
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 2007–2010, 

Α’ ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 1

Τεύχος Α’

Μάιος 2008

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΗΜΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 2007–2010

Α’ ΦΑΣΗ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α’

6/2008

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 2007-2010



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 2007–2010, 

Α’ ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ .............................................................................. 6
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ..................................................................... 7
ΕΙΣΑΓΩΓΗ................................................................................................... 8
1. Πλαίσιο και στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος................................... 8
2. Μεθοδολογική προσέγγιση......................................................................... 9
3. Διάρθρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος........................................... 10
1. Περιγραφή και Αξιολόγηση της Υφιστάμενης Κατάστασης............................. 13
1.1. Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής του Δήμου Ασκληπιείου13
1.1.1. Ιστορική Φυσιογνωμία ....................................................................... 14
1.1.1.1. Αρχαιολογικά Μνημεία - Ασκληπιείο Επιδαύρου .................................. 14
1.1.1.2. Βυζαντινά μνημεία ......................................................................... 18
1.1.2. Δημογραφικές και Κοινωνικές Εξελίξεις ................................................ 20
1.1.2.1. Γενικά .......................................................................................... 20
1.1.2.2. Εξέλιξη του πληθυσμού του Δήμου Ασκληπιείου, στο Νομό Αργολίδας και 
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου................................................................... 21
1.1.2.3. Ηλιακή διάρθρωση, διάκριση του πληθυσμού με κριτήριο το φύλο ........ 23
1.1.2.4. Μορφωτικό επίπεδο πληθυσμού ....................................................... 26
1.1.2.5. Συμπεράσματα............................................................................... 26
1.1.3. Οικονομικές δραστηριότητες............................................................... 27
1.1.3.1. Γενικά .......................................................................................... 27
1.1.3.2. Χρήσεις γης................................................................................... 27
1.1.3.3. Πρωτογενής Τομέας – Αγροτική Οικονομία ........................................ 29
1.1.3.3.1. Γεωργία ..................................................................................... 30
1.1.3.3.2. Κτηνοτροφία .............................................................................. 32
1.1.3.3.3. Αλιεία ........................................................................................ 35
1.1.3.3.4. Δασοπονία.................................................................................. 35
1.1.3.4 Δευτερογενής τομέας....................................................................... 36
1.1.3.4.1. Αγροτικοί συνεταιρισμοί ............................................................... 36
1.1.3.5. Τριτογενής Τομέας – Επιχειρηματικότητα........................................... 37
1.1.3.6. Απασχόληση – Ανεργία ................................................................... 39
1.1.4. Φυσικοί Πόροι .................................................................................. 40
1.1.4.1. Μορφολογία .................................................................................. 40
1.1.4.2. Γεωλογία ...................................................................................... 40
1.1.4.3. Τα εδάφη...................................................................................... 41
1.1.4.4. Υδρογεωλογία - Υδρολογία .............................................................. 41
1.1.4.5. Κλιματολογικά στοιχεία ................................................................... 42
1.1.4.6. Φυσικά Οικοσυστήματα................................................................... 43
1.1.5. Περιβάλλον...................................................................................... 44
1.1.5.1. Προστατευόμενες ζώνες στην περιοχή μελέτης και στην ευρύτερη περιοχή 
- Περιοχή ΦΥΣΗ 2000 - Αραχναίο................................................................. 44
1.1.5.2. Αέριες εκπομπές............................................................................. 45
1.1.5.3. Αστικά λύματα............................................................................... 45
1.1.5.4. Βιομηχανικά απόβλητα.................................................................... 46
1.1.5.5. Γεωργοκτηνοτροφικές πηγές ρύπανσης............................................. 46
1.1.5.6. Απορρίμματα ................................................................................. 46
1.1.5.7. Ακουστική Ρύπανση........................................................................ 46
1.1.5.8. Αισθητική Ρύπανση......................................................................... 46



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 2007–2010, 

Α’ ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 3

1.1.5.9. Εκτίμηση ποιότητας περιβάλλοντος - Ποιότητα εδαφών ....................... 47
1.1.5.10. Ποιότητα τοπίου........................................................................... 47
1.1.6. Ενέργεια – Χρήση ΑΠΕ ...................................................................... 47
1.1.7. Πολεοδομία – Χωροταξία – Θεσμικό Περιβάλλον Ασκληπιείου.................. 48
1.1.7.1. Οικιστική ανάπτυξη ........................................................................ 48
1.1.7.1.1. Τ .Δ. Ασκληπιείου........................................................................ 49
1.1.7.1.2. Τ.Δ. Αγίου Δημητρίου .................................................................. 50
1.1.7.1.3. Τ.Δ. Αδαμίου .............................................................................. 50
1.1.7.1.4. Τ.Δ. Αρκαδικού ........................................................................... 51
1.1.8. Υποδομές......................................................................................... 53
1.1.8.1 Τ.Δ. Ασκληπιείου............................................................................. 53
1.1.8.1.1. Υπηρεσίες / λειτουργίες................................................................ 53
1.1.8.1.2. Οικιστική Δομή............................................................................ 53
1.1.8.1.3. Κοινωνική Υποδομή ..................................................................... 56
1.1.8.1.3.1. Εκπαίδευση.............................................................................. 56
1.1.8.1.3.2. Υγεία – Πρόνοια ....................................................................... 56
1.1.8.1.3.3. Πολιτισμός............................................................................... 57
1.1.8.1.3.4. Αθλητισμός.............................................................................. 58
1.1.8.1.3.5. Κοιμητήριο .............................................................................. 59
1.1.8.1.4. Τεχνική Υποδομή......................................................................... 60
1.1.8.1.4.1. Ύδρευση ................................................................................. 60
1.1.8.1.4.2. Αποχέτευση ............................................................................. 60
1.1.8.1.4.3. Απορρίμματα............................................................................ 60
1.1.8.1.4.4. Μεταφορές - Κυκλοφορία .......................................................... 61
1.1.8.2. Τ.Δ. Άγιος Δημήτριος...................................................................... 61
1.1.8.2.1. Οικιστική δομή............................................................................ 62
1.1.8.2.2. Κοινωνική υποδομή ..................................................................... 63
1.1.8.2.2.1. Εκπαίδευση.............................................................................. 63
1.1.8.2.2.2. Υγεία – Πρόνοια ....................................................................... 63
1.1.8.2.2.3. Πολιτισμός............................................................................... 64
1.1.8.2.2.4. Αθλητισμός.............................................................................. 64
1.1.8.2.2.5. Κοιμητήριο .............................................................................. 64
1.1.8.2.3. Τεχνική υποδομή......................................................................... 64
1.1.8.2.3.1. Ύδρευση ................................................................................. 64
1.1.8.2.3.2. Αποχέτευση ............................................................................. 65
1.1.8.2.3.3. Απορρίμματα............................................................................ 65
1.1.8.2.3.4. Μεταφορές .............................................................................. 65
1.1.8.3. Τ. Δ. Αρκαδικού............................................................................. 66
1.1.8.3.1. Οικιστική δομή............................................................................ 66
1.1.8.3.2. Κοινωνική υποδομή ..................................................................... 67
1.1.8.3.2.1. Εκπαίδευση.............................................................................. 67
1.1.8.3.2.2. Υγεία - Πρόνοια........................................................................ 67
1.1.8.3.2.3. Πολιτισμός – Αθλητισμός ........................................................... 67
1.1.8.3.2.4. Κοιμητήριο .............................................................................. 67
1.1.8.3.3. Τεχνική υποδομή......................................................................... 68
1.1.8.3.3.1. Ύδρευση ................................................................................. 68
1.1.8.3.3.2. Αποχέτευση ............................................................................. 68
1.1.8.3.3.3. Απορρίμματα............................................................................ 68



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 2007–2010, 

Α’ ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 4

1.1.8.3.3.4. Μεταφορές .............................................................................. 68
1.1.8.4. Τ. Δ. Αδαμίου............................................................................ 68
1.1.8.4.1. Οικιστική δομή............................................................................ 69
1.1.8.4.2. Κοινωνική υποδομή ..................................................................... 70
1.1.8.4.2.1. Εκπαίδευση.............................................................................. 70
1.1.8.4.2.2. Υγεία - Πρόνοια........................................................................ 70
1.1.8.4.2.3. Πολιτισμός – Αθλητισμός ........................................................... 70
1.1.8.4.2.4. Κοιμητήριο .............................................................................. 70
1.1.8.4.3. Τεχνική υποδομή......................................................................... 71
1.1.8.4.3.1. Ύδρευση ................................................................................. 71
1.1.8.4.3.2. Αποχέτευση ............................................................................. 71
1.1.8.4.3.3. Απορρίμματα............................................................................ 71
1.1.8.4.3.4. Μεταφορές .............................................................................. 71
1.1.8.5. Συμπεράσματα............................................................................... 72
1.2. Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του Δ. Ασκληπιείου ως ΟΤΑ ......... 74
1.2.1. Εισαγωγή......................................................................................... 74
1.2.2. Έδρα – Οργανόγραμμα – Ανθρώπινο δυναμικό ..................................... 74
1.2.2.1. Ειδικός Σύμβουλος ή ειδικός Συνεργάτης ή επιστημονικός Συνεργάτης .. 76
1.2.2.2. Γραφείο Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ......................................... 76
1.2.2.3. Αυτοτελές Γραφείο Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών ........................... 76
1.2.2.4. Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.................................. 77
1.2.2.5. Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος .................................. 77
1.2.2.6. Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας..................................................... 78
1.2.3. Ανθρώπινο δυναμικό - Στελέχωση του Δήμου ....................................... 78
1.2.4. Στόλος οχημάτων του Δήμου Ασκληπιείου............................................ 81
1.2.5. Υλικοτεχνική Υποδομή ....................................................................... 81
1.2.5.1. Κτίρια – Εγκαταστάσεις ................................................................... 81
1.2.5.2. Μηχανοργάνωση και Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών ......... 82
1.2.5.2.1. Υλικοτεχνικός Εξοπλισμός (Hardware)............................................ 82
1.2.5.2.2. Λογισμικό (Software)................................................................... 83
1.2.5.2.3. Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης «Σύζευξις». ............................... 83
1.2.5.2.4. Ιστοσελίδα Δήμου ....................................................................... 84
1.2.5.3. Συμπεράσματα............................................................................... 85
1.2.6. Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα Δήμου Ασκληπιείου........................... 87
1.2.6.1. Εισαγωγή...................................................................................... 87
1.2.6.2. Απολογισμοί Εσόδων / Εξόδων περιόδου 2005-2008........................... 87
1.2.6.3. Σύνθεση των εσόδων...................................................................... 91
1.2.6.4. Σύνθεση Εξόδων............................................................................ 99
1.2.6.5. Πληρωμές ΠΟΕ & λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις............................103
1.2.6.6. Συμπεράσματα..............................................................................104
1.2.7. Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Ασκληπιείου............................................105
1.2.7.1. Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ασκληπιείου. ......................................106
1.2.7.3. Παιδικός Σταθμός Δήμου Ασκληπιείου. .............................................111
1.2.7.4. Ωδείο Ασκληπιείου ........................................................................115
1.2.7.5. Σχολικές Επιτροπές .......................................................................116
1.2.7.6. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ασκληπιείου..................118
1.2.7.7. Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ασκληπιείου..................123
1.2.8. Αναπτυξιακή Αργολίδας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ................128



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 2007–2010, 

Α’ ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 5

1.2.8.1. Ταυτότητα - Μετοχική Σύνθεση.......................................................128
1.2.8.2. Σκοποί – Στόχοι ............................................................................128
1.2.8.3. Οργανωτική Δομή .........................................................................129
1.2.9. Συμπεράσματα ανάλυσης Νομικών Προσώπων .....................................130
1.3. Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης ..............................................134
1.3.1. Ανάλυση SWOT ...............................................................................135
1.3.2. Δυνατότητες–Αδυναμίες και Ευκαιρίες-Απειλές του περιβάλλοντος του 
Δήμου Ασκληπιείου ...................................................................................136
1.3.3. Δυνατότητες - Αδυναμίες των υπηρεσιών και των ΝΠ του Δήμου 
Ασκληπιείου .............................................................................................138
1.3.3.1. Γενική εικόνα - Λειτουργίες ............................................................138
1.3.3.2. Ανθρώπινο δυναμικό .....................................................................139
1.3.3.3. Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών ..................................................139
1.3.3.4. Υλικοτεχνική υποδομή ...................................................................139
1.3.4. Ευκαιρίες και περιορισμοί από εξωγενείς παράγοντες ............................140
1.3.5. Κρίσιμα Ζητήματα Ανάπτυξης. Διατύπωση και ιεράρχηση.......................141
1.3.5.1. Διατύπωση των Κρίσιμων Ζητημάτων Ανάπτυξης...............................142
1.3.5.2. Ιεράρχηση των Κρίσιμων Ζητημάτων Ανάπτυξης ...............................143
2. Στρατηγική του ΟΤΑ και Αναπτυξιακές Προτεραιότητες ...............................144
2.1. Στρατηγική του ΟΤΑ ...........................................................................144
2.1.1. Αποστολή - Αξίες - Αναπτυξιακό Όραμα ..............................................144
2.1.2. Διατύπωση Στρατηγικής....................................................................145
2.1.3. Καθορισμός Γενικών Στρατηγικών Στόχων...........................................146
2.2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ .......................................................147
2.2.1. Εθνικές και περιφερειακές Αναπτυξιακές Προτεραιότητες.......................147
2.2.1.1. Βασικές προτεραιότητες Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 
2007 – 2013 ............................................................................................147
2.2.1.2. Βασικές προτεραιότητες ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου 
περιόδου 2007 – 2013...............................................................................154
2.2.1.3. Βασικές προτεραιότητες και μέτρα ανάπτυξης στον τομέα της Αγροτικής 
Ανάπτυξης περιόδου 2007 – 2013. ..............................................................158
2.2.1.4. Βασικές προτεραιότητες και μέτρα ανάπτυξης στον τομέα της αλιείας 
περιόδου 2007 – 2013...............................................................................163
2.2.2. Εξελίξεις θεσμικού πλαισίου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση......................165
2.2.2.1. Γενικά .........................................................................................165
2.2.2.2. Δημοτικές Επιχειρήσεις (νέος ΔΚΚ Ν.3463/2006, άρθρα 252-270) .......166
2.2.2.3. Προοπτική νέου Νόμου «Καποδίστρια».............................................169
2.3. Καθορισμός Αξόνων Ανάπτυξης ............................................................172
ΥΠΟΜΝΗΜΑ .............................................................................................174



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 2007–2010, 

Α’ ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ

Πίνακας 1: Βασικά χαρακτηριστικά Δήμου Ασκληπιείου (Πληθυσμός 2001-1991, 
έκταση, χαρακτηρισμός ανά οικισμό και Τοπικό Διαμέρισμα).............................20
Πίνακας 2. Δημογραφικές Εξελίξεις Δήμου Ασκληπιείου – Νομού Αργολίδας –
Περιφέρειας Πελοποννήσου 1971-2001.........................................................21
Πίνακας 3: Πληθυσμός Δήμου Ασκληπιείου....................................................23
Πίνακας 4: Μεταβολή του πληθυσμού του Δήμου Ασκληπιείου κατά ηλικιακή 
κατηγορία και φύλο στο σύνολο του πληθυσμού ............................................24
Πίνακας 5: Μορφωτικό επίπεδο κατοίκων Δήμου Ασκληπιείου...........................26
Πίνακας 6: Κατανομή των εκτάσεων του Δ. Ασκληπιείου..................................27
Πίνακας 7: Αριθμός εκμεταλλεύσεων και .......................................................29
Πίνακας 8: Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Ασκληπιείου ανά είδος 
καλλιέργειας, στις δύο απογραφές των ετών 1991 και 2001.............................30
Πίνακας 9: Καλλιεργούμενες εκτάσεις ανά είδος καλλιέργειας...........................31
Πίνακας 10: Κατανομή εκτρεφόμενων ειδών..................................................32
Πίνακας 11: Κατανομή ειδών ζώων στα ΤΔ του Δήμου Ασκληπιείου...................33
Πίνακας 12: Στοιχεία αλιείας στο Δ. Ασκληπιείου ............................................35
Πίνακας 13: Κατανομή οικονομικά ενεργού & μη πληθυσμού. Παρουσίαση
στοιχείων Χώρας, Πελοποννήσου, Νομού, Δήμου και Τοπικών Διαμερισμάτων ....39
Πίνακας 14: Στελέχωση των υπηρεσιών του Δ. Ασκληπιείου.............................78
Πίνακας 15: Στελέχωση των Υπηρεσιών του Δήμου Ασκληπιείου.......................79
Πίνακας 16: Επίπεδο εκπαίδευσης μόνιμου προσωπικού...................................80
Πίνακας 17: Οχήματα Δήμου Ασκληπιείου......................................................81
Πίνακας 18: Ηλεκτρονικός εξοπλισμός Δ. Ασκληπιείου ανά Υπηρεσία. ................82
Πίνακας 19: Διαθέσιμες Εφαρμογές Η/Υ ........................................................83
Πίνακας 20: Έσοδα τετραετίας 2005-2008, Δήμου Ασκληπιείου ........................88
Πίνακας 21: Έξοδα τετραετίας 2005-2008 Δήμου Ασκληπιείου. ........................89
Πίνακας 22: Αναλυτική κατάσταση εσόδων Δ. Ασκληπιείου (έτος 2007).............92
Πίνακας 23: Συμμετοχή τακτικών/εκτάκτων επί των συνολικών εσόδων. ...........94
Πίνακας 24: Συσχέτιση τακτικών – εκτάκτων, προϋπολογισθέντων –
εισπραχθέντων, βεβαιωθέντων-εισπραχθέντων Εσόδων 2006-2007. Ποσοστό 
απόκλισης προϋπολογισμών - απολογισμών...................................................96
Πίνακας 25: Συσχέτιση Προϋπολογισθέντων / Πληρωθέντων Εξόδων ανά 
υπηρεσία.................................................................................................101
Πίνακας 26: Νομικά Πρόσωπα εποπτευόμενα από το Δήμο Ασκληπιείου ...........105
Πίνακας 27: Προϋπολογισμός του ΑΟΔΑ 2008..............................................107
Πίνακας 28: Χρηματοοικονομικά στοιχεία του...............................................109
Πίνακας 29. Στελέχωση ΚΑΠΗ κατά εκπαιδευτικό επίπεδο. .............................110
Πίνακας 30. Στελέχωση Παιδικού Σταθμού...................................................112
Πίνακας 31: Χρηματοοικονομικά στοιχεία του...............................................113
Πίνακας 32: Συνοπτικός απολογισμός εσόδων..............................................117
Πίνακας 33. Στελέχωση ΔΕΥΑΑΣ κατά εκπαιδευτικό επίπεδο...........................119
Πίνακας 34: Χρηματοοικονομικά στοιχεία της ΔΕΥΑΑΣ 2005-2008. .................121
Πίνακας 35. Στελέχωση ΔΕΠΑΑΣ κατά εκπαιδευτικό επίπεδο. .........................125
Πίνακας 36: Χρηματοοικονομικά στοιχεία της ΔΕΠΑΑΣ 2005-2008. .................126
Πίνακας 37: Συμπεράσματα - προτάσεις για τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου 
Ασκληπιείου ............................................................................................132



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 2007–2010, 

Α’ ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διάγραμμα 1: Κατανομή του πληθυσμού ανά Τ.Δ του Δήμου Ασκληπιείου κατά τις
απογραφές 1991 και 2001...........................................................................21
Διάγραμμα 2: Κατανομή του πληθυσμού του Ασκληπιείου κατά ηλικία και φύλο 
κατά τις απογραφές των ετών 1991, 2001.....................................................24
Διάγραμμα 3: Μεταβολή του πληθυσμού κατά ηλικιακή κατηγορία και φύλο, στο 
σύνολο του πληθυσμού στις απογραφές πληθυσμού 1991-2001 .......................25
Διάγραμμα 4: Κατανομή των εκτάσεων του Δήμου κατά χρήση.........................28
Διάγραμμα 5: : Κατανομή των γεωργικών εκτάσεων.......................................30
Διάγραμμα 6: Κατανομή των γεωργικών εκμεταλλεύσεων................................31
Διάγραμμα 7: Κατανομή των γεωργικών εκτάσεων ανά είδος καλλιέργειας.........31
Διάγραμμα 8: Κατανομή αρδευόμενων και αρδευθεισών εκτάσεων....................32
Διάγραμμα 9: Εξέλιξη του αριθμού των ζώων.................................................33
Διάγραμμα 10: Εκπαιδευτικό επίπεδο ............................................................78
Διάγραμμα 11: Εξέλιξη χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων ...........................90
Διάγραμμα 12: Εξέλιξη χρηματικού υπολοίπου 2005-2007...............................91
Διάγραμμα 13. Σημαντικότερες πηγές εσόδων κατά το έτος 2007 .....................93
Διάγραμμα 14: Συμμετοχή τακτικών/εκτάκτων στα συνολικά έσοδα ..................94
Διάγραμμα 15: Απόκλιση προϋπολογισθέντων/εισπραχθέντων..........................98
Διάγραμμα 16: Απόκλιση Βεβαιωθέντων - Εισπραχθέντων Εσόδων....................98
Διάγραμμα 17: Κατανομή των εξόδων ανά υπηρεσία, 2006-2007......................99
Διάγραμμα 18: Αποκλίσεις αρχικών προϋπολογισθέντων................................100
Διάγραμμα 19: Διάκριση των Συνολικών Εξόδων σε Επενδύσεις .....................102
Διάγραμμα 20: Ποσοστό συμμετοχής των Επενδύσεων..................................102
Διάγραμμα 21: Χρηματοοικονομικά στοιχεία του...........................................109
Διάγραμμα 22. Εκπαιδευτικό επίπεδο μονίμων στελεχών................................110
Διάγραμμα 23. Εκπαιδευτικό επίπεδο μονίμων στελεχών................................113
Διάγραμμα 24: Χρηματοοικονομικά στοιχεία του...........................................114
Διάγραμμα 25. Εκπαιδευτικό επίπεδο μονίμων στελεχών της ΔΕΥΑΑΣ. .............120
Διάγραμμα 26: Χρηματοοικονομικά στοιχεία της ΔΕΥΑΑΣ 2005-2008...............120
Διάγραμμα 27. Κατανομή προσωπικού κατά τμήμα της ΔΕΠΑΑΣ......................126
Διάγραμμα 28: Χρηματοοικονομικά στοιχεία της ΔΕΠΑΑΣ 2004-2007 ..............127



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 2007–2010, 

Α’ ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 8

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Πλαίσιο και στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η παρούσα εργασία κατάρτισης του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου 

Ασκληπιείου 2007-2010» υλοποιήθηκε από Διεπιστημονική Ομάδα Έργου, η οποία 

συστήθηκε με την με αρ. 1402/3-3-2008 Απόφαση Δημάρχου. Το ρόλο του 

εξωτερικού συμβούλου έχουν αναλάβει από κοινού η «Αναπτυξιακή Πάρνωνα» και

η Αναπτυξιακή Αργολίδας, Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες ΟΤΑ, διαθέτοντας στη 

ΔΟΕ το απαραίτητο εξειδικευμένο προσωπικό και την τεχνογνωσία τους στην 

κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΟΤΑ. Η συνεργασία αυτή 

επικυρώθηκε την 1/4/2008 με την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, στην οποία 

συμμετέχουν ο Δήμος Ασκληπιείου, οι δυο Αναπτυξιακές Εταιρείες και η ΤΕΔΚ 

Αργολίδας.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα επιδιώκει να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο 

πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης, εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου και προώθησης 

των συνεργασιών, δηλαδή ένα πρόγραμμα με τρεις άξονες:

 Την προώθηση των αναπτυξιακών υποδομών και των τοπικών επενδύσεων.

 Τη βελτίωση της υφιστάμενης λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών, των 

Νομικών Προσώπων και των Δημοτικών Επιχειρήσεων.

 Την ανάπτυξη των συνεργασιών με ΟΤΑ και άλλους φορείς.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εκπονείται σε δυο φάσεις που περιλαμβάνουν η μεν 

πρώτη το στρατηγικό σχεδιασμό και η δε δεύτερη τον επιχειρησιακό 

προγραμματισμό για το Δήμο και καθορίζουν τους στρατηγικούς στόχους, τις 

προτεραιότητες της τοπικής ανάπτυξης, καθώς και την οργάνωση των Υπηρεσιών 

του Δήμου, των Νομικών του Προσώπων και των Επιχειρήσεων του, ενώ 

παράλληλα θα εξειδικεύουν τις δράσεις της τετραετίας για την επίτευξη των 

στόχων αυτών.

Με απλά λόγια, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί το κατ’ εξοχήν "εργαλείο" 

που απαντά στις ερωτήσεις:

 Πού βρίσκεται σήμερα ο Δήμος σε σύγκριση με τα εθνικά standards.

 Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του, ποια τα ισχυρά και 

τα αδύνατα σημεία του, ποιες οι ευκαιρίες και ποιοι οι περιορισμοί στην 

αναπτυξιακή του διαδικασία.

 Πού θέλουμε να πάμε; Ποιες είναι οι αξίες μας, ποιο είναι το όραμά μας. 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 2007–2010, 

Α’ ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 9

 Με ποιόν τρόπο θα επιτευχθεί; Ποιες είναι οι προτεραιότητές μας, σε ποιους 

τομείς θα δώσουμε βαρύτητα, ποια θα είναι τα μέσα μας, οργανωτικά, 

επιχειρησιακά, λειτουργικά, οικονομικά.

 Τι αποτελέσματα θα έχουμε; Ποιους δείκτες θα εφαρμόσουμε για να 

αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα, για να παρακολουθήσουμε και 

αποτιμήσουμε την υλοποίηση των στόχων μας.

Στην Α’ Φάση του Στρατηγικού Σχεδιασμού, αποτυπώνονται συστηματικά και 

ολοκληρωμένα:

 η παρούσα επιχειρησιακή κατάσταση του Δήμου.

 η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης.

 οι Γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι.

 οι Αναπτυξιακές  Προτεραιότητες και η γενική στρατηγική του Δήμου.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ), εκπονείται σύμφωνα με τη νομοθεσία για την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως διαμορφώθηκε με το Ν.3463/2006 (ΚΔΚ, ΦΕΚ-

114/τΑ’/2006) Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων και την εξειδίκευση που 

περιγράφεται στην απόφαση υπ’ αριθμό 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ-

534/τΒ/13.4.2007). Βασίζεται δε στις διαμορφωμένες προδιαγραφές και 

διαδικασίες κατάρτισης των ΕΠ, που απορρέουν από τη γενική περιγραφή των 

εγκυκλίων 46/2006 και 66/2007 του ΥΠΕΣΔΔΑ και από το ΠΔ 185/2007.

2. Μεθοδολογική προσέγγιση

Η μεθοδολογία που ακολουθείται για την εκπόνηση του ΕΠ, βασίζεται στην 

επιδίωξη σύνταξης και αποδοχής ενός προγραμματισμού, που θα ανταποκρίνεται 

στην υφιστάμενη κατάσταση και που μπορεί να λειτουργήσει μέσα στα πλαίσια της 

θεσμικής κατοχύρωσης. 

Το ΕΠ του Δήμου Ασκληπιείου εκπονείται σε δύο φάσεις. Η Α’ φάση αφορά στο 

Στρατηγικό Σχεδιασμό και η Β’ φάση στον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό, όπου 

θα καταρτιστεί και το τετραετές Σχέδιο Δράσης του Δήμου.

Τα βήματα που ακολουθήθηκαν για την κατάρτιση και ολοκλήρωση της Α’ φάσης 

του ΕΠ είναι τα ακόλουθα:

1. Πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες επισκέψεις, για να προσδιοριστούν οι 

προτεραιότητες και η στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθήσει ο Δήμος, 

προκειμένου να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες προκλήσεις και τον 
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ανταγωνισμό του γενικότερου οικονομικού περιβάλλοντος, στην 

προσπάθεια του να επιτύχει το αναπτυξιακό όραμα του.

2. Συλλέχθηκαν στοιχεία από διάφορες πηγές (Δήμο Ασκληπιείου, Δημοτικά 

Νομικά Πρόσωπα, ΕΣΥΕ, βιβλιογραφία, βιβλιοθήκη «Αναπτυξιακής 

Πάρνωνα», διαδίκτυο κ.λπ.) για την αξιολόγηση της υφιστάμενης

κατάστασης στο Δήμο Ασκληπιείου.

3. Διερευνήθηκαν οι δραστηριότητες εθνικού σχεδιασμού στα πλαίσια της 

τέταρτης Προγραμματικής Περιόδου.

4. Καθορίστηκε η στρατηγική και οι Πολιτικές Δράσεις για τον καθορισμό του 

Επιχειρησιακού Προγραμματισμού του Δήμου Ασκληπιείου.

Η παρούσα Α’ Φάση υποβάλλεται στα πλαίσια της αξιολόγησης και της έγκρισης 

των δεδομένων από το Δήμο Ασκληπιείου. Με την οριστικοποίηση της θα 

ακολουθήσει η σύνταξη και υποβολή της Β΄ Φάσης, που περιλαμβάνει τον 

Επιχειρησιακό Προγραμματισμό των δράσεων, την εξειδίκευση των 

προγραμματισμένων έργων σε άξονες, τη δυνατότητα λειτουργίας του Δήμου στο 

γενικό πλαίσιο της χωρικής οργάνωσης στην περιοχή της Αργολίδας, το 

χρονοδιάγραμμα ετοιμότητας των προτάσεων και τη σύνταξη Δελτίων 

Προγραμματισμού, προκειμένου να υπάρχει ετοιμότητα στα πλαίσια του 

επιχειρησιακού σχεδιασμού του Δήμου Ασκληπιείου.

Τα περιεχόμενα της Α’ φάσης και του παρόντος αποτελούνται από:

1. Τεύχος Α’: Στρατηγικός Σχεδιασμός

2. Τεύχος Β’: Παραρτήματα

3. Διάρθρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο δομεί το ΕΠ με ενότητες και κεφάλαια που συνολικά 

ανταποκρίνονται, αφενός στην αναγκαιότητα καταγραφής-αξιολόγησης της 

υφιστάμενης κατάστασης του ΟΤΑ για τον προσδιορισμό μιας γενικής στρατηγικής 

και αφετέρου στην εξειδίκευση των στόχων και των δράσεων των υπηρεσιών του 

ΟΤΑ μέσω ενός αναλυτικού χρονοπρογραμματισμού των διαθεσίμων πόρων. Έτσι, 

το παρόν ΕΠ εκπονείται αντίστοιχα σε δύο φάσεις που περιλαμβάνουν, η μεν 

πρώτη το “Στρατηγικό Σχεδιασμό” και η δε δεύτερη τον “Επιχειρησιακό 

Προγραμματισμό” του Δήμου Ασκληπιείου.

Η κάθε φάση περιλαμβάνει τα παρακάτω κεφάλαια:
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ΦΑΣΗ Α: Στρατηγικός Σχεδιασμός

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Πλαίσιο και στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος

2. Μεθοδολογική προσέγγιση

3. Διάρθρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1.1. Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής του Δήμου Ασκληπιείου

1.1.1. Ιστορική Φυσιογνωμία

1.1.2. Δημογραφικές και κοινωνικές εξελίξεις

1.1.3. Οικονομικές δραστηριότητες

1.1.4. Φυσικοί πόροι

1.1.5. Περιβάλλον

1.1.6. Ενέργεια – χρήση ΑΠΕ

1.1.7. Πολεοδομία – χωροταξία – θεσμικό περιβάλλον Δήμου Ασκληπιείου

1.1.8. Υποδομές

1.2. Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου Ασκληπιείου ως ΟΤΑ

1.2.1. Εισαγωγή

1.2.2. Έδρα – οργανόγραμμα – ανθρώπινο δυναμικό

1.2.3. Ανθρώπινο δυναμικό - Στελέχωση του Δήμου

1.2.4. Στόλος οχημάτων του Δήμου Ασκληπιείου

1.2.5. Υλικοτεχνική υποδομή

1.2.6. Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα Δήμου Ασκληπιείου

1.2.7. Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Ασκληπιείου

1.2.8. Αναπτυξιακή Αργολίδας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ

1.2.9. Συμπεράσματα ανάλυσης Νομικών Προσώπων

1.3. Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης

1.3.1. Ανάλυση SWOT

1.3.2. Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα της περιοχής του Δήμου Ασκληπιείου

1.3.3. Δυνατότητες - Αδυναμίες των υπηρεσιών και των ΝΠ του Δ. Ασκληπιείου

1.3.4. Ευκαιρίες και περιορισμοί από εξωγενείς παράγοντες

1.3.5. Συμπεράσματα / αξιολόγηση και ιεράρχηση αναγκών

1.3.6. Κρίσιμα Ζητήματα Ανάπτυξης. Διατύπωση και ιεράρχηση

2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΟΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

2.1. Στρατηγική του ΟΤΑ

2.1.1. Αποστολή - Αξίες - Αναπτυξιακό Όραμα
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2.1.2. Διατύπωση Στρατηγικής

2.1.3. Καθορισμός Γενικών Στρατηγικών Στόχων

2.2. Αναπτυξιακές Προτεραιότητες

2.2.1. Εθνικές και περιφερειακές Αναπτυξιακές Προτεραιότητες

2.2.2. Εξελίξεις θεσμικού πλαισίου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

2.3. Καθορισμός Αξόνων Ανάπτυξης

ΦΑΣΗ Β: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Β.1 Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Στόχοι και δράσεις

1. Εξειδίκευση γενικών στρατηγικών στόχων σε ειδικότερους στόχους και άξονες.

2. Εξειδίκευση αξόνων σε μέτρα.

3. Προσδιορισμός βαθμού ωρίμανσης των προτεινομένων δράσεων - αναγκαιότητα 

εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών και ερευνών.

4. Συνεργασίες / συμπράξεις με άλλους φορείς για τη παροχή υπηρεσιών ή την 

εκτέλεση έργων στην περιοχή του Δήμου που σχετίζονται με τις αρμοδιότητές 

τους.

5. Ενέργειες δημοσιότητας / πληροφόρησης / ευαισθητοποίησης.

Τετραετής Προγραμματισμός Δράσεων

1. Τετραετές Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης.

2. Εξειδίκευση Μέτρων σε Δράσεις.

3. Ιεράρχηση δράσεων σε πρώτης και δεύτερης προτεραιότητας.

4. Τεχνικά δελτία προγραμματισμού των δράσεων.

Β.2     Οικονομικός Προγραμματισμός

2.1 Οικονομικός Προγραμματισμός

2.1.1. Τετραετές πρόγραμμα εσόδων ανά πηγή.

2.1.2. Ιεράρχηση των δράσεων. 

2.1.3. Χρηματοδοτικοί πίνακες προγράμματος ανά έτος / άξονα/ μέτρο.

2.1.4. Τετραετής προϋπολογισμός του προγράμματος.

Η παρούσα Α’ Φάση αποτελεί τον Στρατηγικό Σχεδιασμό για την περίοδο 2007 –

2010. Στην εκπόνηση και ολοκλήρωση της συμμετείχαν τα μέλη της 

Διεπιστημονικής Ομάδας Έργου που συστήθηκε με την απόφαση Δημάρχου αρ. 

1402/3-3-2008.
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1. Περιγραφή και Αξιολόγηση της Υφιστάμενης Κατάστασης.

1.1. Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής του Δήμου 
Ασκληπιείου

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται συνοπτικά τα συμπεράσματα που ανέδειξε η 

συλλογή και αξιολόγηση των πρωτογενών στοιχείων που αφορούν: τα βασικά 

ιστορικά, δημογραφικά, πληθυσμιακά, γεωγραφικά, οικονομικά, πολεοδομικά, 

περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της περιοχής του Ο.Τ.Α., καθώς 

και των σχέσεων και των αλληλεξαρτήσεων του με τους γειτονικούς Ο.Τ.Α. και την 

ευρύτερη περιοχή.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του Δήμου Ασκληπιείου, όπως καταγράφηκαν, είναι τα 

ακόλουθα:

1. Στα όρια του Δήμου βρίσκεται ένα από τα σπουδαιότερα μνημεία των αρχαίων 

χρόνων – το Ασκληπιείο, στο χώρο του οποίου βρίσκεται το αρχαίο θέατρο της 

Επιδαύρου.

2. Ο Δήμος αποτελεί τμήμα μίας γειτονίας ΟΤΑ σημαντικής πολιτιστικής αξίας, 

όπως Μυκηναίων, Ναυπλιέων, Τίρυνθας, Μιδέας, Άργους, Ασίνης, Λέρνης.

3. Ο πληθυσμός του Δήμου, συγκεντρώνει μεγάλο ποσοστό στην ηλικιακή 

κλίμακα των 25 – 39 ετών, ενώ παρατηρείται χαμηλός βαθμός ανανέωσης του 

πληθυσμού.

4. Στα όρια του Δήμου υπάγεται η περιοχή του Δικτύου NATURA 2000 στο 

Αραχναίο όρος σε γειτνίαση με τους Δήμους Επιδαύρου και Μιδέας.

5. Στις οικονομικές δραστηριότητες παρατηρούνται: 

 Βασικοί τομείς δραστηριότητας είναι στην αγροτική οικονομία η

ελαιοκαλλιέργεια, η κτηνοτροφία και η μελισσοκομία.

 Χαμηλός βαθμός μεταποίησης, τυποποίησης και διάθεσης προϊόντων 

ποιότητας (ΠΟΠ Λυγουριό).

 Έλλειψη οργανωμένου δικτύου διάθεσης των προϊόντων (ελαιουργικών, 

γαλακτοκομικών, μελισσοκομικών).

 Στον τομέα του τουρισμού, η επισκεψιμότητα των αρχαιολογικών χώρων δε 

συνοδεύεται και από την αντίστοιχη εισροή επισκεπτών και εισοδήματος.

 Στον εμπορικό τομέα παρουσιάζεται σημαντική δραστηριότητα 

(καταστήματα, επιχειρήσεις, βιοτεχνίες, κλπ)

6. Η περιοχή εμφανίζει ήπιες κλιματολογικές συνθήκες, ικανές να υποστηρίξουν 

πλήθος διαχειριζόμενων οικονομικών δραστηριοτήτων για την εξέλιξη της 
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περιοχής. Η σημαντική αξία της περιοχής, λόγω του κλίματος, αποτελεί

σπουδαίο χαρακτηριστικό του τόπου για την αξιολόγησή του ως τουριστικό 

προορισμό ετήσιας διάρκειας.

7. Αποτελεί ενδιάμεσο σταθμό μετάβασης από το Ναύπλιο προς την Αθήνα και 

από το Ναύπλιο προς την Ερμιονίδα και την Τροιζηνία.

8. Στο Δήμο Ασκληπιείου δεν έχουν ολοκληρωθεί τα εργαλεία χωροταξίας Σχέδιο 

Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ), καθώς και τα 

εργαλεία των προστατευόμενων ζωνών του δικτύου NATURA 2000 (Ειδική 

Περιβαλλοντική Μελέτη). Για τον οικισμό του Λυγουριού βρίσκεται σε εξέλιξη 

το Σχέδιο πόλης.

1.1.1. Ιστορική Φυσιογνωμία1

Ο Δήμος Ασκληπιείου, στη θέση που βρίσκεται στο Νομό Αργολίδας, συνδέεται με 

πλήθος αρχαιολογικών χώρων, οι οποίοι συγκροτούν την ιστορική ταυτότητα μιας 

περιοχής, που αριθμεί περίπου 4.000 χρόνια συνεχούς ιστορίας.

Σημαντικοί τόποι του δικτύου των αρχαιολογικών χώρων της ευρύτερης περιοχής 

είναι οι Μυκήνες, η Τίρυνθα, η Λέρνη, το Άργος, η Πυραμίδα του Ελληνικού, η 

Αρχαία Πρόσυμνα, τα Δενδρά, η Μιδέα, η Αρχαία Ασίνη, το Ναύπλιο, η Ερμιόνη, η 

Επίδαυρος.

H περιοχή του Δήμου Ασκληπιείου διαθέτει ιδιαίτερο ιστορικό και αρχαιολογικό 

ενδιαφέρον και συνδέεται με όλες τις ιστορικές περιόδους. Μάρτυρες αυτών ο 

μεγάλος αριθμός μνημείων, με κορυφαίο το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, 

στοιχείο που αποδεικνύει την, εκτός των άλλων, μεγάλη πολιτιστική 

δραστηριότητα στην περιοχή από τους αρχαίους χρόνους.

Την ιστορία του τόπου συνιστούν συνοπτικά τα παρακάτω μνημεία:

1.1.1.1. Αρχαιολογικά Μνημεία - Ασκληπιείο Επιδαύρου

Στα όρια του Δήμου Ασκληπιείου βρίσκεται ένας από τους σημαντικότερους 

αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας, το «Ασκληπιείο Επιδαύρου».

                                        
1 Πηγή Στοιχείων: http://www.argolida.gr, ΣΧΟΟΑΠ – Αναθεώρηση ΓΠΣ Δήμου Ασκληπιείου
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Πηγή Εικόνας: Το Ασκληπιείο της Επιδαύρου. Η έδρα του θεού γιατρού της αρχαιότητας. Ομάδα Εργασίας για τη συντήρηση των μνημείων της Επιδαύρου. 

Περιφέρεια Πελοποννήσου 1999
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Το Ασκληπιείο έφθασε στη μεγαλύτερη 

ακμή του περί τον 4ο αιώνα π.Χ. Η 

εισβολή των Γότθων το 395 μ.Χ., 

σήμανε και την ραγδαία παρακμή του, 

που ολοκληρώθηκε με τους 

καταστροφικούς σεισμούς που έγιναν 

τα έτη 522 και 551 μ.Χ.

Ο χώρος του Ασκληπιείου απαρτίζεται 

από ένα σύνολο μνημείων τα οποία συγκροτούσαν τον ιερό χώρο, κυριότερα 

των οποίων είναι τα ακόλουθα:

- Ο Ναός του Ασκληπιού (380 π.Χ.), τόπος λατρείας του θεού Απόλλωνα

όπου βρισκόταν και το χρυσελεφάντινο άγαλμά του.

- Η Θόλος (360-350 π.Χ.), τόπος εστιάσεως ή και συνελεύσεως των ιερέων

- Το Εγκοιμητήριο ή Άβατο (4ος-3ος αι. Π.Χ.), τόπος όπου κοιμόνταν οι ικέτες 

περιμένοντας τη θεϊκή παρέμβαση.

- To Γυμνάσιο (3ος αι. π.Χ.),

- Το Ωδείο (ρωμαϊκών χρόνων)

- Το Καταγώγιο χώρος φιλοξενίας των επισκεπτών

- Το Στάδιο όπου γίνονταν αγώνες στίβου, μουσικής και ποίησης

- To Ιερό του Απόλλωνα Μαλεάτα, (4ος αι. π.Χ.), όπου γινόταν η 

«πρόθυση», η προκαταρκτική θυσία των προσερχόμενων στο Ασκληπιείο.

- To Θέατρο, που κατά το κάτω μέρος του κατασκευάσθηκε τον 3ο αιώνα π.Χ. 

και το άνω διάζωμα είναι των ρωμαϊκών χρόνων, προσθέτοντας 6.100 θέσεις  

και ανεβάζοντας τη συνολική του χωρητικότητα στις 12.300 θέσεις.

- Γέφυρα Καζάρμας: Γέφυρα της μυκηναϊκής περιόδου. Ορατή από την Ε.Ο. 

Ναυπλίου – Λυγουριού.

- Θολωτός Τάφος Μυκηναϊκής Περιόδου: Βρίσκεται παρά την Ε.Ο. Ναυπλίου 

– Λυγουριού. Είναι μισοκατεστραμμένος από το 1966, οπότε έγιναν 

αναστηλωτικές εργασίες.

- Ακρόπολη Καζάρμας: Χρονολογείται στα τέλη του 5ου αρχές 4ου π.Χ. αιώνα. 

Στον περίβολό της βρίσκονται και κτίσματα βυζαντινής περιόδου. Είναι ορατή 

από την Ε.Ο. Ναυπλίου – Λυγουριού.

- Ακρόπολη Λύσσης: Βρίσκεται στην κορυφή του λόφου του οικισμού του 

Λυγουριού. Σώζεται η υπό την επιφάνεια του εδάφους θεμελίωση και είναι 

γνωστό το περίγραμμα των τειχών. Χρονολογείται από τον 5ο με 4ο π.Χ. 

αιώνα.
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- Γέφυρα μυκηναϊκής περιόδου: Βρίσκεται στην περιοχή Γαλούσι, παρά την 

Ε.Ο. Ναυπλίου – Λυγουριού.

- Μυκηναϊκή γέφυρα Μπρουτζαίϊκων

- Αρχαίο μονοπάτι Επιδαύρου-Ασκληπιείου. Το 2000 εκτελέστηκε έργο 

ανάδειξης του από το Δήμο Ασκληπιείου.

- Αρχαίος Μυκηναϊκός δρόμος. Το 2005 εκτελέστηκε έργο ανάδειξης του από 

το Δήμο Ασκληπιείου.

- Πυργούλι: Πύργος 4ου έως 3ου π.Χ. αιώνα. Σώζεται τοιχοποιία (3 πλευρές) σε 

ύψος 2 μέτρων.

- Ακρόπολη Καστρακίου: Χρονολογείται τον 4ο π.Χ. αιώνα. Η πρόσβαση 

γίνεται μέσω αγροτικού δρόμου.

- Πύργος Χουνταλαίϊκων: Κτίσμα 4ου π.Χ. αιώνα. Διατηρείται κυκλική βάση 

(θεμελίωση).

- Πύργος Λυγουριού: Γνωστός ως «Πυραμίδα Λυγουριού».

- Αρχαίο λατομείο «Στεφάνι»: Βρίσκεται στην περιφέρεια του Λυγουριού, 

στο ύψωμα Στεφάνι και από εκεί εικάζεται η προέλευση των πωρόλιθων 

θεμελίων του Ιερού του Απόλλωνα Μαλεάτα.

- Αρχαίο λατομείο Λυγουριού: Το λατομείο αυτό εντοπίζεται στη νότια 

πλευρά του υψώματος Θεόκαυτα. Ίχνη αρχαίων λατομείων εντοπίζονται και σε 

άλλες περιοχές του Λυγουριού (π.χ. Αγ. Γεώργιος).

Στα αρχαία λατομεία και στην 

ευρύτερη περιοχή του Ασκληπιείου 

έχουν βρεθεί πλήθος απολιθωμάτων 

αμμωνιτών, ηλικίας 235.000.000 

έως 241.000.000 ετών, με 

αποτέλεσμα ο χώρος να είναι 

διεθνώς αναγνωρισμένος ως 

«μοναδικό παλαιοντολογικό μνημείο 

πανίδας αμμωνιτών». Ακόμα στο 

Λυγουριό έχει δημιουργηθεί μετά από πρωτοβουλία ιδιωτών το Μουσείο 

Φυσικής Ιστορίας Ασκληπιείου όπου εκτίθεται μια από τις πιο ενημέρωνες 

συλλογές απολιθωμάτων και κυρίως πανίδας αμμωνιτών από την γύρω 

περιοχή.
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1.1.1.2. Βυζαντινά μνημεία

Τα μνημεία της βυζαντινής περιόδου αποτελούνται κατά βάση από μικρούς ναούς 

και μοναστήρια που βρίσκονται διάσπαρτα σε όλη την περιοχή. Πολλοί από τους 

βυζαντινούς ναούς έχουν κατασκευαστεί επάνω σ ε  ναούς κλασσικών ή 

μεταγενέστερων χρόνων.

- Αγ. Μαρίνα: Σταυρεπίστεγο ναΐδριο βορειοδυτικά της Ακρόπολης της 

Καζάρμας. Το κτίσμα είναι μεταβυζαντινό με τοιχογραφίες που 

χρονολογούνται στις αρχές του 18ου αιώνα. Ο ναός είναι επισκέψιμος και η 

πρόσβαση γίνεται από χωματόδρομο.

- Αγ. Μαρίνα: Πρόκειται για μεταβυζαντινό ναό στα δυτικά του Λυγουριού, που 

ανήκει στον τύπο του απλού τετρακιόνιου σταυροειδούς, εγγεγραμμένου, με 

οκτάπλευρο τρούλο. Στα αρχιτεκτονικά του μέλη (κίονες, κιονόκρανα) 

περιλαμβάνεται και αρχαίο υλικό. Ο ναός χρονολογείται από τις αρχές του 

18ου αιώνα.

- Δισυπόστατος ναός Αγ. Δημητρίου και Νικολάου: Βρίσκεται εντός του 

οικισμού του Αδαμίου με τοιχογραφίες του 17ου και 18ου αιώνα.

- Αγ.Ιωάννης Θεολόγος: Ναός στον παλιό δρόμο Λυγουριού – Αρχ. 

Επιδαύρου. Δικιόνιος σταυροειδής, εγγεγραμμένος με τρούλο. Η σημερινή του 

μορφή ανήκει στην περίοδο 1685 - 1715, ενώ διατηρούνται στοιχεία από την 

περίοδο του δεύτερου μισού του 11ου αιώνα.

- Αγ. Ιωάννης Ελεήμονας: Δείγμα τέχνης, που ανήκει στον τύπο του 

δικιόνιου σταυροειδούς, εγγεγραμμένου, με οκτάπλευρο τρούλο και βρίσκεται 

μέσα στον οικισμό του Λυγουριού. Χρονολογείται από τα τέλη του 11ου αιώνα. 

Στα δομικά υλικά εντοπίζονται μέλη από τα μνημεία του Ασκληπιείου και άλλα 

αρχαία κτίρια της περιοχής.

- Μονή Αγ. Μερκουρίου: Βρίσκεται νοτιοδυτικά του οικισμού του Λυγουριού 

και σήμερα σώζεται το καθολικό ανδρικής μονής (απλή δίριχτη κεραμοσκεπής 

βασιλική) που διαλύθηκε το 1835. Αν και δεν σώζεται κτητορική επιγραφή, ο 

ναός μπορεί να χρονολογηθεί στις αρχές της Τουρκοκρατίας.

- Ναός Παναγίας: Σημαντικός μεταβυζαντινός ναός των αρχών του 18ου αιώνα 

με πλούσια εικονογράφηση και τοιχογραφίες. Βρίσκεται μέσα στον οικισμό του 

Λυγουριού. Ανήκει στον τύπο του τετρακιόνιου σταυροειδούς, εγγεγραμμένου, 

με οκτάπλευρο τρούλο, με ιδιότυπη επέκταση προς τα δυτικά.

- Ι.Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Παναγίτσα Κορωνίου): Μικρός

κοιμητηριακός ναός τύπου απλής βασιλικής με δίρριχτη στέγη. Χρονολογείται 
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τέλη 17ου αρχές 18ου αιώνα. Εξ’ ολοκλήρου εικονογραφημένος εκτός από την 

ξυλόστεγη οροφή.

- Ι.Ναός Αγ. Αθανασίου. Μονόκλιτο θολοσκέπαστο κτίσμα τύπου απλής 

βασιλικής με δίρριχτη στέγη. Εντοιχισμένη μαρμάρινη επιγραφή στην είσοδο 

αναφέρει ότι ο ναός ανακαινίσθηκε στις 6 Αυγούστου 1622. Πλήρως 

αγιογραφημένος.

Αξιολόγηση – πρόταση: Οι παραπάνω τόποι που συγκροτούν την ιστορική 

εξέλιξη της περιοχής, χρήζουν χαρτογράφησης και καταγραφής των αναγκών 

ανάδειξής τους (π.χ. καθαρισμοί, εξασφάλιση πρόσβασης, ενημερωτικά στοιχεία 

κ.λπ.), ώστε να αποτελέσουν στοιχεία διαδρομών των επισκεπτών της περιοχής, σε 

συνδυασμό με το βασικό σημείο αναφοράς, το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου. Η 

συνάντηση των πολιτιστικών αγαθών του τόπου με τις αρχές της "αειφορικής [ή 

βιώσιμης] ανάπτυξης" ("sustainable development") θα αποδώσει μια σταθερή και 

ποιοτική ανάπτυξη, έναντι μιας εφήμερης - ποσοτικής.
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1.1.2. Δημογραφικές και Κοινωνικές Εξελίξεις

1.1.2.1. Γενικά

Ο Δήμος Ασκληπιείου υπάγεται διοικητικά στο Νομό Αργολίδας της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου και προήλθε από τη συνένωση του πρώην Δήμου Ασκληπιείου 

(όπως ονομάστηκε με την αναγνώριση της σε Δήμο η Κοινότητα Λυγουριού στις 

28/02/1992) και των πρώην Κοινοτήτων Αγίου Δημητρίου, Αδαμίου και 

Αρκαδικού.

