηνοτροφικών 
εγκαταστάσεων δυσχεραίνει τον 
εκσυγχρονισμό της κτηνοτροφικής 

δραστηριότητας με συλλογικές υποδομές 
 
Υποβάθμιση περιβάλλοντος από έλλειψη 
διαχείρισης βοσκοτόπων.  

 
Έλλειμμα διαχείρισης στη χρήση του νερού 

τόσο στη γεωργία όσο και στη κτηνοτροφία 
 
 

 
Σημαντικός αριθμός γεωργικών και κτηνοτροφικών 
εκμεταλλεύσεων, κτηνοτροφική και γεωργική δραστηριότητα 
εντατικού χαρακτήρα, υψηλό επίπεδο γεωργικού 

εκσυγχρονισμού. 

 
Τροφοδότηση της τοπικής κτηνοτροφίας με ζωοτροφές που 
προέρχονται από την τοπική γεωργία 
 
Ύπαρξη ποιοτικών κτηνοτροφικών προϊόντων και 
βοσκήσιμων εκτάσεων ικανών για την ανάπτυξη βιολογικής 

κτηνοτροφίας 
 
Δυνατότητα αξιοποίησης των υπολειμμάτων της αγροτικής 
δραστηριότητας για την παραγωγή ενέργειας 
 
Δυνατότητα εναλλακτικών καλλιεργειών και βιολογικής 
γεωργίας, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη του αγροτικού τομέα 

της περιοχής 
 
Δημιουργία τοπικά προστιθέμενης αξίας των αγροτικών 
προϊόντων στη βάση της τοπικής ταυτότητας και ποιότητας 

Μεταποίηση τοπικών αγροτικών προϊόντων και διείσδυσή 
τους σε αγορές 

 
Διαχείριση –Βελτίωση βοσκοτόπων, Αγροτική Οδοποιία - 
Αρδευτικά δίκτυα - Κατασκευή Φραγμάτων 
 
Ενημέρωση – πληροφόρηση - Εκπαίδευση Αγροτών 
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1.1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 
 

1. Εσωτερική Οργάνωση Δήμου Φαρκαδόνας 
 

i. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΝΩΘΕΝΤΩΝ ΔΗΜΩΝ 
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ii. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Με βάση τον Ο.Ε.Υ. για το Δήμο Φαρκαδόνας που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με 

την υπ’ αρ. 95/2011 Απόφαση, η οποία εγκρίθηκε από τη Γ. Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με την υπ’ αρ. 19758/120748/2011 Απόφαση και δημοσιεύ-

θηκε στο ΦΕΚ τ.Β’ 2749/02.12.2011:  
 

 
 

iii. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ 
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2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ 
 

Με βάση τον Ο.Ε.Υ. για το Δήμο Φαρκαδόνας που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με 

την υπ’ αρ. 95/2011 Απόφαση, η οποία εγκρίθηκε από τη Γ. Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με την υπ’ αρ. 19758/120748/2011 Απόφαση και δημοσιεύ-

θηκε στο ΦΕΚ τ.Β’ 2749/02.12.2011:  

 

2.i ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

       

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ 

1. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 

2. Νομική Υπηρεσία 

3. Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας 

4. Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας 

     i.  Έλεγχος τήρησης διατάξεων νομοθεσίας  

     ii.  Επιχειρησιακός Σχεδιασμός  

     iii. Αστυνόμευση  

 

 ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

1. Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας  

     i.   Αναπτυξιακές Μελέτες – Έρευνες  

     ii.  Σχεδιασμός και παρακολούθηση προγραμμάτων 

     iii.  Απόδοση και Οργάνωση  

     iv.  Θέματα Διαφάνειας  

     v.   Στρατηγική και μελέτες Τ.Π.Ε.     

     vi.  Διαχείριση συστημάτων και εξοπλισμού Τ.Π.Ε. 

     

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

1. Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης που περιλαμβάνει: 

     i.   Φυτική και Ζωική παραγωγή  

     ii.   Ρύθμιση εμπορικών δραστηριοτήτων 

     iii.  Προστασία του καταναλωτή 

     iv.  Χορήγηση αδειών εμπορικών – επιχειρηματικών δραστηριοτήτων  

     v.   Θέματα Απασχόλησης και Τουρισμού 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

1. Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Καθαριότητας που περιλαμβάνει: 

    α) Τμήμα Πολεοδομίας, Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας  

         i.   Έκδοση Οικοδομικών Αδειών 

         ii.  Πολεοδομικές Εφαρμογές 

         iii. Έλεγχος Κατασκευών  

         iv. Περιβαλλοντικά θέματα 

         v.  Εξοικονόμηση ενέργειας 

         vi. Πολιτική προστασία  

         vii. Διαχείριση Κοιμητηρίων & Δημοτικών Σφαγείων  

     β) Τμήμα Καθαριότητας και Πρασίνου  

          i.   Σχεδιασμός και εποπτεία 

          ii.  Αποκομιδή απορριμμάτων 

          iii. Καθαριότητα Δημοτικών Χώρων  

          iv.  Δημιουργία και Συντήρηση πρασίνου  
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

1. Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού 

     i.   Σχεδιασμός και Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών και Προγραμμάτων 

     ii.  Εποπτεία και έλεγχος 

     iii. Πολιτικές Ισότητας  

     iv. Προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας  

     v.  Θέματα Παιδείας και δια βίου μάθησης 

     vi. Θέματα Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς  

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

1. Διεύθυνση Διοικητικών - Οικονομικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει: 

    α) Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών 

         i.   Υποστήριξη Πολιτικών Οργάνων 

         ii.   Δημοτική Κατάσταση & Ληξιαρχείο 

         iii. Θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού 

         iv.  Διοικητική μέριμνα και Αρχείο 

     β) Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών 

         i.   Προϋπολογισμός και οικονομική πληροφόρηση 

         ii.  Λογιστήριο και Αποθήκες 

         iii.  Έσοδα και Περιουσία  

         iv.  Προμήθειες υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών    

         v.  Ταμείο 

         vi.  Διαχείριση και συντήρηση οχημάτων  

      γ) Τμήμα Κ.Ε.Π.  

2. Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών 

     i.   Εκπόνηση ή επίβλεψη μελετών έργων 

     ii.  Επίβλεψη έργων 

     iii. Συντήρηση έργων 

      iv. Θέματα Η/Μ έργων  

     v.  Θέματα συγκοινωνιών και κυκλοφορίας 

     vi. Θέματα εγκαταστάσεων και αδειοδοτήσεων 

 

2.ii. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ 

      

1. Γραφείο ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Οιχαλίας  

2. Γραφείο ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Πελινναίων 

υπαγόμενα στο Τμήμα ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Φαρκαδόνας που υπάγεται στη Διεύθυνση 

Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου. 

1. Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων Δημοτικής Ενότητας Οιχαλίας  

2. Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων Δημοτικής Ενότητας Πελινναίων 

υπαγόμενα στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου. 

 

2.iii. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  
 

Το προσωπικό του Δήμου Φαρκαδόνας ανέρχεται συνολικά σε 55 υπαλλήλους. Επίσης 

προσλαμβάνεται κατά περιόδους προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισµένου χρόνου ή με 5μηνη απασχόληση μέσω Ο.Α.Ε.Δ.  

 

Ακολουθεί πίνακας με την ανάλυση των θέσεων του Δήμου: 
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ΘΕΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 38 

ΠΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  4 

ΠΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 

ΠΕ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 

ΠΕ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 

ΠΕ  ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  1 

ΠΕ  ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 

ΠΕ   ΓΕΩΠΟΝΩΝ 2 

ΠΕ  ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΕΙΑΣ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ 1 

ΠΕ  ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 3 

ΤΕ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 2 

ΤΕ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  1 

ΤΕ  ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  1 

ΤΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2 

ΤΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 2 

ΔΕ  ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 1 

ΔΕ  ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 1 

ΔΕ  ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 4 

ΔΕ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 2 

ΔΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 1 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ 3 

ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ  1 

ΘΕΣΕΙΣ Ι.Δ.Α.Χ. 18 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  4 

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ (ΣΧΟΛΕΙΩΝ) 14 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ  54 
 

 

Όπως προκύπτει από τον Οδηγό για τους Ο.Ε.Υ. των «Καλλικρατικών» Δήμων της Ε.Ε.Τ.Α.Α., 

ο μέσος αριθμός προσωπικού για μικρό προς μεσαίο περιφερειακό ηπειρωτικό Δήμο (κατηγο-

ρία στην οποία υπάγεται ο Δήμος Φαρκαδόνας) είναι 90 εργαζόμενοι. Ο αριθμός των 

εργαζομένων στο Δήμο Φαρκαδόνας (εκτός των καθαριστριών σχολικών μονάδων) είναι 

περίπου στο 45% του Εθνικού μέσου όρου. Για τους ανωτέρω λόγους εκδόθηκε ΚΥΑ με την 

οποία υπάρχουν στο Δήμο μας 52 κενές οργανικές θέσεις. Δηλαδή οι συνολικά 92 οργανικές 

θέσεις του Δήμου είναι καλυμμένες σε ποσοστό μόλις 41%.  

