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ΦΑΣΗ Α. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Πλαίσιο και στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η παρούσα εργασία κατάρτισης του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Ασωπού 2007-

2010», υλοποιήθηκε από Διεπιστημονική Ομάδα Έργου, τα μέλη της οποίας προέρχονται 

από τον Δήμο Ασωπού και την «Αναπτυξιακή Πάρνωνα». Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία 

ΟΤΑ. 

Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού της 

Προγράμματος του Δήμου Ασωπού ανατέθηκε στην Αναπτυξιακή Πάρνωνα - Αναπτυξιακή 

Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης Τεχνικής Στήριξης 

Παροχής Υπηρεσιών σε Ο.Τ.Α. με αντικείμενο «Διαδημοτική Συνεργασία Δήμων Ασωπού, 

Βοιών και Μονεμβάσιας. Σχεδιασμός της Ανάπτυξης στο Νοτιοανατολικό Άκρο της 

Πελοποννήσου. Ανάπτυξη Περιοχής Χερσονήσου Κάβο Μαλέα», που υπογράφηκε στις 20

Απριλίου 2007 από τους εκπροσώπους του Δήμου Ασωπού, του Δήμου Βοιών, του Δήμου 

Μονεμβάσιας και της “Αναπτυξιακή Πάρνωνα” - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α..

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. 
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 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.

Στα πλαίσια της οριστικοποίησης του παρόντος, με την επιφύλαξη επικαιροποίησης ή και 

της εξεύρεσης και αξιολόγησης άλλων στοιχείων στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης 

του Ε.Π., έχουν ληφθεί υπόψη δεδομένα και στοιχεία που συλλέχθηκαν από τις 

διαδικασίες των δημόσιων διαβουλεύσεων και σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου, 

που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα από το (μήνα) (έτος) έως τον (μήνα) (έτος).

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 Ασωπού παραδίδεται 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 Ασωπού.

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, 
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προκειμένου να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες προκλήσεις και τον ανταγωνισμό του 

γενικότερου οικονομικού περιβάλλοντος, στην προσπάθεια του να επιτύχει το 

αναπτυξιακό όραμα του.

2. Συλλέχθηκαν στοιχεία από διάφορες πηγές (Δήμο Ασωπού, Δημοτικά Νομικά

Πρόσωπα, ΕΣΥΕ, βιβλιογραφία, βιβλιοθήκη «Αναπτυξιακής Πάρνωνα», διαδίκτυο 

κ.λπ.) για την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στο Δήμο Ασωπού.

3. Διερευνήθηκαν οι δραστηριότητες εθνικού σχεδιασμού στα πλαίσια της τέταρτης 

Προγραμματικής Περιόδου.

4. Καθορίστηκε η στρατηγική και το πλαίσιο προγραμματισμού για τον καθορισμό του 

επιχειρησιακού προγραμματισμού του Δήμου Ασωπού.

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

δεδομένων από το Δήμο Ασωπού. 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 του 

Μαλέα, το χρονοδιάγραμμα ετοιμότητας των προτάσεων και τη σύνταξη Δελτίων 

Προγραμματισμού, προκειμένου να υπάρχει ετοιμότητα στα πλαίσια του επιχειρησιακού 

σχεδιασμού του Δήμου Ασωπού.

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

1. Τεύχος Α’: Στρατηγικός Σχεδιασμός

2. Τεύχος Β’: Παραρτήματα

- Εσωτερική οργάνωση του Δήμου Ασωπού

- Εξελίξεις θεσμικού πλαισίου ΟΤΑ, Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων.

- Χάρτες της περιοχής.

3. Διάρθρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος

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

ανταποκρίνονται στην αναγκαιότητα ύπαρξης ενός Στρατηγικού Σχεδιασμού και ενός 

Επιχειρησιακού Προγραμματισμού για τον Δήμο. 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 Ασωπού.

Η κάθε φάση περιλαμβάνει τα παρακάτω κεφάλαια:

ΦΑΣΗ Α: Στρατηγικός Σχεδιασμός
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Πλαίσιο και στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος
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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 Ασωπού
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 Ασωπού
1.1.8. Υποδομές
1.2. Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου Ασωπού 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
1.2.5. Υλικοτεχνική υποδομή
1.2.6. Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα Δήμου Ασωπού
1.2.7. Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Ασωπού
1.2.8. Αναπτυξιακή Πάρνωνα – 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. Μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα της περιοχής του Δήμου Ασωπού
1.3.3. Δυνατότητες - Αδυναμίες των υπηρεσιών και των ΝΠ του Δ. Ασωπού
1.3.4. Ευκαιρίες και περιορισμοί από εξωγενείς παράγοντες
1.3.5. 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
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
2.2.3. Αναπτυξιακές Προτεραιότητες
2.3. Καθορισμός Αξόνων Ανάπτυξης

ΦΑΣΗ Β: Προγραμματισμός 
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
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1. Τετραετές Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης.
2. Εξειδίκευση Μέτρων σε Δράσεις.
3. Ιεράρχηση δράσεων σε πρώτης και δεύτερης προτεραιότητας.
4. Τεχνικά δελτία προγραμματισμού των δράσεων.

- Άξονας – Μέτρο.
- Στόχοι που επιτυγχάνονται.
- Εκροές που θα παραχθούν / δείκτες.
- Σύντομη περιγραφή έργου / δράσης.
- Χωροθέτηση της Δράσης.
- Αναπτυξιακές επιπτώσεις.
- Φάσεις Υλοποίησης.
- Πίνακας ωρίμανσης έργων / δράσεων.
- Προσδιορισμός πηγών χρηματοδότησης.
- Κατάστρωση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης ανά έτος.
- Διοικητική Μονάδα Υπεύθυνη για την Υλοποίηση.
- Εκτίμηση προϋπολογισμού με βάση τιμές μονάδος.
- Προϋπολογισμός δαπανών σε ετήσια βάση.

Β.2     Οικονομικός Προγραμματισμός και δείκτες παρακολούθησης
2.1 Οικονομικός Προγραμματισμός
2.1.1. Τετραετές πρόγραμμα εσόδων ανά πηγή.
2.1.2. Επενδυτικές και λειτουργικές δαπάνες του προγράμματος.
2.1.3. Χρηματοδοτικοί πίνακες προγράμματος ανά έτος / άξονα/ μέτρο.
2.1.4. Τετραετές πρόγραμμα στελέχωσης και δαπανών.
2.1.5. Ιεράρχηση των δράσεων.
2.1.6. Τετραετής προϋπολογισμός του προγράμματος.
2.2 Δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος

- Δείκτες αποτελεσμάτων.
- Δείκτες υλοποίησης.
- Δείκτες ικανοποίησης αναγκών.

Η παρούσα αποτελεί την Α’ Φάση του Στρατηγικού Σχεδιασμού για την περίοδο 2007 –

2010. Στην εκπόνηση και ολοκλήρωση της συμμετείχαν τα μέλη της Διεπιστημονικής 

Ομάδας Έργου που συστήθηκε με την απόφαση Δημάρχου αρ. ……/2007.

Η «Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» οφείλει θερμές 

ευχαριστίες στον Δήμαρχο Ασωπού κ. Τριχείλη Ηρακλή, στον Αντιδήμαρχο κ. Ιατρόπουλο 

Δημήτριο και στα στελέχη του Δήμου για τη συνεργασία τους κατά την εκπόνηση του 

παρόντος Έργου.
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1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1.1. Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής του Δήμου Ασωπού

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.

1.1.1. Ιστορική Φυσιογνωμία

1.1.1.1. Σύντομη ιστορική αναδρομή

Ο Δήμος πήρε το όνομα του από την προϊστορική πόλη του Ασωπού, που η ύπαρξη της 

ανάγεται στην προϊστορική εποχή προ της καθόδου των Δωριέων, οι οποίοι, όταν 

κατέλαβαν την Λακωνία απαγόρευσαν την εγκατάσταση αποίκων.

Για την προέλευση της ονομασίας «ΑΣΩΠΟΣ» υπάρχουν δύο εκδοχές1. Η πρώτη, ότι 

προέρχεται από το όνομα κάποιου ήρωα που κατέβηκε στην περιοχή με τους Ηρακλειδείς 

και η δεύτερη από τον ποταμό που διέσχιζε την πεδιάδα. Πιθανότερη είναι η δεύτερη 

αφού η ονομασία Ασωπός απαντάται σε πολλούς ποταμούς στην Κορινθία, στην Αττική και 

στην Βοιωτία και αλλού. Η ετυμολογία της λέξης (κατά το Ομηρικό λεξικό του καθηγητή 

Πανταζίδη) προέρχεται από το Άσις= Ιλύς και Όψις κάτι που εξηγεί γιατί οι αρχαίοι 

Έλληνες είχαν θεοποιήσει τον Ασωπό σαν βοηθό του Ασκληπιού, αφού η λάσπη πολλών 

ποταμών πιστεύεται και σήμερα ότι έχει θεραπευτικές ιδιότητες.

Η πόλη σημείωσε μεγάλη πρόοδο κατά τους Ρωμαϊκούς χρόνους, όπου μαζί με άλλες 18 

παραλιακές πόλεις της Λακωνικής, ήταν μέλος του Κοινού των Ελευθερολακώνων. 

Απολάμβανε σημαντικών αυτονομιών (διοικείτο από ιθαγενή όργανα, είχε δικό της 

νόμισμα, κ.α.) που δεν σήμαιναν βέβαια πλήρη ανεξαρτησία.

Κατά τους βυζαντινούς χρόνους επίσης ο Ασωπός είχε αξιόλογη παρουσία, με την 

κατάληψη της Λακωνίας όμως από τους Τούρκους το 1461 μ.Χ. ο Ασωπός περιήλθε σ’ 

αυτούς. Με τον Ενετουρκικό πόλεμο του 1669 μ.Χ. πολλοί Κρητικοί ήλθαν και 

εγκαταστάθηκαν στην περιοχή, για αυτό πλεονάζουν τα επίθετα σε –άκης. Σε ανάμνηση 

της πατρίδος τους έδωσαν στο χωριό το όνομα Κοντε–Βιάνικα όπου το δεύτερο συνθετικό 

παραπέμπει στο Κρητικό τοπωνύμιο Βιάνος. Περί το 1821 πολλοί κάτοικοι απεχώρησαν και 

δημιούργησαν το χωριό Παπαδιάνικα, που ονομάστηκε έτσι από την πολυπληθή 

οικογένεια Παπαδάκη.

                                        
1 www.asopos.gr
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Με το ΝΔ 9/12/1840 (ΦΕΚ 5/1841) ιδρύονται οι εξής 5 Δήμοι που απαρτίζουν την επαρχία 

Επιδαύρου Λιμηράς: 1) Μονεμβασίας, 2) Ζάρακος, 3) Βοιών, 4) Έλους, 5) Ασωπού.

Στο Δήμο Ασωπού υπάγονταν οι Κοινότητες: Παπαδιανίκων, Κοντεβιάνικων, Φοινικίου, 

Συκέας, Αγγελώνας, Καταβόθρας, Μολάων, Πακίων και Ελαίας. Μετά την κατάργηση του 

ανωτέρω Δήμου Ασωπού και στις αρχές της 10ετίας του 1910 τα Κοντεβιάνικα ξαναπήραν 

το όνομα Ασωπός.

1.1.1.2. Αρχαιολογικά ευρήματα και τοποθεσίες

Κατά καιρούς έχουν βρεθεί στην περιοχή σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα όπως:

- Επιτύμβιο ανάγλυφο που συμβολίζει γυναίκα με χιτώνα και ιμάτιο που αναγράφει: 

«ΔΑΜΑΡΙΛΙ ΧΑΙΡΕ» (Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης).

- Όμοιο ανάγλυφο που αναγράφει: «ΤΗΛΑΡΙΟΝ ΧΑΙΡΕ» (Αρχ. Μουσείο Σπάρτης).

- Επιτύμβια στήλη με την επιγραφή: «ΑΝΤΙΚΡΑΤΗΣ» (Αρχ. Μουσείο Σπάρτης).

- Μαρμάρινη σαρκοφάγος που βρίσκεται στα Παπαδιάνικα.

- Στην Πλύτρα, στην περιοχή "ΚΟΚΚΙΝΕΣ", 

υπάρχει η βυθισμένη πόλη του Αρχαίου 

Ασωπού, της οποίας τα ερείπια διακρίνονται 

μέχρι σήμερα με γυμνό μάτι μέσα στη 

θάλασσα αλλά και κατά μήκος της ακτής. Η 

πόλη βυθίστηκε το 365 μ.Χ. μετά από ισχυρό 

σεισμό. Στα ερείπια της αρχαίας πόλης του 

Ασωπού πιθανότατα είχε ανεγερθεί και η 

Ρωμαϊκή πόλη του Ασωπού, λείψανα της 

οποίας βρίσκονται στην ίδια θέση και σήμερα.

- Υπερτελέατον. Η θέση του εντοπίστηκε από μαρμάρινες και ορειχάλκινες επιγραφές 

κατά τις ανασκαφές του 1885 από την Ελληνική Αρχαιολογική Εταιρεία, αλλά και από 

τον Παυσανία που αναφέρει ότι απείχε από τον Ασωπό 50 στάδια (9 χλμ περίπου). 

Βρισκόταν σε χαράδρα βόρεια του Φοινικίου σε σημείο του δρόμου που οδηγεί στο 

χωριό Βελιές. Εκεί είχαν κτιστεί ναοί αφιερωμένοι στον Απόλλωνα και τον Ασκληπιό 

τον Υπερτελέατον. Ο ναός του Απόλλωνα, σύμφωνα με τις ευρεθείσες επιγραφές, 

ήταν ο κεντρικός βωμός του Κοινού των Ελευθερολακώνων. Καθόλην την διάρκεια 

του έτους, αλλά κυρίως κατά τις επίσημες γιορτές του Κοινού, συνέρρεαν στους 

ναούς πολλοί προσκυνητές από όλες τις πόλεις της Ομοσπονδίας. Στο Μουσείο της 

Σπάρτης υπάρχουν δύο δυσανάγνωστες επιγραφές που βρέθηκαν στην περιοχή. 
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1.1.1.3. Παράδοση – Πολιτισμός

Η πλούσια παράδοση της περιοχής προβάλλεται στα ήθη τα έθιμα και τις τοπικές 

πολιτιστικές εκδηλώσεις που οργανώνονται σε όλους τους οικισμούς. Γιορτές θρησκευτικές 

και πανηγύρια γίνονται κυρίως την άνοιξη και το καλοκαίρι:

1. Τσικνοπέμπτη στα Παπαδιάνικα όπου αναβιώνει το έθιμο του ανάμματος της 

φωτιάς, της "φουντάρας", στη κεντρική πλατεία.

2. Την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς Καρναβάλι με εντυπωσιακά άρματα και 

μασκαράδες στον Ασωπό.

3. Το πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου γίνεται δεκαήμερο πολιτιστικών 

εκδηλώσεων του Δήμου μας που περιλαμβάνει μουσικές βραδιές, θεατρικές 

παραστάσεις, παιδικούς αθλητικούς και ιστιοπλοϊκούς αγώνες.

4. Γιορτή του σύκου που γίνεται στα Παπαδιάνικα το τελευταίο δεκαήμερο του 

Αυγούστου.

5. Παραδοσιακή τοπική εορταστική εκδήλωση στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου στο γραφικό 

εκκλησάκι Παναγία η Γοργοεπήκοος, στην ανατολική πλευρά του Δημοτικού 

διαμερίσματος Ασωπού, με χιλιάδες προσκυνητές.

6. Στον οικισμό Κρισά του Φοινικίου από 6 έως 12 Σεπτέμβρη πραγματοποιείται μια 

εμποροπανήγυρη που έχει μακρά παράδοση.

7. Στις 24 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό διαμέρισμα της Δαιμονιάς στο παλαιό εκκλησάκι 

της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας διοργανώνεται παραδοσιακό τοπικό πανηγύρι.

8. Στις 8 Νοέμβριου, στην εορτή των Ταξιαρχών, στο εκκλησάκι Παμμεγίστων 

Ταξιαρχών στον παραλιακό οικισμό του Αρχάγγελου, συρρέει πλήθος 

προσκυνητών, καθώς και την παραμονή και ακολουθούν εορταστικές εκδηλώσεις 

στον ομώνυμο οικισμό.

1.1.2. Δημογραφικές και κοινωνικές εξελίξεις  

1.1.2.1. Γενικά

Ο Δήμος Ασωπού δημιουργήθηκε μετά από εθελουσία συνένωση των πρώην κοινοτήτων 

Ασωπού, Παπαδιανίκων και Φοινικίου της Επαρχίας Επιδαύρου Λιμηράς του Νομού 

Λακωνίας το 1996. Έδρα του Δήμου ορίσθηκε ο συνοικισμός Παπαδιάνικα της πρώην 

κοινότητας Παπαδιανίκων (ΠΔ 109/24-4-1996, ΦΕΚ 84/τΑ/16-5-1996). Το 1997 με το 

Νόμο 2539 διευρύνθηκε με την προσάρτηση σ’ αυτόν και της κοινότητας της Δαιμονιάς 

(ΦΕΚ 244/τΑ/4-12-1997). 

Με συνολική επιφάνεια 94,4 χιλ. στρ. (237,20 χλμ.2 ), ο Δήμος Ασωπού βρίσκεται στο ΝΑ 

άκρο του νομού Λακωνίας, απέχει 75 χλμ από τη Σπάρτη, πρωτεύουσα του Νομού 

Λακωνίας και 290 χλμ από την Αθήνα. Έδρα του έχει τα Παπαδιάνικα και συνορεύει 
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βόρεια με τον Δήμο Μολάων, ανατολικά με το Δήμο Μονεμβασίας, νότια με το δήμο 

Βοιών, και δυτικά βρέχεται από τον Λακωνικό Κόλπο. Έχει χαρακτηριστεί στο μεγαλύτερο 

του ποσοστό ως ημιορεινός (60% περίπου) Δήμος, αν και υπάρχουν και πολλές παράλιες 

περιοχές. 

Διοικητικά διακρίνεται σε τέσσερα (4) Δημοτικά Διαμερίσματα, το Τ.Δ. Παπαδιανίκων, το 

Τ.Δ. Ασωπού, το Τ.Δ. Δαιμονιάς και  το Τ.Δ. Φοινικίου. Ο συνολικός πληθυσμός του 

Δήμου Ασωπού, ο οποίος στο σύνολό του χαρακτηρίζεται ως αγροτικός, ανέρχεται σε 

4.187 κατοίκους οι οποίοι καταγράφονται στα Τοπικά Διαμερίσματα ως εξής: Τ.Δ.

Παπαδιανίκων 1.932 κάτοικοι, Τ.Δ.. Ασωπού 1.272 κάτοικοι, Τ.Δ. Δαιμονιάς 509 κάτοικοι 

και Τ.Δ. Φοινικίου 474 κάτοικοι.

Πίνακας 1: Βασικά χαρακτηριστικά Δήμου Ασωπού ανά οικισμό και Τοπ. Διαμέρισμα

Τοπικά
Διαμερίσματα

Οικισμοί
Έκταση

(χιλ. στρ.)
Πληθυσμός Χαρακτηρισμός

(οδ. 75/268)
1991 2001

Παπαδιάνικα
Παπαδιάνικα

37,7
1.375 1.739

ΗμιορεινόςΚαραβοστάσι 12 26
Πλύτρα 97 167

1.484 1.932

Ασωπός
Ασωπός

24,4
1.178 1.253

Πεδινός
Γλυφάδα 7 19

1.185 1.272

Δαιμονιά
Δαιμονιά

18,4
352 369

ΗμιορεινόςΑρχάγγελος 44 66
Παραλία 81 74

477 509

Φοινίκι
Φοινίκι

13,9
513 447

Πεδινός
Κρισά 7 27

520 474
Συνολικός πληθυσμός 3.666 4.187

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.

Το μεγαλύτερο σε πληθυσμό Τοπικό Διαμέρισμα είναι το Τ.Δ. Παπαδιανίκων (1.932 

κάτοικοι), στο οποίο κατοικεί το 46,1% του πληθυσμού του Δήμου ενώ ακολουθεί το Τ.Δ. 

Ασωπού στο οποίο κατοικεί το 30,4% του πληθυσμού (1.272 κάτοικοι), της Δαιμονιάς, 

όπου κατοικεί το 12,2% (509 κάτοικοι) και του Φοινικίου όπου κατοικεί το 11,3% (474 

κάτοικοι).
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Σχεδιάγραμμα 1: Πληθυσμός του Δήμου Ασωπού, σύμφωνα με το μέγεθος του οικισμού

71,5%

23,5%
5,1%

κάτω των 100 κατοίκων
από 100-1.000 κατοίκους
άνω των 1.000 κατοίκων

Πηγή: ΕΣΥΕ Απογραφή πληθυσμού,  2001

1.1.2.2. Εξέλιξη του πληθυσμού του Δήμου Ασωπού

Εξετάζοντας τις δημογραφικές εξελίξεις που συντελέστηκαν κατά την τελευταία 

τριακονταετία στο Δήμο Ασωπού (1971-2001), διαπιστώνεται πολύ μικρή αύξηση της 

τάξης του 1,01%, όταν η αντίστοιχη εξέλιξη που σημειώθηκε σε επίπεδο πληθυσμού 

Νομού Λακωνίας ήταν αύξηση κατά 4,00%, ενώ η αντίστοιχη εξέλιξη σε επίπεδο 

Περιφέρειας Πελοποννήσου ήταν επίσης αυξητική, με ποσοστό της τάξης του 9,8%. 

Στο Δήμο Ασωπού παρατηρήθηκε μείωση κατά την εικοσαετία 1971-1991 της τάξης του 

11,7%, ενώ αύξηση σημειώθηκε κατά τη δεκαετία 1991-2001 της τάξης του 14,34%.

Η αντίστοιχη εξέλιξη που σημειώθηκε σε επίπεδο πληθυσμού του Νομού Λακωνίας κατά τη 

δεκαετία 1971-1981 ήταν μείωση της τάξης του 2,74%. Στη συνέχεια και κατά την 

εικοσαετία 1981-2001 ήταν μία συνεχής πληθυσμιακή αύξηση της τάξης του 6,88%. 

Ενώ στο σύνολό της η Περιφέρεια Πελοποννήσου παρουσιάζει πληθυσμιακή αύξηση από 

το 1981 και έπειτα της τάξης του 10,72%, ενώ κατά τη δεκαετία 1971-1981 παρουσίασε 

οριακή μείωση της τάξης του 0,85%.

Πίνακας 2: Δημογραφικές Εξελίξεις Δήμου Ασωπού 1971-2001

ΝΟΜΟΣ / 
ΔΗΜΟΣ / 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Απογραφή 

1971

Απογραφή 

1981

Απογραφή 

1991

Απογραφή 

2001

Μεταβολή 

1971-'81

Μεταβολή 

1981-'91

Μεταβολή

1991-'01

Μεταβολή

1971-'01

Δ. ΑΣΩΠΟΥ 4.150 3.793 3.666 4.192 -8,6% -3,35% 14,34% 1,01%

Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 95.844 93.218 95.616 99.637 -2,74% 2,6% 4,2% 4,0%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
581.997 577.030 607.428 638.942 -0,85% 5,3% 5,2% 9,8%

   Πηγή: ΕΣΥΕ Απογραφή 2001

Ο Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής (Μ.Ε.Ρ.Μ.) του πληθυσμού του Δήμου Ασωπού κατά 

την τελευταία τεσσαρακονταετία ήταν της τάξης του 0,8%, όταν ο αντίστοιχος Μ.Ε.Ρ.Μ. 
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του πληθυσμού του Νομού Λακωνίας ανήλθε σε 1,3% και ο αντίστοιχος Μ.Ε.Ρ.Μ. του 

πληθυσμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου ανήλθε σε 3,2%. 

1.1.6.3. Ηλιακή διάρθρωση και 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, δηλαδή το 50,44% (2.115 άτομα), ενώ 

το υπόλοιπο ποσοστό 49,56% (2.072 άτομα) αποτελούν οι γυναίκες κάτοικοι του Δήμου. 

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

Ομάδες 

ηλικιών

1991 Πραγματικός πληθυσμός 2001 Πραγματικός πληθυσμός

Σύνολο Άρρενες Θήλεις Σύνολο Άρρενες Θήλεις

Σύνολο 3.666 1.861 1805 4.187 2.115 2.072

0-14 ετών 520 272 248 513 261 252

15-24 ετών 386 186 200 445 223 222

25-39 ετών 644 359 285 835 446 389

40-54 ετών 560 275 285 760 383 377

55-64 ετών 679 341 338 551 270 281

65-79 ετών 637 319 318 846 429 417

80 ετών και άνω 240 109 131 237 103 134

Πηγή: ΕΣΥΕ Απογραφές πληθυσμού, 1991, 2001

Σχεδιάγραμμα 2 : Κατανομή του πληθυσμού του Ασωπού κατά ηλικία και φύλο.

0 100 200 300 400 500

00-14

15-24

25-39

40-54

55-64

65-79

80+

2001 Γυναίκες
2001 Άνδρες
1991 Γυναίκες
1991 Άνδρες

Πηγή: ΕΣΥΕ Απογραφές πληθυσμού, 1991, 2001
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Όσον αφορά στις δημογραφικές εξελίξεις σε σχέση με το φύλο των κατοίκων του Δήμου 

Ασωπού διαπιστώνεται ότι ο ανδρικός πληθυσμός αυξήθηκε κατά 254 άτομα (13,6%), ενώ 

ο γυναικείος πληθυσμός αυξήθηκε κατά 267 άτομα (14,8%).

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

Κατηγορίες 
ηλικιών

Άνδρες Γυναίκες

1991 2001
Μεταβολή 

%
1991 2001

Μεταβολή 
%

0-14 272 261 -4,0 248 252 1,6
15-24 186 223 13,6 200 222 11,0
25-39 359 446 24,2 285 389 36,5
40-54 275 383 39,3 285 377 32,3
55-64 341 270 -20,8 338 281 -16,9
65-79 319 429 34,5 318 417 31,1
80+ 109 103 -5,5 131 134 2,3

Πηγή: ΕΣΥΕ, απογραφές πληθυσμού 1991, 2001

Για τους άνδρες κάτοικους του Ασωπού διαπιστώνεται μείωση στις ηλικιακές ομάδες των 

55-64 ετών (-20,8%), των 80+ ετών (-5,5%) και των 0-14 (-4,0%), ενώ, στις υπόλοιπες 

ηλικιακές ομάδες παρατηρείται αύξηση. Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώνεται στην ηλικιακή 

ομάδα των 65-79 ετών (34,5%).