Με συνολική επιφάνεια 179.800 στρέμματα και έδρα το Λυγουριό, βρίσκεται στο 

ανατολικό τμήμα του Νομού Αργολίδας, στις παρυφές του Αραχναίου Όρους.

Γειτνιάζει βόρεια και βορειοδυτικά με το Δήμο Μιδέας, βορειοανατολικά και 

ανατολικά με το Δήμο Επιδαύρου, δυτικά με το Δήμο Ασίνης, Νέας Τίρυνθας και το 

Δήμο Ναυπλίου και τέλος νότια με το Δήμο Ασίνης. Διοικητικά διακρίνεται σε 

τέσσερα (4) Τοπικά Διαμερίσματα, το Τ.Δ. Αγίου Δημητρίου, το Τ.Δ. Αδαμίου, το 

Τ.Δ. Αρκαδικού και το Τ.Δ. του Ασκληπιείου.

Ο πληθυσμός του Δήμου ανέρχεται σε 4.808 κατοίκους με πυκνότητα πληθυσμού 

26,7 κατοίκους / τετρ. χλμ., όταν η πυκνότητα πληθυσμού του Νομού Αργολίδας, 

ανέρχεται σε 48,8 κατοίκους / τετρ. χλμ.

Πίνακας 1: Βασικά χαρακτηριστικά Δήμου Ασκληπιείου (Πληθυσμός 2001-
1991, έκταση, χαρακτηρισμός ανά οικισμό και Τοπικό Διαμέρισμα)

Τοπικά 
Διαμερίσματα

Οικισμοί
Έκταση

(m²)
Πληθυσμός

2001 1991

Ασκληπιείου

Ασκληπιείο/Λυγουριό

97.566

2.678 2.324
Άγιος Ανδρέας 51 58
Ασκληπιείο Επιδαύρου 13 18
Γιανουλαίικα 182 172
Κοκκινάδες 69 84
Σπηλεία 40 41
Σταματαίικα 7 21
Χάνι Μερκούρη 27 52
Χουταλαίικα 64 88

Αγίου Δημητρίου
Μετόχιο

10.005
864 910

Γκάτζια 61 79

Αδαμίου 
Αδάμι

53.442
358 352

Άγιος Νικόλαος 8 12
Δημοσιά 44 49

Αρκαδικού Αρκαδικό 18.835 338 330
Συνολικός πληθυσμός 4.804 4.650

Πηγή: ΕΣΥΕ Μόνιμος και Πραγματικός Πληθυσμός της Ελλάδος, 2001 & Ν. 2539/1997 
(Φ.Ε.Κ. 244/Α’/4-12-1997) Συγκρότηση της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
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Διάγραμμα 1: Κατανομή του πληθυσμού ανά Τ.Δ του Δήμου Ασκληπιείου 
κατά τις απογραφές 1991 και 2001
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Το μεγαλύτερο σε πληθυσμό Τοπικό Διαμέρισμα είναι το Τ.Δ. Ασκληπιείου (3.131 

κάτοικοι), στο οποίο κατοικεί το 65% του πληθυσμού του Δήμου, ενώ ακολουθεί 

το Τ.Δ. Αγίου Δημητρίου στο οποίο κατοικεί το 19% του πληθυσμού, του Αδαμίου 

όπου κατοικεί το 9% του πληθυσμού και του Αρκαδικού όπου κατοικεί το 7% του 

πληθυσμού.

1.1.2.2. Εξέλιξη του πληθυσμού του Δήμου Ασκληπιείου, στο Νομό 
Αργολίδας και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Ο Δήμος Ασκληπιείου, σύμφωνα με την απογραφή του έτους 2001 συγκεντρώνει 

το 4,86% του πληθυσμού του Νομού Αργολίδας και το 0,74% του πληθυσμού της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Πίνακας 2. Δημογραφικές Εξελίξεις Δήμου Ασκληπιείου – Νομού 
Αργολίδας – Περιφέρειας Πελοποννήσου 1971-2001

ΧΩΡΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ

Έτος απογραφής Μεταβολές (%)

Απογραφή 

1971

Απογραφή 

1981

Απογραφή Απογραφή Μεταβολή 

1971-'81

Μεταβολή 

1981-'91

Μεταβολή Μεταβολή

1991 2001 1991-'01 1971-'01

Δ. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 4.319 4.559 4.650 4.804 5,6% 2,0% 3,3% 11,2%

Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 88.698 93.020 97.636 105.295 4,8% 5,0% 7,8% 18,7%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
581.997 577.030 607.428 632.955 -0,9% 5,3% 4,2% 8,8%

Πηγή: ΕΣΥΕ, απογραφές πληθυσμού 1971, 1981, 1991, 2001
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Εξετάζοντας τις δημογραφικές εξελίξεις των τελευταίων τριάντα χρόνων, ο Δήμος 

Ασκληπιείου παρουσιάζει αυξητική τάση στη δημογραφική εξέλιξη, η οποία όμως 

είναι μικρότερη από εκείνη που παρουσιάζει ο Νομός Αργολίδας. Σύμφωνα με τον 

παραπάνω πίνακα παρατηρείται μια συνεχή πληθυσμιακή αύξηση (1971-2001). Ο 

πληθυσμός του Δήμου σήμερα είναι μεγαλύτερος κατά 485 κατοίκους.

Η αντίστοιχη εξέλιξη που σημειώθηκε σε επίπεδο πληθυσμού του Νομού Αργολίδας 

ήταν μία συνεχής σε όλες τις απογραφές πληθυσμιακή αύξηση κατά 16.597 

κατοίκους.

Ενώ στο σύνολό της η Περιφέρεια Πελοποννήσου παρουσιάζει πληθυσμιακή 

αύξηση από το 1981 και έπειτα της τάξης του 9,78%, ενώ κατά τη δεκαετία 1971-

1981 παρουσίασε οριακή μείωση της τάξης του 0,9%.
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1.1.2.3. Ηλιακή διάρθρωση, διάκριση του πληθυσμού με κριτήριο το φύλο

Κάνοντας διάκριση του πληθυσμού του Δήμου  με κριτήριο το φύλο, διαπιστώνεται 

ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αυτού αποτελούν οι άνδρες, ήτοι το 50,8% (2.442 

άτομα), ενώ το υπόλοιπο ποσοστό 49,2% (2.362 άτομα) αποτελούν οι γυναίκες 

κάτοικοι του Δήμου.

Πίνακας 3: Πληθυσμός Δήμου Ασκληπιείου 
κατά ηλικιακή κατηγορία και φύλο 1991-2001

Ομάδες 

ηλικιών

1991 Πραγματικός 

πληθυσμός

2001 Πραγματικός 

πληθυσμός

Σύνολο Άρρενες Θήλεις Σύνολο Άρρενες Θήλεις

Σύνολο 4650 2404 2246 4804 2442 2362

0-4 ετών 281 154 127 239 126 113

5-9 ετών 314 152 162 267 135 132

10-14 ετών 299 162 137 287 155 132

15-19 ετών 281 153 128 279 134 145

20-24 ετών 286 141 145 256 147 109

25-29 ετών 300 154 146 307 162 145

30-34 ετών 304 171 133 320 150 170

35-39 ετών 300 158 142 325 164 161

40-44 ετών 240 126 114 319 176 143

45-49 ετών 245 122 123 291 161 130

50-54 ετών 300 152 148 263 128 135

55-59 ετών 305 158 147 235 123 112

60-64 ετών 359 191 168 304 150 154

65-69 ετών 237 121 116 307 149 158

70-74 ετών 199 99 100 339 174 165

75-79 ετών 186 83 103 204 99 105

80-84 ετών 125 58 67 146 65 81

85 ετών και άνω 89 49 40 116 44 72

Πηγή: ΕΣΥΕ Απογραφές πληθυσμού, 1991, 2001
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Διάγραμμα 2: Κατανομή του πληθυσμού του Ασκληπιείου κατά ηλικία και 
φύλο κατά τις απογραφές των ετών 1991, 2001

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ
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Όσον αφορά στις δημογραφικές εξελίξεις σε σχέση με το φύλο των κατοίκων του 

Δήμου Ασκληπιείου, διαπιστώνεται ότι ο γυναικείος πληθυσμός παρουσιάζει 

μεγαλύτερη αύξηση (5,2%), σε σχέση με τον ανδρικό πληθυσμό του Δήμου 

(1,6%).

Πίνακας 4: Μεταβολή του πληθυσμού του Δήμου Ασκληπιείου κατά 
ηλικιακή κατηγορία και φύλο στο σύνολο του πληθυσμού

Ομάδες ηλικιών

Άρρενες Θήλεις

1991 2001 ΜΕΤΑΒΟΛΗ % 1991 2001
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

%

Σύνολο 2404 2442 1,6 2246 2362 5,2

0-14 ετών 468 416 -11,1 426 377 -11,5

15-24 ετών 294 281 -4,4 273 254 -7

25-39 ετών 483 476 -1,4 421 476 13,1

40-54 ετών 400 465 16,3 385 408 6

55-64 ετών 349 273 -21,8 315 266 -15,6

65-79 ετών 303 422 39,3 319 428 34,2

80 ετών και άνω 107 109 19,0 107 153 43,0

Πηγή: ΕΣΥΕ, απογραφές πληθυσμού 1991, 2001

Για τους άνδρες κατοίκους του Δ. Ασκληπιείου διαπιστώνεται μείωση σε όλες τις 

ηλικιακές ομάδες με μεγαλύτερη στην ομάδα των 65-79 ετών όπου η μείωση είναι 

στα 119 άτομα. Η ηλικιακή ομάδα όπου παρατηρείται αύξηση είναι αυτή των 40-54 

ετών. Όσον αφορά στις γυναίκες κατοίκους του Δήμου Ασκληπιείου δεν 

διαπιστώνεται μείωση σ ε  όλες τις ομάδες ηλικιών. Οι ομάδες ηλικιών που 

παρουσιάζουν μείωση είναι η ομάδα 55-64 και 0-14 με μείωση και για τις δύο κατά 

49 άτομα και έπεται η ομάδα ηλικίας 15-24 με 19 άτομα μείωση. Στις υπόλοιπες 

παρατηρείται αύξηση με την ομάδα 65-79 ετών να έρχεται πρώτη κατά 109 άτομα.
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Διάγραμμα 3: Μεταβολή του πληθυσμού κατά ηλικιακή κατηγορία και 
φύλο, στο σύνολο του πληθυσμού στις απογραφές πληθυσμού 1991-2001
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Μελετώντας τη σημερινή ηλικιακή διάρθρωση του πληθυσμού σύμφωνα με την 

τελευταία απογραφή πληθυσμού της Ε.Σ.Υ.Ε. (2001), διαπιστώνεται ότι το 

μεγαλύτερο ποσοστό του συνολικού πληθυσμού ανήκει στην ηλικιακή κατηγορία 

των 25-39 ετών (19,8%). Ενώ κατά την απογραφή του έτους 1991 σ' αυτήν την 

ηλικιακή κατηγορία ανήκε το 19,4%, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση της τάξης του 

0,4%. Το 49,2% του πληθυσμού ανήκει στις ηλικίες από 25 ετών έως και 64 ετών. 

Σ' αυτές τις ηλικίες ο πληθυσμός παρουσίασε μικρή μείωση κατά 1,4%. Στις ηλικίες 

65 ετών και άνω ανήκει το 23,1% κατά την απογραφή του έτους 2001, 

παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,2%. Στις ηλικίες από 0-24 ανήκει το 27,6% του 

συνολικού πληθυσμού παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 3,8%.

Αξίζει η αναφορά στους δημογραφικούς δείκτες του Δήμου Ασκληπιείου, όπου το 

2001 ο Δείκτης Γήρανσης ανήλθε σε 23,1%, όταν το 1991 ο αντίστοιχος δείκτης 

ήταν σαφώς χαμηλότερος και ανερχόταν σε 18,0%. Η επιδείνωση του φαινομένου 

γήρανσης του πληθυσμού του Δήμου Ασκληπιείου διαπιστώνεται και από τον 

Δείκτη Νεανικότητας, ο οποίος το 2001 ανήλθε σε 16,5% όταν το 1991 ανερχόταν 

σε 19,2%. Εξετάζοντας πλέον και τον Δείκτη Εξάρτησης, προκύπτει ότι ενώ το 

1991 αυτός ανήλθε σε 59,2%, το 2001 αυτός αυξήθηκε σημαντικά σε 65,7% 

(αύξηση κατά 6,5%), υποδεικνύοντας και τις οικονομικές συνέπειες της γήρανσης 

του πληθυσμού του Δήμου Ασκληπιείου. Η εξέλιξη των δύο τελευταίων δεικτών 

δείχνει τον χαμηλό βαθμό ανανέωσης του τοπικού πληθυσμού και κατ’ επέκταση 

τη δυναμική ανάπτυξής του στο μέλλον.
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1.1.2.4. Μορφωτικό επίπεδο πληθυσμού

Όσον αφορά στο μορφωτικό επίπεδο των κατοίκων του Δήμου Ασκληπιείου η 

κατάσταση καταγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 5: Μορφωτικό επίπεδο κατοίκων Δήμου Ασκληπιείου

Α/Α Μορφωτικό επίπεδο
1991 2001

ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΡΕΝΕΣ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΡΕΝΕΣ ΘΗΛΕΙΣ

1
Κάτοχοι Μεταπτυχιακού 
Διπλώματος

3 1 2 10 8 2

2
Πτυχιούχοι Ανωτάτων 
Σχολών

144 86 58 199 94 105

3
Πτυχιούχοι Τεχνολογικών 
Σχολών

30 19 11 48 21 27

4
Πτυχιούχοι Ανωτέρων 
Σχολών

11 9 2 93 41 52

5
Απόφοιτοι Μέσης 
Εκπαίδευσης

402 221 181 744 414 330

6 Τελείωσαν τη Γ΄ τάξη 388 229 159 486 281 205

7
Απόφοιτοι Στοιχειώδους 
Εκπαίδευσης

1788 1037 751 1760 969 791

8
Δεν τελείωσαν το Δημοτικό 
αλλά γνωρίζουν γραφή και 
ανάγνωση 

758 375 383 604 290 314

9
Δεν γνωρίζουν γραφή και 
ανάγνωση

531 121 410 354 63 291

1.1.2.5. Συμπεράσματα

Όσον αφορά στην πληθυσμιακή διάρθρωση στο Δήμο Ασκληπιείου διαπιστώνονται 

τα εξής:

 Ο Δήμος Ασκληπιείου ακολουθεί την αυξητική πληθυσμιακή τάση που 

παρατηρείται στο Νομό Αργολίδας. Το στοιχείο αυτό δείχνει την ανταπόκριση 

εξεύρεσης εργασίας, ως ανάγκη παραμονής των νέων στην περιοχή.

 Το Τ.Δ. Αγίου Δημητρίου εμφανίζει μείωση του πληθυσμού του.

 Οι πληθυσμιακές τάσεις στο Δήμο, δείχνουν γήρανση του πληθυσμού και 

χαμηλό ποσοστό ενεργού και νέου πληθυσμού. Το φαινόμενο αυτό είναι πιο 

έντονο στους ορεινούς και στους λιγότερο οικονομικά εξελισσόμενους 

οικισμούς του Δήμου.

 Από τον πίνακα 5 εξάγεται το συμπέρασμα ότι ο Δήμος διαθέτει εξαιρετικά 

υψηλό μορφωτικό δυναμικό εν συγκρίσει με αντίστοιχου μεγέθους ΟΤΑ.
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1.1.3. Οικονομικές δραστηριότητες

1.1.3.1. Γενικά

Ο Δήμος Ασκληπιείου στηρίζει την οικονομία του κυρίως στον πρωτογενή τομέα, 

βασικό χαρακτηριστικό των Δήμων του Νομού Αργολίδας. Παρατηρείται έντονη 

δραστηριότητα, τα τελευταία κυρίως χρόνια, στον τριτογενή τομέα και κυρίως 

στον τομέα του τουρισμού. Ο Δήμος Ασκληπιείου αποτελεί σημαντικό πόλο έλξης 

επισκεπτών, κυρίως για το Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, το οποίο αποτελεί 

προορισμό διεθνούς εμβέλειας, καθώς και λόγω των αξιόλογων φυσικών πόρων.

Το μεγαλύτερο ποσοστό του οικονομικώς ενεργού πληθυσμού του Δήμου 

Ασκληπιείου δραστηριοποιείται στον πρωτογενή τομέα σε ποσοστό 40,7%, στη 

συνέχεια το 33,1% στον τριτογενή τομέα, ενώ ποσοστό 12,9% απασχολείται στο 

δευτερογενή τομέα.

1.1.3.2. Χρήσεις γης

Η συνολική έκταση του Δήμου Ασκληπιείου ανέρχεται στα 179.800 στρέμματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ του έτους 1991 η κατανομή αυτών έχει ως 

εξής:

Πίνακας 6: Κατανομή των εκτάσεων του Δ. Ασκληπιείου 
κατά βασικές κατηγορίες χρήσεως γης (στρ).

ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (στρ.)
ΠΟΣΟΣΤΟ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 54.500 30,3

ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ 116.000 64,5

ΔΑΣΗ 1.600 0,9

ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠO ΝΕΡΟ 1.100 0,6

ΟΙΚΙΣΜΟΙ 3.100 1,7

ΆΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 3.500 1,9

ΣΥΝΟΛΟ 179.800 100,00%

Πηγή ΕΣΥΕ, 1991

Από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα, προκύπτει ότι οι βοσκότοποι καλύπτουν 

παραπάνω από τη μισή έκταση στα όρια του Δήμου, ενώ οι καλλιέργειες συνιστούν 

σχεδόν το ένα τρίτο της συνολικής έκτασης του Δήμου. Θα πρέπει να σημειωθεί 

ότι στην κατηγορία βοσκότοποι συμπεριλαμβάνονται και οι θαμνώδεις εκτάσεις 
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σκληρόφυλλης βλάστησης (δασικές εκτάσεις), οι οποίες αποτελούν το βασικό 

χώρο άσκησης της κτηνοτροφικής δραστηριότητας.

Διάγραμμα 4: Κατανομή των εκτάσεων του Δήμου κατά χρήση

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

30%

64%

1%

1%

2%

2%

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ
ΔΑΣΗ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΝΕΡΟ
ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΆΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Οι κύριες καλλιέργειες του Δήμου είναι οι δενδρώδεις και κυριαρχούν οι ελιές και 

τα εσπεριδοειδή. Σε μικρότερη κλίμακα και έκταση καλλιεργούνται αμπέλια και 

ετήσιες καλλιέργειες. Το μεγαλύτερο τμήμα των αγροτικών εκτάσεων είναι μη 

αρδευόμενο.

Η γεωμορφολογία, οι εδαφικές και κλιματικές συνθήκες του Ν. Αργολίδας, 

ευνοούσαν από την αρχαιότητα την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας. Αποτέλεσμα της 

εξάσκησης της μακρόχρονης και αδιάλειπτης εξάσκησης της συγκεκριμένης 

δραστηριότητας, είναι η μεγάλη έκταση που καλύπτουν σήμερα τα οικοσυστήματα 

των βοσκοτόπων (βοσκολίβαδα και θαμνώνες σκληρόφυλλης βλάστησης), τα 

οποία με την επιτόπια παρατήρηση είναι φανερά υποβαθμισμένα.
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1.1.3.3. Πρωτογενής Τομέας – Αγροτική Οικονομία

Η κύρια δραστηριότητα του πρωτογενούς παραγωγικού τομέα στο Δήμο 

Ασκληπιείου είναι η γεωργία και δευτερευόντως η κτηνοτροφία. Κύρια παραγόμενα 

προϊόντα είναι το ελαιόλαδο και τα εσπεριδοειδή – κυρίως πορτοκαλιές και 

βερικοκιές. Η υπόλοιπη γεωργική γη κατά το μεγαλύτερο μέρος διατίθεται σε 

αροτραίες καλλιέργειες και κυρίως σε κτηνοτροφικά φυτά καπνά και σιτηρά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των δύο τελευταίων απογραφών2, οι αγροτικές 

εκμεταλλεύσεις κατά το έτος 1991 ανέρχονται στις 1.147, με καλλιεργούμενες 

εκτάσεις 60.800 στρ., ενώ το έτος 2001 στις 1.103, με καλλιεργούμενες εκτάσεις 

95.134 στρ. Παρατηρείται μείωση των εκμεταλλεύσεων κατά 44, ενώ αύξηση των 

καλλιεργούμενων εκτάσεων κατά 34.334 στρ.

Οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις διακρίνονται στις μικτές (γεωργικές και 

κτηνοτροφικές), στις αμιγώς γεωργικές και στις αμιγώς κτηνοτροφικές 

εκμεταλλεύσεις.

Πίνακας 7: Αριθμός εκμεταλλεύσεων και 
χρησιμοποιούμενων γεωργικών εκτάσεων

Είδος Εκμετάλλευσης
Απογραφή 1991 Απογραφή 2001

Εκμεταλλεύσεις Εκτάσεις Εκμεταλλεύσεις Εκτάσεις

Μικτές 535 35.060 353 66.713

Αμιγώς γεωργικές 612 25.748 750 28.421

Αμιγώς κτηνοτροφικές 0 72.512 0 0

Πηγή: ΕΣΥΕ, απογραφή 1991, 2001

Στην πλειοψηφία τους οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Ασκληπιείου, 

αφορούν αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις, που σύμφωνα με τα στοιχεία κατά το 

έτος 1991 ανέρχονταν σε ποσοστό 53,4% και κατά το έτος 2001 παρατηρήθηκε 

αύξηση κατά 14,6%. Δευτερευόντως καταγράφηκαν και μεικτές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις της τάξης του 32,0% το έτος 1991, με αύξηση κατά το έτος 2001 

κατά 36,0%. Στις αμιγώς κτηνοτροφικές κατά την απογραφή του έτους 1991 και 

2001 δεν καταγράφηκαν εκμεταλλεύσεις.

Όσον αφορά τις γεωργικές εκτάσεις κατά 70,1% χρησιμοποιούνται από τις μεικτές 

γεωργικές εκμεταλλεύσεις (αύξηση της τάξης του 12,5%), και κατά 29,9% από τις 

αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις (μείωση της τάξης του 12,4%).

                                        
2 στοιχεία ΕΣΥΕ (απογραφές 1991, 2001)
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Διάγραμμα 5: : Κατανομή των γεωργικών εκτάσεων
που χρησιμοποιούνται από αγροτικές εκμεταλλεύσεις
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1.1.3.3.1. Γεωργία

Στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις κυριαρχούν οι δενδρώδεις και ακολουθούν οι 

ετήσιες καλλιέργειες και η αμπελοκαλλιέργεια. Οι εκμεταλλεύσεις των δενδρωδών 

καλλιεργειών καταλαμβάνουν το 73,7% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, 

παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 4,11%. Οι εκμεταλλεύσεις των ετήσιων 

καλλιεργειών καταλαμβάνουν το 22,9%, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 

44,00% και των αμπελοκαλλιεργειών το 3,4% παρουσιάζοντας μείωση της τάξης

του 50,00%.

Πίνακας 8: Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Ασκληπιείου ανά είδος 

καλλιέργειας, στις δύο απογραφές των ετών 1991 και 2001

Είδος γεωργικών εκμεταλλεύσεων
Απογραφή 

1991
Απογραφή 

2001
Ετήσιες καλλιέργειες 609 341
Δενδρώδεις καλλιέργειες 1.142 1.095
Αμπέλια 100 50
Πηγή: ΕΣΥΕ, 1991, 2001
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Διάγραμμα 6: Κατανομή των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
ανά είδος καλλιέργειας
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Συγκρίνοντας τα στοιχεία των απογραφών των ετών 1991 και 2001, παρατηρείται 

μείωση σε όλες τις καλλιέργειες, δενδρώδεις, ετήσιες και στα αμπέλια, με διαφορά 

268 εκμεταλλεύσεων για τις ετήσιες, 47 για τις δενδρώδεις και κατά 50 

εκμεταλλεύσεις λιγότερες για τα αμπέλια.

Πίνακας 9: Καλλιεργούμενες εκτάσεις ανά είδος καλλιέργειας

Είδος Απογραφή 1991 Απογραφή 2001

Ετήσιες καλλιέργειες 10.924 6.879

Δενδρώδεις καλλιέργειες 42.332 38.730

Αμπέλια 142 81
Πηγή: ΕΣΥΕ. Απογραφή 1991 και 2001

Διάγραμμα 7: Κατανομή των γεωργικών εκτάσεων ανά είδος καλλιέργειας
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Ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων που είναι αρδευόμενες ή / και αρδευθείσες 

ανέρχονται στις 573 (απογραφή 2001) με 10.733 αρδευόμενα στρέμματα και 

9.254 στρ. αρδευθείσα. Οι αρδευόμενες και αρδευθείσες γεωργικές εκμεταλλεύσεις 

έχουν παρουσιάσει αύξηση κατά 17 εκμεταλλεύσεις. Οι αρδευόμενες εκτάσεις 

αυξήθηκαν κατά 1.181 στρ. και οι αρδευθείσες κατά 291 στρ.).

Διάγραμμα 8: Κατανομή αρδευόμενων και αρδευθεισών εκτάσεων
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1.1.3.3.2. Κτηνοτροφία

Η κτηνοτροφική δραστηριότητα ασκείται σε όλα τα Τοπικά Διαμερίσματα του 

Δήμου, με μεγάλη κυριαρχία στο Αδάμι και στο Λυγουριό.

Η κτηνοτροφική παραγωγή προσανατολίζεται στην παραγωγή κρέατος και 

γαλακτοκομικών προϊόντων.

Ο αριθμός των ζώων που εκτρέφονται είτε για παραγωγή, είτε σε οικογενειακή 

βάση, σύμφωνα με τις δύο τελευταίες απογραφές των ετών 1991 και 2001, έχουν 

ως εξής:

Πίνακας 10: Κατανομή εκτρεφόμενων ειδών

ΕΙΔΟΣ 2001 
(άτομα)

1991 
(άτομα)

Βοειδή 4 0
Προβατοειδή 10.025 12.640
Αίγες 15.474 17.635
Χοίροι 84 154
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Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, οι κεφαλές σε προβατοειδή – αίγες και 

χοίρους έχουν μειωθεί σε σχέση με αυτές στην απογραφή του 1991. Για τα 

προβατοειδή η διαφορά είναι κατά 2615 κεφαλές, 2161 κεφαλές για τις αίγες και 

70 κεφαλές αντίστοιχα για τους χοίρους. Στα βοοειδή, ενώ κατά την απογραφή 

του 1991 δεν υπήρχε καθόλου εκτροφή, στην απογραφή του 2001 αναφέρονται 4 

κεφαλές και πιθανότατα πρόκειται για εκμετάλλευση κάλυψης οικογενειακών 

αναγκών.

Διάγραμμα 9: Εξέλιξη του αριθμού των ζώων 
που εκτρέφονται στο Δήμο Ασκληπιείου
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Όσον αφορά στα ζώα (κεφαλές) που εκτρέφονται ανά Τοπικό Διαμέρισμα 

(απογραφή 2001) καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 11: Κατανομή ειδών ζώων στα ΤΔ του Δήμου Ασκληπιείου

ΕΙΔΟΣ
Τέως Δ.

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΔΑΜΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ

ΠΡΟΒΑΤΟΕΙΔΗ 5.600 2.609 931 885

ΑΙΓΕΣ 7.667 962 6.686 159

ΧΟΙΡΟΙ 16 25 42 1

ΙΠΠΟΕΙΔΗ ΚΑΙ ΟΝΟΙ 25 6 32 10

ΚΟΥΝΕΛΙΑ 581 303 238 38

ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 6.586 3.149 1.711 1.149

ΚΥΨΕΛΕΣ ΜΕΛΙΣΣΩΝ 596 4.459 25 0
Πηγή: ΕΣΥΕ 2001

Τα ζώα που εκτρέφονται στο Δ. Ασκληπιείου στην πλειοψηφία τους αφορούν σε 

αιγοπρόβατα. Εκτρέφονται 15.474 κεφαλές αιγών και 10.025 κεφαλές προβάτων. 
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Στην εκτροφή αιγών και προβάτων κυριαρχεί το Τ.Δ. Ασκληπιείου με 7.667 και 

5.600 κεφαλές αντίστοιχα.

Στην περιοχή εκτρέφεται μεγάλος αριθμός πουλερικών. Πρόκειται για οικόσιτες 

εκτροφές με συνολικό αριθμό 12.595 κεφαλές, όπου το Τ.Δ. Ασκληπιείου να έχει 

τη κυρίαρχη θέση στην εκτροφή των πουλερικών.

Η μελισσοκομία είναι ανεπτυγμένη περισσότερο στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου 

και σε μικρότερο βαθμό στην περιοχή του Ασκληπιείου. Το βασικό χαρακτηριστικό 

είναι ότι ασκείται συμπληρωματικά προς την κύρια απασχόληση, από ορισμένους 

κατοίκους δημιουργώντας σε αυτούς πρόσθετο εισόδημα.

Ο αριθμός των αιγοπροβάτων (οικόσιτων και κοπαδιάρικων) που εκτρέφονται 

σήμερα στο Δήμο Ασκληπιείου ανέρχονται στις 25.499 κεφαλές. παρουσιάζοντας 

μείωση κατά 15,8% (1991).

Η εικόνα που παρουσιάζουν οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο έχει ως 

εξής:

 Μη εφαρμογή των απαιτήσεων που ορίζει το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία 

των εγκαταστάσεων και για τα παραγόμενα κτηνοτροφικά προϊόντα και τη 

διάθεσή τους.

 Έλλειψη υποδομών των εκμεταλλεύσεων. Οι περισσότερες κτηνοτροφικές 

μονάδες λειτουργούν χωρίς ηλεκτροφωτισμό και χωρίς άδεια των σταβλικών 

εγκαταστάσεων, οι οποίες είναι βασικές προϋποθέσεις δυνατότητας διάθεσης 

των προϊόντων στο άμεσο μέλλον. Η βασική αιτία έγκειται στο γεγονός της 

έλλειψης της απαραίτητης ενημέρωσης και το υψηλό κόστος υλοποίησης 

αυτών.

 Το χαμηλό επίπεδο ποιότητας ζωής των κτηνοτρόφων.

Η βιωσιμότητα των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, θα επιτευχθεί σε συνδυασμό 

του εκσυγχρονισμού των εκμεταλλεύσεων και τη διαχείριση των βοσκοτόπων.
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1.1.3.3.3. Αλιεία

Από τα στοιχεία της στατιστικής επεξεργασίας, τρίτος κλάδος δραστηριοποίησης 

του πρωτογενούς τομέα στην περιοχή του Δήμου Ασκληπιείου είναι η αλιεία. Η 

αλιευτική ποσότητα3 σε κιλά καταγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 12: Στοιχεία αλιείας στο Δ. Ασκληπιείου

Α/Α Είδος Ποσότητα

1
Αλιείς αλιευμάτων που κατοικούν μέσα στο Δημ. ή Κοιν. 
Διαμέρισμα

5

2 Πόσοι από τους ανωτέρω είναι ερασιτέχνες 5

3
Πόσα αλιευτικά σκάφη (κωπήλατες λέμβοι) χρησιμοποιούνται 
από όλους τους αλιείς

5

4
Πόσα από τα ανωτέρω σκάφη (λέμβους) ανήκουν σε 
ερασιτέχνες (του κωδικού 921)

5

5
Ποσότητες αλιευμάτων που αλιεύθηκαν από όλους τους 
ανωτέρω αλιείς

5.000

Η αλιεία πιθανότατα δεν αποτελεί κύρια πηγή εισοδήματος, αλλά πρόκειται για μία 

ερασιτεχνική δραστηριότητα, που λειτουργεί συμπληρωματικά στο εισόδημα των 

οικογενειών των αλιέων.

1.1.3.3.4. Δασοπονία

Στην περιοχή του Δήμου Ασκληπιείου, δεν ασκείται δασοπονία οικονομικού 

σκοπού. Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις της περιοχής διέπονται από τις διατάξεις 

της δασικής νομοθεσίας, της οποίας αρμόδιοι τήρησης της προστασίας, διαχείρισης 

και ανάπτυξης είναι οι Υπηρεσίες Δασών του Νομού Αργολίδας.

Στην περίπτωση της υλοποίησης παρεμβάσεων αναψυχής ή δασοπροστασίας στην 

περιοχή, θα πρέπει να υπάρξουν οι σχετικές αδειοδοτήσεις, όπως ορίζει η ισχύουσα 

νομοθεσία (προγραμματική σύμβαση).

                                        
3 Στοιχεία ΕΣΥΕ έτους 2004.
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1.1.3.4 Δευτερογενής τομέας

Οι δραστηριότητες του δευτερογενούς τομέα λειτουργούν κυρίως ως 

συμπληρωματικές της πρωτογενούς παραγωγής. Πρόκειται για μονάδες 

επεξεργασίας των αγροτικών προϊόντων και είναι ελαιοτριβεία, τυποποιητήρια 

λαδιού κ.λπ. Στην περιοχή του Δήμου λειτουργούν αρκετά σχιστήρια μαρμάρου 

που στήριξαν την ανάπτυξή τους στην πλούσια μαρμαροφορία της περιοχής και 

στην άσκηση εξορυκτικής δραστηριότητας, η οποία είχε ιδιαίτερη συμβολή στην 

οικονομική δραστηριότητα της περιοχής, την περίοδο 1975 – 1985, η οποία 

ωστόσο παρουσιάζει κάμψη τα τελευταία χρόνια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Δήμο Ασκληπιείου έχει πιστοποιηθεί και υπάρχει η 

δυνατότητα παραγωγής ελαιοπροϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης 

με την επωνυμία ΠΟΠ ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ, όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία, ενώ επίσης, 

στα όριά του , με δεδομένη την εκτροφή αιγοπροβάτων, μπορεί να παραχθεί και το 

προϊόν ΠΟΠ ΦΕΤΑ, τηρώντας πάντα τις απαραίτητες προδιαγραφές.

1.1.3.4.1. Αγροτικοί συνεταιρισμοί

Στο Δήμο Ασκληπιείου λειτουργούν γεωργικοί συνεταιρισμοί και ένας 

μελισσοκομικός στον Αγ. Δημήτριο4. Το αντικείμενο της δραστηριότητας τους είναι 

κυρίως η διακίνηση προϊόντων και η αγροτική πίστη.

Τα προϊόντα που διακινούνται μέσω των γεωργικών συνεταιρισμών είναι τα 

εσπεριδοειδή, τα βερίκοκα, κλπ. Στην περίπτωση της ελιάς, οι συνεταιρισμοί 

περιορίζουν την δραστηριότητα τους στην επεξεργασία του ελαιοκάρπου και στην 

παραγωγή ελαιολάδου το οποίο διακινείται απευθείας από κάθε παραγωγό 

ξεχωριστά. Ο ελαιουργικός συνεταιρισμός Ασκληπιείου δραστηριοποιείται στην 

παραγωγή ελαιολάδου με συνεταιριστικό ελαιοτριβείο.

Ο ρόλος των συνεταιρισμών είναι σημαντικός, με δεδομένο ότι αποτελεί βασικό 

φορέα για τον πρωτογενή τομέα της περιοχής, ο οποίος λειτουργεί στην ανάγκη 

των αγροτών προσαρμογής τους στα νέα δεδομένα της Κοινής Γεωργικής 

Πολιτικής και των μεταρρυθμίσεων των Κοινών Οργανισμών Αγοράς. Επίσης είναι 

σημαντική η παρουσία του συνεταιρισμού ή και γενικότερα της επενδυτικής 

δραστηριότητας για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων του 

πρωτογενούς τομέα.

                                        
4 Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Αγίου Δημητρίου Ναυπλίας
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1.1.3.5. Τριτογενής Τομέας – Επιχειρηματικότητα

Ο τριτογενής τομέας περιλαμβάνει κυρίως τουριστικές, εμπορικές δραστηριότητες 

καθώς και υπηρεσίες. Όσον αφορά στο εμπόριο περισσότερες εμπορικές 

επιχειρήσεις είναι συγκεντρωμένες στην περιοχή του Λυγουριού. Εκτός από την 

εξυπηρέτηση των καθημερινών αναγκών των κατοίκων του Δήμου, αποτελεί και 

εμπορικό κέντρο περιφερειακής εμβέλειας.

Όσον αφορά στις υπηρεσίες, είναι συγκεντρωμένες στο Λυγουριό και διαθέτει 

Τράπεζα, ΕΛ.ΤΑ, ΟΤΕ, ΔΕΗ. Κέντρο Υγείας, ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας 

(οδοντιατρεία, μικροβιολογικό εργαστήριο και οφθαλμιατρείο) και παροχή 

υπηρεσιών εξειδικευμένων επιστημόνων (νομικοί, μηχανικοί, γεωπόνοι, 

συμβολαιογράφοι, λογιστές, ασφαλιστές κ.α.).

Η επιχειρηματικότητα στον Δήμο Ασκληπιείου είναι ένας κλάδος εξαιρετικά 

ανεπτυγμένος, με δραστηριότητες που καλύπτουν όλο το εύρος των αναγκών ενός 

σύγχρονου αστικού κέντρου. Στο παράρτημα 7 υπάρχουν αναλυτικά όλες οι 

υφιστάμενες επιχειρήσεις που αφορούν σε αγροτικές-κτηνοτροφικές 

εκμεταλλεύσεις, ελεύθερους επαγγελματίες χωρίς κατάστημα ή γραφείο, 

επιχειρήσεις και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με έδρα το Δήμο,

Ο βασικός κλάδος του τριτογενούς τομέα είναι ο τουρισμός, κατέχοντας σημαντικό 

μερίδιο στο εισόδημα των κατοίκων της περιοχής. Η ανάπτυξη της τουριστικής 

κίνησης στην περιοχή του Δήμου Ασκληπιείου σχετίζεται με τη μορφή του 

διερχόμενου τουρισμού, ως αποτέλεσμα της επίσκεψης στον αρχαιολογικό χώρο 

του Ασκληπιείου. Το πλούσιο φυσικό, ιστορικό και πολιτισμικό περιβάλλον 

αποτελούν πόλο έλξης μεγάλου αριθμού επισκεπτών κυρίως κατά τους θερινούς 

μήνες του έτους.

Τα καταλύματα που υπάρχουν στο Δήμο και συγκεκριμένα στο Λυγουριό 

λειτουργούν όλο το χρόνο και είναι Γ΄ και Δ΄ κατηγορίας, τα οποία και 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΚΛΙΝΕΣ

ΑΒΑΤΟΝ ** 1-12 16 32

ΑΛΚΥΩΝ * 1-12 11 20

ΘΥΜΕΛΗ *** 1-12 10 20

ΑΚΤΟΡ *** 1-12 12 24
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Επίσης, μέσω των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου 

2000-2006 κατασκευάζονται και σύντομα θα λειτουργήσουν τα παρακάτω 

καταλύματα:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΚΛΙΝΕΣ

ΣΚΟΥΦΑΡΗ ΕΛΕΝΗ 10 20

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 10 20

ΤΣΑΛΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ 10 20

Λειτουργεί τέλος και ένα συγκρότημα τεσσάρων επιπλωμένων κατοικιών, δώδεκα 

κλινών της κ. Δουράνου Μαρίας.
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1.1.3.6. Απασχόληση – Ανεργία

Στο Δήμο Ασκληπιείου ο ενεργός πληθυσμός απασχολείται κυρίως στον πρωτογενή 

τομέα με ποσοστό 40,7% (732 άτομα), στον τριτογενή τομέα με ποσοστό 33,1% 

(596 άτομα). Στον δευτερογενή τομέα απασχολείται το 12,95% (233 άτομα) του 

ενεργού πληθυσμού.

Πίνακας 13: Κατανομή οικονομικά ενεργού & μη πληθυσμού. Παρουσίαση 

στοιχείων Χώρας, Πελοποννήσου, Νομού, Δήμου και Τοπικών Διαμερισμάτων

Οικονομικώς ενεργός και μη ενεργός πληθυσμός , απασχολούμενοι κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας και 
άνεργοι

ΧΩΡΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ

Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ς   ε ν ε ρ γ ο ί

Οικονο-
μικώς 

μη 
ενεργοί

Σύνολο

Απασχολούμενοι Άνεργοι

Σύνολο
Πρωτο-
γενής 

Τομέας

Δευτερο-
γενής 

Τομέας

Τριτογενής 
Τομέας

Δε δήλωσαν 
κλάδο 

οικονομικής 
δραστηριό-

τητας

Σύνολο

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΛΛΑΔΟΣ

4.614.499 4.102.089 591.669 892.187 2.401.168 217.065 512.410
5.245.09

4

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 246.603 223.405 76.208 38.383 98.028 10.786 23.198 294.865

ΝΟΜΟΣ 
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

45.039 40.275 12.454 6.833 18.237 2.751 4.764 47.386

ΔΗΜΟΣ 
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ

1.798 1.647 732 233 596 86 151 2.373

Τ.Δ. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 1.244 1.153 471 175 467 40 91 1.476

Τ.Δ. ΑΓΙΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

304 273 165 28 59 21 31 489

Τ.Δ.ΑΔΑΜΙΟΥ 121 110 49 16 28 17 11 221

Τ.Δ.ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ 129 111 47 14 42 8 18 187

ΠΗΓΗ: ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ 18ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2001

Αναλύοντας τα στοιχεία που αφορούν την διαπιστωμένη ανεργία στον Δήμο 

Ασκληπιείου προκύπτει ότι αυτή κατά την τελευταία απογραφή πληθυσμού ανήλθε 

σε 8,4% (Τ.Δ. Ασκληπιείου: 7,3%, Τ.Δ. Αγίου Δημητρίου 10,2%, Τ.Δ. Αδαμίου 

9,1% , Τ.Δ. Αρκαδίου 14,0%) χαμηλότερα από το αντίστοιχο ποσοστό σε επίπεδο 

Νομού και Περιφέρειας όπου ανεργία ανήλθε σε 10,0% και 9,4%, αντίστοιχα.

Εξετάζοντας την τοπική επιχειρηματικότητα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Μητρώου 

Επιχειρήσεων της ΕΣΥΕ (2004) στο Δήμο Ασκληπιείου δραστηριοποιούνται 

συνολικά 379 επιχειρήσεις.

Στο Τ.Δ. Ασκληπιείου δραστηριοποιούνται 330 επιχειρήσεις, στο Τ.Δ. Αγίου 

Δημητρίου 25 επιχειρήσεις, στο Τ.Δ. Αδαμίου 14 και στο Τ.Δ. Αρκαδικού 10.

Για τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Δήμο 

υπάρχουν συγκεντρωτικά στοιχεία στο Παράρτημα.
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1.1.4. Φυσικοί Πόροι

1.1.4.1. Μορφολογία

Ο Δήμος Ασκληπιείου εκτείνεται στις νότιες κλιτύες του όρους Αραχναίου. 

Καταλαμβάνει τμήμα της ανατολικής περιοχής του Νομού Αργολίδας.

Μορφολογικά, κυριαρχεί το βραχώδες ασβεστολιθικό περιβάλλον, ενώ ανατολικά 

και κεντρικά το ανάγλυφο είναι ηπιότερο, με ημιβραχώδεις και μη συνεκτικούς 

σχηματισμούς. Οι χαλαροί σχηματισμοί έχουν πληρώσει τεκτονικά βυθίσματα που 

δημιουργήθηκαν από ρηγματογόνο τεκτονισμό.Το βύθισμα της λεκάνης Λυγουριού 

πρέπει να οφείλεται κυρίως σε τεκτονικά αίτια (ρηγματογόνο τεκτονισμό της 

περιοχής που θεωρείται ότι είχε μεγάλη δράση το Πλειόκαινο).

Σύμφωνα με το χάρτη ζωνών σεισμικής επικινδυνότητας που περιέχεται στον 

Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό, η περιοχή του Δήμου Ασκληπιείου ανήκει στη 

ζώνη ΙΙ. Ο συντελεστής σεισμικής επιτάχυνσης για τη ζώνη ΙΙ είναι α=0,16.

Ο Δήμος οριοθετείται προς τα βόρεια με το Αραχναίο Όρος, προς τα ανατολικά με 

το Κυνόρτιο Όρος, προς τα νότια από τις κορυφογραμμές του Κορύφαον Όρους.

Οι σημαντικότερες κορυφές είναι το «Καλοβούνι» σε υψόμετρο 1139μ., όπου 

αποτελεί και το υψηλότερο σημείο του Δήμου, το «Μαυροβούνι» σε υψόμετρο 

918μ., η «Ψηλή Ράχη» σε υψόμετρο 403μ. 

1.1.4.2. Γεωλογία

Ο ασβεστόλιθος είναι το κυριότερο γεωλογικό υπόβαθρο του όρους Αραχναίου 

(Τριαδικοί και Ιουρασικοί ασβεστόλιθοι). Άλλοι σημαντικοί γεωλογικοί σχηματισμοί 

σε επαφή με τους ασβεστόλιθους είναι οι αργιλικοί σχιστόλιθοι, τα κροκαλοπάγη 

και οι ψαμμίτες του φλυσχή που εκτείνονται στην λοφώδη περιοχή ΝΔ του 

Αραχναίου, τα νεογενή ιζήματα (κροκαλοπάγη, άμμοι και μάργες), που εκτείνονται 

στη Λεκάνη Λυγουριού – Αρκαδικού (νότια του Αραχναίου Όρους). Καρστικά 

υπόγεια νερά διηθούμενα μέσα στους ασβεστόλιθους, εξασφαλίζουν την 

τροφοδοσία σε νερό μερικών πλούσιων υπόγειων υδροφόρων οριζόντων στις 

λεκάνες Λυγουριού και Δημαίνας, το οποίο χρησιμοποιείται για οικιακή και 

αγροτική χρήση. Δεν υπάρχουν άλλοι υδατικοί πόροι ή πηγές στην ορεινή περιοχή 

του Αραχναίου, εκτός από μερικά αβαθή πηγάδια, καθώς και μια πηγή μικρής 

παροχής στην τοποθεσία Βίλλια, ΒΔ του Λυγουριού και σε υψόμετρο 700μ.
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1.1.4.3. Τα εδάφη

Στην περιοχή μελέτης συναντώνται τα παρακάτω είδη εδαφών:

Τα ορφνά δασικά εδάφη (brun forestier) μετρίου σχετικά βάθους αμμοπηλώδους ή 

(κατά περίπτωση) πηλοαμμώδους υφής, όξινης αντίδρασης, με μικρότερη σχετικά 

παραγωγικότητα.

Τα ανεξέλεγκτα εδάφη (lithosols) που είναι συνηθισμένα σε ολόκληρη την Ελλάδα 

και κυρίως στις περιοχές που χαρακτηρίζονται από μεγάλες κλίσεις και στις 

κορυφογραμμές. Πρόκειται για σκελετικά εδάφη σχετικά νέα που προκύπτουν από 

τη φυσική αποσάθρωση του μητρικού πετρώματος. Εμφανίζονται ως βραχώδη 

σκελετικά με σχεδόν καθολική εμφάνιση του μητρικού πετρώματος. Είναι στην 

πραγματικότητα προϊόντα της διάβρωσης του εδάφους που ακολουθεί την 

εκχέρσωση ή την υποβάθμιση της βλάστησης σε ένα μεσογειακό οικοσύστημα. Οι 

ραγδαίες φθινοπωρινές βροχές παρέσυραν το μεγαλύτερο μέρος του εδάφους και 

η διαδικασία της εδαφογένεσης άρχισε από την αρχή. Φυσικά είναι επόμενο τα 

εδάφη αυτά λόγω του περιορισμένου βάθους τους να μην έχουν τη δυνατότητα 

ανάπτυξης δασικών συστάδων μεγάλου ύψους.

Τα ερυθρά μεσογειακά εδάφη της ομάδας των ερυθρογαίων (terra rosa). Τα εδάφη 

αυτά είναι αντιπροσωπευτικά του Μεσογειακού κλίματος και η αποσάθρωση γίνεται 

σε όλο το βάθος της εδαφοτομής με αποτέλεσμα ο ρυθμός αποσύνθεσης της 

οργανικής ουσίας να είναι ταχύτατος.

1.1.4.4. Υδρογεωλογία - Υδρολογία

Οι σχετικά ομαλές κορυφές και οι ήπιες κλίσεις του οροπεδίου του Αραχναίου 

έρχονται σε έντονη αντίθεση με τις απότομες και βραχώδεις χαράδρες του Ν 

τμήματος του βουνού όπου και εκτείνεται από Α προς Δ και στο πιο απόκρημνο 

τμήμα του έχει κατεύθυνση από ΒΑ – ΝΔ προς την κοιλάδα του Αμαριανού και το 

Διαμονόρεμα, στο ΒΑ τομέα του όρους που κατευθύνεται προς την πεδιάδα της 

Δήμαινας. Το ασβεστολιθικό τοπίο δεν έχει πρακτικά επιφανειακή απορροή, λόγω 

της καρστικότητάς του. Σχεδόν το 60% του νερού των βροχοπτώσεων διηθείται 

στον ασβεστόλιθο που είναι και το κυριότερο γεωλογικό υπόβαθρο του Αραχναίου. 

Ένα πυκνό δίκτυο από σχεδόν κατακόρυφα ρήγματα ασβεστόλιθων ελέγχει το 

υδρογραφικό δίκτυο. Καρστικά υπόγεια νερά διηθούμενα μέσα στους

ασβεστόλιθους, εξασφαλίζουν την τροφοδοσία σ ε  νερό μερικών πλούσιων 

υπόγειων υδροφόρων οριζόντων στη Λεκάνη του Λυγουριού.
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1.1.4.5. Κλιματολογικά στοιχεία 

Τα κλιματολογικά δεδομένα5 στο νομό Αργολίδας για την περίοδο 1981-2000 

παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν. Με βάση αυτά τα στοιχεία, τα 

συμπεράσματα για την περιοχή έχουν ως εξής:

Θερμοκρασία: Η μέση μηνιαία θερμοκρασία κυμαίνεται από 8,1C τον Ιανουάριο 

μέχρι 27,0C τον Ιούλιο.

Υγρασία: Η υγρασία στην περιοχή είναι μάλλον υψηλή και κυμαίνεται από 57,3% 

τον Ιούλιο μέχρι 78,6% τον Δεκέμβριο

Ομίχλη: Ο μέσος μηνιαίος αριθμός ημερών που παρατηρείται ομίχλη στη διάρκεια 

του έτους κυμαίνεται από 0,0 τον Ιούνιο μέχρι 4,5 τον Μάρτιο.

Βροχή: Οι μέρες βροχόπτωσης ανά μήνα κυμαίνονται από 3,4 τον Σεπτέμβριο 

μέχρι 9,8 τον Νοέμβριο, ενώ το ύψος βροχόπτωσης κυμαίνεται από 7,8 mm τον 

Ιούνιο μέχρι 95,6 mm το Νοέμβριο και συνολικά φτάνει τα 475 mm ανά έτος.

Άνεμοι: Επικρατούντες άνεμοι είναι οι βόρειοι, με συχνότητα εμφάνισης 20,84%, 

οι οποίοι όμως πνέουν σε χαμηλές εντάσεις (2-3 Beaufort) και ακολουθούν οι 

νότιοι με συχνότητα εμφάνισης 17,21 %, επίσης χαμηλής έντασης (1-3 Beaufort). 

Ισχυρότεροι άνεμοι είναι οι βόρειοι, οι οποίοι όμως σπάνια ξεπερνούν τα 4-5 

Beaufort.

Ιστόγραμμα ανέμων Νομού Αργολίδας (% ένταση – διεύθυνση)
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5 Πηγή Ε.Μ.Υ.
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1.1.4.6. Φυσικά Οικοσυστήματα6

Η περιοχή του Δήμου διαθέτει αξιόλογο φυσικό περιβάλλον και ιδιαίτερα τμήματα 

του Αραχναίου Όρους και τμήματα του Κυνόρτιου Όρους, που ανήκουν και στην 

αρχαιολογική ζώνη με το Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου. Πρόκειται για περιοχές 

με παλαιά δάση δρυός, στην πλειοψηφία τους όμως υποβαθμισμένα από τη 

βόσκηση. Επίσης αξιόλογο οικοσύστημα θεωρείται η παρόχθια βλάστηση των 

ρεμάτων.

Χερσαία οικοσυστήματα

Τα χερσαία οικοσυστήματα βρίσκονται στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Τα 

χερσαία οικοσυστήματα χαρακτηρίζονται από τις βασικές φυτικές διαπλάσεις και 

την πανίδα του Ελληνικού χώρου. Αυτά αποτελούνται από δασωμένες εκτάσεις 

χαλεπίου πεύκης, περιοχές με κατά τόπους βλάστηση από βελανιδιές (ορεινές 

περιοχές), πλατάνια-κυπαρίσσια, αλλά και περιοχές με υποβαθμισμένα δάση. 