 

Με δεδομένο τον υφιστάμενο αριθμό των υπαλλήλων του Δήμου και των φορέων του, 

γίνεται αντιληπτή η περιορισμένη δυνατότητα να μπορέσει να ανταποκριθεί επιτυχώς και να 

καλύψει ολόκληρο το φάσμα των αρμοδιοτήτων του, το οποίο είναι ιδιαίτερα αυξημένο, 

καθώς σύμφωνα με το Ν.3852/2010, εκτός από αυτές προ του «Καλλικράτη», αναλαμβάνει 

πολλές μεταφερόμενες από άλλες δομές της Δημόσιας Διοίκησης. Συγκεκριμένα, θα έχει 

υποχρεωτικά τα ακόλουθα αντικείμενα:  

 

i) Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, ii) Οικονομική υπηρεσία, iii) Τεχνική υπηρεσία,            

iv) Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών, v) Διαφάνειας, vi) Νομικής υποστήριξης, 

vii) Διοίκησης – Διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, viii) Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και 

Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, ix) Περιβάλλοντος – Πολιτικής Προστασίας, x) Παιδείας, 

Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, xi) Γεωργίας και Κτηνοτροφίας  
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2.iv. ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΔΗΜΟΥ  

 

Α. Περιοχή Φαρκαδόνας 
 

Α/Α Οδός Περιοχή
Καθ. 

Ιδιοκ.

Επιφ. 

κτιρίου

Αρ. 

Ορ.

Έτος 

κατασ.

Κατάστ. 

κτιρίου

Αρχιτ. 

Αξία

Δυν. 

Κτιρ.

Προσ. 

ΑΜΕΑ
Χρήση  έως 31/12/2010

1 28ης Oκτωβρίου 10 Διάσελλο Ιδιοκτ. 50 1 1950 Μέτρια ΝΑΙ 3 ΝΑΙ Π. Κοιν. Κατ. - Κενό

2 Διασέλλου Αχλαδοχώρι Ιδιοκτ. 35 1 1950 Μέτρια ΝΑΙ 2 ΝΑΙ Π. Κοιν. Κατ. - Κενό

3 Τρικάλων 54 Πηνειάδα Ιδιοκτ. 64 2 1980 Μέτρια ΌΧΙ 4 ΟΧΙ Π. Κοιν. Κατ. - Κενό

4 Καποδιστριου 4 Αχλαδοχώρι Ιδιοκτ. 77 1 1970 Μέτρια ΌΧΙ 5 ΟΧΙ Π. Δημ.Σχ. - Κενό

5 Εθνικης Αντιστασης Γριζάνο Ιδιοκτ. 257 2 1996 Καλή ΌΧΙ 17 ΟΧΙ Π. Κοιν. Κατ. Γριζάνου

6 Εθνικης Αντιστασης Γριζάνο Ενοικ. 170 1 2002 Καλή ΌΧΙ 11 ΝΑΙ ΚΑΠΗ Γριζάνου

7 Συντ. Λώρη Ζάρκο Ιδιοκτ. 150 1 1974 Καλή ΌΧΙ 10 ΟΧΙ Π. Κοιν. Κατ. Ζάρκου

8 25ης Μαρτίου Κεραμίδι Ενοικ. 100 1 1965 Καλή ΌΧΙ 7 ΟΧΙ Π. Κοιν. Κατ. - Κενό

9 Αγ. Παρασκευής 12 Παναγίτσα Ιδιοκτ. 88 1 1983 Μέτρια ΌΧΙ 6 ΟΧΙ Π. Κοιν. Κατ. - Κενό

10 Καραϊσκάκη 12 Φαρκαδόνα Ιδιοκτ. 136 1 1960 Καλή ΌΧΙ 9 ΝΑΙ ΚΕΠ Φαρκαδόνας

11 Δαβάκη 40 Φαρκαδόνα Ενοικ. 160 1 1980 Καλή ΌΧΙ 11 ΝΑΙ ΚΑΠΗ Φαρκαδόνας

12 Γεωρ. Γεννηματά 1 Φαρκαδόνα Ιδιοκτ. 601 2 1991 Καλή ΌΧΙ 40 ΙΣΟΓ. Δημαρχείο Φαρκαδόνας

13 25ης Μαρτίου Κεραμίδι Ιδιοκτ. 72 1 2010 Καλή ΌΧΙ 5 ΝΑΙ Ν. Κοιν. Κατ. - Κενό

14 Καραϊσκάκη 12 Φαρκαδόνα Ιδιοκτ. 136 1 1960 Καλή ΌΧΙ 9 ΟΧΙ Π. Δημαρχείο - Κενό

15 Νικ. Πλαστήρα 44Β Φαρκαδόνα Ενοικ. 150 1 1982 Καλή ΌΧΙ 10 ΝΑΙ ΔΕΥΑ Φαρκαδόνας  
 

Β. Περιοχή Οιχαλίας 
 

Α/Α Οδός Περιοχή
Καθ. 

Ιδιοκ.

Επιφ. 

κτιρίου 

(τ.μ.)

Αρ. 

Ορ.

Έτος 

κατασ.

Κατάστ. 

κτιρίου

Αρχιτε

κτ. αξία

Δυνα

μικότ

ητα

Προσβ. 

ΑΜΕΑ
Χρήση έως 31/12/2010

1 ΘΗΣΕΩΣ 1 ΟΙΧΑΛΙΑ ΙΔΙΟΚ. 678 2 1933 ΑΡΙΣΤΗ ΝΑΙ 45 ΝΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

2 ΜΟΥΣΩΝ 2 ΟΙΧΑΛΙΑ ΙΔΙΟΚ. 362 2 1981 ΚΑΛΗ ΌΧΙ 24 ΙΣΟΓ. ΔΕΥΑΠΟ - ΔΕΚΑ - ΠΟΛ.ΟΡΓ.

3 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 5 ΟΙΧΑΛΙΑ ΙΔΙΟΚ. 110 2 1970 ΚΑΛΗ ΌΧΙ 7 ΙΣΟΓ. Κ.Ε.Π. - ΚΕΝΟΣ ΟΡ.

4 ΚΡΗΝΗΣ ΟΙΧΑΛΙΑ ΙΔΙΟΚ. 200 1 1967 ΜΕΤΡΙΑ ΌΧΙ 13 ΌΧΙ ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΕΥΑΠΟ

5 ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑ ΙΔΙΟΚ. 80 1 1960 ΚΑΚΗ ΌΧΙ 5 ΌΧΙ ΚΕΝΟ

6 ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑ ΙΔΙΟΚ. 180 1 1955 ΚΑΚΗ ΌΧΙ 12 ΌΧΙ ΚΕΝΟ

7 ΚΕΝΤΡ. ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΤΡΩΤΟ ΙΔΙΟΚ. 305 2 1987 ΜΕΤΡΙΑ ΌΧΙ 20 ΌΧΙ ΑΓΡ. ΙΑΤΡ. - ΚΕΝΟΣ ΟΡ.

8 ΚΕΝΤΡ. ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΑΝΑΔΕΣ ΙΔΙΟΚ. 45 1 1969 ΜΕΤΡΙΑ ΌΧΙ 3 ΌΧΙ ΚΕΝΟ

9 ΚΕΝΤΡ. ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΟΚΟΤΟΣ ΙΔΙΟΚ. 200 2 1980 ΜΕΤΡΙΑ ΌΧΙ 13 ΌΧΙ ΑΓΡ. ΙΑΤΡ.

10 ΚΕΝΤΡ. ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΟΚΟΤΟΣ ΙΔΙΟΚ. 167 1 1930 ΑΡΙΣΤΗ ΝΑΙ 11 ΝΑΙ ΚΕΝΟ

11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΛΟΚΟΤΟΣ ΙΔΙΟΚ. 310 1 1967 ΚΑΚΗ ΌΧΙ 21 ΌΧΙ ΚΕΝΟ

12 ΚΕΝΤΡ. ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΡΗΝΗ ΙΔΙΟΚ. 168 2 1978 ΜΕΤΡΙΑ ΌΧΙ 11 ΙΣΟΓ. ΚΕΝΟ

13 ΠΑΝ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑ ΕΝΟΙΚ. 139 1 1989 ΚΑΛΗ ΌΧΙ 9 ΝΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  
 

Γ. Περιοχή Πελινναίων 
 

Α/Α Περιοχή
Καθ. 

Ιδιοκ.

Επιφ. 

κτιρίου

Αρ. 

Ορ.

Έτος 

κατασ.

Κατάστ. 

κτιρίου

Αρχιτ. 

Αξία

Δυν. 

Κτιρ.