Αντίστοιχα, για τις γυναίκες κατοίκους του Δήμου Ασωπού διαπιστώνεται μείωση στην 

ηλικιακή ομάδα των 55-64 ετών (-16,9%). Στις υπόλοιπες ομάδες παρατηρείται αύξηση 

με μεγαλύτερη την ομάδα των 25-29 ετών (36,5%).

Σχεδιάγραμμα 3: Μεταβολή του πληθυσμού κατά ηλικιακή κατηγορία και φύλο.
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Πηγή: ΕΣΥΕ, 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 65 ετών και άνω ανήκει το 

25,87% κατά την απογραφή του έτους 2001, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,94%. Στην 

ηλικιακή κατηγορία των 25-39 ετών (19,9%), ενώ κατά την απογραφή του έτους 1991 σ' 

αυτήν την ηλικιακή κατηγορία ανήκε το 17,6%, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 

2,4%. Το 51,3% του πληθυσμού ανήκει στις ηλικίες από 25 ετών έως και 64 ετών. Σ' 

αυτές τις ηλικίες ο πληθυσμός παρουσίασε μικρή μείωση κατά 0,1%. Στις ηλικίες από 0-24 

ανήκει το 22,9% του συνολικού πληθυσμού παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 1,8%. 

Αξίζει η αναφορά στους δημογραφικούς δείκτες του Δήμου Ασωπού, όπου το 2001 ο 

Δείκτης Γήρανσης ανήλθε σ ε  25,9%, όταν το 1991 ο αντίστοιχος δείκτης ήταν 

χαμηλότερος και ανερχόταν σε 23,9%. Η επιδείνωση του φαινομένου γήρανσης του 

πληθυσμού του Δήμου Ασωπού διαπιστώνεται και από τον Δείκτη Νεανικότητας, ο οποίος 

το 2001 ανήλθε σε 12,3% όταν το 1991 ανερχόταν σε 14,2%. Ο Δείκτης Εξάρτησης έχει 

παραμείνει σταθερός στο 61,6%, υποδεικνύοντας και τις οικονομικές συνέπειες της 

γήρανσης του πληθυσμού του Δήμου Ασωπού. 

Η εξέλιξη των δύο τελευταίων δεικτών δείχνει χαμηλό βαθμό ανανέωσης του τοπικού 

πληθυσμού αντιμετωπίζοντας δυσκολία στη δυναμική ανάπτυξή του στο μέλλον. 

1.1.6.4. Μορφωτικό επίπεδο πληθυσμού

Όσον αφορά στο μορφωτικό επίπεδο των κατοίκων του Δήμου Ασωπού η κατάσταση 

καταγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 5: Μορφωτικό Επίπεδο του πληθυσμού του Δήμου

Α/Α Μορφωτικό επίπεδο Αριθμός
Αναλογία στο 
σύνολο (%)

1 Κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος 1 0,03
2 Κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος 1 0,03
3 Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών 88 2,45
4 Πτυχιούχοι Τεχνολογικών Σχολών 42 1,17
5 Πτυχιούχοι μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 58 1,62
6 Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 493 13,73
7 Απόφοιτοι ΤΕΛ 27 0,75
8 Απόφοιτοι ΤΕΣ 30 0,84
9 Απόφοιτοι 3τάξιου Γυμνασίου 488 13,59
10 Απόφοιτοι Δημοτικού Σχολείου 1583 44,09
11 Φοιτούν στο Δημοτικό Σχολείο 184 5,13

12
Εγκατέλειψαν το Δημοτικό Σχολείο, αλλά 
γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση

468 13,04

13 Δεν γνωρίζουν γραφή κα ανάγνωση 129 3,54
Πηγή: ΕΣΥΕ, απογραφή πληθυσμού 2001
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1.1.3. Οικονομικές δραστηριότητες

Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός του Δήμου Ασωπού, σύμφωνα με την τελευταία 

απογραφή πληθυσμού (2001), ανέρχεται σε 1588 άτομα εκ των οποίων το μεγαλύτερο 

μέρος, δηλαδή το 75,18%, απασχολείται στον πρωτογενή τομέα, το 19,08% απασχολείται 

στον τριτογενή τομέα, ενώ μόλις το 6,1% απασχολείται στον δευτερογενή τομέα.

Πίνακας 6: Οικονομικώς ενεργός και μη ενεργός πληθυσμός, 
απασχολούμενοι κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας και άνεργοι.

ΧΩΡΙΚΗΕΝΟΤΗΤΑ

Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ς   ε ν ε ρ γ ο ί

Οικονομικώς 
μη ενεργοίΣύνολο

Απασχολούμενοι Α ν ε ρ γ ο ι

Σύνολο Πρωτογενής 
Τομέας

Δευτερογενής 
Τομέας

Τριτογενής 
Τομέας

Δε δήλωσαν 
κλάδο 

οικονομικής 
δραστηριότητας

Σύνολο

ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 4.614.499 4.102.089 591.669 892.187 2.401.168 217.065 512.410 5.245.094

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ     246.603 223.405 76.208 38.383 98.028 10.786 23.198 294.865

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                                                          38.883 36.091 17.295 4.263 12.882 1.651 2.792 45.739

ΔΗΜΟΣ ΑΣΩΠΟΥ                                                                                                            1.662 1.588 1.161 97 303 27 74 1.799

Τ.Δ. Παπαδιανίκων                                                                             825 796 574 56 152 14 29 788

Τ.Δ. Ασωπού                                                                                                              510 481 359 19 98 5 29 531

Τ.Δ. Δαιμονιάς                                  138 133 90 12 26 5 5 247

Τ.Δ. Φοινικίου                                                                                                           189 178 138 10 27 3 11 233

Πηγή: ΕΣΥΕ, απογραφή πληθυσμού 2001

1.1.3.1. Πρωτογενής Τομέας

Σύμφωνα με τα παραπάνω, στον πρωτογενή τομέα απασχολείται το 73,1% του οικονομικά 

ενεργού πληθυσμού του Δήμου Ασωπού, ποσοστό που αφορά κυρίως στη γεωργία και 

δευτερευόντως στην κτηνοτροφία. Η αλιεία είναι συμπληρωματική δραστηριότητα του 

πρωτογενούς τομέα.  

α) Γεωργία:

Οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις κατά το έτος 1991 ανέρχονται στις 984, με καλλιεργούμενες 

εκτάσεις 37.342 στρ, ενώ το έτος 2001 στις 1.061 εκμεταλλεύσεις με καλλιεργούμενες 

εκτάσεις 41.656,2 στρ. Παρατηρείται αύξηση κατά 77 εκμεταλλεύσεις (7,8%) και αύξηση 

των καλλιεργούμενων εκτάσεων κατά 4.314 στρ (11,6%). Οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις 

διακρίνονται στις μικτές (γεωργικές και κτηνοτροφικές), στις αμιγώς γεωργικές και στις 

αμιγώς κτηνοτροφικές.

Ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων και χρησιμοποιούμενων γεωργικών εκτάσεων 

καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα:
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Πίνακας 7: Αριθμός εκμεταλλεύσεων ανά είδος

Είδος εκμεταλλεύσεων
Απογραφή 1991 Απογραφή 2001

Εκμετ. Εκτάσεις Εκμετ. Εκτάσεις

Μικτές 196 9.124 54 4.595

Αμιγώς γεωργικές 787 28.218 1.004 36.841

Αμιγώς κτηνοτροφικές 1 38.883 3 220

Σύνολο 984 76.225 1.061 41.656

Πηγή: ΕΣΥΕ, απογραφές 1991, 2001

Στην πλειοψηφία, οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Ασωπού, αποτελούν αμιγώς 

γεωργικές εκμεταλλεύσεις που, σύμφωνα με στοιχεία κατά το έτος 1991, ανέρχονταν σε 

ποσοστό 80% και κατά το έτος 2001 παρατηρήθηκε αύξηση της τάξης του 14,6%. 

Δευτερευόντως, καταγράφηκαν και μικτές εκμεταλλεύσεις της τάξης του 19,9% το έτος 

1991, με σημαντική μείωση κατά το έτος 2001 της τάξης του 14,8%. Στις αμιγώς 

κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις κατά την απογραφή του έτους 1991 καταγράφηκε μία 

εκμετάλλευση, ενώ κατά την απογραφή του έτους 2001 τρεις εκμεταλλεύσεις.

Σχεδιάγραμμα 4: Κατανομή αγροτικών εκμεταλλεύσεων των απογραφών 1991, 2001
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Πηγή: ΕΣΥΕ, απογραφές 1991, 2001

Όσον αφορά στην κατανομή των γεωργικών εκτάσεων, κατά 88,4% χρησιμοποιούνται 

από τις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις (αύξηση της τάξης του 12,9%) και κατά 11% 

από τις μικτές εκμεταλλεύσεις (μείωση της τάξης του 13,4%).
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Σχεδιάγραμμα 5: Κατανομή των γεωργικών εκτάσεων στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
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Πηγή: ΕΣΥΕ, απογραφές 1991, 2001

Όσον αφορά στις εκτάσεις που λαμβάνουν χώρα οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις η μέση 

έκταση ανά εκμετάλλευση ανέρχεται στα 39,262 στρέμματα (αύξηση3 κατά 1,24 στρ.), 

ενώ η μέση έκταση στο νομό Λακωνίας ανέρχεται στα 37,91 στρ. και στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου στα 37,01 στρ. Ο αριθμός των αγροτεμαχίων στο Δήμο Ασωπού ανέρχεται 

στα 7.425 (αύξηση 582 τεμ.) και η μέση έκταση ανά αγροτεμάχιο ανέρχεται στα 5,61 στρ. 

(αύξηση κατά 0,14 στρ.).

Τα στοιχεία που αφορούν τον τεμαχισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε αγροτεμάχια 

αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 8: Τεμαχισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε αγροτεμάχια

Απογραφή 1991 Απογραφή 2001

Μέση έκταση ανά εκμετάλλευση 38,02 39,26
Αριθμός αγροτεμαχίων 6.843 7.425
Μέση έκταση ανά αγροτεμάχιο 5,46 5,61

Πηγή: ΕΣΥΕ, απογραφές 1991, 2001

                                        
2 Στοιχεία ΕΣΥΕ, απογραφής 2001
3 Στοιχεία ΕΣΥΕ, απογραφής 1991
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Σχεδιάγραμμα 6: Κατανομή των γεωργικών εκτάσεων στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
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Πηγή: ΕΣΥΕ, απογραφές 1991, 2001

Το μεγαλύτερο ποσοστό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων καταλαμβάνουν οι 

εκμεταλλεύσεις των δενδρωδών καλλιεργειών, ακολουθούν των ετήσιων καλλιεργειών και 

των αμπελιών. Οι χρησιμοποιούμενες γεωργικές εκτάσεις των δενδρωδών καλλιεργειών 

αποτελούν σχεδόν το 92% του συνόλου των εκτάσεων. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία των απογραφών 1991 και 2001 οι εκμεταλλεύσεις των 

δενδρωδών καλλιεργειών παρουσιάζουν αύξηση της τάξης του 7,3% με αύξηση των 

καλλιεργούμενων εκτάσεων κατά 8,7%, ενώ οι εκμεταλλεύσεις των ετήσιων καλλιεργειών 

παρουσιάζουν μείωση της τάξης του 55,6% και των αμπελιών κατά 54%.

Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται οι εκμεταλλεύσεις και οι εκτάσεις ανά είδος 

καλλιέργειας:

Πίνακας 9: Εκμεταλλεύσεις και οι εκτάσεις ανά είδος καλλιέργειας

Είδος καλλιέργειας
Απογραφή 1991 Απογραφή 2001

εκμετ. εκτάσεις εκμετ. εκτάσεις

Ετήσιες καλλιέργειες 81 629 36 418

Δενδρώδεις καλλιέργειες 983 35.254 1.058 38.313

Αμπέλια και σταφιδάμπελα 46 78 21 58

Πηγή: ΕΣΥΕ, απογραφές 1991, 2001
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Σχεδιάγραμμα 7: Κατανομή των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ανά είδος καλλιέργειας (απογρ.1991)

7,3%

88,6%

4,1%

Κατανομή των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (απογραφή 
1991)

Ετήσιες καλλιέργειες
Δενδρώδεις καλλιέργειες
Αμπέλια και σταφιδάμπελα
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Σχεδιάγραμμα 8: Κατανομή των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ανά είδος καλλιέργειας (απογρ.2001)
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Πηγή: ΕΣΥΕ, απογραφή 2001

Σχεδιάγραμμα 9: Κατανομή των γεωργικών εκτάσεων ανά είδος καλλιέργειας (απογρ.1991)
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Σχεδιάγραμμα 10: Κατανομή των γεωργικών εκτάσεων ανά είδος καλλιέργειας (απογρ.2001)
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Πηγή: ΕΣΥΕ, απογραφή 2001

Στο Δήμο Ασωπού 954 γεωργικές εκμεταλλεύσεις είναι αρδευόμενες και αρδευθείσες, 

ποσοστό 89,9% του συνόλου των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Οι αρδευόμενες και 

αρδευθείσες εκτάσεις παρουσιάζουν αύξηση κατά 96 εκμεταλλεύσεις από τα στοιχεία της 

απογραφής του έτους 1991. Το έτος 1991 οι αρδευόμενες και αρδευθείσες εκτάσεις 

ανέρχονταν σε ποσοστό 87,3% του συνόλου των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Πίνακας 10: Αρδευόμενες και αρδευθείσες εκτάσεις κατά τις απογραφές των ετών 1991, 2001

Στοιχεία Δήμου Ασωπού Εκμεταλλεύσεις
Εκτάσεις

Αρδευόμενες Αρδευθείσες

Απογραφή 1991 858 18.102 15.487

Απογραφή 2001 954 25.829 25.829

Πηγή: ΕΣΥΕ, απογραφές 1991, 2001

Σχεδιάγραμμα 11: Κατανομή των αρδευόμενων και αρδευθεισών εκτάσεων
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Πηγή: ΕΣΥΕ, απογραφές 1991, 2001
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Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία, η κύρια καλλιέργεια που διενεργείται στο Δήμο 

Ασωπού είναι η δενδροκαλλιέργεια, με κυρίαρχη την ελαιοκαλλιέργεια. Τα προϊόντα της 

ελαιοκαλλιέργειας είναι το ελαιόλαδο και οι επιτραπέζιες ελιές, που το χαρακτηρίζουν 

άριστης ποιότητας. Επίσης παράγονται ετησίως 200 τόνοι επιτραπέζιες ελιές της ποικιλίας 

Καλαμών.

Ακολουθεί η καλλιέργεια των εσπεριδοειδών, κυρίως πορτοκαλιών, των ποικιλιών 

ομφαλοφόρα και βαλέντσια. Συνολικά παράγονται 12.000 τόνοι πορτοκαλιών. Επίσης 

καλλιεργούνται μεγάλες εκτάσεις μανταρινιών, των ποικιλιών κλημεντίνη, ορτανίκ και 

ένκορε, καθώς και λεμονόδενδρων και γκρέιπ – φρουτ.

Τρίτη στη σειρά καλλιέργεια είναι η καλλιέργεια των σύκων. Πρόκειται για μία 

παραδοσιακή καλλιέργεια όπου παλαιότερα ήταν εκτεταμένη. Λόγω όμως αναδιάρθρωσης 

των καλλιεργειών, εκτάσεις με συκιές παραχώρησαν την θέση τους στα εσπεριδοειδή. Τα 

προγράμματα επιδοτήσεων φύτευσης και καλλιέργειας συκόδενδρων, δημιουργούν

σταδιακή ανοδική πορεία της παραγωγής των σύκων. Σήμερα η παραγωγή ανέρχεται 

περίπου στους 600 τόνους. Παλαιότερα η συσκευασία των ξερών σύκων σε τσαπέλες 

γινόταν στην περιοχή του Δήμου. Σήμερα το προϊόν προωθείται στην Καλαμάτα, όπου 

γίνεται η τυποποίηση με μέριμνα της ΣΥΚΙΚΗΣ, η οποία είναι τριτοβάθμια Συνεταιριστική 

Οργάνωση.

Σημαντική καλλιέργεια για τον πρωτογενή τομέα στο Δήμο Ασωπού είναι η καλλιέργεια 

των κηπευτικών. Καλλιεργούνται κυρίως πεπόνι (300 τόνοι ετησίως), ντομάτα (υπαίθρια 

και θερμοκηπιακή, 1.300 τόνοι ετησίως) και σ ε  μικρότερες ποσότητες καρπούζια, 

μελιτζάνες, πιπεριές, αγγούρια, φασολάκια. 

Παραδοσιακή είναι και η αμπελοκαλλιέργεια. Πρόκειται για οικογενειακή κυρίως 

καλλιέργεια, για την εξασφάλιση του κρασιού της οικογένειας. Ο οίνος «Μαλβάζια» 

παράγεται από ποικιλίες που καλλιεργούνται και στην περιοχή του Δήμου Ασωπού. Την 

τελευταία πενταετία παράγεται εδώ βιολογικό κρασί άριστης ποιότητας, γνωστό στην 

ευρύτερη περιοχή, το οποίο πωλείται εμφιαλωμένο και χύμα.

β) Κτηνοτροφία:

Στο Δήμο Ασωπού η κτηνοτροφία βασίζεται κυρίως στην εκτροφή αιγών, με 52 

εκμεταλλεύσεις και 1.299 κεφαλές και ακολουθεί η εκτροφή προβατοειδών, με 16 

εκμεταλλεύσεις και 61.787 κεφαλές. Η χοιροτροφία είναι εκτροφή μικρής έκτασης με 3 

μόλις εκμεταλλεύσεις και 23 κεφαλές. Η κτηνοτροφική δραστηριότητα στο Δήμο Ασωπού 

παρουσιάζει καθοδική πορεία, σύμφωνα με τα στοιχεία των δύο τελευταίων απογραφών 

(1991, 2001). Αναλυτικά έχει ως εξής:
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- Αιγοτροφία: μείωση της τάξης του 83,2% στις εκμεταλλεύσεις και 38,9% στον 

αριθμό κεφαλών.

- Προβατοτροφία: μείωση της τάξης του 89,4% στις εκμεταλλεύσεις και 24,8% στον 

αριθμό των κεφαλών.

- Χοιροτροφία: μείωση της τάξης του 50% στις εκμεταλλεύσεις και 17,9% στον 

αριθμό των κεφαλών.

Η κύρια εκτροφή στο Δήμο Ασωπού είναι η εκτροφή των αιγοπροβάτων που ασκείται 

κυρίως με τη μορφή της νομαδικής κτηνοτροφίας. Οι κτηνοτρόφοι μεταφέρουν τα ζώα 

κατά τους θερινούς μήνες στα ορεινά συμπλέγματα του Νομού Λακωνίας και κατά τους 

χειμερινούς στα βοσκοτόπια του Δήμου Ασωπού.

Εκτός της εκτροφής αιγοπροβάτων στο Δήμο Ασωπού εκτρέφεται μεγάλος αριθμός 

ορνίθων, κυρίως για οικιακή χρήση. Λειτουργεί, επίσης και σύγχρονη μονάδα εκτροφής 

μεγάλου αριθμού βιολογικών ορνίθων.

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία, παρατηρείται μία φθίνουσα πορεία στον τομέα της 

κτηνοτροφίας. Βασικός λόγος είναι η αδυναμία των κτηνοτρόφων να προσαρμοστούν στα 

όσα ορίζει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Οι εγκαταστάσεις των κτηνοτροφικών 

εκμεταλλεύσεις λειτουργούν υποτυπωδώς χωρίς ηλεκτροφωτισμό και χωρίς άδεια 

στάβλων, στοιχεία απαραίτητα για τη νομιμοποίησή τους και για τη δυνατότητα στο άμεσο 

μέλλον να πωλούν τα παραγόμενα προϊόντα τους. Αυτό συμβαίνει λόγω της μη 

ενημέρωσης, των υψηλών γραφειοκρατικών απαιτήσεων και του υψηλού κόστους. Επίσης 

δεν διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό (π.χ. παγολεκάνες) για την εξασφάλιση άριστης 

ποιότητας προϊόντων.

Για τη συγκράτηση των κτηνοτρόφων στις εκμεταλλεύσεις είναι απαραίτητη η στήριξη και 

η ενημέρωσή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ο εκσυγχρονισμός των κτηνοτροφικών 

εκμεταλλεύσεων, η βελτίωση και η διαχείριση των βοσκοτόπων θα έχει ως αποτέλεσμα τη 

βιωσιμότητά τους. 

Στην περιοχή του Δήμου Ασωπού δεν λειτουργεί σφαγείο ούτε και τυροκομείο. Οι 

παραγωγοί εξυπηρετούνται κυρίως από τις υποδομές του Δήμου Μολάων. Οι μικρές 

αποστάσεις από το Δήμο Μολάων δεν δημιουργούν προβλήματα διακίνησης των 

γαλακτοκομικών προϊόντων και μετακίνησης των ζώων προς σφαγή. 

γ) Αλιεία:

Τρίτος κλάδος δραστηριοποίησης του πρωτογενούς τομέα στην περιοχή του Δήμου 

Ασωπού είναι η αλιεία. Στην περιοχή, ασκείται στα Τ.Δ. Παπαδιανίκων, Ασωπού και 

Δαιμονιάς.  Η αλιευτική ποσότητα σε κιλά καταγράφεται στον παρακάτω πίνακα:
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Πίνακας 11: Είδος αλιείας ανά Τοπικό Διαμέρισμα

Α/Α Τοπικό Διαμέρισμα Είδος Αλιείας
Ποσότητα 

(κιλά)

1 Παπαδιανίκων
Μηχανοκίνητα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη παράκτιας 
θαλάσσιας αλιείας με μηχανή κινήσεως μέχρι 19HP

25

2 Ασωπού
Μηχανοκίνητα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη παράκτιας 
θαλάσσιας αλιείας με μηχανή κινήσεως μέχρι 19HP

10

3 Δαιμονιάς Αλιείς αλιευμάτων που κατοικούν μέσα στο Τοπ. Διαμέρισμα 40
4 Δαιμονιάς Πόσοι από τους ανωτέρω είναι ερασιτέχνες 30

5 Δαιμονιάς
Πόσα αλιευτικά σκάφη (κωπηλάτες λέμβοι) χρησιμοποιούνται 
από όλους τους αλιείς

70

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

30

7 Δαιμονιάς
Ποσότητες αλιευμάτων που αλιεύθηκαν από όλους τους 
ανωτέρω αλιείς

29.000

8 Δαιμονιάς
Μηχανοκίνητα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη παράκτιας 
θαλάσσιας αλιείας με μηχανή κινήσεως μέχρι 19HP

10

Πηγή: ΕΣΥΕ 2004

Η θέση του Δήμου Ασωπού στο Λακωνικό κόλπο εξασφαλίζει κυρίως εισόδημα στους 

επαγγελματίες αλιείς, παρέχοντας και όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις στους 

ερασιτέχνες, λόγω της μορφολογίας των ακτών. Στην περιοχή της Χαρακιάς αλιεύεται η 

ονομαστή για τη γεύση της «μαρίδα Χαρακιάς».

Δ) Αγροτικοί Συνεταιρισμοί:

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

τον πρωτογενή τομέα της περιοχής, ο οποίος συνδράμει στην προσαρμογή των αγροτών 

στα νέα δεδομένα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και στις μεταρρυθμίσεις των Κοινών 

Οργανισμών Αγοράς. Επίσης είναι σημαντική η παρουσία του συνεταιρισμού και 

γενικότερα της επενδυτικής του δραστηριότητας για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας 

των προϊόντων του πρωτογενούς τομέα.

Στην περιοχή του Δήμου Ασωπού λειτουργούν τρεις Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (Ασωπού, 

Παπαδιανίκων και Φοινικίου), μέσω των οποίων πραγματοποιείται κυρίως η εμπορία των 

αγροτικών προϊόντων. Οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί των Τ.Δ. Ασωπού και Παπαδιανίκων 

είναι μέλη της Κοινοπραξίας Αγροτικών Συνεταιρισμών Επιδαύρου Λιμηράς (ΚΑΣΕΛ).

Η Κοινοπραξία Αγροτικών Συνεταιρισμών Επιδαύρου Λιμηράς (ΚΑΣΕΛ), με έδρα στους 

Μολάους, ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του έτους 2002 και αποτελεί Κοινοπραξία 

Πρωτοβάθμιων Συνεταιριστικών Οργανώσεων Δευτέρου Βαθμού του Ν.2810/2000. Η 

Κοινοπραξία απαριθμεί σήμερα εννέα μέλη, έχει έδρα την πόλη των Μολάων του Δήμου 

Μολάων Λακωνίας, και ως περιφέρεια το σύνολο της περιφέρειας των μελών της. Η 

διάρκεια της Κοινοπραξίας είναι απεριόριστη.

Οι δραστηριότητες της ΚΑΣΕΛ αφορούν κυρίως στη μεταποίηση, στην τυποποίηση, και 

στην εμπορία των προϊόντων των μελών του, στην προβολή διεκδίκηση και διασφάλιση 

των επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων και γενικότερα θέματα 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ 2007–2010, ΦΑΣΗ Α’ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΣΩΠΟΥ – “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ”, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 26

που άπτονται του ελαιολάδου, σε σχέση με τις εφαρμοζόμενες πολιτικές και αφορούν τα 

μέλη της ΚΑΣΕΛ.

1.1.3.2. Δευτερογενής Τομέας

Ο δευτερογενής τομέας που ασκείται στην περιοχή, είναι άμεσα συνδεδεμένος με τον 

πρωτογενή. Λειτουργούν λίγες μονάδες που αφορούν κυρίως την επεξεργασία αγροτικών 

προϊόντων της πρωτογενούς παραγωγής και κυρίως ελαιοτριβεία.

Στο Δήμο λειτουργούν πέντε μονάδες επεξεργασίας και τυποποίησης ελαιολάδου και τρεις 

μονάδες συγκέντρωσης και διαχωρισμού βρώσιμων ελιών.

1.1.3.3. Τριτογενής Τομέας

Στον τριτογενή τομέα, που αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες, λειτουργούν καταστήματα 

λιανικού εμπορίο υ  και τουριστικές επιχειρήσεις, ενώ σημαντικό κλάδο αποτελεί ο

τουρισμός, στον οποίο στηρίζεται το εισόδημα μεγάλου αριθμού οικογενειών του Δήμου 

Ασωπού.