Τις κυριότερες αιτίες υποβάθμισης των οικοσυστημάτων συνιστούν, η 

υπερβόσκηση, η διάβρωση του εδάφους (γεωλογικό υπόβαθρο, κλίσεις, κλίμα-

άνεμοι), οι πυρκαγιές, η υπεράντληση του φρεάτιου υδροφόρου ορίζοντα, η χρήση 

φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων και ακόμα ορισμένοι δασικοί δρόμοι που η 

κατασκευή τμημάτων τους έχει πραγματοποιηθεί χωρίς μέτρα προστασίας του 

περιβάλλοντος.

Η χλωρίδα που απαντάται σε παρόχθιες των ρεμάτων περιοχές περιλαμβάνει: 

Πικροδάφνη (Nerium oleander), Λυγαριά (vitex agnus oastus), Πλατάνι (Platanus 

otientalis). Η χλωρίδα των χερσαίων οικοσυστημάτων χαρακτηρίζεται από τις 

βασικές διαπλάσεις του ελληνικού χώρου. Οι δασικές εκτάσεις των ημιορεινών και 

ορεινών περιοχών έχουν σαν αντιπροσωπευτικό είδος την χαλέπιο πεύκη (Pinus 

halepensis) και τις βελανιδιές (Quercus macrolepis).

Στα όρια του Δήμου Ασκληπιείου αλλά και στην ευρύτερη περιοχή συναντάται 

μεγάλος αριθμός σπονδυλωτών ζώων. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω:

 Ερπετά: Albepharus kitaibelli, Anguis fragilis, Elaphe quatorlineata, 

Podarcis muralis, Testudo graeca, T. hermanni

 Πτηνά: Accipiter gentilis,  Alectoris graeca, Apus apus, Asio otus, Athene

noctua, Bubo bubo, Buteo buteo, Calandrella brachydactyla, Carduelis

cannabina, Carduelis chloris, Falco tinnunculus, Fringilla coelebs, Fringilla

                                        
6 Πηγή: Καταγραφή, ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος Δήμου Ασκληπιείου (2006)
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montifringilla, Galerida cristata, Garrulus geandarius, Gyps fulvus, Lanius

minor, Lanius senator, Loxia curvirostra, Lullula arborea, Luscinia

megarhynchos, Moticilla flaua, Pernis apivorus, Phylloscopus collybita, Pica

pica, Picus viridis, Regulus regulus, Saxicola rubetra, Saxicola torquata, 

Serinus serinus, Sitta neumayer, Sturnus vulgaris, Sylvia atricapilla, Tyto

alba.

 Θηλαστικά: Apodemus flavicollis, Apidemus mystacinus, Apodemus

sylvaticus, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Nyctalus leisleri, Pipistrellus

savii, Plecotus auritus, Sciurus vulgaris, , Tadarida teniotis, Talpa caeca

1.1.5. Περιβάλλον

1.1.5.1. Προστατευόμενες ζώνες στην περιοχή μελέτης και στην ευρύτερη 

περιοχή - Περιοχή ΦΥΣΗ 2000 - Αραχναίο

Τμήμα της περιοχής του Δήμου Ασκληπιείου εντάσσεται στην περιοχή του δικτύου 

ΦΥΣΗ 2000 του επιστημονικού καταλόγου, με κωδικό τόπου GR2510001. Η ένταξη 

αυτή γίνεται σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ και το όνομα του τόπου είναι 

Όρος Αραχναίο. Η περιοχή βρίσκεται στη ΒΑ Πελοπόννησο και εκτείνεται πέρα της 

λοφώδους περιοχής που περιβάλλει το Α – ΒΑ τμήμα της αργολικής πεδιάδας. Η 

περιοχή που εντάσσεται στον παραπάνω κωδικό διοικητικά ανήκει στο Δήμο 

Επιδαύρου, Μιδέας και Ασκληπιείου.

Όλες οι κορυφές του έχουν υψόμετρα από 890-1200 μ. και έχουν κατεύθυνση Α –

Δ. Οι κυριότερες από αυτές είναι οι Προφήτης Ηλίας (1199 μ.), Μαυροβούνι (1139 

μ.), Βουνοκορφή (921 μ.), Ελαφοκορφή (929 μ.), Μεγάλη Χούντα (891 μ.), 

Καλοβούνι (1000 μ.), Αλωνάκι (850 μ.). Το χωριό Αραχναίο ή Χέλι βρίσκεται στο 

βόρειο τμήμα ενός οροπεδίου με βόρεια έκθεση σε υψόμετρο 600 μ.

Το όρος Αραχναίο περιβάλλεται προς βορρά από τα ασβεστολιθικά βουνά της 

Τραπεζώνας και του Αγγελόκαστρου, προς ΒΑ από τη σχεδόν κλειστή λεκάνη της 

Δήμαινας (μέσο υψόμετρο 170 μ.), προς τα ανατολικά από μία σειρά λόφων, προς 

τα νότια από τη λεκάνη Λυγουριού – Αρκαδικού (μέσο υψόμετρο 350 μ.) και προς 

τα ΝΔ από τους λόφους της περιοχής Αγίου Δημητρίου (ή Μετόχι) – Αμαριανού –

Μιδέας.

Η περιοχή του Αραχναίου έχει διαμορφωθεί ως ορεινή ήδη από την Πλειόκαινο, 

έτσι ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος για εξέλιξη από την εποχή εκείνη.
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Το εξεταζόμενο όρος βρίσκεται κοντά στους σημαντικότατους χώρους του Αρχαίου 

Μυκηναϊκού πολιτισμού. Οι αρχαίες πόλεις των Μυκηνών, της Μιδέας και της 

Επιδαύρου χρησιμοποιούσαν το Αραχναίο ως πηγή ξυλείας. Το νερό για την 

ύδρευση των κάστρων προερχόταν από τις αρχαίες πηγές των κροκαλοπαγών της 

λοφώδους πηγής ΝΔ του Αραχναίου, δεδομένου ότι αυτές υπήρχαν σε λειτουργία 

λόγω της ύπαρξης των τότε δασών.

Στην περιοχή του Δήμου Ασκληπιείου έχουν χαρακτηριστεί ως καταφύγια άγριας 

ζωής, σύμφωνα με τον νόμο 177/75, όπως ισχύει, εκτάσεις, προκειμένου να 

προστατευθούν τα ενδημικά είδη της άγριας πανίδας. Στο χώρο έκτασης των 

καταφυγίων απαγορεύεται η βόσκηση κτηνοτροφικών ζώων.

Καταφύγιο άγριας πανίδας χωροθετείται στα όρια του Δήμου και του Δήμου 

Επιδαύρου, στο Κυνόρτιον Όρος, με σπουδαιότερη τη θέση «Προφήτης Ηλίας» 

(ΦΕΚ 288/Β/22-3-79, έκτασης 1.432,4 ha).

Ακολουθεί αναφορά της ποιότητας του περιβάλλοντος του Δ. Ασκληπιείου, 

σύμφωνα με τις πηγές ρύπανσης και τα προβλήματα που δεν έχουν εντοπιστεί 

στην περιοχή.

1.1.5.2. Αέριες εκπομπές

Στην περιοχή δεν εντοπίζονται σημαντικός αριθμός αέριων εκπομπών. Η 

σημαντικότερη πηγή είναι η κυκλοφορία των οχημάτων, που και αυτή είναι 

σχετικά μικρή. Επίσης οι μονάδες του δευτερογενούς τομέα είναι μικρές και δεν 

προκαλούν αέρια ρύπανση.

Τα ελαιουργεία και οι κτηνοτροφικές μονάδες δημιουργούν τοπικά προβλήματα 

οσμών κατά τους χειμερινούς μήνες.

1.1.5.3. Αστικά λύματα

Ο μεγαλύτερος αριθμός των υγρών αποβλήτων προέρχονται κυρίως από τα αστικά 

λύματα. Όλοι οι οικισμοί του δήμου δεν συνδέονται με τη μονάδα επεξεργασίας 

αστικών λυμάτων. Τα υπόλοιπα συλλέγονται με βυτιοφόρα από σηπτικούς βόθρους 

και διατίθενται σε μια συγκεκριμένη θέση και στη κοίτη ενός ρέματος (περιοχή 

σκουπιδότοπου Ντεβετζή), με αποτέλεσμα τη ρύπανση των επιφανειακών και 

υπόγειων υδάτων, από τη λειτουργία των βόθρων και κυρίως από τις περιοχές 

διάθεσης. Σύντομα τα λύματα θα μεταφέρονται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο 

του βιολογικού.
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1.1.5.4. Βιομηχανικά απόβλητα

Τα βιομηχανικά απόβλητα στην περιοχή προέρχονται από τα μικρά ελαιουργεία και 

από τα σχιστήρια μαρμάρου και λατομείων. Τα απόβλητα των μονάδων αυτών 

διατίθενται σε στεγανούς ή απορροφητικούς βόθρους, αλλά και ρέματα. Τα 

απόβλητα των ελαιουργείων έχουν υψηλό φορτίο φαινολικών ενώσεων, υψηλό 

BOD, χαμηλό pH και έντονο χρώμα.

1.1.5.5. Γεωργοκτηνοτροφικές πηγές ρύπανσης

Η εκτεταμένη χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, κυρίως στην πεδιάδα του 

Λυγουριού, αποτελεί πηγή ρύπανσης των επιφανειακών και υπόγειων νερών. Από 

τις κτηνοτροφικές μονάδες αιγοπροβάτων, βοοειδών και χοίρων παράγεται 

οργανικό φορτίο (άζωτο, φώσφορος) που καταλήγει κατά ένα μέρος στους 

υδάτινους αποδέκτες.

1.1.5.6. Απορρίμματα

Τα απορρίμματα καταλήγουν σε ανεξέλεγκτο χώρο διάθεσης. Η κατάσταση είναι 

παρόμοια με αυτή που υπάρχει σε ολόκληρο το νομό Αργολίδας. Τα απορρίμματα 

αποτελούν σημαντικό παράγοντα ρύπανσης για το έδαφος και τα υπόγεια νερά από 

τα στραγγίσματα, αλλά και κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

1.1.5.7. Ακουστική Ρύπανση

Δεν υπάρχουν σημαντικές πηγές ακουστικής ρύπανσης. Η οδική κυκλοφορία, τα 

λατομεία και τα σχιστήρια μαρμάρου αναφέρονται ως περιορισμένης εμβέλειας 

πηγές ακουστικής ρύπανσης.

1.1.5.8. Αισθητική Ρύπανση

Στην περιοχή του Δήμου υπάρχουν τα λατομεία (ενεργά ή ανενεργά). Τα 

προβλήματα αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν με την αποκατάσταση των 

λατομικών εκτάσεων, διενεργώντας φυτοτεχνικές ενέργειες.
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1.1.5.9. Εκτίμηση ποιότητας περιβάλλοντος - Ποιότητα εδαφών

Προβλήματα στην ποιότητα εδαφών δεν απαντώνται στα ορεινά τμήματα του 

Δήμου Ασκληπιείου. Ενώ αντίθετα προβλήματα συναντώνται στα πεδινά λόγω της 

χρήσης γεωργικών φαρμάκων στις καλλιέργειες. Ρύπανση εδαφών υφίσταται στις 

περιοχές ανεξέλεγκτης ή μη εναπόθεσης απορριμμάτων από την παραγωγή 

στραγγιδίων και από τη διάθεση των αστικών λυμάτων, καθώς από τη μεταφορά 

τους μέσω των ρεματιών.

1.1.5.10. Ποιότητα τοπίου

Το τοπίο παρουσιάζει αξιόλογα χαρακτηριστικά στην έκταση του Δήμου 

Ασκληπιείου και τα διατηρεί σε καλό βαθμό παρά τις επεμβάσεις από ανθρώπινες 

δραστηριότητες (υπερβόσκηση, λατομεία, κ.ά.). Αυτό οφείλεται στη σχετικά 

οργανωμένη οικιστική ανάπτυξη και στα μέτρα προστασίας από την πολιτεία, κύρια 

όσον αφορά την εκτεταμένη αρχαιολογική ζώνη Λυγουριού (Ασκληπιείο, Αρχαίο 

Θέατρο).

1.1.6. Ενέργεια – Χρήση ΑΠΕ

Σύμφωνα με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 

για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας7 το σύνολο της περιοχής του Δήμου 

Ασκληπιείου εντάσσεται στις Περιοχές Αιολικής Καταλληλότητας (ΠΑΚ).

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 εδαφ. α του Σχεδίου ΚΥΑ: ΠΑΚ ομάδες ή 

επιμέρους περιοχές πρωτοβάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) 

της ηπειρωτικής χώρας καθώς και μεμονωμένες θέσεις, οι οποίες δεν εμπίπτουν σε 

ΠΑΠ αλλά διαθέτουν ικανοποιητικό εκμεταλλεύσιμο αιολικό δυναμικό, και 

προσφέρονται για το λόγο αυτό για την χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων. 

Στις ΠΑΚ συμπεριλαμβάνονται και οι κατάλληλες για χωροθέτηση αιολικών 

εγκαταστάσεων ζώνες, που θα προσδιοριστούν, με βάση τα κριτήρια του παρόντος 

Ειδικού Πλαισίου, από τα οικεία Περιφερειακά Πλαίσια, Ρυθμιστικά Σχέδια, Γενικά 

Πολεοδομικά Σχέδια, Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων, 

Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου ή άλλα σχέδια χρήσεων γης.

                                        

7 Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα Σχεδιασμού και της Αειφόρου 

Ανάπτυξης
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1.1.7. Πολεοδομία – Χωροταξία – Θεσμικό Περιβάλλον Ασκληπιείου

1.1.7.1. Οικιστική ανάπτυξη

Ο Δήμος Ασκληπιείου δημιουργήθηκε βάσει του Ν.2539/94 (πρόγραμμα Ι. 

Καποδίστριας) ως συνένωση ενός (1) Δήμου (Δήμος Ασκληπιείου) και τριών (3) 

Κοινοτήτων (Κοινότητα Αγίου Δημητρίου, Κοινότητα Αδαμίου και Κοινότητα 

Αρκαδικού) και των αντίστοιχων οικισμών τους.

Το Λυγουριό, η έδρα του δήμου, βρίσκεται στο βόρειο-ανατολικό τμήμα της 

περιοχής και μαζί με τους οικισμούς του καταλαμβάνει το 54,4% της έκτασης του 

Δήμου. Πρόκειται για την περιοχή με τις πιο ήπιες κλίσεις και την περισσότερο 

εύφορη.

Ο Άγιος Δημήτριος (Μετόχι), βρίσκεται στο βορειοδυτικό άκρο της περιοχής και 

μαζί με την Γκάτζια καταλαμβάνει το 5,9% της έκτασης του Δήμου.

Το Αδάμι, βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της περιοχής και μαζί με τους δύο 

οικισμούς του καταλαμβάνει το 29,1% της έκτασης του Δήμου, η οποία είναι 

κυρίως ορεινή.

Το Αρκαδικό, αναπτύσσεται πάνω στον άξονα της Εθνικής Οδού Ναυπλίου –

Επιδαύρου, στη δυτική είσοδο του Δήμου και μαζί με τον Άγιο Ιωάννη 

καταλαμβάνει το 10,6% της έκτασής του.

Σύμφωνα με την ΕΣΥΕ, οι μόνιμα κατοικημένοι οικισμοί του Δήμου είναι 15 σε 

σύνολο 20 και κατανέμονται ως εξής:

1 οικισμός με πληθυσμό 2001 – 3000 κατοίκους (Λυγουριό)

1 οικισμός με πληθυσμό 501 – 1000 κατοίκους (Αγ. Δημήτριος)

2 οικισμοί με πληθυσμό 201 - 500 κατοίκους (Αδάμι, Αρκαδικό)

1 οικισμός με πληθυσμό 101 - 200 κατοίκους.(Γιαννουλάϊκα)

10 οικισμοί με πληθυσμό μέχρι 100 κατοίκους, από τους οποίους τρεις 

(Σταματαίικα, Αγ. Νικόλαος, Ασκληπιείο Επιδαύρου) καταγράφουν συγκεντρώσεις 

μέχρι 15 κατοίκους (Αγ. Ανδρέας, Κοκκινάδες, Σπηλεία, Χάνι Μερκούρη, 

Χουνταλαίικα, Γκάτζια, Δημοσιά).

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η ισχύουσα διάκριση – κατάταξη των οικισμών για 

τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση οριοθέτησης.
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1.1.7.1.1. Τ .Δ. Ασκληπιείου

Το Τ.Δ. Ασκληπιείου περιλαμβάνει τους οικισμούς: Λυγουριό, Άγιος Ανδρέας, 

Ασκληπιείο Επιδαύρου, Γιαννουλαίικα, Κοκκινάδες, Σπηλεία, Σταματαίικα, Χάνι 

Μερκούρη, Χουνταλαίικα, Κορώνη, Ρουσβαναίικα, Χρυσοσπηλιώτισσα, 

Αναστασοπουλαίικα.

Ο οικισμός του Λυγουριού είναι χτισμένος εντός των ορίων οικισμού προ του 

1923. Έχει θεσμοθετημένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΦΕΚ 434 Δ΄/12-5-86). Η 

ΠΜΕ Λυγουριού βρίσκεται στο στάδιο της επανέγκρισης - τροποποίησης στο 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ο πληθυσμός του είναι 2678 κάτοικοι (2001).

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας, με την 14998/83 απόφαση Νομάρχη, 

χαρακτηρίστηκε στάσιμος. Έχει καθορισμένα όρια. Το 2001 είχε 51 κατοίκους.

Ο οικισμός Ασκληπιείο Επιδαύρου, Το 2001 είχε 13 κατοίκους.

Ο οικισμός Γιαννουλαίικα, με την 3867/87 απόφαση Νομάρχη, χαρακτηρίστηκε 

μη περιαστικός, μη παραλιακός, μη τουριστικός, αδιάφορος, στάσιμος, διάσπαρτος 

και μικρός. Έχει καθορισμένα όρια. Ο πληθυσμός του είναι 182 κάτοικοι (2001).

Ο οικισμός Κοκκινάδες, με την 3218/86 απόφαση Νομάρχη, χαρακτηρίστηκε μη 

περιαστικός, μη παραλιακός, μη τουριστικός, αδιάφορος, φθίνων, διάσπαρτος και 

μικρός. Έχει καθορισμένα όρια. Το 2001 καταγράφηκαν 69 κάτοικοι.

Ο οικισμός Σπηλεία, με την 869/87 απόφαση Νομάρχη, χαρακτηρίστηκε μη 

περιαστικός, μη παραλιακός, μη τουριστικός, διάσπαρτος, μικρός, αδιάφορος και 

στάσιμος. Έχει καθορισμένα όρια. Ο πληθυσμός του είναι 40 κάτοικοι (2001).

Ο οικισμός Σταματαίικα, με την 3212/86 απόφαση Νομάρχη, χαρακτηρίστηκε μη 

περιαστικός, μη παραλιακός, μη τουριστικός, διάσπαρτος, αδιάφορος, φθίνων και 

μικρός. Έχει καθορισμένα όρια. Το 2001 καταγράφηκαν 7 κάτοικοι.

Ο οικισμός Χάνι Μερκούρη, με την 3847/86 απόφαση Νομάρχη, 

χαρακτηρίστηκε μη παραλιακός, μη τουριστικός, αδιάφορος, στάσιμος, διάσπαρτος, 

και μικρός. Έχει καθορισμένα όρια. Ο πληθυσμός του είναι 27 κάτοικοι (2001).

Ο οικισμός Χουνταλαίικα,  με την 3276/86 απόφαση Νομάρχη, χαρακτηρίστηκε 

μη περιαστικός, μη παραλιακός, μη τουριστικός, αδιάφορος, φθίνων, διάσπαρτος 

και μικρός. Έχει καθορισμένα όρια. Ο πληθυσμός του είναι 64 κάτοικοι.

Ο οικισμός Κορώνη, Δεν καταγράφηκε πληθυσμός στην απογραφή του 2001.

Ο οικισμός Ρουσβαναίικα, με την 3208/86 απόφαση Νομάρχη, χαρακτηρίστηκε 

μη περιαστικός, μη τουριστικός, αδιάφορος, φθίνων, συνεκτικός και μικρός. Έχει 

καθορισμένα όρια. Στην απογραφή του 2001 δεν καταγράφηκαν κάτοικοι.

Ο οικισμός Χρυσοσπηλιώτισσα, Στην απογραφή του 2001 δεν καταγράφηκαν 

κάτοικοι.
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Ο οικισμός Αναστασοπουλαίικα, με την 5454/87 απόφαση Νομάρχη, 

χαρακτηρίστηκε μη περιαστικός, μη παραλιακός, μη τουριστικός, αδιάφορος και 

στάσιμος. Έχει καθορισμένα όρια. Δεν καταγράφηκε πληθυσμός στην απογραφή 

του 2001.

1.1.7.1.2. Τ.Δ. Αγίου Δημητρίου

Το Τ.Δ. Αγίου Δημητρίου περιλαμβάνει 2 οικισμούς: Άγιο Δημήτριο (πρώην Μετόχι) 

και Γκάτζια. Υπάρχουν επίσης τρία σπίτια στη θέση «Καβούκα».

Ο οικισμός Αγίου Δημητρίου, με την 3851/86 απόφαση Νομάρχη, 

χαρακτηρίστηκε ως μη παραλιακός, μη τουριστικός, μη περιαστικός, αδιάφορος, 

στάσιμος, συνεκτικός, μεσαίος. Έχει καθορισμένα όρια. Στην απογραφή του 2001 

καταγράφηκαν 864 κάτοικοι.

Ο οικισμός Γκάτζια, με την 3277/86 απόφαση Νομάρχη, χαρακτηρίστηκε ως μη 

παραλιακός, μη τουριστικός, μη περιαστικός, αδιάφορος, στάσιμος, συνεκτικός και 

μικρός. Έχει καθορισμένα όρια. Ο πληθυσμός του είναι 61 κάτοικοι, σύμφωνα με 

την απογραφή του 2001.

1.1.7.1.3. Τ.Δ. Αδαμίου

Το Τ.Δ. Αδαμίου περιλαμβάνει 3 οικισμούς: Αδάμι, Δημοσιά και Άγιο Νικόλαο.

Ο οικισμός Αδαμίου, με την 3457/87 απόφαση Νομάρχη, χαρακτηρίστηκε ως μη 

παραλιακός, μη τουριστικός, μη περιαστικός, αδιάφορος, στάσιμος, μεσαίος και 

διάσπαρτος. Έχει καθορισμένα όρια. Το 2001 καταγράφηκαν 358 κάτοικοι.

Ο οικισμός Δημοσιά,  με την 2708/87 απόφαση Νομάρχη, χαρακτηρίστηκε ως 

μη παραλιακός, τουριστικός, μη περιαστικός, αδιάφορος, στάσιμος, μικρός και 

διάσπαρτος. Έχει καθορισμένα όρια. Ο πληθυσμός του είναι 44 κάτοικοι.

Ο οικισμός Αγ. Νικολάου, απέχει 8 χλμ. Νοτιοδυτικά του Αδαμίου. Μένουν 

ελάχιστοι κτηνοτρόφοι τον χειμώνα. Στην απογραφή του 2001 καταγράφηκαν 8 

κάτοικοι.



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 2007–2010,

Α’ ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 51

1.1.7.1.4. Τ.Δ. Αρκαδικού

Το Τ.Δ. Αρκαδικού περιλαμβάνει 2 οικισμούς: Αρκαδικό (πρώην Μπρουτζέϊκα) και 

Άγιο Ιωάννη. Και στους δύο οικισμούς μαζί καταγράφηκαν το 2001 συνολικά 338 

κάτοικοι.

Ο οικισμός Αρκαδικού, με την 4047/88 απόφαση Νομάρχη, χαρακτηρίστηκε ως μη 

παραλιακός, μη τουριστικός, μη περιαστικός, αδιάφορος, φθίνων, διάσπαρτος και 

μεσαίος. Έχει καθορισμένα όρια.

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης, με την 3088/88 απόφαση Νομάρχη, χαρακτηρίστηκε ως 

μη παραλιακός, μη περιαστικός, μη τουριστικός, αδιάφορος, στάσιμος, διάσπαρτος 

και μικρός. Έχει καθορισμένα όρια.

Σύμφωνα με τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι, με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, 

όλοι οι οικισμοί εκτός από το Λυγουριό, θεωρούνται ως αδιάφοροι και στάσιμοι ή 

φθίνοντες. Συγκεκριμένα, δέκα οικισμοί χαρακτηρίζονται στάσιμοι και πέντε 

φθίνοντες.

Όσον αφορά στα πολεοδομικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Διαμερισμάτων του 

Δήμου Ασκληπιείου διαθέτουν όρια και όρους δόμησης σύμφωνα με αποφάσεις 

των αρμόδιων υπηρεσιών της Νομαρχίας Αργολίδας. Οι όροι δόμησης έχουν 

καταρτιστεί σύμφωνα με την πολεοδομική νομοθεσία (Π.Δ. 24-4/3-5-1985 ΦΕΚ 

181Δ).

Σχετικά με το σχέδιο πόλης Λυγουριού, βρίσκεται σε εξέλιξη η εκπόνηση των 

σχετικών μελετών, δηλαδή της γεωλογικής και της υδραυλικής μελέτης για την 

αντιπλημμυρική προστασία.

Στην περιοχή βρίσκεται σε εξέλιξη η εκπόνηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου 

/ ΣΧΟΟΑΠ στα διοικητικά όρια του Δήμου Ασκληπιείου και η τροποποίηση του ΓΠΣ 

του οικισμού Λυγουριού (έχει συνταχθεί η Α’ φάση και ολοκληρώνεται η Β’ φάση).

Σκοπός του πολεοδομικού σχεδιασμού όπως άλλωστε αναφέρεται και στο νέο 

οικιστικό νόμο (Ν.2508/97 αρ.1) είναι:

 α. Η σταδιακή ανάδειξη και οργάνωση στο μη αστικό χώρο των «ανοικτών 

πόλεων».

 β. Η διασφάλιση της οικιστικής οργάνωσης των οικισμών σύμφωνα με τις 

επιθυμητές παραμέτρους και την παράλληλη ανακοπή της άναρχης δόμησης.
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 γ. Η αναβάθμιση του περιβάλλοντος με την βελτίωση των υποδομών και τον 

έλεγχο των χρήσεων γης σύμφωνα με κριτήρια αναπτυξιακά, καταλληλότητας, 

κ.α.

 δ. Η προστασία, ανάδειξη και αναβάθμιση όλων των στοιχείων του φυσικού, 

αρχαιολογικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος των οικισμών καθώς και του μη 

αστικού χώρου.

Με το Γ.Π.Σ. καθορίζονται μέσα στην έκταση του Δήμου:

 Όλες οι περιοχές ειδικής προστασίας που δεν πρόκειται ποτέ να 

πολεοδομηθούν, καθώς και οι περιοχές γύρω από πόλεις ή οικισμούς για τις 

οποίες απαιτείται έλεγχος και περιορισμός της οικιστικής εξάπλωσης. Σε αυτές 

συμπεριλαμβάνονται και οι περιοχές που καθορίστηκαν ως Ζ.Ο.Ε.

 Όλες οι πολεοδομημένες περιοχές των Ο.Τ.Α. τους οποίους αφορά και έχουν 

εγκεκριμένο σχέδιο, είτε με το Ν. 1337/1983, είτε με προηγούμενη νομοθεσία, 

καθώς και οι προϋφιστάμενοι του έτους 1923 οικισμοί.

 Όλες οι προς πολεοδόμηση περιοχές κύριας ή δεύτερης κατοικίας, περιοχές 

εγκατάστασης αναπτυξιακών δραστηριοτήτων, όπως παραγωγικά πάρκα, 

τουριστικές ζώνες, ΠΕΡΠΟ, κλπ.

 Περιοχές που χρειάζονται ανάπλαση ή αναμόρφωση καθώς και ζώνες ειδικής 

ενίσχυσης (Ζ.Ε.Ε.).
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1.1.8. Υποδομές

1.1.8.1 Τ.Δ. Ασκληπιείου

1.1.8.1.1. Υπηρεσίες / λειτουργίες

Οι υπηρεσίες βρίσκονται συγκεντρωμένες στον οικισμό του Λυγουριού. Οι 

υφιστάμενες κεντρικές υπηρεσίες είναι:

- Δημαρχείο, το οποίο στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο.

- Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) σε ιδιόκτητο κτίριο.

- Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Άρδευσης Ασκληπιείου.

- ΚΑΠΗ.

- Δημοτικός Παιδικός Σταθμός.

- Δημοτικό Ωδείο.

- Σχολεία Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης

- Αστυνομικός Σταθμός.

- Κέντρο υγείας.

- Γραφεία ΕΛΤΑ, ΟΤΕ και ΔΕΗ.

- Υποκατάστημα της Αγροτικής Τράπεζας.

Σταθμός Πυροσβεστικής δεν υπάρχει. Στον Αρχαιολογικό χώρο της Επιδαύρου 

(θέατρο και περιβάλλων χώρος), λειτουργεί σύγχρονο σύστημα αυτόματης 

πυρόσβεσης.

1.1.8.1.2. Οικιστική Δομή

Ο οικισμός του Λυγουριού διακρίνεται από ένα πυκνοδομημένο τμήμα, βόρεια της 

κεντρικής αρτηρίας της Ε.Ο. Ναυπλίου – Λυγουριού – Επιδαύρου, το οποίο 

περιλαμβάνει και τον αρχικό οικιστικό πυρήνα και εμφανίζεται ως προτεινόμενη 

περιοχή «Παραδοσιακού ή Διατηρητέου Συνόλου» και από τρία αραιοδομημένα 

τμήματα, όπου βρίσκονται και αρκετές αδόμητες εκτάσεις:

 στην είσοδο του οικισμού από Ναύπλιο, 

 νότια της κεντρικής αρτηρίας μέχρι και την έξοδο του οικισμού, 

 στην περιοχή γύρω από το συγκρότημα των σχολείων και του κλειστού 

γυμναστηρίου.

Το Λυγουριό αποτελεί σχεδόν ενιαίο οικισμό με την Κορώνη.
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Η οργάνωση της πόλης έχει σαν κύριο σημείο αναφοράς την κεντρική αρτηρία 

(οδός Ασκληπιού), όπου αναπτύσσονται γραμμικά οι κεντρικές λειτουργίες, το 

λιανικό εμπόριο, οι υπηρεσίες, ο τουρισμός και η αναψυχή, σε τυχαία αλληλουχία 

και χωρίς πολεοδομικά και λειτουργικά κριτήρια. Η πλατεία της πόλης στον ίδιο 

άξονα παραμένει σε μεγάλο ποσοστό ανένταχτη στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Ένα 

δεύτερο, μικρό τοπικό κέντρο, εντοπίζεται στην περιοχή γύρω από το Δημαρχείο

και τη μία από τις βυζαντινές εκκλησίες στην ίδια θέση. Η επιθυμητή θεματική και 

βιωματική σύνδεση των πολιτιστικών μνημείων της πόλης και της περιοχής μεταξύ 

τους, αλλά και με το εμπορικό κέντρο, παραμένει μέχρι σήμερα ελλιπής, με 

αποτέλεσμα να μην αναδεικνύεται, να μην αναβαθμίζεται και να μην 

εκμεταλλεύεται το μεγαλύτερο κεφάλαιο αξιών του τόπου, δηλαδή αυτό του 

φυσικού, αρχαιολογικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.

Η ταύτιση του κέντρου της πόλης με το βασικό άξονα κυκλοφορίας του οικισμού, ο 

οποίος με τη σειρά του ταυτίζεται με την Εθνική Οδό, αποτελεί το βασικότερο 

πρόβλημα πολεοδομικής δυσλειτουργίας, τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση και 

του τελευταίου τμήματος της νέας Ε.Ο. και του περιφερειακού δρόμου στα νότια 

του Λυγουριού. Με την ολοκλήρωση αυτών, σε σύντομο χρονικό διάστημα, η 

μετατόπιση της κυκλοφορίας στα νότια αναμένεται να επιφέρει νέες αρνητικές 

επιπτώσεις στη λειτουργία της πόλης, εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα πολεοδομικής 

και οδικής συνοχής. Η λειτουργία της πόλης και η στοχευμένη πρόσβαση σε αυτή 

θα πρέπει να γίνεται αντιληπτή από τον νέο δρόμο, ενώ οι κάθετοι δρόμοι που 

σήμερα ακόμη δεν είναι σε θέση να αναλάβουν αυτή την κυκλοφορία και κυρίως 

τη στάθμευση προ του γραμμικού κέντρου του Λυγουριού, θα πρέπει αντίστοιχα 

να προετοιμαστούν. Η περαιτέρω υποβάθμιση του παραδοσιακού γραμμικού 

κέντρου σε «ιδιωτική και κατά συνέπεια άναρχη υπόθεση» θα είναι άμεσο 

επακόλουθο, ενώ παράλληλα το παλαιό τμήμα της πόλης με το βόρειο κέντρο θα 

«απομακρυνθούν» ακόμη περισσότερο. Η πολεοδομική, οργανική και δυναμική 

σύνδεση όλων αυτών των περιοχών αποτελεί άμεση προτεραιότητα.

Μέσα στον οικισμό, οι οργανωμένοι κοινόχρηστοι χώροι (πράσινο, παιδικές χαρές, 

πλατείες) είναι ελάχιστοι. Οι δρόμοι του παλαιού τμήματος του οικισμού είναι 

στενοί και κυμαινόμενου εύρους και απαιτούνται ρυθμίσεις για την κυκλοφορία  

και τη στάθμευση. Το νότιο τμήμα του οικισμού στερείται παράλληλων προς τον 

κεντρικό άξονα δρόμων.
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Η πόλη μέχρι σήμερα, αναπτύσσεται στη βάση των όρων που προβλέπονται από τα 

Διατάγματα για τους προ του 1923 οικισμούς.

Τα κτίρια του οικισμού είναι στην πλειοψηφία τους σε καλή κατάσταση. Στο βόρειο 

τμήμα της πόλης εντοπίζεται ένας αριθμός κατοικιών σε μέτρια ή κακή κατάσταση 

λόγω της παλαιότητάς τους. Σημαντικά προβλήματα εντοπίζονται και στην 

αισθητική των κτιριακών μετώπων προς την κεντρική αρτηρία. Εκτός από τη 

μορφολογία των κτιρίων, την κατάσταση επιβαρύνουν οι κάθε είδους 

διαφημιστικές πινακίδες, τέντες, κλπ και κυρίως η αισθητική και βιωματική 

ασυνέχεια. Έτσι, δημιουργείται μία σοβαρή αντίθεση μεταξύ της σύγχρονης πόλης 

και των πολύ σημαντικών αρχιτεκτονικών, πολιτιστικών και ιστορικών πόρων της 

(Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, Ασκληπιείο, Βυζαντινές εκκλησίες, κλπ.), αλλά και του 

άμεσα γειτνιάζοντος φυσικού περιβάλλοντος.

Το Λυγουριό έχει ένα μικτό, αγροτοβιοτεχνικό και τουριστικό, χαρακτήρα, ο οποίος 

υλοποιείται, όχι σπάνια, με αντιληπτά συγκρουσιακό τρόπο. Διακρίνονται τρεις 

κύριες συγκεντρώσεις χρήσεων και λειτουργιών:

 Μεταποίηση και Χονδρεμπόριο στο δυτικό άκρο της πόλης, στην είσοδο από 

Ναύπλιο. Οι μονάδες είναι μέσης και χαμηλής όχλησης και τα κυριότερα 

προβλήματα από αυτές είναι ο τρόπος οργάνωσής τους στο χώρο και η 

σχέση τους με το δημόσιο χώρο.

 Υπηρεσίες και Λιανικό εμπόριο στο κέντρο του οικισμού, εκατέρωθεν της 

κεντρικής αρτηρίας και σε μήκος 750 μέτρων περίπου.

 Υπηρεσίες τουρισμού και αναψυχής κυρίως, στο ανατολικό άκρο της πόλης, 

στην έξοδο προς Επίδαυρο και κατά μήκος επίσης της κεντρικής αρτηρίας.
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1.1.8.1.3. Κοινωνική Υποδομή

1.1.8.1.3.1. Εκπαίδευση

Στο Λυγουριό λειτουργεί ένα διθέσιο και ένα μονοθέσιο νηπιαγωγείο. ένα 

δωδεκαθέσιο Δημοτικό Σχολείο, ένα Γυμνάσιο και ένα Λύκειο.

Το διθέσιο Νηπιαγωγείο στεγάζεται σε δημόσιο κτίριο εμβαδού 253 τ.μ., δύο 

αιθουσών διδασκαλίας, εντός οικοπέδου 700 τ.μ., που βρίσκεται δίπλα στο 

Δημοτικό Σχολείο. 

Το μονοθέσιο Νηπιαγωγείο στεγάζεται σε μισθωμένη αίθουσα δίπλα στο Δημοτικό 

Σχολείο. Με βάση την προβλεπόμενη πληθυσμιακή εξέλιξη, η υπάρχουσα γη δεν 

καλύπτει τις ανάγκες.

Το Δημοτικό Σχολείο στεγάζεται σε δημόσιο κτίριο εμβαδού 1940 τ.μ., εννέα 

αιθουσών διδασκαλίας για δώδεκα τμήματα, εντός οικοπέδου 2.094 τ.μ. Η ΠΜΕ 

προβλέπει τη δημιουργία ενός ακόμη Δημοτικού, στο νότιο τμήμα της πόλης, σε 

χώρο επιφάνειας 2.088 τ.μ.. Οι δύο χώροι μαζί υπερκαλύπτουν τις ανάγκες σε 

απαιτούμενη γη βάσει των σταθερότυπων και επομένως μπορεί να βρεθεί λύση και 

για ένα δεύτερο Νηπιαγωγείο.

Το Γυμνάσιο και το Λύκειο στεγάζονται σε δημόσια κτίρια 12 και 8 αιθουσών 

διδασκαλίας αντίστοιχα, εντός του ίδιου οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 13.040 

τ.μ. Το Γυμνάσιο εξυπηρετεί και τους οικισμούς του Δήμου Ασκληπιείου Αδαμίου, 

Αρκαδικού, Γιαννουλαιΐκων, Χουνταλαιΐκων, Αγίου Ανδρέα, Σπηλείων καθώς και 

τους οικισμούς Αρχαίας Επιδαύρου, Νέας Επιδαύρου, Δήμαινας, Τραχειάς, 

Κολιακίου, Ράδου του Νομού Αργολίδας και Αγίας Ελένης, Καρατζά της Επαρχίας 

Τροιζηνίας Νομού Αττικής. Το Λύκειο εξυπηρετεί όλους τους οικισμούς του νέου 

Δήμου καθώς και τους προαναφερόμενους. Δημοτικά σχολεία που δεν λειτουργούν 

βρίσκονται στα Γιαννουλαίικα και στα Χουνταλαίικα.

Με βάση τα σταθερότυπα η γη που απαιτείται για το Γυμνάσιο και το Λύκειο είναι 

5.720 τ.μ. που υπερκαλύπτεται από την υπάρχουσα.

1.1.8.1.3.2. Υγεία – Πρόνοια

Η υποδομή σε εγκαταστάσεις υγείας – πρόνοιας περιλαμβάνει:

  - Κέντρο Υγείας.

  - ΚΑΠΗ.

  - Παιδικό Σταθμό και βρεφικό τμήμα.
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Το Κέντρο Υγείας έχει σχεδιαστεί για την εξυπηρέτηση όλων των Τ.Δ. του Δήμου 

Ασκληπιείου και των οικισμών τους καθώς και των πρώην Δήμων Αρχαίας 

Επιδαύρου, Νέας Επιδαύρου και των πρώην Κοινοτήτων Δήμαινας και Τραχειάς, 

καθώς και μεγάλου μέρους της περιοχής Τροιζηνίας, με στόχο την παροχή 

ολοκληρωμένης πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και υπηρεσιών κοινωνικής 

μέριμνας. Επίσης εποπτεύει πλήθος περιφερειακών ιατρείων. Το μονώροφο, με 

ημιυπόγειο, κτίριο της μονάδας είναι χωροθετημένο εκτός των νότιων ορίων του 

οικισμού της Κορώνης, πολύ κοντά στο νέο κόμβο της Ε.Ο. προς Επίδαυρο και 

Αθήνα. Οι κύριες ελλείψεις αφορούν στη στελέχωσή του σε προσωπικό.

Το Κ.Α.Π.Η. λειτουργεί από το Δεκέμβριο του 1984 σε μισθωμένο κτίριο. Η ΠΜΕ 

προβλέπει τη δημιουργία σύγχρονου χώρου στο Ο.Τ. που χωροθετούνται το 

πολιτιστικό κέντρο και το ωδείο.

Ο Παιδικός Σταθμός είναι ο μόνος που λειτουργεί σε όλη την περιοχή του Δήμου. 

Στεγάζεται σε δημόσιο κτίριο, διαθέτει καλό υλικοτεχνικό εξοπλισμό και αύλειο 

χώρο με παιδική χαρά. Το κτίριο βρίσκεται εντός οικοπέδου 1.415 τ.μ. Οι χώροι 

του έχουν σχεδιαστεί για την εξυπηρέτηση 40 παιδιών. Επίσης λειτουργεί και 

βρεφικό τμήμα στον ίδιο χώρο.

1.1.8.1.3.3. Πολιτισμός

Στην πόλη του Λυγουριού στον τομέα του πολιτισμού δραστηριοποιούνται:

- Το Λαογραφικό Μουσείο, που λειτουργεί από το 1993 και στεγάζεται σε 

αίθουσα που έχει παραχωρηθεί στο Δήμο.

- Το «Μουσείο Φυσικής Ιστορίας» που λειτουργεί σε ιδιόκτητο εκθεσιακό χώρο. 

Διαθέτει μία πλούσια συλλογή από ορυκτά και απολιθώματα αρτιγόνων 

οστράκων καθώς και πληροφοριακό υλικό φυσικής ιστορίας.

- Το «Μουσείο Ελιάς», το οποίο πρόκειται να στεγαστεί σε ιδιόκτητο κτίριο του 

Δήμου, στη θέση του «Παλιού Ελαιοτριβείου των 40», εμβαδού 1.100 τ.μ.

- Το Δημοτικό Ωδείο, που λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία από το 1993, σε 

μισθωμένο χώρο 250 τ.μ. Θεωρείται αναγκαία η μετεγκατάστασή του σε 

καταλληλότερο χώρο.

- Το Πνευματικό Κέντρο, το οποίο στεγάζεται και λειτουργεί σε μισθωμένο χώρο 

250 τ.μ.. Η χωροθέτηση από την ΠΜΕ, χρήσεων Πολιτιστικού Κέντρου και 

Ωδείου, σε κεντροβαρικό σημείο του νότιου τμήματος του οικισμού, 

δημιουργεί τις αρχικές προϋποθέσεις για την απόκτηση κατάλληλων χώρων 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 2007–2010,

Α’ ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 58

για τις σημαντικές πολιτιστικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται στην 

περιοχή.

- Πολιτιστικοί σύλλογοι, εκ των οποίων οι κύριοι είναι: «Ο Καββαδίας», «Αγία 

Μαρίνα», «Άγιος Ιωάννης», «ΣΕΠΤΑ» στο Λυγουριό, ο «Άγιος Γεώργιος» στα 

Γιαννουλαίικα και ο «Άγιος Θωμάς» στα Χουνταλαίικα.

- Σεμινάριο θεατρολογίας με τίτλο «Διερευνώντας εκφάνσεις της ευρωπαϊκής 

ταυτότητας και ιδεολογίας μέσα από τις (ανα) παραστάσεις του Αρχαίου 

Δράματος». Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Έρευνας και Τεκμηρίωσης Παραστάσεων 

Αρχαίου Δράματος8, με την υποστήριξη του Ελληνικού Φεστιβάλ Α.Ε., του 

Δήμου Ασκληπιείου, του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου. και του 

προγράμματος Socrates/Erasmus διοργανώνει το σεμινάριο τα τελευταία εφτά 

χρόνια, από τις 7 μέχρι τις 20 Ιουλίου 2008. Σκοπός των σεμιναρίων είναι να 

διερευνήσουν τη σύνδεση της θεωρητικής προσέγγισης του αρχαίου ελληνικού 

δράματος (φιλολογική και θεατρολογική) με τη σκηνική πράξη και τα 

πρόσφατα επιτεύγματά της και απευθύνεται σε  μεταπτυχιακούς φοιτητές 

Θεατρολογίας και Κλασικών Σπουδών.

Τις δραστηριότητες του Δικτύου συντονίζει ο Πλάτων Μαυρομούστακος, 

καθηγητής του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών και 

συμμετέχουν σ’ αυτό καθηγητές και ερευνητές, εκπρόσωποι Ανωτάτων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ευρώπης και της Αμερικής αλλά και δημιουργοί 

του θεάτρου

1.1.8.1.3.4. Αθλητισμός

Η αθλητική υποδομή της πόλης δεν είναι ολοκληρωμένη και σήμερα περιλαμβάνει:

- Το Κλειστό Γυμναστήριο που βρίσκεται σε  χώρο δίπλα στο σχολικό 

συγκρότημα Γυμνασίου – Λυκείου.

- Ένα γήπεδο ποδοσφαίρου επιφάνειας 25,30 στρεμμάτων που βρίσκεται 

εκτός των βόρειο-δυτικών ορίων του οικισμού.

- Ένα γήπεδο μπάσκετ- βόλεϊ – και ένα γήπεδο μίνι ποδοσφαίρου 5χ5 εντός 

του αύλειου χώρου του Γυμνασίου.

Οι αθλητικοί σύλλογοι και οι ομάδες που δραστηριοποιούνται στο ΤΔ Ασκληπιείου 

είναι η «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ», η «ΚΟΡΩΝΙΣ» και ο «ΑΡΙΣΤΕΙΩΝ».

                                        
8 Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Έρευνας και Τεκμηρίωσης Παραστάσεων Αρχαίου Δράματος ιδρύθηκε το 1997, 

από το Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με άλλα ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 2007–2010,

Α’ ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 59

1.1.8.1.3.5. Κοιμητήριο

Το Κοιμητήριο βρίσκεται εκτός των βόρειων ορίων του οικισμού και σε ικανή 

απόσταση από αυτόν. Πρόσφατα αποκτήθηκαν τρία ακίνητα για την επέκταση και 

καλύτερη οργάνωσή του. Η επιφάνειά του ανέρχεται συνολικά σε 11 στρέμματα.

Μικρότερα κοιμητήρια που λειτουργούν βρίσκονται στους οικισμούς «Άγ. 

Ανδρέας», «Χουνταλαίικα» και «Γιαννουλαίικα». Επίσης στον οικισμό «Κορώνη» 

υπάρχει ένα κοιμητήριο με πρόταση να καταργηθεί.
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1.1.8.1.4. Τεχνική Υποδομή

1.1.8.1.4.1. Ύδρευση

Το δίκτυο που εξυπηρετεί το Λυγουριό, εξυπηρετεί και τους οικισμούς Χάνι 

Μερκούρη, Γιαννουλαίικα, Κοκκινάδες, Κορώνη, Ασκληπιείο και Σπηλεία. Η κεφαλή 

του δικτύου αποτελείται από ένα ζεύγος δεξαμενών που επικοινωνούν μεταξύ 

τους, χωρητικότητας 400 και 300 m3. 

Οι δεξαμενές τροφοδοτούνται από:

- Μία γεώτρηση στη θέση Σκούνα με αγωγό 2,5 Km περίπου

- Τρεις γειτονικές γεωτρήσεις στη θέση Βαθύ με αγωγό 3,5 Km περίπου

- Μία γεώτρηση στη θέση Γαλαναίικα (Αγ. Ανδρέας) με αγωγό 4 χλμ.

- Εκτιμάται ότι με το έργο της τελευταίας γεώτρησης λύνεται για αρκετά 

χρόνια το πρόβλημα της ύδρευσης.

1.1.8.1.4.2. Αποχέτευση

Για τον οικισμό του Λυγουριού έχει εκπονηθεί μελέτη αποχέτευσης λυμάτων και 

έχει κατασκευαστεί το 90% περίπου του δικτύου, το οποίο καταλήγει στο Σταθμό 

Βιολογικού Καθαρισμού. Στο υπόλοιπο τμήμα του οικισμού Λυγουριού καθώς και 

των οικισμών Χουνταλαίικα, Γιαννουλαίικα, Κοκκινάδες, Αγ. Ανδρέας, η 

αποχέτευση των λυμάτων γίνεται μέσω απορροφητικών βόθρων.

1.1.8.1.4.3. Απορρίμματα

Η συλλογή των απορριμμάτων από το Δήμο πραγματοποιείται στον οικισμό του 

Λυγουριού κατά τομείς, τρείς φορές την εβδομάδα. Ο Δήμος έχει προμηθευτεί 

απορριμματοφόρο το οποίο διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό (ανυψωτικό μηχανισμό 

και πλυντήριο κάδων) και από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ θα αγοράσει και δεύτερο 

απορριμματοφόρο.

Η διάθεση των απορριμμάτων γίνεται στη θέση «Ντεβεντζή». Η ευρύτερη περιοχή 

του δέχεται σοβαρή επιβάρυνση από την ανεξέλεγκτη απόρριψη ογκωδών 

αντικειμένων, μπαζών και στείρων από τα σχιστήρια. Κατά τη χειμερινή και θερινή 

περίοδο τα σκουπίδια επιχωματώνονται μονίμως για την αποφυγή καύσης και 

δυσάρεστης οσμής. Η χωματερή έχει προγραμματιστεί να παύσει τη λειτουργία της 

μόλις ολοκληρωθεί ο ΧΥΤΥ για όλο το Νομό. Η ευρύτερη περιοχή χρειάζεται να 

αποκατασταθεί στη συνέχεια.
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1.1.8.1.4.4. Μεταφορές - Κυκλοφορία

Ο κεντρικός κυκλοφοριακός άξονας του οικισμού ταυτίζεται με την εθνική οδό από 

Ναύπλιο προς Επίδαυρο και Κρανίδι. Στον ίδιο άξονα συγκεντρώνεται και το 

σύνολο σχεδόν των κεντρικών λειτουργιών του οικισμού.

Οι δυσλειτουργίες που προκύπτουν από το συνδυασμό των πιο πάνω 

χαρακτηριστικών, εντείνονται λόγω της έλλειψης παράλληλων δρόμων στο νότιο 

τμήμα του οικισμού. Η έλλειψη αυτή οδηγεί στη μεταφορά όλης της τοπικής 

κίνησης από το νότιο τμήμα στην κεντρική αρτηρία.

Με εξαίρεση την κεντρική αρτηρία και το βόρειο άξονα που οδηγεί προς Δήμαινα 

και Παλαιά Επίδαυρο, οι περισσότεροι δρόμοι δεν παρέχουν ευχερή πρόσβαση.

Ιδιαίτερα στο παλαιό τμήμα του οικισμού, λόγω των κλίσεων του εδάφους και της 

πυκνής δόμησης, οι δρόμοι είναι στενοί, έχουν απότομες στροφές και κακή 

ορατότητα. Επίσης, ιδιαίτερα έντονο είναι το πρόβλημα της στάθμευσης, το οποίο 

οξύνεται ακόμη περισσότερο κατά την τουριστική περίοδο.

1.1.8.2. Τ.Δ. Άγιος Δημήτριος

Ο οικισμός του Αγίου Δημητρίου είναι ένας ημιορεινός οικισμός με καθαρά γεωργο-

κτηνοτροφικό χαρακτήρα. Κατά την περίοδο 1971 – 1991 παρουσίασε 

πληθυσμιακή αύξηση +8%, έναντι 3,3% στο σύνολο και των τεσσάρων 

Διαμερισμάτων του σημερινού Δήμου. Η αύξηση αυτή οφειλόταν και στην 

προσέλκυση κατοίκων από τον ορεινό οικισμό του Αραχναίου.

Κατά την τελευταία δεκαετία 1991–2000, παρουσιάζει πληθυσμιακή μείωση -6,5%, 

έναντι αύξησης 3,3% σε επίπεδο σημερινού Δήμου. Παρά τη μείωση αυτή, στον 

Άγιο Δημήτριο καταγράφεται ο μικρότερος Δείκτης Γήρανσης και ο μικρότερος 

Δείκτης Εξάρτησης. Έτσι, μπορεί να θεωρηθεί ότι η αρνητική πρόβλεψη για την 

πληθυσμιακή εξέλιξη στον Άγιο Δημήτριο για το 2011, υπάρχει δυνατότητα να μην 

επιβεβαιωθεί ή τουλάχιστον να είναι αρκετά μικρότερη.