Προσ. 

ΑΜΕΑ
Χρήση έως 31/12/2010

1 Ταξιάρχες Ιδιοκτ. 140 2 1983 Μέτρια ΌΧΙ 9 ΟΧΙ Δημαρχείο 

2 Ταξιάρχες Ιδιοκτ. 150 1 1998 Μέτρια ΌΧΙ ΟΧΙ Αίθουσα Δημ. Συμβ.

3 Ταξιάρχες Ιδιοκτ. 446 1 1955 Μέτρια ΌΧΙ 29 ΝΑΙ Π. Δημ.Σχ. - Κενό

4 Ταξιάρχες Ιδιοκτ. 806 2 2008 ΌΧΙ Υπό ανέγερση Δημ. Κατ.

5 Ταξιάρχες Ενοικ. 60 2 Μέτρια ΌΧΙ 4 ΟΧΙ Τεχν. Υπ. - Οικ. Υπ. - ΚΕΠ

6 Φανερωμένη Ιδιοκτ. 60 1 1970 Μέτρια ΌΧΙ 4 ΟΧΙ Π. Κοιν. Κατ. - Κενό

7 Νομή Ιδιοκτ. 35 1 1970 Μέτρια ΌΧΙ 2 ΟΧΙ Π. Κοιν. Κατ. - Κενό

8 Πετρόπορος Ιδιοκτ. 60 1 1970 Μέτρια ΌΧΙ 4 ΟΧΙ Π. Κοιν. Κατ. - Κενό

9 Σερβωτά Ιδιοκτ. 60 1 1970 Μέτρια ΌΧΙ 4 ΟΧΙ Π. Κοιν. Κατ. - Κενό

10 Σερβωτά Ιδιοκτ. 2 Μέτρια ΌΧΙ ΟΧΙ Υπό κατασκευή 

11 Ταξιάρχες Ιδιοκτ. 49 1 2007 Μέτρια ΌΧΙ 3 ΟΧΙ ΔΕΥΑΚΠ

12 Ταξιάρχες Ιδιοκτ. 49 1 2007 Μέτρια ΌΧΙ 3 ΟΧΙ ΚΟΙΔΕΚΑΠ  
 

Από τα παραπάνω κτίρια και των τριών πρώην Δήμων, αυτά τα οποία χρησιμοποιούνται 

διαθέτουν πλήρη υλικοτεχνική υποδομή σε εξοπλισμό πληροφορικής και επίπλωση γραφείου. 
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2.v. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ – ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ – ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ  

 

1. Η ανάγκη για επαρκή στελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου, και κυρίως σε κρίσιμες 

υπηρεσίες με εξειδικευμένο προσωπικό, προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν επαρκώς 

στις νέες αρμοδιότητές τους, όπως αυτές που έχει ήδη ή θα αναλάβει ο Δήμος, οι οποίες είναι 

μεταφερόμενες από την πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, κλπ. Επίσης, πολλές από τις 

οργανικές μονάδες του Δήμου, είτε δεν λειτουργούν, είτε λειτουργούν μόνο με εποχιακό 

προσωπικό.  

 

2. Η κατά το δυνατό ορθολογικότερη κατανομή της εργασίας και των υπαλλήλων, καθώς 

και η καθιέρωση πάγιου συστήματος συντονισμού και στοχοθεσίας, με σκοπό την αποφυγή 

επικάλυψης ή κενών αρμοδιοτήτων προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή απόδοση, 

κάλυψη αρμοδιοτήτων και επίτευξη των στόχων ανά τομέα δραστηριότητας. 

 

3. Η διοικητική ή/και τεχνική υποστήριξη φορέων εποπτευόντων ή όχι από το Δήμο, από 

το ήδη περιορισμένο προσωπικό του Δήμου, λόγω έλλειψης προσωπικού στους φορείς 

αυτούς. Απαιτείται λοιπόν η ενίσχυση είτε του Δήμου, είτε των φορέων αυτών σε προσωπικό, 

καθώς και ο καθορισμός των ωρών απασχόλησης, ώστε οι ενασχολήσεις αυτές να έχουν την 

ελάχιστη δυνατή επιρροή στη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου. 
 

4. Κανένα από τα Δημοτικά κτίρια δεν είναι από μόνο του επαρκές σε εμβαδό και χώρους 

για να στεγάσει όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, τόσο τις υφιστάμενες, όσο και αυτές που 

πρόκειται να λειτουργήσουν στα πλαίσια των νέων αρμοδιοτήτων του. Ταυτόχρονα, 

υπάρχουν πολλά Δημοτικά κτίρια που είναι κενά και αναξιοποίητα ή με μερική πληρότητα. 

Ορισμένα από αυτά στεγάζουν τοπικούς φορείς ή υπηρεσίες. Επίσης, ελάχιστα από τα κτίρια 

του Δήμου διαθέτουν υποδομή για την εξυπηρέτηση Α.Μ.Ε.Α. και πρέπει να ληφθεί σχετική 

μέριμνα.  

 

5. Ο Δήμος θα πρέπει να εφαρμοστεί χωροταξικό και λειτουργικό μοντέλο διοίκησης που 

θα εξυπηρετεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλους τους κατοίκους. Επίσης, θα πρέπει να 

εκμεταλλευτεί πλήρως τις δυνατότητες που παρέχουν οι Διαδικτυακές Πύλες, να προχωρήσει 

στην πλήρη λειτουργία διαδραστικής ιστοσελίδας και να εφαρμόσει ολοκληρωμένη πολιτική 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, προκειμένου να εξυπηρετεί τους δημότες από απόσταση. 
 

6. Βασικό ζήτημα που πρέπει να επιλυθεί είναι η κάλυψη των αναγκών σε οχήματα των 

Υπηρεσιών του Δήμου που το αντικείμενο της εργασίας τους είναι χωροθετημένο σε όλη την 

έκτασή του (π.χ. Τεχνική Υπηρεσία, Γραμματεία Τοπικών Συμβουλίων, κλπ.).  

 

2.vi. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ – ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ  

 

1. Διαθέτει Πιστοποίηση Διαχειριστικής Επάρκειας για το ΕΣΠΑ 2007 – 2013. Για να το 

πετύχουν αυτό οργάνωσε ως αυτοτελή τα σχετικά τμήματα, όπως Τεχνική Υπηρεσία, 

Οικονομική – Ταμειακή Υπηρεσία, κλπ. 
 

2. Εφαρμόζει Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα και υπάγεται στον έλεγχο δαπανών του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αυτά εξασφαλίζουν την καταγραφή σε μόνιμη βάση της πάγιας 

περιουσίας του σε υποδομές και εξοπλισμό και την εφαρμογή τυποποιημένης διαδικασίας 

διαχείρισης έργων και προμηθειών αντίστοιχα. 
 

3. Διαθέτει επαρκές κτιριακό απόθεμα που μπορεί να στεγάσει όλες τις υπηρεσίες του 

νέου Δήμου, χωρίς να απαιτείται ενοικίαση κτιρίων. Ειδικότερα: 
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α) Οι Δ.Ε. Φαρκαδόνας και η Οιχαλίας διαθέτουν δύο αξιόλογα κτίρια (ως κτιριακή υποδομή 

και εμβαδό), το ένα σχετικά καινούριο και το άλλο πλήρως ανακαινισμένο, με τη λειτουργία 

των Δημαρχείων. Διαθέτουν επίσης δύο καινούρια κτίρια (στον Κλοκοτό και στο Κεραμίδι).  

 

β) Η Δ.Ε. Πελινναίων διαθέτει δύο κτίρια (στους Ταξιάρχες και τα Σερβωτά) υπό κατασκευή, 

εκ των οποίων το πρώτο είναι μεγάλου εμβαδού και προορίζονταν για Δημαρχείο. 

 

γ)  Όλες οι Δ.Ε. διαθέτουν ορισμένα ιδιόκτητα κτίρια σε καλή κατάσταση, τα οποία στεγάζουν 

διάφορες υπηρεσίες. Επίσης διαθέτουν αρκετά ακόμη κτίρια, κυρίως πρώην Δημαρχεία ή 

Κοινοτικά καταστήματα ή πρώην σχολεία, αλλά και κτίρια άλλων παρελθόντων χρήσεων, που 

είναι κενά και διάσπαρτα σε όλα τα χωριά. 

 

4. Από τα παραπάνω κτίρια, αυτά που είναι εν λειτουργία διαθέτουν πλήρη υλικοτεχνική 

υποδομή (εξοπλισμός πληροφορικής, εσωτερικά δίκτυα, έπιπλα γραφείου, κλπ.).  

 

5. Υπάρχει ηλεκτρονική διασύνδεση των τριών Δημαρχείων των (πρώην) Δήμων, που 

αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την αποκεντρωμένη λειτουργία υπηρεσιών. 