Το πλήθος των αρχαιολογικών ευρημάτων, των ιστορικών μνημείων καθώς και του 

φυσικού πλούτου αποτελούν σημαντικό πόλο έλξης μεγάλου αριθμού επισκεπτών κυρίως 

κατά τους θερινούς μήνες του έτους. Λόγω της θέσης του Δήμου, οι επισκέπτες 

συνδυάζουν διαδρομές της ευρύτερης περιοχής. Οι δραστηριότητες του τουρισμού 

αναπτύσσονται σχεδόν αποκλειστικά στους παράκτιους οικισμούς. 

Η σωστή διαχείριση και η οργάνωση θα επιφέρει σημαντική τουριστική ανάπτυξη, 

παρέχοντας υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Προβλήματα στην ανάπτυξη του τουρισμού είναι:

 Η έλλειψη δυνατότητας ελλιμενισμού σκαφών.

 Έλλειψη πολεοδομικού σχεδιασμού.

 Ελλιπής ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων.

1.1.3.4. Απασχόληση - ανεργία

Αναλύοντας τα στοιχεία που αφορούν την διαπιστωμένη ανεργία στον Δήμο Ασωπού 

προκύπτει ότι αυτή, κατά την τελευταία απογραφή πληθυσμού, ανήλθε σε 4,45% (Τ.Δ.

Παπαδιανίκων: 3,5%, Τ.Δ. Ασωπού: 5,7%, Τ.Δ. Δαιμονιάς: 3,6%, Τ.Δ. Φοινικίου: 5,8%) 

σαφώς χαμηλότερος από το αντίστοιχο ποσοστό σε επίπεδο Νομού και Περιφέρειας όπου 

ανεργία ανήλθε σε 7,13% και 9,4%, αντίστοιχα. 

1.1.4. Φυσικοί πόροι

Ο Δήμος Ασωπού εκτείνεται σε τμήματα ορέων με ήπιο ανάγλυφο, τα οποία και αποτελούν 

την νοτιοδυτική απόληξη του ορεινού όγκου Πάρνωνα. Αποτελεί διοικητικό τμήμα του 

ακρωτηρίου Μαλέα και οριοθετείται στα νότια, με το Δήμο Βοιών, με τα όρη 
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«Αλογομάνδρες» (424 μ.) και «Αετοφωλιά» (315 μ.). Στα ανατολικά και βορειοανατολικά 

γειτνιάζει με το Δήμο Μονεμβασίας και οριοθετείται με το όρος «Κοκκινόβραχος» (509 μ.). 

Στα βόρεια και δυτικά με το Δήμο Μολάων. Στα δυτικά βρέχεται από το Λακωνικό κόλπο 

και στα νότια από τον όρμο Ξύλη.

Στα όρια του Δήμου αναπτύσσεται πλούσιο υδρογραφικό δίκτυο αποτελούμενο από 

ρέματα, που δεν εμφανίζουν συνεχή ροή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Τα 

σημαντικότερα ρέματα, που διαρρέουν το εσωτερικό του δήμου, είναι το ρέμα Ποταμιά, 

Δοκάλη Ρ., Συκίτσα Ρ., Μπόζα Ρ., Μουρτίτσα Ρ. και Κεφαλόβρυσο Ρ..

Όσον αφορά στη βλάστηση της περιοχής, εμφανίζεται ο βασικός τύπος βλάστησης της 

Quercetalia illicis, με ένα διακριτό αυξητικό χώρο του φυτοκοινωνικού συνδέσμου Oleo-

Ceratonion. Ο αυξητικός χώρος αυτός χαρακτηρίζεται από χαμηλές βροχοπτώσεις κυρίως 

τους χειμερινούς μήνες που έχουν ως συνέπεια τη δημιουργία ενός εξαιρετικά ξηρού 

θερινού κλίματος, το οποίο όμως δεν αποκλείει την ύπαρξη μιας πολύ καλής βλάστησης. Η 

ζώνη αυτή χαρακτηρίζεται από συστάδες με αείφυλλη, σκληρόφυλλη βλάστηση. 

Η βλάστηση στην περιοχή χαρακτηρίζεται από την παρουσία της Ceratonia siliqua 

(χαρουπιά), της Olea oleaster (αγριελιά) και του Pistacia lentiscus (Σχίνος). Στο παρελθόν 

αναπτύσσονταν εκτεταμένες καλλιέργειες συκιάς, ενώ σήμερα έχουν αντικατασταθεί στη 

πλειοψηφία τους με καλλιέργειες ελιάς, εσπεριδοειδών και οπωροκηπευτικών.

Η περιοχή ανήκει στις Θερμομεσογειακές διαπλάσεις (Oleo – Ceratonia) Ανατολικής 

Μεσογείου, σύμφωνα με το Χάρτη Βλάστησης της Ελλάδας, που ακολουθεί.

Χάρτης 1: Χάρτης Βλάστησης

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Θερμομεσογειακές διαπλάσεις (Oleo –

Ceratonion) Ανατολικής Μεσογείου

Μεσομεσογειακή διάπλαση Αριάς 

(Quercion ilicis), τύπος Βαλκανικός και 

Ανατ. Μεσογείου

Υπομεσογειακή διάπλαση (Ostryo –

Carpinion)

Ορομεσογειακή διάπλαση Κεφαλληνιακής 

Ελάτης και (Μαύρης Πεύκης)

Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας, Γενική Γραμματεία Δασών & Φυσικού Περιβάλλοντος, Αποτελέσματα Πρώτης 
Εθνικής Απογραφής Δασών, 1992, 
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Σχετικά με την άγρια πανίδα της περιοχής, διαβιούν είδη αρπακτικών πτηνών (γεράκια), 

γλάροι, αλεπούδες, νυφίτσες, τσακάλια κ.λπ.

Τα εδάφη ανήκουν στα λεγόμενα λείψανα εδαφών (εδαφολείψανα), διατηρούνται αρκετά 

καλά, παρουσιάζουν όμως λόγω της μεγάλης ξηρασίας μικρή βιολογική δραστηριότητα. Τα 

εδάφη αυτά προέρχονται από την αποσάθρωση σκληρών ασβεστόλιθων. Η ζώνη αυτή 

κυριαρχεί στο νότιο τμήμα του ακρωτηρίου. 

Το γεωλογικό υπόθεμα της περιοχής ανήκει στην ενότητα Ταλέα όρη – πλακώδεις 

ασβεστόλιθοι, πιθανόν της Ιονίου ζώνης (Mountrakis et. al. 1983), ενώ τμήμα της 

περιοχής  Μαλέα ανήκει στη ζώνη Γαβρόβου – Τρίπολης. 

Όσον αφορά τη σεισμικότητα στην περιοχή του Δήμου Ασωπού, όπως και στο σύνολο του 

Νομού Λακωνίας, επικρατεί μεγάλη σχετικά σεισμική ηρεμία4. Θεωρητικά η περιοχή 

επηρεάζεται κυρίως από την έντονη σεισμική δραστηριότητα των μεγάλου βάθους 

ρηγμάτων του Μεσσηνιακού και Αργολικού κόλπου. Οι σύγχρονες μελέτες σεισμικής 

επικινδυνότητας του ελληνικού χώρου (Τομέας Γεωφυσικής Πανεπιστημίων Αθηνών και 

Θεσσαλονίκης, Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ΙΤΣΑΚ, 1989), οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η 

νοτιοανατολική Πελοπόννησος, στην οποία υπάγεται και ο Δήμος Ασωπού, χαρακτηρίζεται 

από μικρή σχετικά σεισμική επικινδυνότητα και κατατάσσεται στη Ζώνη ΙΙ, δηλαδή σε 

ζώνη μικρής σεισμικής επικινδυνότητας5 (Παπαζάχος, 1987).

Υδρολογικά η περιοχή του  Δήμου Ασωπού υπάγεται στο 31ο Υδατικό Διαμέρισμα 

Ανατολικής Πελοποννήσου, με την ονομασία «Ρέματα Αργολικού Κόλπου», στο οποίο 

υπάρχουν προβλήματα, λόγω υποβάθμισης τόσο της ποιότητας όσο και της ποσότητας 

των υδάτων λόγω των υπεραντλήσεων.  Στην περιοχή του Δήμου Ασωπού, σύμφωνα με 

στοιχεία6, η περιοχή εμφανίζει έντονα προβλήματα από την υφαλμύρινση του υδάτινου 

ορίζοντα και την εισχώρηση της θάλασσας στο υδάτινο μέτωπο του υδροφόρου ορίζοντα. 

Η περιοχή του Δήμου Ασωπού εντάσσεται στον ημίξηρο βιοκλιματικό όροφο με θερμό 

χειμώνα και με μέση ελάχιστη θερμοκρασία ψυχρότερου μήνα μεγαλύτερη των 7o C. 

Το κλίμα στο Δήμο Ασωπού  χαρακτηρίζεται από το μεσογειακό τύπο και εντάσσεται στο 

Ασθενή – Θερμομεσογειακό χαρακτήρα βιοκλίματος, με αριθμό βιολογικώς ξηρών ημερών 

κατά τη θερμή και ξηρή περίοδο από 100 έως 125.

Ο Δήμος Ασωπού γειτνιάζει με περιοχές, οι οποίες είναι ενταγμένες στους καταλόγους του 

Δικτύου Natura 2000 (επισυναπτόμενος χάρτης 2, κλίμακας 1:75.000). Συγκεκριμένα:

                                        
4 Πηγή: Γαλανόπουλος, 1995, Σεισμική Γεωγραφία της Ελλάδας)
5 Σεισμός είχε πραγματοποιηθεί το έτος 387 π.Χ., οπότε βυθίστηκε η πόλη της αρχαίας Ασωπού ή Κυπαρισσίας, 
ανατολικά του οικισμού της Πλύτρας
6 Παρουσίαση Δήμου Ασωπού, Πρόγραμμα Ιωάννης Καποδίστριας, Λερίκου Ευρυδίκη, Ρουμελιώτης Γιώργος, 
Σπάρτη 1998
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Στα Νοτιοανατολικά του Δήμου Ασωπού εκτείνεται η περιοχή με την ονομασία «Περιοχή 

Νεάπολης (Βοιών) και νήσος Ελαφόνησος» και με κωδικό GR2540002. Η περιοχή αυτή 

εκτείνεται σε συνολική έκταση 26.880 εκταρίων με ελάχιστο το μηδενικό υψόμετρο και 

μέγιστο τα 772 μ. 

Φυτογεωγραφικά η περιοχή αποτελεί το βόρειο τμήμα του νότιου Αιγαιϊκού Τόξου, που 

αρχίζει από τη ΝΔ Ασία και μέσω Ρόδου, Καρπάθου, Κρήτης και Κυθήρων καταλήγει στη 

χερσόνησο του Μαλέα στη Ν. Πελοπόννησο. Συνεπώς, κάθε ενδημικό φυτό ή ζώο που 

υπάρχει στην περιοχή αποκτά ιδιαίτερη βιολογική αξία. Στην περιοχή συναντάται ποικιλία 

βιοτόπων, όπως απόκρημνα βράχια στις ακτές, καθώς και αμμοθίνες.

Η μεγάλη ποικιλία βιοτόπων και οικολογικών θώκων προσφέρουν καταφύγιο σε ένα 

μεγάλο αριθμό πολύ ενδιαφερόντων φυτικών ειδών. Αναφέρονται 36 ελληνικά ενδημικά 

φυτά, μεταξύ των οποίων υπάρχει η Lιnaria hellenica, που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 

ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και αποτελεί ένα φυτό ευπρόσβλητο και απειλούμενο από τις 

ανθρώπινες δραστηριότητες. Επίσης έχουν καταγραφεί τα είδη Saponaria jagelii (Phitow & 

Greuter), Linum hellenicumn (Iatrou), Linum phitosianum (Christodoulakis & Iatrou). Η 

ανακάλυψη πρόσφατα στην περιοχή του taxon Chamaecytisus creticus που θεωρούνταν 

ενδημικό της Κρήτης, έχει ενισχύσει την παλαιογεωγραφική ενότητα του νότιου Αιγαιϊκού 

τόξου.

Στην περιοχή έχει καταγραφεί πλούσια και ποικίλη πανίδα σπονδυλωτών. Εξαιρουμένων 

των πουλιών, υπάρχουν τέσσερα (4) είδη σπονδυλωτών (ένα θηλαστικό, τρία ερπετά) που 

αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΕC (Πεδίο 3.2), ενώ 25 άλλα 

αξιολογήθηκαν ως Άλλα ή Ελληνικά Σημαντικά Είδη. Στην περιοχή έχει εντοπιστεί η 

φώκια M. Monachus, που αποτελεί είδος προτεραιότητας της Οδηγίας και αναφέρεται στο 

ελληνικό Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων στην κατηγορία «Κινδυνεύοντα». Και τα τέσσερα 

είδη που έχουν καταγραφεί στην περιοχή προστατεύονται από τη Συνθήκη της Βέρνης και 

την ελληνική νομοθεσία.

Επίσης, τέσσερα είδη σαυρών και ένα είδος μεγάλου θηλαστικού (τσακάλι) είναι ενδημικά 

της Ελλάδας. Οι τέσσερις αυτές σαύρες αποτελούν το μισό πληθυσμό των ενδημικών 

ειδών ερπετών της Ελλάδας.

Ο τόπος είναι ιδιαίτερα σημαντικός από πλευράς ορνιθοπανίδας, επειδή είναι μια από τις 

νοτιότερες περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας και αποτελεί σημαντικό σταθμό για τα 

πουλιά, πριν από το ταξίδι τους πάνω από τη Μεσόγειο.

Στα βορειοανατολικά του Δήμου Ασωπού εκτείνεται η περιοχή με την ονομασία «Όρη 

Γιδοβούνι, Χιονοβούνι, Γαϊδουροβούνι, Κορακιά, Καλογεροβούνι, Κουλοχέρα και περιοχή 

Μονεμβασίας», με κωδικό GR2540001.
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Η περιοχή αυτή χαρακτηρίζεται από όρη με αραιή δασική και θαμνώδη βλάστηση ή και 

γυμνά κατά τόπους. Η παραλιακή ζώνη συχνά καταλήγει σε απότομες παραθαλάσσιες 

πλαγιές και βραχώδεις ακτές. Από γεωλογική άποψη η περιοχή ανήκει στη ζώνη Γαβρόβου 

Τριπόλεως και αποτελείται κυρίως από φυλλίτη και ασβεστόλιθους σκούρων αποχρώσεων 

της Ιουρασσικής περιόδου, καθώς επίσης Ηωκαινικούς και Ολιγοκαινικούς φλύσχεις. Σε 

μεγαλύτερη υψόμετρα η βλάστηση χαρακτηρίζεται από δάση κωνοφόρων με Abies 

cephalonica και Pinus nigra subsp. Pallasiana. Σε χαμηλότερα υψόμετρα απαντούν 

δενδροειδείς λόχμες με Juniperus phoenicea, ενώ κυριαρχεί η θερμομεσογειακού τύπου 

βλάστηση με μακκία, ανάμεικτα με φρύγανα Sarcopoterium spinosum. Τα είδη Platanus 

orientalis και Nerium oleander και στοές με Tamarix απαντούν διάσπαρτα κατά τόπους, 

ενώ απαντούν και λίγες συστάδες με Castanea sativa.

Στην περιοχή παρουσιάζεται μεγάλη ποικιλία οικολογικών θώκων. Είναι μια πολύ 

σημαντική περιοχή για την ανάπαυση και φωλεοποίηση των μεταναστευτικών πουλιών. 

Στο νοτιότερο άκρο του τόπου βρίσκεται ο βράχος με το ενετικό κάστρο της Μονεμβασίας, 

συγκροτώντας ένα σημαντικό τοπίο. Στο βράχο της Μονεμβασίας φύονται σπάνια, από 

χλωριδική άποψη φυτά, όπως σχηματισμοί της Euphorbia dendroides και πολύ σπάνια 

τοπικά ενδημικά φυτά είδη, όπως π.χ. Stachys speitzenhoferi, subsp. Virella και 

Campanula andrewsii subsp. Hirsutula, Draba strasseri. Επιπλέον 20 ελληνικά φυτικά 

taxa συμβάλλουν στη βιοποικιλότητα της περιοχής. 

Η πανίδα αυτού του τόπου είναι ιδιαίτερα ποικίλη. Έχουν καταγραφεί στην περιοχή 

τουλάχιστον 27 είδη αμφιβίων, ερπετών και θηλαστικών που έχουν αξιολογηθεί ως 

σημαντικά. Τρία είδη χελωνών (δύο χερσόβιες χελώνες και μία νεροχελώνα), όπου 

αναφέρονται στη Συνθήκη της Βέρνης και προστατεύονται από το Προεδρικό Διάταγμα 

67/1981. 

Στα βορειοδυτικά του Δήμου Ασωπού εκτείνεται η περιοχή με την ονομασία «Εκβολές 

Ευρώτα» και με κωδικό GR2540003. Η περιοχή αυτή εκτείνεται σε συνολική έκταση 5.820 

εκταρίων με ελάχιστο το μηδενικό υψόμετρο και μέγιστο τα 50 μ. Ο τόπος αυτός βρίσκεται 

λίγα χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης του Γυθείου στο μυχό του Λακωνικού κόλπου. Ο 

Ευρώτας είναι ένας ιστορικός ποταμός της Πελοποννήσου και έχει μήκος που ξεπερνά τα 

100 km. Διασχίζει την πόλη της Σπάρτης και συμβάλλει ουσιαστικά στην οικονομία της 

περιοχής. Οι υπάρχουσες πληροφορίες για την πανίδα και τη χλωρίδα της περιοχής είναι 

σχετικά λίγες και μια πιο λεπτομερής μελέτη κρίνεται απαραίτητη. Πρέπει να σημειωθεί 

σήμερα, ότι τα φυσικά οικοσυστήματα στην περιοχή του Δέλτα του Ευρώτα έχουν σε 

μεγάλο βαθμό αλλοιωθεί από την υπέρμετρη επέκταση των καλλιεργειών πορτοκαλιάς, οι 

οποίες και καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο ποσοστό της έκτασης του Δέλτα. Μικρές κηλίδες 

αδιατάρακτων φυσικών οικοσυστημάτων συναντώνται μόνο κατά μήκος κυρίως του 

ποταμού και των καναλιών, στις εκβολές του, καθώς και στις αμμώδεις παραλίες του 

Δέλτα.
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Όσον αφορά στα Καταφύγια Άγριας Ζωής, τμήμα της έκτασης του καταφύγιου άγριας 

ζωής στις θέσεις «Πράταγος – Χερώματα – Λότζα» περιοχής Δαιμονιάς, Ελίκας, Λυρών, 

Ελληνικού, Νομίων, Αγίου Νικολάου, Ταλάντων των Δήμων Ασωπού, Βοιών, 

Μονεμβασιάς, εκτείνεται στο Δήμο Ασωπού. 

Το καταφύγιο ιδρύθηκε το έτος 1985 καταλαμβάνοντας συνολική έκταση 20.000 στρ. στις 

θέσεις «Πράταγος – Κουκουβάγια – Αετοφωλιά – Βουνό Αγ. Γεωργίου – Τσομάκα –

Λυκοβούνι – Λεκάνες»  περιοχής Τ.Δ. Ελίκας, Αγίου Νικολάου, Δαιμονιάς, Ταλάντων, 

Λιρών (ΦΕΚ 458/Β/85). Το έτος 2001 με πρόταση του αρμόδιου Δασαρχείου Μολάων 

τροποποιήθηκαν τα όρια του μόνιμου καταφυγίου άγριας ζωής και επεκτάθηκαν από 

20.000 σε 57.000 στρ.

1.1.5. Περιβάλλον 

Σύμφωνα με τον ορισμό του περιβάλλοντος, το περιβάλλον και στο Δήμο Ασωπού 

διακρίνεται στο φυσικό και ανθρωπογενές.

Για τη διαχείριση και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος εφαρμόζεται η ισχύουσα 

νομοθεσία, με μέτρα προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες της περιοχής, που προστατεύουν 

τη βιοποικιλότητα και την οικολογική ισορροπία του οικοσυστήματος. 

Όσον αφορά στο ανθρωπογενές περιβάλλον, αυτό αρθρώνεται, από το αστικό 

περιβάλλον, το ευρύτερο γεωργικό περιβάλλον (γεωργία - κτηνοτροφία) και το θαλάσσιο, 

υποδοχείς οι οποίοι δέχονται πιέσεις που αφορούν στην οικιστική εξέλιξη, στη χρήση των 

υδατικών πόρων, στη διαχείριση των αστικών αποβλήτων και απορριμμάτων και στις 

μεθόδους άσκησης της γεωργικής δραστηριότητας. 

Η έκκριση και εφαρμογή του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης 

(Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) του Δήμου Ασωπού θα αποτελέσει εργαλείο προστασίας του 

περιβάλλοντος, τόσο του φυσικού όσο και του ανθρωπογενούς, με τις καθοριζόμενες 

ζώνες τις οποίες προβλέπει για τη χωροταξική οργάνωση των δραστηριοτήτων στα όρια 

του Δήμου.     

Βασικά προβλήματα στο Δήμο, σύμφωνα με την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, 

είναι η διαχείριση:  

1. των υδάτινων πόρων 

2. της κτηνοτροφικής δραστηριότητας, όπου ασκείται 

3. της τουριστικής κίνησης από θαλάσσης

4. της προστασίας και ανάδειξης πολιτιστικών πόρων

5. των ακτών και του θαλάσσιου περιβάλλοντος

6. της οικοδομικής δραστηριότητας και της πίεσης κυρίως στους παράκτιους οικισμούς
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1.1.6. Ενέργεια – χρήση ΑΠΕ  

Η περιοχή που εκτείνεται ο Δήμος Ασωπού δεν χαρακτηρίζεται από σημαντικό αιολικό 

δυναμικό, σύμφωνα με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας7. Η περιοχή 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 Περιοχές Απόλυτης 

Προτεραιότητας (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.

1.1.7. Πολεοδομία – χωροταξία – θεσμικό περιβάλλον Δήμου Ασωπού

Ο Δήμος Ασωπού βρίσκεται νοτιοανατολικά του Νομού Λακωνίας με έδρα τα Παπαδιάνικα 

και απέχει 81 χιλιόμετρα περίπου από τη Σπάρτη και 302 χιλιόμετρα από την Αθήνα.

Ο Δήμος, μετά το Ν.2539/1997, αποτελείται από τέσσερα τοπικά διαμερίσματα και εφτά

οικισμούς, γειτνιάζει βόρεια με το Δήμο Μολάων, ανατολικά με το Δήμο Μονεμβασίας, 

νότια με το Δήμο Βοιών και δυτικά βρέχεται από το Λακωνικό κόλπο και καλύπτει έκταση 

94.400 στρεμμάτων (Χάρτης 3).

Στο Δήμο Ασωπού, δεν υπάρχουν χωροταξικά εργαλεία με σκοπό την οργάνωση των 

χρήσεων γης και των λοιπών οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων8 που 

λαμβάνουν χώρα στα όρια του Δήμου. Ο Δήμος Ασωπού αποτελεί διοικητικό τμήμα μίας 

γεωγραφικής ενότητας που ορίζει το ακρωτήρι Μαλέας. Γειτνιάζει συγκροτώντας το 

ακρωτήρι, με τους Δήμους Βοιών, Μονεμβασίας, Μολάων και Ζάρακα.

Στην περιοχή βρίσκεται σε εξέλιξη η εκπόνηση του ΣΧΟΟΑΠ για τη χωρική και οικιστική 

οργάνωση και ανάπτυξη, σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες ανάγκες και τις ανάγκες που 

μελλοντικά θα προκύψουν στα όρια του Δήμου σε χρήσεις γης, οργάνωση δικτύου 

οικισμών, κύριου δικτύου κυκλοφορίας, ζωνών προστασίας, παραγωγικών ζωνών κ.λπ. 

Στόχος της ολοκλήρωσης της χωροταξικής οργάνωσης είναι η λειτουργική ένταξη και 

προστασία των ευαίσθητων περιβαλλοντικά περιοχών, η οργάνωση της τουριστικής 

                                        
7 Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης
8 Κοινωνικοί εξοπλισμοί, χωροταξική οργάνωση τομέων οικονομικών δραστηριότητας, καθορισμός ζωνών 
αγροτικής δραστηριότητας κ.λπ.
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δραστηριότητας, ο προσδιορισμός των νέων επεκτάσεων ή εντάξεων περιοχών στο Σχέδιο 

Πόλης για την αντιμετώπιση των αναγκών.

Χάρτης 2: Νομός Λακωνίας, Ακρωτήρι Μαλέας

1.1.8. Υποδομές

1.1.8.1. Τεχνικές 

α) Οδικό Δίκτυο: Ο Δήμος Ασωπού διαθέτει ένα εκτεταμένο οδικό δίκτυο, που 

εξυπηρετεί κυρίως την πρόσβαση με τους όμορους Δήμους. Το υπάρχον οδικό δίκτυο 

εξυπηρετεί τους πολιτιστικούς και τουριστικούς άξονες – διαδρομές του Δήμου και της 

ευρύτερης περιοχής. Η οδική προσπελασιμότητα του Δήμου εξασφαλίζεται από την 

επαρχιακή οδό που καταλήγει στη Νεάπολη, και ξεκινά από την Εθνική Οδό Μονεμβασίας 

– Σπάρτης.

Στα όρια του Δήμου Ασωπού δεν διέρχεται εθνικό οδικό δίκτυο και το συνολικό μήκος του 

επαρχιακού δικτύου ανέρχεται στα 17 χιλιόμετρα. Όσον αφορά στο αγροτικό οδικό δίκτυο 

το συνολικό μήκος του ανέρχεται στα 100 χιλιόμετρα.

Το οδικό δίκτυο απαιτεί έργα για τη βελτίωση υφισταμένων οδών καθώς και των τεχνικών 

χαρακτηριστικών ορισμένων οδικών αξόνων. Σύμφωνα με τη Β’ Φάση της Μελέτης 
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Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Ασωπού 

προτείνεται η βελτίωση των παρακάτω οδικών αξόνων:

- Παράκαμψη των οικισμών Ασωπού–Παπαδιανίκων εξυπηρετώντας την κυκλοφορία 

από και προς Γλυκόβρυση – Ελαία – Γλυφάδα.

- Παράκαμψη του οικισμού του Φοινικίου στη διασύνδεσή του με Βελιές και βελτίωση 

της υφιστάμενης οδού.