Η επιφάνεια του οριοθετημένου οικισμού ανέρχεται σε 97,27 εκτάρια. Η μικτή 

πυκνότητα είναι 8,9 κάτοικοι / εκτάριο. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο είναι αυτό του 

Π.Δ. 24.4/3.5.1985 (ΦΕΚ 181 Δ΄) περί «Όρων Δομήσεως κάτω των 2000 

κατοίκων».

Από την εμβαδομέτρηση των κτισμάτων (Ορθοφωτοχάρτες Υπ.Γεωργίας) 

προκύπτει ότι 4,11 εκτάρια έχουν δομηθεί. Θεωρώντας ότι σε έναν τέτοιου τύπου 

οικισμό το 50% τουλάχιστον της έκτασής του πρέπει να αποτελείται από το οδικό 

δίκτυο και τους ελεύθερους – κοινόχρηστους χώρους, προκύπτει ότι η προς 
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δόμηση επιφάνεια ανέρχεται σε 48,6 εκτάρια. Λόγω έλλειψης στοιχείων για τον 

ακριβή αριθμό των οικοπέδων και της επιφάνειάς τους, δεν είναι δυνατόν να 

υπολογιστεί με σχετική ορθότητα το ποσοστό κάλυψης και δόμησης που έχει 

υλοποιηθεί. Παίρνοντας σαν ακραίο δεδομένο ότι όλα τα οικόπεδα έχουν εμβαδό 

2000 τμ με επιτρεπόμενη κάλυψη 400 τ.μ., προκύπτει ότι υπάρχει ένα υπόλοιπο 

γης προς κάλυψη της τάξης του 58%, ποσοστό βεβαίως που είναι σαφώς αρκετά 

μεγαλύτερο.

Στη βάση των στοιχείων που προηγούμενα αναφέρθηκαν τόσο για τη δημογραφική 

εξέλιξη όσο και για την οικιστική ανάπτυξη, προκύπτει ότι η χωρητικότητα του 

οικισμού υπερκαλύπτει τις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες.

1.1.8.2.1. Οικιστική δομή

Ο Άγιος Δημήτριος αναπτύσσεται κατά μήκος της επαρχιακής οδού που αρχίζει από 

την Ε.Ο. Ναυπλίου – Λυγουριού και συνεχίζει μέχρι Γκάτζια προς Αραχναίο και 

Μιδέα. Το κέντρο του οικισμού απέχει από την Ε.Ο. περίπου 1 χλμ και εδώ 

εντοπίζεται το πιο συνεκτικό τμήμα του. Σημείο αναφοράς του οικισμού είναι η 

επαρχιακή οδός που τον διασχίζει. Σε ένα τμήμα του, μήκους περίπου 400μ., 

συγκεντρώνονται κάποια εμπορικά καταστήματα (τρόφιμα, γενικά είδη), ο 

φούρνος, ένα φροντιστήριο ξένων γλωσσών, φαρμακείο, βενζινάδικο, 

κομμωτήριο, ξυλουργείο, μονάδα τυποποίησης μελιού και καταστήματα αναψυχής 

(ταβέρνες, καφενεία). Από το σύνολο των κτισμάτων του οικισμού, περίπου είκοσι 

(20) έχουν και άλλη χρήση πλην κατοικίας.

Ο οικισμός δεν έχει ρυμοτομικό σχέδιο. Η χάραξη του εσωτερικού οδικού δικτύου, 

είναι φανερό ότι αναπτύχθηκε, σε μεγάλο βαθμό τυχαία. Στη φάση της αρχικής 

ανάπτυξης του χωριού αυτό δεν δημιουργούσε προβλήματα. Στις σημερινές 

συνθήκες, με την αύξηση της κατοχής και κυκλοφορίας αυτοκινήτων, το 

υφιστάμενο οδικό δίκτυο δεν λειτουργεί με επάρκεια. Επίσης, η ύπαρξη μεγάλων 

ιδιοκτησιών, που κατά κύριο λόγο χρησιμοποιούντο για πρωτογενή δραστηριότητα 

και σήμερα οικοδομούνται για κατοικία, δημιουργεί νέα προβλήματα, κυρίως όσον 

αφορά την πρόσβασή τους.

Ο οικισμός διαθέτει μία κεντρική πλατεία όπου βρίσκονται η κύρια εκκλησία, το 

Δημοτικό Σχολείο, και το πρώην Κοινοτικό Κατάστημα. Στην πλειοψηφία τους, τα 

παλαιότερα κτίσματα αποτελούνται από ένα ισόγειο, απλής τυπολογίας με 

κεραμοσκεπή. Τα νεότερα (1970 – σήμερα) είναι κατά κύριο λόγο διώροφα, με 

μορφολογία που ακολουθεί αυτήν των λαϊκών γειτονιών των αστικών κέντρων, 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 2007–2010,

Α’ ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 63

στις περισσότερες περιπτώσεις πλακοσκεπή. Συνολικά ο οικισμός δεν έχει κάποια 

ιδιαίτερη, αξιόλογη φυσιογνωμία.

Δύο είναι τα σοβαρότερα προβλήματα του οικισμού:

α. Η ανοικοδόμηση της ζώνης εκατέρωθεν του ρέματος που φτάνει μέχρι το 

Γυμνάσιο. Έχουν οικοδομηθεί κατοικίες ακόμη και εντός του ρέματος με 

αποτέλεσμα τη δημιουργία προβλημάτων ασφάλειας τόσο για τις ίδιες όσο και για 

άλλα τμήματα του οικισμού, σε περίοδο έντονων βροχοπτώσεων.

β. Η ύπαρξη χώρων σταβλισμού ζώων όχι μόνον εντός των ορίων του οικισμού 

αλλά και εντός του πιο πυκνοδομημένου τμήματός του.

1.1.8.2.2. Κοινωνική υποδομή

1.1.8.2.2.1. Εκπαίδευση 

Στον Άγιο Δημήτριο λειτουργούν τρεις μονάδες:

-  Μονοθέσιο Νηπιαγωγείο.

-  Τριθέσιο Δημοτικό Σχολείο.

-  Γυμνάσιο.

Το Νηπιαγωγείο συστεγάζεται με το Δημοτικό, σε  δημόσιο κτίριο τεσσάρων 

αιθουσών εντός οικοπέδου 5.501 τ.μ. Ο αύλειος χώρος είναι αρκετά μεγάλος, 

εξοπλισμένος με ένα γήπεδο μπάσκετ. Η υπάρχουσα γη για τις λειτουργίες αυτές 

δεν καλύπτει όμως την απαιτούμενη σύμφωνα με τα σταθερότυπα.

Το Γυμνάσιο στεγάζεται σε  δημόσιο κτίριο, κατασκευασμένο το 1984, εντός 

οικοπέδου 13.000 τμ. Διαθέτει 6 αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσες βιβλιοθήκης, 

πολλαπλών χρήσεων και εργαστήριο. Η μονάδα εξυπηρετεί και τον οικισμό 

Αραχναίου. Η υπάρχουσα γη υπερκαλύπτει κατά πολύ την απαιτούμενη.

Στον οικισμό Γκάτζια, υπάρχει Δημοτικό σχολείο που δεν λειτουργεί.

1.1.8.2.2.2. Υγεία – Πρόνοια 

Η παρεχόμενη πρωτοβάθμια περίθαλψη είναι ανεπαρκής λόγω σοβαρών ελλείψεων 

στην υποδομή. Το αγροτικό ιατρείο που λειτουργεί δύο φορές την εβδομάδα, 

στεγάζεται σε ακατάλληλη αίθουσα, 50 τ.μ., η οποία στερείται χώρων υγιεινής και 

εξοπλισμού. Ο Δήμος έχει αποκτήσει ακίνητο και πρόσφατα κατασκευάστηκε νέο 

αγροτικό ιατρείο.
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Στον Άγιο Δημήτριο δε λειτουργεί μονάδα βρεφονηπιακού σταθμού. Σύμφωνα με 

τα πολεοδομικά σταθερότυπα απαιτείται η λειτουργία μίας μονάδας για 24 

προνήπια, σε χώρο 190 τ.μ. περίπου, η οποία θα εξυπηρετεί και το Αρκαδικό.

1.1.8.2.2.3. Πολιτισμός 

Η περιοχή δεν διαθέτει οργανωμένη υποδομή πολιτιστικής δραστηριότητας. 

Λειτουργεί ένας πολιτιστικός σύλλογος, προσανατολισμένος σ ε  εκδηλώσεις 

ψυχαγωγικού χαρακτήρα. Πρόσφατα ιδρύθηκε πολιτιστικός σύλλογος με την 

ονομασία «ΑΓΝΟΥΝΤΑ».

1.1.8.2.2.4. Αθλητισμός 

Η αθλητική υποδομή εκτός από τα δύο γήπεδα μπάσκετ που βρίσκονται στον 

αύλειο χώρο των δύο σχολείων, περιλαμβάνει ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, και 

πρόσφατα κατασκευάστηκε μίνι γήπεδο ποδοσφαίρου 5χ5 δίπλα στο Γυμνάσιο.

Υπάρχει ποδοσφαιρική ομάδα με την ονομασία «ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ».

1.1.8.2.2.5. Κοιμητήριο 

Το Κοιμητήριο βρίσκεται εκτός των νότιων ορίων του οικισμού, ανατολικά του 

επαρχιακού άξονα. Η χωροθέτησή του δεν δημιουργεί κάποιο πρόβλημα και η 

επιφάνειά του είναι 5 στρ. Πρόσφατα έγιναν έργα περιτοίχισης και κατασκευής 

αντιπλημμυρικού αγωγού. Ένα κοιμητήριο λειτουργεί και στον οικισμό Γκάτζια.

1.1.8.2.3. Τεχνική υποδομή

1.1.8.2.3.1. Ύδρευση 

Μέχρι πρόσφατα, τόσο ο Άγιος Δημήτριος όσο και η Γκάτζια, αντιμετώπιζαν 

εκρηκτικό πρόβλημα λόγω της ανεπάρκειας της παροχής των γεωτρήσεων 

(υδροδότηση 7πμ–4μμ). Με την ανόρυξη της νέας γεώτρησης που 

χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΤΑ, το πρόβλημα έχει αντιμετωπιστεί, τουλάχιστον 

στις παρούσες συνθήκες. Επίσης κατασκευάστηκε νέα δεξαμενή.

Το εσωτερικό δίκτυο που αποτελείτο από αμιαντοσωλήνες, αντικαταστάθηκε.



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 2007–2010,

Α’ ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 65

1.1.8.2.3.2. Αποχέτευση 

Η αποχέτευση πραγματοποιείται σε απορροφητικούς βόθρους και τα λύματα 

καταλήγουν στο χώρο διάθεσης του Λυγουριού, στη θέση «Ντεβεντζή». Όπως έχει 

ήδη αναφερθεί, ο Δήμος ερευνά τη δημιουργία μικρών μονάδων βιολογικού 

καθαρισμού και του αντίστοιχου δικτύου, τουλάχιστον στους μεγάλους οικισμούς.

1.1.8.2.3.3. Απορρίμματα 

Με τη δημιουργία του νέου Δήμου, το ζήτημα της συλλογής και διάθεσης των 

απορριμμάτων αντιμετωπίζεται περισσότερο οργανωμένα. Τα απορρίμματα 

συλλέγονται δύο φορές την εβδομάδα. Το πρόβλημα θα επιλυθεί οριστικά για 

όλους τους οικισμούς του Δήμου με τη λειτουργία του ενιαίου Χ.Υ.Τ.Υ. του Νομού.

1.1.8.2.3.4. Μεταφορές

Υπάρχει οδική σύνδεση του οικισμού Αγίου Δημητρίου-Γκάτζιας-Αγίας Τριάδας 

Μιδέας-Άργους και Αγίου Δημητρίου-Ι.Μ. Αγίου Δημητρίου Καρακαλά-Ναυπλίου. 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, το οδικό δίκτυο του οικισμού, ούτε σχεδιασμένο είναι,

ούτε επαρκή χαρακτηριστικά διαθέτει. Ο επαρχιακός άξονας που διασχίζει τον Άγιο 

Δημήτριο και τη Γκάτζια, δεν δημιουργεί προβλήματα λόγω του μικρού 

κυκλοφοριακού φόρτου.
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1.1.8.3. Τ. Δ. Αρκαδικού

Το Αρκαδικό (Μπρουτζαίικα) είναι ένας μικρός οικισμός, που εκτείνεται στην ήπιων 

κλίσεων ζώνη εκατέρωθεν της Ε.Ο. Ναυπλίου – Λυγουριού. Μαζί με τον Αγ. 

Ιωάννη αποτελούν – στην ουσία – μία ενιαία, γραμμική οικιστική λειτουργία έστω 

και αν ο κάθε οικισμός έχει τα δικά του όρια (απέχουν μεταξύ τους μόλις 100 

μέτρα).

Το Αρκαδικό παρουσίασε έντονη μείωση του πληθυσμού στη δεκαετία ’71 – ’80 (-

25,64%). Την τελευταία δεκαετία δείχνει να συγκρατεί τον πληθυσμό του, 

παρουσιάζοντας μία μικρή αύξηση. Στο Αρκαδικό καταγράφεται υψηλός Δείκτης 

Γήρανσης σ ε  επίπεδο Δήμου αλλά ταυτόχρονα και ο μικρότερος Δείκτης 

Εξάρτησης. Τα στοιχεία αυτά σ ε  συνδυασμό με μία «κινητικότητα» στην 

ανοικοδόμηση που παρατηρείται, οδηγούν στην εκτίμηση ότι στην επόμενη 

δεκαετία ο πληθυσμός θα παρουσιάσει μία νέα μικρή αύξηση, παραμένοντας όμως 

πολύ πίσω από τα επίπεδα του 1971.

Η επιφάνεια των δύο οριοθετημένων οικισμών ανέρχεται σε 58,36 εκτάρια. Η 

μικτή πυκνότητα είναι 5,8 κάτοικοι / εκτάριο. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο είναι αυτό 

του Π.Δ. 24.4/3.531985 (ΦΕΚ 181 Δ΄).

Από την εμβαδομέτρηση των κτισμάτων βάσει των ορθοφωτοχαρτών προκύπτει ότι 

η δομημένη επιφάνεια στον οικισμό Αρκαδικού (Μπρουτζαίικα) είναι 1,35  εκτάρια 

περίπου, στοιχείο που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι ανάγκες του οικισμού 

υπερκαλύπτονται από την υφιστάμενη χωρητικότητα.

1.1.8.3.1. Οικιστική δομή

Το Αρκαδικό, σήμερα, διασπάται από τον σημαντικής κυκλοφορίας άξονα της Ε.Ο. 

Ναυπλίου – Λυγουριού. Είναι διάσπαρτος και δεν παρουσιάζει κάποιο οργανωμένο 

κέντρο. 

Οι χρήσεις γης, πλην κατοικίας, που καταγράφονται είναι ελάχιστες: ένα 

ξυλουργείο, ένα οινοπωλείο, το πρώην Κοινοτικό Κατάστημα, η Εκκλησία και το 

Δημοτικό σχολείο. Στο σχεδιασμό του Δήμου προβλέπεται η ίδρυση Μικτής 

Επιχείρησης Σφαγείων στην περιοχή του Δ.Δ. Αρκαδικού.

Δεν διαθέτει οργανωμένους κοινόχρηστους χώρους. Έχει αποκτηθεί από το Δήμο, 

έκταση 1.100 τ.μ., επί της αρτηρίας για τη δημιουργία πλατείας, χώρων πρασίνου 

και παιδικής χαράς (το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη).

Κατά την επιτόπια έρευνα παρατηρήθηκε ότι αφενός κτίζονται κάποιες νέες 

κατοικίες με ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως επίσης ότι αναπαλαιώνονται κάποια 
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παλιά αγροτικά σπίτια. Από πληροφορίες φαίνεται ότι προορίζονται για δεύτερη 

κατοικία, τάση που πιθανά δημιουργεί η προοπτική κατασκευής νέου 

παρακαμπτήριου τμήματος της Ε.Ο. καθώς και της κατασκευής συντομότερου 

δρόμου πρόσβασης προς τη θάλασσα.

1.1.8.3.2. Κοινωνική υποδομή

1.1.8.3.2.1. Εκπαίδευση

Στο Αρκαδικό υπάρχει ένα μονοθέσιο Δημοτικό σχολείο το οποίο έχει πάψει να 

λειτουργεί, σ ε  δημόσιο κτίριο και εντός οικοπέδου 2.000 τ.μ. Το κτίριο 

περιλαμβάνει μία αίθουσα διδασκαλίας και γραφείο. Στον αύλειο χώρο υπάρχει 

γήπεδο μπάσκετ και παιδική χαρά.

1.1.8.3.2.2. Υγεία - Πρόνοια

Το αγροτικό ιατρείο λειτουργεί μία φορά τη βδομάδα σε αίθουσα του πρώην 

κοινοτικού καταστήματος. Η υλικοτεχνική υποδομή είναι τελείως ανεπαρκής. 

Μονάδα πρόνοιας δεν λειτουργεί και βάσει των δημογραφικών στοιχείων δεν 

απαιτείται, ιδιαίτερα βρεφονηπιακός σταθμός.

1.1.8.3.2.3. Πολιτισμός – Αθλητισμός

Δεν υπάρχει πολιτιστική υποδομή και δεν παρατηρείται καμία πολιτιστική 

δραστηριότητα. Η αθλητική υποδομή περιορίζεται στο γήπεδο μπάσκετ του 

σχολείου. Υπάρχει ποδοσφαιρική ομάδα με την ονομασία «ΑΡΚΑΔΙΟΣ».

1.1.8.3.2.4. Κοιμητήριο

Το Κοιμητήριο έχει επιφάνεια 1,6 στρ. και βρίσκεται δεξιά της Ε.Ο., εκτός των 

ορίων οικισμού Αγ. Ιωάννη και πολύ κοντά στο τελευταίο άκρο τους προς 

Αρκαδικό.
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1.1.8.3.3. Τεχνική υποδομή

1.1.8.3.3.1. Ύδρευση

Το Αρκαδικό υδρεύεται από δίκτυο που περιλαμβάνει δύο δεξαμενές 

χωρητικότητας 25 και 400 μ3, αντίστοιχα. Το δίκτυο αποτελείται πλέον από 

πλαστικούς σωλήνες.

1.1.8.3.3.2. Αποχέτευση

Πραγματοποιείται σε απορροφητικούς βόθρους και τα λύματα διατίθενται στη θέση 

«Ντεβεντζή».

1.1.8.3.3.3. Απορρίμματα

Η συλλογή και διάθεση των απορριμμάτων πραγματοποιείται με βάση το κεντρικό 

σύστημα του νέου Δήμου. Τα απορρίμματα συλλέγονται δύο φορές την εβδομάδα.

1.1.8.3.3.4. Μεταφορές

Το εσωτερικό δίκτυο του οικισμού παρουσιάζει τη μορφή των δρόμων ενός μικρού 

χωριού που δεν έχει ρυμοτομικό σχέδιο. Λόγω του σημερινού μικρού μεγέθους του 

οικισμού δεν δημιουργούνται ιδιαίτερα προβλήματα. Μια σχετική πρόβλεψη 

χρειάζεται να υπάρξει.

1.1.8.4. Τ. Δ. ................................................................................... Αδαμίου

Ο οικισμός του Αδαμίου είναι ένας ορεινός οικισμός με κτηνοτροφικό χαρακτήρα.

Σε όλη τη διάρκεια των τελευταίων τριάντα χρόνων παρουσιάζει πληθυσμιακή 

μείωση: -8,23% τη δεκαετία ’71 – ‘80, -2,6% τη δεκαετία ΄81 - ΄90 και -0,73% 

τα τελευταία δέκα χρόνια. Το γεγονός της ελαχιστοποίησης του αρνητικού ρυθμού 

της πληθυσμιακής μεταβολής δείχνει μία τάση συγκράτησης του πληθυσμού, η 

οποία θα ήταν ενθαρρυντικό στοιχείο αν δεν συνοδευόταν από αρνητικούς δείκτες 

στη δομή του πληθυσμού. Πράγματι, στο Αδάμι ο Δείκτης Γήρανσης είναι ο 

υψηλότερος σε επίπεδο Δήμου (1,50 έναντι 0,94 για το Δήμο και 0,74 για το 

Νομό). Επίσης, υψηλότερος είναι και ο Δείκτης Αναλογίας Φύλων με 1,12 έναντι 

1,07 για το Δήμο και 1,04 για το Νομό.
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Η αρνητική εξέλιξη των δημογραφικών στοιχείων και δεικτών οφείλεται:

- στον μη εκσυγχρονισμό της κτηνοτροφικής δραστηριότητας, με 

αποτέλεσμα οικονομικοί και κοινωνικοί λόγοι να απομακρύνουν από την 

περιοχή τον νεανικό πληθυσμό.

- στη μεγάλη μείωση της εξόρυξης μαρμάρου, με συνέπεια την απώλεια 

θέσεων εργασίας.

- στη λειτουργία του νέου άξονα Επιδαύρου – Κολιακίου – Τραχειάς, με 

αποτέλεσμα τα καταστήματα αναψυχής που ήταν προσανατολισμένα στην 

εξυπηρέτηση των διερχόμενων τουριστών, να έχουν οδηγηθεί σε κρίση.

Η διάνοιξη του προγραμματιζόμενου οδικού άξονα Λυγουριού – Κάντιας, θα έχει 

νέες αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική βάση του Αδαμίου. Είναι επομένως

κρίσιμο ζήτημα να οργανωθούν οι παραγωγικές χρήσεις με τέτοιο τρόπο στην 

ευρύτερη περιοχή του Δήμου ώστε ο οικισμός να μην οδηγηθεί σε περαιτέρω 

μείωση.

Η επιφάνεια του οριοθετημένου οικισμού ανέρχεται σε 25,70 εκτάρια.

Η μικτή πυκνότητα είναι 16,07 κάτοικοι / εκτάριο. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο είναι 

αυτό του Π.Δ. 24.4/3.5.1985 (ΦΕΚ 181 Δ΄).

Από την εμβαδομέτρηση των κτισμάτων βάσει των ορθοφωτοχαρτών προκύπτει ότι 

η δομημένη επιφάνεια είναι 1,34 εκτάρια περίπου, στοιχείο που σε συνδυασμό με 

τις τάσεις δημογραφικής εξέλιξης οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η χωρητικότητα του 

οικισμού υπερκαλύπτει τις ανάγκες.

1.1.8.4.1. Οικιστική δομή

Το Αδάμι είναι ο πιο συνεκτικός από όλους τους οικισμούς, με εξαίρεση την πόλη 

του Λυγουριού. Η επαρχιακή οδός Λυγουριού – Κρανιδίου που τον διασχίζει, 

αποτέλεσε για κάποια περίοδο ευκαιρία ανάπτυξης του οικισμού, κυρίως με τη 

δημιουργία καταστημάτων εξυπηρέτησης των διερχόμενων τουριστών (ταβέρνες, 

καφενεία, βενζινοπωλείο, κλπ.). Τα καταστήματα αυτά όπως και λίγα ακόμη για 

την καθημερινή εξυπηρέτηση των κατοίκων, συγκεντρώνονται εκατέρωθεν του 

άξονα αυτού, στο κεντροβαρικό του σημείο σε σχέση με τον οικισμό. Από το 

σύνολο των κτισμάτων του οικισμού, περίπου 15 έχουν και άλλη χρήση πλην 

κατοικίας.

Ο οικισμός δεν έχει ρυμοτομικό σχέδιο. Το τοπικό οδικό δίκτυο δεν δημιουργεί 

ιδιαίτερα προβλήματα στη λειτουργία του.
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Σημείο αναφοράς του οικισμού είναι ένας κεντροβαρής πυρήνας, ο οποίος 

περιλαμβάνει: το προστατευόμενο βυζαντινό μνημείο του δισυπόστατου ναού των 

Αγ. Νικολάου και Αγ. Δημητρίου, το Δημοτικό Σχολείο, το πρώην Κοινοτικό 

Κατάστημα και τον μεταξύ αυτών κοινόχρηστο, διαμορφωμένο χώρο.

Τα περισσότερα κτίσματα είναι διώροφα και σ ε  αρκετά καλή κατάσταση. 

Διασώζονται αρκετά αγροτικά σπίτια των αρχών του προηγούμενου αιώνα. Παρόλο 

που ο οικισμός δεν έχει κάποια πολύ αξιόλογα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, εν 

τούτοις σαν σύνολο δημιουργεί την εικόνα τόσο της αρμονίας με το περιβάλλον 

που είναι ενταγμένος, όσο και της προσπάθειας να παραμείνει ζωντανός.

1.1.8.4.2. Κοινωνική υποδομή

1.1.8.4.2.1. Εκπαίδευση

Στο Αδάμι λειτουργεί ένα μονοθέσιο Δημοτικό σχολείο. Το Δημοτικό σχολείο 

στεγάζεται σε δημόσιο κτίριο δύο αιθουσών διδασκαλίας και εντός οικοπέδου 786 

τ.μ. Ο αύλειος χώρος διαθέτει και ένα μικρό γήπεδο μπάσκετ. Η υπάρχουσα γη 

υπερκαλύπτει την απαιτούμενη (288 τ.μ.), σύμφωνα με τα σταθερότυπα και την 

προβλεπόμενη πληθυσμιακή εξέλιξη.

1.1.8.4.2.2. Υγεία - Πρόνοια

Στην περιοχή του Αδαμίου δεν λειτουργεί αγροτικό ιατρείο ή άλλη υποδομή του 

τομέα υγείας - πρόνοιας.

1.1.8.4.2.3. Πολιτισμός – Αθλητισμός

Έχει ολοκληρωθεί το κτίριο της βιβλιοθήκης στο παλιό κτίριο του κτηνοτροφικού 

συνεταιρισμού και εκκρεμεί η προμήθεια του εξοπλισμού της και η οργάνωση του 

Πνευματικού Κέντρου, στον ίδιο χώρο.

Η αθλητική υποδομή εκτός από το γήπεδο μπάσκετ του σχολείου περιλαμβάνει και 

ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, που βρίσκεται εκτός των ανατολικών ορίων του 

οικισμού. Υπάρχει ποδοσφαιρική ομάδα με την ονομασία «ΔΟΞΑ ΑΔΑΜΙΟΥ» και 

πολιτιστικός σύλλογος με την ονομασία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΑΔΑΜΙΩΤΩΝ».

1.1.8.4.2.4. Κοιμητήριο



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 2007–2010,

Α’ ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 71

Το Κοιμητήριο έχει επιφάνεια 2 στρ. και βρίσκεται εκτός ορίων οικισμού.

1.1.8.4.3. Τεχνική υποδομή

1.1.8.4.3.1. Ύδρευση

Το δίκτυο ύδρευσης του Αδαμίου περιλαμβάνει δύο δεξαμενές χωρητικότητας 120 

μ3 η κάθε μία. Έχει ολοκληρωθεί η αντικατάσταση των σωλήνων του εσωτερικού 

δικτύου. Επίσης, λειτουργεί μία αρδευτική γεώτρηση παροχής 40 μ3 για τα 

καλλιεργούμενα κτήματα.

1.1.8.4.3.2. Αποχέτευση

Πραγματοποιείται σε απορροφητικούς βόθρους. Τα λύματα διατίθενται σε σημείο 

του ρέματος που βρίσκεται δίπλα στην πρώην χωματερή της παλιάς κοινότητας.

1.1.8.4.3.3. Απορρίμματα

Η συλλογή και διάθεση των απορριμμάτων πραγματοποιείται με βάση το κεντρικό 

σύστημα του νέου Δήμου, δύο φορές την εβδομάδα. Μέχρι τη σύσταση του νέου 

Δήμου, η διάθεση γινόταν σε χωματερή, δίπλα στο δρόμο Αδαμίου – Κάντιας, και 

σε απόσταση 2,5 Km από τον οικισμό. Πρόκειται για  Χ.Α.Δ.Α  4 στρ. περίπου, ο 

οποίος πρόσφατα αποκαταστάθηκε και δεν πραγματοποιείται εναπόθεση 

απορριμμάτων.

1.1.8.4.3.4. Μεταφορές

Το δίκτυο των τοπικών δρόμων του οικισμού βρίσκεται σ ε  ικανοποιητική 

κατάσταση και δεν δημιουργεί κάποια ιδιαίτερα προβλήματα. Η μεγάλη μείωση της 

κίνησης οχημάτων από και προς Κρανίδι, έχει εξαλείψει τα όποια προβλήματα 

δημιουργούσε ο διερχόμενος από το κέντρο του οικισμού, επαρχιακός δρόμος 

Λυγουριού – Τραχειάς.
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1.1.8.5. Συμπεράσματα

Η χωρική ενότητα του Δήμου Ασκληπιείου διακρίνεται, σύμφωνα με το ΓΠΣ του 

Δήμου Ασκληπιείου, σε τέσσερις χωρικές υποενότητες, τα τέσσερα Δημοτικά 

Διαμερίσματα, στα οποία περιλαμβάνονται ένας οικισμός 3ου επιπέδου – το 

Λυγουριό – ως έδρα του Δ.Δ. και του Δήμου και τρεις επιπλέον οικισμοί 5ου

επιπέδου - ο Άγιος Δημήτριος, το Αρκαδικό και το Αδάμι – έδρες των αντίστοιχων 

Δημοτικών Διαμερισμάτων. Οι υπόλοιποι οικισμοί δεν διαβαθμίζονται ως προς το 

ρόλο τους.

Με βάση το προβλεπόμενο πληθυσμιακό μέγεθος συνολικά του Δήμου αλλά και 

των χωρικών υποενοτήτων του καθώς και τις διαμορφωμένες ή/και 

προβλεπόμενες τάσεις οικονομικής και οικιστικής ανάπτυξης, ακολουθούνται οι 

εξής παραδοχές:

α. Οι ζώνες ανάπτυξης των παραγωγικών τομέων καθορίζονται στο επίπεδο της 

ευρύτερης περιοχής του Δήμου.

β. Τα κύρια δίκτυα τεχνικής υποδομής σχεδιάζονται στο επίπεδο της ευρύτερης 

περιοχής του Δήμου.

γ. Τα προγραμματικά πληθυσμιακά μεγέθη (Π.Π.Μ.) για τη διοικητική και 

κοινωνική υποδομή υπολογίζονται παίρνοντας υπόψη και τον κύριο στόχο για 

ισόρροπη ανάπτυξη όλης της περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό, ο προτεινόμενος 

προγραμματισμός των πιο πάνω πληθυσμιακών μεγεθών προκύπτει ως εξής:

Διοίκηση: ΠΠΜ όλου του Δήμου

Νηπιαγωγείο – Δημοτικό: ΠΠΜ του κάθε Δημοτικού Διαμερίσματος

Γυμνάσιο – Λύκειο: ΠΠΜ όλου του Δήμου και των περιοχών επιρροής

Κέντρο Υγείας: ΠΠΜ όλου του Δήμου και των περιοχών επιρροής

Αγροτικό Ιατρείο: ΠΠΜ ανά Δ.Δ., πλην έδρας Δήμου

Παιδικός Σταθμός: ΠΠΜ ανά Δ.Δ.

Αθλητισμός, Πολιτισμός, Θρησκευτικοί και Ελεύθεροι χώροι: ΠΠΜ ανά Δ.Δ.

δ. Όλοι οι οικισμοί εξετάζονται ως προς τον υφιστάμενο, θεσμοθετημένο 

χαρακτηρισμό τους.

ε. Πρόταση πολεοδομικής οργάνωσης, χρήσεων γης και τοπικών τεχνικών 

υποδομών διαμορφώνεται για τους οικισμούς Λυγουριό, Αγ.Δημήτριος, Αρκαδικό 

και Αδάμι.

Από τα δίκτυα εξυπηρέτησης είναι ήδη χωροθετημένα ο Βιολογικός Καθαρισμός και 

ο ΧΥΤΑ (νομαρχιακός) που θα αντικαταστήσει την υφιστάμενη χωματερή του 
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Δήμου. Με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα δεν προκύπτουν ανάγκες για την 

χωροθέτηση νέων ενεργειακών και τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων.

Όσον αφορά στο μεταφορικό δίκτυο, σε εξέλιξη βρίσκεται η Νέα παρακαμπτήριος 

της Ε.Ο. Ναυπλίου – Λυγουριού και ο περιφερειακός δρόμος στα νότια της πόλης, 

που σκοπό έχουν την άρση των σοβαρών προβλημάτων που δημιουργούν οι 

διαμπερείς κινήσεις, κυρίως στον οικισμό του Λυγουριού. Έχει προταθεί επίσης η 

έγκριση χωροθέτησης της Νέας δευτερεύουσας επαρχιακής οδού Λυγουριού –

Κάντιας.

Στο Παράρτημα (τεύχος Β’) υπάρχουν στοιχεία για τα σημαντικότερα 

έργα/μελέτες/ενέργειες που έχει υλοποιήσει ο Δήμος την τελευταία τριετία, είτε 

από ιδίους πόρους, είτε μέσω εθνικών (ΘΗΣΕΑΣ) και κοινοτικών (ΟΠΑΑΧ) ειδικών 

προγραμμάτων.
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1.2. Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του Δ. Ασκληπιείου ως ΟΤΑ

1.2.1. Εισαγωγή

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται συνοπτικά τα βασικά χαρακτηριστικά του 

Δήμου Ασκληπιείου, ως Οργανισμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δηλαδή τα βασικά 

οργανωτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών του και των Νομικών 

Προσώπων που βρίσκονται υπό την εποπτεία του.

1.2.2. Έδρα – Οργανόγραμμα – Ανθρώπινο δυναμικό

Η έδρα του Δήμου Ασκληπιείου βρίσκεται στο Λυγουριό. Η διοικητική του 

οργάνωση καθορίζεται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, όπως έχει 

δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β’ 1574/27.10.20039, σύμφωνα με τον οποίο, οι 

δραστηριότητες του Δήμου κατανέμονται στα κάτωθι Γραφεία:

1. Ειδικός Σύμβουλος ή ειδικός Συνεργάτης ή επιστημονικός Συνεργάτης

2. Γραφείο Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

3. Αυτοτελές Γραφείο Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών

4. Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

5. Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος

6. Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας

- Τμήμα Γενικής Αστυνόμευσης και Αγροφυλακής

Ακολουθεί μια διαγραμματική απεικόνιση (οργανόγραμμα) της βασικής οργάνωσης

του Δήμου και μια συνοπτική αναφορά στις αρμοδιότητες των επιμέρους 

υπηρεσιών του. Αναλυτική αναφορά στις αρμοδιότητες των γραφείων γίνεται στο 

παράρτημα.

                                        
9 Τελευταία τροποποίηση του ΟΕΥ (470/β’/28.04.1999)
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Γραφείο 
Προγραμματι-

σμού και 
Ανάπτυξης

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

5 ΜΕΛΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

13 ΜΕΛΗ

Αυτοτελές 

Γραφείο 

Κέντρου 

Εξυπηρέτησης 

Πολιτών

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ

Τμήμα 

Διοικητικών και 

Οικονομικών 

Υπηρεσιών

Τμήμα 

Τεχνικών 

Υπηρεσιών και 

Περιβάλλοντος

Διεύθυνση

Δημοτικής 

Αστυνομίας

Ειδικός Σύμβουλος ή 
Ειδικός Συνεργάτης ή 

Επιστημονικός 
Συνεργάτης
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1.2.2.1. Ειδικός Σύμβουλος ή ειδικός Συνεργάτης ή επιστημονικός 
Συνεργάτης

Ο κάθε ειδικός σύμβουλος, επιστημονικός συνεργάτης ή ειδικός συνεργάτης ασκεί 

καθήκοντα επιτελικά και δεν έχει αποφασιστική αρμοδιότητα οποιασδήποτε 

μορφής. Παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή 

προφορικά, για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων τον οποίο έχει οριστεί να 

εξυπηρετήσει (Ν. 1416/84 άρθρο 67). To συμβουλευτικό του έργο απευθύνεται 

προς το Δήμαρχο. Συνεργάζεται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του με το γραφείο 

προγραμματισμού για την επεξεργασία, εισηγήσεων, προτάσεων κλπ.

1.2.2.2. Γραφείο Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Οι βασικές αρμοδιότητες του Γραφείου Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

αναλύονται σε:

 Προγραμματισμός της τοπικής ανάπτυξης και της δράσης του Δήμου 

 Προγράμματα Ευρωπαϊκής Ένωσης

 Προστασία Δασών

 Αγροτική Ανάπτυξη

 Τουριστική Ανάπτυξη

 Οργάνωση, μηχανοργάνωση, ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, πληροφορική

1.2.2.3. Αυτοτελές Γραφείο Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών

Αποστολή των Κέντρων αυτών είναι η παροχή διοικητικών πληροφοριών και η 

διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή της αίτησης μέχρι την 

έκδοση της τελικής πράξης σε συνεργασία με τις καθ' ύλη αρμόδιες υπηρεσίες. 

Ειδικότερα το Κ.Ε.Π. έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 Ενημέρωση

 Διεκπεραίωση υποθέσεων

 Άλλες υπηρεσίες (επικύρωση αντιγράφων διοικητικών εγγράφων, θεώρηση 

του γνησίου της υπογραφής, χορήγηση παραβόλων, κινητών επισήμων και 

υπεύθυνων δηλώσεων, χορήγηση του αποδεικτικού φορολογικής 

ενημερότητας, μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης με το σύστημα TAXIS)

 Εκτελεί οποιαδήποτε νέα αρμοδιότητα ανατίθεται με νομοθετική ρύθμιση στις 

υπηρεσίες του ΚΕΠ.
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1.2.2.4. Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Οι βασικές αρμοδιότητες του Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, 

αναλύονται σε:

 Γραμματειακή Υποστήριξη Αιρετών Οργάνων Α. Γραμματεία Δημάρχου-

Αντιδημάρχων- Δημόσιες Σχέσεις- Ενημέρωση Δημοτών

 Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου, Δημαρχιακής Επιτροπής, Επιτροπών

Δημοτικού Συμβουλίου, Τοπικών συμβουλίων

 Λειτουργίες Γραμματειακής Υποστήριξης και Διοικητικής Μέριμνας των 

Υπηρεσιών

 Δημοτική Κατάσταση

 Διαχείριση Αγροτικών Θεμάτων

 Χορήγηση Αδειών Καταστημάτων

 Λειτουργίες Διαχείρισης Θεμάτων Παιδείας - Αθλητισμού

- Διαχείριση θεμάτων Δημοτική Επιτροπής Παιδείας και Σχολικών 

Επιτροπών

- Αθλητισμός

 Λειτουργία Διοικητικής υποστήριξης Νομικών Προσώπων

 Λειτουργίες Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Προϋπολογισμοί-Απολογισμοί-Οικονομική παρακολούθηση

- Δημοτική Περιουσία-Κληροδοτήματα

- Διαχείριση Δαπανών- Προμήθειες

- Θέματα Προσωπικού-Μισθοδοσίας

- Ταμειακή υπηρεσία

1.2.2.5. Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος

Οι βασικές αρμοδιότητες του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, 

αναλύονται σε:

 Προγραμματισμός Τεχνικών Έργων

 Μελέτες / επιβλέψεις τεχνικών έργων

 Συγκρότηση - προγραμματισμός - παρακολούθηση των Συνεργείων του 

Τμήματος

- Συνεργείο Τεχνικών Έργων

- Συνεργείο Ύδρευσης - Αποχέτευσης

- Συνεργείο Καθαριότητας

- Συνεργείο Πρασίνου
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- Συνεργείο ηλεκτροφωτισμού, σήμανσης οδών

- Συνεργείο νεκροταφείου

- Λειτουργία λεωφορείου για μεταφορά μαθητών 

1.2.2.6. Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας

Η Δημοτική Αστυνομία οργανώνεται σε επίπεδο Διεύθυνσης και διαρθρώνεται στο 

παρακάτω τμήμα: 

- Τμήμα Γενικής Αστυνόμευσης και Αγροφυλακής

To προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας διακρίνεται σε

α) ειδικό ένστολο και

β) σε επιστημονικό και υποστηρικτικό προσωπικό, το οποίο απαρτίζεται, κυρίως, 

από μηχανικούς, επόπτες υγείας, προσωπικό διοικητικής υποστήριξης και 

βοηθητικό προσωπικό.

1.2.3. Ανθρώπινο δυναμικό - Στελέχωση του Δήμου

Οι πέντε βασικές υπηρεσίες του Δήμου στελεχώνονται από συνολικό προσωπικό 

δεκατεσσάρων (16) μονίμων υπαλλήλων, εκ των οποίων πέντε (5) είναι απόφοιτοι 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, τέσσερις (4) Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, τρεις (3) 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τέσσερις (4) Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Πίνακας 14: Στελέχωση των υπηρεσιών του Δ. Ασκληπιείου 
κατά επίπεδο εκπαίδευσης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ %

ΠΕ 5 31,25

ΤΕ 4 25,00

ΔΕ 3 18,75

ΥΕ 4 25,00

ΣΥΝΟΛΟ 16 100,00%

Πηγή: Δήμος Ασκληπιείου, 2008

Στο παρακάτω σχεδιάγραμμα παρουσιάζεται η κατανομή των μόνιμων στελεχών 

του Δήμου Ασκληπιείου βάσει του επιπέδου εκπαίδευσης τους.

Διάγραμμα 10: Εκπαιδευτικό επίπεδο
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μόνιμων στελεχών του Δ. Ασκληπιείου

31%

25%

19%

25%

ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

Πηγή: Δήμος Ασκληπιείου, 2008

Όσον αφορά στις υπηρεσίες του Δήμου στις οποίες σήμερα απασχολούνται οι 

ανωτέρω υπάλληλοι, διαπιστώνεται ότι το Γραφείο Προγραμματισμού και 

Ανάπτυξης απασχολεί ένα (1) άτομο, το Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών 

Υπηρεσιών απασχολεί συνολικά έξι άτομα (6), το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Περιβάλλοντος απασχολεί έξι (6) άτομα, η Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας 

απασχολεί ένα (1) άτομο και το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών δυο (2) άτομα.

Πίνακας 15: Στελέχωση των Υπηρεσιών του Δήμου Ασκληπιείου

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ ΣΥΝΟΛΟ

Γραφείο Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 1 - - - 1

Αυτοτελές Γραφείο Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών 1 1 - - 2

Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 2 1 3 - 6

Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος - 2 - 4 6

Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας 1 - - - 1

ΣΥΝΟΛΟ 4 3 3 4 16

Πηγή: Δήμος Ασκληπιείου, 2008

Στον παρακάτω πίνακα, παρατηρούμε ότι σε σχέση με τα προβλεπόμενα από τον 

ΟΕΥ ο Δήμος παρουσιάζει μικρό ποσοστό κάλυψης στις θέσεις εργασίας, ως προς 

τον αριθμό (34,78%), ενώ ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης του προσωπικού, 

παρουσιάζει ικανοποιητικό επίπεδο κάλυψης στην κατηγορία ΠΕ (71,42%) και 

εξαιρετικά χαμηλό στην κατηγορία ΔΕ (15,78%).
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Πίνακας 16: Επίπεδο εκπαίδευσης μόνιμου προσωπικού

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

% 

ΚΑΛΥΨΗΣ

ΠΕ1 Διοικητικών (Οικονομολόγος) 1 1 100,00

ΠΕ1 Διοικητικού 2 1 50,00

ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών 1 - 0,00

ΠΕ9 Γεωπόνων 1 1 100,00

ΠΕ Περιβάλλοντος 1 1 100,00

ΠΕ23 Ειδικό ένστολο προσωπικό Δημ. Αστυνομίας 1 1 100,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ 7 5 71,42

ΤΕ3 Τεχνολόγων Πολ. Μηχανικών Δομικών Έργων 1 1 100,00

ΤΕ17 Διοικητικών-Λογιστικών 2 1 50,00

ΤΕ19 Πληροφορικής 1 - 0,00

ΤΕ23 Ειδικό ένστολο προσωπικό Δημ. Αστυνομίας 2 - 0,00

ΤΕ Εποπτών Υγείας 1 - 0,00

ΤΕ4 Ηλεκτρολόγων-Μηχανολόγων 1 1 100,00

ΤΕ22 Διοίκηση Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1 1 100,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ 9 4 44,44

ΔΕ1 Διοικητικών 8 3 37,50

ΔΕ23 Ειδικού Προσωπικού (Δημ. Αστυνομία) 5 - 0,00

ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων 1 - 0,00

ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργων 1 - 0,00

ΔΕ29 Οδηγών αυτοκινήτων 2 - 0,00

ΔΕ30 Τεχνιτών (υδραυλικός) 1 - 0,00

ΔΕ35 Δενδροκηπουρών-Δενδροκόμων-Κηπουρών-

Ανθοκόμων
1 - 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ 19 3 15,78

ΥΕ16 Εργατών (καθαριότητας, συνεργείων). 6 1 16,66

ΥΕ18 Κλητήρων-Θυρωρών-Γεν.καθηκόντων 1 1 100,00

ΥΕ16 Εργατών Συνεργείων 4 2 50,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ 11 4 36,36

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 46 16 34,78

Πηγή: Δήμος Ασκληπιείου 2008

Η πλειοψηφία του διοικητικού προσωπικού χρησιμοποιεί Η/Υ, ενώ το επίπεδο 

γνώσης και χρήσης σε τεχνολογίες πληροφορικής είναι αρκετά ικανοποιητικό.
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1.2.4. Στόλος οχημάτων του Δήμου Ασκληπιείου

Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζονται αναλυτικά όλα τα υπηρεσιακά οχήματα του 

Δήμου (αριθμός, τεχνικά χαρακτηριστικά, κατηγορία, κ.λπ.) κατανεμημένα ανά 

υπηρεσία.

Πίνακας 17: Οχήματα Δήμου Ασκληπιείου

A/
A

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΙΠΠΟΙ ΜΑΡΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΚΑΛΥΨΗ 
ΑΝΑΓΚΩΝ

1 ΚΗΟ 9784 ΦΟΡΤΗΓΟ 35 FIAT 2001
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤ

ΑΣ
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

2 ΚΗΟ 9769 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 35 FIAT 1999 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

3 KHO 9778
ΜΙΚΡΟ 

ΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4
17 FORD 2000

TEXNIKH 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

4 ΚΗΙ 9775 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ 11 HONDA 2000 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

5 ΚΗΙ 9169
ΑΝΟΙΧΤΟ 

ΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4
17 MAZDA 2007 TEXNIKH ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Πηγή: Δήμος Ασκληπιείου, 2008

Από τα στοιχεία του Πίνακα 26 προκύπτει ότι ένα (1) εξ αυτών εξυπηρετεί ανάγκες 

αποκομιδής απορριμμάτων, ένα (2) τεχνικής χρήσης εξυπηρετεί μεταφορές 

εργατών και υλικών γενικά και δυο (2) την μεταφορά προσώπων.

Ο Δήμος διαθέτει περιορισμένο στόλο οχημάτων για την κάλυψη των αναγκών 

του, διαθέτοντας ένα μόνο απορριμματοφόρο για την αποκομιδή των σκουπιδιών 

ολόκληρου του Δήμου. Χαρακτηριστικό είναι ότι δεν υπάρχουν βυτιοφόρα οχήματα 

για την εξυπηρέτηση αναγκών ύδρευσης και αποχέτευσης. Το μικρό φορτηγό 

εξυπηρετεί όλες τις ανάγκες του Δήμου σε μεταφορά υλικών γενικά, ενώ τα 

επιβατηγά εξυπηρετούν στην μεταφορά του προσωπικού και στελεχών του Δήμου.

1.2.5. Υλικοτεχνική Υποδομή

1.2.5.1. Κτίρια – Εγκαταστάσεις

Στο Παράρτημα του παρόντος τεύχους υπάρχει Πίνακας με τα δηλωθέντα στοιχεία 

της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Ασκληπιείου.
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1.2.5.2. Μηχανοργάνωση και Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών

1.2.5.2.1. Υλικοτεχνικός Εξοπλισμός (Hardware)

Από καταγεγραμμένα στοιχεία του Δήμου, προκύπτει πως οι υπηρεσίες του 

συνολικά, διαθέτουν τον ακόλουθο πάγιο ηλεκτρονικό εξοπλισμό γραφείου:

Πίνακας 18: Ηλεκτρονικός εξοπλισμός Δ. Ασκληπιείου ανά Υπηρεσία.

ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧ. ΧΑΡΑΚΤ. ΕΤΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

12 Η/Υ (Desktop) PENTIUM 4 2005

12 MONITOR TFT 17 2005

6 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER 2005

1 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ DOTMATRIX 2002

1 ΣΚΑΝΕΡ EPSON 2000

ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 
ΠΟΛΙΤΩΝ

2 Η/Υ (Desktop) PENTIUM 3 2002

2 MONITOR CRT 17 2002

1 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER 2002

1 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ INJEKT 2002

Πηγή: Δήμος Ασκληπιείου, 2008

Οι σταθμοί εργασίας (PC) των υπηρεσιών του Δήμου είναι συνδεδεμένοι σε κοινό 

τοπικό δίκτυο, μέσω ενός Server και όλοι έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω του 

δικτύου «Σύζευξις» του ΥΠΕΣΔΔΑ. Το τμήμα ΚΕΠ διαθέτει το δικό του τοπικό 

δίκτυο, χρησιμοποιεί την πανελλαδική εφαρμογή των ΚΕΠ (e-kep) για την 

διεκπεραίωση των Υποθέσεων των Πολιτών, ενώ παράλληλα κάνει χρήση και των 

υπηρεσιών του δικτύου «Σύζευξις».

Οι εργασίες που εκτελεί συνολικά ο Δήμος Ασκληπιείου σήμερα, γίνονται, ως επί το 

πλείστον, με μηχανογραφημένο τρόπο, ενώ οι επικοινωνίες με τις υπόλοιπες 

Δημόσιες υπηρεσίες πραγματοποιούνται πέραν της συμβατικής αλληλογραφίας και 

με ψηφιακό τρόπο, μέσω του ευρυζωνικού δικτύου «Σύζευξις» (τηλεφωνία, 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεομοιοτυπία, διαδίκτυο, κλπ). 

Τέλος, στην πλειοψηφία του, ο παραπάνω εξοπλισμός, κρίνεται επαρκής και 

ποσοτικά και ποιοτικά, αφού ανταποκρίνεται στο πλήθος και τις γνώσεις των 

μόνιμων υπαλλήλων. Βέβαια η διατήρηση του στην τρέχουσα κάθε φορά 

τεχνολογία και η διαρκής εκπαίδευση του προσωπικού κρίνονται απαραίτητα 

στοιχεία για την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών.
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1.2.5.2.2. Λογισμικό (Software)

Σε επίπεδο λογισμικού και λοιπών προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, ο 

Δήμος διαθέτει συνήθεις εφαρμογές γραφείου, καθώς και εξειδικευμένες 

εφαρμογές για τις υπηρεσίες του, όπως καταγράφεται στον παρακάτω Πίνακα.

Πίνακας 19: Διαθέσιμες Εφαρμογές Η/Υ

α/α ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΤΟΣ

1 Windows XP
Λειτουργικό Σύστημα

Δημοτικές 
υπηρεσίες

2005

2 Windows 2000 ΚΕΠ 2002

3 Microsoft Office 2000
Word, Excel, PowerPoint,
Access

Όλες οι υπηρεσίες 2002/2005

4 ALFAWARE

Οικονομικά

Τμήμα Διοικητικών 
& Οικονομικών 

Υπηρεσιών
2000

Μισθοδοσία

Δημοτολόγιο

Πρωτόκολλο

Πηγή: Δήμος Ασκληπιείου, 2008

1.2.5.2.3. Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης «Σύζευξις».

Ο Δήμος Ασκληπιείου έχει επιτυχώς ενταχθεί στο Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας 

Διοίκησης «Σύζευξις», που υποστηρίζεται από το ΥΠΕΣΔΔΑ και το πρόγραμμα 

Κοινωνία της Πληροφορίας. Το «Σύζευξις» είναι ένα ενιαίο δίκτυο που ενώνει 

ηλεκτρονικά Δημόσιους φορείς όπως ΟΤΑ, το Εθνικό Σύστημα Υγείας κ.λπ. και 

δίνει την δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων (internet), εικόνας (τηλεδιάσκεψη) 

και φωνής (ΙΡ τηλεφωνία). 