 

6. Τέλος, σε ότι αφορά το υφιστάμενο προσωπικό του νέου Δήμου, αυτό εμφανίζει 

γενικά πολύ καλή εξειδίκευση και εμπειρία. Μεγάλο μέρος του προσωπικού έχει κατά καιρούς 

επιμορφωθεί με σεμινάρια σχετικά με το αντικείμενό του. 

                                                                                              

  Εικ.7,8: Δημαρχεία Φαρκαδόνας, Οιχαλίας 

   

 

3. Γενικά Οικονομικά του Δήμου Φαρκαδόνας  

 

Με βάση τα στοιχεία του αρχικού Προϋπολογισμού έτους 2015: 

 

Κωδ ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015 

    Διαμορφ. 31/07/14 Ψηφισθ. - Εγκριθ.  

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 3.218.703,82 2.893.910,23 

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 1.169.769,63 1.613.678,29 

2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.)  288.000,00 77.500,00 

3 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε. 1.745.072,81 1.759.798,88 

4 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ 911.653,56 924.619,35 

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2.118.350,87 2.252.228,75 

  ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ  9.451.550,69 9.521.735,50 
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Κωδ ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2014 

    Διαμορφ. 31/07/14 Ψηφισθ. - Εγκριθ. 

6 Έξοδα 3.612.069,50 3.710.014,04 

7 Επενδύσεις 2.650.684,19 3.016.692,56 

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις 3.165.501,60 2.768.005,77 

9 Αποθεματικό 3.295,40 27.023,13 

  ΣΥΝΟΛΑ: 9.431.550,69 9.521.735,50 

 
Ζητήματα εσωτερικής ανάπτυξης 

 

Ζήτημα Προβλήματα  & Περιορισμοί Δυνατότητες & Ευκαιρίες 

Οργάνωση 
υπηρεσιων 

Διαχείριση και επίβλεψη μεγάλων 
έργων του ΕΣΠΑ 
 
Ανάγκη για πληρέστερη στελέχωση 

λόγω έλλειψης προσωπικού ή 
συγκεκριμένων ειδικοτήτων 

 
Μη λειτουργία ορισμένων υπηρεσιών 
λόγω έλλειψης προσωπικού 
 
Υποστήριξη δομών του Δήμου, φορέων 
εποπτευόμενους από το Δήμο, και 
λοιπών φορέων 

 
Κρίσιμη η ορθή λειτουργία τους για την 
εξυπηρέτηση των δομών του Δήμου 
και των δημοτών 
 
Διοικητική αποκέντρωση  

 

Διαχειριστική επάρκεια για έργα ΕΣΠΑ 
 
Έμπειρο προσωπικό  
 

Εξασφάλιση προσωπικού κατάλληλων 
ειδικοτήτων μέσω μετατάξεων, εποχικού 

προσωπικού, και του προγράμματος 
Τεχνικής Βοήθειας του ΕΣΠΑ 
 
Δεν απαιτείται η λειτουργία ορισμένων 
υπηρεσιών 
 
Κατανομή και εξειδίκευση στην άσκηση 

των αρμοδιοτήτων 
 
Δυνατότητα κάλυψης αρμοδιοτήτων από 
άλλες δομές του Δήμου ή εποπτευόμενους 
φορείς  
 

Συντονισμός αποκεντρωμένων υπηρεσιών 

Εξοπλισμός Έλλειψη οχημάτων για την 

ενδοδημοτική μετακίνηση 
 
Ανάγκη για παροχή υπηρεσιών ΤΠΕ για 
την εξυπηρέτηση των δημοτών 

 
Ανάγκη για βελτίωση των λειτουργικών 
συστημάτων ΤΠΕ των υπηρεσιών 

Εξασφάλιση κυκλοφορίας υπαρχόντων 

οχημάτων ή και προμήθεια νέων 
 
Αξιοποίηση των υπαρχόντων ιστοσελίδων 
του Δήμου 

 
Προμήθεια λειτουργικών συστημάτων ΤΠΕ 

Κτιριακές 
εγκαταστάσεις  

Δημοτικά κτίρια που δε λειτουργούν ή 
λειτουργούν μερικώς 
 

 

Βελτίωση – συντήρηση εγκαταστάσεων 
όπου απαιτείται και στέγαση 
δραστηριοτήτων και δομών του Δήμου και 

των εποπτευόμενων φορέων του 

Έσοδα – 
Δαπάνες –  
 

Ανάγκη για αύξηση των εσόδων και  
έλεγχο των δαπανών 
 
Ανάγκη για εξασφάλιση και 

απορρόφηση χρηματοδοτήσεων 
 

 

Ενίσχυση των υπηρεσιών εσόδων και 
δαπανών της Οικονομικής υπηρεσίας 
 
Ενίσχυση της υπηρεσίας Προγραμματισμού 

για τα χρηματοδοτικά προγράμματα  
 

Ενίσχυση μέσω του προγράμματος 
Τεχνικής Βοήθειας του ΕΣΠΑ 
 
Αξιοποίηση κατά το μέγιστο δυνατό της 
Δημοτικής περιουσίας 

Συνεργασίες 
και δικτύωση 
του Δήμου με 
άλλους φορείς 

Ανάγκη συνεργασίας με φορείς σε 
τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο 

Συμμετοχή σε δίκτυα συνεργασίας με 
τοπικούς και εθνικούς φορείς και φορείς 
ευρωπαϊκών κρατών. 
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3. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ – ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 

Τα Νομικά Πρόσωπα που λειτουργούν υπό την εποπτεία του Δήμου είναι: 

 

1. Ν.Π.Δ.Δ. «Πέλιννα» με κύριο αντικείμενο τους Παιδικούς Σταθμούς, τα ΚΑΠΗ και τα 

θέματα Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

 

2. «Κοινοφελής Δημοτική Επιχείρηση Φαρκαδόνας» με κύριο αντικείμενο το πρόγραμμα 

«Βοήθεια στο Σπίτι». 

 

3. «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Φαρκαδόνας» με κύριο αντικείμενο 

τους τομείς της ύδρευσης και της αποχέτευσης.  

 

Επίσης λειτουργούν: 

1. η ΒΙ.ΠΑ.ΦΑ. Α.Ε. για το Βιοτεχνικό Πάρκο Φαρκαδόνας 

2. η Σχολική Επιτροπή για τα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

3. η Σχολική Επιτροπή για τα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 

Ν.Π.Δ.Δ. «Πέλιννα» 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. –  

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ 

 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ σύστασής του, σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι η οργάνωση 

και η λειτουργία των κάτωθι υπηρεσιών με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των 

αναγκών των κατοίκων: 

1. Περιβάλλοντος, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως: 

• Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, 

αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών 

πολιτικών. 

• Η προστασία του εδάφους και των εσωτερικών υδάτων από την αλιεία (λιμνοθάλασσες, 

λίμνες, ιχθυοτροφεία, ποταμοί) και η καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιφέρεια τους. 

• Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών εργαστηρίων. 

• Η ίδρυση και λειτουργία σφαγείων. 

• η λειτουργία εργαστηρίου για τον έλεγχο της ρύπανσης του Δήμου. 

 

2. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως: 

• Η υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα βρεφικής - παιδικής ηλικίας - τρίτης ηλικίας. 

• Η δημιουργία και λειτουργία: 

- κέντρου πρόληψης από εξαρτησιογόνες ουσίες, 

- δημοτικού ιατρείου, 

- προγράμματος για την υποστήριξη των νέων που έχουν παραβατική συμπεριφορά. 

• Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για 

την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και προσφύγων στην 

κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας. 

• Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη 

δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων 

εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση 

του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου και της Κοινότητας. 
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• Η πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας. 

• Η λειτουργία: 

- παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, 

- βρεφοκομείων, 

- ορφανοτροφείων, 

- κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας, 

- ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, 

- γηροκομείων, 

- Μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας, 

- Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας, 

- Κέντρων για ΑΜΕΑ, 

- ελληνικής γλώσσας στους μετανάστες, 

- αναψυχής ατόμων με αναπηρία, 

- Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ). 

• Η μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδύνατων δημοτών, με την παραχώρηση 

δημοτικών οικοπέδων σε αυτούς ή με την παροχή χρηματικών βοηθημάτων, ειδών διαβίωσης 

και περίθαλψης σε κατοίκους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης. 

 

3. Τομέας παιδείας στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως: 

- η λειτουργία κέντρου δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, 

- η λειτουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής, 

- η λειτουργία σχολής χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής, 

- η λειτουργία ωδείου. 

 

4. Πολιτισμού στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως: 

- η λειτουργία βιβλιοθήκης, 

- η λειτουργία πολιτιστικού και πνευματικού κέντρου, 

- η λειτουργία μουσείου, 

- η λειτουργία πινακοθήκης, 

- η λειτουργία κινηματογράφου και θεάτρου, 

- η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

- Η προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών 

χώρων της περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών. 

- Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

- Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού. 

- Η λειτουργία φιλαρμονικής. 

 

5. Αθλητισμού στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως: 

- η λειτουργία αθλητικού κέντρου, 

- η λειτουργία γυμναστηρίου, 

- η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, 

- η συμμετοχή σε προγράμματα μαζικού αθλητισμού, 

- η λειτουργία τμημάτων αθλητισμού και άθλησης. 

 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ 

 

Οι  Υπηρεσίες του Νομικού Προσώπου περιλαμβάνουν τις παρακάτω οργανικές μονάδες 

ομαδοποιημένες σε ενότητες συναφούς σκοπού και αντικειμένου: 
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 

1. Αυτοτελές Γραφείο Διοίκησης, Δημοσίων Σχέσεων, Προγραμματισμού και Υπηρεσιών 

Υποστήριξης 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

 

1. Αυτοτελές Τμήμα Προστασίας Τρίτης Ηλικίας, Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων και 

Υγειονομικής  Υπηρεσίας  

 

2. Αυτοτελές Τμήμα Παιδικής Φροντίδας και Παιδείας που περιλαμβάνει ειδικότερα τις 

παρακάτω διοικητικές ενότητες : 

 α. Γραφείο Παιδικού Σταθμού περιοχής Φαρκαδόνας 

 β. Γραφείο Παιδικού Σταθμού περιοχής Οιχαλίας 

 γ. Γραφείο Παιδικού Σταθμού περιοχής Γριζάνου 

 δ. Γραφείο Παιδικού Σταθμού περιοχής Ζάρκου 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

1. Αυτοτελές Γραφείο Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων, Περιβάλλοντος και Αθλητικών 

Δραστηριοτήτων. 

 

Οι υπηρεσίες του Νομικού Προσώπου μπορούν να διακριθούν σε κάθετες και οριζόντιες.  

 

 Κάθετες, είναι εκείνες που συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών του Ν.Π.Δ.Δ. και 

παρέχουν υπηρεσίες στους δημότες, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές του στους τομείς της 

κοινωνικής προστασίας, παιδείας, του πολιτισμού του αθλητισμού και περιβάλλοντος. 

 

 Οι οριζόντιες υπηρεσίες είτε παρέχουν διοικητική, οικονομική και τεχνική υποστήριξη στις 

ανωτέρω κάθετες υπηρεσίες, είτε παρέχουν σ΄ αυτές επιτελική υποστήριξη δηλ. 

τεκμηρίωση, επεξεργασμένα στοιχεία και προτάσεις για τη λήψη αποφάσεων στη συνέχεια. 

 

Ακολούθως παρατίθεται το οργανόγραμμα του Ν.Π.Δ.Δ. 
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Το υφιστάμενο Μόνιμο προσωπικό είναι το ακόλουθο: 

 

ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ 

ΠΕ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ  1 

ΤΕ  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1 

ΔΕ  ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1 

ΣΥΝΟΛΟ 3 

 

ΕΣΟΔΑ 
 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ σύστασής του, η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου προς το Νομικό 

Πρόσωπο ανέρχεται σε 750.000,00 €.   

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.  

 

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, το Ν.Π.Δ.Δ. αντιμετωπίζει εξαιρετικά σοβαρό 

πρόβλημα υποστελέχωσης, που τεκμαίρεται από το γεγονός ότι είναι καλυμμένες μόνο οι 3 

από τις 17 οργανικές θέσεις του ΟΕΥ του, δηλαδή ποσοστό 18%.   

 

Εάν μάλιστα μελλοντικά λειτουργήσει ο παιδικός σταθμός του Ζάρκου, καθώς και 2 ακόμα 

νέοι Παιδικοί Σταθμοί, στους Ταξιάρχες και το Πετρωτό, θα πρέπει να εξευρεθεί το 

απαραίτητο προσωπικό, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι κανονικά οι Παιδικοί Σταθμοί θα 

πρέπει να λειτουργούν με δύο παιδαγωγούς ο καθένας.  

 

Επίσης, λόγω του περιορισμένου προσωπικού του Νομικού Προσώπου και της έλλειψης των 

σχετικών ειδικοτήτων, είναι στελεχωμένοι μόνο οι Παιδικοί Σταθμοί και κανένας άλλος 

τομέας δραστηριοτήτων του. Θα πρέπει δηλαδή στις παραπάνω αναφερόμενες ανάγκες να 

προστεθούν και υπάλληλοι που θα ασχολούνται με τις υπόλοιπες δραστηριότητες του Ν.Π.  

 

Λόγω έλλειψης προσωπικού στην «Πέλιννα», το σύνολο σχεδόν των οριζόντιων υπηρεσιών 

παρέχεται στο Νομικό Πρόσωπο από το Δήμο. Από τα παραπάνω είναι προφανής η επιτακτική 

ανάγκη για στελέχωση του Ν.Π.Δ.Δ.  

 

 

Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείριση Δήμου Φαρκαδόνας 
 

Η ΚΟΙΔΕΦΑ ασχολείται στην πράξη κυρίως με το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».   

Σκοπός του προγράμματος είναι: 

- Η παραμονή των ηλικιωμένων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες στο φυσικό τους 

περιβάλλον, η διατήρηση της συνοχής της οικογένειας 

- Η αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας 

- Η βελτίωση και η εξασφάλιση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και ατόμων με 

ειδικές ανάγκες 

Ενώ οι βασικές δραστηριότητες της Υπηρεσίας είναι:   

- Ψυχοσυναισθηματική στήριξη ατόμου και οικογένειας 

- Συμβουλευτική Στήριξη ατόμου και οικογένειας 

- Κοινωνική στήριξη ατόμου και οικογένειας 

- Πρωτοβάθμια νοσηλευτική φροντίδα 
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- Κατ΄ οίκον καθαριότητα 

- Παροχή άλλων υπηρεσιών πρακτικής εξυπηρέτησης  

Η υπηρεσία βοήθεια στο σπίτι προσφέρεται στα περισσότερα Δ.Δ. του Δήμου. Αποδέκτες της 

υπηρεσίας αποτελούν ηλικιωμένοι και ενήλικες που έχουν την ανάγκη από βοήθεια στο σπίτι.  

 

Η ΚΟΙΔΕΦΑ διαθέτει μόνο το προσωπικό του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», ενώ η 

διοικητική της υποστήριξη παρέχεται από τον Δήμο. 

 

 

Δημοτική Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Φαρκαδόνας (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.) 

 

Η Δ.Ε.Υ.Α.Φ. εξυπηρετεί όλους τους δημότες και τις επιχειρήσεις της περιοχής και οι 

βασικότερες δραστηριότητές της είναι: 

1. Δίκτυα ύδρευσης: κατασκευή – επισκευή - συντήρηση 

2. Δίκτυα αποχέτευσης: κατασκευή – επισκευή - συντήρηση 

3. Δίκτυα ομβρίων: κατασκευή – επισκευή - συντήρηση 

4. Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων: κατασκευή – επισκευή – συντήρηση 

5. Υδρευτικές δεξαμενές: κατασκευή – επισκευή - συντήρηση 

6. Γεωτρήσεις: ανόρυξη – εξοπλισμός - επισκευή - συντήρηση 

7. Έλεγχος πόσιμου νερού – χλωριώσεις  

8. Νέες παροχές ύδρευσης – αλλαγές υδρομέτρων 

9. Νέες παροχές αποχέτευσης 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ: 

 

Το βασικότερο πρόβλημα της Δ.Ε.Υ.Α. είναι η έλλειψη προσωπικού, καθώς αριθμεί μόνο 2 

άτομα μόνιμο προσωπικό, πρόβλημα που τελευταία έγινε εντονότερο, καθώς ανέλαβε την 

υλοποίηση και λειτουργία μεγάλων έργων, όπως του δικτύου αποχέτευσης και ΕΕΛ της  

Οιχαλίας. Ο Δήμος παρέχει την τεχνική υποστήριξη της Δ.Ε.Υ.Α. σε ζητήματα υλοποίησης 

έργων, όπως και των προαναφερόμενων. 

 

 

4. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ   

 

Οι αναγκαίες συνεργασίες του Δήμου με άλλους Φορείς για την κάλυψη των αμοιβαίων 

αναγκών τους είναι οι ακόλουθες: 

 

1. Με τη Δ.Ε.Υ.Α.Φ. μέσω Προγραμματικών Συμβάσεων για την υλοποίηση των Έργων 

Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Βιολογικών Καθαρισμών που χρηματοδοτούνται από το Ε.Σ.Π.Α., 

λόγω του ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Φ. δεν διαθέτει την απαιτούμενη Διαχειριστική Επάρκεια Δικαιούχου. 
 

2. Με το Ν.Π.Δ.Δ. «Πέλιννα» και την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση για την διοικητική 

τους υποστήριξη. 
 