- Νέα χάραξη της οδού Παπαδιάνικα–Διαμονιά–Νεάπολη και κατασκευή γέφυρας στο 

τμήμα ρέμα Δοκάλη – Διασταύρωση Αρχαγγέλου με παράκαμψη του οικισμού της 

Δαιμονιάς.

β) Ύδρευση: Στον τομέα της ύδρευσης οι οικισμοί του Δήμου Ασωπού εξυπηρετούνται 

από πέντε (5) ξεχωριστά δίκτυα ύδρευσης, τα οποία εξυπηρετούν έναν ή περισσότερους 

οικισμούς ως εξής:

- Δίκτυο Παπαδιανίκων – Πλύτρας – Καραβοστασίου

- Δίκτυο Ασωπού

- Δίκτυο Δαιμονιάς – Αρχαγγέλου

- Δίκτυο Φοινικίου

- Δίκτυο Γλυφάδας

Ο Δήμος Ασωπού αντιμετωπίζει πρόβλημα σκλήρυνσης του νερού, καθώς και μη επαρκή 

ποσότητα νερού προς ύδρευση. Για τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα, έχει 

δρομολογηθεί η μεταφορά νερού από τις πηγές του ποταμού Βασιλοποτάμου.

Λόγω της παλαιότητας των δικτύων ύδρευσης καθώς και της τμηματικής κατασκευής 

τους, σε ορισμένα τ. διαμερίσματα απαιτείται επανασχεδιασμός και εκσυγχρονισμός τους.

Σύμφωνα με την ομάδα μελέτης της Β’ Φάσης του «Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής 

Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Δήμου Ασωπού», προτείνεται η ενοποίηση 

του δικτύου του Ασωπού με το δίκτυο των Παπαδιανίκων. Η ύδρευση των δύο οικισμών 

θα γίνει με νέα δεξαμενή που έχει κατασκευαστεί στη θέση «Μπούρα» και θα 

χρησιμοποιείται ως εφεδρική η παλαιά δεξαμενή στη θέση «Αγ. Παρασκευή». Η δεξαμενή 

αυτή θα χρησιμοποιείται ως ρυθμιστική για τους οικισμού Πλύτρα και Καραβοστάσι. Όσον 

αφορά τους υπόλοιπους οικισμούς προτείνεται η υπάρχουσα χωροθέτηση.

γ) Διάθεση στερεών αποβλήτων: Στον τομέα αυτό ο Δήμος Ασωπού σήμερα 

εξυπηρετείται με Χώρο Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) που βρίσκεται στο Τ.Δ. 

Παπαδιανίκων. Λόγω9 της γεωλογικής δομής της περιοχής, σε συνδυασμό με την ύπαρξη 

υδροφόρων οριζόντων, οι οποίοι οριακά καλύπτουν τις ανάγκες για ύδρευση των 

οικισμών, δεν προτείνεται η χωροθέτηση Χ.Υ.Τ.Α. στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου.

ε) Αποχετευτικό δίκτυο: Ο Δήμος δεν διαθέτει δίκτυο αποχέτευσης, αλλά εκπονεί 

μελέτη για την κατασκευή βιολογικού καθαρισμού που αφορά τους παράκτιους οικισμούς 

                                        
9 Β’ Φάση του «Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Δήμου Ασωπού»
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(Πλύτρα-Καραβοστάσι Αρχάγγελο–Πυλά-Γλυφάδα), με προοπτική την επέκτασή του και 

στους υπόλοιπους οικισμούς.

στ) Αρδευτικό δίκτυο: Στο Δήμο Ασωπού υπάρχουν αρδευτικά δίκτυα τεχνητής βροχής,

που τροφοδοτούνται 100% με νερό από γεωτρήσεις, η ποσότητα του νερού όμως δεν 

είναι επαρκής. Για εξοικονόμηση νερού μελετάται η αντικατάσταση του δικτύου τεχνητής 

βροχής με σταθερά δίκτυα, που θα λειτουργούν με σταλλάκτες, και θα αφορούν σε 

αρδευόμενες εκτάσεις ελαιοκαλλιεργειών και καλλιεργειών εσπεριδοειδών.

1.1.8.2. Παιδείας

Στον τομέα της εκπαίδευσης λειτουργεί σήμερα στον Δήμο Ασωπού ένας ικανοποιητικός 

αριθμός σχολείων. Η υποδομή σε εκπαιδευτικές μονάδες ανά οικισμό έχει ως εξής:

- Εξαθέσιο Δημοτικό Σχολείο, εγκατεστημένα σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 1.870 

τ.μ. και γυμνάσιο εγκατεστημένο σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 920 τ.μ., στο Τ.Δ. 

Παπαδιανίκων.

- Νηπιαγωγείο εγκατεστημένο σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 602,50 τ.μ στο Τ.Δ. 

Παπαδιανίκων.

- Νηπιαγωγείο εγκατεστημένο σε οικόπεδο έκτασης 1.870 τ.μ. και τριθέσιο Δημοτικό 

Σχολείο εγκατεστημένο σε οικόπεδο έκτασης 3.323 τ.μ., στο Τ.Δ. Ασωπού.

- Νηπιαγωγείο και 2θέσιο Δημοτικό Σχολείο στο Τ.Δ. Φοινικίου.

Όσον αφορά στους μαθητές Λυκείου, αυτοί παρακολουθούν τα μαθήματα στο Λύκειο των 

Μολάων. Η μεταφορά των μαθητών του Λυκείου στους Μολάους, καθώς και των 

υπολοίπων μαθητών που κατοικούν σε οικισμούς όπου δεν λειτουργούν σχολεία, γίνεται 

με λεωφορεία του ΚΤΕΛ.

1.1.8.3. Πολιτισμού

Στο Δήμο Ασωπού δραστηριοποιούνται οι παρακάτω τέσσερις (4) Πολιτιστικοί Σύλλογοι:

- Στα Παπαδιάνικα ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Σύλλογος Παπαδιανίκων – Πλύτρας

«Η Αρχαία Κυπαρισσία».

- Στον Ασωπό ο «Επιμορφωτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Ασωπού».

- Στη Δαιμονιά ο «Πολιτιστικός Σύλλογος Δαιμονιάς».

- Στην παραλία Δαιμονιάς ο Εξωραϊστικός Σύλλογος «Η Αγία Μαρίνα».

- Στο Φοινίκι Πολιτιστικός Σύλλογος.

Οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Ασωπού στερούνται χώρους 

στέγασης. Κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία χώρου για τη στέγαση των συλλόγων και για 

την πραγματοποίηση ορισμένων δραστηριοτήτων τους. Η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 

που προβλέπεται να δημιουργηθεί στο κτίριο του Δημαρχείου, που βρίσκεται υπό 

κατασκευή, θα φιλοξενήσει κάποιες από τις δραστηριότητες των συλλόγων.
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Ο Δήμος Ασωπού διαθέτει μεγάλο ιστορικό και αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Μνημεία και 

ευρήματα είναι μάρτυρες της πολιτιστικής και ιστορικής αυτής κληρονομιάς. Οι 

αρχαιολογικοί χώροι του Δήμου είναι στην πλειοψηφία τους αφύλακτοι με αποτέλεσμα να 

παρατηρείται σύληση των αρχαιολογικών πόρων. 

Κρίνεται απαραίτητη η προστασία και ανάδειξη όλων των ιστορικών και πολιτιστικών 

πόρων, με προοπτική της τουριστικής και οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής, 

συνδυάζοντας τους φυσικούς με τους πολιτιστικούς πόρους.

1.1.8.4. Αθλητισμού

Σε κάθε ΤΔ του Δήμου Ασωπού υπάρχει αθλητικός χώρος για την εξυπηρέτηση των 

αναγκών των κατοίκων. Οι αθλητικοί χώροι που λειτουργούν σήμερα καλύπτουν τις 

ανάγκες του πληθυσμού, καταγράφεται όμως η ανάγκη βελτιωτικών και επιδιορθωτικών 

έργων, καθώς και η προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού.

Οι εγκαταστάσεις που αφορούν στις αθλητικές υποδομές είναι οι παρακάτω:

- Στα Παπαδιάνικα υπάρχουν γήπεδα βόλεϊ, μπάσκετ και χάντμπολ.

- Στον Ασωπό υπάρχει αθλητικό κέντρο, το οποίο διαθέτει στίβο, γήπεδα μπάσκετ, 

βόλεϊ και ποδοσφαίρου.

- Στο Φοινίκι υπάρχει ημιδιαμορφωμένος αθλητικός χώρος, έκτασης 5 στρ.

- Στη Δαιμονιά υπάρχει ημιδιαμορφωμένος αθλητικός χώρος έκτασης 4 στρ.

Στο Δήμο Ασωπού δραστηριοποιείται τρεις (3) αθλητικοί σύλλογοι και είναι οι εξής:

- Πολιτιστικός και Αθλητικός Σύλλογος Παπαδιανίκων – Πλύτρας.

- Αθλητικός Σύλλογος «Το Υπερτελέατον» στα Παπαδιάνικα.

- Αθλητικός Σύλλογος αλιέων Δαιμονιάς.

1.1.8.6. Κοινωνικής Μέριμνας / Υγείας

Εξετάζοντας τις υφιστάμενες υποδομές υγείας, διαπιστώνεται ότι σήμερα λειτουργούν 

τέσσερα (4) αγροτικά ιατρεία, ένα σ ε  κάθε Τοπικό Διαμέρισμα. Τα ιατρεία είναι 

εγκατεστημένα σε κεντρικές θέσεις των Τοπικών Διαμερισμάτων και εξυπηρετούν, όσον 

αφορά στην άμεση πρωτοβάθμια περίθαλψη.

Για σοβαρότερα περιστατικά οι κάτοικοι του Δήμου Ασωπού εξυπηρετούνται από τη 

λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου στην πόλη των Μολάων, του Δήμου Μολάων, το 

οποίο διαθέτει ιατρούς πολλών ειδικοτήτων και εργαστήρια εξετάσεων. 

Στον τομέα της Κοινωνικής Μέριμνας λειτουργεί ένας Παιδικός Σταθμός στο Τ.Δ. των 

Παπαδιανίκων. Επίσης παράλληλα, λειτουργεί η Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας «Βοήθεια 

στο Σπίτι Δήμου Ασωπού», η οποία παρέχει κοινωνικές υπηρεσίες στα άτομα της τρίτης 

ηλικίας του Δήμου.
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Η μονάδα «Βοήθεια στο Σπίτι» έχει χρηματοδοτηθεί από το Μέτρο 5.3. « Διευκόλυνση της 

πρόσβασης των Γυναικών στην αγορά Εργασίας/Ανάπτυξη και Ενδυνάμωση των 

Κοινωνικών Υπηρεσιών Απασχόλησης» του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2000-2006 και υλοποιείται 

μέσω της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ.

1.1.8.5. Τουριστικές

Όσον αφορά στις τουριστικές υποδομές, ο Δήμος Ασωπού διαθέτει σήμερα λιμενικές 

υποδομές στη Πλύτρα και στον Αρχάγγελο, οι οποίες εξυπηρετούν μικρά αλιευτικά σκάφη. 

Για οργανωμένη εξυπηρέτηση σκαφών αναψυχής και αλιευτικών σκαφών οι υπάρχουσες 

λιμενικές υποδομές θα πρέπει βελτιωθούν με έργα προστασίας, βελτίωσης και επέκτασης.

Η αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών θα υποστηρίξει τους παράκτιους οικισμούς, 

κυρίως με δραστηριότητες αναψυχής, σε συνδυασμό με την ύπαρξη των αρχαιοτήτων.

Όσον δε αφορά στα τουριστικά καταλύματα, λειτουργούν είκοσι τέσσερις (24)

επιχειρήσεις, στους οικισμούς της Πλύτρας, Αρχαγγέλου και της Δαιμονιάς. Πρόκειται για 

ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχεία. Στην Πλύτρα λειτουργούν δύο (2) ξενοδοχεία και 

δώδεκα (1)2 επιχειρήσεις επιπλωμένων διαμερισμάτων. Στον Αρχάγγελο και στη Δαιμονιά

λειτουργούν δέκα (10) τουριστικές επιχειρήσεις. Στο Δήμο Ασωπού και κυρίως στους 

παράκτιους οικισμούς λειτουργεί μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων που αφορούν στην 

εστίαση (εστιατόρια, ταβέρνες, καφετέριες κ.λπ.)
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1.2. Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου Ασωπού ως ΟΤΑ

1.2.1. Εισαγωγή

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται συνοπτικά τα βασικά χαρακτηριστικά του Δήμου 

Ασωπού, 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

Οι υπηρεσίες του Δήμου στεγάζονται σε ενοικιαζόμενο κτίριο στην κεντρική πλατεία των

Παπαδιανίκων, απέναντι από την εκκλησιά του Αγίου Δημητρίου, ενώ υπό κατασκευή είναι 

το νέο ιδιόκτητο Δημαρχείο στην ίδια περιοχή, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 

του 2009. Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Ασωπού (ΦΕΚ-670/τ.Β’/17.05.1999) και τις τροποποιήσεις του που ακολούθησαν (ΦΕΚ-

405/τ.Β’/10.04.2001, ΦΕΚ-1939/τ.Β’/30.12.2005), οι δραστηριότητες του Δήμου 

κατανέμονται στα κάτωθι Γραφεία/Τμήματα:

1. Γραφείο Προγραμματισμού, Αγροτικής & Τουριστικής Ανάπτυξης.

2. Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.

3. Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος.

Ακολουθεί διαγραμματική απεικόνιση του οργανογράμματος του Δήμου:

Παρακάτω αναφέρονται συνοπτικά οι αρμοδιότητες κάθε Γραφείου/Τμήματος του Δήμου:

Σχεδιάγραμμα 12: Οργανόγραμμα Δήμου Ασωπού

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δημοτικό Συμβούλιο
13 μέλη

Δημαρχιακή Επιτροπή
5 μέλη
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1.2.2.1. Γραφείο Προγραμματισμού Αγροτικής και Τουριστικής Ανάπτυξης

Οι βασικές αρμοδιότητες του Γραφείου Προγραμματισμού Αγροτικής και Τουριστικής 

Ανάπτυξης αναλύονται σε:

1. Προγραμματισμός της τοπικής ανάπτυξης και της δράσης του Δήμου.

2. Προγράμματα Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Αγροτική και Τουριστική Ανάπτυξη (Αγροτική Ανάπτυξη, Προστασία/Διαχείριση 

Δασών, Τουριστική Ανάπτυξη).

1.2.2.2. Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 

Οι βασικές αρμοδιότητες του Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 

αναλύονται σε:

1. Γραμματειακή Υποστήριξη Αιρετών Οργάνων.

2. Λειτουργίες Γραμματειακής Υποστήριξης και Διοικητικής Μέριμνας των Υπηρεσιών.

3. Δημοτική Κατάσταση.

4. Διαχείριση Αγροτικών Θεμάτων.

5. Χορήγηση Αδειών Καταστημάτων.

6. Λειτουργίες Διαχείρισης Θεμάτων Παιδείας-Αθλητισμού.

7. Λειτουργία Διοικητικής Υποστήριξης Νομικών Προσώπων.

8. Λειτουργίες Οικονομικών Υπηρεσιών.

9. Λειτουργίες Ειδικής Υπηρεσίας (Δημοτική Αστυνομία).

1.2.2.3. Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος

Οι βασικές αρμοδιότητες του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος αναλύονται 

σε:

1. Προγραμματισμός Τεχνικών έργων,

2. Μελέτες / Επιβλέψεις Τεχνικών Έργων.

3. Συγκρότηση- Προγραμματισμός- Παρακολούθηση των Συνεργείων του Τμήματος.

- Συνεργείο Τεχνικών Έργων.

- Συνεργείο Ύδρευσης – Αποχέτευσης.

- Συνεργείο Καθαριότητας.

- Συνεργείο Πρασίνου.

- Συνεργείο Ηλεκτροφωτισμού, Σήμανσης Οδών.

- Συνεργείο Νεκροταφείου.

- Λειτουργία Λεωφορείου για μεταφορά μαθητών.
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1.2.2.4. Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών

Στο Δήμο Ασωπού λειτουργεί επίσης Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, το οποίο συστήθηκε 

με το ΦΕΚ - 1173/τ.Β’/2002 και αποτελείται από δύο γραφεία:

 Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών.

 Γραφείο Διεκπεραίωσης Υποθέσεων.

Το Γραφείο απασχολεί δύο εργαζόμενους έναν μόνιμο ΠΕ ως προϊστάμενο και έναν ΤΕ με 

Σύμβαση Έργου και στεγάζεται στο ιδιόκτητο κτίριο της πρώην κοινότητας Ασωπού.

Η λειτουργία του ΚΕΠ κρίνεται ως εξαιρετικά αποτελεσματική τόσο από τους Δημότες όσο 

και από τους εργαζόμενους. Σημειώνεται πως το ΚΕΠ συνεργάζεται στενά με το Τμήμα 

Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου. Στοιχεία επικοινωνίας:

- Ε-Mail: d.asopou@kep.gov.gr

- Τηλέφωνο: 2732083600

- Fax: 2732083600

1.2.3. Ανθρώπινο δυναμικό - Στελέχωση του Δήμου 

Οι Υπηρεσίες του Δήμου στελεχώνονται από συνολικό προσωπικό δώδεκα (12) μονίμων 

υπαλλήλων, εκ των οποίων τρεις (3) είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, πέντε 

(5) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τέσσερις (4) Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Πίνακας 12: Στελέχωση των Υπηρεσιών του Δ. Ασωπού κατά εκπαιδευτικό επίπεδο

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ %

ΠΕ 3 25,00%

ΤΕ 0 0,00%

ΔΕ 5 41,67%

ΥΕ 4 33,33%

ΣΥΝΟΛΟ 12 100,00%

Πηγή: Δήμος  Ασωπού, 2007

Στο παρακάτω σχεδιάγραμμα παρουσιάζεται η κατανομή των μόνιμων στελεχών του 

Δήμου Ασωπού βάσει του επιπέδου εκπαίδευσης τους.
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Σχεδιάγραμμα 13: Εκπαιδευτικό επίπεδο μόνιμων στελεχών του Δ. Ασωπού

25%

8%

42%

25%

ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

Πηγή: Δήμος Ασωπού, 2007

Όσον αφορά στο τμήμα του Δήμου στο οποίο σήμερα απασχολούνται οι ανωτέρω 

υπάλληλοι διαπιστώνεται ότι το Γραφείο Προγραμματισμού Αγροτικής και Τουριστικής 

Ανάπτυξης δεν απασχολεί κανένα άτομο, το Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών 

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

Περιβάλλοντος απασχολεί πέντε (5) άτομα.

Πίνακας 13. Στελέχωση των Υπηρεσιών του Δήμου Ασωπού

ΓΡΑΦΕΙΟ / ΤΜΗΜΑ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ ΣΥΝΟΛΟ

Γραφείο Προγραμματισμού Αγροτικής και 

Τουριστικής Ανάπτυξης
- - - - 0

Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 1 1 4 - 6

Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος - 1 - - 1

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών 1 - - - 1

ΣΥΝΟΛΟ 2 2 4 - 8

Πηγή: Δήμος Ασωπού, 2007

Σε σχέση με τα προβλεπόμενα από τον ΟΕΥ ο Δήμος παρουσιάζει σημαντική υστέρηση ως 

προς το επίπεδο εκπαίδευσης του προσωπικού, με τους κλάδους ΤΕ και ΔΕ να εμφανίζουν 

τα χαμηλότερα ποσοστά κάλυψης των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων. Ταυτόχρονα 

δεν θα πρέπει να παραγνωρίζεται πως μόνο το 52% των θέσεων είναι καλυμμένο.
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Πίνακας 14: Επίπεδο εκπαίδευσης μόνιμου προσωπικού

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

% 

ΚΑΛΥΨΗΣ

ΠΕ1 Διοικητικών − Οικονομολόγων 1 1 100,00%

ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών 1 1 100,00%

ΠΕ9 Γεωπόνων 1 0 0,00%

ΠΕ Ηλεκτρολόγων − Μηχανολόγων 1 0 0,00%

ΠΕ Αρχιτεκτόνων 1 1 100,00%

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ 5 3 60,00%

ΤΕ4 Τεχνολόγων − Μηχανολόγων 1 0 0,00%

ΤΕ22 Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1 1 100,00%

ΤΕ19 Πληροφορικής 1 0 0,00%

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ 3 1 33,00%

ΔΕ1 Διοικητικών 4 4 100,00%

ΔΕ23 Ειδικού Προσωπικού

(Δημοτική Αστυνόμευση)
2 0 0,00%

ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων 1 0 0,00%

ΔΕ29 Οδηγών αυτοκινήτων 2 1 50,00%

ΔΕ30 Τεχνιτών (Υδραυλικός) 1 0 0,00%

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ 10 5 50,00%

ΥΕ16 Καθαριότητας κτιρίων -

βοηθητικές εργασίες
1 1 100,00%

ΥΕ16 Εργατών (καθαριότητας,

ύδρευσης, υδρονομέων επιμέλειας

κήπων & άλλες βοηθητικές εργασίες).

4 2 50,00%

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ 5 3 60,00%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 23 12 52,17%

Πηγή: Δήμος Ασωπού 2007

Το σύνολο των οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών χρησιμοποιούν Η/Υ, ενώ το 

επίπεδο γνώσης και χρήσης σε τεχνολογίες πληροφορικής είναι σχετικά ικανοποιητικό. 

1.2.4. Στόλος οχημάτων του Δήμου 

Στον κάτωθι Πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά τα οχήματα του Δήμου (αριθμός, τεχνικά 

χαρακτηριστικά, κατηγορία, έτος κτήσης κ.λπ.) κατανεμημένα κατά Υπηρεσία του Δήμου. 

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

αποκομιδής απορριμμάτων, ένα (1) γενικής χρήσης εξυπηρετεί την μεταφορά υλικών και 

δεξαμενής νερού για πυρόσβεση και ένα (1) χρησιμοποιείται για την κάλυψη κοινωνικών 

αναγκών (Δομή «Βοήθεια στο Σπίτι»).
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Πίνακας 15: Οχήματα Δήμου Ασωπού, 2007

Α/Α
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΚΥΚΛ/ΡΙΑΣ

ΑΥΤ/ΤΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΜΑΡΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΑΛΥΨΗ

ΑΝΑΓΚΩΝ

1. ΚΗΥ 2417
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 

4Χ4
MAZDA …

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

2. KHY 2435
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟ

ΡΟ
MERCEDES 0750

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

3. ΚΗΙ 2431 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI MATRIX
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ

ΣΠΙΤΙ

ΚΑΛΥΨΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΓΚΩΝ

Πηγή: Δήμος Ασωπού, 2007

Ο Δήμος διαθέτει περιορισμένο στόλο οχημάτων για την κάλυψη των αναγκών του, 

διαθέτοντας ένα μόνο απορριμματοφόρο για την αποκομιδή των σκουπιδιών ολόκληρου 

του Δήμου, ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι δεν υπάρχουν άλλα βυτιοφόρα οχήματα για την 

εξυπηρέτηση αναγκών ύδρευσης και αποχέτευσης. Το ημιφορτηγό καλείται να 

εξυπηρετήσει άλλες περιορισμένες ανάγκες, ενώ το επιβατικό εξυπηρετεί μόνο την 

μεταφορά του προσωπικού της δομής «Βοήθεια στο Σπίτι»

1.2.5. Υλικοτεχνική υποδομή 

1.2.5.1. Κτίρια – εγκαταστάσεις  

Οι Υπηρεσίες του Δήμου στεγάζονται σε ενοικιαζόμενο κτίριο συνολικής επιφάνειας 

200τ.μ. περίπου, το οποίο βρίσκεται επί της κεντρικής πλατείας στα Παπαδιάνικα, με 

εξαίρεση το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών που στεγάζεται στο κοινοτικό κατάστημα στον 

Ασωπό.

Στο δημοτικό κατάστημα συστεγάζονται τα γραφεία Δημάρχου, Αντιδημάρχου, Πρόεδρου 

ΔΣ, αίθουσα συνεδριάσεων του ΔΣ και τα τρία αυτοτελή τμήματα. Η συνύπαρξη των 

υπηρεσιών στον ίδιο χώρο δημιουργεί δυσκολίες στην εύρυθμη λειτουργία των 

υπηρεσιών, καθώς και στην αποτελεσματικότητα αυτών στην εξυπηρέτηση των 

συναλλασσομένων.

Η αποπεράτωση του νέου Δημοτικού κτιρίου, εντός του 2009, σε ιδιόκτητο οικόπεδο 

2.136 τ.μ. αναμένεται να αποσυμφορήσει τις υπηρεσίες και να δώσει λύση στα παραπάνω 

προβλήματα.

Τέλος, ο Δήμος, από επίσημα στοιχεία που έχει καταθέσει στη ΔΟΥ Μολάων, διαθέτει 

πλήθος κτισμάτων-οικοπέδων (57 στο σύνολο) και αγροτεμαχίων (25). Ανάμεσα σε αυτά 

είναι: σχολικά κτίρια, υδατοδεξαμενές, αθλητικό κέντρο, πλαζ στην Πλύτρα κλπ. 
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1.2.5.2. Μηχανοργάνωση και Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών

1.2.5.2.1. Υλικοτεχνική υποδομή (Hardware)

Από τις καταστάσεις των παγίων του Δήμου προκύπτει πως ο Δήμος διαθέτει συνολικά 

τον παρακάτω ηλεκτρονικό εξοπλισμό:

Πίνακας 16: Ηλεκτρονικός εξοπλισμός Δ. Ασωπού ανά Υπηρεσία.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1 Κεντρικοί Η/Υ (Servers) 2
ΚΕΠ

Λοιπές Υπηρεσίες

2 Προσωπικοί Η/Υ (PC) 9 Όλες οι υπηρεσίες

3 Εκτυπωτές Laserjet 3 Όλες οι υπηρεσίες

4 Εκτυπωτές Inkjet 4 Όλες οι υπηρεσίες

5 Σχεδιογράφοι (Plotters) 1 Δ/νση Τεχνικών Έργων & Περιβάλλοντος

6 Φωτοαντιγραφικά 2
ΚΕΠ

Λοιπές Υπηρεσίες

7 Τηλεφωτοαντιγραφικά (Fax) 2
ΚΕΠ

Λοιπές Υπηρεσίες

8 Αριθμομηχανές 2 Διοικητικές & Οικονομικές Υπηρεσίες

9 Ωρολόγια Παρουσίας προσωπικού 1 Όλες οι υπηρεσίες

Πηγή: Δήμος Ασωπού 2007

Oι σταθμοί εργασίας (PC) των δυο πρώτων 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 Ασωπού 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, τηλεομοιοτυπία, διαδίκτυο, ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο 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 διαρκής εκπαίδευση του προσωπικού κρίνεται απαραίτητη για την 

αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών.
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1.2.5.2.2. Λογισμικό (Software)

Σε επίπεδο λογισμικού, ο Δήμος διαθέτει συνήθεις εφαρμογές γραφείου (Windows, Office 

κλπ.), καθώς και πιο εξειδικευμένες εφαρμογές για την παροχή υπηρεσιών, όπως το 

δημοτολόγιο, το πρωτόκολλο, είσπραξη τελών ύδρευσης, το λογιστικό ΟΤΑ, επεξεργασία 

τεχνικών σχεδίων, κ.λπ. .