Στόχος του προγράμματος είναι να αποτελέσει το Εθνικό Δίκτυο της Δημόσιας 

Διοίκησης, το οποίο στα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας του (2006-2008), θα 

προσφέρει στους φορείς, χωρίς κανένα κόστος, υπηρεσίες όπως:

1. Διασύνδεση σε ένα Ενιαίο Δίκτυο δεδομένων και φωνής περί των 2000 

φορέων της Δημόσιας Διοίκησης.

2. Ευρυζωνικές υπηρεσίες πρόσβασης στο Internet και υπηρεσίες 

Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e-mail) για κάθε υπάλληλο.
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3. Διαδικτυακή Πύλη με υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας (π.χ. Υπηρεσίες 

καταλόγου, εφαρμογές τηλεσυνεργασίας κ.λπ) σε όλους τους φορείς της 

Δημόσιας Διοίκησης.

4. Υποδομή ασφάλειας για την έκδοση πιστοποιητικών ψηφιακών υπογραφών.

5. Ηλεκτρονικό σύστημα τηλεκπαίδευσης (σύγχρονης και ασύγχρονης).

6. Υπηρεσίες Τηλεδιάσκεψης (για τους αιρετούς του Δήμου).

7. Δωρεάν τηλεφωνία τόσο μεταξύ των Υπηρεσιών του Φορέα, όσο και για 

όλες τις συνδεδεμένες Υπηρεσίες, για τα έτη 2006-2008 και μειωμένες 

χρεώσεις μελλοντικά.

Στα πλαίσια του πιο πάνω έργου ο Δήμος Ασκληπιείου έχει ήδη εγκαταστήσει και 

χρησιμοποιεί τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του δικτύου για την παροχή internet-

email καθώς και τηλεφωνικό κέντρο εξωτερικής τηλεφωνίας (2753360100).

1.2.5.2.4. Ιστοσελίδα Δήμου

Ο Δήμος Ασκληπιείου διαθέτει τη δική του ιστοσελίδα (website), η οποία είναι 

μοντέρνας σχεδίασης, εμφανίζεται όμως μόνο σε  μια γλώσσα και εμπεριέχει 

περιορισμένες πληροφορίες και στοιχεία. Προτείνεται ο εμπλουτισμός της με 

επιπλέον θεματικές ενότητες, όπως:

 Γενικά στοιχεία για το Δήμο (οργάνωση, υπηρεσίες, διαμερίσματα, 

υποδομές, στατιστικά στοιχεία, κλπ).

 Τουρισμός (αξιοθέατα, καταλύματα, χάρτης, προϊόντα κλπ).

 Πολιτισμός (ιστορία, λαογραφία, μονές, κλπ)

 Νέα και ανακοινώσεις (π.χ. πολιτιστικά δρώμενα).

Η ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας είναι http://www.asklipieio.gr/, ενώ η 

διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι dimasc@otenet.gr.
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1.2.5.3. Συμπεράσματα

Ο Δήμος Ασκληπιείου, συγκριτικά με το μέγεθος του, είναι γενικά επαρκώς 

οργανωμένος και ικανοποιητικά λειτουργικός. Αξίζει δε να επισημανθούν τα 

ακόλουθα στοιχεία:

 Ο υφιστάμενος ΟΕΥ είναι ικανοποιητικός και προβλέπει τις απαραίτητες 

οργανικές θέσεις, εμφανίζει όμως μικρό ποσοστό κάλυψης (34,78%).

 Το Γραφείο Προγραμματισμού και Ανάπτυξης δεν είναι επαρκώς στελεχωμένο.

Στα πλαίσια της εφαρμογής του παρόντος Επιχειρησιακού Προγραμματισμού 

και ανατροφοδότησης των Ετήσιων προγραμμάτων απαιτείται η ενδυνάμωση 

του σε ανθρώπινο δυναμικό, είτε με νέα πρόσληψη, είτε με εσωτερική 

τοποθέτηση ενός υφιστάμενου υπαλλήλου ανάλογης εμπειρίας και 

εκπαίδευσης.

 Το εκπαιδευτικό επίπεδο του υφιστάμενου προσωπικού είναι ιδιαίτερα υψηλό.

 Οι κτιριακές εγκαταστάσεις είναι περιορισμένες, χωρίς να επιβαρύνουν 

σημαντικά τη λειτουργία των υπηρεσιών.

 Τα διαθέσιμα οχήματα είναι λίγα στον αριθμό. 

 Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός και το λογισμικό είναι σύγχρονα και επαρκή.

 Οι λειτουργίες των δικτύων Ε-Kep και «Σύζευξις», αν και είναι πλέον 

αυτονόητα και για τους πιο μικρούς Δήμους, δεν λειτουργούν παντού με

επιτυχία. Στο Δήμο Ασκληπιείου λειτουργούν αρκετά ικανοποιητικά.

Ένας Δήμος, ανεξάρτητα από το μέγεθος του, καλείται να καλύψει ολοένα 

περισσότερες και σύνθετες ανάγκες, ενώ οφείλει να αξιοποιεί τις όποιες 

χρηματοδοτικές ενισχύσεις/ευκαιρίες υπέρ του κοινωνικού οφέλους και να κινείται 

στα σύγχρονα και ευρωπαϊκά πρότυπα. Η ενδυνάμωση της διοικητικής ικανότητας 

του Δήμου θα επέλθει με μια αντίστοιχη μεγέθυνση του, τόσο σε έμψυχο, όσο και 

άψυχο δυναμικό. Προς αυτήν την κατεύθυνση μπορούν να λάβουν χώρα διάφορες 

ενέργειες, όπως:

1. Αύξηση του προσωπικού αριθμητικά και ποιοτικά. Ενδεικτικά:

- 1 ΠΕ3 Πολ. Μηχανικών (Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος)

- 1 ΠΕ Διοικητικού (Γραφείο Προγραμματισμού & Ανάπτυξης)

- 1 TE17 Διοικητικού-Λογιστικού (Τμήμα Διοικητικών & Οικον. Υπηρεσιών)

- 1 ΔΕ23 Ειδικού Προσωπικού (Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας)

- 2 ΥΕ16-Εργατών (Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος).
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2. Συμμετοχή υπαλλήλων και αιρετών σ ε  σεμινάρια δημόσιας διοίκησης, 

Τεχνολογιών της Επικοινωνίας, πληροφορικής κλπ.

3. Κατάρτιση και εξοικείωση υπαλλήλων και αιρετών στη χρήση του «Σύζευξις».

4. Αύξηση το στόλου οχημάτων με βαρύτητα στα οχήματα εργασιών ύδρευσης, 

αποχέτευσης, καθαριότητας, κλπ. Ενδεχομένως απαιτείται η προμήθεια ενός 

απορριμματοφόρου οχήματος επιπλέον και ενός μηχανήματος χωματουργικών 

εργασιών.

5. Ο εξοπλισμός Η/Υ και οι εφαρμογές πρέπει να είναι ανάλογες του πλήθους και 

της κατάρτισης του προσωπικού.

6. Η κατασκευή ενός νέου Διοικητηρίου μελλοντικά, θα στεγάσει το σύνολο των 

δημοτικών υπηρεσιών και θα συμβάλλει καθοριστικά στην αποσυμφόρηση που 

ενδέχεται να δημιουργήσει η επέκταση των υπηρεσιών σε προσωπικό.
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1.2.6. Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα Δήμου Ασκληπιείου

1.2.6.1. Εισαγωγή

Ο Δήμος Ασκληπιείου έχει οικονομική/ταμιακή υπηρεσία τα καθήκοντα της οποίας, 

ανάμεσα σ ε  άλλα, είναι και η σύνταξη των ετήσιων προϋπολογισμών και 

απολογισμών, η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και γραμματίων είσπραξης κλπ., 

καθώς και όλες οι ταμιακές συναλλαγές, όπως εκκαθάριση και πληρωμή 

χρηματικών ενταλμάτων, είσπραξη εσόδων από τέλη, εισφορές, επιχορηγήσεις.

Σημειώνεται ότι η ταμιακή υπηρεσία εξυπηρετεί και όλα τα Νομικά Πρόσωπα 

Δημοσίου Δικαίου του Δήμου, όσον αφορά στην ταμιακή τους διαχείριση.

Κατά την μελέτη και ανάλυση των παραπάνω διαθέσιμων στοιχείων εξάγονται τα 

ακόλουθα γενικότερα και ειδικότερα συμπεράσματα για την οικονομική πορεία του 

Δήμου.

1.2.6.2. Απολογισμοί Εσόδων / Εξόδων περιόδου 2005-2008

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά η εξέλιξη των χρηματοοικονομικών 

αποτελεσμάτων του Δήμου Ασκληπιείου κατά την τριετία 2005–2007, όπως 

αποτυπώνεται στους αντίστοιχους απολογισμούς Εσόδων και Εξόδων. Επίσης, 

παρουσιάζονται στοιχεία και από τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς, ώστε να 

μπορεί κανείς να συγκρίνει την οικονομική κατάσταση του Δήμου, τόσο σε επίπεδο 

προβλέψεων όσο και πεπραγμένων. Για το 2008 εμφανίζονται προϋπολογιστικά 

στοιχεία.

Στους Πίνακες που ακολουθούν, στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 

παρουσιάζονται τα συνολικά έσοδα, αναφερόμενα σε τακτικά έσοδα, έκτακτα 

έσοδα, έσοδα από παρελθόντα έτη, εισπρακτέα έσοδα από δάνεια, εισπρακτέα 

υπόλοιπα, εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων, χρηματικό υπόλοιπο από 

προηγούμενο έτος, επιχορηγήσεις για επενδύσεις κ.λπ. και τα συνολικά έξοδα και 

πληρωμές, αναφερόμενα σε γενικά έξοδα ή έξοδα χρήσης, όπως: αμοιβές και 

έξοδα προσωπικού, αμοιβές και έξοδα τρίτων, σε λοιπά γενικά έξοδα, πληρωμές 

ΠΟΕ & λοιπές αποδόσεις & προβλέψεις, μεταβιβάσεις και πληρωμές, ειδικά έξοδα 

λειτουργιάς επιμέρους υπηρεσιών, αποθεματικό, κλπ.



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 2007–2010,

Α ΦΑΣΗ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 88

Πίνακας 20: Έσοδα τετραετίας 2005-2008, Δήμου Ασκληπιείου

Κ.Α. ΕΣΟΔΑ 2005 2006 2007 2008

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 944.974,06 974.966,63 1.111.582,05 1.486.410,00

01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 55.743,29 99.036,60 191.144,53 25.000,00

02 Έσοδα από κινητή περιουσία 5.956,83 4.227,51 4.083,49 4.000,00

03 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα 116.991,30 1.067,30 0,00 212.100,00

04
Έσοδα από λοιπά τέλη και 

δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών
14.718,68 1.837,37 8.944,11 273.810,00

05 Φόροι - Εισφορές 5.187,05 6.010,33 5.743,67 26.000,00

06
Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτ. 

δαπάνες
734.119,40 841.171,73 886.985,52 920.000,00

07 Λοιπά τακτικά έσοδα 12.257,51 21.615,79 14.680,73 25.500,00

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 599.690,00 1.047.064,97 580.803,07 2.015.919,00

12
Έκτακτες επιχορηγήσεις για την 

κάλυψη λειτουργικών δαπανών
51.661,18 153.174,68 1.844,57 75.742,00

13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 534.732,47 884.557,82 567.710,69 1.929.677,00

14
Δωρεές – Κληρονομιές -

Κληροδοσίες
0,00 0,00 0,00 0,00

15 Προσαυξήσεις, Πρόστιμα, Παράβολα 12.191,68 9.212,47 11.121,77 9.500,00

16 Λοιπά έκτακτα Έσοδα 1.104,67 120,00 126,04 1.000,00

2
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ
45.930,03 228.869,47 196.244,10 19.276,00

21 Τακτικά 45.930,03 228.869,47 196.244,10 19.276,00

22 Έκτακτα 0,00 0,00 0,00 0,00

3
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΕ
97.411,62 160.878,72 13.903,87 130.570,00

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 84.873,50 155.673,30 0,00 0,00

32
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ 

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ
12.538,12 5.205,42 13.903,87 130.570,00

4

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ/ΤΡΙΤΩΝ & 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

25.124,96 0,00 0,00 191.300,00

41
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & 

ΤΡΙΤΩΝ
25.074,96 0,00 0,00 191.300,00

42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 50,00 0,00 0,00 0,00

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 234.869,22 317.035,73 381.356,42 356.958,28

511 Τακτικά 234.869,22 317.035,73 381.356,42 356.958,28

512 Έκτακτα 0,00 0,00 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 1.947.999,89 2.728.815,52 2.283.889,51 4.200.433,28

ΕΤΗΣΙΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ - 40,08% -16,30% 83,92%

Πηγή: Δήμος Ασκληπιείου 2008
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Πίνακας 21: Έξοδα τετραετίας 2005-2008 Δήμου Ασκληπιείου.

Κ.Α. ΕΞΟΔΑ 2005 2006 2007 2008
00-6 ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ / ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 434.983,29 964.003,59 560.813,14 611.560,00

1
ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.033.584,88 1.224.911,63 1.195.269,62 3.354.196,00

10
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

261.098,71 281.936,66 286.627,26 449.200,00

10-6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 257.498,71 281.936,66 280.280,45 439.200,00

10-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 3.600,00 0,00 6.346,81 10.000,00

15
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

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

15-6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 0,00 0,00 0,00 0,00

15-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 0,00

20
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

367.806,29 317.997,79 281.188,51 313.100,00

20-6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 247.722,11 309.090,96 226.241,44 240.100,00

20-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 120.084,18 8.906,83 54.947,07 73.000,00

25
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ –
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

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

25-6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 0,00 0,00 0,00 0,00

25-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 0,00

30 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 357.940,35 555.422,93 541.984,62 2.482.896,00

30-6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 42.187,12 44.316,86 49.087,20 75.700,00

30-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 315.753,23 511.106,07 492.897,42 2.407.196,00

35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 22.527,74 26.568,63 27.166,31 27.500,00

35-6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 22.527,74 24.069,63 24.989,10 27.500,00

35-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 0,00 2.499,00 2.177,21 0,00

45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 0,00 0,00 10.367,28 0,00

45-6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 0,00 0,00 0,00 0,00

45-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 0,00 0,00 10.367,28 0,00

50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 24.211,79 26.325,62 34.188,59 29.800,00

50-6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 24.211,79 26.325,62 34.188,59 29.800,00

70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0,00 16.660,00 13.747,05 51.700,00

70-6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 0,00 0,00 13.747,05 51.700,00

70-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 0,00 16.660,00 0,00 0,00

8
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

195.450,48 158.543,88 94.213,99 218.630,00

-6
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 

ΔΑΠΑΝΩΝ
1.224.581,24 1.808.287,20 1.283.560,96 1.694.190,00

-7 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 439.437,41 539.171,90 566.735,79 2.490.196,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 1.664.018,65 2.347.459,10 1.850.296,75 4.184.386,00

-9 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 283.981,24 381.356,42 433.592,76 16.047,28

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 26,41% 22,97% 30,63% 59,51%

ΕΤΗΣΙΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΕΞΟΔΩΝ - 41,07% -21,18% 126,15%

Πηγή: Δήμος Ασκληπιείου, 2008

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ:

1. Οι ΚΑ των ειδικών εξόδων λειτουργίας επιμέρους υπηρεσιών 2006 χρησιμοποιούνται ως 

βάση και για το έτος 2005.
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Στο Σχεδιάγραμμα 11 μεταφέρουμε τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της 

τετραετίας 2005-2008. Μελετώντας το, διαπιστώνεται ότι οι συνολικές εισπράξεις 

υπερκαλύπτουν τις συνολικές δαπάνες, σ ε  μια συνεχώς αυξητική αλλά και 

συγκλίνουσα πορεία, τα τελευταία έτη. Πιο αναλυτικά:

 Τα έσοδα παρουσιάζουν για την περίοδο 2005-2006 αύξηση ποσοστού 

40,08% και για την περίοδο 2006-2007 μείωση ποσοστού 16,30%.

 Τα συνολικά έξοδα σημείωσαν αύξηση ποσοστού 41,07% και μείωση 

21,18% κατά τις ίδιες περιόδους.

 Ο ΜΡΜ10 των Εσόδων 2005-2007 είναι 11,89%.

 Ο ΜΡΜ των Εξόδων 2005-2007 είναι 9,95%.

Διάγραμμα 11: Εξέλιξη χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων

τετραετίας 2005-2008
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Πηγή: Δήμος Ασκληπιείου, 2008

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε λοιπόν ότι τα έσοδα του Δήμου Ασκληπιείου 

μεταβάλλονται με ταχύτερο ρυθμό από τα έξοδα, αφού ο ΜΡΜ τους είναι 

μεγαλύτερος, ενώ επίσης έχουν σημειώσει μεγαλύτερη μεταβολή σε απόλυτες 

τιμές, μέσα στην περίοδο αναφοράς, πράγμα που ερμηνεύεται και από την αύξηση 

του ΜΡΜ του χρηματικού υπολοίπου. 

                                        
10 Μέσος Ρυθμός Μεταβολής
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Πιο αναλυτικά, το χρηματικό υπόλοιπο: 

 Την περίοδο 2005-2007, σημείωσε συνολική αύξηση 52,68%.

 Ο ΜΡΜ του είναι 23,99%.

Στο επόμενο Διάγραμμα παρατηρείται πως ο ρυθμός αύξησης του χρηματικού 

υπολοίπου για τα έτη 2005-2007 είναι θετικός, πράγμα που εξηγείται από την 

μικρότερη αύξηση των εξόδων σε σχέση με τα έσοδα, την ίδια περίοδο.

Διάγραμμα 12: Εξέλιξη χρηματικού υπολοίπου 2005-2007
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Πηγή: Δήμος Ασκληπιείου, 2008

1.2.6.3. Σύνθεση των εσόδων

Στη συνέχεια αναλύεται η σύνθεση των συνολικών εσόδων του Δήμου και των 

κυριότερων πηγών του αντίστοιχα. Χάριν συντομίας, αναλύονται τα συνολικά 

έσοδα μόνο του έτους 2007, όπως εμφανίζονται στον Απολογιστικό Πίνακα 

Εσόδων 2007.

Από την μελέτη του Πίνακα 22, προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των 

εσόδων, ήτοι το 38,84%, προέρχεται από τον ΚΑ06: «Έσοδα από Επιχορηγήσεις 

για Λειτουργικές Δαπάνες» των τακτικών εσόδων, δηλαδή τους Κεντρικούς 

Αυτοτελείς Πόρους που προορίζονται για την κάλυψη των γενικών λειτουργικών 

αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου. Δεύτερος σε μέγεθος (24,86%) έρχεται ο 

ΚΑ13: «Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις», δηλαδή πόροι από το Πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ), από τα ειδικά Προγράμματα της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ, Θησέας), άλλα ειδικά προγράμματα (πχ. Πολιτική 
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Προστασία, επισκευές σχολικών κτιρίων κλπ) του κρατικού προϋπολογισμού, 

καθώς και άλλες επιχορηγήσεις τις οποίες ο Δήμος αντλεί από προγράμματα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΠΑΑΑΥ, ΠΕΠ κλπ).

Πίνακας 22: Αναλυτική κατάσταση εσόδων Δ. Ασκληπιείου (έτος 2007)

ΚA ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

ΕΥΡΩ %

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.111.582,05 48,67

01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 191.144,53 8,37

02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 4.083,49 0,18

03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 0,00 0,00

04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8.944,11 0,39

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 5.743,67 0,25

06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 886.985,52 38,84

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14.680,73 0,64

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 580.803,1 25,43

11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝ. & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00 0,00

12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡ. ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1.844,57 0,08

13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 567.710,69 24,86

14 ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0,00 0,00

15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 11.121,77 0,49

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 126,04 0,01

2
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) 

ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
196.244,10 8,59

21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 196.244,10 8,59

22 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ 0,00 0,00

3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 13.903,87 0,61

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 0,00

32
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ 

ΠΟΕ
13.903,87

0,61

4
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ & 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
0,00 0,00

41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 0,00 0,00

42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 0,00 0,00

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 381.356,42 16,70

511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 381.356,42 16,70

512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 2.283.889,51 100,00

Πηγή: Δήμος Ασκληπιείου, 2008
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Επιλέγοντας τις σημαντικότερες κατηγορίες εσόδων του Δήμου για το έτος 2007, 

ήτοι άνω του ποσοστού συμμετοχής 2,00% επί των συνολικών εσόδων, 

διαμορφώνεται το Διάγραμμα 13.

Διάγραμμα 13. Σημαντικότερες πηγές εσόδων κατά το έτος 2007

31%

28%
27%
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4% 2%

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΧΡΗΜ.ΥΠΟΛ. ΑΠΌ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ &ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πηγή: Δήμος Ασκληπιείου, 2008

Τα έσοδα με την μεγαλύτερη επί του συνόλου συμμετοχή, είναι τα έσοδα από 

επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (38,84%) και ακολουθούν: οι 

«Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις» με ποσοστό 24,86%, τα χρηματικά υπόλοιπα από 

τακτικά έσοδα (16,70%), τα έσοδα ΠΟΕ τακτικά (8,59%) και οι πρόσοδοι από 

ακίνητη περιουσία (8,37%).

Είναι γεγονός ότι η μεγαλύτερη μερίδα των πόρων του Δήμου Ασκληπιείου 

προέρχεται από τακτικά έσοδα (Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες από ΚΑΠ), 

είτε του τρέχοντος έτους, είτε παρελθόντων ετών (έσοδα ΠΟΕ τακτικά). Επίσης 

σημαντικό ποσοστό προέρχεται από έκτακτες πηγές και συγκεκριμένα από τις ΣΑΤΑ 

και άλλα ειδικά εθνικά και κοινοτικά προγράμματα. Τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν 

ότι ο Δήμος έχει την ικανότητα να αντλεί επίσης εθνικούς και κοινοτικούς πόρους 

από διάφορες πηγές, όπως το πρόγραμμα Θησέας, είτε το ΠΕΠ Πελοποννήσου, 

ΟΠΑΑΧ κλπ. Η ίδια τάση παρατηρείται διαχρονικά και για τα τέσσερα έτη 2005-

2007.
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Πίνακας 23: Συμμετοχή τακτικών/εκτάκτων επί των συνολικών εσόδων.

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 

ΕΣΟΔΑ
2005 2006 2007 2008

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ 944.974,06 974.966,63 1.111.582,05 1.486.410,00

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΑ 599.690,00 1.047.064,97 580.803,07 2.015.919,00

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ11 403.335,83 706.783,92 591.504,39 698.104,28

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.947.999,89 2.728.815,52 2.283.889,51 4.200.433,28

Πηγή: Δήμος Ασκληπιείου, 2008

Διάγραμμα 14: Συμμετοχή τακτικών/εκτάκτων στα συνολικά έσοδα
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Πηγή: Δήμος Ασκληπιείου 2008

Από τα στοιχειά του Πίνακα 23 προκύπτει το Διάγραμμα 14, όπου παρατηρείται ότι 

συμμετοχή των τακτικών εσόδων στα συνολικά έσοδα είναι μεγαλύτερη, από αυτή 

των εκτάκτων εσόδων, με εξαίρεση το έτος 2006 απολογιστικά και το έτος 2008 

προϋπολογιστικά. Το επόμενο όμως έτος σημειώθηκε μια μικρή αύξηση των 

τακτικών εσόδων (5,41%), ενώ αντίθετα τα έκτακτα έσοδα μειώθηκαν σημαντικά 

(-38,38%).

Το οικονομικό έτος 2006, παρατηρήθηκε μια μικρή αύξηση των τακτικών εσόδων 

(3,17%), ενώ τα έκτακτα έσοδα σημείωσαν πολύ μεγαλύτερη αύξηση, της τάξης 

του 74,60%, μειώνοντας έτσι την διαφορά σε απόλυτες τιμές, από 350.000€ που 

ήταν περίπου το 2005 σε 70.000€ το 2006. Το επόμενο έτος 2007, τα 

εισπραχθέντα έκτακτα έσοδα μειώθηκαν κατά το ίδιο ποσοστό.
                                        
11 Τα υπόλοιπα έσοδα αποτελούνται κυρίως από χρηματικά υπόλοιπα της προηγούμενης χρήσης και 
έσοδα ΠΟΕ προερχόμενα από τακτικά έσοδα.
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Η διακύμανση αυτή των εισπράξεων από έκτακτα έσοδα το 2006 οφείλεται στην 

απορρόφηση 433.249,15€ του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ και μιας αύξησης των 

επιχορηγήσεων για λειτουργικές δαπάνες κατά 200%.

Τέλος, αξίζει εδώ να παρατηρήσουμε ότι, για το έτος 2006 τα χρηματικά υπόλοιπα 

της προηγούμενης χρήσης αποτελούν μια μεγάλη πηγή εσόδων για το έτος 

(16,16%), ενώ η σύνθεση τους αποτελείται εξολοκλήρου από τακτικά έσοδα.

Στη συνέχεια η ανάλυση των εσόδων επικεντρώνεται στη συσχέτιση τακτικών –

εκτάκτων, προϋπολογισθέντων – εισπραχθέντων, βεβαιωθέντων - εισπραχθέντων, 

καθώς και στο ποσοστό απόκλισης προϋπολογισμών-απολογισμών για την διετία 

2006-2007.
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Πίνακας 24: Συσχέτιση τακτικών – εκτάκτων, προϋπολογισθέντων – εισπραχθέντων, βεβαιωθέντων-εισπραχθέντων Εσόδων 
2006-2007. Ποσοστό απόκλισης προϋπολογισμών - απολογισμών.

Κ.Α. ΕΣΟΔΑ
2006 ΑΠΟΚΛ.

(Α-Γ)
%

ΑΠΟΚΛ.
(Β-Γ)

%

2007 ΑΠΟΚΛ.
(Α-Γ)

%

ΑΠΟΚΛ.
(Β-Γ)

%
Α

ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ
Β

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
Γ

ΕΙΣ/ΘΕΝΤΑ
Α

ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ
Β

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
Γ

ΕΙΣ/ΘΕΝΤΑ

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.144.100,00 974.966,63 974.966,63 -14,78 0,00 1.245.404,00 1.105.122,59 1.111.582,05 -10,75 0,58

21
ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ 
ΤΑΚΤΙΚΑ

52.000,00 239.084,85 228.869,47 340,13 -4,27 37.600,00 190.710,40 196.244,10 421,93 2,90

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΤΑΚΤΙΚΑ

1.196.100,00 1.214.051,48 1.203.836,10 0,65 -0,84 1.283.004,00 1.295.832,99 1.307.826,15 1,93 0,93

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2.858.279,76 1.047.064,97 1.047.064,97 -63,37 0,00 2.150.670,34 580.118,48 580.803,07 -72,99 0,12

22
ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ 
ΕΚΤΑΚΤΑ

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

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΕΚΤΑΚΤΑ

2.858.279,76 1.047.064,97 1.047.064,97 -63,37 0,00 2.150.670,34 580.118,48 580.803,07 -72,99 0,12

3

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 
ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ & 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΠΟΕ

89.187,00 217.993,18 160.878,72 80,38 -26,20 45.867,00 63.265,50 13.903,87 -69,69 -78,02

4

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 
ΥΠΕΡ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΡΙΤΩΝ

159.400,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 189.300,00 0,00 0,00 -100,00 0,00

5
ΧΡΗΜ. 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ

159.484,76 317.035,73 317.035,73 98,79 0,00 369.405,83 381.356,42 381.356,42 3,24 0,00

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 4.462.451,52 2.796.145,36 2.728.815,52 -38,85 -2,41 4.038.247,17 2.320.573,39 2.283.889,51 -43,44 -1,58

Πηγή: Δήμος Ασκληπιείου, 2008

Σημείωση: 

1. Τα προϋπολογισθέντα ποσά προέρχονται από τους πίνακες ανακεφαλαίωσης των αρχικών προϋπολογισμών των αντιστοίχων ετών.

2. Τα βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά προέρχονται από τους πίνακες ανακεφαλαίωσης των απολογισμών των ετών.
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Άλλο ένα κρίσιμο στοιχείο της ανάλυση των εσόδων του Δήμου, αποτελεί η 

ανάλυση της σχέσης προϋπολογισθέντων - εισπραχθέντων και βεβαιωθέντων -

εισπραχθέντων εσόδων. Από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει πως τα ποσά αυτά 

συγκρινόμενα παρουσιάζουν μια αστοχία του αρχικού προϋπολογισμού σε σχέση 

με τις πραγματικές εισπράξεις που πραγματοποιήθηκαν τα δυο αυτά έτη.

Πιο συγκεκριμένα, το έτος 2006 τα εισπραχθέντα έσοδα είναι λιγότερα από τα 

αρχικά προϋπολογισθέντα, ενώ το ίδιο συμβαίνει και το 2007 (ποσοστά -38,85% 

και -43,44% αντίστοιχα). Η απόκλιση αυτή οφείλεται κυρίως στην απεικόνιση των 

προϋπολογισμών του συνόλου των έργων που είναι ενταγμένα στο ΘΗΣΕΑΣ12.

Το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ του ΥΠΕΣΔΔΑ λειτουργεί με μέγιστες ετήσιες εγκεκριμένες 

πιστώσεις για κάθε Δήμο, τα αναπορρόφητα ποσά των οποίων μεταφέρονται στο 

επόμενο κάθε φορά οικονομικό έτος, μέχρι το έτος λήξης του προγράμματος, το 

2009. Ο Δήμος Ασκληπιείου δεν είχε ολοκληρώσει το φυσικό αντικείμενο από 

οριστικά ενταγμένα έργα του προγράμματος έως την 31.12.2005, συνεπώς όλες οι 

εγκεκριμένες πιστώσεις για τα έτη 2004-2005 μεταφέρονται στο οικονομικό έτος 

2006 κοκ.

Οι οποιεσδήποτε αποκλίσεις, παρουσιάζουν μια αδυναμία στην σύνταξη των 

αρχικών προϋπολογισμών με ακρίβεια, συγκεκριμένα όσον αφορά στα έκτακτα 

έσοδα, δηλαδή στον προσδιορισμό των έκτακτων επιχορηγήσεων για Επενδύσεις 

(ΣΑΤΑ, ΘΗΣΕΑΣ κ.λπ.), τις οποίες εισπράττει ο Δήμος ετησίως. Αυτό είναι λογικό 

να συμβαίνει, εξαιτίας διαφόρων γραφειοκρατικών εμποδίων που πλήττουν τη 

Δημόσια Διοίκηση, δυσκολίας ωρίμανσης των τεχνικών έργων, καθυστερήσεων 

των χρηματοδοτικών μηχανισμών του Γ’ΚΠΣ κλπ.

                                        
12 Ο Δήμος Ασκληπιείου έχει εξασφαλίσει από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ συνολικούς πόρους ύψους 
1.948.676,00€ για 8 δράσεις στην περιοχή του.
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Διάγραμμα 15: Απόκλιση προϋπολογισθέντων/εισπραχθέντων
εσόδων των ετών 2006-2007.
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Κάτι αντίστοιχο παρατηρείται και μεταξύ βεβαιωθέντων - εισπραχθέντων εσόδων, 

σε μικρό βαθμό όμως και για τα δυο έτη (ποσοστά -2,41% και -1,58% αντίστοιχα). 

Αυτό ισχύει όσον αφορά στα τακτικά έσοδα, γεγονός που σημαίνει ότι ο 

εισπρακτικός μηχανισμός σε πολύ μικρό βαθμό παρουσιάζει μια ελαφρά αδυναμία 

είσπραξης των τελών, των τακτικών επιχορηγήσεων κ.λπ., που βεβαιώνει ετησίως 

ο δήμος και στις εισπράξεις από δάνεια & απαιτήσεις ΠΟΕ.

Διάγραμμα 16: Απόκλιση Βεβαιωθέντων - Εισπραχθέντων Εσόδων
των ετών 2006-2007.
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1.2.6.4. Σύνθεση Εξόδων

H συμβολή της κάθε δημοτικής υπηρεσίας ξεχωριστά στη διαμόρφωση των 

συνολικών εξόδων, αποτυπώνεται στο Διάγραμμα 17.

Σε αυτήν την περίπτωση παρατηρούμε μια μικρή μεταβλητότητα σε δαπάνες από 

ορισμένες υπηρεσίες, όπως οι: 1) Οικονομικές - Διοικητικές, 2) Καθαριότητας και 

Ηλεκτροφωτισμού, 3) Υπηρεσίες Τεχνικών Έργων, 4) Υπηρεσίες Πρασίνου κλπ. 

Αντίθετα, οι υπηρεσίες που παρουσίασαν την σημαντικότερη μεταβολή των 

συνολικών τους δαπανών, είναι οι Γενικές Υπηρεσίες, οι Υπηρεσίες Νεκροταφείων 

και οι Λοιπές Υπηρεσίες. 

Η αθροιστική μεταβολή των συνολικών δαπανών για τα δυο έτη είναι της τάξης

του -19,77%.

Διάγραμμα 17: Κατανομή των εξόδων ανά υπηρεσία, 2006-2007
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Πηγή: Δήμος Ασκληπιείου 2008

Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα ποσοστά των αποκλίσεων των 

συνολικών δαπανών, αρχικά προϋπολογισθέντων και τελικά πληρωθέντων για τα 

έτη 2006-2007 (στοιχεία του πίνακα 25). Παρατηρούμε μια αρνητική απόκλιση, 

μια υπερεκτίμηση δηλαδή στις προϋπολογιζόμενες δαπάνες, σε σχέση με αυτές που 

πραγματοποιήθηκαν έως τη λήξη των οικονομικών χρήσεων.
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Το μέγεθος των δυο αποκλίσεων, -46,32% και -52,54%, αποδεικνύει έναν πολύ 

μεγάλο βαθμό αστοχίας στον προϋπολογισμό των συνολικών δαπανών.

Διάγραμμα 18: Αποκλίσεις αρχικών προϋπολογισθέντων 
με τελικά πληρωθέντα Έξοδα.
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Πίνακας 25: Συσχέτιση Προϋπολογισθέντων / Πληρωθέντων Εξόδων ανά υπηρεσία.
Ποσοστό απόκλισης προϋπολογισμών - απολογισμών.

Κ.Α. ΕΞΟΔΑ
2006 ΑΠΟΚΛ.

%

2007 ΑΠΟΚΛ.

%

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 
ΔΙΕΤΙΑΣ

(%)ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.171.796,12 964.003,59 -17,73 893.219,00 560.813,14 -37,21 -41,82

10
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
297.515,00 281.936,66 -5,24 293.200,00 286.627,26 -2,24 1,66

15
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
322.000,00 317.997,79 -1,24 324.950,00 281.188,51 -13,47 -11,58

25
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ –

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
1.200,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2.176.169,51 555.422,93 -74,48 2.084.376,82 541.984,62 -74,00 -2,42

35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 28.940,00 26.568,63 -8,19 38.400,00 27.166,31 -29,25 2,25

45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 2.535,00 0,00 -100,00 11.000,00 10.367,28 -5,75 100,00

50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 27.440,00 26.325,62 -4,06 54.800,00 34.188,59 -37,61 29,87

70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 50.150,00 16.660,00 -66,78 0,00 13.747,05 100,00 -17,48

1*
ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4.077.745,63 2.188.915,22 -46,32 3.699.945,82 1.756.082,76 -52,54 -19,77

Πηγή: Δήμος Ασκληπιείου, 2008

Σημείωση:

1. Από τον πίνακα έχουν αφαιρεθεί όλες οι δαπάνες που δεν εντάσσονται στη λειτουργία κάποιας υπηρεσίας (πχ πληρωμές ΠΟΕ, λοιπές αποδόσεις και 
προβλέψεις), καθώς και το Ταμειακό Αποθεματικό. 

2. Τα συνολικά έξοδα παρουσιάζονται σαφώς μειωμένα σε σχέση με τα πραγματικά, είναι όμως συγκρίσιμα σε επίπεδο υπηρεσίας.

3. Όλα τα ποσά προέρχονται από τους απολογιστικούς πίνακες εξόδων των ετών.



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 2007–2010,

Α’ ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 102

Αξιολογώντας τα στοιχεία του Πίνακα 21, σχετικά με τον διαχωρισμό των 

Συνολικών Εξόδων σε Δαπάνες για Επενδύσεις και σε Λειτουργικές Δαπάνες, 

παρατηρείται ότι υπάρχει μια διαχρονική αυξητική τάση και στα δυο μεγέθη, με τα 

Λειτουργικά Έξοδα να υπερκαλύπτουν σαφώς τις δαπάνες που προορίζονται για 

επενδύσεις, σε τέτοιο βαθμό μάλιστα, που το 2007 οι Επενδύσεις απορροφούσαν 

μόνο το 30,63% των συνολικών δαπανών, ενώ οι λειτουργικές δαπάνες το 

69,37%.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής των 

επενδύσεων είναι 13,90% και των εξόδων χρήσης 9,32%. Αυτό σημαίνει ότι 

γίνονται έργα που βοηθούν στην ανάπτυξη του Δήμου και στην οικονομική του 

μεγέθυνση μακροπρόθεσμα. Στο ίδιο συμπέρασμα συνηγορεί και ο Δείκτης 

Επενδύσεων του Πίνακα 21, ο οποίος παρουσιάζει το ποσοστό των εξόδων που 

επενδύεται συνολικά και εμφανίζει μια διαχρονική τάση αύξησης.

Διάγραμμα 19: Διάκριση των Συνολικών Εξόδων σε Επενδύσεις 
και Λειτουργικές Δαπάνες
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Πηγή: Δήμος Ασκληπιείου 2008

Διάγραμμα 20: Ποσοστό συμμετοχής των Επενδύσεων 
και των Λειτουργικών Εξόδων στα Συνολικά Έξοδα
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ 73,59 77,03 69,37 40,49

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 26,41 22,97 30,63 59,51
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Πηγή: Δήμος Ασκληπιείου 2008
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1.2.6.5. Πληρωμές ΠΟΕ & λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις

Από την ανάλυση των προϋπολογιστικών και απολογιστικών στοιχείων των ετών 

2005-2008, προκύπτει ότι ο Δήμος έχει τις ακόλουθες οφειλές παρελθόντων 

οικονομικών ετών:

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ

ΚΩΔ. -8111
2005 2006 2007 2008

Προϋπολογισθέντα 170.640,97 126.924,76 88.562,52 27.330,00

Διαμορφωθέντα 172.080,06 126.924,76 89.705,00 41.534,03

Πληρωθέντα 136.011,90 108.555,53 71.729,44 10.691,67

Χρηματικό υπόλοιπο έτους 234.869,22 317.035,73 381.356,42 433.217,20

Η εξυπηρέτηση των οφειλών ΠΟΕ γίνεται τμηματικά κατά έτος, με τρόπο που δεν 

επηρεάζει το ετήσιο χρηματικό υπόλοιπο και συνεπώς τα ρευστά διαθέσιμα του 

Δήμου.
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1.2.6.6. Συμπεράσματα

 Η οικονομική κατάσταση του Δήμου Ασκληπιείου γενικά είναι ικανοποιητική, 

με θετικά αποτελέσματα (θετικό χρηματικό υπόλοιπο) να παρουσιάζονται σε 

όλα τα οικονομικά έτη.

 Ο Δήμος έχει στη διάθεσή του σημαντικά ποσά από τον κρατικό 

προϋπολογισμό (ΚΑΠ, ΣΑΤΑ), με μια τάση αύξησης διαχρονικά.

 Ως προς τα τέλη και δικαιώματα που ο Δήμος βεβαιώνει κατά έτος, δεν 

φαίνεται να αντιμετωπίζει ιδιαίτερο πρόβλημα στην είσπραξη τους.

 Η σχέση εισπραχθέντων και βεβαιωθέντων εσόδων χαρακτηρίζεται από μια 

απόκλιση αρνητική, όσον αφορά στα έκτακτα έσοδα, κάτι που αντανακλά και 

στη σχέση προϋπολογισθέντων και πληρωθέντων εξόδων για επενδύσεις, 

αποδίδοντας έναν σχετικά μεγάλο βαθμό αστοχίας στους αρχικούς 

προϋπολογισμούς. Το φαινόμενο αυτό είναι συχνό στους ΟΤΑ και οφείλεται 

στις χρονοβόρες διαδικασίες ωρίμανσης, ένταξης, εκτέλεσης και αποπληρωμής 

των συγχρηματοδοτούμενων έργων από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους.

 Οι επιχορηγήσεις για επενδύσεις παρουσιάζουν ανοδική πορεία διαχρονικά, 

εφόσον όμως δοθεί βάρος στις απαραίτητες διαδικασίες ωρίμανσης έργων, ο 

Δήμος μπορεί να διπλασιάσει τους διαθέσιμους πόρους του για επενδύσεις, 

ειδικά εν όψει και της 4ης Προγραμματικής Περιόδου.

 Η πορεία του ταμειακού αποθεματικού βαίνει σταθερά αυξανόμενη, 

αποδεικνύοντας πως η σχέση μεταξύ εισπράξεων και πληρωμών δεν πρόκειται 

μελλοντικά να αποτελέσει πρόβλημα της χρηματοοικονομικής κατάστασης του 

Δήμου Ασκληπιείου.

 Η κατανομή των εξόδων ανά υπηρεσία δείχνει πως ο όγκος των εξόδων 

αναλογεί στις Γενικές και στις Τεχνικές Υπηρεσίες, με αυξητική τάση.

 Από την ανάλυση εξόδων προκύπτει πως τα Γενικά Έξοδα / Έξοδα Χρήσης 

παρουσιάζουν μια μικρή ανοδική τάση διαχρονικά. Μεγάλο μέρος των πόρων 

επίσης διατίθεται για επενδύσεις, με αποτέλεσμα η αναλογία των Επενδύσεων 

προς τα συνολικά έξοδα να αποτελεί έναν οικονομικό δείκτη για την θετική 

διαχείριση της δημοτικής αρχής.
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1.2.7. Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Ασκληπιείου

Στο επόμενο κεφάλαιο παρατίθενται πληροφοριακά στοιχεία για τα Νομικά 

Πρόσωπα του Δήμου Ασκληπιείου, σχετικά με:

- τη νομική μορφή και το καθεστώς που τα διέπει,

- τους σκοπούς και τις αρμοδιότητες που έχουν αναλάβει,

- την ενεργό ή μη κατάσταση στην οποία βρίσκονται σήμερα,

- το προσωπικό που απασχολούν,

- τα χρηματοοικονομικά τους αποτελέσματα.

Τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Ασκληπιείου είναι συνολικά δέκα (10), εκ των 

οποίων οχτώ (8) είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και δυο (2) 

Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου:

Πίνακας 26: Νομικά Πρόσωπα εποπτευόμενα από το Δήμο Ασκληπιείου

Α/Α Επωνυμία ΝΠΔΔ Σύσταση/Ο.Ε.Υ.13/Τροποποιήσεις

1 Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ασκληπιείου
ΦΕΚ 869/τΒ/2003 (Καταστατικό)

ΦΕΚ 1953/τΒ/2007 (Τροποποίηση)

2 ΚΑΠΗ Ασκληπιείου
ΦΕΚ 151/τΒ/1984 (Καταστατικό)
ΦΕΚ 423/τΒ/1988 (Τροποποίηση)
ΦΕΚ 1167/τΒ/1997 (Τροποποίηση)

3 Παιδικός Σταθμός Ασκληπιείου

ΦΕΚ 670/τΒ/2001 (Καταστατικό)
ΦΕΚ 485/τΒ/2002 (ΟΕΥ)

ΦΕΚ 605/τΒ/2004 (Τροποποίηση)

4 Ωδείο Ασκληπιείου ΦΕΚ 1009/τΒ/2005 (Καταστατικό)

5
Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου και 
Δημοτικού Σχολείου Ασκληπιείου

ΦΕΚ 485/τΒ/1990 (Καταστατικό)
ΦΕΚ 117/τΒ/1993 (Τροποποίηση)
ΦΕΚ 372/τΒ/1994 (Τροποποίηση)

6
Σχολική Επιτροπή Β’ Νηπιαγωγείου 
Ασκληπιείου

ΦΕΚ 189/τΒ/2006 (Καταστατικό)

7 Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Ασκληπιείου
ΦΕΚ 485/τΒ/1990 (Καταστατικό)
ΦΕΚ 117/τΒ/1993 (Τροποποίηση)
ΦΕΚ 372/τΒ/1994 (Τροποποίηση)

8 Σχολική Επιτροπή Λυκείου Ασκληπιείου
ΦΕΚ 485/τΒ/1990 (Καταστατικό)
ΦΕΚ 117/τΒ/1993 (Τροποποίηση)
ΦΕΚ 372/τΒ/1994 (Τροποποίηση)

9
Σχολική Επιτροπή Δημ. Σχολείου και 
Νηπιαγωγείου Αδαμίου Ασκληπιείου

ΦΕΚ 537/τΒ/1992 (Καταστατικό)

10
Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Αγ. Δημητρίου 
Ασκληπιείου

ΦΕΚ 244/τΒ/1991 (Καταστατικό)
ΦΕΚ 233/τΒ/1999 (Τροποποίηση)

11
Σχολική Επιτροπή Δημ. Σχολείου και 
Νηπιαγωγείου Αγ. Δημητρίου Ασκληπιείου

ΦΕΚ 384/τΒ/1990 (Καταστατικό)
ΦΕΚ 229/τΒ/1999 (Τροποποίηση)

                                        
13 Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας.
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Α/Α Επωνυμία ΝΠΙΔ Σύσταση/Ο.Ε.Υ.14/Τροποποιήσεις

1
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης 
Ασκληπιείου

ΦΕΚ 402/τΒ/2000 (Καταστατικό)
ΦΕΚ 1242/τΒ/2000 (ΟΕΥ)

ΦΕΚ 217/τΒ/2004 (Α’ τροποποίηση)
ΦΕΚ 778/τΒ/2006 (Β’ τροποποίηση)

2
Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης 
Ασκληπιείου

ΦΕΚ 459/τΒ/1992 (Καταστατικό)
ΦΕΚ 153/τΒ/1993(τροποποίηση)
ΦΕΚ 288/τΒ/1993(τροποποίηση)
ΦΕΚ 535/τΒ/1999 (τροποποίηση)
ΦΕΚ 1978/τΒ/1999 (τροποποίηση)
ΦΕΚ 869/τΒ/2001 (τροποποίηση)
ΦΕΚ 1527/τΒ/2004 (τροποποίηση)

Πηγή: Δήμος Ασκληπιείου 2008

Παρακάτω παρουσιάζονται πιο αναλυτικά τα εποπτευόμενα Νομικά Πρόσωπα του 

Δήμου Ασκληπιείου15.

1.2.7.1. Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ασκληπιείου.

Με τη δημοσίευση του ΦΕΚ αρ. 869/τΒ/2003, συστήθηκε το ΝΠΔΔ «Αθλητικός 

οργανισμός Δήμου Ασκληπιείου». Σκοποί του Νομικού προσώπου είναι:

α) Η Δημιουργία, λειτουργία και συντήρηση Αθλητικών Κέντρων και 

Γυμναστηρίων, Χώρων αθλοπαιδιών και Γυμναστικής για ελεύθερη και 

οργανωμένη άθληση ώστε να αντιμετωπίζονται οι αυξανόμενες ανάγκες για 

άθληση των κατοίκων του Δήμου Ασκληπιείου και ιδιαίτερα των νέων.

β) Εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων μαζικής άθλησης (ελεύθερης και 

οργανωμένης).

γ) Η συνεργασία με αθλητικά σωματεία της περιοχής του Δήμου Ασκληπιείου, 

καθώς και με άλλους αθλητικούς φορείς και παράγοντες κρατικούς για την 

ανάπτυξη του αθλητισμού.

δ) Υποβοήθηση ανάπτυξης του σχολικού αθλητισμού σε συνεργασία με τους 

φορείς της παιδείας, τους μαθητές και τους γονείς.

Πόροι του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Ασκληπιείου είναι:

α. Η ετήσια εισφορά του Δήμου Ασκληπιείου, που ορίζεται σε ποσοστό (1%) 

ένα τοις εκατό επί των τακτικών εσόδων του προηγούμενου έτους.

β. Κάθε είδους εισφορές, δωρεές κληρονομιές και κληροδοσίες από το 

Δημόσιο ή άλλους φορείς του Δημοσίου τομέα ή από άλλα Νομικά και 

                                        
14 Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας.
15 Για όσα ΝΠ υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία.
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Φυσικά Πρόσωπα ή Οργανισμούς ή Οργανισμούς τον Εσωτερικού ή 

Εξωτερικού.

γ. Εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των Υπηρεσιών που παρέχει

το ανωτέρω Νομικό Πρόσωπο.

δ. Πρόσοδοι από δική του περιουσία.

Περιουσία του Νομικού Προσώπου, ορίζεται:

1) Οι εγκαταστάσεις του Κλειστού Γυμναστηρίου Λυγουριού,

2) To Γήπεδο Ποδοσφαίρου Δ.Δ. Αγίου Δημητρίου,

3) To Γήπεδο Ποδοσφαίρου Δ.Δ. Αδαμίου,

4) To Γήπεδο Ποδοσφαίρου Δ.Δ. Αρκαδικού,

5) To Γήπεδο Ποδοσφαίρου Δ.Δ. Λυγουριού

Με το ΦΕΚ 1953/τΒ/2007 ορίζεται ότι το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από 

εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από:

- Πέντε (5) Δημοτικούς Συμβούλους, με τους αναπληρωτές τους, από τους 

οποίους οι δύο (2) ορίζονται από τη μειοψηφία.

- Τέσσερις (4) δημότες ή κάτοικοι, με τους αναπληρωτές τους, που είναι 

χρήστες των υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου ή έχουν ανάλογη 

επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις αναφορικά με το σκοπό 

του Αθλητικού Οργανισμού.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και λήγει πάντοτε με 

την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Αθλητικός οργανισμός υπήρξε ανενεργός κατά τα προηγούμενα έτη και πρώτη 

φορά συνέταξε οικονομικό προϋπολογισμό το οικονομικό έτος 2008.

Εκκρεμεί η διοικητική πράξη του Δήμου Ασκληπιείου που θα μεταβιβάζει την 

κυριότητα ή την χρήση των προαναφερθέντων περιουσιακών στοιχείων στο 

Νομικό Πρόσωπο.

Πίνακας 27: Προϋπολογισμός του ΑΟΔΑ 2008.
ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ 2008

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΚΑ
06 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΥ) 20.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 20.000
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΚΑ

6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 10.300
7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 8.700

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 19.000
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.000

Πηγή: Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ασκληπιείου, 2008.
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1.2.7.2. Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Ασκληπιείου.

Με τη δημοσίευση του ΦΕΚ αρ. 151/τ.Β./13.05.1984 και τις μετέπειτα 

τροποποιήσεις, συστήθηκε ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΚΑΠΗ Δήμου Ασκληπιείου».

Σκοποί του Νομικού Προσώπου είναι η παροχή ιατροκοινωνικής προστασίας 

στα ηλικιωμένα άτομα της περιοχής του Δήμου Ασκληπιείου, ώστε αυτά να 

παραμένουν στην οικογένεια και στην κοινότητα.

Πόροι του Ν.Π. είναι:

- Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου.

- Επιχορήγηση και κάθε άλλη παροχή του κράτους, είτε απευθείας προς το 

Νομικό Πρόσωπο, είτε προς το δήμο για το Νομικό τούτο πρόσωπο.

- Κάθε είδους συνδρομές, εισφορές, δωρεές, κληρονομίες

- Έσοδα από τη συμβολική χρηματική συμμετοχή των μελών που έχουν 

ανάγκη προστασίας.

- Εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή υπηρεσιών που παρέχονται 

από το Νομικό Πρόσωπο.

- Πρόσοδοι από την ιδία αυτού περιουσία και

- Κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος

Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται εννεαμελές διοικητικό συμβούλιο με ισάριθμα 

αναπληρωματικά μέλη, εκτός του Προέδρου και θα απαρτίζεται από δύο 

δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας, δύο της μειοψηφίας και πέντε δημότες.

Στην ανάλυση που ακολουθεί, παρατίθενται τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 

του ΝΠ για την περίοδο 2004-2007 και προϋπολογιστικά στοιχεία του 2008. Κύρια 

πηγή εσόδων του Νομικού Προσώπου αποτελεί η ετήσια τακτική επιχορήγηση του 

Δήμου.
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Πίνακας 28: Χρηματοοικονομικά στοιχεία του 
“ΚΑΠΗ Δήμου Ασκληπιείου” 2004-2007.

ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ 2004 2005 2006 2007 2008

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΚΑ

04
ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ

9.218,6 8.556,10 3.343,10 12.042 5.000

06

ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ 
ΕΣΟΔΑ 
(ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 
ΔΗΜΟΥ)

70.000 88.000 83.200,00 113.000 110.000

12
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 
ΛΕΙΤ. ΔΑΠ.