3. Με το Δήμο Τρικκαίων, όπως προβλέπεται από το πρόγραμμα «Καλλικράτης», για την 

κάλυψη των αρμοδιοτήτων των Οργανικών Μονάδων του Δήμου που δεν είναι στελεχωμένες 

προς το παρόν με το απαιτούμενο προσωπικό, όπως πχ. το Τμήμα Πολεοδομίας, ωσότου 

λειτουργήσουν οι εν λόγω Οργανικές Μονάδες στο Δήμο Φαρκαδόνας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.2: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
 

Στο κεφάλαιο αυτό αναπτύσσεται η αναπτυξιακή στρατηγική του Δήμου Φαρκαδόνας και 

προσδιορίζονται οι αναπτυξιακές προτεραιότητές για την τρέχουσα δημοτική περίοδο. 

 

Η αναπτυξιακή στρατηγική διατυπώνεται με το πλαίσιο προβληματισμού για το αναπτυξιακό 

όραμα για την περιοχή του Δήμου Φαρκαδόνας, αλλά και του ίδιου του Δήμου (ως φορέα) 

και τους στρατηγικούς στόχους που εξειδικεύουν την κατεύθυνση που δίνει το όραμα. 

 

Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες αντιστοιχούν με τις θεματικές ενότητες θεσμικής 

παρέμβασης του Δήμου.  

 

Το πλαίσιο προβληματισμού 

 

Μια στρατηγική τοπικής ανάπτυξης για τον Δήμο Φαρκαδόνας οφείλει να συνδυάσει τα 

γεωγραφικά του χαρακτηριστικά (θέση, κλίμα, φύση) και τους πόρους που διαθέτει υλικούς 

και άυλους. Η γεωγραφική θέση (γειτνίαση με τη πόλη της Λάρισας και των Τρικάλων) και η 

διέλευση του οδικού άξονα Λάρισας - Τρικάλων από την περιοχή του Δήμου δημιουργεί τις 

προϋποθέσεις λειτουργίας του ως τόπο κατοικίας και ελκυστικό για την εγκατάσταση 

επιχειρήσεων. 

 

Η περιοχή κατά τα τελευταία χρόνια δεν εμφάνισε αξιόλογη αύξηση της προστιθέμενης αξίας 

των τοπικών προϊόντων της, αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής της κληρονομιάς, ούτε 

ανάπτυξη μιας ευρύτερης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ωστόσο, διαφαίνεται ότι η τοπική 

κοινωνία έχει τη δυνατότητα με βάση το σύνολο των πόρων της και τις ευκαιρίες που 

εντοπίζονται, να επιχειρήσει τη διαφοροποίηση της τοπικής οικονομίας με στόχο την αύξηση 

της προστιθέμενης αξίας της.  

 

Το αναπτυξιακό όραμα 

 

Το στρατηγικό όραμα εκφράζει την άποψη για το επιθυμητό μέλλον. Ενσωματώνει τις 

ζωντανές δυνάμεις της τοπικής κοινωνίας και προτείνει το πλαίσιο παρέμβασης συγκλίνον και 

συνεκτικό, στη βάση της εφαρμογής ενός κοινού στόχου. Τίθεται πριν τη διαδικασία 

προγραμματισμού η οποία στοχεύει στην ανάπτυξη μιας περιοχής. Αποτελεί την πρώτη φάση 

έκφρασης της επιθυμητής αλλαγής, μια βάση που προσδιορίζει ένα εύρος και μια κατεύθυνση 

για την οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική ανάπτυξη μιας περιοχής. 

 

Ένα όραμα ξεκάθαρο και συναινετικό αποτελεί το σημείο εκκίνησης ώστε να εξασφαλισθούν 

το νόημα και η συνοχή στις αποφάσεις, και τελικά το σύνολο των διαδικασιών που θα 

στηρίξουν τη λήψη αποφάσεων να είναι επιχειρησιακά αποτελεσματικό. Τέλος, το στρατηγικό 

όραμα προσανατολίζει μακροπρόθεσμα την ανάπτυξη μιας κοινωνίας, εξασφαλίζοντας 

παράλληλα, ένα περιθώριο ευελιξίας και δυνατοτήτων αντίδρασης στις αναδυόμενες 

ευκαιρίες και στις απρόβλεπτες εξελίξεις.  
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Πιο συγκεκριμένα: το όραμα του Δήμου Φαρκαδόνας είναι η ανάδειξη της περιοχής 

ως τόπος κατοίκησης και εξυπηρετήσεων μέσα σε ένα αναβαθμισμένο φυσικό και 

κοινωνικο-πολιτιστικό περιβάλλον που προσδιορίζεται από την αξιοποίηση του 

ορεινού χώρου, την ανάπτυξη τοπικών αγρο-διατροφικών αλυσίδων και τη 

αξιοποίηση της θέσης του Δήμου στον αναπτυξιακό άξονα Τρικάλων – Λάρισας. 

 

Το όραμα για τον Δήμο ως φορέα είναι η βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας 

των υπηρεσιών του ώστε να εξασφαλίζεται η εξυπηρέτηση των πολιτών του αλλά 

και η συνεργασία με άλλους φορείς. 

 

Οι Στρατηγικοί Στόχοι του Οράματος εξειδικεύονται ως εξής : 

 

 Αξιοποίηση της θέσης της περιοχής στον άξονα Λάρισας – Τρικάλων ως τόπο 

προσέλκυσης νέων κατοίκων και επιχειρήσεων. 

 Προσφορά στον πληθυσμό της ενός ποιοτικού πλαισίου ζωής μέσω χωροταξικών και 

πολεοδομικών ρυθμίσεων και εξασφάλισης των απαραίτητων εξυπηρετήσεων και κοινωνικο-

πολιτιστικών δραστηριοτήτων.  

 Ανάδειξη της εικόνας της περιοχής ως τόπο με φυσική και πολιτιστική κληρονομιά και 

σύνδεσή της με την τοπική οικονομία μέσω ολοκληρωμένων σχεδίων δράσης. 

 Ανάπτυξη του μεταποιητικού τομέα της περιοχής που αφορά τόσο τις ενδογενείς 

δυναμικές με αξιοποίηση των τοπικών τεχνογνωσιών, όσο και τη δημιουργία του ΒΙΠΑ 

Φαρκαδόνας. 

 Διαμόρφωση του βόρειου τμήματος του Δήμου σε ζώνη με ορθολογική 

περιβαλλοντική διαχείριση. 

 Ανάδειξη του πρωτογενή τομέα ως βασικού παράγοντα αειφορικής διαχείρισης του 

χώρου για την προώθηση ποιοτικών και ταυτοτικών κτηνοτροφικών προϊόντων, μέσω της 

συμπληρωματικότητας γεωργίας και κτηνοτροφίας. 

 Διεύρυνση και ενίσχυση των εταιρικών μορφών με τη συμμετοχή των φορέων και 

δρώντων του τοπικού, νομαρχιακού και περιφερειακού επιπέδου. 

 Βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου ώστε να 

εξασφαλίζεται η εξυπηρέτηση των πολιτών του  

 Ανάληψη πρωτοβουλιών εκ μέρους του Δήμου με στόχο την ενίσχυση του ρόλου του 

μέσα από την ανάπτυξη συνεργασιών με τους γειτονικούς Δήμους.  

 

Τα κριτήρια επιλογής της αναπτυξιακής στρατηγικής 

Τα κριτήρια επιλογής της αναπτυξιακής στρατηγικής, είναι αλληλένδετα με τον Στρατηγικό 

Στόχο (όραμα) της περιοχής, και προσδιορίζουν στην ουσία το πλαίσιο της προτεινόμενης 

στρατηγικής.   Τα βασικά κριτήρια για την επιλογή της Στρατηγικής για το Δήμο Φαρκαδόνας 

είναι:  

 

α. Ο Ολοκληρωμένος και Ισόρροπος Χαρακτήρας του Επιχειρησιακού Προγράμμα-

τος  

 

Η αξιολόγηση των οικονομικών και κοινωνικών δεικτών, του παραγωγικού προτύπου, της 

γεωγραφικής θέσης και του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της περιοχής 
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Φαρκαδόνας, επιβάλλει και στοιχειοθετεί τον ολοκληρωμένο και ενιαίο σχεδιασμό. 

Ταυτόχρονα, καταγράφεται η ανάγκη ισόρροπου χαρακτήρα των παρεμβάσεων όσον αφορά 

την γεωγραφική και αναπτυξιακή διάσταση (τοπικοί πόροι, πλεονεκτήματα κλπ). Απαιτούνται 

δηλαδή, δράσεις ενίσχυσης και αναβάθμισης των παραγωγικών τομέων, του ανθρώπινου 

δυναμικού, της επιχειρηματικότητας, του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος, των 

τεχνικών και κοινωνικών υποδομών. Το εν λόγω κριτήριο συνάδει με τη σύγχρονη οπτική 

θεώρησης της τοπικής ανάπτυξης που βασίζεται στις ενδογενείς δυναμικές που 

καταγράφονται στις προοπτικές, τις τάσεις, τις δυναμικές και τις εξελίξεις στην περιοχή. 