1.2.5.2.3. Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης «Σύζευξις».

Σημαντικό επίτευγμα αποτελεί η ένταξη του Δήμου Ασωπού 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.

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 για τα έτη 2006-2008, τόσο μεταξύ των Υπηρεσιών του Φορέα, 

όσο και για όλες τις συνδεδεμένες Υπηρεσίες. Μελλοντικά προβλέπονται

χαμηλότερες χρεώσεις.

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

τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του δικτύου για την παροχή internet και e-mail, καθώς και 

τηλεφωνικό κέντρο εξωτερικής τηλεφωνίας (2732360300) το οποίο δεν έχει 

ενεργοποιήσει προς το παρόν. 

1.2.5.2.4. Ιστοσελίδα του Δήμου

Ο Δήμος Ασωπού έχει δική του ιστοσελίδα (website). Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι 

www.asopos.gr και σε αυτήν υπάρχουν χρήσιμες πληροφορίες και στοιχεία για το δήμο 

όπως:
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 Νέα και ανακοινώσεις (π.χ. πολιτιστικά δρώμενα).

 Τα όργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες του Δήμου.

 Τα έργα που ολοκληρώθηκαν και υλοποιούνται.

 Ένας χάρτης της περιοχής.

 Ιστορικά και Λαογραφικά στοιχεία.

 Εκκλησιαστικά (Εκκλησίες – Μοναστήρια).

 Τουρισμός (αξιοθέατα, τουριστικά καταλύματα, προϊόντα κ.λπ).

 Τηλέφωνα και διευθύνσεις επικοινωνίας.

O Δήμος επίσης διαθέτει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (assopos@otenet.gr)

1.2.5.2.5. Προτάσεις ανάπτυξης ηλεκτρονικών συστημάτων

Στο πλαίσιο του Τοπικού Αναπτυξιακού Προγράμματος «Οικοανάπτυξη Νοτιανατολικής 

Πελοποννήσου» LEADER + 2000-2006, η  Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα ΑΕ, ανέθεσε 

την εκπόνηση Εμπειρογνωμοσύνης με θέμα «Ανάπτυξη συστημάτων τηλεεργασίας, 

τηλεαγοράς, και ηλεκτρονικού εμπορίου» σε περιοχή εφαρμογής, που ανάμεσα σε άλλους, 

περιελάμβανε και τον Δήμο Ασωπού.

Στόχος της εμπειρογνωμοσύνης που ολοκληρώθηκε το 2003, ήταν η καταγραφή της 

υποδομής, η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας και η ανάδειξη προτάσεων για την 

υλοποίηση συστημάτων τα οποία συμβάλλουν στην αξιοποίηση της τεχνολογίας σαν 

μοχλό στην ανάπτυξη της περιοχής.

Η πρόταση δεν στοχεύει στην προμήθεια νέου εξοπλισμού, πλην του απαραίτητου, αλλά 

στην αξιοποίηση του υπάρχοντος. Κυρίως στοχεύει στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που 

προσφέρει το διαδίκτυο (Internet), το οποίο θεωρείται πλέον σαν το κατ’ εξοχής μέσον 

προβολής και εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα, η πρόταση έχει να κάνει με την δημιουργία βάσεων δεδομένων με 

στοιχεία της περιοχής τα οποία, μέσω ιστοσελίδων του διαδικτύου, θα είναι διαθέσιμα:

 στον πολίτη που ενδιαφέρεται να μάθει για την περιοχή (προβολή περιοχής) και να 

πληροφορηθεί για τις ευκαιρίες που του δίνονται (πληροφορίες επενδύσεων, 

προκηρύξεων, χρηματοδοτήσεων κλπ).

 στον πιθανό επισκέπτη της περιοχής (προβολή περιοχής, τουρισμός, αξιοθέατα, 

καταλύματα, προτάσεις διαδρομών, σύστημα κρατήσεων κλπ).

 στον πιθανό αγοραστή προϊόντων της περιοχής (προβολή τοπικών προϊόντων, 

τηλεαγορά).

 στον επιχειρηματία της περιοχής (προβολή επιχειρήσεων, δραστηριοτήτων και 

προϊόντων, ηλεκτρονικό εμπόριο).
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 στους φορείς της περιοχής (κεντρικό σημείο πληροφόρησης και άντλησης βοήθειας 

για την καθημερινή εργασία του εργαζόμενου σε αυτούς, τηλεεργασία).

Παράλληλα, η πρόταση αφορά:

 στη δημιουργία περιβάλλοντος εφαρμογών διαδικτύου για καταχώρηση στοιχείων 

εργασιών από πολλούς περιφερειακούς χρήστες (τηλεεργασία), κεντρική 

επεξεργασία τους και προώθηση σε άλλους φορείς με στόχος την ενοποίηση και τον 

έλεγχο των εργασιών μέσα από οργανωμένες και σύγχρονες δομές.

 στη δημιουργία ιστοσελίδων για την προβολή της περιοχής.

 στη διευκόλυνση της καθημερινής εργασίας με την δημιουργία βάσης δεδομένων 

εργασίας, εφαρμογής παρακολούθησης έργων, κοινού καταλόγου επαφών κλπ.

 στη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των συνεργαζόμενων φορέων, μέσω 

εφαρμογών τηλεδιάσκεψης, forum συζητήσεων, εξελιγμένων τηλεφωνικών 

κέντρων, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ.

Τέλος, θεωρώντας ότι η σημαντικότερη επένδυση για την αξιοποίηση της τεχνολογίας 

είναι η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, η πρόταση αφορά την επαρκή και 

ουσιαστική εκπαίδευση των στελεχών και χρηστών των συστημάτων. 

Το επίπεδο της μηχανοργάνωσης, ιδιαίτερα όσον αφορά τη χρήση εξειδικευμένων 

προγραμμάτων, κρίνεται περιορισμένο, το ίδιο και το επίπεδο χρήσης Η/Υ από το 

προσωπικό. 

Επισημαίνεται επίσης πως δυο από τις συνολικές προβλεπόμενες θέσεις του ΟΕΥ του 

Δήμου είναι σχετικές με τον κλάδο της πληροφορικής (ΤΕ19 Πληροφορικής και ΔΕ 

Προσωπικού Η/Υ), αλλά καμία δεν έχει καλυφθεί έως σήμερα.

Η έλλειψη επαρκούς στελέχωσης και κατάρτισης του προσωπικού του Δήμου σε θέματα 

πληροφορικής και νέων τεχνολογιών είναι εμφανής και είναι απαραίτητο να 

αντιμετωπιστεί με ενέργειες από τον ίδιο το Δήμο, είτε με κάλυψη των δυο αυτών θέσεων 

είτε με εκπαίδευση του ήδη υπάρχοντος προσωπικού. 
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1.2.6. Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα Δήμου Ασωπού

1.2.6.1. Εισαγωγή

Ο Δήμος Ασωπού έχει οικονομική υπηρεσία τα καθήκοντα της οποίας, ανάμεσα σε άλλα, 

είναι και η σύνταξη των ετήσιων προϋπολογισμών και απολογισμών, η έκδοση 

χρηματικών ενταλμάτων και γραμματίων είσπραξης κλπ., όμως δεν ασκεί οποιαδήποτε 

ταμιακή εργασία, όπως εκκαθάριση και πληρωμή χρηματικών ενταλμάτων, είσπραξη 

εσόδων κλπ.. Η λειτουργία του ταμείου ασκείται από τη ΔΟΥ Μολάων.

Εντούτοις ο Δήμος διαθέτει ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή με την οποία ενημερώνει τα 

βιβλία που προβλέπουν οι διατάξεις του ΚΔΚ: 1) Καθολικό Εσόδων, 2) Καθολικό Εξόδων, 

3) Ημερολόγιο, 4) Βιβλίο Ταμείου, κλπ.

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 2004-2006

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά η εξέλιξη των χρηματοοικονομικών 

αποτελεσμάτων του Δήμου Ασωπού κατά την τριετία 2004 – 2006, όπως αποτυπώνεται 

στους αντίστοιχους απολογισμούς Εσόδων και Εξόδων. Επίσης, παρουσιάζονται στοιχεία 

και από τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς, αλλά και από τον προϋπολογισμό της 

κλειόμενης χρήσης του 2007, ώστε να μπορεί κανείς να συγκρίνει τη τρέχουσα κατάσταση

του Δήμου με την πορεία των προηγούμενων ετών.

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 κλπ 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.
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Πίνακας 17: Έσοδα τετραετίας 2004-2007, Δήμου Ασωπού

Κ.Α. ΕΣΟΔΑ 2004 2005 2006 2007
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.038.848,72 1.163.827,82 1.234.814,35 1.395.602,12
01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 13.415,62 17.438,66 13.166,08 13.561,95
03* Έσοδα από τέλη και δικαιώματα 237.316,09 216.967,57 184.554,86 293.054,41
04 Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών - 28.847,95 34.148,97 79.474,14

04*/05 Φόροι - Εισφορές 10.227,42 11.034,82 10.703,11 12.512,39
06 Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτ. δαπάνες 777.889,59 881.024,32 970.523,20 971.786,53

05*/07 Λοιπά τακτικά έσοδα - 8.514,50 21.718,13 25.212,70
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 624.326,18 619.557,33 787.114,26 2.351.571,45

13* Επιχορηγήσεις – προσωπική εργασία 580.883,31 - - -
12 Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών - 122.152,50 361.414,42 41.330,57
13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις - 462.493,66 384.277,79 2.266.818,83
15 Προσαυξήσεις, Πρόστιμα, Παράβολα 12.855,03 19.294,97 25.808,85 25.808,85
16 Λοιπά έκτακτα Έσοδα 30.587,84 15.616,20 15.613,20 17.613,20
2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 128.892,04 161.143,04 129.446,44 63.026,83
21 Τακτικά 128.645,00 152.222,84 126.772,06 63.026,83

22 Έκτακτα 247,04 8.920,20 2.674,38 -

3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΕ - - - 1.282.190,56

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ - - - 1.200.000,00

32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ - - - 82.190,56

4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ/ΤΡΙΤΩΝ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ - - - 2.274,26

41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ - - - 274,26

42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ - - - 2.000,00

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 844.405,03 1.031.035,97 1.176.566,02 1.158.422,62

511 Τακτικά 255.447,22 293.031,18 347.193,35 102.185,78

512 Έκτακτα 588.957,8 76.719,37 829.372,67 1.056.236,84

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2.636.471,97 2.975.564,16 3.327.941,07 6.253.087,84

Πηγή: Δήμος Ασωπού 2007
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Πίνακας 18: Έξοδα τετραετίας 2004-2007 Δήμου Ασωπού.

Κ.Α. ΕΞΟΔΑ 2004 2005 2006 2007

060*/6 ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ / ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 233.190,21 400.216,11 462.513,01 1.345.945,28

7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - - - 4.668.991,08

8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - - - 190.695,83

5*/9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.031.035,97 1.176.566,02 1.158.422,62 47.455,65

6.253.087,84

1* ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.148.738,21 1.398.782,03 1.707.005,44 6.253.087,84

10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 160.559,01 171.953,48 202.930,24 263.973,64

15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - 33.989,04 44.529,71 33.600,00

20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 164.280,00 206.160,04 158.142,12 174.987,88

25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 149.392,05 268.451,71 68.057,55 95.700,00

30 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 305.591,70 533.656,86 722.307,82 4.516.949,99

35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 13.878,10 8.894,05 14.194,27 9.200,00

45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 12.350,47 6.394,82 20.551,30 33.580,00

70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 342.686,87 72757,87 191.615,62 145.160,09

81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0,00 96.524,16 284.676,81 238.151,48

2* ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ  72.412,88 - - -

4* ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  151.094,70 - - 741.784,76

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ) 1.605.436,00 1.798.998,14 2.169.518,45 6.205.632,19
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 2.636.471,97 2.975.564,16 3.327.941,07 6.253.087,84

Πηγή: Δήμος Ασωπού, 2007

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Η στήλη με τα έσοδα-έξοδα του προϋπολογισμού του 2007 παρατίθεται εδώ μονό για την σύγκριση των σημερινών δεδομένων με τις τάσεις των 

προηγούμενων οικονομικών ετών. Ο απολογιστικός πίνακας για το 2007 δεν ήταν διαθέσιμος κατά τη συγγραφή της παρούσας ενότητας.

2. Η ίδια στήλη Εξόδων μόνο αναλύεται με δυο τρόπους: 1) ανά κατηγορία δαπάνης και 2) ανά υπηρεσία.

3. Οι ΚΑ των Ειδικών Εξόδων Λειτουργίας Επιμέρους Υπηρεσιών του 2004 έχουν αντιστοιχηθεί κατά το δοκούν σε ΚΑ των επομένων ετών.

4. Με αστερίσκο σημειώνονται οι ΚΑ Εσόδων - Εξόδων προ του 2005.
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Στο Σχεδιάγραμμα 14 μεταφέρουμε τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της τριετίας 

2004-2006. Μελετώντας το, διαπιστώνεται ότι οι συνολικές εισπράξεις υπερκαλύπτουν τις 

συνολικές δαπάνες, σε μια συνεχώς αυξητική αλλά και συγκλίνουσα πορεία τα τελευταία 

έτη. Πιο αναλυτικά:

 Τα έσοδα παρουσιάζουν συνολική αύξηση ποσοστού 26,22%.

 Ο μέσος ρυθμός μεταβολής των Εσόδων είναι 12,35%.

 Τα συνολικά έξοδα και πληρωμές σημείωσαν αύξηση ποσοστού 35,13%.

 Ο ΜΡΜ των Εξόδων είναι 16,32%.

Σχεδιάγραμμα 14: Εξέλιξη Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων τριετίας 2004-2006
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Πηγή: Δήμος Ασωπού, 2007

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε λοιπόν ότι τα έξοδα του Δήμου Ασωπού αυξάνονται με 

ταχύτερο ρυθμό από τα έσοδα, 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 μείωση του ΜΡΜ του αποθεματικού.

Πιο αναλυτικά, το αποθεματικό: 

 Σημείωσε συνολική αύξηση 12,35%.

 Ο ρυθμός μεταβολής του για τα έτη 2004-2005 είναι 16,32%.

 Ο ρυθμός μεταβολής του για τα έτη 2005-2006 είναι -1,54%.

 Ο ΜΡΜ του είναι 7,39%.

Είναι λοιπόν φανερό και απ’ το επόμενο Διάγραμμα, πως ο ρυθμός αύξησης του 

αποθεματικού για τα έτη 2004-2006 είναι μειούμενος, έως και αρνητικός το 2006. Τα 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ 2007–2010, ΦΑΣΗ Α’ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΣΩΠΟΥ – “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ”, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 52

συνολικά έσοδα και εισπράξεις του Δήμου έχουν εξισωθεί με τις αντίστοιχες συνολικές 

δαπάνες του.

Σχεδιάγραμμα 15: Εξέλιξη Ταμειακού Αποθεματικού 2004-2007
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Πηγή: Δήμος Ασωπού, 2007

Τέλος, οι προβλέψεις για το οικονομικό έτος 2007 κατέδειξαν πολύ σημαντική αύξηση των 

εσόδων (87,9%) και ακόμη πιο σημαντική των εξόδων (186,03%), με αποτέλεσμα ο 

ρυθμός μείωσης του αποθεματικού να φτάσει στο 95,9%. 

Η μεγάλη αυτή αύξηση των Εσόδων οφείλεται εξολοκλήρου στην αυξητική μεταβολή 

στους ΚΑ εσόδων «1.13-Επιχορηγήσεις για επενδύσεις» & «3.31-Εισπράξεις από Δάνεια»,

συνολικού ποσού 2.800.00,00€ περίπου. Η μεταβολή αυτή οφείλεται, αφενός στην 

μεταφορά των προϋπολογισμών των ανεκτέλεστων έργων που είναι ενταγμένα στο 

ΘΗΣΕΑΣ10 και στην πρόθεση του Δήμου να αναλάβει τραπεζικό δάνειο για την ανέγερση

του νέου Δημαρχείου, όπως φαίνεται και από τους αντίστοιχους ΚΑ εξόδων 7 & 30 του 

Πινάκα 18, όπου παρουσιάζεται η ίδια μεταβολή σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Στη συνέχεια αναλύεται η σύνθεση των συνολικών εσόδων του Δήμου και των 

κυριότερων πηγών του αντίστοιχα. Χάριν συντομίας, αναλύθηκαν τα συνολικά έσοδα μόνο 

                                        
10 Το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ του ΥΠΕΣΔΔΑ λειτουργεί με ετήσιες εγκεκριμένες πιστώσεις για κάθε Δήμο, τα 
αναπορρόφητα ποσά των οποίων μεταφέρονται στο επόμενο κάθε φορά οικονομικό έτος, με έτος λήξης του 
προγράμματος το 2009. Ο Δήμος Ασωπού δεν είχε ολοκληρώσει το φυσικό αντικείμενο από κάποιο οριστικά 
ενταγμένο έργο του προγράμματος έως την 31.12.2006, συνεπώς όλες οι εγκεκριμένες πιστώσεις για τα έτη 
2005-2006 μεταφέρονται στο οικονομικό έτος 2007. Ο Δήμος Ασωπού έχει εξασφαλίσει συνολικές πιστώσεις 
ύψους 2.002.386,34€ για οκτώ έργα στην περιοχή του.



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ 2007–2010, ΦΑΣΗ Α’ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΣΩΠΟΥ – “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ”, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 53

του έτους 2006, ως έτους βάσης, με στοιχεία που προήλθαν από τις βεβαιώσεις των 

εσόδων που πραγματοποιήθηκαν μέχρι και την 31.12.2006 και έτσι διαμορφώνεται ο 

Πίνακας 19.

Από την μελέτη του απολογιστικού αυτού Πίνακα, προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό 

των εσόδων, ήτοι το 29,27%, 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 έρχεται ο ΚΑ13: «Επιχορηγήσεις για 

Επενδύσεις», δηλαδή πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) ή και άλλες 

επιχορηγήσεις τις οποίες ο Δήμος αντλεί από τα επιχειρησιακά προγράμματα των 

Διαρθρωτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τον κρατικό προϋπολογισμό.

Πίνακας 19: Αναλυτική κατάσταση Εσόδων Δήμου Ασωπού κατά το έτος 2006

ΚA ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΥΡΩ %

01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 13.166,08 0,39

02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0,00 0

03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 240.665,85 7,25

04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 33.419,61 1,00

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 10.703,11 0,32

06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 971.786,53 29,27

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 21.718,13 0,65

ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.291.459,31 38,91

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΥΡΩ %

11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝ. & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00 0

12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 60.174,81 1,81

13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 366.066,77 11,02

14 ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0,00 0

15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 25.808,85 0,77

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 15.613,20 0,47

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 467.663,63 14,09

2
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) 

ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
79.789,72 2,40

21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 79.789,72 2,40

22 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ 0,00 0

3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 47.378,14 1,42

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 0

32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΟΕ 47.378,14 1,42

4
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 

ΧΡΗΜΑΤΩΝ
2.274,26 0,06

41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 274,26 0,008

42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 2.000,00 0,06
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5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1.430.430,19 43,09

511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 374.193,35 11,27

512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 1.056.236,84 31,82

ΣΥΝΟΛΟ 3.318.995,25 100,00

Πηγή: Δήμος Ασωπού, 2007

Επιλέγοντας τις σημαντικότερες κατηγορίες εσόδων του Δήμου για το έτος 2006, όπως 

προκύπτουν από τον ανωτέρω πίνακα, ήτοι άνω του ποσοστού συμμετοχής 5,00% επί των 

συνολικών εσόδων, διαμορφώνεται το σχεδιάγραμμα που ακολουθεί. 

Σχεδιάγραμμα 16. Σημαντικότερες πηγές εσόδων κατά το έτος 2006, (άνω του 2,00%)
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ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΡΗΜ.ΥΠΟΛ. ΑΠΌ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

ΧΡΗΜ.ΥΠΟΛ. ΑΠΌ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

     Πηγή: Δήμος Ασωπού, 2007

Τα έσοδα με την μεγαλύτερη επί του συνόλου συμμετοχή, είναι τα χρηματικά υπόλοιπα 

από έκτακτα έσοδα με ποσοστό 33% και ακολουθούν: τα έσοδα από επιχορηγήσεις για 

λειτουργικές δαπάνες (29%), οι επιχορηγήσεις για επενδύσεις (11%), τα χρηματικά 

υπόλοιπα από τακτικά έσοδα (11%) κλπ.

Είναι γεγονός ότι σημαντική μερίδα των πόρων του Δήμου Ασωπού προέρχεται από 

έκτακτα έσοδα, είτε του τρέχοντος έτους, είτε παρελθόντων ετών. Τα στοιχεία αυτά 

αποδεικνύουν εν μέρει ότι ο δήμος έχει την ικανότητα να αντλήσει Εθνικούς και 

Κοινοτικούς πόρους από διάφορες πηγές, όπως τα προγράμματα ΕΠΤΑ και Θησέας, είτε το 

ΠΕΠ Πελοποννήσου κλπ.
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Πίνακας 20: Συσχέτιση τακτικών – εκτάκτων εσόδων και προϋπολογισθέντων – εισπραχθέντων Εσόδων 2004-2006. 
Ποσοστό απόκλισης προϋπολογισμών - απολογισμών.

Κ.Α. ΕΣΟΔΑ
2004 ΑΠΟΚΛ.

%

2005 ΑΠΟΚΛ.

%

2006 ΑΠΟΚΛ.

%ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.078.580,99 1.038.848,72 -3,82 1.066.658,07 1.163.827,82 8,34 1.274.414,02 1.234.814,35 -3,20

21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 167.972,68 128.645,00 -30,57 76.173,88 152.222,84 49,95 83.205,44 126.772,06 34,36

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ 1.246.553,67 1.167.493,72 -6,77 1.142.831,95 1.316.050,66 13,16 1.357.619,46 1.361.586,41 0,29

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 909.485,77 624.326,18 -45,67 926.689,6 619.557,33 -49,57 888.779,04 787.114,26 -12,91

22 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ 978,68 247,04 -296,16 731,64 8.920,20 91,79 1.800,00 2.674,38 32,69

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΑ 910.464,45 624.573,22 -45,77 927.421,24 628.477,53 -47,56 890.579,04 789.788,64 -12,76

3

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ 

ΔΑΝΕΙΑ & ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΠΟΕ

- - - 35.421,3 - - 38.131,12 - -

4
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
- - - 2.000,00 - - 2.000,00 - -

5 ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 734.198,48 844.405,03 13,05 1.148.902,95 1.031.035,97 -11,43 1.203.566,02 1.176.566,02 -2,29

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2.891.216,60 2.636.471,97 -9,66 3.256.577,44 2.975.564,16 -9,44 3.491.895,64 3.327.941,07 -4,92

Πηγή: Δήμος Ασωπού

Σημείωση: 

1. Τα βεβαιωθέντα ποσά προέρχονται από τους πίνακες ανακεφαλαίωσης των αρχικών προϋπολογισμών των ετών.

2. Τα εισπραχθέντα ποσά προέρχονται από τους πίνακες ανακεφαλαίωσης των απολογισμών των ετών.

3. Για την απλοποίηση του Πίνακα χρησιμοποιήθηκαν οι ΚΑ του 2007 ως βάση και για τα προηγούμενα έτη.
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Από τα στοιχειά του Πίνακα 20 προκύπτει και το Σχεδιάγραμμα 17, όπου παρατηρείται ότι 

συμμετοχή των τακτικών εσόδων στα συνολικά έσοδα είναι σημαντικά μεγαλύτερη, από 

αυτή των εκτάκτων εσόδων και για τα τρία έτη. Συγκεκριμένα, για τα δυο πρώτα έτη 

σημειώθηκε μια μεγάλη αύξηση των τακτικών εσόδων (13%), παρόμοια με του 

χρηματικού υπολοίπου (23%), ενώ αντίθετα τα έκτακτα έσοδα παρέμειναν σχεδόν 

στάσιμα (1,5%). 

Το οικονομικό έτος 2006, παρατηρήθηκε μια πολύ μικρή αύξηση των τακτικών εσόδων 

(3%), ενώ το χρηματικό υπόλοιπο μαζί με τα έκτακτα έσοδα σημείωσαν μεγαλύτερη 

αύξηση, της τάξης του 14,56% και 25,00% αντίστοιχα.

Βέβαια αξίζει εδώ να παρατηρήσουμε ότι, όπως διαπιστώθηκε και προηγουμένως 

(Σχεδιάγραμμα 13), για το έτος 2006 τα χρηματικά υπόλοιπα προηγουμένων ετών 

αποτελούν την μεγαλύτερη πηγή εσόδων για το έτος, ενώ η σύνθεση τους αποτελείται σε 

μεγαλύτερο ποσοστό (74,00%) από έκτακτα έσοδα.