- 1.230 - - -

14
ΔΩΡΕΕΣ -
ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ

0,00 5.132,29 - - 1.000

15
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ 
ΕΣΟΔΑ

2.215,5 - - 410,00 1.000

511
ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΟΕ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ 
ΕΣΟΔΑ

- - - - 9.113,67

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 81.434,10 102.918,39 86.543,10 125.452 126.113,67

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΚΑ

6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 71.934,13 80.780,02 83.463,97 81.192,02 100.030,00

7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - - - - 15.000

8

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ & 
ΛΟΙΠΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

15.190,52 12.994,40 - 26.756,43 7.288,94

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 87.124,65 90.151,71 83.463,97 107.948,45 122.318,94
ΧΡ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ -5.690,52 12.766,68 3.079,13 17.503,55 3.794,73

Πηγή: ΚΑΠΗ Δήμου Ασκληπιείου, 2008.

Διάγραμμα 21: Χρηματοοικονομικά στοιχεία του 

“ΚΑΠΗ Δήμου Ασκληπιείου” 2004-2007.
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Στον Πίνακα 28 παρατηρούμε ότι η υφιστάμενη κατάσταση στην στελέχωση του 

ΚΑΠΗ είναι σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο, με το ποσοστό κάλυψης να αγγίζει το 

75% των προβλεπομένων θέσεων του οργανισμού. Αυτό καθιστά το Νομικό 
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Πρόσωπο μια ικανοποιητικά λειτουργική μονάδα, δυναμικότητας 400 

εγγεγραμμένων μελών.

Πίνακας 29. Στελέχωση ΚΑΠΗ κατά εκπαιδευτικό επίπεδο.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΚΑΛΥΨΗΣ 

%
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
%

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

%

ΤΕ2-Κοινωνικών 
Λειτουργών

1 25,00 1 33,33 100,00

ΤΕ10-Φυσικοθε-
ραπευτών

1 25,00 1 33,33 100,00

ΤΕ6-Επισκεπτών 
Υγείας

1 25,00 0 0,00 0,00

ΥΕ15-Οικ/κών 
Βοηθών

1 25,00 1 33,33 100,00

ΣΥΝΟΛΟ 4 100,00 3 100,00 75,00

Πηγή: ΚΑΠΗ Δήμου Ασκληπιείου 2008

Η κατανομή των μόνιμα απασχολουμένων στο ΚΑΠΗ, βάσει του επιπέδου 

εκπαίδευσης, παρουσιάζεται και στο Σχεδιάγραμμα 22 .

Διάγραμμα 22. Εκπαιδευτικό επίπεδο μονίμων στελεχών 
του ΚΑΠΗ Δήμου Ασκληπιείου.

ΠΕ
0%

ΤΕ
67%

ΔΕ
0%

ΥΕ
33%

ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

Από την ανάλυση των προϋπολογιστικών και απολογιστικών στοιχείων των ετών 

2005-2008, προκύπτει ότι το ΚΑΠΗ εμφανίζει τις ακόλουθες οφειλές παρελθόντων 

οικονομικών ετών:

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ
ΚΩΔ. -8111 2005 2006 2007 2008

Προϋπολογισθείσες 23.314,37 23.173,47 26.993,93 7.288,94
Διαμορφωθείσες 31.906,57 0,00 26.756,43 -
Ενταλθείσες 12.994,40 0,00 26.756,43 -
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1.2.7.3. Παιδικός Σταθμός Δήμου Ασκληπιείου.

Με το ΦΕΚ υπ’ αριθ. 670/τ.Β./2001 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις, συστήθηκε 

Νομικό Πρόσωπο στο Δήμο Ασκληπιείου με την επωνυμία «Παιδικός Σταθμός 

Δήμου Ασκληπιείου».

Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι η λειτουργία Παιδικού Σταθμού, η 

καθημερινή φύλαξη, φροντίδα, ημερήσια διατροφή, διαπαιδαγώγηση και 

ψυχαγωγία νηπίων εργαζομένων γονέων ή άλλων κοινωνικών αιτιών, η 

πολύπλευρη νοητική, συναισθηματική, κοινωνική, ψυχοσωματική ανάπτυξη των 

παιδιών και η προπαρασκευή τους για την φυσική μετάβασή τους από την 

οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον.

Η διάρκεια του «Παιδικού Σταθμού Δήμου Ασκληπιείου» είναι αόριστη. Καταργείται 

μόνο με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου και πράξη του Γενικού 

Γραμματέα της Περιφέρειας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

στις εξής περιπτώσεις:

α) Δεν υπάρχει ικανός αριθμός παιδιών,

β) Υπάρχει οικονομική αδυναμία του Δήμου.

Σε περίπτωση κατάργησης του «Παιδικού Σταθμού Δήμου Ασκληπιείου» η 

περιουσία του Νομικού Προσώπου περιέρχεται στο Δήμο και διατίθεται με απόφαση 

του Δ.Σ, όπως ορίζεται από τις Διατάξεις περί Δημοτικών και Κοινοτικών 

Προσώπων του Δ.Κ.Κ., όπως ισχύουν κάθε φορά.

Στην Κυριότητα του Νομικού Προσώπου έχει περιέλθει από την δημοσίευση του ως 

άνω Νόμου κάθε εμπράγματο ή άλλο δικαίωμα, κυριότητα επί κινητών και 

ακινήτων του Δημοσίου που χρησιμοποιούνταν από το υφιστάμενο Νομικό 

Πρόσωπο για την εκπλήρωση του σκοπού του. Σε περίπτωση κατάργησης του 

Νομικού Προσώπου για τα ως άνω δικαιώματα εφαρμόζονται αναλόγως οι 

διατάξεις του άρθρου 201 του 410/95 Προεδρικού Διατάγματος .

Οι πόροι του Νομικού Προσώπου είναι:

- Ετήσια επιχορήγηση του Δήμου,

- Μισθώματα από ακίνητα (π.χ. που έχουν μεταβιβαστεί στο Νομικό Πρόσωπο).

- Εισφορές, Δωρεές, Κληρονομιές, Κληροδοσίες.

- Εισπράξεις από αντίτιμο υπηρεσίας.

- Ετήσια επιχορήγηση από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, από το 

Υπουργείο Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης & Αποκ/σης, καθώς και κάθε άλλη 

Κρατική ή Δημόσια Υπηρεσία.

- Κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος και Πρόσοδοι από Τροφεία.

Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται ενδεκαμελές διοικητικό συμβούλιο με ισάριθμα 

αναπληρωματικά μέλη, εκτός του Προέδρου και θα απαρτίζεται από δύο 
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δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας, δύο της μειοψηφίας, έναν εκπρόσωπο 

του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων και έξι δημότες.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού 

Συμβουλίου.

Στον επόμενο Πίνακα παρατηρούμε ότι η υφιστάμενη κατάσταση στην στελέχωση 

του ΝΠ είναι σε χαμηλό επίπεδο, με το ποσοστό κάλυψης να μην ξεπερνά το 

50,00% των προβλεπομένων θέσεων του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας.

Εντούτοις, ο Παιδικός Σταθμός είναι μια ικανοποιητικά λειτουργική μονάδα, 

δυναμικότητας 25 παιδιών ετησίως, κατά μέσο όρο.

Πίνακας 30. Στελέχωση Παιδικού Σταθμού 
Δήμου Ασκληπιείου κατά εκπαιδευτικό επίπεδο.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

ΕΠΙΠΕΔΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΚΑΛΥΨΗΣ 

%

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΕΥ
%

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
%

ΤΕ9-Βρεφονηπιοκομίας 2 25,00 1 33,33 50,00

ΔΕ-Διοικητικών 

Γραμματέων
1 12,50 0 0,00 0,00

ΔΕ8-Βοηθών βρεφοκόμων 

παιδοκόμων
1 12,50 0 0,00 0,00

ΥΕ14-Βοηθού Μαγείρου 2 25,00 1 33,33 50,00

ΥΕ16-Προσωπικού 

καθαριότητας
2 25,00 1 33,33 50,00

ΣΥΝΟΛΟ 8 100,00 3 100,00 37,50

Πηγή: Παιδικός Σταθμός Δήμου Ασκληπιείου 2008

Η κατανομή των μόνιμα απασχολουμένων στον Παιδικό Σταθμό, βάσει του 

επιπέδου εκπαίδευσης, παρουσιάζεται και στο παρακάτω διάγραμμα.



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 2007–2010,

Α’ ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 113

Διάγραμμα 23. Εκπαιδευτικό επίπεδο μονίμων στελεχών
του Παιδικού Σταθμού Δήμου Ασκληπιείου.
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Πηγή: Παιδικός Σταθμός Δήμου Ασκληπιείου 2008

Στην ανάλυση που ακολουθεί, παρατίθενται τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 

του ΝΠ για την περίοδο 2004-2007. Κύρια πηγή εσόδων του Νομικού Προσώπου 

αποτελεί η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου.

Πίνακας 31: Χρηματοοικονομικά στοιχεία του 
Παιδικού Σταθμού Δήμου Ασκληπιείου 2005-2007.

ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ 2005 2006 2007

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

04 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 3.765,00 2.460,00 3.424,00

06 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΥ) 85.683,78 126.460,99 51.210,63

12 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤ. ΔΑΠ. 0,00 0,00 0,00

14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0,00 0,00 0,00

15 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 0,00 0,00

511 ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΕ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 47.429,71 38.936,10 58.627,58

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 136.878,49 167.857,09 113.262,21

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 92.389,48 105.537,66 90.998,37

7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00

8
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
2.416,67 321,36 345,10

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 94.806,15 105.859,02 91.343,47

ΧΡ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 42.072,34 61.998,07 21.918,74

Πηγή: Παιδικός Σταθμός Δήμου Ασκληπιείου, 2008.
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Διάγραμμα 24: Χρηματοοικονομικά στοιχεία του
Παιδικού Σταθμού Δήμου Ασκληπιείου 2005-2007.
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Από την ανάλυση των προϋπολογιστικών και απολογιστικών στοιχείων των ετών 

2005-2008, προκύπτει ότι το Νομικό πρόσωπο έχει τις ακόλουθες οφειλές 

παρελθόντων οικονομικών ετών:

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ

ΚΩΔ. -8111
2005 2006 2007 2008

Προϋπολογισθείσες 11.566,08 2.469,24 6.014,50 6.141,20

Διαμορφωθείσες 11.566,08 2.469,24 5.789,5ο -

Ενταλθείσες 2.416,67 321,36 345,10 -
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1.2.7.4. Ωδείο Ασκληπιείου

Με τη δημοσίευση του ΦΕΚ αρ. 1009/τ.Β./2005 συστήθηκε ΝΠΔΔ με την επωνυμία 

«Ωδείο Ασκληπιείου».

1. Σκοπός του ανωτέρω Νομικού Προσώπου είναι η προαγωγή και διάδοση των 

Καλών Τεχνών στο Δήμο Ασκληπιείου με κάθε ηθικό και νόμιμο μέσο.

2. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται ενδεικτικά:

α) με τη δημιουργία Καλλιτεχνικών Σχολών, 

β) με την οργάνωση από το Νομικό Πρόσωπο καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, 

γ) με τη συμμετοχή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του Εσωτερικού και του 

Εξωτερικού.

3. Πόροι του «ΩΔΕΙΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ» είναι:

α) Η ετήσια εισφορά του Δήμου Ασκληπιείου, που ορίζεται στα 5.000,00 ευρώ 

ανά έτος.

β) Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες από το 

Δημόσιο ή άλλους φορείς του Δημοσίου Τομέα ή από τα άλλα Νομικά και 

Φυσικά Πρόσωπα ή Οργανισμούς ή Οργανισμούς του Εσωτερικού ή 

Εξωτερικού.

γ) Εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των υπηρεσιών που παρέχει

το ανωτέρω Νομικό Πρόσωπο.

δ) Έσοδα από εκδηλώσεις που διοργανώνει το Νομικό Πρόσωπο.

4. Τμήματα λειτουργίας

α) Σχολή Ανωτέρων Θεωρητικών Μαθημάτων και Συνθέσεως με τμήματα: 1-

Ωδικής, 2- Αρμονίας, 3- Ενοργάνωσης, 4- Αντίστιξης, 5-ΦυγήςΣυνθέσεως.

β) Σχολή Ενόργανου Μουσικής με τμήματα: 1- Πληκτών, 2- Εγχόρδων, 3-

Πνευστών, 4- Κλασσικής Κιθάρας.

γ) Σχολή Μονωδίας με τμήμα: Μονωδίας.

δ) Σχολή Βυζαντινής Μουσικής.

5. Η χρονική διάρκεια του Νομικού Προσώπου είναι είκοσι (20) έτη με δικαίωμα 

παράτασης, ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ασκληπιείου και 

γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου.

6. Έδρα του Νομικού Προσώπου, ορίζεται ο Δήμος Ασκληπιείου.

7. To Ωδείο Ασκληπιείου διοικείται από Πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη 

του οποίου, μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι ο Δήμαρχος ή άλλο μέλος, αιρετό ή μη, που ορίζεται από

το Δημοτικό Συμβούλιο. Μέλη του είναι δύο Δημοτικοί Σύμβουλοι από τους οποί-

ους ο ένας προέρχεται από την μειοψηφία και δύο δημότες που έχουν ανάλογη 
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επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή γνώσεις σχετικές με το σκοπό του Νομικού

Προσώπου. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής.

8. Για την κατάργηση του Νομικού προσώπου ακολουθούνται οι διατάξεις του 

αρθρ. 201 του 410/1995 Π.Δ.

Το νομικό αυτό πρόσωπο είναι νεοσύστατο και ανενεργό. Τμήμα Δημοτικού Ωδείου 

λειτουργεί σήμερα μέσω της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης 

Ασκληπιείου 

1.2.7.5. Σχολικές Επιτροπές

Στο Δήμο Ασκληπιείου έχουν συσταθεί και λειτουργούν μέχρι σήμερα επτά (7) 

Σχολικές Επιτροπές, ως Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, εποπτευόμενα από το 

Δήμο και σκοπό έχουν:

- τη διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για τις λειτουργικές δαπάνες 

καθαριότητας, θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, 

αναλωσίμων υλικών κ.λπ.

- την εκτέλεση μικρών έργων για επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων.

- την αποκατάσταση φθορών και ζημιών του εξοπλισμού και των 

διδακτηριακών εγκαταστάσεων.

- τη φροντίδα για την εξεύρεση άλλων πόρων και τον εφοδιασμό των 

σχολικών μονάδων με έπιπλα και σκεύη, με βιβλία για τη σχολική βιβλιοθήκη 

και γενικά με όλα τα μέσα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία τους και εν 

γένει τη λήψη κάθε μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της 

διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Πόροι των Νομικών Προσώπων είναι η ετήσια επιχορήγηση του Κράτους και του 

Δήμου, οι εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχομένων πραγμάτων ή υπηρεσιών. 

Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και οι πρόσοδοι από την 

περιουσία τους. Οι επιτροπές τηρούν αναλυτικούς απολογισμούς των δαπανών 

τους, οι οποίες αφορούν ως επί το πλείστον διάφορες εργασίες συντήρησης των 

σχολείων. Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται συνοπτικά τα απολογιστικά 

στοιχεία των ετών 2006-2007.
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Πίνακας 32: Συνοπτικός απολογισμός εσόδων
των ετών 2006-2007 των Σχολικών Επιτροπών.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
2006 2007

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ

Σχολική Επιτροπή 
Νηπιαγωγείου και 
Δημοτικού Σχολείου 
Ασκληπιείου

52.668,99 28.614,80 53.202,07 44.239,58

Σχολική Επιτροπή Β’ 
Νηπιαγωγείου 
Ασκληπιείου

3.298,32 1.369,33 3.531,99 1.523,70

Σχολική Επιτροπή 
Γυμνασίου Ασκληπιείου

60.668,92 39.278,35 54.270,62 49.589,93

Σχολική Επιτροπή 
Λυκείου Ασκληπιείου

51.475,96 39.863,92 37.238,78 26.296,79

Σχολική Επιτροπή Δημ. 
Σχολείου και 
Νηπιαγωγείου Αδαμίου 
Ασκληπιείου

8.863,02 7.758,46 3.388,09 2.686,54

Σχολική Επιτροπή 
Γυμνασίου Αγ. 
Δημητρίου Ασκληπιείου

27.933,97 18.013,16 27.765,32 24.135,86

Σχολική Επιτροπή Δημ. 
Σχολείου και 
Νηπιαγωγείου Αγ. 
Δημητρίου Ασκληπιείου

27.720,90 14.358,55 23.559,63 19.660,22

Πηγή: Σχολικές Επιτροπές Δήμου Ασκληπιείου 2008

Στα πλαίσια της συγχώνευσης των ομοειδών αρμοδιοτήτων σε λιγότερους φορείς, 

εποπτευόμενους από τον Δήμο, πρέπει να εξεταστούν τα δυο επόμενα σενάρια για 

τις Σχολικές Επιτροπές:

1. Να συγχωνευτούν κατά διοικητική/χωρική ενότητα, δηλαδή κατά τοπικό 

διαμέρισμα, για παράδειγμα: Ενιαία Σχολική Επιτροπή Λυγουριού, Ενιαία 

Σχολική Επιτροπή Αγ. Δημητρίου και Ενιαία Σχολική Επιτροπή Αδαμίου.

2. Να συγχωνευτούν κατά εκπαιδευτική βαθμίδα, για παράδειγμα: Ενιαία 

Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασκληπιείου και 

Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασκληπιείου.
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1.2.7.6. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ασκληπιείου

Με τη συστατική πράξη που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ αρ. 402/τ.Β./2000, συστήθηκε 

το ΝΠΙΔ «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ασκληπιείου», με έδρα το 

Λυγουριό και περιοχή αρμοδιότητας της τη διοικητική περιφέρεια του Δήμου 

Ασκληπιείου που περιλαμβάνει τα δημοτικά διαμερίσματα Λυγουριού, Αγίου 

Δημητρίου Αδαμίου και Αρκαδικού.

Σκοπός σύστασης της Επιχείρησης είναι:

1. Η βελτίωση συνθηκών αποχέτευσης με εκσυγχρονισμό και αποφυγή 

πλημμυρών και φραγής δικτύων, εφόσον ολοκληρωθεί το δίκτυο 

αποχέτευσης.

2. Η αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος με τη σταδιακή ανάπτυξη των 

εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων για τις οποίες έχουν ήδη 

εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες εγκρίσεις και το έργο έχει ενταχθεί στο 

Ε.Π.Τ.Α.

3. Η σύγχρονη οργάνωση και διαχείριση του τομέα ύδρευσης-αποχέτευσης, με 

αποτέλεσμα τη βελτίωση παροχής υπηρεσιών στους δημότες, και

4. Η παροχή φθηνότερου νερού στους πολίτες.

Στην περιουσία της επιχείρησης ανήκουν τα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης της 

περιοχής αρμοδιότητας της επιχείρησης τα οποία εκτελέσθηκαν ή θα εκτελεσθούν 

με βάση τις μελέτες που εγκρίθηκαν ή θα εγκριθούν, όλοι οι υπόνομοι που 

υπάρχουν και οι εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων 

υδάτων, όλοι οι υπόνομοι ή ανοικτοί αγωγοί που εκβάλουν άμεσα ή έμμεσα στο 

δίκτυο, καθώς και οι μονάδες επεξεργασίας πόσιμου ύδατος και υγρών αποβλήτων.

Έσοδα της επιχείρησης είναι αυτά που θεσπίζονται από τις διατάξεις του Ν.1069/80 

άρθρο 10 έως 16 και 27, 28, δηλαδή:

- Τα ετήσια έσοδα, από το νερό.

- To ειδικό τέλος 80% επί της αξίας κατανάλωσης νερού.

- Έσοδο για την κάλυψη της δαπάνης διακλάδωσης και σύνδεσης με τα 

δίκτυα ύδρευσης αποχέτευσης.

- Δικαίωμα σύνδεσης με τα δίκτυα.

- Έσοδα από το τέλος χρήσης υπονόμων.

- Συνεισφορές τρίτων, για την εκτέλεση έργων κατά προτεραιότητα.

- Λοιπά έσοδα από τη λειτουργία της ΔΕΥΑ. Στην κατηγορία αυτή 

περιλαμβάνεται η εγγύηση για τη χρήση υδρομετρητών ή τα «ενοίκια 

υδρομετρητών.
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- Έσοδα από άλλες πηγές. Σ’ αυτά περιλαμβάνονται οι πρόσοδοι από την 

περιουσία των ΔΕΥΑ ή το τίμημα για την εκποίηση τους, τα δάνεια, έσοδα 

από κληρονομιές, δωρεές και λοιπές επιχορηγήσεις.

Η ΔΕΥΑΑΣ διοικείται από εννεαμελές (9) διοικητικό συμβούλιο, που τα μέλη του 

μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Από τα εννέα (9) μέλη του διοικητικού συμβουλίου:

- Τέσσερεις (4) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου, από τους οποίους ο 

ένας (1) από τη μειοψηφία.

- Δύο (2) είναι εκπρόσωποι των δημοτικών διαμερισμάτων.

- Ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση και

- Δύο (2) δημότες, που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της 

επιχείρησης.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού 

Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση των νέων μελών. Ο Πρόεδρος του 

Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση κωλύματός του ο Αντιπρόεδρος 

εκπροσωπεί την επιχείρηση σε όλες τις σχέσεις της, δικαστικές η εξώδικες.

Στον επόμενο Πίνακα παρατηρούμε ότι η υφιστάμενη κατάσταση στην στελέχωση 

του ΝΠ είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο, με το ποσοστό κάλυψης να μην ξεπερνά το 

20,00% των προβλεπομένων θέσεων του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας.

Πίνακας 33. Στελέχωση ΔΕΥΑΑΣ κατά εκπαιδευτικό επίπεδο.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΚΑΛΥΨΗΣ 

%

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
%

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
%

ΠΕ 3 20,00 0 0,00 0,00

ΤΕ 0 0,00 0 0,00 0,00

ΔΕ 6 40,00 1 33,33 16,67

ΥΕ 6 40,00 2 66,67 33,33

ΣΥΝΟΛΟ 15 100,00 3 100,00 20,00

Πηγή: ΔΕΥΑΑΣ 2008

Η κατανομή των μόνιμα απασχολουμένων στη ΔΕΥΑΑΣ, βάσει του επιπέδου 

εκπαίδευσης, παρουσιάζεται και στο παρακάτω σχεδιάγραμμα.
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Διάγραμμα 25. Εκπαιδευτικό επίπεδο μονίμων στελεχών της ΔΕΥΑΑΣ.

ΠΕ
0%

ΤΕ
33%
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67%

ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

Στην ανάλυση που ακολουθεί, παρατίθενται τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 

της ΔΕΥΑΑΣ για την περίοδο 2004-2007 και τα προϋπολογιστικά στοιχεία του 

2008. Κύριες πηγές εσόδων του Νομικού Προσώπου, εκτός των τελών 

ύδρευσης/αποχέτευσης, αποτελούν η τακτικές και έκτακτες κρατικές 

επιχορηγήσεις που αποδίδονται μέσω της Περιφέρειας, του ΥΠΕΣΔΑΑ και του 

Δήμου. Για την εκτέλεση του Τεχνικού της Προγράμματος η ΔΕΥΑΑΣ έχει αναλάβει 

επίσης δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Διάγραμμα 26: Χρηματοοικονομικά στοιχεία της ΔΕΥΑΑΣ 2005-2008.
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Πίνακας 34: Χρηματοοικονομικά στοιχεία της ΔΕΥΑΑΣ 2005-2008.

Α Β ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ  ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΛ.2005 ΑΠΟΛ. 2006 ΑΠΟΛ.2007
ΠΡΟΥΠ. 
2.008

70 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00
73 Α ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 107.604,35 104.731,29 102.790,44 180.743,17
73 Β ΤΕΛΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 0,00 0,00 0,00 0,00
73 Γ ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ & ΕΠΑΝ.ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1.740,00 615,00 1.426,97 5.000,00
73 Δ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 10.548,21 11.132,63 12.269,15 20.072,00
73 Ε ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 15.979,43 18.535,87 17.382,37 35.000,03
74 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 50.279,73 27.521,78 0,00 0,00
75 ΔΙΑΦΟΡΑ  ΕΣΟΔΑ ΠΑΡ/ΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00
76 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,00 0,00 3.110,64 0,00
81 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ 338,82 0,00 43.865,68 0,00

86
ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

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

36 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 0,00 0,00 0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 186.490,54 162.536,57 180.845,25 240.815,20

Β ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ  ΕΞΟΔΑ
24 ΑΓΟΡΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 11.365,41 32.657,25 0,00 0,00
60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 81.993,03 84.977,25 73.616,65 74.862,03
61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 64.835,98 69.153,95 31.473,63 38.700,00
62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 20.728,01 39.760,87 41.772,84 46.800,00
63 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 5.978,76 3.115,21 2.084,14 4.000,00
64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 7.659,06 5.424,84 5.819,28 8.700,00
65 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 1.079,30 1.805,13 16.337,38 4.800,00
66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 56.716,60 61.409,81 60.751,65 62.653,17
81 ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 5.261,03 237,02 2.737,57 300,00
82 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 0,00 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ 255.617,18 298.541,33 234.593,14 240.815,20

Γ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ( Α - Β ) -69.126,64 -136.004,76 -53.747,89 0,00

ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΌ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡ/ΚΩΝ & 
ΔΑΝΕΙΩΝ

0,00 125.097,97 120.643,80 135.000,00

ΕΣΟΔΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 80% 0,00 83.784,94 82.331,01 144.594,54
ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

0,00 48.891,88 48.691,06 50.000,00

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

0,00 429.999,24 0,00 297.190,27

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ( Γ.) -69.126,64 551.769,27 197.917,98 626.784,81
Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ:

10 ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ (ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ) 0,00 0,00 0,00 0,00

11
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΕΡΓΑ

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

12
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
(ΔΙΚΤΥΑ)

0,00 8.852,92 2.880,00 5.000,00

13 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 0,00 0,00 0,00 0,00
14 ΕΠΙΠΛΑ-ΣΚΕΥΗ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0,00 2.230,92 926,21 2.000,00
15 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 0,00 585.193,63 151.785,46 619.784,81

50
(ΒΛΕΠΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)

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

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 0,00 596.277,47 155.591,67 626.784,81

Πηγή: ΔΕΥΑΑΣ, 2008.
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Τέλος, στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται τα κυριότερα έργα που έχει 

εκτελέσει η ΔΕΥΑΑΣ από το Τεχνικό της Πρόγραμμα κατά την τελευταία τριετία.

ΕΡΓΑ ΔΕΥΑΑΣ 2005-2007

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ (ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ)

91.645,25 Γ' ΚΠΣ 2008 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

2
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ

716.975,00 Γ' ΚΠΣ 2007 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

3
ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ 
"ΓΑΛΑΝΕΙΚΑ"-ΔΕΞΑΜΕΝΗ

42.655,55 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2007 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 121.205,07 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2007 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

5

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ "ΑΝΩ ΧΩΡΙΟΥ" 
ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ

347.262,23 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2007 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

6
ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
"ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΕΪΚΩΝ"

12.023,71 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2007 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

7
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΛΥΓΟΥΡΙΟ

6.978,28 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2006 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

8
ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 

4.611,25 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2006 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

9
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 
Δ.Δ.ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ

6.985,30 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2006 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

10
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Β.ΤΜ.ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ

6.819,30 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2006 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

11

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΕΚ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΙΟΤΥΜΠΑΝΩΝ 
ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ

6.983,99 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2006 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

12
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Ν.ΤΜ.ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ

6.819,30 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2006 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

13
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
(Δ.Δ.ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ)

4.574,48 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2005 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

14
ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

3.545,01 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2005 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

15
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
(ΓΕΩΤΡ.ΨΙΜΟΥΛΕΪΚΑ)

6.984,11 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2005 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

16
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΥΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ)

6.882,96 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2005 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
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1.2.7.7. Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ασκληπιείου

Με τη συστατική πράξη που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 459/τΒ/1992, συστήθηκε το 

ΝΠΙΔ «Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ασκληπιείου»

Σκοπός της Επιχείρησης είναι:

1. Η ανάπτυξη και συνεχής προβολή των μνημειακών και γενικά αρχαιολογικών 

χώρων της περιοχής.

2. Η οργάνωση, παραγωγή και παρουσία των εκδηλώσεων (Συνέδρια, ατομικές 

και ομαδικές εκθέσεις, Ινστιτούτα μελετών, κλπ) και η προώθηση των 

επιμορφωτικών δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με την προβολή και μελέτη 

των μνημείων και των αρχαιοτήτων της περιοχής.

3. Η ανάπτυξη τουριστικής συνείδησης, η προβολή και η διαφήμιση της περιοχής, 

η ενημέρωση και η πληροφόρηση των κατοίκων και των επισκεπτών. Η 

ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την πραγματοποίηση εσόδων μέσα από τη 

δημιουργία επενδύσεων για την τουριστική αξιοποίηση του Δήμου και την 

παροχή ποιοτικών υπηρεσιών τουρισμού 

4. Η ουσιαστική και ολοκληρωμένη πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης του 

Λυγουριού και καλλιέργεια σε βάθος της καλλιτεχνικής ευαισθησίας και της 

αγάπης για τις τέχνες, προστασία της εθνικής πολιτιστικής ταυτότητας, η 

αναγωγή των πολιτιστικών, πνευματικών και καλλιτεχνικών αγαθών σε 

οργανικά στοιχεία της καθημερινής ζωής και η ενεργητική και συνειδητή 

συμμετοχή των πολιτών στην πολιτιστική ζωή της πόλης.

5. Η δημιουργία της απαραίτητης πολιτιστικής υποδομής.

6. Η διάδοση και η ανάπτυξη της καλλιτεχνικής παιδείας στους τομείς της 

μουσικής, του χορού, του Κινηματογράφου, του Θεάτρου και των άλλων 

οπτικοακουστικών μέσων, καθώς και των εικαστικών τεχνών.

7. Η στήριξη, η διάδοση και η ανάπτυξη της καλλιτεχνικής παιδείας, η στήριξη 

και διάδοση της σύγχρονης καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας και η 

εξασφάλιση των συνθηκών, που θα επιτρέψουν την άσκηση και ανάπτυξη των 

ατομικών δημιουργικών ικανοτήτων στους αντίστοιχους τομείς.

8. Η προβολή, ανάπτυξη και διάδοση αυτών των τεχνών με τη διοργάνωση, 

παραγωγή και παρουσίαση πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς και άλλων 

επιμορφωτικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.

9. Η δημιουργία και ανάπτυξη της αναγκαίας υποδομής για τη βελτίωση της 

ποιότητας της ζωής και τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των 

κατοίκων και ιδιαίτερα των νέων.

10. Η ανάπτυξη της συνεργασίας με τους πολιτιστικούς φορείς και τα ερασιτεχνικά 

συγκροτήματα της πόλης και η παροχή με κάθε δυνατό τρόπο ηθικής και 
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υλικής βοήθειας και τεχνικής υποστήριξης, με στόχο την ενίσχυση της 

ερασιτεχνικής δημιουργίας και τη διεύρυνση του πεδίου των πρωτοβουλιών 

και των παρεμβάσεών τους.

11. Η συγκέντρωση λαογραφικού υλικού, πινάκων ζωγραφικής, έργων γλυπτικής 

και η δημιουργία Λαογραφικού Μουσείου, Μουσείου Ενδυματολογίας 

Επιδαυρίων και Πινακοθήκης.

12. Η προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος, η ορθολογική και 

ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων ή άλλων ειδικών 

λυμάτων. Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την πραγματοποίηση εσόδων μέσα 

από τη δημιουργία επενδύσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη 

γενικότερη ανάπτυξη του Δήμου.

13. Η συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα του Δήμου Ασκληπιείου για την 

από κοινού προώθηση και υλοποίηση πολιτιστικών και πνευματικών 

δραστηριοτήτων μέσα και έξω από τα σχολεία και την εξασφάλιση της 

ουσιαστικής συμμετοχής των μαθητικών κοινοτήτων και της νεολαίας 

γενικότερα στις δραστηριότητες της ΔΕΠΑΑΣ.

14. Η ανάληψη και υλοποίηση προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από αντίστοιχα 

της ΕΟΚ.

15. Η οργάνωση και λειτουργία αθλητικού τμήματος για την συμμετοχή των 

κατοίκων σε αθλητικές δραστηριότητες, στήριξη των δραστηριοτήτων των 

αθλητικών Συλλόγων και ανάπτυξη του μαζικού αθλητισμού.

16. Η ανάληψη δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με την αναψυχή και 

συγκεκριμένα η αξιοποίηση και εκμετάλλευση χώρων ιδιοκτησίας της 

Κοινότητας και άλλων Δημοσίων φορέων και η δημιουργία και εκμετάλλευση 

αναψυκτηρίων, εστιατορίων και κυλικείων για την ψυχαγωγία και αξιοποίηση 

του ελεύθερου χρόνου των κατοίκων του Λυγουριού.

17. Η ανάληψη βιώσιμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στον τουρισμό και 

συγκεκριμένα συμπληρωματικών υπηρεσιών τουριστικής προσφοράς με σκοπό 

την οργάνωση και αναβάθμιση της για την εξυπηρέτηση των Ελλήνων και 

ξένων επισκεπτών.

18. Η ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού.

19. Η παραγωγή σε συνεργασία με το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και πώληση 

αντιγράφων βιντεοκασετών κλπ.

20. Η οργάνωση και λειτουργία κοινωνικών προγραμμάτων κάθε μορφής 

(κοινωνική φροντίδα, προληπτική ιατρική κλπ.).

21. Η καθαριότητα Κοινοχρήστων και Αρχαιολογικών χώρων.
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Η Επιχείρηση διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που τα μέλη του 

ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το Δημοτικό Συμβούλιο. Από τα 

μέλη του τέσσερα (4) θα προέρχονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Δήμαρχος ή 

ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα ορίζεται από το Δημοτικό 

Συμβούλιο, ως πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, δύο (2) Δημοτικοί 

Σύμβουλοι από την πλειοψηφία και ένας (1) από την μειοψηφία, τρία (3) μέλη θα 

είναι εκπρόσωποι πολιτιστικών ή κοινωνικών φορέων και τα υπόλοιπα τέσσερα (4) 

μέλη θα είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου μας, που έχουν πείρα ή γνώσεις 

σχετικές με το αντικείμενο της Επιχείρησης.

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προστίθεται και εκπρόσωπος των 

εργαζομένων, χωρίς αλλαγή της συστατικής πράξης, όταν η Επιχείρηση απασχολεί 

περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους.

Σε επίπεδο στελέχωσης παρατηρούμε ότι η επιχείρηση δεν απασχολεί μόνιμο 

προσωπικό. Οι δραστηριότητες των τμημάτων μουσικής, χορού, εικαστικών, 

αθλητισμού κλπ καλύπτονται με την απασχόληση ωρομίσθιων καθηγητών 

αντιστοίχων ειδικοτήτων.

Πίνακας 35. Στελέχωση ΔΕΠΑΑΣ κατά εκπαιδευτικό επίπεδο.

ΤΜΗΜΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΚΑΛΥΨΗΣ %ΑΡ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΩΔΕΙΟ 1 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 7,14

ΩΔΕΙΟ 1 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΙΑΝΟΥ 7,14

ΩΔΕΙΟ 2 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ 14,28

ΩΔΕΙΟ 2 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΟΥ 14,28
ΩΔΕΙΟ 1 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΛΑΟΥΤΟΥ Θ 7,14

ΩΔΕΙΟ 1 ΑΡΜΟΝΙΑ 7,14

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 4 ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 28,57

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 3 ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΧΟΡΟΥ 21,42

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1 ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 7,14

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1 ΜΑΕΣΤΡΟΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ 7,14

ΣΥΝΟΛΟ 14 ------- 100

Πηγή: ΔΕΠΑΑΣ 2008

Η κατανομή των παραπάνω απασχολουμένων στη ΔΕΠΑΑΣ παρουσιάζεται και στο 

επόμενο σχεδιάγραμμα.
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Διάγραμμα 27. Κατανομή προσωπικού κατά τμήμα της ΔΕΠΑΑΣ.

ΩΔΕΙΟ
47%

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
29%

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
0%

ΜΟΝ. ΚΟΙΝ. 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ

0%

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
24%

ΩΔΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΜΟΝ. ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Στην ανάλυση που ακολουθεί, παρατίθενται τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 

της ΔΕΠΑΑΣ για την περίοδο 2004-2007 και τα προϋπολογιστικά στοιχεία του 

2008. Κύρια πηγή εσόδων του Νομικού Προσώπου αποτελούν τα δίδακτρα των 

μαθητών στο Ωδείο και στο Τμήμα Πολιτισμού.

Πίνακας 36: Χρηματοοικονομικά στοιχεία της ΔΕΠΑΑΣ 2005-2008.

Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2005 2006 2007 2008

38 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΧΗΣ ΕΤΟΥΣ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ

70 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00

73 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΩΔΕΙΟ) 12.435,00 15.297,00 27.268,00 30.000,00

73 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ) 19.877,60 13.338,90 13.797,00 30.000,00

73 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ) 5.085,00 238,00 1.123,00 2.000,00

73 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΑΘΛΗΤΙΚΟ) 0,00 7.011,00 8.448,00 20.000,00
73 ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 137.472,00 10.000,00 -1.500,03

74 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛ. 30.000,00 183.245,50 106.323,58 236.565,00

75 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ 3.000,00 6.074,08 89.097,60 76.800,00

76 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,60 1,52 56,69 100,00

81 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ 750,15 24.053,99 0,05 7.500,00

86 ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00

36 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00

Α ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 208.620,35 259.259,99 244.613,89 402.965,00

Β ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 109.883,32 171.536,96 213.074,84 128.025,54

61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 54.844,81 95.171,97 46.487,66 88.300,00

62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 10.226,71 10.053,21 10.302,56 10.800,00

63 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 9.235,39 1.584,85 3.313,13 3.500,00

64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 58.680,79 89.092,78 22.572,71 25.350,00

65 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 2.496,78 15.721,14 75,00 50,00

66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 3.042,88 2.635,91 2.118,24 0,00

68 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ 498,77 14,71 7.242,74 0,00

81 ΑΝΟΡΓΑΝΑ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 6.030,58 13.524,57 0,00 0,00
Β ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ 254.940,03 399.336,10 305.186,88 256.025,54

Γ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ (Α - Β) -46.319,68 -140.076,11 -60.572,99 146.939,46

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: 0,00 0,00 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 0,00 0,00 0,00 0,00
Πηγή: ΔΕΠΑΑΣ, 2008.
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Διάγραμμα 28: Χρηματοοικονομικά στοιχεία της ΔΕΠΑΑΣ 2004-2007
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Η Δ.Ε.Π.Α.ΑΣ. πραγματοποιεί ζημιές τα τελευταία έτη. Η δημοτική αρχή, με βάση 

τη σχετική νομοθεσία που αφορά στις Επιχειρήσεις των ΟΤΑ (Ν.3463, αρθ.252-

270), έχει προχωρήσει στην εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης16, με 

προτεινόμενες λύσεις για την εξυγίανση της επιχείρησης και στη συνέχεια την 

κατάργηση της ή την προσαρμογή της σε Κοινωφελή Επιχείρηση, ανάλογα με το 

πόρισμα της μελέτης (βλ. ενότητα 2.2.2.2. στην παρούσα και ενότητα 2.6 στο 

τεύχος Παραρτημάτων).

                                        
16 Η εκπόνηση της σχετικής μελέτης έχει ανατεθεί στην ΕΕΤΑΑ
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1.2.8. Αναπτυξιακή Αργολίδας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ

1.2.8.1. Ταυτότητα - Μετοχική Σύνθεση

Η Αναπτυξιακή Νομού Αργολίδας (ΑΝ.Ν.ΑΡ Α.Ε.) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού 

Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) συνεστήθη στις 31.3.2000 (ΦΕΚ ΑΡ.Φ. 3200) από τους εξής 

φορείς:

1. Την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αργολίδας

2. Την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ) Ν. Αργολίδας

3. Όλους τους πρωτοβάθμιους Οργανισμούς Τοπικής Αυτ/κησης (ΟΤΑ) του Νομού

4. Το Επιμελητήριο Αργολίδας και

5. Την Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Αργολίδας.

Η σύνθεση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατανέμεται αναλογικά και 

αντιπροσωπευτικά στους μετόχους. Η Διαχείριση πόρων και Λογιστικών πράξεων 

γίνεται σε τραπεζικούς Λογαριασμούς της Α.Τ.Ε. – ΕΤΕ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

1.2.8.2. Σκοποί – Στόχοι

Στόχος της Αναπτυξιακής εταιρείας είναι να συμβάλλει στη βελτίωση των δομών 

του Νομού, να υποστηρίζει πρωτοβουλίες της Τοπικής και Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης και κυρίως να επιτύχει την οριζόντια σύνδεση των τοπικών φορέων 

για την ανάπτυξη ενιαίων δράσεων συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του Νομού.

Σκοποί της εταιρείας είναι μεταξύ άλλων:

Η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης 

των Φορέων της Πρωτοβάθμιας και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και των Νομικών 

Προσώπων που αυτοί συστήνουν ή συμμετέχουν, των Συνεταιριστικών 

Οργανώσεων και των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων καθώς και των Συλλογικών 

Φορέων αυτών.

Η εκπόνηση και υλοποίηση ερευνών, μελετών όπως: Τοπικών αναπτυξιακών 

προγραμμάτων, πολεοδομικής και οικιστικής ανασυγκρότησης, αρχιτεκτονικών, 

μελετών περιβάλλοντος και διαχείρισης απορριμμάτων, οικονομοτεχνικών μελετών 

για τη σύσταση φορέων και την οργάνωση τους, οικονομικές αναλύσεις 

επενδυτικών σχεδίων, τεχνικών έργων και άλλα, έργων και εργασιών κάθε είδους, 

επιμορφωτικών προγραμμάτων & εκδηλώσεων.
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Επίσης η διαχείριση και υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων, η τεχνική 

υποστήριξη στην υλοποίηση προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που 

χρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους.

Η συμμετοχή σε κοινοπραξίες και κάθε μορφής εταιρικές συνεργασίες για την 

προώθηση των στόχων των ανωτέρω έργων, δράσεων εργασιών και υπηρεσιών.

1.2.8.3. Οργανωτική Δομή

Η επιχείρηση διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από 

την γενική συνέλευση των μετόχων. Διοικείται από τον Πρόεδρο τον Αντιπρόεδρο 

και τον Δ/ντα Σύμβουλο.

Η υπηρεσιακή δομή της επιχείρησης είναι ευέλικτη ώστε να προσαρμόζεται στις 

εκάστοτε προτεραιότητες.

Παρέχεται η δυνατότητα εξειδικευμένων συνεργασιών με στελέχη για έργα, 

υπηρεσίες και ειδικά θέματα με συμβάσεις έργου, υπηρεσιών εργασίας κλπ.

Η οργάνωση της ΑΝ.Ν.ΑΡ.ΑΕ διακρίνεται στους τομείς:

- Τομέας μελετών και Προγραμμάτων (Γ’ ΚΠΣ, ΠΕΠ, Τομεακά Υπουργείων κλπ).

- Υποστηρικτικές ενέργειες ΟΤΑ και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

- Δράσεις για το περιβάλλον (Υδάτινοι Πόροι, Αποχέτευση, Απορρίμματα κλπ).

- Πολεοδομικό σχεδιασμό και υποδομές.

- Τομέας Ιδιωτικών Επενδύσεων, Ενημέρωση – πληροφόρηση των ΜΜΕ και 

γενικότερα των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων - Βιομηχανική Ανάπτυξη - Έρευνες 

Αγοράς κλπ.

- Τομέας Γεωργίας. Ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου, ΟΠΑΑΧ. 

Επιχειρησιακά προγράμματα του Υπουργείου Γεωργίας.

- Τομέας Οικονομικών Υπηρεσιών Λογιστική παρακολούθηση των επιχειρήσεων, 

υποστήριξη των ΟΤΑ και λοιπών Φορέων.
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1.2.9. Συμπεράσματα ανάλυσης Νομικών Προσώπων

Τα Νομικά Πρόσωπα τα οποία έχει συστήσει και εποπτεύει ο Δήμος Ασκληπιείου 

είναι δεκατρία στον αριθμό, γεγονός που ενώ μεν διευκολύνει τον καταμερισμό

των αρμοδιοτήτων και την αποσυμφόρηση των υπηρεσιών του Δήμου, από την 

άλλη έχει σαν αποτέλεσμα να αλληλεπικαλύπτονται οι αρμοδιότητες τους, να 

απαιτούνται πολλά διαφορετικά Διοικητικά Συμβούλια, διαφορετικοί οικονομικοί 

προϋπολογισμοί, κλπ.

Ως εκ τούτου, από την ανάλυση που προηγήθηκε, διαπιστώνεται ότι θα μπορούσαν 

να γίνουν ορισμένες διαρθρωτικές αλλαγές στα υφιστάμενα Νομικά Πρόσωπα, με 

σκοπό την ενίσχυση της δικής τους διοικητικής λειτουργικότητας.

Σε σχέση με τα ΝΠΔΔ συμπεραίνονται τα ακόλουθα:

1. Ο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ασκληπιείου αν και έχει συσταθεί από το 2003 

σαν οργανισμός, ενεργοποιείται με συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου και 

κατάρτιση οικονομικού προϋπολογισμού το 2008. Κατά συνέπεια, στερείται 

προσωπικού, ενώ τα περιουσιακά στοιχεία του ΦΕΚ σύστασης δεν έχουν 

μεταβιβαστεί ως προς την κυριότητα είτε τη χρήση, από τον Δήμο. Προτείνεται 

η έγκριση για την πρόσληψη ενός ατόμου ΔΕ Διοικητικού εντός του 2009 και 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την μεταβίβαση της 

εκμετάλλευσης/χρήσης, σε πρώτη φάση, των αθλητικών εγκαταστάσεων προς 

τον ΑΟΔΑ.

2. Το ΚΑΠΗ Δήμου Ασκληπιείου είναι ικανοποιητικά στελεχωμένο. Θα πρέπει δε 

να εξεταστεί το ενδεχόμενο τροποποίησης του ΟΕΥ ώστε να προβλεφθεί μια 

τουλάχιστον μόνιμη θέση ΥΕ15 Βοηθητικού Προσωπικού (η υφιστάμενη είναι 

προσωποπαγής και θα καταργηθεί με την συνταξιοδότηση της υπαλλήλου), 

ενός διοικητικού υπαλλήλου και ενός νοσηλευτή. Ένα άλλο θέμα που πρέπει 

επίσης να εξεταστεί είναι αυτό της μετεγκατάστασης του ΝΠ στο Πολιτιστικό 

Κέντρο του Δήμου, όταν αυτό θα κατασκευαστεί.

3. Ο Παιδικός Σταθμός Δήμου Ασκληπιείου μπορεί να βελτιώσει την ήδη 

ικανοποιητική λειτουργία του με μια αύξηση στο προσωπικό. Προτείνεται η 

πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΔΕ8-Βοηθών Βρεφοκόμων Παιδοκόμων και ενός 

διοικητικού υπαλλήλου.

4. Το Ωδείο Ασκληπιείου είναι νεοσύστατο ΝΠ και ανενεργό. Πρέπει να εξεταστεί 

το ενδεχόμενο κατάργησης του, εφόσον η δραστηριότητα αυτή επικαλύπτεται 

από τμήμα που λειτουργεί στην ΔΕΠΑΑΣ, το οποίο θα συνεχίσει να λειτουργεί 

και από την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση. Οι εταιρείες αυτές ως ΝΠΙΔ 

μπορούν πιο ευέλικτα να λειτουργήσουν τέτοιου είδους δραστηριότητες 
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πολιτισμού, όπως ωδεία, καλλιτεχνικά εργαστήρια κλπ, όσον αφορά σε θέματα 

χρηματοδότησης, απασχόλησης ωρομίσθιων δασκάλων μουσικής κλπ.

5. Για τις Σχολικές Επιτροπές προτείνεται η προώθηση ενός εκ των δυο σχεδίων 

συγχώνευσης της παραγράφου 1.2.7.5. Η συγχώνευση θα ευνοήσει την 

λειτουργία αυτών των Νομικών Προσώπων σε θέματα διοίκησης (λιγότερα και 

ευέλικτα ΔΣ) και διαχείρισης των οικονομικών πόρων τους.

Όσον αφορά στα ΝΠΙΔ συμπεραίνονται τα ακόλουθα:

1. Για την ΔΕΥΑΑΣ πρέπει να διερευνηθεί η σκοπιμότητα επαρκούς στελέχωσης 

της προκειμένου να αναλάβει την υλοποίηση μεγάλων έργων 

ύδρευσης/αποχέτευσης και Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων στο Δήμο, 

κατά τα προβλεπόμενα στις προτεραιότητες του  ΕΣΠΑ 2007-2013, όσον 

αφορά στη διαχειριστική επάρκεια των φορέων υλοποίησης και τελικών

δικαιούχων τέτοιων έργων υποδομών.

2. Το νέο θεσμικό πλαίσιο των Δημοτικών Επιχειρήσεων (Ν.3463/2006) δίνει την 

δυνατότητα στους Δήμους να προσαρμόσουν τα αδρανή και τα μη βιώσιμα 

ΝΠΙΔ, να συγχωνεύσουν τους σκοπούς και δραστηριότητες τους σε ένα νέο, 

Νομικό Πρόσωπο κοινωφελούς χαρακτήρα, που θα διέπεται από κανόνες 

Ιδιωτικού Δικαίου, το οποίο θα μπορεί να απορροφήσει κοινοτικούς πόρους

αλλά και να χρηματοδοτηθεί παράλληλα από τον Δήμο, μέσω μιας ειδικής 

σύμβασης επιχορήγησης. Προς αυτήν την κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθεί 

και ο Δήμος Ασκληπιείου και να μετατρέψει την Δημοτική Επιχείρηση 

Πολιτιστικής Ανάπτυξης σε μία Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση στην οποία θα 

μεταφερθούν όλα τα εν ενεργεία τμήματα (ενότητες 2.2.2.2. και 2.6 στο 

παράρτημα).

3. Το νέο αυτό ΝΠ θα συσταθεί βάσει σχετικής οικονομοτεχνικής μελέτης 

βιωσιμότητας (ΦΕΚ 1574/τΒ’/2007), η οποία και θα καθορίζει και τον τρόπο 

εξυγίανσης - προσαρμογής της ΔΕΠΑΑΣ στη νέα μορφή. Έχει ήδη ανατεθεί 

στην ΕΕΤΑΑ η εκπόνηση της σχετικής οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας.
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Πίνακας 37: Συμπεράσματα - προτάσεις για τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Ασκληπιείου

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΝΑΓΚΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Κέντρο Ανοικτής 
Προστασίας 
Ηλικιωμένων

Λειτουργεί Βιώσιμο
Απαιτείται η τροποποίηση του 
ΟΕΥ για την πρόσληψη ενός 
ατόμου ΥΕ15 Βοηθ. Προσωπικό

Απαιτείται η εξεύρεση κατάλληλου χώρου 
για την μετεγκατάσταση του ΝΠ. 
Προτείνεται το Πολιτιστικό Κέντρο

Αθλητικός Οργανισμός 
Δήμου Ασκληπιείου

Νεοσύστατο Βιώσιμο Ένα άτομο ΔΕ Διοικητικών
Απαιτείται η μεταβίβαση της κυριότητας ή 
της χρήσης των αθλητικών χώρων

Παιδικός Σταθμός 
Δήμου Ασκληπιείου

Λειτουργεί Βιώσιμο
Ένα άτομο ΔΕ8-Βοηθών 
Βρεφοκόμων Παιδοκόμων

-

Ωδείο Δήμου 
Ασκληπιείου

Δεν λειτουργεί Ανενεργό -
Προτείνεται η κατάργηση του και η 
ενσωμάτωση των αρμοδιοτήτων του σε μια 
Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση

Σχολική Επιτροπή 
Νηπιαγωγείου & 
Δημοτικού Σχολειού 
Ασκληπιείου

Λειτουργεί Βιώσιμο Δεν απαιτείται
Συγχώνευση των δυο Σχολικών Επιτροπών 
σε πρώτη φάση. Εναλλακτικά θα 
μπορούσαν να συγχωνευθούν σε μια Ενιαία 
Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης του Δήμου Ασκληπιείου.Σχολική Επιτροπή Β’ 

Νηπιαγωγείου Ασκλ.
Λειτουργεί Βιώσιμο Δεν απαιτείται

Σχολική Επιτροπή 
Γυμνάσιου 
Ασκληπιείου

Λειτουργεί Βιώσιμο Δεν απαιτείται
Συγχώνευση των δυο Σχολικών Επιτροπών 
σε πρώτη φάση. Εναλλακτικά θα 
μπορούσαν να συγχωνευθούν σε μια Ενιαία 
Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης του Δήμου Ασκληπιείου.