Κατ’ επέκταση πρέπει να ληφθεί υπόψη το κριτήριο της χωρικής συνοχής, η οποία αποτελεί 

προϋπόθεση για την ενσωμάτωση όλων των χωρικών – εδαφικών παραγόντων στον 

δυναμισμό και τις προτεραιότητες της περιοχής του Δήμου Φαρκαδόνας. Η διάσταση αυτή 

συνδέεται με την ανάπτυξη μιας εξισωτικής στρατηγικής που θα εγγυάται την ίση μεταχείριση 

στο εσωτερικό του Δήμου Φαρκαδόνας σε συνάρτηση ωστόσο με τους κατά τόπους πόρους 

και πλεονεκτήματα. Το γεγονός αυτό μπορεί στηρίξει μια πιο αποτελεσματική διοίκηση, 

διαχείριση και συνεργασία.  

Στο κριτήριο αυτό ενσωματώνεται επομένως και η διάσταση της διακυβέρνησης η οποία σε 

τοπικό επίπεδο προσδιορίζεται ως «τοπική χωρική διακυβέρνηση» και η οποία πρέπει να 

δομείται πάνω σε χωρικές συνεκτικές εταιρικές σχέσεις. Οι σχέσεις αυτές αποτελούν 

προϋπόθεση για την ανάπτυξη στόχων και προτεραιοτήτων με χωρική διάσταση, που 

απαντούν με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις απαιτήσεις της ανταγωνιστικότητας και 

της βιώσιμης ανάπτυξης. 

 

β. Εναρμόνιση με τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές πολιτικές για την ανάπτυξη και την 

αγροτική ανάπτυξη και προσαρμογή στα αντίστοιχα θεσμικά και χρηματοδοτικά 

πλαίσια. 

 

Η εναρμόνιση της στρατηγικής σε τοπικό επίπεδο με το αντίστοιχο σχέδιο ανάπτυξης σε 

εθνικό επίπεδο, ικανοποιεί σε μεγάλο βαθμό τη συνοχή του συνολικού εθνικού 

προγράμματος ανάπτυξης και εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις εξασφάλισης πόρων μέσω των 

Εθνικών Στρατηγικών Σχεδίων.  

Συγχρόνως η διαμόρφωση της στρατηγικής πρέπει επιχειρησιακά να είναι προσαρμοσμένη 

στα θεσμικά και χρηματοδοτικά πλαίσια που είναι διαθέσιμα. Το υψηλό τους κόστος και οι 

θεσμικές ανεπάρκειες που εντοπίζονται σε διοικητικό επίπεδο επιβάλλουν τις συνεργασίες και 

τις συνέργειες τόσο μεταξύ των δράσεων όσο και μεταξύ των φορέων που θα κληθούν να τις 

εφαρμόσουν. Βασικά εργαλεία χρηματοδοτικής στήριξης αυτού του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος είναι αναμφισβήτητα το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013 και 

το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, καθώς και τα αντίστοιχα 

προγράμματα της επόμενης προγραμματικής περιόδου. Για το λόγο αυτό ο εν γένει 

σχεδιασμός οφείλει και είναι συμβατός με τους στόχους των παραπάνω προγραμμάτων. 

 

γ. Η Χρονική Κατεύθυνση του Σχεδίου 

 

Η επιλογή της στρατηγικής για το Δήμο Φαρκαδόνας δεν μπορεί να έχει βραχύ χρονικό 

ορίζοντα, αλλά να διαμορφώνεται με βάση μια μέσο-μακροχρόνια χρονική κατεύθυνση και 

διάρκεια, δεδομένου ότι οι διαρθρωτικές αλλαγές χρειάζονται ένα επαρκές χρονικό διάστημα 
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για ολοκληρωθεί η εφαρμογή τους και να ελεγχθεί η λειτουργία και η αποτελεσματικότητά 

τους.  

 

δ. Ο προσανατολισμός της στρατηγικής στις μελλοντικές εξελίξεις 

 

Η στρατηγική για τον σχεδιασμό της ανάπτυξης του Δήμου Φαρκαδόνας πρέπει να 

προσανατολίζεται στις μελλοντικές εξελίξεις χωρίς όμως να υποεκτιμάται η αξιοποίηση των 

υφιστάμενων πλεονεκτημάτων. Ο συνδυασμός αυτός γίνεται στην εποχή μας όλο και πιο 

δύσκολος, λόγω κυρίως των τεχνολογικών εξελίξεων και της ταχύτητας των αλλαγών, οι 

οποίες δυσχεραίνουν την εκτίμηση των τάσεων και την πρόβλεψη. 

Μια διαδικασία σχεδιασμού για την ανάπτυξη του Δήμου Φαρκαδόνας είναι δύσκολο να 

στοχεύει στη μείωση  του κόστους παραγωγής και ταυτόχρονα στη διαφοροποίηση και την 

ποιότητα. Οι δύο αυτοί στόχοι είναι αντιφατικοί μεταξύ τους και οι σύγχρονες στρατηγικές 

επιδιώκουν όλο και περισσότερο τον δεύτερο (διαφοροποίηση – ποιότητα). Παράλληλα, όμως 

υιοθετείται και η στρατηγική της εστίασης (niche) η οποία προσπαθεί να απαντήσει στις 

απαιτήσεις ενός τμήματος της αγοράς με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (διακριτές αγορές). Στο 

πλαίσιο μιας στρατηγικής που εστιάζεται σε διακριτά τμήματα της αγοράς, μπορεί ωστόσο να 

ακολουθηθεί μια πολιτική χαμηλού κόστους ή διαφοροποίησης.  

Θα πρέπει επομένως, ο σχεδιασμός να έχει την ικανότητα να ενσωματώνει μελλοντικές 

αλλαγές αναφορικά με τις τάσεις της αγοράς, τις μορφές οργάνωσης των συστημάτων 

παραγωγής, τις καινοτομίες, την έρευνα κλπ, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ο συγχρονισμός του 

με τις γενικότερες τάσεις και εξελίξεις.  

 

ε. Η Εφικτότητα Υλοποίησης της Στρατηγικής σε σχέση με τη φέρουσα ικανότητα 

και δυνατότητα της περιοχής του Δήμου Φαρκαδόνας να διασυνδεθεί με το 

ευρύτερο κοινωνικο-οικονομικό της περιβάλλον. 

 

Η αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής στρατηγικής συνδέεται με τη φέρουσα ικανότητα 

της περιοχής και την δυνατότητά της να ανταποκριθεί στη συγκεκριμένη στρατηγική. Θα 

πρέπει δηλαδή να διαμορφωθεί μια στρατηγική της οποίας οι στόχοι, στηρίζουν και 

ταυτόχρονα εναρμονίζονται με την εξέλιξη της φέρουσας ικανότητας της περιοχής.  

Επιπλέον η εφικτότητα υλοποίησης της στρατηγικής θα πρέπει να αξιολογηθεί σε σχέση με 

την ικανότητα της περιοχής να διευρύνει τις σχέσεις της με το περιβάλλον κοινωνικό-

οικονομικό σύστημα.  

Η εξωστρέφεια μπορεί υπό ορισμένες προϋποθέσεις να έχει σημαντικές επιδράσεις στην 

απασχόληση και το εισόδημα των τοπικών οικονομιών. Η προώθηση των κάθε είδους 

δικτυώσεων θα μπορούσε να προσδώσει σημαντικό πλεονέκτημα – με βάση το στόχο αυτό – 

όχι μόνο ως τόπο παραγωγής (επενδύσεις, καταναλωτές), αλλά και ως τόπο κατανάλωσης 

(τουρισμός, ποιότητα ζωής κλπ). 

 

στ. Ο ήπιος χαρακτήρας των παρεμβάσεων 

 

Η περιοχή του Δήμου Φαρκαδόνας συνιστά έναν χώρο που διατηρεί αναλλοίωτα πολλά από 

τα φυσικά της χαρακτηριστικά, και ιδιαίτερα η ορεινή περιοχή στο βόρειο τμήμα του Δήμου η 

οποία δεν αποτέλεσε πεδίο υποδοχής σημαντικών παραγωγικών και άλλων επενδυτικών 
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σχεδίων και μονάδων. Επομένως ο σχεδιασμός της στρατηγικής της ανάπτυξης της περιοχής 

οφείλει να διαφυλάξει και να προστατέψει αυτό το περιβαλλοντικό παραδοτέο μέσω της 

υιοθέτησης δράσεων ήπιου χαρακτήρα, που θα αναδεικνύουν την αναγνωρισιμότητα της 

περιοχής όπως αυτή προσδιορίζεται από την φυσιογνωμία της. Ο ήπιος χαρακτήρας των 

παρεμβάσεων εξασφαλίζει επομένως ένα σημαντικό διακριτό πλεονέκτημα για την ανάπτυξη 

της περιοχής. 

 

ζ. Οι Επιπτώσεις της Στρατηγικής στο Εισόδημα, την Απασχόληση και την Ποιότητα 

Ζωής 

 

Η εφαρμογή και πραγματοποίηση της στρατηγικής εξαρτάται μεσοπρόθεσμα και 

μακροπρόθεσμα σε μεγάλο βαθμό από τις επιπτώσεις της στο εισόδημα, την απασχόληση και 

την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής του Δήμου Φαρκαδόνας. Η 

αποτελεσματικότητα της στρατηγικής σ’ αυτούς τους τομείς μπορεί να διασφαλίσει  κοινωνική 

πρόοδο, συνοχή και συναίνεση.  

Η κοινωνική συναίνεση ενισχύεται από την ισόρροπη διάχυση των αποτελεσμάτων της 

εφαρμογής της στρατηγικής στους παραπάνω τομείς, γεγονός που επιτρέπει στη συνέχεια 

την αξιοποίησή της στη λήψη αποφάσεων. 

 

η. Η Κοινωνική Συναίνεση στην υιοθέτηση του Σχεδίου 

 

Σημαντική παράμετρος του σχεδιασμού κάθε επιπέδου είναι η εξασφάλιση της κοινωνικής 

συναίνεσης στην υιοθέτηση του στρατηγικού σχεδίου. Είναι απαραίτητη επομένως η 

ενσωμάτωση της μεθόδου της διαβούλευσης σε τοπικό επίπεδο, γεγονός που εξασφαλίζει την 

μεγαλύτερη δυνατή αποδοχή του τελικού σχεδίου δράσης. Με τον τρόπο αυτό αποτρέπεται ο 

μονοδιάστατος σχεδιασμός με βάση συγκεκριμένες οπτικές. Ταυτόχρονα επιτρέπεται η 

συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η οποία οφείλει να ξεκινήσει από το 

διαγνωστικό κιόλας επίπεδο (συμμετοχικός σχεδιασμός), στην αναζήτηση των προβλημάτων, 

των προοπτικών και των εναλλακτικών σεναρίων.  

 

θ. Η Ικανότητα Τοπικών Φορέων 

 

Στο πλαίσιο της τοπικής ανάπτυξης και της τάσης αποκέντρωσης που χαρακτηρίζει πλέον τις 

σχέσεις της κεντρικής εξουσίας με την περιοχή, η εφαρμογή και πραγματοποίηση της 

στρατηγικής εξαρτάται όλο και περισσότερο όχι μόνο από την ύπαρξη φορέων αλλά και από 

τη δυνατότητά τους να συνεργασθούν από κοινού και να διαμορφώσουν μέσω της 

συναίνεσης τις συνθήκες για την ανάπτυξη και λειτουργία  μιας τοπικής διακυβέρνησης.  

Το κριτήριο αυτό αναφέρεται επομένως στη δυνατότητα μιας τέτοιας διακυβέρνησης να 

εξασφαλίσει τη συμμετοχή των τοπικών δρώντων και φορέων στο σχεδιασμό, την εφαρμογή 

και την παρακολούθηση αναπτυξιακών δράσεων. Η διακυβέρνηση αυτή θα πρέπει να 

διασφαλίσει την παροχή τεχνικής στήριξης στο σύνολο της αναπτυξιακής διαδικασίας της 

περιοχής, αλλά και τον συντονισμό των μεμονωμένων παρεμβάσεων παράλληλα με την 

εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος που θα προκύψει ώστε να προκύπτουν τα 

μέγιστα δυνατά πολλαπλασιαστικά οφέλη.  
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Τελικά, κάθε γεωγραφική ενότητα, όταν αποφασίζει και επιλέγει να παρέμβει και να 

επηρεάσει με ένα θετικό, συγκροτημένο και επιτελικό τρόπο τις αναπτυξιακές της 

δυνατότητες και προοπτικές, χρειάζεται μια στρατηγική. Η στρατηγική αυτή έρχεται να θέσει 

μια σειρά από ερωτήματα, τα οποία αφορούν στους στόχους οι οποίοι πρέπει να τεθούν, τον 

τρόπο με τον οποίο θα επιδιωχθεί η επίτευξή τους, το πλαίσιο δράσης και τον τρόπο επιλογής 

των κατάλληλων πολιτικών. Συνεπώς, η στρατηγική της ανάπτυξης είναι ένα ολοκληρωμένο 

και αδιάσπαστο σύνολο στόχων και παρεμβάσεων, το οποίο προσδιορίζει με όρους ανάπτυξης 

σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, που επιθυμούμε να φτάσουμε και με ποιο τρόπο και ποιες 

διαδικασίες θα επιχειρήσουμε να το πετύχουμε.  

 

Προγραμματισμός 

 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  1: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 

Μέτρο 1.1:  

Περιβάλλον 

 

Γενικός στόχος 1.1.1:  

Ολοκληρωμένη Διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων. 

Γενικός στόχος 1.1.2:  

Βελτίωση, αξιοποίηση και επέκταση των χώρων πρασίνου. 

Γενικός στόχος 1.1.3: 

Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 

Μέτρο 1.2:  

Ποιότητα ζωής 

Γενικός στόχος 1.2.1:  

Βελτίωση των υποδομών ύδρευσης. 

Γενικός στόχος 1.2.2:  

Ενίσχυση των υποδομών αντιπλημμυρικής προστασίας, δράσεις 

πολιτικής προστασίας. 

Γενικός στόχος 1.2.3:  

Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στους οικισμούς και της 

ενδοδημοτικής συγκοινωνίας. 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  2: Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και 
Αθλητισμός 

Μέτρο 2.1:  

Πολιτισμός - 

Αθλητισμός 

Γενικός στόχος 2.1.1: 

Δημιουργία νέων και βελτίωση των υποδομών αθλητισμού και 

πολιτισμού. 

Γενικός στόχος 2.1.2:  

Προστασία, Ανάδειξη & Αξιοποίηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. 

Γενικός στόχος 2.1.3:  

Ενίσχυση Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων. 

Μέτρο 2.2:  

Παιδεία   

Γενικός στόχος 2.2.1:  

Βελτίωση / ανάπτυξη των εκπαιδευτικών υποδομών. 

Γενικός στόχος 2.2.2:  

Λειτουργία Κέντρων Δια Βίου Μάθησης. 

Μέτρο 2.3: 

Κοινωνική Πρόνοια 

Γενικός στόχος 2.3.1:  

Κάλυψη των αναγκών των κατοίκων σε παιδικούς σταθμούς. 

Γενικός στόχος 2.3.2:  

Ενίσχυση/επέκταση δραστηριοτήτων των δομών κοινωνικής φροντίδας. 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  3: Τοπική οικονομία και απασχόληση 

Μέτρο 3.1 : 

Επιχειρηματικότητα 

Γενικός Στόχος 3.1.1:  

Δημιουργία υποδομών ενίσχυσης της οικονομικής δραστηριότητας στην 

περιοχή. 

Γενικός στόχος 3.1.2:  

Δημιουργία νέων και αξιοποίηση των υφιστάμενων χώρων που μπορούν 

να αποτελέσουν πόλο έλξης επισκεπτών στην περιοχή. 

Μέτρο 3.2 :  

Αγροτική 

δραστηριότητα 

Γενικός στόχος 3.2.1:  

Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας, υποδομών άρδευσης, υδατικών πόρων. 

Γενικός στόχος 3.2.2:  

Δημιουργία Αγροτικού Σχολείου και δομών ενημέρωσης αγροτών.  

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  4: Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου 

 

Μέτρο 4.1 : 
Οργάνωση, 
Ανθρώπινο Δυναμικό 
και Υλικές Υποδομές  

Γενικός στόχος 4.1.1:  

Διοικητική και χωρική και οργάνωση των υπηρεσιών, σαφής καθορισμός 

αρμοδιοτήτων και ροής εργασιών. 

Γενικός στόχος 4.1.2:  

Βελτίωση των υποδομών των Δημοτικών κτιρίων. 

Μέτρο 4.2 : 
Συνεργασίες  
και Δίκτυα 

Γενικός στόχος 4.2.1:  

Ανάπτυξη συνεργασιών για την προώθηση επενδυτικών σχεδίων, την 

ενίσχυση της απασχόλησης και την καταπολέμηση της φτώχειας. 

Γενικός στόχος 4.2.2:  

Δημιουργία εθελοντικών ομάδων σε πεδία δράσεων. 

Γενικός στόχος 4.2.3:  

Δημιουργία  δικτύων συνεργασίας με ελληνικούς και ευρωπαϊκούς 

φορείς. 

 

 
 

 

 