Σχεδιάγραμμα 17: Συμμετοχή τακτικών/εκτάκτων στα συνολικά έσοδα των ετών 2004-2006
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Πηγή: Δήμος Ασωπού

Άλλο ένα κρίσιμο στοιχείο της ανάλυση των εσόδων και εισπράξεων του Δήμου, αποτελεί 

η ανάλυση της σχέσης βεβαιωθέντων - εισπραχθέντων εσόδων. Από τα διαθέσιμα στοιχεία 

προκύπτει πως τα δυο μεγέθη συγκρινόμενα παρουσιάζουν μια σταθερή απόκλιση 8% 

ποσοστιαίων μονάδων (Σχεδιάγραμμα 18). Πιο συγκεκριμένα, τα έτη 2004, 2005, 2006 τα 

εισπραχθέντα έσοδα είναι λιγότερα από τα αρχικά προϋπολογισθέντα, σε ποσοστά 9.66%, 

9.44% και 4.92% αντίστοιχα. 
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Σχεδιάγραμμα 18: Αποκλίσεις αρχικών Βεβαιωθέντων με 
τελικά Εισπραχθέντα Έσοδα των ετών 2004-2006.
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Πηγή: Δήμος Ασωπού

Οι αποκλίσεις αυτές, αν και όχι εξαιρετικά μεγάλες, παρουσιάζουν μια αδυναμία του 

εισπρακτικού μηχανισμού του Δήμου, ιδιαίτερα στην είσπραξη εκτάκτων εσόδων. Επίσης 

για τα έτη 2004 και 2005 παρατηρείται μια απόκλιση -6,77% και 13,16% αντίστοιχα, όσον 

αφορά στα τακτικά έσοδα, γεγονός που παρουσιάζει μια ακόμα αδυναμία σαφούς 

προσδιορισμού των τελών, των τακτικών επιχορηγήσεων κ.λπ., που εισπράττει ετησίως ο 

δήμος. Η απόκλιση αυτή έχει ελαχιστοποιηθεί για το οικονομικό έτος 2006.
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Πίνακας 21: Συσχέτιση Πληρωθέντων / Προϋπολογισθέντων Εξόδων ανά υπηρεσία. Ποσοστό απόκλισης προϋπολογισμών - απολογισμών. 

Κ.Α. ΕΞΟΔΑ 2004 ΑΠΟΚΛ.

%

2005 ΑΠΟΚΛ.

%

2006 ΑΠΟΚΛ.

%ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ

5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0,00 357.456,25 100 530.531,30 404.358,87 -31,20 553.382,05 470.149,92 -17,70

10
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
160.559,01 171.222,40 6,22 270.668,50 182.111,84 -48,62 1.206.388,20 177.937,06 -577,98

15

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

0,00 0,00 0,00 12.501,00 34.364,89 63,62 27.834,00 45.406,61 38,70

20
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
164.280,00 131.165,58 -25,24 199.797,60 146.365,95 -36,50 151.232,44 144.277,97 -4,82

25
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ –

ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
149.392,05 99.823,84 -49,65 260.473,95 61.501,53 -323,52 68.275,82 69.772,53 2,14

30 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 305.591,70 243.072,96 -25,72 1.617.153,74 158.290,26 -921,63 965.173,79 378.201,47 -155,20

35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 13.878,10 7.414,06 -87,18 10.167,00 7.379,38 -37,77 15.140,35 8.406,77 -80,09

45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 12.350,47 7.360,25 -67,79 16.950,00 12.274,82 -38,08 33.530,00 13.744,50 -143,95

70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 342.686,87 52.252,35 -555,83 164.656,25 26.969,00 -510,53 296.894,46 8.399,00 -3434,88

81 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 42.905,40 100 174.044,53 6.800,00 -2459,48

1*

ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.148.738,21 1.069.767,69 -7,38 3.082.899,34 1.076.521,94 -186,37 3.491.895,64 1.323.095,83 -163,91

Πηγή: Δήμος Ασωπού

Σημείωση:

1. Από τον πίνακα έχουν αφαιρεθεί όλες οι δαπάνες που δεν εντάσσονται στη λειτουργία κάποιας υπηρεσίας (πχ Πληρωμές για 
Μεταβιβάσεις Εισοδημάτων σε Τρίτους), καθώς και το Ταμειακό Αποθεματικό. 

2. Τα συνολικά έξοδα παρουσιάζονται σαφώς μειωμένα σε σχέση με τα πραγματικά, είναι όμως συγκρίσιμα σε επίπεδο υπηρεσίας.

3. Τα πληρωθέντα ποσά αναφέρονται μέχρι την 31/12/2006
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Σχεδιάγραμμα 19: Κατανομή των εσόδων ανά υπηρεσία, 2004-2006

2004 2005 2006
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Πηγή: Δήμος Ασωπού

Τα στοιχεία του πίνακα 19 μεταφέρθηκαν στο Σχεδιάγραμμα 16, όπου και αποτυπώνεται η 

συμβολή της κάθε επιμέρους υπηρεσίας στη διαμόρφωση των συνολικών εξόδων. Σε 

αυτήν την περίπτωση παρατηρούμε μια σταθερότητα σ ε  δαπάνες από ορισμένες 

υπηρεσίες, όπως οι: 1) Οικονομικές - Διοικητικές, 2) Πολιτισμού – Αθλητισμού –

Κοινωνικής Πολιτικής, 3) Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού, 4) Ύδρευσης-Άρδευσης 

κλπ. Αντίθετα, οι υπηρεσίες που παρουσίασαν την μεγαλύτερη αύξηση των συνολικών 

τους δαπανών και δη προς τα άνω, είναι οι Γενικές Υπηρεσίες και οι Υπηρεσίες Τεχνικών 

Έργων.

Αυτό συμβαίνει εν μέρει, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω στην περίπτωση των εσόδων 

στην σελ.50, στην ιδιαιτερότητα του τρόπου λειτουργίας του προγράμματος «Θησέα» του 

ΥΠΕΣΔΔΑ. Το Υπουργείο έχει εγκρίνει για κάθε Δήμο έναν συνολικό προϋπολογισμό, ενώ 

έχει κατανείμει τους πόρους στα έτη 2005-2009, σε σχεδόν ισάξια επιλέξιμα ποσά. Αν ο 

Δήμος δεν μπορέσει να ολοκληρώσει ένα ενταγμένο έργο πχ εντός του έτους 2005, ο 

προϋπολογισμός του μεταφέρεται στο έτος 2006 κοκ. Η μεταφορά γίνεται και σε υπόλοιπα 

προϋπολογισμών έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Ο Δήμος Ασωπού μην έχοντας υλοποιήσει κάποιο τεχνικό έργο του 2005 και του 2006 

εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος, υποχρεούται να μεταφέρει τα υπόλοιπα 

των πόρων του ΘΗΣΕΑ στο επόμενο έτος και μόνο. Έτσι, στον Πίνακα 18, παρατηρείται 

μια απότομη αύξηση των δαπανών της Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων, ή αλλιώς των 

Επενδύσεων. Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι ποσοστιαίες αποκλίσεις των 

συνολικών δαπανών, αρχικά προϋπολογισθέντων και τελικά πληρωθέντων από την 

1.1.2004 έως την 31.12.2006.
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Σχεδιάγραμμα 20: Αποκλίσεις αρχικών προϋπολογισθέντων με τελικά πληρωθέντα Έξοδα.
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Πηγή: Δήμος Ασωπού

1.2.6.3. Συμπεράσματα

 Η οικονομική κατάσταση του Δήμου Ασωπού γενικά είναι ικανοποιητική.

 Παρουσιάζονται θετικά (Καθαρά Κέρδη) και όχι αρνητικά αποτελέσματα σε όλα τα 

οικονομικά έτη χωρίς να υπάρχει κάποια ουσιαστική θετική τάση διαχρονικά. 

 Ο Δήμος έχει στη διάθεσή του σημαντικά ποσά από τον κρατικό προϋπολογισμό (ΚΑΠ, 

ΣΑΤΑ), με μικρή τάση αύξησης διαχρονικά.

 Ως προς τα τέλη και δικαιώματα, ο Δήμος φαίνεται να αντιμετωπίζει πρόβλημα στη 

βεβαίωση και είσπραξη των οφειλών, ενδεχομένως λόγω της ελλιπούς στελέχωσης 

του εισπρακτικού μηχανισμού και δυσκολίας προσδιορισμού των ποσών. Ως εκ τούτου 

τα βεβαιωθέντα έσοδα από τέλη και εισφορές παρουσιάζουν μικρή τάση μείωσης 

διαχρονικά.

 Οι διάφορες επιχορηγήσεις παρουσιάζουν διακυμάνσεις, εφόσον όμως δοθεί βάρος 

στις απαραίτητες διαδικασίες ωρίμανσης έργων, ο Δήμος μπορεί να διπλασιάσει τους 

διαθέσιμους πόρους του για επενδύσεις.

 Ο δανεισμός από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την ανέγερση του νέου 

Δημαρχείου θεωρείται ότι θα επιβαρύνει τους μελλοντικούς προϋπολογισμούς του 

Δήμου. Τα αναμενόμενα οφέλη στην αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών θα 

εμφανιστούν σε μεσοπρόθεσμη περίοδο.

 Από την ανάλυση εξόδων προκύπτει πως τα Γενικά Έξοδα / Έξοδα Χρήσης

παρουσιάζουν μια διαχρονική σταθερότητα.

 Η κατανομή των εξόδων ανά υπηρεσία δείχνει πως ο όγκος των εξόδων αναλογεί στις 

Τεχνικές Υπηρεσίες, με αυξητική τάση.

 Μεγάλο μέρος των προϋπολογισμών διατίθεται για επενδύσεις.
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1.2.7. Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Ασωπού

Στο παρόν κεφάλαιο παρατίθενται πληροφοριακά στοιχεία για τα Νομικά Πρόσωπα του 

Δήμου Ασωπού, για τις αρμοδιότητες που έχουν αναλάβει, καθώς και για τα 

χρηματοοικονομικά τους αποτελέσματα11

Συνολικά, τα νομικά πρόσωπα του Δήμου Ασωπού ανέρχονται σε τέσσερα (4), από τα 

οποία όλα είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ):

Πίνακας 22: Νομικά Πρόσωπα εποπτευόμενα από το Δήμο Ασωπού

Α/Α Επωνυμία ΝΠΔΔ Καταστατικό/Ο.Ε.Υ.12/Τροποποιήσεις

1
Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Παιδικού &
Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Ασωπού

ΦΕΚ 464/20-04-2001 (Καταστατικό)
ΦΕΚ 992/02-07-2004 (ΟΕΥ)

2 Δημοτική Φιλαρμονική
ΦΕΚ 975/15-09-1998 (Καταστατικό)
ΦΕΚ 892/12-07-2006 (Τροποποίηση)
ΦΕΚ 1739/29-11-2006 (Τροποποίηση)

3 Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης (ΟΝΑ) ΦΕΚ 1192/14-09-2001 (Καταστατικό)

4
Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Συνοικισμού 
Παπαδιανίκων Δ. Ασωπού. ΦΕΚ 457/25-6-1991(Καταστατικό)

5
Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου-
Νηπιαγωγείου Συνοικισμού Παπαδιανίκων Δ. 
Ασωπού

ΦΕΚ 457/25-6-1991(Καταστατικό)

6
Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου 
Ασωπού - Φοινικίου και Νηπιαγωγείων Ασωπού 
& Φοινικίου

ΦΕΚ 259/01-03-2006 (Καταστατικό)

Πηγή: Δήμος Ασωπού 2007

Στα υποκεφάλαια που ακολουθούν παρουσιάζονται αναλυτικά τα Νομικά Πρόσωπα του 

Δήμου Ασωπού.

1.2.7.1. Δημοτικό Ν.Π. Παιδικού και Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Ασωπού

Με την υπ’ αριθ. 3950 απόφαση του ΦΕΚ 464/20-4-2001, συστάθηκε Νομικό Πρόσωπο 

στο Δήμο Ασωπού με την επωνυμία «Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Παιδικού και 

Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Ασωπού».

Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι η καθημερινή φύλαξη, φροντίδα, ημερήσια 

διατροφή και ψυχαγωγία νηπίων εργαζομένων γονέων, η πολύπλευρη νοητική –

συναισθηματική – κοινωνική - ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών, η προπαρασκευή 

τους για τη φυσική μετάβασή τους από την οικογενειακή ζωή στο Σχολικό Περιβάλλον.

Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από πενταμελές (5) Διοικητικό Συμβούλιο που τα μέλη του 

ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές του από το Δημοτικό Συμβούλιο ως εξής:

 Δυο Δημοτικούς Συμβούλους, αναπληρούμενους από δυο επίσης Δημοτικούς 

Συμβούλους
                                        
11 Για όσα Νομικά Πρόσωπα υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία
12 Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας.
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 Ένας εκπρόσωπος των γονέων, παιδιών που φιλοξενούνται στο Νομικό Πρόσωπο, 

με αναπληρωτή του.

 Ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων σε αυτό, με τον αναπληρωτή του.

Πρόεδρος του ΔΣ του Νομικού Προσώπου είναι ο Δήμαρχος ή οποιοδήποτε άλλο μέλος, 

αιρετό ή μη, που ορίζεται από αυτόν. Η θητεία των μελών του ΔΣ του Νομικού Προσώπου, 

ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του 

νέου ΔΣ.

Η έδρα του Νομικού Προσώπου βρίσκεται στο δημοτικό διαμέρισμα Παπαδιανίκων και 

στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο. Οι πόροι του «Δημοτικού Νομικού Προσώπου Παιδικού και 

Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Ασωπού» προέρχονται από επιχορηγήσεις από το Δήμο, 

επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, τυχόν εισφορές από τους γονείς και 

οποιαδήποτε άλλη εισφορά, προσφορά, κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά.

Στο Σχεδιάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 

του Νομικού Προσώπου του Δήμου «Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Παιδικού και 

Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Ασωπού» κατά την τελευταία τριετία 2004-2006 και τα 

προϋπολογισθέντα Έσοδα-Έξοδα για το 2007.

Σχεδιάγραμμα 21: Έσοδα- Έξοδα Δημοτικού Νομικού Πρόσωπου 
Παιδικού και Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Ασωπού, 2004-2006

0,00 50.000,00 100.000,00 150.000,00 200.000,00
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Πηγή: Δήμος Ασωπού 2007

Αναλυτικότερα στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα χρηματοοικονομικά 

αποτελέσματα κατά κατηγορία εσόδων και εξόδων που δημιουργήθηκαν κατά την τριετία 

2004-2006.
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Πίνακας 23: Έσοδα-Έξοδα Δημοτικού Νομικού Πρόσωπου 
Παιδικού & Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Ασωπού, 2004-2006

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜ.
ΕΤΟΣ 2004

ΟΙΚΟΝΟΜ.
ΕΤΟΣ 2005

ΟΙΚΟΝΟΜ.
ΕΤΟΣ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜ.
ΕΤΟΣ 2007

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΚΑ

06
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

0,00 0,00 124.815,95 124.815,95

05*
07

ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 
(ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΥ)

81.750,72 87.680,90 2.934,70 2.934,70

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 1.348,32 1.292,16 0,00 0,00
2 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ 0,00 0,00 0,00 0,00

41
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

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

51
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

20.226,29 23.149,57 24.846,87 54.379,09

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 103.325,33 112.122,63 152.597,52 182.129,74

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΚΑ

6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 80.175,76 84.524,35 96.316,40 150.205,37

7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 0,00 0,00 4.785,30 22.650,00

8
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ & ΛΟΙΠΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

0,00 2.751,41 0,00 2.968,76

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 80.175,76 87.275,76 101.101,70 175.824,13
ΥΠΟΛΟΙΠΟ/ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 23.149,57 24.846,87 51.495,82 6.305,61

Πηγή: Δήμος Ασωπού 2007

Κύρια πηγή εσόδων του ΝΠ αποτελεί η ετήσια επιχορήγηση του ΥΠΕΣΔΑ καθώς και η 

ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου, η οποία δαπανάται σχεδόν εξολοκλήρου για τα 

έξοδα λειτουργίας του ΝΠ, με ένα μικρό μόνο ποσοστό των εσόδων (3,3,% περίπου) 

ετησίως, να διατίθεται για επενδύσεις. 

Σήμερα στο Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Παιδικού και Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου 

Ασωπού απασχολούνται συνολικά τρία (3) άτομα εκ των οποίων ένα (1) ΠΕ Νηπιαγωγών, 

ένα (1) ΔΕ Μαγείρων και ένα (1) ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας.

Πίνακας 24. Στελέχωση Δημοτικού Νομικού Προσώπου 
Παιδικού και Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Ασωπού κατά εκπαιδευτικό επίπεδο.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΚΑΛΥΨΗΣ %
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
%

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
%

ΠΕ 1 25,00 1 33,33 100,00

ΤΕ 1 25,00 0 0,00 0,00

ΔΕ 1 25,00 1 33,33 100,00

ΥΕ 1 25,00 1 33,33 100,00

ΣΥΝΟΛΟ 4 100,00 3 100,00 75,00

Πηγή: Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Παιδικού και Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Ασωπού 2007
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Στον Πίνακα 24 παρατηρούμε ότι η υφιστάμενη κατάσταση στην στελέχωση του ΝΠ είναι

σε  πολύ ικανοποιητικό επίπεδο, με το ποσοστό κάλυψης να αγγίζει το 75% των 

προβλεπομένων θέσεων του οργανισμού. Αυτό καθιστά το ΝΠ μια ικανοποιητικά 

λειτουργική μονάδα, δυναμικότητας 25 παιδιών ετησίως, κατά μέσο όρο.

Η κατανομή των μόνιμα απασχολουμένων στον Δημοτικό Παιδικό και Βρεφονηπιακό 

Σταθμό, βάσει του επιπέδου εκπαίδευσης, παρουσιάζεται και στο Σχεδιάγραμμα 22 .

Σχεδιάγραμμα 22. Εκπαιδευτικό Επίπεδο Μονίμων Στελεχών του 

Δημοτικού Παιδικού και Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Ασωπού.

ΠΕ
34%

ΤΕ
0%

ΔΕ
33%

ΥΕ
33%

ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

Πηγή: Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Παιδικού και Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Ασωπού 2007

1.2.7.2. Δημοτική Φιλαρμονική

Σύμφωνα με την απόφαση αρ. 9565/26-8-1998 του Γ.Γ. της Περιφέρειας Πελοποννήσου 

(αρ. ΦΕΚ 975/15-11-1998), συστήθηκε ΝΠ στο Δήμο Ασωπού Ν. Λακωνίας με την 

επωνυμία «Δημοτική Φιλαρμονική» και σήμερα συστεγάζεται μαζί με το κτίριο του 

Πολιτιστικού Συλλόγου Παπαδιανίκων-Πλύτρας «Η Αρχαία Κυπαρισσία».

Σκοπός του νομικού προσώπου είναι η πολιτιστική αναβάθμιση του Δήμου και διοικείται 

από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Οι πόροι του αντλούνται από τις παρακάτω πηγές:

 Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου. 

 Οι κρατικές τακτικές ή έκτακτες επιχορηγήσεις.

 Οι κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και έσοδα από 

διάφορες εκδηλώσεις.

Από τον Πίνακα 25 που ακολουθεί, παρατηρούμε ότι κατά την τελευταία τριετία οι 

μοναδικοί πόροι του ΝΠ προήλθαν από την ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου, η 

οποία για το οικονομικό έτος 2007 και έπειτα αυξήθηκε στις 45.000,00€. Και εδώ όλοι οι 

πόροι διατίθενται εξολοκλήρου στα έξοδα χρήσης.
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Πίνακας 25: Έσοδα – Έξοδα Δημοτικής Φιλαρμονικής Δήμου Ασωπού

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜ.
ΕΤΟΣ 2004

ΟΙΚΟΝΟΜ.
ΕΤΟΣ 2005

ΟΙΚΟΝΟΜ.
ΕΤΟΣ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜ.
ΕΤΟΣ 2007

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΚΑ

07
ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 
(ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΥ)

24.402,82 20.542,82 17.715,91 45.000,00

1 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 0,00 0,00 0,00
3 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ 0,00 0,00 0,00 0,00

51
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

8.676,84 6.366,25 5.784,09 9.360,84

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 33.079,66 26.909,07 23.500,00 54.360,84

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΚΑ

6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 26.713,41 21.124,98 18.348,12 42.720,00

7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ----- ----- 0,00 4.000,00

8
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ & ΛΟΙΠΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

----- ----- 0,00 5.451,39

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 26.713,41 21.124,98 18.348,12 52.171,39
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 6.366,25 5.784,09 5.151,88 2.189,45

Πηγή: Δήμος Ασωπού 2007

Σήμερα το ΝΠ Δημοτική Φιλαρμονική Δήμου Ασωπού δεν απασχολεί καθόλου προσωπικό.

1.2.7.3. Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης (ΟΝΑ)

Με την υπ. αριθ. 656/1999 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ασωπού και την υπ’ αρ. 

485/4-4-2000 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου συστάθηκε 

ίδιο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Νεολαίας και 

Άθλησης (ΟΝΑ) Ασωπού. Σκοποί του Νομικού Προσώπου είναι:

1. Η δημιουργία λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση των αθλητικών κέντρων, 

γηπέδων και γενικά όλων των αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων των οποίων η 

χρήση ανήκει κατά κυριότητα ή κατά χρήση στο Δήμο Ασωπού.

2. Η λειτουργία διαφόρων τμημάτων κατά άθλημα για όλες τις ηλικίες.

3. Η προώθηση των αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων σε όλο τον Δήμο, σε 

συνεργασία και με τους αθλητικούς και πολιτιστικούς Συλλόγους του Δήμου.

4. Η ανάπτυξη του μαζικού αθλητισμού, η μελέτη για την αξιοποίηση, τη διεύρυνση 

και τη διαχείριση των σχετικών προγραμμάτων.

5. Η ανάπτυξη και καλλιέργεια διάδοσης των αρχών του Ολυμπισμού (ευγενική 

άμιλλα, ειρηνική συνύπαρξη, συνεχής προσπάθεια για βελτίωση, σεβασμός στους 

κανόνες).

6. Η βράβευση αριστούχων μαθητών-αθλητών και η επιβράβευση πράξεων απ’ 

αυτούς, που συμβάλλουν στην ενίσχυση των πολιτιστικών των αθλητικών ιδανικών 

και της κοινωνικής συνοχής. Για την εκτέλεση των προαναφερομένων σκοπών, 

μπορεί να προωθεί πολιτιστικές αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες με την 

ίδρυση κέντρων διδασκαλίας, μουσικής, χορού, ζωγραφικής, αθλημάτων, σχολών 
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λαϊκής τέχνης, επαγγελματικού προσανατολισμού και γονέων καθώς και να 

διοργανώνει ημερίδες, σεμινάρια και ομιλίες.

Πόροι του ΝΠ είναι:

1. Η τακτική επιχορήγηση του Δήμου, η οποία θα ανέρχεται στο ποσό τουλάχιστον 

των 3,000 ευρώ ετησίως.

2. Οι κρατικές τακτικές ή έκτακτες επιχορηγήσεις.

3. Οι κάθε είδους εισφορές, δωρεές κληρονομίες και κληροδοσίες.

4. Τα έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις.

5. Οι εισπράξεις από τις διαφημίσεις στους χώρους των αθλητικών εγκαταστάσεων.

6. Οι πρόσοδοι από την περιουσία του ΝΠ.

7. Οι χορηγήσεις από νομικά ή φυσικά πρόσωπα.

8. Το συνιστώμενο ΝΠ θα διοικείται από επταμελές ΔΣ, τα μέλη του οποίου μαζί με 

τους αναπληρωτές του, ορίζονται από το ΔΣ.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠ θα είναι: Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος ή άλλο 

μέλος αιρετό ή μη, που ορίζεται από αυτόν. Τρεις Δημοτικοί Σύμβουλοι. Τρεις δημότες, 

που θα έχουν γνώση των αντικειμένων του ΝΠ και έχουν ανάλογη προσφορά στους 

συγκεκριμένους τομείς δραστηριότητας αυτού. Η θητεία των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου θα λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου το 

οποίο ακολουθεί την δημοτική περίοδο. (Η θητεία του πρώτου διοικητικού συμβουλίου 

λήγει με την λήξη της παρούσης δημοτικής περιόδου). Έδρα του ΝΠ είναι το δημοτικό 

διαμέρισμα Ασωπού του Δήμου Ασωπού. Το ΝΠ εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε 

άλλη δημόσια ή δημοτική αρχή από τον Πρόεδρο του ΔΣ και όταν αυτός απουσιάζει ή 

κωλύεται από το νόμιμα αναπληρωτή του.

Από τον Πίνακα 26 που ακολουθεί, παρατηρούμε ότι κατά την τελευταία τριετία οι 

μοναδικοί πόροι του ΝΠ προήλθαν από την ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου, η 

οποία για κάθε οικονομικό έτος είναι η ίδια. Σήμερα ο ΟΝΑ Δήμου Ασωπού δεν απασχολεί 

καθόλου προσωπικό.

Πίνακας 26: Έσοδα – Έξοδα του ΟΝΑ Δήμου Ασωπού

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜ.
ΕΤΟΣ 2004

ΟΙΚΟΝΟΜ.
ΕΤΟΣ 2005

ΟΙΚΟΝΟΜ.
ΕΤΟΣ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜ.
ΕΤΟΣ 2007

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΚΑ

07
ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 
(ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΥ)

5.069,47 5.069,47 5.069,47 5.069,47

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 0,00 0,00 446,00
2 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ 0,00 0,00 0,00 5.069,47

51
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

2.250,98 6.417,67 0,00 6.412,11
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ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 7.320,45 11.487,14 5.069,47 16.997,05

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΚΑ

6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 902,78 2.451,72 2.740,99 16.051,00

7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ---- ---- ---- 0,00

8
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ & 
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

---- ----- ---- 446,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 902,78 2.451,72 2.740,99 16.497,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ/ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 6.417,67 9.035,42 2.328,48 500,05

Πηγή: Δήμος Ασωπού 2007

1.2.7.4. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου-Νηπιαγωγείου Συνοικισμού 

Παπαδιανίκων Δ. Ασωπού

Σύμφωνα με την απόφαση αρ. 3/91 (Αρ. φύλλου 457/25-6-1991) του Κοινοτικού 

Συμβουλίου Παπαδιανίκων συστήθηκε σχολική επιτροπή με την επωνυμία Σχολική 

Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου – Νηπιαγωγείου «Τα Παπαδιάνικα». Η παραπάνω απόφαση 

τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 15/1997 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Ασωπού (Αρ. φύλλου 221/20-3-1997) και πλέον η επωνυμία της παραπάνω 

σχολικής επιτροπής είναι: «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου-Νηπιαγωγείου 

Συνοικισμού Παπαδιανίκων Δήμου Ασωπού». Ανάμεσα στους σκοπούς του Ν.Π. είναι:

 Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για τις λειτουργικές δαπάνες 

καθαριότητας, θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, 

αναλώσιμων υλικών κ.λπ.

 Η εκτέλεση μικρών έργων για επισκευή και συντήρηση των διδακτηρίων.

 Η αποκατάσταση φθορών και ζημιών των επίπλων, εξοπλισμού και γενικά των 

διδακτηριακών εγκαταστάσεων.