Σχολική Επιτροπή 
Λυκείου Ασκληπιείου

Λειτουργεί Βιώσιμο Δεν απαιτείται

Σχολική Επιτροπή 
Δημ. Σχολειού & 
Νηπιαγωγείου 
Αδαμίου

Λειτουργεί μόνο 
το Δημ. Σχολείο

Βιώσιμο Δεν απαιτείται

Να παραμείνει ως έχει. Εναλλακτικά θα 
μπορούσε να συγχωνευθεί σε μια Ενιαία 
Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης του Δήμου Ασκληπιείου.

Σχολική Επιτροπή 
Γυμνάσιου Αγ. 

Λειτουργεί Βιώσιμο Δεν απαιτείται
Συγχώνευση των δυο Σχολικών Επιτροπών 
σε πρώτη φάση. Εναλλακτικά θα 
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΝΑΓΚΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Δημητρίου μπορούσαν να συγχωνευθούν η μεν μια σε 

μια σε μια Ενιαία Σχολική Επιτροπή 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και η δε άλλη 
σε μια Ενιαία Σχολική Επιτροπή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Δήμο
Ασκληπιείου.

Σχολική Επιτροπή Δημ. 
Σχολειού & 
Νηπιαγωγείου Αγ. 
Δημήτριου

Λειτουργεί Βιώσιμο Δεν απαιτείται

ΔΕΥΑΑΣ Λειτουργεί Βιώσιμη
Έναν ΠΕ Μηχανικό ως 
Διευθυντή και προϊστάμενο της 
Τεχνικής Υπηρεσίας

Πρέπει να διερευνηθεί η σκοπιμότητα 
επαρκούς στελέχωσης της προκειμένου να 
αναλάβει την υλοποίηση μεγάλων έργων 
ύδρευσης/αποχέτευσης/επεξεργασίας 
λυμάτων στο Δήμο, κατά τα προβλεπόμενα 
στις προτεραιότητες του ΕΣΠΑ, όσον αφορά 
στους φορείς υλοποίησης και τελικούς 
δικαιούχους τέτοιων έργων υποδομών .

ΔΕΠΑΑΣ Λειτουργεί Μη βιώσιμη -

Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης 
βιωσιμότητας-σκοπιμότητας μετατροπή της 
Επιχείρησης σε Κοινωφελή, κατά τα
οριζόμενα στο σχετικό εθνικό νομικό 
πλαίσιο. Άμεση εξυγίανση των οικονομικών 
της, σύμφωνα με την πρόταση της μελέτης.
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1.3. Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης

Στην ενότητα που ακολουθεί, επιδιώκεται μια αξιολόγηση και ομαδοποίηση των 

όσων διεξοδικά αναλύθηκαν μέχρι τώρα και αποτελούν την υφιστάμενη κατάσταση 

του Δήμου Ασκληπιείου, ως θεσμικό, φυσικό και ανθρωπογενές πλαίσιο.

Η αξιολόγηση δομείται σε δυο επιμέρους ενότητες, ως εξής:

- Ανάλυση SWOT (Strengths – Weaknesses – Opportunities - Threats):

Αποτελεί το βασικό εργαλείο αξιολόγησης των πραγματικών αναγκών. 

Ακολουθεί την ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος του 

Δήμου. Από την αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος προκύπτουν τα 

δυνατά σημεία (strengths) και οι αδυναμίες (weaknesses), οι δυνατότητες

(Opportunities) και οι κίνδυνοι (Threats) που αντιμετωπίζει ο Δήμος. 

Παράλληλα, από την ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου, θα 

προκύψουν οι ευκαιρίες (opportunities) και οι απειλές (threats).

- Κρίσιμα Ζητήματα Τοπικής Ανάπτυξης.

Από τη SWOT Ανάλυση προκύπτουν οι ανάγκες του Δήμου Ασκληπιείου, οι 

οποίες εδώ αξιολογούνται και ομαδοποιούνται, στον βαθμό που συμπληρώνει 

η μία την άλλη (Συνέργεια) και τελικά κατατάσσονται στα Κρίσιμα Ζητήματα 

Τοπικής Ανάπτυξης. Τα Κρίσιμα Ζητήματα είναι ολιγάριθμα και σημαντικά

(στρατηγικής σημασίας) προβλήματα της περιοχής του Δήμου, τα οποία θα 

πρέπει να αντιμετωπίσει ο Δήμος κατά την επόμενη περίοδο, αξιοποιώντας τις 

σχετικές Δυνατότητες & Ευκαιρίες, προκειμένου να εκπληρώσει καλύτερα την 

αποστολή του. Εναλλακτικά τα κρίσιμα ζητήματα είναι οι σημαντικές 

Δυνατότητες & Ευκαιρίες που θα πρέπει να αξιοποιήσει ο Δήμος κατά την 

επόμενη περίοδο, προκειμένου να αντιμετωπίσει τα Προβλήματα και τους 

Περιορισμούς.
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1.3.1. Ανάλυση SWOT

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 18183/02-04-2007, η αξιολόγηση της 

υφιστάμενης κατάστασης των Δήμων οφείλει να ολοκληρώνεται με ανάλυση η οποία 

θα περιλαμβάνει:

i. Τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα της περιοχής του Ο.Τ.Α. ως προς 

τα κρίσιμα ζητήματα, τις ανάγκες των πολιτών και την εκτιμώμενη ζήτηση για 

την παροχή δημοτικών ή κοινοτικών υπηρεσιών.

ii. Τις δυνατότητες και τις υφιστάμενες αδυναμίες των υπηρεσιών του Ο.Τ.Α. 

και των Νομικών Προσώπων του, σε σχέση με τις λειτουργίες που επιτελούν, 

το ανθρώπινο δυναμικό και την υλικοτεχνική υποδομή τους, την ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και σ ε  σχέση με την οικονομική τους 

κατάσταση.

iii. Τις ευκαιρίες και τους περιορισμούς από εξωγενείς παράγοντες (όπως 

θεσμικό πλαίσιο, εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές και χρηματοδοτήσεις).

Κατά την διάρκεια της μέχρι τώρα ανάλυσης εξήχθησαν συμπεράσματα στα 

επιμέρους κεφάλαια της υφιστάμενης κατάστασης. Στην παρούσα ενότητα γίνεται 

μία σύνοψη αυτών των συμπερασμάτων, ιδιαίτερα όσον αφορά στις Υπηρεσίες και 

στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Ασκληπιείου. Οι ευκαιρίες και περιορισμοί από 

εξωγενείς παράγοντες αναλύονται εκτενέστερα σε σχέση με: (α) το ολοκληρωμένο 

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013 και (β) το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας–Πελοποννήσου–Ιονίων Νήσων (ΔΕΠΙΝ), με ιδιαίτερη 

αναφορά στις προτεραιότητες για την Πελοπόννησο.
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1.3.2. Δυνατότητες–Αδυναμίες και Ευκαιρίες-Απειλές του περιβάλλοντος 
του Δήμου Ασκληπιείου

Δυνατότητες Αδυναμίες

 Χαρακτηριστικό φυσικό περιβάλλον 

μεσογειακού χαρακτήρα

 Πρόταση θεσμοθέτησης 

προστατευόμενης περιοχής Natura 

2000, στο Αραχναίο Όρος, τμήμα του 

οποίου βρίσκεται και εντός των ορίων 

του Δήμου καθώς και των γειτονικών 

ΟΤΑ

 Παραγωγή ποσότητας και υψηλής 

ποιότητας τοπικών κτηνοτροφικών και 

αγροτικών προϊόντων 

 Γειτνίαση του Δήμου με περιοχές 

σημαντικής αρχαιολογικής και ιστορικής 

αξίας – γειτνίαση με τις Μυκήνες, την 

Τίρυνθα και λοιπούς αρχαιολογικούς 

χώρους.

 Γεωγραφική θέση του Δήμου ανατολικά 

του Νομού Αργολίδος και σε μικρή 

απόσταση από την Αθήνα.

 Σημαντική αξία της περιοχής, λόγω του 

κλίματος, το οποίο αποτελεί σπουδαίο 

χαρακτηριστικό ενός τόπου για την 

αξιολόγησή του ως τουριστικό 

προορισμό ετήσιας διάρκειας.

 Η χωροθεσία στα όρια του Δήμου, του 

Αρχαίου Θεάτρου της Επιδαύρου, 

παγκοσμίου εμβέλειας αρχαιολογικός 

χώρος.

 Η εκτιμώμενη ολοκλήρωση χωροταξικού 

και πολεοδομικού σχεδιασμού 

(ΣΧΟΟΑΠ, πολεοδομικές μελέτες κ.λπ.)

 Η αναβάθμιση της θέσης συνολικά, της 

Περιφέρειας ως τουριστικού προορισμού 

άσκησης εναλλακτικών μορφών 

τουρισμού, θεματικής προσέγγισης (π.χ. 

δικτύωση περιοχών NATURA 2000)

 Αδυναμία αποτελεσματικού σχεδιασμού, 

επέμβασης και εφαρμογής διαχειριστικών 

μέτρων σε αντικείμενα και σε εκτάσεις στις 

οποίες η αρμοδιότητα επέμβασης ανήκει σε 

έτερους του ΟΤΑ φορείς. (π.χ. φυσικό 

περιβάλλον στους αρχαιολογικούς χώρους: 

Υπηρεσίες Υπουργείου Πολιτισμού, φυσικό 

περιβάλλον, βοσκότοποι, δασικές εκτάσεις: 

Υπηρεσίες Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης & Τροφίμων – Δ/νση Δασών 

Νομού Αργολίδος, εκτάσεις NATURA 2000: 

Υπηρεσίες Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ, 

απορρίμματα: Υπηρεσίες ΥΠΕΧΩΔΕ, 

Περιφέρεια Πελοποννήσου.

 Έλλειψη θεσμοθετημένου χώρου 

υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στο 

Νομό.

 Ελλιπής σχεδιασμός παρεμβάσεων 

προστασίας και διαχείρισης του 

περιβάλλοντος.

 Σχεδιασμός και εφαρμογή μέτρων που 

εξαντλείται κυρίως σε διοικητικά μέτρα, 

που δεν συμβάλλει αποτελεσματικά στη 

διαχείριση και συνεπώς στην προστασία 

του περιβάλλοντος.

 Απουσία διαχείρισης στην άσκηση της 

κτηνοτροφικής δραστηριότητας και η 

υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος

 Απουσία σχεδιασμού και παρεμβάσεων με 

βάση ολοκληρωμένο σχεδιασμό.
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 Οι χρηματοδοτικές δυνατότητες της Δ΄ 

Προγραμματικής Περιόδου καθώς και 

του εθνικού προγραμματισμού για τους 

ΟΤΑ – πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ

 Η δραστηριοποίηση πολλών και 

ποικίλων επιχειρήσεων εντός των ορίων 

του Δήμου

 Η ύπαρξη δύο αρχαίων μονοπατιών στα 

οποία έχει πραγματοποιήσει έργα 

ανάδειξης ο Δήμος και 

 Η ύπαρξη πολλών βυζαντινών μνημείων 

εντός των ορίων του Δήμου (καθώς και 

δύο Ιερών Μονών στα ανατολικά και 

δυτικά όρια του Δήμου )

 Υποβάθμιση φυσικού περιβάλλοντος, ιδίως 

των βοσκοτόπων από την ανεξέλεγκτη 

βόσκηση

 Περιβαλλοντική υποβάθμιση φυσικού 

περιβάλλοντος εξαιτίας αδυναμιών που 

απορρέουν από την οργάνωση της 

διαδικασίας επέμβασης και λήψης των 

απαραίτητων και αναγκαίων διαχειριστικών 

μέτρων

 Πυρκαγιές

 Εδαφικές διαβρώσεις και κίνδυνοι 

πλημμυρών
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1.3.3. Δυνατότητες - Αδυναμίες των υπηρεσιών και των ΝΠ του Δήμου
Ασκληπιείου

Η παρούσα ενότητα παρουσιάζει τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του Δήμου 

Ασκληπιείου τόσο ως Οργανισμού - φορέα άσκησης τοπικής διαχείρισης και 

πολιτικής, καθώς και ως φορέας τοπικής ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής, αλλά 

και της πολιτικής που εθνικά και περιφερειακά έχει διατυπωθεί για την περίοδο 

2007–201317.

Οι κυριότερες δυνατότητες και αδυναμίες των υπηρεσιών του Δήμου, όπως 

προκύπτουν από την ανάλυση της ενότητας 1.1., παρουσιάζονται σε μορφή 

πινάκων στις σελίδες που ακολουθούν και εξετάζονται ως προς της εξής ενότητες:

- Γενική εικόνα, Λειτουργίες

- Ανθρώπινο δυναμικό

- Ποιότητα Παρεχόμενων Υπηρεσιών

- Υλικοτεχνική υποδομή

- Οικονομική κατάσταση

1.3.3.1. Γενική εικόνα - Λειτουργίες

Δυνατότητες/Πλεονεκτήματα Αδυναμίες/Μειονεκτήματα

 Λειτουργία βιώσιμων Νομικών 

Προσώπων (Παιδικός Σταθμός, 

ΚΑΠΗ,ΔΕΥΑΑΣ)

 Αποτελεσματική λειτουργία σε βασικές 

υπηρεσίες (Λειτουργία ΚΕΠ)

 Χρήση ΤΠΕ

 Η Αναπτυξιακή Αργολίδας σημαντικό 

αναπτυξιακό εργαλείο του Δήμου και 

φορέας ανάπτυξης διαδημοτικών 

συνεργασιών

 Μικρή έκταση, εγγύτητα Τοπικών 

Διαμερισμάτων

 Μικρό μέγεθος Δήμου

 Έλλειψη προγραμματισμού προώθησης 

αγροτικών προϊόντων

 Έλλειψη πιστοποίησης διαχειριστικής 

επάρκειας

                                        
17 ΕΣΠΑ 2007 – 2013, έκδοση Ιανουάριος 2007
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1.3.3.2. Ανθρώπινο δυναμικό

Δυνατότητες/Πλεονεκτήματα Αδυναμίες/Μειονεκτήματα

 Ικανοποιητική διάρθρωση του ΟΕΥ

 Υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο στο 

προσωπικό

 Ικανοποιητική στελέχωση σε δυο 

τουλάχιστον τμήματα.

 Έλλειψη σε ορισμένες ειδικότητες που 

προβλέπονται στον ΟΕΥ (πχ. ΠΕ Πολιτικού 

Μηχανικού), με αποτέλεσμα να μην υπάρχει 

δυνατότητα να λειτουργούν αυτοτελώς οι 

υπηρεσίες (τεχνική κλπ).

 Έλλειψη προσωπικού στο Γρ. Προγρ/σμού

 Απουσία ανθρώπινου δυναμικού στα ΝΠ

1.3.3.3. Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών

Δυνατότητες/Πλεονεκτήματα Αδυναμίες/Μειονεκτήματα

 Υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης των 

υπαλλήλων

 Μηχανοργάνωση και τυποποίηση 

λειτουργιών των υπηρεσιών, μέσω 

ΤΠΕ

 Χρήση ΤΠΕ

 Συγκέντρωση των υπηρεσιών στο ίδιο 

τοπικό διαμέρισμα

 Έλλειψη δημοτικής συγκοινωνίας

 Κατακερματισμός των επενδύσεων του 

Δήμου σε πολλά μικρά έργα υψηλού 

κόστους

1.3.3.4. Υλικοτεχνική υποδομή

Δυνατότητες/Πλεονεκτήματα Αδυναμίες/Μειονεκτήματα

 Επάρκεια σε ΤΠΕ

 Επάρκεια σε εφαρμογές

 Λειτουργία ιστοσελίδας

 Λειτουργία εντός Δικτύου «Σύζευξις»

 Περιορισμένες κτιριακές υποδομές

 Ανεπάρκεια μηχανημάτων και 

οχημάτων καθαριότητας

1.3.3.5. Οικονομική κατάσταση & Περιουσία

Δυνατότητες/Πλεονεκτήματα Αδυναμίες/Μειονεκτήματα

 Ικανοποιητική οικονομική κατάσταση

 Περιθώρια βελτίωσης της άντλησης 

επιχορηγήσεων (πιστώσεις ΘΗΣΕΑ)

 Ως μέτοχος της Αναπτυξιακής 

Αργολίδας Α.Ε. έχει σημαντικές 

προοπτικές στη Δ’ Προγραμματική 

Περίοδο

 Μεγάλος βαθμός αστοχίας 

προϋπολογισμών, λόγω καθυστερήσεων 

σε χρηματοδοτήσεις προγραμμάτων από 

κοινοτικούς πόρους

 Αδυναμία ωρίμανσης έργων και μελετών 

καθυστερούν την απορρόφηση 

κονδυλίων του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ
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1.3.4. Ευκαιρίες και περιορισμοί από εξωγενείς παράγοντες

Στην ενότητα που ακολουθεί αναφέρονται επιγραμματικά όλες οι ευκαιρίες -

περιορισμοί που επιβάλλονται από το εξωτερικό θεσμικό περιβάλλον18 και τις 

σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές τάσεις.

Ευκαιρίες Απειλές

 Ολοκλήρωση του Νέου Χωροταξικού 

Σχεδιασμού

 Προτεραιότητες του Εθνικού 

Προγράμματος Μεταρρύθμισης και 

Ανάπτυξης και Εθνικού Στρατηγικού 

Πλαισίου Αναφοράς 2007 – 2013 και 

χρηματοδοτικές δυνατότητες που 

απορρέουν από αυτό 

 Εφαρμογή Νέας Αγροτικής Πολιτικής

 Προοπτική Νέων Συνενώσεων Ο.Τ.Α.

 Ύπαρξη όμορων Δήμων με εξίσου 

τουριστικό ενδιαφέρον

 Καθορισμός προσαρμοσμένων όρων 

δόμησης οικισμών Δήμου

 Αναβάθμιση της θέσης της Περιφέρειας 

ως τουριστικού προορισμού

 Νέο θεσμικό πλαίσιο των ΣΔΙΤ

 Γήρανση του τοπικού πληθυσμού

 Περιβαλλοντική υποβάθμιση από την 

έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού, 

περιβαλλοντικής προστασίας 

 Περιβαλλοντική υποβάθμιση από την 

ανεξέλεγκτη βόσκηση

 Ελλιπής διαχείριση υδατικών πόρων

 Ανεπάρκεια προετοιμασίας για την 

ικανοποίηση των στρατηγικών στόχων 

στα πλαίσια του χωροταξικού 

σχεδιασμού και της τέταρτης 

προγραμματικής περιόδου.

                                        
18 Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται παρακάτω στην ενότητα 2.2.
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1.3.5. Κρίσιμα Ζητήματα Ανάπτυξης. Διατύπωση και ιεράρχηση.

Η περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και οι διαπιστωμένες ανάγκες19

μπορούν να μας οδηγήσουν σε ορισμένα ουσιαστικά συμπεράσματα σχετικά με τις 

προοπτικές ανάπτυξης του Δήμου Ασκληπιείου, που θα αντιμετωπιστούν κατά την 

επόμενη μεσοπρόθεσμη περίοδο και διατυπώνονται ως Κρίσιμα Ζητήματα 

Ανάπτυξης:

1) Τοπικά, στην περιοχή και αναφέρονται σε θέματα τοπικής ανάπτυξης που 

αντιστοιχούν στις αρμοδιότητες των ΟΤΑ, ομαδοποιημένα στους θεματικούς 

τομείς: α) «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής», β) «Ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη & 

αειφορία» και γ) «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση»,

2) Εσωτερικά, στον ΟΤΑ, εντοπίζοντας συνθήκες, τάσεις και πιθανές εξελίξεις, 

που εκτιμάται ότι θα επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά την κατάσταση της περιοχής 

στο θέμα.

                                        
19 Οι βασικές ανάγκες του Δήμου Ασκληπιείου που παρουσιάζονται εδώ, έχουν επίσης καταγραφεί από 
τις συναντήσεις της Ομάδας Εργασίας με τους εκπροσώπους, τα όργανα και τις υπηρεσίες του Δήμου 
και εκφράζουν την βούληση της Δημοτικής Αρχής για την οργάνωση και ανάπτυξη της περιοχής του 
Δήμου. Η περαιτέρω αξιολόγηση και ιεράρχηση τους γίνεται με βάση την SWOT Ανάλυση.
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1.3.5.1. Διατύπωση των Κρίσιμων Ζητημάτων Ανάπτυξης

Η περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, σε συνδυασμό με την SWOT Ανάλυση, 

μπορούν να μας οδηγήσουν σε ορισμένα ουσιαστικά συμπεράσματα σχετικά με τις 

προοπτικές ανάπτυξης του Δήμου Ασκληπιείου και στην διατύπωση των Κρίσιμων 

Ζητημάτων Ανάπτυξης, τα οποία και παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

ΤΟΠΙΚHΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

1 Ολοκλήρωση Χωροταξικού Σχεδιασμού

2 Διαχείριση των υδάτινων και ανάδειξη των λοιπών φυσικών πόρων

3
Περαιτέρω αξιοποίηση και ανάδειξη των αρχαιολογικών / πολιτιστικών 

πόρων

4 Αναβάθμιση βασικών υποδομών

5 Προστασία & ενίσχυση αγροτικού εισοδήματος

6
Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της απασχολησιμότητας μέσω της 

τουριστικής ανάπτυξης

7
Εξασφάλιση υποδομών και ενεργειών που προωθούν την Κοινωνική 

Ανάπτυξη

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

8 Διαδημοτικές συνεργασίες

9 Αναβάθμιση εσωτερικής λειτουργίας του Δήμου

10 Ανασυγκρότηση των Νομικών Προσώπων
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1.3.5.2. Ιεράρχηση των Κρίσιμων Ζητημάτων Ανάπτυξης

Ορισμένες από τις προοπτικές ανάπτυξης (Κρίσιμα Ζητήματα Τοπικής & Εσωτερικής 

Ανάπτυξης), παρουσιάζουν μεταξύ τους μια συνάφεια ως προς την επιδίωξη ενός 

κοινού ειδικότερου αποτελέσματος. Κατά την ιεράρχηση τους λοιπόν θα ληφθεί 

υπόψη ο βαθμός Συνέργειας20 τους (Synergy) καθώς και τα πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα, οι ευκαιρίες και οι απειλές που συνδέονται με αυτά. Η διαδικασία 

αυτή απεικονίζεται στην μήτρα διπλής εισόδου που ακολουθεί. Από την διαδικασία 

αυτή προκύπτει μια κατάταξη των πόρων κατά προτεραιότητα και η ενεργοποίηση 

τους σε παρεμβάσεις που μπορούν να έχουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα.

Μήτρα Συνεργειακών Αποτελεσμάτων των Κρίσιμων Ζητημάτων Ανάπτυξης

Αρ.
Κρίσιμα Ζητήματα 

Ανάπτυξης 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Σ
υ

ν
ο

λ
ικ

ή
 

Ε
π

ίδ
ρ

α
σ

η

Ιε
ρ

ά
ρ

χ
η

σ
η

1 Ολοκλήρωση 
Χωροταξικού Σχεδιασμού

1 2 2 1 1 1 1 1 1 11 2

2
Διαχείριση των υδάτινων 
και ανάδειξη των λοιπών 
φυσικών πόρων

1 1 2 2 1 2 9 4

3

Περαιτέρω αξιοποίηση 
και ανάδειξη των 
αρχαιολογικών / 
πολιτιστικών πόρων

1 1 2 1 2 1 1 1 10 3

4
Αναβάθμιση βασικών 
υποδομών 2 1 1 2 2 1 1 1 1 12 1

5 Προστασία & ενίσχυση 
αγροτικού εισοδήματος 2 2 2 1 7 6

6

Ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας και 
της απασχολησιμότητας 
μέσω της τουριστικής 
ανάπτυξης

1 1 2 1 1 6 7

7

Εξασφάλιση υποδομών 
και ενεργειών που 
προωθούν την Κοινωνική 
Ανάπτυξη

1 1 1 1 1 5 8

8
Διαδημοτικές 
συνεργασίες 2 1 2 1 1 1 8 5

9 Αναβάθμιση Εσωτερικής 
Λειτουργίας του Δήμου 1 1 2 1 1 6 7

10 Ανασυγκρότηση των 
Νομικών Προσώπων

2 1 2 1 1 7 6

                                        
20 Συνέργια: Το φαινόμενο όπου δυο ή περισσότερες ενέργειες που λαμβάνουν χώρα ταυτόχρονα 
προκαλούν μια αθροιστική επίδραση μεγαλύτερη από την επίδραση που αναμένεται από κάθε ενέργεια 
ξεχωριστά. Το κριτήριο αυτό είναι αποτελεσματικό, λόγω του πεπερασμένου μεγέθους των πόρων ενός 
Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έναντι των αναγκών που καλείται να ικανοποιήσει.
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2. Στρατηγική του ΟΤΑ και Αναπτυξιακές Προτεραιότητες

2.1. Στρατηγική του ΟΤΑ

2.1.1. Αποστολή - Αξίες - Αναπτυξιακό Όραμα

Προκειμένου να καθοριστεί η Στρατηγική και οι Αναπτυξιακές Προτεραιότητες του 

Δήμου Ασκληπιείου, επιβάλλεται η αποσαφήνιση τριών στοιχείων κρίσιμης 

σημασίας για την πορεία του Δήμου. Η ενέργεια αυτή περιλαμβάνει τη διατύπωση: 

- της Αποστολής του ως Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

- των αρχών - Αξιών, που πρέπει να διέπουν τον τρόπο λειτουργίας του και 

γενικά τον τρόπο διοίκησης των τοπικών υποθέσεων,

- του Οράματος για την ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου και του Δήμου ως 

οργανισμού.

Η Αποστολή του Δήμου Ασκληπιείου, όπως περιγράφεται και κατοχυρώνεται από 

την εθνική νομοθεσία, είναι κοινή για όλους τους ΟΤΑ: 

«Η διακυβέρνηση όλων των τοπικών υποθέσεων σύμφωνα με τις αρχές της 

επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη 

συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας

του Δήμου Ασκληπιείου. Επιπλέον είναι η άσκηση, σε τοπικό επίπεδο, κρατικού 

χαρακτήρα αρμοδιοτήτων, οι οποίες του έχουν ανατεθεί για την καλύτερη 

εξυπηρέτηση των πολιτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία21».

Οι Αξίες είναι οι γενικές αρχές που οριοθετούν τη φιλοσοφία για τον τρόπο 

προσέγγισης της αποστολής, για τον τρόπο διαχείρισης των σχέσεων με τους 

πολίτες, για τον τρόπο διοίκησης και εκτέλεσης των δραστηριοτήτων, για τον 

τρόπο διαχείρισης των πόρων του Δήμου και τελικό στόχο την επίτευξη του 

οράματος. 

Αξίες του δήμου Ασκληπιείου είναι:

 Σεβασμός στην ανάπτυξη κάθε μορφής περιβάλλοντος με κανόνες 

αειφορίας

 Ενίσχυση των τοπικών πόρων και δυνατοτήτων 

 Προώθηση μιας συμμετοχικής σχέσης συνεργασίας με τον πολίτη

 Διαφάνεια και χρηστή διαχείριση της περιουσίας του Δήμου

 Ισόρροπη ανάπτυξη των τοπικών διαμερισμάτων και 

                                        
21 Άρθρο 75 του Ν.3463 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων)
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 Ισότιμη μεταχείριση όλων των δημοτών χωρίς διακρίσεις

Το Όραμα για την ανάπτυξη του Δήμου Ασκληπιείου αποτελεί μια συνοπτική 

διατύπωση της μελλοντικής επιθυμητής κατάστασης της περιοχής και του ίδιου του 

Δήμου, ως ΟΤΑ, για την επόμενη μέσο-μακροπρόθεσμη περίοδο:

2.1.2. Διατύπωση Στρατηγικής

Επόμενο βήμα του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού αποτελεί η διαμόρφωση της 

στρατηγικής του Δήμου Ασκληπιείου. Η Στρατηγική, που έχει εν μέρει 

προσδιοριστεί μέσω των Κρίσιμων Ζητημάτων Τοπικής Ανάπτυξης, παρουσιάζει τον 

τρόπο με τον οποίο ο Δήμος πρόκειται να εκπληρώσει την αποστολή του και να 

επιτύχει το Όραμά του και σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι σε συμφωνία με τις 

Αξίες του Δήμου.

Βασικά στοιχεία της Στρατηγικής είναι “όλες εκείνες οι ενέργειες που θα στηρίξουν 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής (τοπικούς πόρους, το ανθρωπογενές/ 

φυσικό/δομημένο περιβάλλον) και με κεντρικό άξονα τον αρχαιολογικό χώρο της 

Επιδαύρου θα οδηγήσουν το Δήμο στην επίτευξη μιας Βιώσιμης Ανάπτυξης”.

Όραμα μας είναι να αποτελέσει ο Δήμος Ασκληπιείου ένα σύγχρονο 

Διοικητικό Κέντρο για την ευρύτερη περιοχή, στηρίζοντας την τοπική 

οικονομία σε όλους τους τομείς, με ισόρροπη ανάπτυξη σε γεωργία-

κτηνοτροφία, μεταποίηση και επιχειρηματικότητα.

Η προστασία του φυσικού τοπίου και η ανάδειξη των οικισμών, σε 

συνδυασμό με την τεράστια πολιτιστική κληρονομιά του αρχαιολογικού 

χώρου της Επιδαύρου, μπορούν να αποτελέσουν κινητήριους άξονες 

ανάπτυξης και διασύνδεσης μας με τους υπόλοιπους - αρχαιολογικού 

ενδιαφέροντος - προορισμούς στην Αργολίδα (Ναύπλιο, Τίρυνθα, 

Μήκυνες, Άργος, κλπ).

Προς αυτήν την κατεύθυνση οφείλουμε να υπερπηδήσουμε τις 

αδυναμίες του παρελθόντος και με συλλογικό προγραμματισμό να 

επιτύχουμε την αειφόρο ανάπτυξη.
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2.1.3. Καθορισμός Γενικών Στρατηγικών Στόχων

Στα πλαίσια αυτά διαμορφώνονται και οι Γενικοί Στρατηγικοί στόχοι του Δήμου, 

τόσο ως γενικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης της περιοχής του Δήμου, όσο και ως 

εσωτερικές στρατηγικές επιλογές και πολιτικές δράσης του Δήμου ως ΟΤΑ και 

εξειδικεύονται με επιμέρους στόχους.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
1. Ενέργειες και υποδομές για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 

μόνιμων κατοίκων και των επισκεπτών
 Χωροταξικός σχεδιασμός, οργάνωση χρήσεων γης και δραστηριοτήτων.
 Ολοκλήρωση των βασικών υποδομών (ύδρευση, αποχέτευση, οδικό δίκτυο, 

απορρίμματα).
2. Προστασία και ορθολογική χρήση του φυσικού

 Ολοκληρωμένη πολιτική για την προστασία και ορθολογική χρήση των 
υδάτινων και λοιπών φυσικών πόρων

 Σύνδεση της περιβαλλοντικής προστασίας με την τοπική αγροτική ανάπτυξη 
και την ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων

3. Ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου
 Προστασία και ανάδειξη του συνόλου των ιστορικών, πολιτιστικών και 

θρησκευτικών μνημείων που βρίσκονται στο Δήμο
 Παρεμβάσεις διασύνδεσης του αρχαιολογικού χώρου του Ασκληπιείου της 

Επιδαύρου με τον οικισμό του Λυγουριού.
4. Υποστήριξη της τοπικής οικονομίας, της απασχόλησης

και του τουριστικού προϊόντος της περιοχής
 Στήριξη της επιχειρηματικότητας και της τοπικής αγροτικής παραγωγής
 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος και ανάπτυξη 

εναλλακτικών μορφών τουρισμού
 Ενέργειες για την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού επιπέδου του πληθυσμού
 Ενίσχυση της απασχόλησης ειδικών ομάδων πληθυσμού (νέων, γυναικών κλπ)

5. Εξασφάλιση υποδομών και ενεργειών 
που προωθούν την Κοινωνική Ανάπτυξη

 Υποδομές πολιτισμού, αθλητισμού, υγείας και κοιν. Μέριμνας
 Ενέργειες που προωθούν τον πολιτισμό και την κοινωνική ανάπτυξη

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
1. Βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας των 

Υπηρεσιών / Νομικών Προσώπων του Δήμου, στα πλαίσια του νέου 
θεσμικού πλαισίου.

 Βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας των δημοτ. υπηρεσιών.
 Αναδιοργάνωση των Νομικών Προσώπων για την αποτελεσματικότερη  

υποστήριξη της κοινωνικής πολιτικής και της αναπτυξιακής πορείας του Δήμου
 Προσαρμογή της ΔΕΠΑΑΣ σε Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση, με σκοπό την 

αναβάθμιση του κοινωνικού προσώπου του Δήμου με σχετικές υποδομές 
(αθλητισμού, υγείας, πρόνοιας και πολιτισμού)
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2.2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου Ασκληπιείου μπορούν να εξαχθούν 

από τα συμπεράσματα της ανάλυσης που προηγείται και αφού ληφθούν υπ’ όψιν οι 

εξελίξεις του ευρύτερου προγραμματικού και θεσμικού πλαισίου ανάπτυξης, τόσο 

σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Επομένως, η παρούσα ενότητα δομείται βασικά σε τρία μέρη, ως ακολούθως:

1. Στο πρώτο μέρος αναλύονται διεξοδικά οι προτεραιότητες και περιορισμοί που 

τίθενται από τα ισχύοντα πλαίσια προγραμματισμού.

2. Στο δεύτερο μέρος της ενότητας, παρουσιάζονται όλες οι τρέχουσες εξελίξεις 

στο θεσμικό πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης, ειδικά ότι αφορά στις 

Δημοτικές Επιχειρήσεις, στη διαχείριση κοινοτικών πόρων και στο ενδεχόμενο 

νέου Νόμου «Καποδίστρια».

Oι αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου προσδιορίζονται στην τελευταία 

ενότητα του Στρατηγικού Σχεδιασμού ως Άξονες Ανάπτυξης του Δήμου για την 

περίοδο 2007-2010.

2.2.1. Εθνικές και περιφερειακές Αναπτυξιακές Προτεραιότητες.

2.2.1.1. Βασικές προτεραιότητες Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 
(ΕΣΠΑ) 2007 – 2013

Η σύνταξη και υποβολή στην ΕΕ του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 

2007 – 2013, που αποτελεί το προγραμματικό κείμενο και βάση για το σχεδιασμό 

των προγραμμάτων της επόμενης περιόδου, περιλαμβάνει κεφάλαια που αφορούν 

τόσο την αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης σε τομείς των δραστηριοτήτων 

της χώρας και τις προτάσεις που την επόμενη περίοδο θα μπορούσαν να 

αποτελέσουν το πλαίσιο για τη βελτίωση της δημοσιονομικής και της αναπτυξιακής 

διαδικασίας της χώρας, στο ανταγωνιστικό περιβάλλον τόσο το διεθνές, όσο και το 

περιβάλλον της ΕΕ των 27 κρατών – μελών.

Από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, την ευρύτατη διαβούλευση και με 

βάση τους στρατηγικούς στόχους, προσδιορίστηκαν οι πέντε (5) θεματικές 

προτεραιότητες, οι οποίες εξειδικεύουν τη στρατηγική στόχευση της χώρας για τη 

νέα προγραμματική περίοδο και προωθούν την επίτευξη του αναπτυξιακού 

οράματος:

- Επένδυση στον παραγωγικό τομέα της οικονομίας
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- Κοινωνία της γνώσης και καινοτομία

- Απασχόληση και Κοινωνική Συνοχή

- Θεσμικό Περιβάλλον

- Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών, ως τόπου επενδύσεων, 

εργασίας και διαβίωσης.

Οι θεματικές προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής και οι γενικοί στόχοι 

όπως διαμορφώθηκαν στο τελικό κείμενο του ΕΣΠΑ (έκδοση Ιανουάριος 2007), 

είναι: 

Θεματικές 
Προτεραιότητες Α/Α γενικών στόχων / Γενικοί Στόχοι

1. Επένδυση στον 
παραγωγικό 
τομέα της 
οικονομίας

1. Η αύξηση της εξωστρέφειας και των εισροών ξένων άμεσων 
επενδύσεων

2. Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και η αύξηση της 
παραγωγικότητας

3. Η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας

2. Κοινωνία της 
Γνώσης και 
Καινοτομία

4.
Η βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στο 
ανθρώπινο κεφάλαιο για την αναβάθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού 
συστήματος.

5. 

Η ενίσχυση της Έρευνας, Τεχνολογίας και η προώθηση της 
Καινοτομίας σε όλους τους κλάδους ως βασικού παράγοντα 
αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονομίας και μετάβασης στην 
οικονομία της γνώσης.

6. 
Η ψηφιακή σύγκλιση της χώρας με την ενσωμάτωση και τη 
συστηματική χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 
(ΤΠΕ) στους τομείς του κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας

3. Απασχόληση 
και κοινωνική 
συνοχή

7. Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των εργαζόμενων και των 
επιχειρήσεων.

8. Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση
9. Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης

10.

Θεμελίωση ενός αποδοτικού και οικονομικά βιώσιμου συστήματος 
Υγείας που θα προσφέρει ποιοτικές και εξατομικευμένες υπηρεσίες 
στους πολίτες και θα εστιάζει στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών 
πρόληψης και φροντίδας

11.

Η ανάδειξη του οικονομικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα 
των θεμάτων ισότητας των φύλων, με την άμεση σύνδεσή τους με τις 
κυρίαρχες εθνικές πολιτικές προτεραιότητες (ανάπτυξη – απασχόληση 
– κοινωνική συνοχή).

4. Θεσμικό 
περιβάλλον 12.

Η βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων πολιτικών και η 
αποτελεσματική εφαρμογή τους για την αναβάθμιση της ποιότητας 
ζωής των πολιτών και τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δράσης

5. Ελκυστικότητα 
της Ελλάδας και 
των Περιφερειών 
ως τόπου 
επενδύσεων, 
εργασίας και 
διαβίωσης

13. Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός των φυσικών υποδομών και των 
συναφών υπηρεσιών του συστήματος μεταφορών της χώρας.

14. Ο ασφαλής ενεργειακός εφοδιασμός της χώρας με γνώμονα την 
αειφορία

15. Η αειφορική διαχείριση του Περιβάλλοντος
16. Η άσκηση αποτελεσματικής περιβαλλοντικής πολιτικής

17. Η ανάδειξη του Πολιτισμού ως ζωτικού παράγοντα της οικονομικής
ανάπτυξης της χώρας
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Οι αναπτυξιακοί στόχοι στη χωρική ενότητα προγραμματισμού για την 

Περιφέρεια Πελοποννήσου22, όπως αυτοί περιγράφονται στο ΕΣΠΑ είναι:

Επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης για πραγματική σύγκλιση με 

αναδιάρθρωση της παραγωγικής βάσης, ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης 

ανάδειξη και προώθηση υψηλής ποιότητας αγροτικών προϊόντων, σε 

συνδυασμό με την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ενίσχυση 

της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας έτσι ώστε, να ενισχυθεί ο 

αναπτυξιακός άξονας που συγκροτείται γύρω από τα κύρια αστικά κέντρα της.

Η ολοκλήρωση των σχεδιαζόμενων υποδομών μεταφορών και επικοινωνιών 

συνιστά καθοριστική παράμετρο στη διαμόρφωση της αναπτυξιακής στρατηγικής. 

Έτσι:

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα εστιάσει στην ανάπτυξη των υποδομών και των 

υπηρεσιών που θα συμβάλουν στη βελτίωση του επιπέδου μεταφορών και θα 

δράσουν ως αναπτυξιακό εργαλείο οικονομικής αναδιάρθρωσης και 

εκσυγχρονισμού για το σύνολο της χωρικής ενότητας.

Έμφαση θα δοθεί στην αύξηση των επενδύσεων σε τομείς έντασης γνώσης και τον 

αναπροσανατολισμό του παραγωγικού δυναμικού σε  υπηρεσίες και προϊόντα 

υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Δεδομένων των συγκριτικών πλεονεκτημάτων από πλευράς κλίματος, 

γεωγραφικής θέσης, φυσικών και αρχαιολογικών – πολιτιστικών πόρων σημαντικό 

στοιχείο της στρατηγικής θα αποτελέσει η ολοκληρωμένη τουριστική ανάπτυξη με 

έμφαση στις ειδικές μορφές τουρισμού και την ανάδειξη του πολιτιστικού 

περιβάλλοντος. Έμφαση θα δοθεί, επίσης, στην προσαρμογή της Περιφέρειας στο 

ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό κεκτημένο.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα στοχεύσει στη βελτίωση της ελκυστικότητάς 

της με την ενίσχυση υποδομών για τη λειτουργική διασύνδεση των περιοχών της 

ενδοχώρας μεταξύ τους αλλά και με τα αστικά και ημιαστικά κέντρα της 

Περιφέρειας, που συγκεντρώνουν σημαντικές υπηρεσίες περιφερειακής και τοπικής 

κλίμακας. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και 

προϊόντων στις επιχειρήσεις και την εφαρμογή καινοτομιών, για τη βελτίωση της 

εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, ενώ έμφαση θα δοθεί στην αξιοποίηση των 

φυσικών και πολιτιστικών πόρων και τη βελτίωση των συνθηκών προστασίας του 

                                        
22 Το Πρόγραμμα για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, θα υλοποιηθεί μέσω ενός Επιχειρησιακού 
Προγράμματος για την Δυτική Ελλάδα,  Πελοπόννησο και τα Ιόνια Νησιά (ΕΠ Δ.Ε.Π.Ι.Ν.) 
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περιβάλλοντος, προκειμένου να δημιουργήσει συνθήκες βελτίωσης της ποιότητας 

ζωής των πολιτών και προσέλκυσης επισκεπτών.

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θα εστιάσει στη βελτίωση και διαφοροποίηση του 

τουριστικού προϊόντος με νέες και εναλλακτικές δυνατότητες προσαρμοσμένες 

στην τοπική ταυτότητα, σε συνδυασμό με τη διαφοροποίηση και τον 

αναπροσανατολισμό της οικονομίας του αγροτικού χώρου και τη διεύρυνση της 

παραγωγικής βάσης του δευτερογενή τομέα.

Οι τεθείσες χωρικές προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής, αναφέρονται 

σε: Βιώσιμη αστική ανάπτυξη, που επικεντρώνεται στο σύνολο των αστικών 

κέντρων της χώρας και στους οικισμούς με αστικές λειτουργίες, όπως οι 

πρωτεύουσες των νομών και τα αστικά κέντρα της υπαίθρου.

Χαρακτηριστικά στοιχεία της αστικής πολιτικής στη νέα περίοδο είναι η πρόσβαση 

των πολιτών στην εργασία, στην εκπαίδευση, στις υπηρεσίες και στην ψυχαγωγία, 

το αναβαθμισμένο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, η δυναμική και 

ανταγωνιστική οικονομική ανάπτυξη, οι καινοτόμες επιχειρηματικές 

δραστηριότητες και η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών μέσω μιας εκσυγχρονισμένης 

δημόσιας διοίκησης.

Η στρατηγική ανάπτυξης των αστικών κέντρων αναπτύσσεται ως συνδυασμός των 

παρακάτω στοιχείων:

- Πολυκεντρικότητα

- Ενίσχυση των τάσεων δικτύωσης μεταξύ αστικών κέντρων

- Βελτίωση και ανάπτυξη των υποδομών και περιορισμός της αστικής διάχυσης

- Αειφορική ανάπτυξη των πόλεων (αύξηση πρασίνου και κοινοχρήστων χώρων, 

ολοκληρωμένες υποδομές αστικών εξυπηρετήσεων, αστικές αναπλάσεις, 

δίκτυα πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων, μείωση των οικιακών αποβλήτων)

- Αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων στα αστικά κέντρα

- Βελτίωση των πληροφοριών σχετικά με τις εξελίξεις στα αστικά κέντρα 

(παρατηρητήριο)

Με βάση τα προηγούμενα, η βιώσιμη αστική ανάπτυξη συγκεντρώνεται γύρω από 

συγκεκριμένα αστικά κέντρα της χώρας μητροπολιτικού και περιφερειακού 

επιπέδου. Η ανάπτυξη των κέντρων αυτών θα κινητοποιήσει μέσα από τις 

αναδυόμενες δικτυώσεις, και την ανάπτυξη των περιοχών αμέσου επιρροής και 

συγκεκριμένων αστικών κέντρων, δηλ. την ύπαιθρο που τα περιβάλλει, αλλά και 

την ανάπτυξη μικρότερων αστικών κέντρων που βρίσκονται στην ακτίνα επιρροής 

τους.
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Η ανάπτυξη του ορεινού χώρου επιδιώκεται κατά τρόπο συνετό ώστε να μη 

διακυβεύεται η ευρύτερη οικολογική και πολιτιστική του σημασία, αλλά να 

διασφαλίζεται η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, συνδυάζοντας παραδοσιακές με 

σύγχρονες επιχειρηματικές δραστηριότητες, σε συμβατά με το περιβάλλον και το 

τοπίο όρια, αλλά και με τους κανόνες της αγοράς.

Η στρατηγική ανάπτυξης του ορεινού χώρου θα είναι κοινή για τη χώρα αφού τα 

προβλήματα του ορεινού χώρου είναι κοινά σε όλες τις Περιφέρειες, παρά την 

επιλεξιμότητα των Περιφερειών αυτών σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες.

Στον ορεινό χώρο με ελάχιστες σημειακές εξαιρέσεις διαμορφώνονται και οι 

ενδοπεριφερειακές ανισότητες των περισσοτέρων Περιφερειών.

Η στρατηγική ανάπτυξης του ορεινού χώρου αποσκοπεί στην ανασυγκρότηση των 

δραστηριοτήτων παραγωγής και κατοίκησης, οι οποίες παρουσιάζουν σημαντική 

εποχικότητα και υποχώρηση κατά βιώσιμο οικονομικά και περιβαλλοντικά πρότυπο. 

Τα κέντρα αυτά μπορούν να αποτελέσουν ολοκληρωμένα σημεία υποστήριξης της 

αναπτυξιακής δραστηριότητας στον ορεινό χώρο.

Η ανασυγκρότηση αυτή μπορεί να αναπτυχθεί μέσα από την στήριξη της ποιοτικής 

και βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας σε μακροχρόνια προοπτική, μέσα από 

μορφές ήπιας τουριστικής ανάπτυξης, οι οποίες μπορούν να αναπτύσσονται κατά 

μεγάλα χρονικά διαστήματα ενός ημερολογιακού έτους και μέσα από μία 

ελεγχόμενη μέσα από το σχεδιασμό οικιστική ανάπτυξη.

Άρα είναι επιθυμητή η συγκρότηση ενός πολυλειτουργικού προτύπου ανάπτυξης 

σε ιδιωτική επιχειρηματική βάση.

Η προοπτική αυτή σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση και τις πιέσεις που 

ασκούνται στον ορεινό χώρο παραπέμπει στην ανάγκη άσκησης πολιτικής, η οποία 

θα περιορίζει τις επιπτώσεις από:

- τις χωρίς μακροχρόνιο ορίζοντα οικονομικές και παραγωγικές δραστηριότητες 

οι οποίες τελικά, επιδρούν αρνητικά στους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους

- τις πιέσεις της τουριστικής ανάπτυξης σε συγκεκριμένες περιοχές του ορεινού 

χώρου όπου αυτές έχουν εγκατασταθεί (περιοχές χειμερινού τουρισμού, 

περιοχές με γνωστά ονόματα ως περιοχές προορισμού ενταγμένες στο 

κυρίαρχο τουριστικό πρότυπο της χώρας, αναδυόμενες τουριστικές περιοχές

Όσον αφορά στην Ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και των περιοχών που 

συνδέονται με την αλιεία, η νέα προγραμματική περίοδος συμπίπτει χρονικά με την 

έναρξη εφαρμογής της αναθεωρημένης Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) και το 

γεγονός αυτό σηματοδοτεί ευρύτατες αλλαγές και μετασχηματισμούς στις 
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αγροτικές περιοχές, δημιουργώντας γι’ αυτές σημαντικές ευκαιρίες αλλά και 

κινδύνους.

Η αναπτυξιακή στρατηγική για τις αγροτικές περιοχές σε επίπεδο χώρας εστιάζεται 

στην ενίσχυση και των τριών πυλώνων που συνθέτουν την αειφόρο ανάπτυξη, 

δηλαδή την οικονομική, την κοινωνική και την περιβαλλοντική. Ο σχεδιασμός 

βασίζεται σε ένα μικτό σχήμα «εκ των άνω προς τα κάτω» με ευρεία συμμετοχή 

στη φάση της κατάρτισης των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων σε επίπεδο 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και «εκ κάτω προς τα άνω» στη βάση 

ολοκληρωμένων στρατηγικών για τις ορεινές περιοχές (μικροπεριφέρειες 

προγραμματισμού) που αποτελούν διακριτές γεωγραφικές ενότητες για την 

υλοποίηση του Άξονα 3 «Ποιότητα Ζωής στις Αγροτικές Περιοχές και 

Διαφοροποίηση της Αγροτικής Οικονομίας» του ΠΑΑ και με την προσέγγιση 

LEADER σε επιλεγμένες, στη βάση ανταγωνιστικής διαδικασίας, πεδινές αγροτικές 

και παράκτιες ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές.

Η στρατηγική για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και των περιοχών που 

εξαρτώνται από την αλιεία στοχεύει:

- Βραχυπρόθεσμα στη διασφάλιση της πρόσβασης σ ε  υπηρεσίες γενικού 

οικονομικού συμφέροντος και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων 

των αγροτικών περιοχών.

- Στη διασφάλιση της ευρύτερης οικολογικής και πολιτιστικής σημασίας των 

αγροτικών περιοχών καθώς και μιας βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, που 

συνδυάζει παραδοσιακές με σύγχρονες επιχειρηματικές δραστηριότητες σε 

συμβατά με το περιβάλλον και το τοπίο όρια.

- Στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή τομέα μέσω της 

οργάνωσης του σ ε  σύγχρονα επιχειρηματικά πρότυπα, με περαιτέρω 

ενδυνάμωση της εξωστρέφειας του, αξιοποιώντας τα συγκριτικά 

πλεονεκτήματα που έχει σε μια σειρά προϊόντων αλλά και μεθόδων 

παραγωγής.

- Στην ανάδειξη του πολυλειτουργικού χαρακτήρα της γεωργίας και του ρόλου 

της σαν σημαντικού «διαχειριστή» των φυσικών πόρων u945 αλλά και 

διατήρησης του αγροτικού τοπίου, φυσικού και ανθρωπογενούς. 

- Στη διαφοροποίηση της οικονομίας των αγροτικών περιοχών, μέσω της 

περαιτέρω  ενίσχυσης των εναλλακτικών μορφών τουρισμού και της συμβολής 

τους στη διαφοροποίηση /εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος 

- Στη διάδοση της χρήσης των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις αλλά και στη βελτίωση των 

προσφερομένων υπηρεσιών στον πολίτη.
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- Στην αναβάθμιση του μορφωτικού επιπέδου των κατοίκων των αγροτικών 

περιοχών.

- Στην αύξηση της ελκυστικότητας τους σαν περιοχές πρώτης αλλά και δεύτερης 

κατοικίας.

- Στην ανασυγκρότηση βιώσιμων προτύπων παραγωγής και κατοίκησης.

- Στη δημιουργία δικτύων με τα αστικά κέντρα και ιδιαίτερα με τα επιλεγμένα 

ημιαστικά και αστικά κέντρα που θα αποτελέσουν τους πόλους ανάπτυξης των 

ευρύτερων γεωγραφικών ενοτήτων και αποτυπώνονται στον εθνικό 

χωροταξικό σχεδιασμό.

- Στην αειφόρο ανάπτυξη επιλεγμένων αλιευτικών περιοχών, μέσω της 

δημιουργίας ενός προτύπου πολυαπασχόλησης και διασύνδεσης των διαφόρων 

τομέων μεταξύ τους (π.χ. τουρισμός – πρωτογενής τομέας, τουρισμός -

πολιτισμός, κλπ) που συνδυάζεται με εξειδικεύσεις στην κατεύθυνση της 

βελτίωσης της ποιότητας και της επιχειρηματικότητας.