 Η φροντίδα για την εξεύρεση άλλων πόρων και ο εφοδιασμός των σχολικών 

μονάδων με έπιπλα και σκεύη, με βιβλία για τη σχολική βιβλιοθήκη και γενικά όλα 

τα μέσα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία τους και γενικότερα η λήψη όλων 

των μέτρων που κρίνονται αναγκαία για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας 

όλων των σχολικών μονάδων.

Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο αποτελούμενο από:

1. Τον εκάστοτε Δήμαρχο, ως Πρόεδρο της επιτροπής, με τον αναπληρωτή του.

2. Τρεις (3) Δημοτικούς Συμβούλους με τους αναπληρωτές τους οριζόμενους από το 

Δ.Σ.

3. Το Διευθυντή του Δημοτικού σχολείου με τον αναπληρωτή του.

4. Το Διευθυντή του Νηπιαγωγείου με τον αναπληρωτή του.

5. Τον εκάστοτε Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων με τον αναπληρωτή 

του.

6. Τον εκάστοτε Πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού με τον αναπληρωτή του.
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7. Τον εκάστοτε Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου με τον αναπληρωτή του.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη δημοτική περίοδο. Το Δ.Σ. 

εκλέγει Αντιπρόεδρο και γραμματέα. Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι:

 Ετήσια επιχορήγηση του Δήμου.

 Ετήσια επιχορήγηση του κράτους.

 Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες.

 Εισπράξεις από αντίτιμο παρεχομένων πραγμάτων ή υπηρεσιών.

 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία που τυχόν στο μέλλον αφιερωθεί.

1.2.7.5. Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Συνοικισμού Παπαδιανίκων Δ. Ασωπού.

Σύμφωνα με την απόφαση αρ. 3/91 (Αρ. φύλλου 457/25-6-1991) του Κοινοτικού 

Συμβουλίου Παπαδιανίκων συστήθηκε σχολική επιτροπή με την επωνυμία Σχολική 

Επιτροπή Γυμνασίου «Τα Παπαδιάνικα». Η παραπάνω απόφαση τροποποιήθηκε με την υπ΄ 

αριθμ. 15/1997 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ασωπού (Αρ. φύλλου 

221/20-3-1997) και πλέον η επωνυμία της παραπάνω σχολικής επιτροπής είναι: «Σχολική 

Επιτροπή Γυμνασίο υ  Συνοικισμού Παπαδιανίκων Δήμου Ασωπού». Ανάμεσα στους 

σκοπούς του Ν.Π. είναι:

 Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για τις λειτουργικές δαπάνες 

καθαριότητας, θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, 

αναλώσιμων υλικών κ.λπ.

 Η εκτέλεση μικρών έργων για επισκευή και συντήρηση των διδακτηρίων.

 Η αποκατάσταση φθορών και ζημιών των επίπλων, εξοπλισμού και γενικά των 

διδακτηριακών εγκαταστάσεων.

 Η φροντίδα για την εξεύρεση άλλων πόρων και ο εφοδιασμός των σχολικών 

μονάδων με έπιπλα και σκεύη, με βιβλία για τη σχολική βιβλιοθήκη και γενικά όλα 

τα μέσα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία τους και γενικότερα η λήψη όλων 

των μέτρων που κρίνονται αναγκαία για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας 

όλων των σχολικών μονάδων.

Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο αποτελούμενο από:

1. Τον εκάστοτε Δήμαρχο, ως Πρόεδρο της επιτροπής, με τον αναπληρωτή του.

2. Τρεις (3) Δημοτικούς Συμβούλους με τους αναπληρωτές τους.

3. Το Διευθυντή του Γυμνασίου με τον αναπληρωτή του.

4. Έναν εκπρόσωπο της μαθητικής κοινότητας  με τον αναπληρωτή του.

5. Τον εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων με τον αναπληρωτή του.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη δημοτική περίοδο. Το Δ.Σ. 

εκλέγει Αντιπρόεδρο και γραμματέα. Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι:
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 Ετήσια επιχορήγηση του Δήμου.

 Ετήσια επιχορήγηση του κράτους.

 Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες.

 Εισπράξεις από αντίτιμο παρεχομένων πραγμάτων ή υπηρεσιών.

 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία που τυχόν στο μέλλον αφιερωθεί.

1.2.7.6. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Ασωπού - Φοινικίου &

Νηπιαγωγείων Ασωπού & Φοινικίου

Σύμφωνα με τη απόφαση αρ. 1063/14-2-2006 (αρ. φύλλου 259/1-3-2006 ΦΕΚ τεύχος 

Β’) συστήθηκε στο Δήμο Ασωπού ίδιο Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική 

Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Ασωπού - Φοινικίου και Νηπιαγωγείων Ασωπού και 

Φοινικίου». Ανάμεσα στους σκοπούς του ΝΠ είναι:

 Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για τις λειτουργικές δαπάνες 

καθαριότητας, θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, 

αναλώσιμων υλικών κ.λπ.

 Η εκτέλεση μικρών έργων για επισκευή και συντήρηση των διδακτηρίων.

 Η αποκατάσταση φθορών και ζημιών των επίπλων, εξοπλισμού και γενικά των 

διδακτηριακών εγκαταστάσεων.

 Η φροντίδα για την εξεύρεση άλλων πόρων και ο εφοδιασμός των σχολικών 

μονάδων με έπιπλα και σκεύη, με βιβλία για τη σχολική βιβλιοθήκη και γενικά όλα 

τα μέσα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία τους και γενικότερα η λήψη όλων 

των μέτρων που κρίνονται αναγκαία για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας 

όλων των σχολικών μονάδων.

Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο αποτελούμενο από:

1. Τον εκάστοτε Δήμαρχο, ως Πρόεδρο της επιτροπής, με τον αναπληρωτή του.

2. Δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους με τους αναπληρωτές τους.

3. Το Διευθυντή του Δημοτικού σχολείου με τον αναπληρωτή του.

4. Τους δύο (2) Διευθυντές των Νηπιαγωγείων με τους αναπληρωτές τους.

5. Τον εκάστοτε Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων με τον αναπληρωτή 

του.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη δημοτική περίοδο. Το Δ.Σ. 

εκλέγει Αντιπρόεδρο και γραμματέα. Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι:

 Ετήσια επιχορήγηση του Δήμου.

 Ετήσια επιχορήγηση του κράτους.

 Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες.

 Εισπράξεις από αντίτιμο παρεχομένων πραγμάτων ή υπηρεσιών.

 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία που τυχόν στο μέλλον αφιερωθεί.
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1.2.8. Αναπτυξιακή Πάρνωνα – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ

Ο Δήμος Ασωπού είναι ο όγδοος σε σειρά μέτοχος της «Αναπτυξιακής Πάρνωνα», με 

αριθμό 303 μετοχών, δηλαδή ποσοστό 2,14%. Το έργο της εταιρίας είναι πολύπλευρο, 

ενώ η παρουσία της στο σύνολο της νοτιοανατολικής Πελοποννήσου και η 

αποτελεσματικότητά της ως αναπτυξιακό εργαλείο (εγκρίσεις έργων, τεχνική υποστήριξη 

δημοσίων και ιδιωτικών φορέων, δημιουργία θέσεων εργασίας) αποτελούν μια δυναμική 

ανάπτυξης – σταθερότητας και για τον Δήμο Ασωπού.

1.2.8.1. Ταυτότητα - ιστορικό 

Η «Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα ΑΕ», ιδρύθηκε στις 26/9/1995 (ΦΕΚ 5854/11-10-95)  

και έλαβε τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας, με κύριο σκοπό την οικονομική και 

πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής του Πάρνωνα. Η εταιρεία ως επιχείρηση των Ο.Τ.Α, 

αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και η λειτουργία της διέπεται τόσο από τις 

αντίστοιχες διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα καθώς και από τις διατάξεις 

περί Ανώνυμων Εταιρειών (Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Η περιοχή 

όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία, περιλαμβάνει το σύνολο των τέως επαρχιών Κυνουρίας 

του Ν. Αρκαδίας και Επιδαύρου Λιμηράς του Ν. Λακωνίας, το μεγαλύτερο τμήμα της τέως 

επαρχίας Λακεδαίμονος του Ν. Λακωνίας καθώς και ένα κομμάτι του Ανατολικού 

Ταϋγέτου. Στην ίδρυση της εταιρείας συμμετείχαν 51 Ο.Τ.Α., 6 Αναπτυξιακοί Σύνδεσμοι, 3 

Συνεταιριστικές Οργανώσεις και πολλοί ακόμα τοπικοί πολιτιστικοί και εμπορικοί σύλλογοι 

και ιδιώτες.

Η εταιρία συμμετέχει σε διάφορους οργανισμούς, εταιρείες και δίκτυα, για τη στήριξη και 

προώθηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής μεταξύ των οποίων το Κέντρο 

Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης «Πελοπόννησος», το Κέντρο Επιχειρηματικής και 

Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Τ.Α) Πελοποννήσου, το Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας 

Πάρνωνα, την “HELADA” - Ελληνική Ένωση Αναπτυξιακών Εταιρειών, την Αγροτουριστική 

Α.Ε. και άλλες εταιρίες και οργανισμούς.

Με την ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων την 25/5/2007, αποφασίστηκε η 

προσαρμογή του καταστατικού της εταιρείας (τροποποίηση των άρθρων 1,3,6,7 & 34) στο 

νέο νόμο 3463/2006, η οποία περιελάμβανε και αλλαγή της επωνυμίας της Εταιρείας σε 

«Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.». Το νέο διαμορφωμένο 

κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 414.392,65 ευρώ και διαιρείται σε 14.119 μετοχές 

ονομαστικής αξίας εκάστης 29,35 ευρώ.

Στον Πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε τον κύκλο εργασιών της Εταιρείας για τα οικονομικά 

έτη 2002-2005.
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Πίνακας 27: Κύκλος Εργασιών της Αναπτυξιακής Πάρνωνα την τετραετία 2002-2005

ΕΤΗ 2002 2003 2004 2005

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

(ποσά σε χιλ. €)
135.352,80 666.844,00 845.301,71 1.067.028,24

Πηγή: Αναπτυξιακή Πάρνωνα – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ απασχολεί σήμερα 12 

άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, συνεργάζεται επίσης με πολλούς εξωτερικούς συνεργάτες 

(συμβούλους υποστήριξης και διαχείρισης έργων, συμβούλους επιχειρήσεων, αξιολογητές 

επενδύσεων, μελετητές, ειδικούς επιστήμονες, περιβαλλοντικές οργανώσεις κλπ.), οι 

οποίοι συμμετέχουν στην παροχή συμβουλών, στην μεταφορά τεχνογνωσίας και στην 

εκπόνηση ειδικών μελετών.

1.2.8.2. Δραστηριότητες

Τα έργα της εταιρίας στο πλαίσιο του Β’ και Γ’ ΚΠΣ είναι πάρα πολλά και ξεπερνούν τα 

όρια της παρούσας μελέτης. Ενδεικτικά αναφέρονται:

- Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER II, σε  18 δήμους και κοινότητες των Νομών 

Αρκαδίας και Λακωνίας.

- Οικολογικό Πάρκο Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού, πρόγραμμα που του 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

- Κοινοτική Πρωτοβουλία Leader + 2000-2006.

- Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ο.Π.Α.Α.Χ.

- «Κοινοτική Πρωτοβουλία Equal».

- «Προστασία του Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη» του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

- Έργα ΕΤΕΡΠΣ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

- Στα πλαίσια του Μέτρου 5.3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης των Γυναικών στην 

αγορά Εργασίας/Ανάπτυξη και Ενδυνάμωση των Κοινωνικών Υπηρεσιών 

Απασχόλησης», του Άξονα Προτεραιότητας 5: «Υποστήριξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 

του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2000-2006 υλοποιούνται για λογαριασμό των Δήμων 8  

έργα / δράσεις (Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, Μονάδες «Βοήθεια στο 

Σπίτι»).

- Στα πλαίσια του Μέτρου 2.2.5 «Συμπληρωματικές με δράσεις Ε.Γ.Τ.Π.Ε. παρεμβάσεις 

ανάπτυξης και υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού σε ειδικές μειονεκτικές περιοχές» 

του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αειφόρος Ανάπτυξη της Υπαίθρου» του ΠΕΠ 

Πελοποννήσου 2000-2006 υλοποιούνται 4 έργα / δράσεις (Κέντρα Δημιουργικής 
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Απασχόλησης Παιδιών, Μονάδες «Βοήθεια στο Σπίτι»)

1.2.9. Συμπεράσματα ανάλυσης Νομικών Προσώπων

Από την ανάλυση που προηγήθηκε διαπιστώνεται ότι τα ΝΠ στα οποία συμμετέχει ο Δήμος 

Ασωπού δεν είναι πάρα πολλά στον αριθμό, γεγονός που κάνει το τοπίο πιο ξεκάθαρο. Σε 

σχέση με τα ΝΠΔΔ συμπεραίνονται τα ακόλουθα:

1. Το Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Παιδικού και Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου 

Ασωπού, δεν παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα στην λειτουργία του, είναι βιώσιμο και 

επαρκώς στελεχωμένο, επομένως δεν υπάρχει λόγος αναθεώρησης της λειτουργίας 

του.

2. Το ίδιο ισχύει και για τις Σχολικές Επιτροπές γενικότερα.

3. Η Δημοτική Φιλαρμονική εισπράττει μια ικανοποιητική επιχορήγηση από τον Δήμο, 

ώστε να μπορεί να αγοράσει εξοπλισμό, να διοργανώσει κάποιες πολιτιστικές 

εκδηλώσεις, καθώς και να μπορεί να απασχολήσει ένα μουσικό σε σταθερή βάση, 

ώστε να αναπτυχθεί και να αυτονομηθεί περαιτέρω.

4. Ίδια εικόνα παρουσιάζει και ο Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης, χωρίς 

προσωπικό, με μεγαλύτερες ακόμη οικονομικές δυσκολίες και μια διαρκή ανάγκη 

για χρηματοδότηση από τον Δήμο.

5. Είναι εμφανής η απουσία ενός οργάνου διαχείρισης λεπτών κοινωνικών θεμάτων 

όπως ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, αλλά και η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, η 

τουριστική ανάπτυξη, η κοινωνική μέριμνα κλπ.

Όσον αφορά στα ΝΠΙΔ συμπεραίνονται τα ακόλουθα:

1. Το νέο θεσμικό πλαίσιο των Δημοτικών Επιχειρήσεων (Ν.3463/2006) δίνει την 

δυνατότητα στους Δήμους να καταργήσουν τα αδρανή και πλεονάζοντα ΝΠΔΔ και 

ΝΠΙΔ, να συγχωνεύσουν τους σκοπούς και δραστηριότητες τους σε ένα νέο, 

βιώσιμο ΝΠ 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. Προς αυτήν την κατεύθυνση θα πρέπει 

να κινηθεί και ο Δήμος Ασωπού, εν όψει και της 4ης Προγραμματικής Περιόδου και 

να συστήσει μία κοινωφελή επιχείρηση στην οποία θα συγχωνευτούν η 

φιλαρμονική και ο ΟΝΑ, με στόχο την αποτελεσματικότερη άντληση πόρων και 

διαχείριση.

2. Ο Δήμος Ασωπού είναι μέτοχος με ποσοστό σχεδόν 2% στην «Αναπτυξιακή 

Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ» η οποία εδρεύει στο Άστρος 

Κυνουρίας. Η εταιρεία αυτή επιτελεί σημαντικό αναπτυξιακό έργο στην ευρύτερη 

περιοχή του Πάρνωνα και τα οφέλη για τους συμμετέχοντες Δήμους είναι ούτως ή 

άλλως σημαντικά. Τα οφέλη αυτά μεταφράζονται τόσο σε  ιδιωτικά έργα και 
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επενδύσεις όσο και σε αμιγώς δημοτικά έργα στα οποία η εταιρεία λειτουργεί 

πολλές φορές συμβουλευτικά και συμπληρωματικά για την άντληση 

επιχορηγήσεων από ευρωπαϊκά και εθνικά - περιφερειακά προγράμματα. Εν όψει 

της Δ’ Προγραμματικής Περιόδου, πρέπει να τονιστεί ότι η εταιρία είναι ο μόνος 

αναπτυξιακός και αυτοκέφαλος φορέας στην Νοτιοανατολική Πελοπόννησο, ο 

οποίος αυτή τη στιγμή πληροί τα κριτήρια διαχειριστικής επάρκειας. Αποτελεί 

επομένως το πλέον δυναμικό Νομικό Πρόσωπο και η συμμετοχή του Δήμου 

Ασωπού σε αυτό, εκτός από επικερδής, θα πρέπει να θεωρείται και απαραίτητη.

3. Τέλος, θα πρέπει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στην απουσία μιας Δημοτικής 

Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης. Παρά τα σοβαρά θέματα που αντιμετωπίζει 

ο Δήμος και τα έργα που υλοποιεί ή θα κληθεί να υλοποιήσει στους τομείς αυτούς,

δεν υφίσταται σχετική δημοτική επιχείρηση. Τόσο τα έργα, όσο και η τιμολόγηση 

και είσπραξη των οφειλόμενων τελών γίνονται με βάσει τους περιορισμένους 

ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους του Δήμου. Επίσης, για τις ανάγκες 

λειτουργίας ενός Βιολογικού Καθαρισμού μελλοντικά, αλλά και της πιο 

ολοκληρωμένης αντιμετώπισης ζητημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης, θα πρέπει 

να διερευνηθεί η σκοπιμότητα ίδρυσης μιας τέτοιας δημοτικής επιχείρησης και να 

εξεταστεί η βιωσιμότητά της.



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ 2007–2010, ΦΑΣΗ Α’ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΣΩΠΟΥ – “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ”, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 74

1.3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Στην ενότητα που ακολουθεί, επιδιώκεται μια αξιολόγηση και ομαδοποίηση των όσων 

διεξοδικά αναλύθηκαν μέχρι τώρα και αποτελούν την υφιστάμενη κατάσταση του Δήμου 

Ασωπού, τόσο από πλευράς μιας διοικητικής αρχής, όσο και γεωγραφικής έκτασης. 

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 το υ  Δήμου, θα προκύψουν οι ευκαιρίες

(opportunities) και οι απειλές (threats).

- Κρίσιμα Ζητήματα Τοπικής Ανάπτυξης. 

Από τη SWOT Ανάλυση προκύπτουν οι ανάγκες του Δήμου Ασωπού, 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.

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/πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες/αδυναμίες 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 σε σχέση με την οικονομική τους κατάσταση.

iii. Τις ευκαιρίες και τους περιορισμούς από εξωγενείς παράγοντες (όπως θεσμικό 

πλαίσιο, εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές και χρηματοδοτήσεις).



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ 2007–2010, ΦΑΣΗ Α’ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΣΩΠΟΥ – “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ”, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 75

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 Ασωπού. 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. 

1.3.2. Μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα της περιοχής του Δήμου Ασωπού

Το πρώτο μέρος της SWOT Ανάλυσης επικεντρώνεται στην γεωγραφική περιοχή που 

οριοθετείται από τα διοικητικά όρια του Δήμου Ασωπού. Στις επόμενες τέσσερις ενότητες 

αναφέρονται επιγραμματικά: τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα που χαρακτηρίζουν 

την περιοχή, τις δυνατότητες και τις αδυναμίες που ενδεχομένως θα αντιμετωπίσει την 

επόμενη περίοδο.

1.3.2.1. Πλεονεκτήματα της περιοχής του Δήμου Ασωπού

 Σημαντικό απόθεμα φυσικών πόρων.

 Η γεωγραφική θέση του Δήμου στη νοτιοανατολική Λακωνία, όπου βρέχεται άμεσα 

από τον Λακωνικό κόλπο.

 Μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά – πλούσια παράδοση με τοπικές πολιτιστικές 

εκδηλώσεις, θρησκευτικές γιορτές και πανηγύρια.

 Πλήθος αρχαιολογικών μνημείων και ευρημάτων (σημείο αναφοράς η βυθισμένη 

πόλη του αρχαίου Ασωπού στην Πλύτρα).

 Η παραγωγή τοπικών γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων υψηλής ποιότητας.

 Η ένταξη τοπικών παραγωγών στην βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία.

 Ύπαρξη Παραλιακού Μετώπου. Εκτεταμένη ακτογραμμή στον Λακωνικό Κόλπο.

 Γειτνίαση με άλλους σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς (πχ Μονεμβάσια).

 Ήπιες Κλιματικές Συνθήκες.

 Η σημαντική αξία της περιοχής, λόγω των προαναφερθέντων πλεονεκτημάτων ως 

τουριστικός προορισμός ετήσιας διάρκειας

 Η έστω μικρή τάση αύξησης του πληθυσμού.

1.3.2.2. Μειονεκτήματα της περιοχής του Δήμου Ασωπού  

 Η απομακρυσμένη γεωγραφικά περιοχή και η δύσκολη οδική σε αυτή πρόσβαση

 Υψηλό Ποσοστό Εξαρτώμενου Πληθυσμού

 Τάση Μείωσης του Πληθυσμού
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 Η γήρανση του τοπικού πληθυσμού

 Η αδυναμία υφιστάμενων λιμενικών υποδομών να εξυπηρετήσουν τουριστικά 

σκάφη

 Η έλλειψη υποδομών διάθεσης αστικών λυμάτων

 Η έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού και καθορισμού ζωνών προστασίας 

περιβάλλοντος

 Η έλλειψη επιχειρηματικού πνεύματος

 Ο υποαπασχολούμενος τομέας της μεταποίησης

 Το χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο του τοπικού πληθυσμού

 Η έλλειψη τοπικής δημοτικής συγκοινωνίας

 Η απουσία δομών εκπαίδευσης - κέντρων ανάπτυξης δεξιοτήτων στους τομείς 

οικονομικής δραστηριότητας του Ασωπού

 Χαμηλή ανάπτυξη του τουρισμού

 Αισθητική δομημένου περιβάλλοντος
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1.3.3. Δυνατότητες - Αδυναμίες των υπηρεσιών και των ΝΠ του Δ. Ασωπού

Οι δυνατότητες του δήμου Ασωπού είναι σημαντικές, ενώ η γεωγραφική του θέση στην 

περιοχή του Μαλέα και στη Νοτιοανατολική Πελοπόννησο γενικότερα, μπορεί να τον 

αναδείξει σε δυναμικό - ουσιαστικά επιτελικό Δήμο της ευρύτερης περιοχής και σημαντικό 

κέντρο διοίκησης υπηρεσιών.

Η παρούσα ενότητα παρουσιάζει τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του Δήμου Ασωπού 

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 2007–201313.

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. Λειτουργίες

Δυνατότητες Αδυναμίες
 Λειτουργία βιώσιμων Νομικών Προσώπων

(Παιδικός Σταθμός, Φιλαρμονική)

 Μικρός αριθμός ΝΠ, ευκολότερη προσαρμογή 

στις Δημ. Επιχειρήσεις του νέου ΚΔΚ

 Αποτελεσματική λειτουργία σε βασικές 

υπηρεσίες

 Λειτουργία ΚΕΠ

 Χρήση ΤΠΕ

 Η «Αναπτυξιακή Πάρνωνα» αποτελεί 

σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο του Δήμου 

και φορέα ανάπτυξης διαδημοτικών 

συνεργασιών

 Μικρή έκταση, εγγύτητα Τοπικών 

Διαμερισμάτων

 Μη αποτελεσματική Διαχείριση των Πόρων 

 Έλλειψη προγραμματισμού προώθησης 

αγροτικών προϊόντων

 Ανεπαρκές Δίκτυο Ύδρευσης – Αποχέτευσης

 Έλλειψη γενικού πλαισίου συντονισμού και 

στρατηγικής υπηρεσιών και ΝΠ

 Σχετική αδυναμία υποστήριξης και 

συντονισμού Τοπικών Συμβουλίων

 Έλλειψη πιστοποίησης διαχειριστικής 

επάρκειας

 Έλλειψη Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 

Αποχέτευσης

                                        
13 ΕΣΠΑ 2007 – 2013, έκδοση Ιανουάριος 2007
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1.3.3.2. Ανθρώπινο δυναμικό

Δυνατότητες Αδυναμίες

 Ικανοποιητική διάρθρωση του ΟΕΥ

 Επαρκής στελέχωση τμημάτων Τεχνικών 

Έργων & Περιβάλλοντος και Διοικητικών και 

Οικονομικών Υπηρεσιών

 Ισομερής κατανομή ανθρώπινου δυναμικού 

ανάμεσα στο Τμήμα Διοικητικών &

Οικονομικών Υπηρεσιών και το Τμήμα 

Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος

 Μερική κάλυψη Οργανικών Θέσεων του ΟΕΥ

 Έλλειψη στελέχωσης του Αυτοτελούς 

Γραφείου Προγραμματισμού Τουριστικής &

Αγροτικής Ανάπτυξης 

 Έλλειψη σε ειδικότητες περιβάλλοντος και 

κοινωνικών επιστημών

 Έλλειψη κατάρτιση σε διοίκηση έργων και 

οργανισμών,  ΤΠΕ κλπ

1.3.3.3. Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών

Δυνατότητες Αδυναμίες

 Σχετική επάρκεια σε προσωπικό κατηγορίας 

ΠΕ και σε προσωπικό καθαριότητας

 Μηχανοργάνωση και τυποποίηση λειτουργιών 

οικονομικής υπηρεσίας

 Περιορισμένες επενδύσεις σε ανθρώπινους 

πόρους (πχ. κατάρτιση)

 Υπερβολική συγκέντρωση και γειτνίαση των 

υπηρεσιών

1.3.3.4. Υλικοτεχνική υποδομή

Δυνατότητες Αδυναμίες

 Επάρκεια σε ΤΠΕ

 Επάρκεια σε εφαρμογές

 Λειτουργία ιστοσελίδας

 Λειτουργία εντός Δικτύου «Σύζευξις»

 Ανεπάρκεια σε κτιριακές υποδομές

 Ανεπάρκεια μηχανημάτων και οχημάτων 

καθαριότητας

 Έλλειψη δημοτικής συγκοινωνίας

1.3.3.5. Οικονομική κατάσταση

Δυνατότητες Αδυναμίες

 Σχετικά ικανοποιητική οικονομική κατάσταση

 Περιθώρια βελτίωσης της άντλησης 

επιχορηγήσεων (πιστώσεις ΘΗΣΕΑ)

 Ως μέτοχος της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε. 

έχει σημαντικές προοπτικές στη Δ’ 

Προγραμματική Περίοδο

 Ελλιπής εισπρακτικός μηχανισμός για τέλη 

και εισφορές

 Αδυναμία ωρίμανσης έργων και μελετών για 

την οποία δεν ευθύνεται ο Δήμος καθυστερεί 

την απορρόφηση κονδυλίων του 

προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ 2007–2010, ΦΑΣΗ Α’ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΣΩΠΟΥ – “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ”, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 79

1.3.4. Ευκαιρίες και περιορισμοί από εξωγενείς παράγοντες

Στην ενότητα που ακολουθεί αναφέρονται επιγραμματικά όλες οι ευκαιρίες -περιορισμοί 

που επιβάλλονται από το εξωτερικό περιβάλλον, όπως τα ισχύοντα πλαίσια 

προγραμματισμού και οι τρέχουσες εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Επιχειρήσεις, Νόμος Καποδίστρια κ.λπ.)14.

Ευκαιρίες Απειλές

 Ολοκλήρωση του Νέου Χωροταξικού 

Σχεδιασμού

 Προγραμματική Περίοδος 2007 – 2013

(Ε.Σ.Π.Α. – Ε.Π.Α.Α.)

 Εφαρμογή Νέας Αγροτικής Πολιτικής

 Ύπαρξη όμορων Δήμων με τουριστικό 

ενδιαφέρον

 Ακτοπλοϊκή σύνδεση Νοτιοανατολικής 

Πελοποννήσου με Πειραιά.

 Καθορισμός μορφολογικών όρων δόμησης 

οικισμών Δήμου

 Ολοκλήρωση χωροταξικού σχεδιασμού.

 Αναβάθμιση της θέσης της Περιφέρειας ως 

τουριστικού προορισμού

 Λειτουργία της Μεσσηνίας και της Λακωνίας 

ως νότια πύλη της Μεσογείου στην 

Πελοπόννησο. 

 Προτεραιότητες του Εθνικού Προγράμματος 

Μεταρρύθμισης και Ανάπτυξης και Εθνικού 

Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007 –

2013 και χρηματοδοτικές δυνατότητες που 

απορρέουν από αυτό 

 Νέο θεσμικό πλαίσιο των ΣΔΙΤ

 Περαιτέρω γήρανση του τοπικού πληθυσμού

 Περιβαλλοντική υποβάθμιση από την 

έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού, 

περιβαλλοντικής προστασίας 

 Ελλιπής διαχείριση υδατικών πόρων

                                        
14 Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται παρακάτω στην ενότητα 2.2.
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1.3.5. Κρίσιμα Ζητήματα Ανάπτυξης. Διατύπωση και ιεράρχηση.

Στην παρούσα ενότητα, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της SWOT Ανάλυσης, οι 

διαπιστωμένες ανάγκες15 διατυπώνονται ως Κρίσιμα Ζητήματα Ανάπτυξης, που θα 

αντιμετωπιστούν κατά την επόμενη μεσοπρόθεσμη περίοδο.

Στη συνέχεια, αφού προσδιοριστούν οι στρατηγικές επιλογές του Δήμου, αυτά τα Κρίσιμα 

Ζητήματα Ανάπτυξης θα ενοποιηθούν σε ορισμένους βασικούς Άξονες Προτεραιοτήτων 

Ανάπτυξης του, ολοκληρώνοντας έτσι την Ά φάση του Στρατηγικού Σχεδιασμού.

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 Ασωπού και στην διατύπωση των Κρίσιμων Ζητημάτων 

Ανάπτυξης, τα οποία και παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
A.1 Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης -άρδευσης
A.2 Προστασία επιφανειακών και υπόγειων υδάτων

A.3
Ορθολογική εκμετάλλευση – προστασία και διαχείριση φυσικών πόρων 
(βοσκοτόπων, ακτών κλπ.)

A.4 Αναβάθμιση της προσβασιμότητας (οδικό δίκτυο, λιμενικές υποδομές)
A.5 Χωροταξικός σχεδιασμός (ολοκλήρωση)
A.6 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος
A.7 Ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού (αγροτουρισμός, θαλάσσιος, κλπ)
A.8 Προστασία και ανάδειξη πολιτιστικών πόρων (αρχαία πόλη Ασωπού)
A.9 Ενίσχυση της τοπικής αγροτικής παραγωγής

A.10 Στήριξη της επιχειρηματικότητας (μεταποίηση, τουρισμός)
A.11 Ενίσχυση της απασχόλησης ειδικών ομάδων πληθυσμού (νέων, γυναίκες κλπ)
A.12 Ενέργειες για την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού επιπέδου του πληθυσμού

A.13
Αναβάθμιση του κοινωνικού προσώπου του δήμου με σχετικές υποδομές 
(αθλητικών, υγείας, πρόνοιας και πολιτισμού)

A.14 Ανάσχεση γήρανσης τοπικού πληθυσμού
A.15 Αξιοποίηση του Παραλιακού Μετώπου
A.16 Αξιοποίηση των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου

A.17
Ήπια τουριστική ανάπτυξη-Διατήρηση και ανάπτυξη της Πολιτιστικής και 
Αρχιτεκτονικής κληρονομιάς-ποιότητα οικιστικού περιβάλλοντος

A.18
Βελτίωση εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών και των Νομικών 
Προσώπων του Δήμου

A.19 Αναζήτηση Συνεργασιών με Όμορους Δήμους

                                        
15 Οι βασικές ανάγκες του Δήμου Ασωπού 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 πολιτική 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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Οι παραπάνω διαπιστωμένες ανάγκες αναφέρθηκαν αρκετές φορές κατά την διάρκεια της 

ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης. Τα παραπάνω σημεία αποτελούν τα Κρίσιμα 

Ζητήματα Ανάπτυξης που καλείται να αντιμετωπίσει ο Δήμος Ασωπού για την επόμενη 

μεσοπρόθεσμη περίοδο. 

1.3.5.2. Ιεράρχηση των Κρίσιμων Ζητημάτων Ανάπτυξης

Ορισμένα από τα Κρίσιμα Ζητήματα Ανάπτυξης παρουσιάζουν μεταξύ τους μια συνάφεια 

ως προς την επιδίωξη ενός κοινού ειδικότερου αποτελέσματος. Κατά την ιεράρχηση τους 

λοιπόν θα ληφθεί υπόψη ο βαθμός Συνέργειας16 τους (Synergy), κατά πόσο δηλαδή 

μπορεί η διευθέτηση ενός πρώτου Κρίσιμου Ζητήματος Ανάπτυξης να επιφέρει την 

επίλυση ενός δεύτερου Κρίσιμου Ζητήματος Ανάπτυξης και το αντίθετο. Το κριτήριο αυτό 

είναι αποτελεσματικό, λόγω του πεπερασμένου μεγέθους των πόρων ενός Οργανισμού 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έναντι των αναγκών που καλείται να ικανοποιήσει. Από την 

διαδικασία αυτή προκύπτει μια κατάταξη των πόρων κατά προτεραιότητα και η 

ενεργοποίηση τους σ ε  παρεμβάσεις που μπορούν να έχουν πολλαπλασιαστικά 

αποτελέσματα.  

Στα πλαίσια της παρούσας ανάλυσης, για την καταγραφή του βαθμού Συνέργιας,

χρησιμοποιείται μια Μήτρα Διπλής Εισόδου, στην οποία αποτυπώνονται δυο διαφορετικοί 

τύποι επίδρασης, η έμμεση επίδραση, εμφανιζόμενη με την αριθμητική τιμή 1 (ένα) και η 

άμεση επίδραση, εμφανιζόμενη με την αριθμητική τιμή 2 (δύο).

Ο Πίνακας 28 αποτελεί τη Μήτρα Συνεργίας των Κρίσιμων Ζητημάτων Ανάπτυξης του 

Δήμου Ασωπού, είναι δηλαδή η χαρτογράφηση της αλληλοεπίδρασης ενός Κρίσιμου 

Ζητήματος Ανάπτυξης με όλα τα υπόλοιπα και γίνεται με τρόπο ποιοτικό και μονοσήμαντο.

                                        
16 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.
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Πίνακας 28: Μήτρα Συνεργίας Κρίσιμων Ζητημάτων Ανάπτυξης του Δήμου Ασωπού

ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 A.6 A.7 A.8 A.9 A.10 A.11 A.12 A.13 A.14 A.15 A.16 A.17 A.18 A.19 S

Κ
Ρ

ΙΣ
ΙΜ

Α
 Ζ

Η
Τ
Η

Μ
Α

Τ
Α

 Α
Ν

Α
Π

Τ
Υ

Ξ
Η

Σ

A.1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 16

A.2 2 2 2 2 2 2 12

A.3 2 2 2 1 2 1 1 2 1 14

A.4 2 2 2 2 2 2 2 1 2 17

A.5 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 22

A.6 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 17

A.7 2 2 2 2 2 1 1 2 14

A.8 2 1 1 1 1 1 1 2 1 11

A.9 1 1 2 1 2 1 8

A.10 2 1 1 2 1 2 2 2 13

A.11 1 1 1 2 2 1 8

A.12 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 12

A.13 1 1 1 2 1 6

A.14 1 1 2 2 1 7

A.15 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 16

A.16 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 29

A.17 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 13

A.18 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 18

A.19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 12
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Στον πίνακα 29 παρατηρούμε ότι το ΚΖΑ - Α.16 συγκεντρώνει την μεγαλύτερη 

βαθμολογία στην Μήτρα Συνεργίας ΚΖΑ, κι αυτό γιατί δεν αποτελεί μια ενέργεια που 

λαμβάνει χώρα άπαξ και επιδρά πολλαπλασιαστικά στα υπόλοιπα ζητήματα του Δήμου, 

αλλά αποτελεί μια πηγή πόρων χρηματοδότησης, της οποίας τους όρους και προϋποθέσεις 

δεν διαμορφώνει ο Δήμος, αλλά επιβάλλονται από εξωγενή κέντρα λήψης αποφάσεων. Για 

την αποφυγή αποπροσανατολισμού της περαιτέρω ανάλυσης, από δω και στο εξής 

αφαιρείται από Κρίσιμο Ζήτημα Ανάπτυξης του δήμου Ασωπού.

Στη συνέχεια, τα στοιχεία της προηγούμενης μήτρας αθροίζονται κατά Κρίσιμο Ζήτημα 

Ανάπτυξης και με τη χρήση των συντελεστών θετικών (Cs+) και αρνητικών Συνεργιών 

(Cs-) συμπληρώνεται και ο Πίνακας Υπολογισμού των Συντελεστών Εσωτερικής Συνοχής 

(Πίνακας 29)

Πίνακας 29: Μήτρα Συντελεστών Εσωτερικής Συνοχής

S+ S- N+ N- Cs+ Cs-

A.1 16 0 10 0 0,8 0

A.2 12 0 6 0 1 0

A.3 14 0 9 0 0,77 0

A.4 17 0 9 0 0,94 0

A.5 22 0 15 0 0,73 0

A.6 17 0 10 0 0,85 0

A.7 14 0 8 0 0,87 0

A.8 11 0 9 0 0,61 0

A.9 8 0 6 0 0,66 0

A.10 13 0 8 0 0,81 0

A.11 8 0 6 0 0,66 0

A.12 12 0 10 0 0,6 0

A.13 6 0 5 0 0,6 0

A.14 7 0 5 0 0,7 0

A.15 16 0 11 0 0,72 0

A.16 - - - - - -

A.17 13 0 10 0 0,65 0

A.18 18 0 12 0 0,75 0

Α.19 12 0 11 0 0,54 0

Α.20 16 0 10 0 0,8 0

Σύνολο 252 0 170 0 14,06 0

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Συντελεστής θετικών συνεργιών

                    Άθροισμα θετικών κελιών
Cs+ = 
                  (αριθμός θετικών κελιών) Χ 2

Συντελεστής αρνητικών συνεργιών

                    Άθροισμα αρνητικών κελιών
Cs- = 
                  (αριθμός αρνητικών κελιών) Χ 2

S+……………………………………άθροισμα θετικών κελιών

S-…………………………………άθροισμα αρνητικών κελιών

Ν+……………………………………… πλήθος θετικών κελιών

Ν-………………………………….. πλήθος αρνητικών κελιών

Cs+………………………. συντελεστής θετικής συνέργιας

Cs-……………………. συντελεστής αρνητικής συνέργιας

Τιμές συντελεστών:

0 απουσία συνέργιας

1 έμμεση συνέργια

2 άμεση συνέργια
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Η χρησιμότητα του Μήτρας Συντελεστών Εσωτερικής Συνοχής έγκειται στο ότι μας 

προσφέρει δυο ποιοτικούς δείκτες για την αποτίμηση της συνοχής του συνόλου των 

Κρίσιμων Ζητημάτων Ανάπτυξης. 

Στην περίπτωση της παρούσας μελέτης, οι μέσοι συντελεστές Cs+ και Cs-17, 

αξιολογούμενοι μας δίνουν τα παρακάτω συμπεράσματα: 

Ο μέσος Συντελεστής Αρνητικής Συνέργειας, λόγω της έλλειψης τιμών αρνητικής 

Συνέργειας Cs-, είναι μηδενικός. Ο μέσος Συντελεστής Θετικής Συνέργειας είναι 

(0<0,74<1)18 ιδιαίτερα ικανοποιητικός βάσει της βιβλιογραφίας και βάσει της εμπειρίας και 

αποδεικνύει τη θετική συνέργια των Κρίσιμων Ζητημάτων Ανάπτυξης μεταξύ τους, 

διαπίστωση ιδιαίτερα σημαντική για τη συνοχή και τη συμπληρωματικότητα των Κρίσιμων 

Ζητημάτων Ανάπτυξης του Δήμου Ασωπού.

Όπως γίνεται φανερό από την πιο πάνω ανάλυση, η τελική Ιεράρχηση των Κρίσιμων 

Ζητημάτων Ανάπτυξης, ως προς τον βαθμό της Συνέργειας μεταξύ τους, έχει ως εξής:

- Προστασία επιφανειακών και υπόγειων υδάτων

- Αξιοποίηση του Παραλιακού Μετώπου

- Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος

- Χωροταξικός σχεδιασμός (ολοκλήρωση)

- Βελτίωση εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών και των Νομικών 

Προσώπων του Δήμου

- Αναβάθμιση της προσβασιμότητας (οδικό δίκτυο, λιμενικές υποδομές)

- Βελτίωση δικτύων ύδρευσης - άρδευσης

- Ορθολογική εκμετάλλευση – προστασία και διαχείριση φυσικών πόρων (ενεργειακού 

δυναμικού, βοσκοτόπων, ακτών κλπ.)

- Ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού (αγροτουρισμός, θαλάσσιος, κλπ)

- Στήριξη της επιχειρηματικότητας (μεταποίηση, τουρισμός)

- Αξιοποίηση Θεσμικού Πλαισίου των Σ.Δ.Ι.Τ.

- Ενέργειες για την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού επιπέδου του πληθυσμού

- Αναζήτηση Συνεργασιών με Όμορους Δήμους

- Προστασία και ανάδειξη πολιτιστικών πόρων (αρχαία πόλη Ασωπού)

- Ενίσχυση της τοπικής αγροτικής παραγωγής

- Ενίσχυση της απασχόλησης ειδικών ομάδων πληθυσμού (νέων, γυναίκες)

- Ανάσχεση γήρανσης τοπικού πληθυσμού

- Αναβάθμιση του κοινωνικού προσώπου του δήμου με σχετικές υποδομές (αθλητικών, 

υγείας, πρόνοιας και πολιτισμού)

                                        
17 Εναλλακτικά ονομάζονται και ως «Μέσος Όρος Θετικής/Αρνητικής Συνέργιας».
18 (SumCs+/SumKZA=14,06/19=0,74)
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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 Ασωπού, 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 Ασωπού, 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 Ασωπού. 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 νομοθεσία19».

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 Ασωπού είναι:

 Σεβασμός και προώθηση μιας συμμετοχικής σχέσης συνεργασίας με τον πολίτη

 Σεβασμός στο περιβάλλον με κανόνες αειφορίας

 Ενίσχυση των τοπικών πόρων και δυνατοτήτων 

 Διαφάνεια και χρηστή διαχείριση της δημοτικής περιουσίας

 Ισόρροπη ανάπτυξη των τοπικών διαμερισμάτων και 

 Ισότιμη μεταχείριση όλων των δημοτών χωρίς διακρίσεις

                                        
19 Άρθρο 75 του Ν.3463 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων)
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Το Όραμα για την ανάπτυξη του Δήμου Ασωπού 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 Ασωπού. 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 επιλογές που θα αναδείξουν 

το ανθρωπογενές, το φυσικό και το δομημένο περιβάλλον του Δήμου Ασωπού, 

ως βασικούς μοχλούς για την επίτευξη μιας Βιώσιμης Τοπικής Ανάπτυξης”.

«Η αισθητική του τοπίου και του χώρου αντανακλά την παιδεία και τον 

πολιτισμό μιας κοινωνίας. Ο τόπος μας θα είναι ελκυστικός, αν μπορέσουμε 

να διατηρήσουμε και να αναδείξουμε τα στοιχεία του φυσικού και 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος που τον καθιστούν ιδιαίτερο. 

Το παραλιακό μέτωπο και ιδιαίτερα ο οικισμός της Πλύτρας καθώς και το 

σπουδαίο φυσικό περιβάλλον (τοπίο, θάλασσα) αποτελούν το συγκριτικό 

πλεονέκτημα του Δήμου Ασωπού. Οι αποστάσεις από το ημιαστικό κέντρο 

των Μολάων και από τους πόλους έλξης που είναι το κάστρο της 

Μονεμβασιάς, η Νεάπολη, τα Κύθηρα, η Ελαφόνησος και ο Ζάρακας δίνουν 

το περίγραμμα των χώρων και των δυνατοτήτων του Δήμου Ασωπού. 

Ο Δήμος Ασωπός μπορεί να αποτελεί τόπο δημιουργίας νέων 

οικογενειών, αν αναπτυχθεί με άξονα τον ποιοτικό τουρισμό, η σωστή 

ανάπτυξη του οποίου θα δώσει ευκαιρίες επιτόπιου διάθεσης των υψηλής

ποιότητας αγροτικών προϊόντων (λάδι, εσπεριδοειδή, κρασί, 

οπωροκηπευτικά, σύκα κ.λπ.)

Προϋπόθεση είναι η προστασία του περιβάλλοντος (φυσικού, 

αρχιτεκτονικού, πολιτισμικού) και η ολοκλήρωση των έργων υποδομής 

εθνικής και νομαρχιακής προτεραιότητας (οδικός άξονας Τρίπολης-

Μονεμβάσιας). Στον Δήμο Ασωπού υπάρχει μια συνεκτική κοινωνία έτοιμη 

να δουλέψει αν τις δοθούν οι προϋποθέσεις.»
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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

Ενέργειες και υποδομές για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των μόνιμων 
κατοίκων και την υποστήριξη του τουριστικού προϊόντος της περιοχής

 Χωροταξικός σχεδιασμός, οργάνωση χρήσεων γης και δραστηριοτήτων

 Βελτίωση των βασικών υποδομών προσπελασιμότητας (ύδρευση, αποχέτευση,

οδικό δίκτυο, λιμενικές υποδομές)

 Προστασία και διαφύλαξη της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς

 Αξιοποίηση του Παραλιακού Μετώπου και ταυτόχρονη ανάδειξη των πολιτιστικών 

πόρων (αρχαία πόλη Ασωπού στην Πλύτρα)

Προστασία και ορθολογική χρήση του φυσικού πλούτου

 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

Υποστήριξη της τοπικής οικονομίας και ενίσχυση της απασχόλησης

 Στήριξη της επιχειρηματικότητας και της τοπικής αγροτικής παραγωγής

 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος και ανάπτυξη 

εναλλακτικών μορφών τουρισμού (αγροτουρισμός, θαλάσσιος, κλπ)

 Ενέργειες για την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού επιπέδου του πληθυσμού

 Ενίσχυση της απασχόλησης ειδικών ομάδων πληθυσμού (νέων, γυναικών)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

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 υπηρεσιών του Δήμου

 Αναδιοργάνωση των Νομικών Προσώπων σε μηχανισμούς υποστήριξης της 

κοινωνικής πολιτικής και της αναπτυξιακής πορείας του Δήμου

 Αναβάθμιση του κοινωνικού προσώπου του Δήμου με σχετικές υποδομές 

(αθλητικών, υγείας, πρόνοιας και πολιτισμού)

Αξιοποίηση του Θεσμικού Πλαισίου ΟΤΑ

 Εφαρμογή Θεσμικού Πλαισίου των Σ.Δ.Ι.Τ. για την αξιοποίηση της δημοτικής 

περιουσίας και την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής

 Προώθηση συνεργασιών αμοιβαίου οφέλους με όμορους ΟΤΑ
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2.2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου Ασωπού 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 ο,τι 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

- Κοινωνία της γνώσης και καινοτομία

- Απασχόληση και Κοινωνική Συνοχή

- Θεσμικό Περιβάλλον
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- 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 

Πελοποννήσου20, 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 περιβάλλοντος, προκειμένου να 

δημιουργήσει συνθήκες βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών και προσέλκυσης 

επισκεπτών.

                                        
20 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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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. 

Η ανάπτυξη του ορεινού χώρου θα επιδιωχθεί κατά τρόπο συνετό ώστε να μη 

διακυβεύεται η ευρύτερη οικολογική και πολιτιστική του σημασία, αλλά να 

διασφαλίζεται η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, συνδυάζοντας παραδοσιακές με 
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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 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 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ 2007–2010, ΦΑΣΗ Α’ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΣΩΠΟΥ – “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ”, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 93

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 σε 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. 

- 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 
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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, σε 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 σε όρους επιχειρησιακών στόχων, αλλά με δεδομένη την 

ταύτιση των στρατηγικών στόχων και την ενιαία αντιμετώπιση.

Αξίζει να αναφερθεί ότι στους σχεδιασμούς των υποδομών για την Πελοπόννησο, που 

έχει άμεση σχέση με τη Λακωνία και την εγγύτητα του Ασωπού, είναι ο υλοποιούμενος 

προγραμματισμός της ολοκλήρωσης οδικών δικτύων :

- Τρίπολη – Σπάρτη 

- Μεγαλόπολη – Λεύκτρο – Σπάρτη  
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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 Ασωπού.    

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 Σύγκλιση21. 

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

                                        
21 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 της καινοτομίας και της κοινωνίας της 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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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

                                        
22 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 
αποδοτικότητας των χρήσεων γης
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ΑΠ22 Θεματικές ενότητες Ειδικοί Στόχοι
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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 Ανάπτυξης23 επικεντρώνεται ειδικότερα στη δημιουργία 

ανάπτυξης και θέσεων εργασίας στις αγροτικές περιοχές, προστατεύοντας και 

ενισχύοντας24, 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 Λισσαβόνας25 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: 

                                        
23 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Καν. 1698/2005 
24 SEC(2005) 981 της 20.7.2005
25 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 2000/6026/ΕΚ

Γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων (π.χ. επίτευξη 

γεωργοπεριβαλλοντικών 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.)
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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)     

                                        
26 Οδηγία για τη Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων 
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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)

Κ
α
τά

ρ
τι

σ
η
, 

α
π
ό
κτ

η
σ
η
 δ

εξ
ιο

τή
τω

ν 
κα

ι 
εμ

ψ
ύ
χω

σ
η

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  

Άξονας Μέτρα 

L
E
A

D
E
R

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 Ασωπού. 

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

Ά
ξο

ν
α

ς 
1

: 
Θ

α
λ
ά

σ
σ

ια
 α

λ
ιε

ία

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: 

Υδατοκαλλιέργειες 
– μεταποίηση & 

εμπορία αλιευτικών 
προϊόντων

1. Υδατοκαλλιέργειες
2. Μεταποίηση και Εμπορία Αλιευτικών Προϊόντων

Άξονας 3: 
Διάρθρωση του 

1. Μέτρα κοινού ενδιαφέροντος
2. Μέτρα για την προστασία και ανάπτυξη της υδρόβιας 
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κλάδου και 
οικονομικό 

περιβάλλον –
Μέτρα Συλλογικού 

Ενδιαφέροντος

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
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κ
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π
ερ
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χ
ώ

ν

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 

επιχειρήσεις27.

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, όπως η Αναπτυξιακή Πάρνωνα, με Ο.Τ.Α. της Ανατολικής Λακωνίας 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.

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

                                        
27 Βλ. Παράρτημα 2
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- 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 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 
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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.  

- 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 
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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.

- 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
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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 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 
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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 Ασωπού, 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.).

- 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 Ασωπού, οι οποίες αποτυπώνονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα σε τέσσερις

(4) βασικούς Άξονες Ανάπτυξης, ως εξής:

ΑΞΟΝΑΣ 1: 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 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 παροχή υψηλού επιπέδου παροχών στους επισκέπτες.
Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου Ασωπού επιτυγχάνεται 
με έργα και ενέργειες, ενισχύοντας το επίπεδο διαβίωσής τους, προωθώντας 
συγχρόνως την τουριστική ανάπτυξη.

ΑΞΟΝΑΣ 2: 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Για τo αξιόλογο φυσικό περιβάλλον που διαθέτει ο Δήμος Ασωπού είναι 
επιβεβλημένη η ανάγκη της διατήρησής του, της αναβάθμισής του καθώς και η 
αειφορική διαχείρισή του, συμβάλλοντας στην ποιοτική αναβάθμιση διαβίωσης των 
κατοίκων καθώς και στην ανάπτυξη υψηλής ποιότητας τουρισμού και ειδικών 
μορφών τουρισμού.
Η αναζήτηση και επίτευξη συνεργασιών με όμορους δήμους, αναδεικνύοντας το 
παραλιακό μέτωπο, επιτυγχάνει την υψηλή ποιότητα του τουριστικού προϊόντος.

ΑΞΟΝΑΣ 3: 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Η κύρια πηγή εισοδήματος των κατοίκων του Δήμου Ασωπού προέρχεται από τον 
πρωτογενή τομέα, καθώς και από τον τουρισμό. 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. 
Η ενημέρωση και συνεχής κατάρτιση του αγροτικού πληθυσμού κρίνεται 
απαραίτητη.

ΑΞΟΝΑΣ 4: 

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.
Η παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών από τις υπηρεσίες του Δήμου βελτιώνει την 
ποιότητα ζωής των κατοίκων όσον αφορά την εκπαίδευση, την υγεία, την πρόνοια 
κ.λπ. Προϋπόθεση αυτών είναι η επαρκής στελέχωση, η συνεχής κατάρτιση των 
εργαζομένων στο Δήμο, η εγκατάσταση σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού.
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