- Στη διατήρηση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας των επιλεγμένων 

αλιευτικών περιοχών, στη διατήρηση και δημιουργία θέσεων απασχόλησης, 

μέσω της στήριξης που παρέχεται για τη διαφοροποίηση ή την οικονομική και 

κοινωνική αναδιάρθρωση των περιοχών αυτών και στη διατήρηση και 

προαγωγή της ποιότητας του παράκτιου περιβάλλοντος.

Στην επίτευξη των στόχων αυτών θα συμβάλλουν από κοινού:

- Οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση του Α’ και Β’ βαθμού 

αυτοδιοίκησης και η περαιτέρω αποκέντρωση πόρων και αρμοδιοτήτων στην 

Περιφέρεια, όπως αποτυπώνονται στο Εθνικό Σχέδιο Μεταρρυθμίσεων.

- Οι πόροι των Διαρθρωτικών Ταμείων, του Ταμείου Συνοχής, του ΕΓΤΑΑ και του 

ΕΤΑ.

- Οι εθνικοί πόροι που θα διατεθούν από το αναμορφωμένο, σ ε  όρους 

σχεδιασμού και διαχείρισης, ΠΔΕ.

- Σύγχρονα χρηματοδοτικά μέσα.

Η ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για τη 

δημιουργία πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος και τη μεγιστοποίηση της 

προστιθέμενης αξίας θα επιτευχθεί μέσω της διάκρισης «τομέων και πεδίων 

παρέμβασης» ανά Ταμείο και της επιμέρους στοχοθέτησης σ ε  όρους 

επιχειρησιακών στόχων, αλλά με δεδομένη την ταύτιση των στρατηγικών στόχων 

και την ενιαία αντιμετώπιση.
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2.2.1.2. Βασικές προτεραιότητες ανάπτυξης της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου περιόδου 2007 – 2013

Στο παρόν κεφάλαιο αναφέρονται συνοπτικά οι βασικές προτεραιότητες ανάπτυξης 

της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατά άξονα ανάπτυξης, όπως αυτές διατυπωθήκαν 

από την Περιφέρεια Πελοποννήσου κατά τις διαδικασίες σχεδιασμού της Δ΄ 

Προγραμματικής Περιόδου, αφορούν τον στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης της 

περιφέρειας και αποτελούν το ευρύτερο πλαίσιο ανάπτυξης του Δήμου 

Ασκληπιείου.

Ο προγραμματισμός και η υλοποίηση προγράμματος για την Περιφέρεια 

Πελοποννήσου, πραγματοποιείται μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής 

Ελλάδος, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων, κατατάσσοντας και τις τρεις 

διοικητικές περιφέρειες στο στόχο Σύγκλιση23.

Παρουσιάζονται οι Άξονες Προτεραιότητες του Επιχειρησιακού Προγράμματος σε 

συνδυασμό με τις προτεινόμενες θεματικές ενότητες κάθε άξονα και τους ειδικούς 

στόχους αυτών:

- Άξονας 1: Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας

- Άξονας 2: Βελτίωση της προσπελασιμότητας και των υπηρεσιών γενικού 

Οικονομικού ενδιαφέροντος

- Άξονας 3: Αναβάθμιση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη 

κινδύνων

- Άξονας 4: Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Περιφέρειας και 

προώθηση της Απασχόλησης

- Άξονας 5: Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της δημόσιας διοίκησης

                                        
23 Άρθρο 3, καν. 1083/06: που αποβλέπει στην επιτάχυνση της σύγκλισης των λιγότερο αναπτυγμένων 
κρατών μελών και περιφερειών μέσω της βελτίωσης των συνθηκών για την οικονομική μεγέθυνση και 
την απασχόληση με την αύξηση και τη βελτίωση της ποιότητας των επενδύσεων σε φυσικό και 
ανθρώπινο κεφάλαιο, την ανάπτυξη τ η ς  καινοτομίας και τ η ς  κοινωνίας τ η ς  γνώσης, την 
προσαρμοστικότητα στις οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές, την προστασία και τη βελτίωση του 
περιβάλλοντος καθώς και την ενίσχυση της διοικητικής αποτελεσματικότητας. Ο στόχος αυτός αποτελεί 
την προτεραιότητα των Ταμείων (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ ή Ταμείο Συνοχής). 
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ΑΠ24 Θεματικές ενότητες Ειδικοί Στόχοι
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α. Ορθολογική και βιώσιμη τουριστική και 
πολιτιστική ανάπτυξη

 Διαφοροποίηση και διεύρυνση του τουριστικού προϊόντος της 
Περιφέρειας προς την κατεύθυνση της εξειδίκευσης ανά μικροπεριοχή 
της Περιφέρειας προς την τουριστική δραστηριότητα σε θεματικά 
τουριστικά αντικείμενα, σύμφωνα με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα 
κάθε μικροπεριοχής. 

 Ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της 
Περιφέρειας με στόχο μια αειφόρο τουριστική ανάπτυξη συνδέοντας τον 
θαλάσσιο παραθεριστικό τουρισμό με το θεματικό / εναλλακτικό 
τουρισμό, έτσι ώστε να δημιουργηθούν προϋποθέσεις δημιουργίας 
ιδιαίτερου τουριστικού προϊόντος ανθεκτικού στον έντονο εθνικό και 
διεθνή ανταγωνισμό.

β. Αειφόρος ανάπτυξη του αγροτικού χώρου

 Βελτιστοποίηση και εκσυγχρονισμός της παραγωγικής διαδικασίας των 
υψηλής ποιότητας παραδοσιακών αγροτικών προϊόντων της 
Περιφέρειας

 Ανάπτυξη της συμπληρωματικής πολυδραστηριότητας στον αγροτικό 
χώρο

 Ανάπτυξη βασικών τεχνικών και κοινωνικών υποδομών στον αγροτικό 
χώρο, με στόχο την προσέλευση κατοίκων και επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων σ' αυτόν

γ. Δημιουργία υποδομών ανάπτυξης 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

 Εκσυγχρονισμός ή/και δημιουργία χώρων εγκατάστασης επιχειρήσεων
 Ίδρυση και λειτουργία μηχανισμών πληροφόρησης και υποστήριξης 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

δ. Συμπληρωματικότητα των τομεακών 
δραστηριοτήτων

 Συνεργασίες
 Δίκτυα
 Clusters

ε. Επιχειρηματική δραστηριότητα

 Εκσυγχρονισμός της παραγωγικής και διοικητικής λειτουργίας των 
επιχειρήσεων

 Προώθηση της εξωστρέφειας των παραγωγικών δραστηριοτήτων
 Ενίσχυση των καινοτομικών δράσεων των επιχειρήσεων
 Ενίσχυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας

                                        
24 Άξονες Προτεραιότητας (ΕΠ Πελοποννήσου)
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ς 1. Ανάπτυξη / διεύρυνση και βελτίωση των 
επαρχιακών / διανομαρχιακών και διαδημοτικών 
οδικών δικτύων μεταφορών, ιδιαίτερα εκείνων που 
συνδέουν τα πληθυσμιακά, παραγωγικά και 
τουριστικά κέντρα της Περιφέρειας με τους 
μεγάλους οδικούς άξονες και λιμένες της

2. Βελτίωση των βασικών λιμενικών υποδομών της 
Περιφέρειας για την διασύνδεση της Περιφέρειας, 
κυρίως με Κρήτη, Νότιο Αιγαίο και Κύπρο

3. Διεύρυνση και βελτίωση των δικτύων ύδρευσης, 
ιδιαίτερα εκείνων για τη βελτίωση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών στους κατοίκους και 
επισκέπτες της Περιφέρειας και την προσέλκυση 
επιχειρηματικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων

4. Ανάπτυξη και βελτίωση των κοινωνικών 
υποδομών (Υγεία - Πρόνοια, Εκπαίδευση, 
Κοινωνική Προστασία)

5. Ανάπτυξη και βελτίωση των υποδομών της 
Κοινωνίας της Πληροφορίας για τη λειτουργία 
υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών
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α. Συμπλήρωση και ολοκλήρωση των δράσεων 
διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων

β. Διατήρηση / προστασία / βελτίωση της ποιότητας 
του υδροφόρου ορίζοντα της Περιφέρειας

γ. Προστασία και ορθολογική αξιοποίηση των 
ευαίσθητων οικοσυστημάτων, των ακτών και του 
δασικού πλούτου της Περιφέρειας

δ. Βελτίωση της λειτουργικότητας και 
ελκυστικότητας των αστικών και ημιαστικών 
κέντρων της Περιφέρειας

ε. Ορθολογικοποίηση και αύξηση της 
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αποδοτικότητας των χρήσεων γης
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ς Κύριος στόχος αυτού του Άξονα Ανάπτυξης είναι η 
δημιουργία προϋποθέσεων για επίτευξη της 
πλήρους απασχόλησης του εργατικού δυναμικού της 
Περιφέρειας και η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών 
πρόσβασης στην αγορά εργασίας ανδρών και 
γυναικών, καθώς και όλων των κοινωνικά ευπαθών 
ομάδων.

1.Σύνδεση εκπαίδευσης και απασχόλησης

2.Σύνδεση αρχικής επαγγελματικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης, με στόχο 
την άμεση απασχόληση των αποφοίτων της τυπικής εκπαίδευσης και της 
συνεχιζόμενης κατάρτισης με την αγορά εργασίας της Περιφέρειας

3.Σύνδεση των παρεμβάσεων στην αγορά εργασίας της Περιφέρειας με τις 
ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό του παραγωγικού / επιχειρηματικού ιστού 
της Περιφέρειας

4.Ενίσχυση της δημιουργίας ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας 
και στην απασχόληση όλων των κοινωνικών / πληθυσμιακών ομάδων

5.Δημιουργία ευκαιριών ανέλιξης στην εσωτερική αγορά εργασίας των 
επιχειρήσεων

6.Αντιμετώπιση έκτακτων / απρόβλεπτων αρνητικών καταστάσεων στην 
αγορά εργασίας της Περιφέρειας 

7. Ανάπτυξη υπηρεσιών / μηχανισμών παρακολούθησης και παρέμβασης στην 
αγορά εργασίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
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1. Βελτίωση της λειτουργίας των θεσμών και της 
διοικητικής ικανότητας των δημοσίων υπηρεσιών, 
με στόχο την προσαρμογή της οργανωτικής 
δομής και της στελέχωσης προκειμένου να 
ανταποκριθούν στις αλλαγές που επιβάλλουν οι 
εξελίξεις.

 Προσαρμογή των αρμοδιοτήτων και της οργανωτικής λειτουργίας όλων των 
βαθμίδων της Περιφερειακής και Τοπικής δημόσιας διοίκησης για την 
εξυπηρέτηση του πολίτη. 

 Εκσυγχρονισμός της λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών για την 
αποτελεσματική συνεργασία όλων των βαθμίδων της δημόσιας διοίκησης 
στην Περιφέρεια

2. Ενδυνάμωση της διοικητικής ικανότητας για το 
σχεδιασμό, υλοποίηση και διαχείριση 
αναπτυξιακών προγραμμάτων στην Περιφέρεια.

 Δημιουργία νέων υπηρεσιακών μονάδων και ενίσχυση υφιστάμενων 
βασικών υπηρεσιών

 Ενίσχυση της λειτουργίας των οργάνων δημοκρατικού προγραμματισμού σε 
περιφερειακό, νομαρχιακό και τοπικό επίπεδο

 Δημιουργία και λειτουργία μηχανισμών υποστήριξης της δημόσιας διοίκησης 
για το σχεδιασμό, υλοποίηση και διαχείριση αναπτυξιακών προγραμμάτων

 Βελτίωση των υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους και τους 
ανέργους

 Ενίσχυση της ικανότητας της δημόσιας διοίκησης για επίτευξη συνεργασιών 
μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών φορέων με στόχο την από κοινού ανάπτυξη 
επενδυτικών πρωτοβουλιών και μόχλευση ιδιωτικών πόρων.
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2.2.1.3. Βασικές προτεραιότητες και μέτρα ανάπτυξης στον τομέα της 
Αγροτικής Ανάπτυξης περιόδου 2007 – 2013.

Οι παρεμβάσεις για την Ανάπτυξη της Υπαίθρου και την Αλιεία, προωθούνται από 

διακριτό Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό 

Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Αλιεία. 

Το νέο Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης25 επικεντρώνεται ειδικότερα στη δημιουργία 

ανάπτυξης και θέσεων εργασίας στις αγροτικές περιοχές, προστατεύοντας και 

ενισχύοντας26, παράλληλα, τους φυσικούς πόρους. Οι πόροι θα επικεντρωθούν στις 

μακρόπνοες επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό, καινοτομία, τεχνογνωσία και 

κεφάλαια στους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας, στην εφαρμογή 

Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις αγροτικές περιοχές και 

στη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας μέσω της 

αγροτικής διαφοροποίησης, ιδίως για γυναίκες και νέους.

Οι κατευθυντήριες γραμμές επιδιώκουν να ευθυγραμμίσουν την πολιτική συνοχής 

και αγροτικής ανάπτυξης με την ατζέντα της Λισσαβόνας27 και να καθορίσουν ένα 

πλαίσιο προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι προτεραιότητες - ελκυστικότητα της 

Ευρώπης ως τόπου επενδύσεων και εργασίας, γνώση και καινοτομία, και 

περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας για όλους – αντικατοπτρίζονται σε 

λειτουργικά προγράμματα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Όσον αφορά το Εθνικό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, έχει υποβληθεί για 

έγκριση στην ΕΕ το σχετικό πρόγραμμα. Σύμφωνα με τον κανονισμό για την 

αγροτική ανάπτυξη 1698/2005 και τις κατευθυντήριες γραμμές, στο πρόγραμμα 

αυτό η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας αποτελεί προτεραιότητα και προβλέπεται 

η δυνατότητα προγραμματισμού και υλοποίησης των παρακάτω αξόνων, μέτρων 

και δράσεων στο πρόγραμμα:

                                        
25 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Καν. 1698/2005 
26 SEC(2005) 981 της 20.7.2005
27 Στρατηγικές για την απασχόληση και την ανάπτυξη
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Επαγγελματικής κατάρτισης και δράσεων ενημέρωσης 

Εγκατάσταση νέων γεωργών

Πρόωρη συνταξιοδότηση γεωργών και γεωργικών εργατών

Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών από τους γεωργούς και 

τους δασοκαλλιεργητές

Σύσταση υπηρεσιών διαχείρισης εκμεταλλεύσεων, γεωργών 

αντικατάστασης και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στην 

εκμετάλλευση καθώς και δασοκομικών συμβουλευτικών 

υπηρεσιών
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Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Βελτίωση της οικονομικής αξίας των δασών

Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών και 

δασοκομικών προϊόντων (Μεταποίηση ή /και εμπορία 

προϊόντων, ανάπτυξη νέων προϊόντων, επεξεργασιών και 

τεχνολογιών, συμμόρφωση προς κοινοτικά πρότυπα)

Συνεργασία για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, επεξεργασιών 

και τεχνολογιών στον τομέα της γεωργίας και των τροφίμων

και στον τομέα της δασοκομίας

Βελτίωση και ανάπτυξη της υποδομής που σχετίζεται με την 

ανάπτυξη και προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας 

(πρόσβαση σε γεωργική και δασική γη, αναδασμός και έγγειες 

βελτιώσεις, εφοδιασμός με ενέργεια, διαχείριση υδάτων)

Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που 

έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και εισαγωγής των 

κατάλληλων δράσεων πρόληψης
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Παροχής βοήθειας σε γεωργούς για να προσαρμοστούν σε 

απαιτητικά πρότυπα βασιζόμενα στην κοινοτική νομοθεσία 

(εφαρμογή προτύπων σχετικών με την προστασία του 

περιβάλλοντος, υγιεινής των ζώων, συνθηκών καλής 

διαβίωσης των ζώων κ.λπ.)

Στήριξη γεωργών που συμμετέχουν σε συστήματα για την 

ποιότητα τροφίμων

Στήριξη ομάδων παραγωγών για δραστηριότητες ενημέρωσης 

και προώθησης των προϊόντων στο πλαίσιο συστημάτων για 

την ποιότητα τροφίμων
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Ενισχύσεων για φυσικά μειονεκτήματα στους γεωργούς 

ορεινών περιοχών

Ενισχύσεων στους γεωργούς περιοχών με μειονεκτήματα 

εκτός των ορεινών περιοχών

Ενισχύσεων NATURA 2000 και ενισχύσεων που συνδέονται με 

την οδηγία 2000/6028/ΕΚ

Γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων (π.χ. επίτευξη γεωργο-

περιβαλλοντικών στόχων)

Ενισχύσεων για την καλή διαβίωση των ζώων (υπέρβαση 

σχετικών προτύπων)

Στήριξης για μη παραγωγικές επενδύσεις (αύξηση αξίας 

τέρψης κοινού, περιοχής NATURA 2000 κ.λπ.)
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Πρώτης δάσωσης γεωργικών γαιών

Πρώτης εγκατάστασης γεωργοδασοκομικών συστημάτων σε 

γεωργική γη (εκτατική γεωργία και δασοκομία)

Πρώτης δάσωσης μη γεωργικών γαιών

Ενισχύσεων Natura 2000

Δασοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων

Αποκατάστασης του δασοκομικού δυναμικού και εισαγωγής 

δράσεων πρόληψης

Στήριξης για μη παραγωγικές επενδύσεις (αύξησης αξίας 

δασών κ.λπ.)

                                        
28 Οδηγία για τη Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων 
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Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες

Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων 

με στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη 

του οικονομικού ιστού

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων (μικρής κλίμακας 

υποδομή, πινακίδες ενημέρωσης, κέντρα πληροφοριών, 

καταλύματα μικρής δυναμικότητας, υποδομή αναψυχής σε φυσικές 

περιοχές, ανάπτυξη και διάθεση στην αγορά τουριστικών 

υπηρεσιών που σχετίζονται με τον αγροτικό τουρισμό)
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Βασικές υπηρεσίες για την αγροτική οικονομία και τον αγροτικό 

πληθυσμό (δραστηριότητες πολιτισμού και αναψυχής για ένα 

χωριό ή ομάδα χωριών και τη συναφή μικρής κλίμακας υποδομή)

Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών

Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς (κατάρτιση 

σχεδίων προστασίας και διαχείρισης για τις τοποθεσίες NATURA

2000 και άλλους τόπους υψηλής φυσικής αξίας, δράσεις 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και επενδύσεις σχετικές με τη 

διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της φυσικής 

κληρονομιάς και την ανάπτυξη τοποθεσιών υψηλής αξίας, μελέτες 

και επενδύσεις που συνδέονται με τη διατήρηση, αποκατάσταση 

και αναβάθμιση της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως τα πολιτιστικά 

χαρακτηριστικά των χωριών και το τοπίο της υπαίθρου)
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Απόκτηση δεξιοτήτων, εμψύχωση και εφαρμογή

Μελέτες της συγκεκριμένης περιοχής παροχής πληροφοριών για 

την περιοχή και την στρατηγική τοπικής ανάπτυξης

Κατάρτιση προσωπικού που συμμετέχει στην προπαρασκευή και 

την εφαρμογή μίας στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης

Διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής και κατάρτιση ατόμων με 

ηγετικό ρόλο

Εφαρμογή από εταιρικά σχήματα δημοσίου + ιδιωτικού τομέα της

στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης
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Άξονας Μέτρα 
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Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης επίτευξης στόχων ενός ή 

περισσότερων από τους τρεις άλλους άξονες

Τοπικές εταιρικές σχέσεις δημοσίου – ιδιωτικού τομέα (ΟΤΔ)

Προσέγγιση εκ των κάτω προς τα πάνω με εξουσία λήψης αποφάσεων για τις 

ΟΤΔ, σχετικά με την εκπόνηση και εφαρμογή μιας στρατηγικής τοπ. ανάπτυξης

Πολυτομεακός σχεδιασμός και υλοποίηση της στρατηγικής, με βάση την 

αλληλεπίδραση μεταξύ φορέων και έργων διαφόρων τομέων της οικονομίας

Εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων

Εφαρμογή έργων συνεργασίας

Δικτύωση των τοπικών εταιρικών σχέσεων
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2.2.1.4. Βασικές προτεραιότητες και μέτρα ανάπτυξης στον τομέα της 
αλιείας περιόδου 2007 – 2013

Στο παρόν κεφάλαιο αναφέρονται συνοπτικά οι βασικές προτεραιότητες και τα 

προτεινόμενα μέτρα ανάπτυξης στον τομέα της αλιείας όπως αυτές διατυπώνονται 

στο πρώτο σχέδιο του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Αλιείας 2007-

2013 από την ομάδα σχεδιασμού προγράμματος για την αλιεία του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατά τις διαδικασίες σχεδιασμού της Δ΄ 

Προγραμματικής Περιόδου. Η σκοπιμότητα αναφοράς στο παρόν πλαίσιο 

ανάπτυξης είναι προφανής μιας και ο τομέας της αλιείας είναι ένας από τους 

σημαντικούς οικονομικούς κλάδους στον όποιο απασχολούνται οι κάτοικοι του 

Δήμου Ασκληπιείου.

Οι άξονες προτεραιότητας του προγράμματος Αλιεία

- Άξονας 1: Θαλάσσια αλιεία

- Άξονας 2: Υδατοκαλλιέργειες/μεταποίηση και εμπορία αλιευτικών προϊόντων

- Άξονας 3: Διάρθρωση του κλάδου & οικονομικό περιβάλλον – μέτρα 

συλλογικού ενδιαφέροντος

- Άξονας 4: Αειφόρος ανάπτυξης αλιευτικών περιοχών

- Άξονας 5: Ανθρώπινο κεφάλαιο & κοινοτικές πολιτικές

- Άξονας 6: Χρηστή διαχείριση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής ΚΑΠ

Πιο αναλυτικά για κάθε άξονα προβλέπονται τα παρακάτω μέτρα:

Άξονας Μέτρα
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 α
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1. Μείωση της αλιευτικής ικανότητας του στόλου βάσει 
εθνικών σχεδίων, με ή χωρίς οικονομική ενίσχυση

2. Επενδύσεις στον αλιευτικά στόλο με ή χωρίς οικονομική 
ενίσχυση στα πλαίσια των κοινοτικών κανονισμών

3. Κοινωνικοοικονομικά μέτρα υπέρ των αλιέων για 
συγκεκριμένους λόγους

4. Ενίσχυση νέων αλιέων για την πρώτη αγορά ενεργού 
αλιευτικού σκάφους, καθώς και για την εκπαίδευσή τους

5. Μέτρα ενίσχυσης της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας
6. Επενδύσεις στην εμπορία 
7. Επενδύσεις σε αλιευτικούς λιμένες και ιχθυόσκαλες 
8. Ανάπτυξη παράκτιων περιοχών με την εφαρμογή 

προγραμμάτων τουριστικής αλιείας, οικοτουρισμού κ.λπ.
9. Προώθηση της έρευνας προκειμένου να υποστηριχθεί η 

λήψη διαχειριστικών μέτρων αλιείας σε διάφορες περιοχές.
Άξονας 2: 1. Υδατοκαλλιέργειες
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Υδατοκαλλιέργειες 
– μεταποίηση & 

εμπορία 
αλιευτικών 
προϊόντων

2. Μεταποίηση και Εμπορία Αλιευτικών Προϊόντων

Άξονας 3: 
Διάρθρωση του 
κλάδου και 
οικονομικό 
περιβάλλον –
Μέτρα Συλλογικού 
Ενδιαφέροντος

1. Μέτρα κοινού ενδιαφέροντος
2. Μέτρα για την προστασία και ανάπτυξη της υδρόβιας 

πανίδας & χλωρίδας
3. Μέτρα για την βελτίωση της υποδομής των αλιευτικών 

λιμένων & καταφύγια
4. Μέτρα για ανάπτυξη νέων αγορών & εκστρατείες 

προώθησης
5. Μέτρα για την καινοτομία, πιλοτικά σχέδια

Ά
ξο

ν
α

ς 
π

ρ
ο

τε
ρ

α
ιό

τη
τα

ς 
4

: 
Α

ει
φ

ό
ρ

ο
ς 

α
ν
ά

π
τυ

ξη
 α

λ
ιε

υ
τι

κ
ώ

ν
 

π
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1. Αναδιάρθρωση και αναπροσανατολισμός των οικονομικών 
δραστηριοτήτων, ιδίως με την προώθηση του 
οικοτουρισμού

2. Διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων μέσω της προώθησης 
της πολλαπλής απασχόλησης για αλιείς μέσω της 
δημιουργίας πρόσθετων θέσεων απασχόλησης εκτός 
αλιευτικού τομέα

3. Εκσυγχρονισμός ή δημιουργία μικρών εγκαταστάσεων 
υποδομής που σχετίζονται με την αλιεία και τον τουρισμό 
και στήριξη υπηρεσιών που παρέχονται προς όφελος των 
μικρών κοινοτήτων αλιέων 

4. Προστασία περιβάλλοντος με στόχο τη διατήρηση της 
ελκυστικότητάς του, την αναβίωση και ανάπτυξη οικισμών 
και χωριών στις περιοχές παρέμβασης και την προστασία -
αναβάθμιση της φυσικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς

5. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αλιευτικού τομέα και 
αύξηση της προστιθέμενης αξίας των αλιευτικών προϊόντων

6. Ανασύσταση του παραγωγικού δυναμικού του αλιευτικού 
κλάδου σε  περίπτωση που έχει πληγεί από φυσικές ή 
βιομηχανικές καταστροφές

7. Απόκτηση δεξιοτήτων και διευκόλυνση της κατάρτισης και 
της εφαρμογής της τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής

8. Προαγωγή της διαπεριφερειακής / διακρατικής συνεργασίας 
μεταξύ των παραγόντων σε περιοχές αλιευτικών 
δραστηριοτήτων‚ μέσω της δικτύωσης και της διάδοσης 
βέλτιστων πρακτικών.

Άξονας 5: 
Ανθρώπινο 
κεφάλαιο & 
κοινοτικές 
πολιτικές

1. Υδάτινο Περιβάλλον και Αλιεία

2. Αλιευτικός τομέας και τομέας Ανθρώπινου Δυναμικού –
Ίσες Ευκαιρίες

Άξονας 6: Χρηστή 
διαχείριση της 
Κοινής Αλιευτικής 
Πολιτικής (Κ.Α.Π.)

1. Επιθεώρηση και Έλεγχος των Αλιευτικών Δραστηριοτήτων
2. Αλιευτικά Στοιχεία-Δεδομένα

3. Ανάπτυξη Δραστηριοτήτων Υπερπόντιας Αλιείας
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2.2.2. Εξελίξεις θεσμικού πλαισίου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

2.2.2.1. Γενικά

Η πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση βρίσκεται σε διαδικασία μετασχηματισμού η 

οποία υπαγορεύεται τόσο από τις εσωτερικές ανάγκες της, όσο και από το 

ευρύτερο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής διακυβέρνησης.

Ο νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων έχει εισάγει μια σειρά από αλλαγές στο 

πλαίσιο λειτουργίας της Αυτοδιοίκησης εκ των οποίων οι δραστικότερες αφορούν 

τις δημοτικές επιχειρήσεις29.

Επιπλέον, το κριτήριο της διαχειριστικής επάρκειας – και σε μικρότερο βαθμό το 

νέο πλαίσιο λειτουργίας των δημοτικών επιχειρήσεων – θέτει το Δήμο προ 

σημαντικών αποφάσεων σχετικά με τον τρόπο άντλησης κοινοτικών πόρων. Οι 

βασικές επιλογές έχουν να κάνουν με την επιδίωξη ή μη της πιστοποίησής του ή τη 

δημιουργία στρατηγικών συμμαχιών μέσω προγραμματικών συμβάσεων με 

υφιστάμενους (Αναπτυξιακή Πάρνωνα) ή νέους φορείς (ΔΗΜΟΣ Α.Ε.).

Τέλος, στο πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού θα πρέπει να υπάρξει 

ολοκληρωμένη στρατηγική απέναντι στο ενδεχόμενο εφαρμογής νέου σχεδίου 

συνένωσης δήμων και κοινοτήτων στο πρότυπο του «Καποδίστρια». Για το 

ενδεχόμενο θα πρέπει να διερευνηθούν οι δυνατότητες διαδημοτικών συνεργασιών 

μέσω κοινών φορέων σε κοινά θέματα όπως η διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Αν και οι τρεις παράμετροι οδηγούνται από διαφορετικές και παράλληλες εξελίξεις, 

υπάρχουν διάφορες κοινές συνιστώσες οι οποίες συνηγορούν υπέρ της κοινής 

αντιμετώπισής τους στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής του Δήμου. Οι βασικές 

συνιστώσες έχουν να κάνουν με την αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών και 

υλοποίηση έργων καθώς και με τις ιδιαίτερες ανάγκες μιας ορεινής μειονεκτικής 

περιοχής.

                                        
29 Βλ. Παράρτημα 2
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2.2.2.2. Δημοτικές Επιχειρήσεις (νέος ΔΚΚ Ν.3463/2006, άρθρα 252-270)

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της ΠETA A.E (Πληροφόρηση Επιμόρφωση Τοπική 

Ανάπτυξη) που έγινε για λογαριασμό της KEΔKE, καταγράφεται η κατάσταση που 

επικρατεί στον τομέα των Δημοτικών Επιχειρήσεων - συνοπτικά για τις ανάγκες 

της παρούσας ανάλυσης - ως ακολούθως.

- Σήμερα λειτουργούν 1.800 δημοτικές επιχειρήσεις

- Οι 663 απ αυτές θεωρούνται ζημιογόνες

- Ο αριθμός των ανενεργών επιχειρήσεων - που υπάρχουν μόνο στα χαρτιά -

ανέρχεται σε 403

- Υπολογίζεται ότι οι επιχειρήσεις των δήμων που θα κλείσουν ή θα 

συγχωνευτούν ξεπερνούν το 30% του συνόλου

- Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι ζημιογόνες, καθώς το 2004 

αποτελούσαν το 59% του συνόλου ενώ το 2001 το 52%.

- Το σύνολο των εργαζομένων έχει φτάσει, μέσα σε επτά χρόνια, τους 35.000 

περίπου, αύξηση της τάξης του 127,5%

- Οι απασχολούμενοι με συμβάσεις έργου και ορισμένου χρόνου αποτελούν το 

69,1%

- ακριβής αριθμός των εργαζομένων που θα μείνουν χωρίς δουλειά δεν μπορεί 

να εκτιμηθεί, αφού ακόμα δεν έχει προκύψει ποιες επιχειρήσεις θα κλείσουν 

οριστικά.

Με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο (Ν.3463, άρθ. 252-270), οι Δήμοι υποχρεούνται 

να προσαρμόσουν τις επιχειρήσεις τους, ώστε να λειτουργούν ως Κοινωφελείς ή 

ως Ανώνυμες Εταιρείες, ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα λύονται και θα τίθενται 

υπό εκκαθάριση. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι δήμοι οφείλουν μέχρι 31/12/2008 

να προβούν στον διαχωρισμό των επιχειρήσεων που μπορούν να συνεχίσουν και 

εκείνων που θα διακόψουν τη λειτουργία τους. Προηγουμένως απαιτούνται 

ολοκληρωμένες οικονομοτεχνικές μελέτες βιωσιμότητας για την προσαρμογή των 

υφιστάμενων ή την ίδρυση νέων Δημοτικών Επιχειρήσεων.

Οι μορφές των επιχειρήσεων αυτών προσδιορίζονται πλέον στις ακόλουθες:

α) Δημοτικές ή Κοινοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις.

Οι Δημοτικές ή Κοινοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις έχουν αντικείμενο 

δραστηριότητες ή υπηρεσίες που συνδέονται με συγκεκριμένες αρμοδιότητες των 

Δήμων και των Κοινοτήτων, όπως είναι η κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη, η 

παιδεία, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, η προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και η 

αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας για την 
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οικονομική ανάπτυξη των Δήμων και των Κοινοτήτων. Αντικείμενο δραστηριότητας 

της κοινωφελούς επιχείρησης δεν μπορούν να αποτελέσουν οι παραχωρηθείσες 

στους ΟΤΑ κρατικές αρμοδιότητες, π.χ. τέλεση πολιτικού γάμου, τήρηση 

δημοτολογίου κ.λπ.

β) Ανώνυμες εταιρείες. Οι ανώνυμες εταιρείες δρουν με τρεις μορφές:

i. Με τη μορφή των Κοινών Ανώνυμων Εταιρειών του ν. 2190/1920, όπως ισχύει 

κάθε φορά. Οι εταιρείες αυτές συνιστώνται είτε μόνο από περισσότερους 

Δήμους ή Κοινότητες είτε με τη συμμετοχή και άλλων φορέων της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, υπό τον όρο ότι οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

διαθέτουν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου. Το υπόλοιπο μετοχικό 

κεφάλαιο μπορεί να κατέχεται από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στην 

εταιρεία της μορφής αυτής είναι δυνατή η συμμετοχή του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ, 

ενώ δεν επιτρέπεται να επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από ΟΤΑ και 

δεν μπορούν να συμμετέχουν σε προγραμματικές συμβάσεις. Κύριος σκοπός 

των επιχειρήσεων του τύπου αυτού  είναι η άσκηση επιχειρηματικής 

δραστηριότητας.

ii. Με τη μορφή των Αναπτυξιακών Εταιρειών, στο μετοχικό κεφάλαιο των 

οποίων συμμετέχουν μόνο φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή και φορείς του 

Δημοσίου. Οι αναπτυξιακές αυτές εταιρείες έχουν αποκλειστικό αντικείμενο 

την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και την προώθηση της 

ανάπτυξης με τη συμμετοχή τους σε προγράμματα ή με την εφαρμογή 

σχετικών πολιτικών σε διαδημοτικό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.

iii. Με τη μορφή των μονομετοχικών Ανώνυμων Εταιρειών, δηλαδή εκείνων οι 

οποίες συνιστώνται αποκλειστικά από ένα Δήμο ή μία Κοινότητα, που 

εισφέρουν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου. Οι μονομετοχικές αυτές 

εταιρείες έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την αξιοποίηση της ακίνητης δημοτικής 

ή κοινοτικής περιουσίας ή την εκμετάλλευση κοινόχρηστων χώρων.

Ο νέος ΔΚΚ παρουσιάζει πολλές αλλαγές, καινοτομίες και ειδικές ρυθμίσεις, όσον 

αφορά τις Επιχειρήσεις ΟΤΑ, συγκρινόμενος με το μέχρι σήμερα θεσμικό πλαίσιο. 

Μερικές από αυτές αναφέρονται παρακάτω:

- Οι εν λόγω επιχειρήσεις συστήνονται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού 

συμβουλίου (μετά την εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας) και 

πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας που δημοσιεύεται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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- Το Δ.Σ. των επιχειρήσεων αυτών αποτελείται από επτά έως έντεκα μέλη, τα 

οποία ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από το δημοτικό ή κοινοτικό 

συμβούλιο, η θητεία του ακολουθεί τη θητεία του δημοτικού ή κοινοτικού 

συμβουλίου, η οποία προβλέπεται στην πράξη σύστασης.

- Οι επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν συσταθεί με ειδικές διατάξεις νόμου (όπως 

π.χ. ΔΕΥΑ και δημοτική ραδιοφωνία και τηλεόραση) εξακολουθούν να 

λειτουργούν, σύμφωνα με το καθεστώς ίδρυσής τους, χωρίς να αποκλείεται 

στο μέλλον η ίδρυση δημοτικών επιχειρήσεων ειδικού σκοπού.

- Η ίδρυση αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών επιτρέπεται μόνον εφόσον 

αυτό προβλέπεται από ειδική διάταξη νόμου. Σε ό,τι αφορά τις ήδη 

υφιστάμενες αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αυτές 

συνεχίζουν να λειτουργούν ως τη λήξη του χρόνου που προβλέπεται στη 

συστατική τους πράξη.

- Το προσωπικό των επιχειρήσεων διέπεται από τις διατάξεις που ρυθμίζουν την 

πρόσληψη του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού των ΟΤΑ. 

Εξαίρεση ισχύει μόνο για τις ανώνυμες εταιρείες, οι οποίες, εξαιτίας της 

ιδιαιτερότητας του κεφαλαιουχικού τους χαρακτήρα και για λόγους ευελιξίας, 

μπορούν να προσλαμβάνουν προσωπικό με βάση τον πρότυπο κανονισμό 

λειτουργίας τους, ο οποίος όμως έχει τη μορφή Προεδρικού Διατάγματος.

- Σε ότι αφορά στα έργα, στις προμήθειες και στην παροχή υπηρεσιών 

εφαρμόζονται για όλες τις μορφές των δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων 

οι αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν και για τους Δήμους και τις Κοινότητες.

- Για πρώτη φορά επιτρέπεται η χρηματοδότηση κοινωφελούς επιχείρησης από 

τον Δήμο ή την Κοινότητα ως προς τις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες, 

μετά απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, υπό την προϋπόθεση 

να καταθέσει η επιχείρηση διετές πρόγραμμα δράσης.

- Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού επιτρέπεται η απ’ ευθείας ανάθεση σε 

κοινωφελείς επιχειρήσεις ή σε αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α. ή σε 

επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. ειδικού σκοπού παροχής υπηρεσιών, συναφών ή 

συνδεόμενων με το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους, αν ο 

προϋπολογισμός του αντικειμένου της ανάθεσης δεν υπερβαίνει το ποσόν των 

σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (45.000,00 €) και υπό την προϋπόθεση ότι οι 

υπηρεσίες θα παρασχεθούν από τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Η συνολική αξία των 

αναθέσεων δήμου ή κοινότητας προς μία επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει 

ετησίως το ποσό των εκατό πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00€).

- Σημαντική καινοτομία αποτελεί η επιχορήγηση από το κράτος ή από Δήμους 

και Κοινότητες νησιωτικών περιοχών ανώνυμης εταιρείας, που έχει συσταθεί 

από αυτούς για τη διεξαγωγή θαλάσσιων συγκοινωνιών και μεταφορών.
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- Από την έναρξη ισχύος του νέου Κώδικα και ως τις 31.12.2008, λύονται και 

τίθενται υπό εκκαθάριση όλες οι επιχειρήσεις των ΟΤΑ, τις οποίες είτε έχουν 

συστήσει οι ίδιοι είτε συμμετέχουν σε αυτές κατά πλειοψηφία φορείς της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι οποίες δεν προσαρμόζουν το καταστατικό τους 

στις διατάξεις του νέου Δημοτικού Κώδικα.

- Υφιστάμενες αμιγείς επιχειρήσεις του άρθρου 277 του ισχύοντος Δημοτικού 

και Κοινοτικού Κώδικα του ίδιου Δήμου ή Κοινότητας είναι δυνατό να 

συγχωνευθούν μέσα σε ένα έτος από τη δημοσίευση του νέου Δημοτικού και 

Κοινοτικού Κώδικα.

- Λαμβάνεται πρόνοια ώστε το προσωπικό με σύμβαση αορίστου χρόνου, που θα 

καταστεί πλεονάζον, λόγω συγχώνευσης ή λύσης της δημοτικής επιχείρησης 

στην οποία απασχολείται, ανεξαρτήτως ειδικότητας, να μπορεί να μεταφερθεί 

σε υπηρεσίες του οικείου ΟΤΑ ή των νομικών προσώπων του.

2.2.2.3. Προοπτική νέου Νόμου «Καποδίστρια»

Πρόσφατα σενάρια που προωθούνται από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας 

Διοίκησης & Αποκέντρωσης, θέλουν να αλλάζει εκ θεμελίων ο διοικητικός χάρτης 

της χώρας, με βάση ένα σχέδιο νέου Νόμου «Καποδίστρια», το οποίο εν ολίγοις θα 

προβλέπει τα ακόλουθα:

 Οι Περιφερειακές Διοικήσεις από 13 θα μειωθούν σε 6.

 Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις από 54 θα μειωθούν σε 16.

 Οι Δήμοι από 1.034 θα μειωθούν σε 400 (με κίνητρα για εθελούσιες και όχι 

αναγκαστικές συνενώσεις σε πρώτη φάση).

Στην αρμοδιότητά τους θα είναι ο δημοκρατικός προγραμματισμός και ο 

σχεδιασμός των έργων, καθώς βεβαίως και η παρακολούθηση της προόδου των 

έργων του Δ’ ΚΠΣ.

Ο θεσμός της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης θα αλλάξει όνομα και θα μετεξελιχθεί σε 

«Δεύτερο Βαθμό Διευρυμένης Γεωγραφικής Περιφέρειας». Ο νέος δεύτερος 

βαθμός Αυτοδιοίκησης θα προικιστεί με αρμοδιότητες και θα ενισχυθεί με πόρους 

ώστε να είναι οικονομικά αυτοδύναμος και να μην εξαρτάται από την κεντρική 

εξουσία. Όσον αφορά στις συνενώσεις δήμων, θα δοθεί στους δήμους προθεσμία 

να συνενωθούν μέχρι τα τέλη του 2008. Αν αυτό δεν συμβεί εθελουσίως θα 

ακολουθήσει κύμα αναγκαστικών συνενώσεων.

Βασική επιδίωξη του νέου νόμου: ο διοικητικός χάρτης της Ελλάδας να αποτελείται 

από μικρά ευέλικτα σχήματα, στα πρότυπα των άλλων ευρωπαϊκών κρατών, με 

αυξημένη επιχειρησιακή ικανότητα, λειτουργική και οικονομική αυτοδυναμία. Το 
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εγχείρημα θα κριθεί από τα κριτήρια των συνενώσεων. Η γεωγραφία, η σύνθεση 

του πληθυσμού, ο βαθμός ανάπτυξης, η κοινωνική συνοχή θα είναι το ζητούμενο 

των νέων μονάδων που θα προκύψουν.

Αν και οποιαδήποτε χάραξη στρατηγικής με βάση το παραπάνω σενάριο κρίνεται 

επισφαλής, η ανάγκη και το ενδεχόμενο για μια νέα αλλαγή στην διοικητική 

διάρθρωση της χώρας, θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη σε μεσο-μακροπρόθεσμο 

επίπεδο. Η εμπειρία του προηγούμενου «Καποδίστρια» (Ν.2539/1997), παρά τις 

όποιες αντιδράσεις τις οποίες προκάλεσε, έδωσε σημαντική ώθηση στην 

Αυτοδιοίκηση και αποτέλεσε το έναυσμα για σημαντικές αλλαγές προς την 

αναδιοργάνωσή της και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της.

Ήδη, το αίτημα για νέο «Καποδίστρια» συζητείται ανοιχτά και επικροτείται από 

μεγάλο μέρος οργάνων και συλλογικών φορέων της Αυτοδιοίκησης, ώστε η 

συνένωση, οποιασδήποτε τελικής μορφής, θα πρέπει να θεωρείται αναπόφευκτη. 

Σκόπιμο λοιπόν είναι να αρχίσουν να εξετάζονται από κοινού οι ευκαιρίες και οι 

ανάγκες της περιοχής αλλά και των διοικήσεων, να καταρτίσουν οι Δήμοι 

συγκεκριμένη στρατηγική πάνω στο ζήτημα αυτό και να δράσουν επ’ αυτής 

τοπικά, διαδημοτικά αλλά και κεντρικά προκείμενου να μην βρεθούν εξ 

απροόπτου.

Ειδικά για τους μικρούς Δήμους, σαν το Δήμο Ασκληπιείου, τα πλεονεκτήματα 

ενός διευρυμένου Δήμου θα είναι σημαντικά:

- Θα αξιοποιούνται στο βέλτιστο βαθμό οι υποδομές, τα μέσα και το ανθρώπινο 

δυναμικό που υπάρχει.

- Θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τη διεκδίκηση πολλαπλάσιων 

χρηματοδοτήσεων από εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους. Άλλωστε, είναι 

γνωστό ότι στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η διοικητικοί διάρθρωση 

σε μεγάλους Δήμους, Νομαρχίες και Περιφέρειες είναι κατάκτηση πολλών 

δεκαετιών και εκεί οι μεγάλοι Δήμοι αποτελούν τον κανόνα και το βασικό 

πυλώνα στον οποίο στηρίζεται η περιφερειακή ανάπτυξη και η κοινωνική 

πολιτική.

- Θα δημιουργηθούν οι αναγκαίοι όροι ώστε να σχεδιαστούν και να 

υλοποιηθούν μεγάλα έργα, τα οποία θα έχουν σύγχρονη, συμπληρωματική και 

ολοκληρωμένη δομή και όχι αποσπασματική ή ελλειμματική όπως συνήθως 

συμβαίνει-βελτιώνοντας και ενισχύοντας τις υποδομές σε όλους τους τομείς 

(όπως δρόμοι, δίκτυα, σχολεία, αθλητικές-πολιτιστικές-τουριστικές υποδομές, 

προστασία περιβάλλοντος, αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας κλπ.).
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- Άλλωστε, η διοικητική μορφή των Δήμων (υπηρεσίες, προσωπικό κλπ.) που 

ενοποιούνται, θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν αποκεντρωμένα και δεν θα 

καταργηθούν, συμβάλλοντας στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

- Θα μπορεί ο νέος Δήμος να ανταποκριθεί πιο ευέλικτα και αποτελεσματικά στα 

κριτήρια της διαχειριστικής επάρκειας, (όπως καταρτισμένα στελέχη, επαρκές 

προσωπικό, ISO υπηρεσιών κλπ.) τα οποία οφείλουν να διαθέτουν οι Ο.Τ.Α. 

για να μπορέσουν να διεκδικήσουν κονδύλια και να γίνουν οι τελικοί 

δικαιούχοι χρηματοδοτήσεων για έργα από το Δ’ ΚΠΣ (ΕΣΠΑ 2007-2013).
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2.3. Καθορισμός Αξόνων Ανάπτυξης 

Με βάση τα Κρίσιμα Ζητήματα Ανάπτυξης, τους Γενικούς Στρατηγικούς Στόχους, 

και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις προτεραιότητες και τους περιορισμούς που τίθενται 

από άλλα επίπεδα προγραμματισμού, προσδιορίζονται και οι αναπτυξιακές 

προτεραιότητες του Δήμου Ασκληπιείου, οι οποίες αποτυπώνονται στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα σε πέντε (5) βασικούς Άξονες Ανάπτυξης, ως εξής:

ΑΞΟΝΑΣ 1:

ΥΠΟΔΟΜΕΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Η αναβάθμιση των βασικών τεχνικών υποδομών και υποδομών μεταφορών συμβάλλουν 

στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου, σε συνδυασμό με την 

εξασφάλιση υψηλού επιπέδου παροχών στους επισκέπτες.

Επίσης για τo αξιόλογο φυσικό περιβάλλον που διαθέτει ο Δήμος Ασκληπιείου είναι 

επιβεβλημένη η ανάγκη της διατήρησής - αναβάθμισής του καθώς και η αειφορική 

διαχείρισή του, συμβάλλοντας έτσι στην ποιοτική αναβάθμιση διαβίωσης των κατοίκων 

καθώς και στην ανάπτυξη υψηλής ποιότητας ειδικών μορφών τουρισμού.

Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου Ασκληπιείου επιτυγχάνεται με 

έργα και ενέργειες, ενισχύοντας το επίπεδο διαβίωσής τους, που προωθούν συγχρόνως την 

τουριστική ανάπτυξη.

ΑΞΟΝΑΣ 2:

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Το σύνολο των ιστορικών, πολιτιστικών και θρησκευτικών μνημείων που βρίσκονται στα 

Τοπικά Διαμερίσματα θα πρέπει να προστατευτούν και να αναδειχθούν, με στόχο την 

ένταξή τους σε ένα ολοκληρωμένο τουριστικό προϊόν.

Επίσης, ο αρχαιολογικός χώρος που βρίσκεται στα όρια του Δήμου και ιδιαίτερα το αρχαίο 

θέατρο της Επιδαύρου διαχειρίζεται και προστατεύεται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου 

Πολιτισμού. Στόχος του άξονα ως προς τον πόρο αυτό είναι ο καθορισμός δράσεων που:

1. Συνδέουν το οικιστικό δίκτυο του Δήμου Ασκληπιείου με τον αρχαιολογικό χώρο (π.χ. 

ποδηλατοδρόμοι, φυλλάδια σύνδεσης δήμου και Ασκληπιείου κ.λπ.)

2. Προωθούν και οργανώνουν τη διαδημοτική συνεργασία για το ανοικτό πάρκο της 

αρχαιολογικής Αργολίδας

3. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού ενσωματώνουν τους οικισμούς του Δήμου 

στη λειτουργία των αρχαιολογικών χώρων, μέσω Επικοινωνιακού Προγράμματος.
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ΑΞΟΝΑΣ 3:

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Η κύρια πηγή εισοδήματος των κατοίκων του Δήμου Ασκληπιείου προέρχεται από τον 

πρωτογενή τομέα. Η ενημέρωση και συνεχής κατάρτιση του αγροτικού πληθυσμού κρίνεται 

απαραίτητη. Η ενίσχυση των παραγωγών και η στήριξη νέων επιχειρηματιών, 

ενδυναμώνοντας τα εισοδήματα τους, κατά κύριο λόγο συμβάλλει στη συγκράτηση των 

νέων ανθρώπων στον τόπο καταγωγής τους. 

Στον τριτογενή τομέα, επιβάλλεται η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού 

προϊόντος και η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Στα πλαίσια υποστήριξης της τοπικής απασχολησιμότητας, προτείνονται ενέργειες για την 

αναβάθμιση του εκπαιδευτικού επιπέδου του πληθυσμού και την ενίσχυση της 

απασχόλησης ειδικών ομάδων πληθυσμού (νέων, γυναικών, κλπ)

ΑΞΟΝΑΣ 4:

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών από τις υπηρεσίες του Δήμου βελτιώνει την 

ποιότητα ζωής των κατοίκων όσον αφορά στον πολιτισμό, στην εκπαίδευση, στην υγεία, 

στην πρόνοια κ.λπ.

Ο άξονας αυτός σχεδιάζεται επίσης με σκοπό να συνεισφέρει στην υποστήριξη των 

κοινωνικών ομάδων που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην καθημερινότητα και αναφέρεται 

κύρια σε ηλικιωμένους και σε γυναίκες με παιδιά. Οι ομάδες αυτές, σε πολλές περιπτώσεις 

δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην καθημερινότητά τους, είτε λόγω αδυναμίας, είτε 

λόγω αυξημένων υποχρεώσεων. Παράλληλα, η υποστήριξη συγκεκριμένων κοινωνικών 

ομάδων (νέοι, γυναίκες, ηλικιωμένοι, οικονομικοί μετανάστες, κλπ) σ ε  αντικείμενα 

άθλησης και πολιτισμού, αποτελεί μία ανάγκη στο πλαίσιο του στόχου ενδυνάμωσης της 

κοινωνίας και διασύνδεσης με τον αρχαιολογικό χώρο της Επιδαύρου, καθώς και 

γενικότερα με την ανάδειξη του πολιτισμού και της παιδείας, ως στοιχεία ανάπτυξης της 

περιοχής του Ασκληπιείου.

ΑΞΟΝΑΣ 5:

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Η βέλτιστη εσωτερική οργάνωση του Δήμου και η αναδιάρθρωση των Νομικών του 

Προσώπων θα συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση των πόρων εξασφαλίζοντας 

αναπτυξιακές δυνατότητες.

Προϋπόθεση αυτών είναι η επαρκής στελέχωση, η συνεχής κατάρτιση των εργαζομένων 

στο Δήμο, η εγκατάσταση σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού κλπ.
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ

ΑΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΓΤΠΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΕΠ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΣΥΕ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΤΕΡΠΣ ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

ΚΑΠ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ

ΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΚΔΚ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΠ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΚΖΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΠΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΜΕΡΜ ΜΕΣΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

ΝΠ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΝΠΔΔ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΝΠΙΔ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΟΕΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΝΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΘΛΗΣΗΣ

ΟΠΑΑΧ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΟΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΟΕ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ

ΣΧΟΟΑΠ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΤΔ ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΥΠΕΣΔΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΥΠΕΧΩΔΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΦΕΚ ΦΥΛΛΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΧΑΔΑ ΧΩΡΟΙ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΧΥΤΑ ΧΩΡΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ




